
Ro la pro fi lak ty ki pa so ̋ y tów
na przy k∏a dzie hi sto mo na do zy
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ptasie zdrowie

Ja jo He te ra kis gal li na rum.

HHi sto mo na do za, czy li tzw. czar na g∏ów -
ka, to cho ro ba pa so ̋ yt ni cza wy wo ∏a -
na przez pier wot nia ka Hi sto mo nas

me le agri dis. Jest to pier wot niak szcze gól ny,
gdy˝ wy ka zu je du ̋ y po li mor fizm, tzn.
w za le˝ no Êci od te go, gdzie by tu je, mo ̋ e
przy bie raç for m´ z wi cia mi lub ame bo idal -

nà. Ta dru ga for ma jest przy sto so wa niem
do by to wa nia w or ga nach we wn´trz nych.
Pa so ̋ yt po czàt ko wo za sie dla je li ta Êle pe,
gdzie in ten syw nie si´ na mna ̋ a, z cza sem
pro wa dzàc do zgru bie nia i mar twi cy ich
Êcian. Na st´p nie z krwià do sta je si´ do wà -
tro by, gdzie po wo du je po wsta wa nie

ognisk mar twi cy i dys funk cj´ na rzà du, któ -
ra w po ∏à cze niu ze zmia na mi w je li tach
Êle pych i wtór ny mi in fek cja mi pro wa dzi
do Êmier ci pta ka. Nie kie dy w wy ni ku po -
wi k∏aƒ do cho dzi do dat ko wo do za pa le nia
otrzew nej. Okre Êle nie czar na g∏ów ka po -
cho dzi od zmian spo wo do wa nych za bu -



rze nia mi w krà ̋ e niu – zda rza si´, ˝e przy -
dat ki na g∏o wie sta jà si´ bar dzo ciem ne lub
bled nà. Nie sà to jed nak ob ja wy wy st´ pu -
jà ce za wsze. 

Pierw sze ozna ki cho ro by, jak w ka˝ dej
in wa zji pa so ̋ yt ni czej, nie sà cha rak te ry -
stycz ne. Pta ki sà oso wia ∏e, spa da spo ̋ y cie
pa szy, a za tym kon dy cja. Sko ro pier wot -
nia ki po czàt ko wo by tu jà w je li tach Êle pych,
jed nym z pierw szych, bar dziej spe cy ficz -
nych ob ja wów, b´ dzie zmie nio ny ka∏. Sta je
si´ on wod ni sty, zie lo ny, cuch nà cy, mo ̋ e
za wie raç krew. Wy ni ka to z za bu rzo nej re -
sorp cji wo dy oraz pro ce sów za pal nych,
któ re koƒ czà si´ mar twi cà je lit Êle pych.
Pta ki star sze, prze wle kle cho re, okre so wo
ma jà od cho dy ˝ó∏ te i pie ni ste. Nie ste ty,
sto sun ko wo szyb ko w sta dzie za czy na jà
po ja wiaç si´ upad ki. U pa d∏ych sztuk za ob -
ser wu je my cha rak te ry stycz ne, za pad ni´ te,
ogni ska mar twi cy na wà tro bie. Je li ta Êle pe
mo gà byç wy pe∏ nio ne krwià lub se ro wa ty -
mi ma sa mi i mieç zgru bia ∏e Êcia ny. 

Wróç my jed nak do za gad nieƒ zwià za -
nych z pro fi lak ty kà. Pier wot niak ten nie
jest w sta nie funk cjo no waç w Êro do wi sku
ze wn´trz nym, a co za tym idzie, za ra ̋ aç
bez obec no Êci ni cie nia He te ra kis gal li na -
rum. Ni cieƒ ten by tu je w je li cie Êle pym
i przy ma ∏o licz nych in wa zjach mo ̋ e na -
wet nie po wo do waç ˝ad nych ob ja wów.
Pier wot niak do sta je si´ do ja ja ni cie nia
przed wy two rze niem sko rup ki. Na st´p -
nie, chro nio ny przed Êro do wi skiem ze -
wn´trz nym, wy da la ny jest z ka ∏em. W ja ju
ni cie nia, po za or ga ni zmem ˝y wi cie la, mo -
˝e prze trwaç na wet 3 la ta. W Êro do wi sku
ze wn´trz nym gi nie ju˝ po kil ku go dzi nach.
To jesz cze nie ko niec po wià zaƒ pier wot -
nia ka i ni cie nia. Otó˝ ku ry oraz pta ki star -
sze, któ re prze cho ro wa ∏y in wa zj´, sà od -
por ne na in wa zj´ pier wot nia ka i nie jed no -
krot nie wy da la jà ja ja He te ra kis gal li na rum
za ra ̋ o ne Hi sto mo nas me le agri di. Dla te go
wska za ne jest od dzie la nie ich od ga tun -
ków szcze gól nie wra˝ li wych: in dy ków, pa -
wi i eg zo tycz ne go dro biu (np. olÊnia ki, tra -
go pa ny). Ana li zu jàc te po wià za nia, wy da -
waç by si´ mo g∏o, ˝e ma ∏o praw do po dob -
ny jest splot tych wszyst kich oko licz no Êci
i wy stà pie nie cho ro by. Nic bar dziej b∏´d -
ne go, co ro ku zda rza jà si´ ho dow cy,
szcze gól nie dro biu eg zo tycz ne go w sys te -
mie cho wu pó∏ otwar te go, u któ rych ma -
so wo po da jà cen ne pta ki z te go rocz nych
l´ gów. A wy star czy ∏o od dzie liç pta ki sta re

od m∏o dych i nie do pu Êciç, aby ko rzy sta ∏y
z tych sa mych wy bie gów, a je Êli jest to nie-
mo˝ li we, to re gu lar nie sto so waç Êrod ki ni -
cie nio bój cze. 

Dia gno za wst´p na mo ̋ e opie raç si´ na
roz ma zach ze Êwie ̋ e go ka ∏u oraz pre pa -
ra tach od ci sko wych ze zmian z je li ta Êle pe -
go i wà tro by. Aby osta tecz nie stwier dziç
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Je li ta Êle pe ze zgru bia ∏y mi Êcia na mi i mar twi cà, wi docz ny cha rak te ry stycz ny zie lo ny, wod ni sty ka∏.

Sil na in wa zja He te ra kis gal li na rum w je li cie Êle pym ba ̋ an ta, wi docz ne prze Êwie ca jà ce przez Êcia n´ je -
li ta ni cie nie.



in wa zj´ Hi sto mo nas me le agri dis, mo˝ na
ho do waç pier wot nia ki lub wy ko naç ba da -
nie hi sto pa to lo gicz ne i wy bar wiç je me to -
da mi PAS lub Giem zy.

Le cze nie pta ków jest trud ne, ma ∏o
obie cu jà ce i po win no prze bie gaç wie lo kie -
run ko wo. Po da je my le ki zwal cza jà ce pier -
wot nia ki, ta kie jak:

– me tro ni da zol 20-50 mg/kg przez
5 dni; 

– di me tro ni da zol 0,015% w kar mie lub
wo dzie przez 4-7 dni; 

– ro ni da zol 0,00625% w kar mie lub
wo dzie do pi cia przez 4-7 dni; 

– ipro ni da zol 0,00625% w kar mie lub
wo dzie do pi cia przez 4-7 dni. 

Jed no cze Ênie pta ki po win ny otrzy my -
waç wspar cie w po sta ci cie p∏a, ∏a twe go
do st´ pu do wo dy i po kar mu, a w ra zie ko -
niecz no Êci (w przy pad ku cen nych sztuk)
kar mie nia r´cz ne go. Po nad to za le ca ny jest
do da tek wi ta mi ny A, któ ra po ma ga
w zwal cza niu wtór nych in fek cji bak te ryj -
nych i dro˝ d˝a ków. Nie jed no krot nie po -
trzeb na jest ku ra cja an ty bio ty ko wa, jed nak
w przy pad ku bar dzo wy cieƒ czo nych pta -
ków, z upo Êle dzo nà funk cjà wà tro by, mo -
˝e to do dat ko wo os∏a biç lub na wet za biç
pta ka.

Hi sto mo na do za do sko na le ob ra zu je, jak
wa˝ na jest pro fi lak ty ka w ho dow li pta ków,
w tym przy pad ku ku ra ków. Pro fi lak tycz ne
od ro ba cza nie nie s∏u ̋ y je dy nie utrzy ma niu
pta ków w do brej kon dy cji, ale chro ni je
przed wie lo ma wtór ny mi in fek cja mi prze -
wo du po kar mo we go uszko dzo ne go przez
pa so ̋ y ty. W tym przy pad ku pro fi lak ty ka
obej mu je rów nie˝ sto so wa nie pod ∏o ̋ y,
któ re ogra ni czà grze ba nie pta ków i ich
kon takt z pod ∏o ̋ em oraz ˝y wi cie la mi,
w któ rych ku mu lu jà si´ ja ja He te ra kis gal li -
nae, czy li z d˝d˝ow ni ca mi. Po ni ̋ ej po da no
daw ki le ków przy dat nych w zwal cza niu ni -
cie ni je li to wych:

– fen ben da zol 100 ppm w kar mie przez
4 dni; 

– fe ban tel 25 mg/kg jed no ra zo wo lub 15
mg/kg przez 2 dni, lub 60 ppm w kar mie
przez 6 dni; 

– flu ben da zol 30-60 ppm (in dy ki 20
ppm) przez 7 dni w kar mie; 

– me ben da zol 60 ppm przez 7 dni
w kar mie; 

– iwer mek ty na 1,0 mg/kg.
Fot. autorów

Roz maz spo rzà dzo ny ze Êwie ̋ e go ka ∏u, wi docz ne licz ne pier wot nia ki oraz
bak te rie.

Cha rak te ry stycz ne zmia ny na wà tro bie.

Pre pa rat od ci sko wy z je li ta Êle pe go – wi docz ne okrà g∏e, ró˝ nej wiel ko Êci
pier wot nia ki.


