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Streszczenie 

  

Wpływ zarażenia Eimeria spp. na wzrost oraz wartość rzeźną jagniąt. 

 

Istotnym problemem, z jakim stykają się hodowcy i producenci żywca na całym 

świecie jest duże zróżnicowanie wzrostu zwierząt. Wydłużenie okresu tuczu powoduje 

straty ekonomiczne, które są szczególnie istotne w gospodarstwach utrzymujących 

dużą liczbę zwierząt. Jedną z przyczyn strat są zarażenia pasożytnicze. Uwzględniając 

powyższe uwarunkowania przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu 

zarażenia Eimeria spp. na wzrost oraz wartość rzeźną jagniąt utrzymywanych w 

systemie alkierzowym, a także określenie strat ekonomicznych spowodowanych przez 

subkliniczną postać kokcydiozy. Badania prowadzone były w dwóch kolejnych latach 

kalendarzowych. Materiał zwierzęcy stanowiła grupa 517 (dwa lata eksperymentu) 

jagniąt owiec linii syntetycznej bcp i scp. Do doświadczenia ścisłego wybrano 96 

sztuk jagniąt, które na podstawie analizy parazytologicznej (42 dzień życia) 

podzielono na trzy grupy ze względu na intensywność inwazji kokcydiów. Grupa 1 – 

intensywność inwazji na poziomie od 0-50 OPG (oocyst na gram kału), Grupa 2 - od 

50-10000 OPG, Grupa 3 - powyżej 10000 OPG. W trakcie doświadczenia 

przyżyciowo oceniano wzrost jagniąt, a także na wybranej grupie tryczków 

przeprowadzono ocenę wartości rzeźnej. W końcowym etapie obserwacji oszacowano 

wartość ekonomiczną żywca, tusz oraz poszczególnych wyrębów uwzględniając 

przynależność jagniąt do grupy doświadczalnej. W wyniku przeprowadzonych badań 

wykazano, że najwyższą zarówno ekstensywność jak i intensywność inwazji Eimeria 

spp. odnotowano w 42 dniu życia jagniąt.  Najwyższą dodatnią korelację poziomu 

oocyst na gram kału stwierdzono pomiędzy 42 dniem, a 28 oraz 56 dniem życia 

jagniąt. Intensywność inwazji kokcydiów w 42 dniu życia jagniąt miała niekorzystny 

wpływ na ich wzrost w okresie całego życia. Najniższą masą zarówno tuszy jak i 



poszczególnych wyrębów charakteryzowały się jagnięta o najwyższym poziomie 

zarażenia (pow. 10 000 OPG). Poziom zarażenia warunkował także wartość 

parametrów fizycznych tkanki mięśniowej. W miarę wzrostu intensywności inwazji 

tempo spadku pH ulegało zmniejszeniu natomiast wzrastała wartość przewodności 

elektrycznej mierzonej 24 godziny po uboju. Zarażenie kokcydiami nie miało 

istotnego wpływu na procentowy udział poszczególnych wyrębów oraz tkanek w 

tuszy. Szacunkowa analiza ekonomiczna wykazała, że zarażenie Eimeria spp na 

poziomie pow. 10 000 zmniejszało wpływy za żywiec rzeźny o 10 do 40% w 

zależności od wieku jagniąt, a w przypadku tusz jak i poszczególnych wyrębów utrata 

wartości kształtowała się średnio na poziomie około 20 %. Udowodnione pogorszenie 

wzrostu i wartości rzeźnej, a w konsekwencji efektywności ekonomicznej produkcji 

jagniąt w wyniku zarażenia Eimeria spp. wskazują na potrzebę opracowania metod 

profilaktyki przeciw kokcydiozie w stadach owiec. 
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Summary 
 

     The effect of Eimeria spp. infection on growth and slaughter value of 

lambs 

 

Considerable differentiation in animal growth rate is a serious problem that 

livestock breeders and producers  face world-wide. A prolonged fattening period 

generates large economic losses and one of major causes are parasitic infections, 

especially in farms that maintain a high number of animals. Therefore, the present 

studies aim to determine the effect of Eimeria spp. infection on growth and slaughter 

value of lambs managed in confinement system as well as estimation of economic 

losses from subclinical coccidiosis. The researches were conducted over two 

subsequent calendar years. The animal material included a group of total 517 (2 years 

of experiment) lambs of synthetic lines bcp and scp. The strict experiment involved 96 

lambs that on the basis of the parasitological analysis were allocated into three groups 

on account of the intensity of coccidian invasion. Group 1 – invasion intensity 0 – 50 

OPG (oocyst count per gram of feces), Group 2 – from 50 up to 20000 OPG, Group 3 

– above 10000 OPG. During the experiment, lamb growth was assessed in vivo, 

whereas  a selected group of young rams was evaluated for slaughter value. In the late-

stage observation, economic value of lamb production, lamb carcasses and cuts was 

estimated considering lamb allocation into a test group. The studies showed the 

highest extensity and intensity of Eimeria invasion in lambs aged 42 days. The highest 

positive correlation of the oocyst level on g feces was noted between 42 and 28 and 56 

day of age. The intensity of coccidian invasion on 42 day of age had unfavorable 

impact on lamb growth throughout their life.The lowest weight of both, carcass and 

valuable cuts had the lambs of the highest level of infection(over 10 000 OPG).An 

infection level was a determinant of muscle tissue physical parameters. With 

increasing invasion intensity, a pH decline rate tended to decrease, whereas electrical 

conductivity measured 24h post slaughter was found to elevate. Coccidian infection 

did not affect significantly the percentage of particular cuts or carcass tissues. The 



approximate economic analysis showed that Eimeria spp. infection over 10000 OPG 

decreased financial returns for live lambs by 10-40% depending on lamb age, while in 

the case of carcasses and particular cuts by 20% on average. The demonstrated 

deterioration of lamb growth and slaughter value and consequently, economic 

performance of lamb production caused by Eimeria spp. infection indicate the need for 

development of prophylactic methods against coccidiosis in sheep flocks.     
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