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Abstract 
 
In recent years, the effects of welfare needs of animals on environment and “from farm to fork” food quality 
have been scientifically demonstrated. In the Project, it is aimed to determine the training requirements for the 
socio-cultural and religious differences in European work force and comsumers and to make further 
contribution to the transformation of European training and labor systems into a quality reference after the 
developed programme. The products and results of the Project will also, without a doubt, help increasing the 
animal welfare conciousness, entegration of animal friendly animal derived food technologies to the animal 
product producing industries and support this entegration by personal training. 
 
The project (WELFOOD) product and results of training tools related to the animal welfare x environment x 
food quality interactions will be enriched with consideration of cultural, socio-economic and religious 
approaches in order to determine a common work definition for all sectorial workers having different moral and 
social values on the subject of animal welfare and food safety. To produce training tools that are used in 
communication technologies will be determined. 
 
The target group of the project are sturdents, teachers, sectoral entrerprise workers and their family members 
(elderly or disabled members, wife/husband and children) and project  partners are Central and Southeastern 
Europe countries (Turkey, Greece, Bulgaria, Romania, Hungary and Slovakia). 
 
Cirruculum and syllabus, certificate of training course, printed copies of the results of the project (book), 
brochure and public leaflets, publications in sectoral and scientific journals, conferences, seminars and 
consultancy by each partners and reports of these activities, documents the articles or radio/TV coverage, the 
modular training curricula on CD-ROM, a summary CD-ROM including the methodology and  the teaching  
materials, training materials on CD-ROM and cartoons and pictured stories will form the means of valorisaiton 
tools. 
 
The expected impact of the project, in the short  term is to train of target groups within their cultural perspec-
tive in the topic of animal welfare and food safety with the use of courses and printed products, encouragement 
of the use of ICT techniques, and provision of knowledge, skill and quality (provision of certificate) and in the 
long term to qualify the registered and hidden workforce (sectoral workers’ family and partners, children, eld-
erly etc who work without payment) and reinforcement of workforce market, achieve enhancement of fast ori-
entated work force to new technology will serve production of quality and healthy food, and to establish work-
ers’ knowledge on animal welfare that fed by cultural diversity but globalized are all aimed. 
 
1. Introduction 
 
Despite the continuous debate on whether animals bear concious experience, the recent scientific studies by 
ethologists have demonstrated that the animal’s perception of world is not simple and crude. The possibility of 
thinking and feeling abilities of non-humans cause to critise our responsiblities toward animals and more 
significantly to raise both pyscologically feeling guilty for animal derived food and anxiety on food quality and 
safety. 
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During the last two decades, consumers have required more knowledge about animal derived food, on their 
table, how they are produced and refined. Especially, 1 out of 2 European consumers are aware of the knowl-
edge that healthy and quality food can be produced from animals bred and grown under humane ways and they 
also urge the related all profession groups mainly lagislators to be sensitive and active (Eurobarometer, June 
2005 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_229_en.pdf). These issues are within the 
scope of EU law and regulations (The Policies and Functioning of the Union. Title I: Provisions of General 
Application. Off. J. Eur: Union. C 310, 16/12/2004, 55-56). Recently, training projects on the animal welfare 
for people who have contact with animals and those are at the animal production sectors have been accelareted. 
European Comission pay special attention to animal welfare training projects (Welfare Quality Project of EU) 
and gave managerial and financial support to the Animal Welfare Conference in Uruguay organised by the 
World Animal Health Organisation in 2007. 
According to Amsterdam Treaty, animals are sentient creatures and animal welfare requirements should be met 
while preparing and implementing the Commission laws. Accomplishing this, cultural, religious and regional 
characteristics should be considered (The Treaty Establishing a constitution for Europe. Article III-121,2004: 
Amsterdam Treaty, 1999). 
 
2. Innovative Results or Content The Project is Based Upon 
 
This project will be based on WELFOOD project. In this project three main training curricula and products 
have been developed: 
 
Animal welfare 
Environmental influences on animal and thier welfare 
Food quality and safety 
 
In WELFOOD project, in general, partners are located in east, west, north and south European countries. In this 
project, training curriculum for animal welfare need, animal and environmetally friendly product techniques 
was prepared by starting point of comsumers’ structure. However, the current project will cover and be adapted 
to the central and southeastern Europe region. Therefore, the area of vocational training associated with animal 
welfare and food quality and safety in WELFOOD project based in Europe will be largely more extended to 
eastern Europe. 
 
Products of WELFOOD project will be translated into national languages in the project. It will be developed 
according to regional and social differecences and characteristics. Coordinator and one of the partner of WEL-
FOOD project will be partners of the project and will contribute the project as internal evaluator and advisor for 
development and usage of project’ products, and will guide the use of the products. 
 
In 6 countries within central and southest of Europe regional differences will be evaluated and training products 
of WELFOOD project will be adapted according to ragional conditions. Social, economic, cultural and reli-
gious approaches on animal welfare concepts of Euopean community will be handled and welfare understand-
ing and definition will be more globalized. Wider sampling will be done for current discomforts on animal wel-
fare and prevention of animals those kept in European farms. Classic national vocational training curricula will 
be improved by a multidisciplinary approach and European dimention will be brougth in. In the region, a train-
ing curriculum which will be used in both national and European-wide will be produced. 
 
 3. Partnership  
 
Afyon Kocatepe University (Coordinator), TURKEY 
University of National and World Economy  BULGARIA 
National Agrcultural Research Foundation N.AG.RE.F., GREECE 
Szent István University Faculty for Agricultural and Environmental Sciences, HUNGARY 
University of West-Hungary Faculty of Agricultural and Food Sciences, HUNGARY 
Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, ROMANIA 
University of Veterinary Medicine, Kosice, SLOVAKIA 
 
In participating countries to the project, ethnicity (Turkish, Greek, Roman, Romanian, Hungarian, Ukranian, 
Russian, German and Slovakian etc.) and religious structure (Islam, Orthodox, Christian, Protestant, Roman 
Catholic, Calvinist, Unaffiliated etc.) show a great diversity. Welfare concept is a moral issue that can be 
effected by people’s cultural, religious and social composition. In addition, general structure of agriculture and 
animal breeding, and public tradition on agriculture bear considerable differences. 
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4. Target Groups and Potential Users 
 
Target groups: 
Students: Graduate and Master degree students. 
Training need of students who will have profession at the animal breeding and animal food processing sectors 
in the fields of animal welfare, environmentally and animal friendly breeding techniques, food quality and 
safety will be fulfilled. 
Teachers: Teachers of gradute and master degree students.  
Academic training need of higher degree teachers training various qualified vocational personnel for animal 
and animal food producing sectors. 
Sectoral enterprise workers and their family members (especially elderly people, women, young people and 
teenagers): Training of animal farm workers, animal keepers, animal transporters, employees during animal 
slaughter, personnels at animal food processing managements on the subject of animal welfare need, food quality, 
environment and food safety. 

Training of workers’ family members on animal welfare, welfare needs, animal behaviour and humane 
breeding methods. This new target group will be handled as a result of the need for regional structure and local 
agricultural tradition 
 
Potential Users: 
By sectors that produce products and service for animal and animal food processing sectors 
animal vendors, animal owners, consumers, vegetarians and local, national and international law makers.  
 
5. Expected Impact of The Project 
The expected impact of the project, in the short  term is to train of target groups within their cultural 
perspective in the topic of animal welfare and food safety with the use of courses and printed products, 
encouragement of the use of ICT techniques, and provision of knowledge, skill and quality (provision of 
certificate) and in the long term to qualify the registered and hidden workforce (sectoral workers’ family and 
partners, children, elderly etc who work without payment) and reinforcement of workforce market, achieve 
enhancement of fast orientated work force to new technology will serve production of quality and healthy food, 
and to establish workers’ knowledge on animal welfare that fed by cultural diversity but globalized are all 
aimed. 
 
6. Metodology of the WELANIMAL Project 

 
1. Current situation (knowledge) analysis of local conditions and comparison with the WELFOOD project’s 
products and adaptation in partnership region. 
 A “WELANIMAL evaluation platform” will be assembled by encouraging all organisations, establisments and 
instituitions to participate in the target groups and sectors at the possible widest level. Therefore, as the current 
knowledge and skill of target groups in each partner country towards animal welfare,  environmental impacts 
on and of animals and food safety and safety and  training requirements will be adequetly and completely 
determined, sectoral requirements will be met by the Project products where possible. 
Each partner within their country will analyse the knowledge and skill of workers at farms and food sectors in 
food production chains about interactions between animal welfare, food quality and safety, evaluate the laws 
and regulations that affect directly or indirectly animal welfare in the fields of vocational training curriculum, 
agriculture, food and transportation. 
 
2. Personal initiatives to improve animal welfare and food safety and development of training methods 
In the project, in the central and southeast European region, the potential effects of socio-cultural, economic 
and religious factors on animal welfare definition and sensitivity of workers in animal husbandry and food in-
dustry and animal product consumers will be determined by the method of questionnaire. The data produced in 
this project will be compared with WELFOOD project products. Then, the WELFOOD vocational training 
curriculum in the light of effects and related results of regional cultural, economic and religious differences will 
be revised. 
It is planned that a new common European work definition for the graduates of animal welfare and food safety 
training and facilities, except for the internet, towards worker’s family and children in animal farm and their 
reflections to the training modules will be determined. ICT methods of project training will be adapted and the 
results will be translated into national languages and English that will be achieved by project web-page and 
other valorisation tools. 
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3. Development of Methodology, training modules and  educational materials and tools 
 
The European common work description on mutual base as the education material will be determined and 
detailed ICT tools in English and Turkish languages used in the training curriculum related to topics will be 
prepared. To develop an animal welfare and food quality guide for academicians, veterinarians and agricultural 
engineers, to produce a summary CD-ROM on the Project includes the methodology and teaching materials, 
related cartoons as an education materials regarding the program for the people who have no acces to the web 
and the course program and to produce radio and TV programs to be able to cover all the related societies will 
be considered. Enough feedback on education modules and materials from the target groups will be provided 
and the project outputs and effects on national and international bases will be determined. 
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Abstract  

A replicated experiment compared the grass ware and bird behavior in two different soil media (90% com-

posted vegetable waste and 10% sand and topsoil) with established grass swards within the range area of a free-

range laying hen unit. The rate of loss of grass from the plots was significantly greater within the compost-

based soil media plots than the topsoil plots (P<0.05). When birds were first introduced to the fenced areas they 

showed all behaviour elements with more frequently typical signs of calmness and comfort within the compost 

plots (P<0.05). Once the birds had prolonged access to the unfenced different swards birds showed a clear pref-

erence to the compost plots (P<0.05). It was concluded that composted vegetable waste could have a practical 

use as a soil media for free-range hens in accordance with on farm welfare and sustainability principles.   

 

Introduction 

In developing countries, the word 'waste' is often an inappropriate term for organic matter, which is often put to 

further use. The economies of most developing countries dictates that materials and resources must be used to 

their full potential, and this has propagated a culture of recycling.  

Food industry produces a large amount of vegetable waste. Currently they have to sell it to recycling companies 

in turn recycle the waste and re-sell it on the commercial market for a profit. It is therefore relatively easy to 

find a free-source of vegetable waste.  

Vegetable waste compost can be used directly, or with some modification, as a soil medium and good grass 

swards can be established (Sossidou et al., 2006, Sossidou et al., 2008). This gives the small-scale farmer a 

great opportunity to decrease the expenses with saving the environment.  

On the other hand, there is a requirement that free-range laying hens must have continuous day-time access to 

open-air runs that are mainly covered with vegetation (EC Council Directive 199/74/EC). Therefore, a good 

quality sward is important in that it provides some forage for the birds at range and it avoids the pasture becom-

ing muddy.  

There is a need to examine whether the use of composted vegetable waste has the potential to be used as a soil 

medium in the range areas and whether its use is practicable without posing any welfare problems for the birds.    

The principal aim of this study was to establish whether composted vegetable waste has potential for use as a 

soil medium for free-range commercial units in accordance with the welfare principles existing for free-range 
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laying hens.  

 

Materials and methods  

The study was conducted at the Animal Research Institute of the National Agricultural Research Foundation 

(N.AG.RE.F.), in Giannitsa, Greece. The poultry unit was comprised of a mobile, environmentally-controlled 

laying hen house that covered all relevant requirements of EU Directives (EU Council Directive, 1999/74/EC).  

Vegetable waste was provided by a Greek Food Industry. Backyard composting at the farm level was used as a 

simple technique that requires only suitable organic waste, space to construct the heap and time to carry out the 

necessary work. The waste was placed in a pit (2m x 2m x 1m deep) and left to decompose for 3 months.  

The experimental pasture was subdivided into six plots each of 4m2 and 20cm of the topsoil was removed and 

replaced with one of the two soil media : a) a mixture of 90% recycled composted vegetable waste and 10% 

sand covered three of the plots and b) topsoil obtained from the same site covered the other three plots. The 

relative positions of each of the soil media plots within the main pasture area were chosen using random num-

bers. The same grass seed mixture was used to seed each of the two different soil media. No fertiliser or chemi-

cal applications were made to the grass during the experimental period. 

Grass score was described as the proportion of grass vegetation that covered each plot area. 

Observational data of the laying hens were collected from the established plots during using the general proce-

dures outlined by Martin and Bateson (1993). The first series of observations was made to measure hens’ be-

haviour specific elements and the second one was made  to determine the relative preference of the hens for the 

swards grown on the two soil media.  

Inferential statistics (Pearson’s Chi-Square, Mann-Whitney U nonparametric test and independent samples t-

test) were used to compare treatment differences (Steel and Torrie, 1960) and all statements of significance are 

based on a probability of less than 0.05. Statistical analysis was performed using SPSS (1997) software.  

 

Results and discussion 

Grass swards established successfully in each of the two soil media and there was complete grass cover on each 

of the plots of the experimental pasture when the birds were given access them. There were no visual differ-

ences in the condition or growth of the swards between the two soil media. However, the soil below the sward 

of the compost-based soil media did appear to be somewhat darker in colour. The grass sward gradually de-

creased over the one month course of the experimental period. The rate of loss of grass from the plots was sig-

nificantly greater (P<0.05) within the three compost-based soil media plots than the topsoil plots.  

No statistical differences have been proved for most of the behavioral elements of the birds between the soil 

and the compost plots (P>0.05). However, hens had statistically different foraging behavior observed in higher 

frequency in topsoil plots than in compost ones (P<0.05). On the contrary, dust bathing and standing comfort 

behavior observations were of higher frequency in the compost plots (P<0.05). The birds used in this experi-

ment had had a long experience of ranging on grass grown on topsoil and evidently had an initial aversion to 

the recycled vegetable waste swards.  

Once the birds had prolonged access to the different swards (unfenced areas) there was a significant difference 

in the number of birds that frequented the different sward types (P<0.05). Birds indicated that their initial pref-

erences were soon overcome and showed a clear preference to the compost plots when introduced to the six 
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plots of the unfenced experimental pasture.  

In conclusion, this study has given preliminary evidence that composted vegetable waste can be transformed 

into value added soil media for free-range hens. The outlined concept can be naturally transferred to several 

areas of livestock production.  
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SÚHRN 
V príspevku sa zaoberáme analýzou welfare/pohody zvierat všeobecne a deklarovanou v strategických plánoch 

OIE  (2005 až 2010) a  ES/EÚ (2007 až 2013). Musíme si uvedomiť, že pohodu zvieraťa tvorí vlastne splnenie 

jeho nárokov a potrieb. Je to stav, ktorý sa môže dynamicky meniť. Z tohto dôvodu musí byť skúmaný kom-

plexne. V doterajšom období pre riešenie predmetnej situácie boli od roku 1968 prijaté základné európske do-

hovory, ich dodatkové protokoly  a ďalšie právne akty ES/EÚ. 

Akčný plán novej stratégie v oblasti zdravia zvierat bol spracovaný za účelom naplnenia strategických cieľov a 

je založený na 4 základných pilieroch (1 až 4)  resp. aktivitách. 

Prioritne využíva princíp partnerstva a komunikácie. 

Vedecká kvalita, nezávislosť, otvorenosť a  transparentnosť prispievajú a musia prispievať vysokej úrovni 

zdravia zvierat a verejného zdravia. Realizácia moderného výskumu zdravia zvierat v globálnom životnom 

prostredí, vyžaduje spoluprácu na všetkých stupňoch a koordináciu stratégií na národnej a európskej úrovni. 

Problematika welfare/pohody zvierat je veľmi rozsiahla a pomerne zložitá. Jej riešenie je podmienené rozdiel-

nou infraštruktúrou chovu zvierat a jeho produkčného zamerania. 

Ideálny vzorec starostlivosti ešte nebol stanovený pre žiadny druh a kategóriu zvierat (Brouček a kol. 1993). 

Niektorým potrebám zvierat rozumieme viac než iným a preto je ich možné splniť, zatiaľ čo o iných ešte nevie-

me.  

Zmena orientácie na zvýšenú ochranu životného prostredia evokuje riešiť aj otázky súvisiace s etickými a  hu-

mánnymi hľadiskami produkčných procesov s ohľadom na druhovú prirodzenú životnú pohodu a pohodlie 

(Novák a kol. 2003). 

Pri riešení týchto vzťahov nemožno však zabúdať na  riešenie vzťahu a myslenia človeka - život zvierat (1) 

a výsledky reflexnej interakcie - zvierat a prostredia (2). 

 

Kľúčové slová - welfare - zvieratá - strategický plán - OIE - ES/EÚ - veda - verejné zdravie - zdravie zvierat - 

presun živých zvierat 
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ABSTRACT 

The review discusses animal welfare effects of the following areas: animal welfare of cattle, pigs, and poultry, 

with subsections on performance, exercise, and new stall designs; conventional, alternative, and outdoor hous-

ing with subsections on aggression, feeding, and other issues, such as lameness, culling, straw and other sub-

strates, diet and hunger, quality of stockpeople, and housing around mating including oestrus detection and 

mating; and farrowing and lactating pigs with subsections on farrowing crates and alternative farrowing sys-

tems, stress around farrowing and during lactation, maternal behaviour and piglet survival, and sow and piglet 

injury and lameness.   

Animal welfare, or well-being, is a concerns or development of alternative systems.social issue with ethical, 

scientific, political, and Genetic approaches involve changing the behavioral aesthetic properties. Compared 

with barn systems, the provision of an outdoor run leads to higher space allowances, a higher number and di-

versity of behavioural and physiological stimuli, and freedom to change between different environments with 

for instance different climatic conditions. 

Evidence is presented that these factors may have positive welfare effects for the animals, although, due to the 

complex interaction with other factors, this is not necessarily always the case. Some housings may increased 

welfare risks associated with an increased contact with infectious agents, greater difficulties to maintain good 

hygienic standards, possibly imbalanced diets and predation threats. Measures to limit these welfare risks and 

to take advantage of the potentials of environment include restriction of group size, keeping cockerels with the 

hens, hygienic measures including rotation of runs, providing well-dispersed covers, as well as appropriate 

rearing and breeding strategies. 

 

INTRODUCTION 

Welfare is concerned with the effects of all aspects of its environment on the individual. The welfare of an ani-

mal is its state as regards its attempts to cope with its environment (Broom, 1996). Attempts to cope include the 

functioning of body repair systems, immunological defences, physiological stress response, and a variety of 

behavioural responses. Therefore, using such a definition, the risks to the welfare of an animal by an environ-

mental challenge can be assessed at 2 levels: firstly, the magnitude of the behavioural and physiological re-

sponses; and secondly, the biological cost of these responses (Hemsworth and Coleman, 1998). These behav-

ioural and physiological responses include the stress response, whereas the biological cost includes adverse 

effects on the animal's ability to grow, reproduce, and remain healthy. This definition has been broadened to 

incorporate animal emotions (Broom, 2001), whose can be incorporated into the homeostatic approach as they 

would have evolved on the basis of their survival values and contribution to biological fitness (Barnett et al., 

2001). This concept refers to fitter animals having a greater genetic contribution to subsequent generations; this 

is based on their abilities to successfully survive, grow, and reproduce. Most production systems have breeding 

and growing components and these can generate considerable data on reproductive success of individuals. Con-

ception rates and mortality, morbidity, and growth of offspring can be used as a measure of fitness (Curtis, 
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1987; Fraser, 1995; Knierim et al., 2001).  

Each of these views has influenced the animal welfare standards whose are based more on a natural living ap-

proach. Free-range and many organic standards prohibit the use of cages and require that laying hens have 

regular access to perches, nest-boxes and the outdoors where they can roost, nest, and search for food in a natu-

ral manner. Until 2003 was required a space allowance of 450 cm2/laying hen in cages.  Obviously the standard 

is not based on natural living criteria (as birds are unable to carry out much of their normal behaviour), nor on 

affective state criteria (as the cages are likely to frustrate of the hens’ motivation, for example to dust-bathe) 

(Gregor et al., 1995; Scott et al., 1998; Olsson et al., 2002). Similarly, the standard for pigs prohibits the use of 

gestation stalls because these restrict freedom of movement, and the standard requires that nesting material be 

provided so that sows can perform nest building before farrowing  (Curtis et al., 1999). 

In general, consumers perceive high animal welfare standards as an indicator that food is safe, healthy and of 

high quality. Animal welfare codes usually list five basic freedoms that should underpin best farm practice in 

relation to animal welfare. These five freedoms provide a comprehensive overall concept of animal welfare: 

ensure animals are free from thirst, hunger and malnutrition; ensure animals are free from discomfort; ensure 

animals are free from pain, injury and disease; ensure animals are free from fear; ensure animals can engage in 

relatively normal patterns of animal behaviour (Curtis, 1987; Brouček  et al., 1993a; Brouček et al., 1994c; 

Debrecéni, 1996; Knierim et al., 2004). 

Sufficient feed, based on their physiological needs (according to age, body weight, stage of lactation, produc-

tion level, growth, pregnancy, activity and climate) should be given to animals. The quality of the feed needs 

(nutrient content of fresh or preserved forage according to the animals’ needs) to be considered. Animals 

should have access to clean water and protected from toxic plants and other harmful substance (Friend, 1989; 

Novák and Novák, 1999; Novák et al., 2003). 

Fearfulness affects productivity and can become increasingly severe. A fearful animal tends to be more difficult 

to handle, resulting in an elevated negative human response which promotes additional fearfulness. Acute 

events and stressors that are more chronic can affect welfare (Hemsworth et al., 1995; Juhás and Debrecéni, 

1996; Šoch et al., 1999). 

Design and construct buildings or housings to be free of obstructions and hazards. Avoid dead ends, and steep 

and slippery pathways, provide adequate space allowances and clean bedding (Debrecéni et al., 1996; Mihina et 

al., 1998; Brestenský and Mihina, 2006). Also, it is necessary avoid overcrowding of animals, even for short 

periods. Concern has recently arisen regarding the time period animals in large groups stand on hard surfaces 

while waiting to be milked and its association with increased lameness and culling rates for lameness in these 

herds. Floors should be constructed to minimize slipping and bruising due to rough uneven floors. Unsuitable 

floors may inhibit mounting or lead to injuries during mating. Laneways, yards, milking stalls and housing 

should be constructed to minimize the incidence of lameness. Many factors influence hoof health including 

genetics, conformation, diet, contagious agents, hygiene, housing system, animal behavior and management 

(Albright and Arave, 1997; Ondrašovič et al., 1997; Ondrašovičová et al., 2004b). The associations between 

social rank, behavior and lameness have also recently been studied showing that lower ranking cows spend 

more time standing. 

As far as practicable, protect animals from adverse conditions. This includes such stress factors as weather ex-

tremes, unseasonal change and others causing cold or heat stress (Brouček et al., 1991; Novák et al., 2000; 
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Šoch et al., 2000. Consider shade or alternative means of cooling or shelter (Šoch, 2005; Brouček et al., 2006, 

2007). All animal housing should be adequately ventilated allowing sufficient supply of fresh air to remove 

humidity, allow heat dissipation and prevent build-up of gases such as carbon dioxide, ammonia or slurry Gates 

(Ondrašovičová et al., 2004a). We should have plans for protection against natural disasters (fire, drought, 

snow, flood). 

Herd health management programme must be effective and inspects animals regularly. Animals should be 

regularly checked to detect injury and/or disease. Veterinarians should be able to demonstrate competency, 

especially for procedures that could cause suffering for example disbudding/dehorning, castration, etc. Adhere 

to national regulations with respect to these and other practices (such as hot branding, tail docking, amputa-

tions). Lactating animals should be milked regularly and does not overly stress the animals. Milking equipment 

should be well maintained and regularly serviced. Do not use procedures and processes that cause unnecessary 

pain (Para et al., 2003b). 

We have ro ensure animals can engage in relatively normal patterns of animal behaviour. This also means suffi-

cient space should be provided. During the daily inspection of animals any abnormal behaviours should be 

checked. Each animal has to have adequate space for feeding. Failure by an animal to feed may be an early 

indication of illness (Arey, 1997; Curtis et al., 1989a; Brouček et al., 1993b; Fraser et al., 1995). 

There is evidence that human-animal interactions may have consequences for the productivity and the behav-

iour of dairy cows. This effect on pro-ductivity may occur through a series of acute stress responses in the pres-

ence of humans or a chronic stress response as a consequence of the presence of humans. It has been proposed 

that in the former case animals may have imprinted upon the stockperson and thus may have adapted more eas-

ily to the milking procedure, which involves intense human contact. The personality of the stockperson is sig-

nificantly related to the productivity of the herd (Brouček, 1993; Swanson, 1995; Debrecéni et al., 2001; Katz, 

2003). Thus, milking may be at risk when cows are fearful of humans (Hemsworth et al., 1995). There is evi-

dence with other farm animals that fear of humans may adversely affect productivity: high levels of fear of 

humans were associated with depressions in the productivity of pigs (Mihina et al., 1993; Hemsworth et al., 

1996; Barnett et al., 2001), laying hens and broiler chickens (Hemsworth et al., 1998; Knierim et al., 2006). 

 

WELFARE OF CATTLE 

Welfare in group housed dairy animals is strongly affected by the social environment. Animal density and mix-

ing of cattle are disruptive to the social order and can certainly impact well-being. Cattle are social animals, and 

ability to deal with social situations is important and de-manding to them (Albright and Arave, 1997). Dairy 

cattle welfare will vary from place to place in its definition and is dependent on various localisation factors. 

More markers were proposed as very important (calf mortality, medicines, milk production, longevity, abnor-

mal behaviour) (Brouček et al., 1993b; Čermák and Šoch, 1997; Brestenský and Mihina, 2006). 

Calf mortality and also the use of antibiotics, hormones and other medicines can indicate that we stress the ani-

mals too much. On the other hand the lack of use of medicines can also be an indicator of insufficient care tak-

ing of animals. Incidence of different diseases is also important. When starting from very low levels of knowl-

edge on how feeding and hygiene interferes with milk production, improvement in these areas will increase 

milk production. This increase can therefore be a marker of better animal welfare. It was proposed that the 

breeding goals in different parts of the world also could serve as indicators for defining animal welfare. For 
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industrialised countries the number of lactations per cow is very low and decreasing (Albright and Arave, 1997; 

Debrecéni et al., 1999; Waiblinger et al., 2001). The short lives of cows in milk production might be an indica-

tor of animal welfare problems. Stereotypes in behaviour are definitely an indicator that the animal not is feel-

ing well (Juhás and Debrecéni, 1998; Ondrašovičová et al., 2004b). 

Welfare is poor in dairy cows when they are lame, have mastitis, are unable to reproduce, are unable to show 

normal behaviour, show emergency physiological responses, or are injured. Poor welfare can be caused by cru-

elty or poor management but it is also commoner as production efficiency increases. Mastitis, lameness and 

reproductive failure tend to increase as milk yield increases (Sundrum, 1999; Debrecéni et al., 1999; Para et al., 

2003b). Hence it may well be necessary to stop using genetic selection and some feeding methods to increase 

milk yield (Broom, 2001) 

The design of housing for cows, and management procedures, also have considerable effects on cow welfare. 

Free-stall barns, particularly when stalls are too short or otherwise poorly designed, tend to result in too much 

lameness and other problems. Straw yards are generally better for welfare if well managed. Lameness is much 

rarer in cows at pasture although special paths are needed in areas with sharp stones. Housed cows can vary 

individually in their susceptibility to lameness according to their social positron (Ondrašovič et al., 1997; 

Vavrišínová and Zimmermann, 1998). 

Indicators of poor welfare of calves are in relation to rearing conditions are high disease incidence, stereo-

typies, abnormal behaviour, response to disturbing stimuli, social and maternal inadequacy, and injuries and 

anaemia (Para et al., 2003a). In order to obtain adequate nutrients and to reduce disease incidence, the young 

calf must drink and digest first colostrum and then milk. The biological mechanisms that have evolved in order 

to achieve this are searching behaviour which should result in finding a teat and then the licking and sucking of 

a teatlike object. These activities have of great importance to the calf. The calf needs both to rectify any nutri-

ent or energy deficiency and to suck on a teat (Čítek a Šoch, 1994; Debrecéni et al., 1999; Brouček and Kišac, 

2001). 

Important aspects of gut development in calves are the changes in the rumen etc., which result in efficient utili-

zation of concentrate mixture and hay. It has a very strong preference to eat fibrous material and to attempt to 

ruminate, even if no roughage has been ingested (Broom, 1991).  

Tongue-rolling or tongue-playing and other 'purposeless oral behaviour' is abnormal behaviour that is not 

shown by calves that can cope well with their environment. Tongue rolling is much more frequent amongst 

crate-reared calves than amongst those reared in groups. A reduction in the occurrence of stereotyped licking, 

manipulation etc. occurs when straw is provided (Debrecéni et al., 2001; Juhás and Debrecéni, 1996; Sato and 

Abe, 1993; Sato et al., 1994; Seo et al., 1998). Some sucking and licking is stereotyped but other behaviour of 

this kind, although too variable in form to be called a stereotypy has a high enough frequency or duration to be 

abnormal. It would seem from this result that absence of suitable stimuli for normal sucking, lack of social con-

tact or inadequate diet are likely to be more important than lack of space in causing this behaviour (Debrecéni 

and Juhás, 1999; Brouček et al., 1995, 2002).  

Non-nutritive sucking is likely to arise in the first place if the calf's need to suck is not satisfied during feeding. 

Its occurrence depends upon what is available for the animal to suck. Calves may want very much to suck but 

have no object present so they may increase licking behaviour or show other signs of poor welfare. If in groups, 

calves that wish to suck may suck the scrottum, udder, navel or ears of other calves and in doing so may cause 
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problems to themselves by drinking urine, or to other calves by causing soreness. Individually housed calves 

that can reach one another may suck another calf. The sucking of the pen or of other calves occurs most just 

after feeding and is much more frequent if the calf is fed from a bucket than if it is fed from a teat. (Broom, 

1991; Juhás and Debrecéni, 1997, 1998). Sucking is reduced if milk is supplied more frequently (Brouček et 

al., 1992; Debrecéni et al., 2000). It is more prolonged and may interrupt drinking when milk is drunk from a 

bucket (Hammell et al., 1988). The desire of calves to suck a teat declines with age but animals which associate 

feeding with teat sucking will continue sucking to a later age. 

Dairy calves are the only mammalian domestic livestock that are routinely separated from their offspring im-

mediately after giving birth. The mutual bond between mother and descendant is violently interrupted, if it 

were formed at all (Krohn, 2001). Apart from immediate welfare problems, the early separation of dam and calf 

is likely to have negative implications on the health, e.g. poor udder health, endemic calf diseases (diarrhea and 

respiratory diseases), high susceptibility to stress and disease, and instability of social structures in the herd 

(Albright and Arave, 1997; Debrecéni et al., 2001). Early weaning has also been shown to affect normal behav-

ioral development and compromise the animal’s ability to cope behaviorally with later challenges of environ-

ment conditions. Uncontrolled access to the mother by the calf can reduce milk yield, but calf growth rate is 

higher (Rushen and Passille, 1998). The situation in the time of weaning is similar in all countries with ad-

vanced agriculture. In the EU, majority of calves are removed from mother immediately after birth and fed with 

milk replacer. Only about 10 % of calves, particularly from small herds, are fed with native milk until weaning, 

and so one of the basic demands on rearing calves in sustainable agriculture can be fulfilled  (Debrecéni et al., 

1996; Krohn et al., 1999).  

In order that bone and muscle can develop normally, and that injury can be avoided, the calf needs to take suffi-

cient exercise and to move or adopt postures that do not cause discomfort. What change is necessary in order 

that the welfare of calves will be good? If the individual pen were larger, for example 150 cm wide, some of 

the problems would be solved. The calf would be able to turn round, stretch and adopt more comfortable lying 

postures. However it would still be unable to exercise normally by walking, interact socially, chew solid food, 

ruminate, carry out investigatory behaviour or respond appropriately if frightened. If the solid walls of individ-

ual crates are replaced by open sides, the environment of the calf is considerably improved because some social 

interaction can occur. However social behaviour is still very much limited by the individual pen or hutch and 

the other deficiences listed above are not removed. In order to develop social ability, each calf needs to ap-

proach and interact with other calves (Broom, 1991; Albright and Arave, 1997). 

Individuals which are finding it difficult to cope with their environment, or which are failing to cope may be 

more likely to become diseased, less likely to produce embryos, less likely to carry young to term and more 

likely to die early. Welfare can be poor in any animal if it is ill-treated or neglected. This can be a problem oc-

casionally but most dairy farmers value their animals too much to allow either of these causes of poor welfare 

to occur (Broom, 2001). Significant improvements to animal welfare could be made very quickly with a few 

straightforward management changes, such as improved planning for extended dry periods and drought; wider 

use of conservative stocking rates and supplementary feeding; broader implementation of vaccination pro-

grams; and greater implementation of weaner training programs. Further, a dramatic improvement for very 

large numbers of cattle could be made through the selection and use of polled genotypes to eliminate horned 

cattle (Petherick, 2005). 
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WELFARE OF PIGS 

Individual housing in stalls for pregnant sows and farrowing crates for lactating sows is a controversial issue 

because of the general lack of social contact, inability to exercise, and restricted choice of stimuli with which 

the pig can interact. The consequences for welfare of gestating sows in stalls (into the 4th week after mating) for 

varying durations should be evaluated. Because stall housing is a controversial issue from the view of public 

perception but may have reproductive and welfare advantages, housing in stalls for a defined period that is con-

siderably less than the period of gestation may be a reasonable compromise (Friend, 1989; Broom, 1996; Arey, 

1997).  

In spite of the research to date on minimising aggression when grouping unfamiliar pigs, there are few rigorous 

recommendations and this subject needs further research to provide producers with the requisite information to 

overcome this impediment to wider adoption of group housing, and to minimise risks to welfare during this 

period. Aggression between pigs and particularly between unfamiliar pigs is a concern because of the injuries 

that can occur during physical contact and the stress that can arise from unresolved aggression (Barnett et al., 

2001). 

Housing indoors on con-crete results in pigs becoming lame, and sharp stones and muddy conditions can cause 

lameness outdoors. There are no ideal floor types for farrowing sows and piglets in crates (Curtis et al., 1989b). 

The material used and surface profile characteristics can all affect skin and toe injuries, and sow and piglet 

comfort. In turn, sow and piglet morbidity and piglet mortality are affected. Piglet mortality in many alternative 

systems exceeds the industry average of 13.1 % and needs to be consistently equivalent to levels achieved for 

farrowing crates for these systems to be considered viable and thus recommended (Weber, 1997). 

The space allowances provided for individually housed pigs and commonly to group-housed pigs are consid-

ered too low. The presence of stereotypies is considered evidence of a poor physical and social environment 

and/or inadequate nutrition (Curtis et al., 1989a; Barnett et al., 2001). Stereotypies that result from restricted 

feeding or hunger require further research. Such stereotypies can be influenced by feeding method and housing 

system. 

The thermal environment poses potential risks to the pig directly in hot weather, because of the pig's inability to 

sweat, and indirectly in cold weather because of the increased energy requirement that may not be met 

(Brouček et al., 1994a). The general lack of bedding for pregnant and lactating indoor-housed sows is an issue 

because it is consid-ered to provide physical and thermal comfort and environmental enrichment by providing 

the pig with `something to do'. Bedding is generally provided in outdoor systems. Bedding may also be relevant 

for the stimulation of pre-farrowing nest-building behaviour (Barnett et al., 2001).   

The literature suggests that the provision of some form of nesting material for sows in the pre-farrowing period 

may be beneficial to piglet survival. Although straw may not always be an option for sows in farrowing crates 

because of its lack of availability, other substrates should be investigated. The highly concentrated diet com-

monly provided to pigs directly results in long periods of inactivity and abnormal behaviours. The restricted 

diet commonly fed to pregnant pigs results in constant hunger (Debrecéni et al., 2001).  

The modern intensive production piggery is considered inherently not good because of lack of space, barren-

ness of the environment, and the reliance on technology. In contrast, outdoor housing is considered inherently 

good because it provides a more natural environment and choice for the pig in performing a number of behav-

iours over a relatively large area, and the lower technological inputs provide for fewer equipment breakdowns 
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that may adversely affect welfare (Barnett et al., 2001). Potential welfare issues in outdoor pig production that 

warrant research are implications of nose-ringing, predator control, sheltering, litter desertion, wallow design, 

overgrown claws, avoidance by pigs of others at feeding time, thermoregulation in winter and any implications 

of lower back-fat, mating management, and the suitability of different genotypes (Barnett et al., 2001). 

 

WELFARE OF POULTRY 

Selective breeding for ever faster growth rate and feed conversion efficiency has caused most of the welfare 

problems broilers suffer from today. Broiler chickens have a mortality rate of 1 % a week, seven times the rate 

of laying hens of the same age.  Because they grow too fast, millions and possibly tens of millions of EU 

broiler chickens a year suffer from painful lameness due to abnormal skeletal development or bone disease, so 

that many have difficulty in walking or even standing (Knowles and Wilkins, 1998). Lame broilers spend up to 

86 % of their time lying down. They may be unable to reach up to their drinking water containers and can go 

without water for several days.  In one heavy strain of broilers, over 47 % have been found to have tibial 

dyschondroplasia, a disorder of bone growth, in their legs. Leg disorders are a major cause of poor welfare in 

broilers (Turner et al., 2003). 

As a result of selective breeding, broiler chickens’ hearts and lungs often cannot keep up with their bodies’ fast 

growth rate. They frequently suffer from heart failure when they are only a few weeks old. Acute heart failure 

known as Sudden Death Syndrome kills 0.1 % to 3 % of broilers in European countries. A second form of heart 

failure known as ascites affects nearly 5% of broilers worldwide. Using UK industry figures, up to 88 million 

broilers may die in the EU from heart failure annually. 

High stocking density in housing restricts the poultry behaviour and causes health problems (Nicol et al., 

1999). It leads to increases in lameness, breast blisters, foot-pad dermatitis, hock burns and infections. Crowded 

broiler sheds lead to wet litter, increased air pollution from ammonia and dust particles and poor temperature 

and humidity control, all of which damage the broilers’ health and welfare. The stocking density should be no 

higher than 25 kg/m2 (12.5 birds/m2). Above 30 kg/m2 (15 birds/m2) there is a ‘steep rise in the frequency of 

serious problems’. Catching the birds when they are removed from the shed for slaughter ‘can result in unac-

ceptably high levels of bruises, fractures and other traumatic injury, as well as high stress levels’ (SCAHAW, 

2000). Across the EU, the annual number of broilers that die during the process of catching, packing into crates 

and transport may be as high as 26 million. In the UK, 40 % of broilers that are ‘dead on arrival’ at the slaugh-

terhouse may have died from thermal stress or suffocation, due to  crowding on the transporter. 

Providing laying hens with access to an outdoor run yields the highest welfare potentials of all housing sys-

tems, both in terms of behavioural freedom and with regard to some health aspects (Grigor et al., 1995). How-

ever, at the same time, the risks of infectious diseases and death from predation are also highest. From some of 

the information presented, it appears that some of the advantages of letting hens outside can already be reached 

by extending the indoor system, using a covered outside run. For farmers who do not succeed in managing an 

outdoor system well, for example because of constraints in area availability or in labour capacity, a covered 

outside run might be a good alternative. Where resources permit, an even better welfare state may be achieved 

in a free-range system (Sundrum, 2001; Hegelund et al., 2005). Hence, different farm situations will require 

different solutions. With respect to a general comparison of outdoor with pure indoor systems, at prezent it 

would be premature to make a final welfare judgement. To assess the welfare status in laying hens a computer 
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model was constructed (De Mol et al., 2006). formalized procedure based on scientific knowledge is applied. 

This model uses a description of the production system as input and produces a welfare score as output. The 

production system is described using 25 factors, each with two or more levels, together defining the character-

istics of a production system. The results show that feeding level, space per hen, perches, water availability and 

nests were the most important attributes. The welfare score of cage systems was low, of barn and aviary sys-

tems medium, and of organic systems high. The presence of a free range resulted only in a small improvement 

in the welfare score. 

 

HAPPY ANIMAL 

Another issue is how do we know when an animal is happy? Established definitions from scientists were re-

ferred to and the idea that conditions are satisfactory when the animal is coping easily with its environment was 

agreed upon (Petherick, 2005). What are happy animals? Happiness and unhappiness, or distress, refer to states 

of mind of the animal; they cannot be measured directly but the whole concept of animal welfare is based on 

the belief that people are able to experience pain and pleasure. The best way to decide whether an animal is 

happy or distressed is by observing its behaviour. On this basis, we would define a :happy animal: as one which 

is alert and busy (shows a wide repertoire of behaviour), is able to rest in a relaxed manner, confident (outward 

going and does not display fear towards trivial non-threatening stimuli) and does not show abnormal behaviour. 

Some individuals, similarly as people, are naturally extrovert and active, while others are quiet and lethargic. 

Some procedures which have to be performed on them cause them the absolute minimum of distress (Poole, 

1997) 

The most obvious cases of unhappiness will occur when animals are sick or injured. Farming animals have not 

lack essential physical needs, such as food, water or suitable climatic conditions. There remain, however, a 

variety of potential causes of distress, such as social problems with aggressive mates, overcrowding, social 

isolation or transport (Brouček et al., 1994; Malena et al., 2006). There are also features of the physical envi-

ronment, such as loud or sudden noises, including ultrasound, which might also be sources of distress. Animals 

particularly become distressed if they are badly handled, especially when they are restrained by personnel unfa-

miliar to them (Večerek et al., 2006ab). This may be a common occurrence, as the operator is not usually the 

person in day-to-day care. A factor, which is increasingly being recognized as a source of unhappiness, is the 

failure of the environment to meet the animal's behavioural needs and assure its psycho-logical well-being. It is 

becoming apparent that animals can be bored or resort to abnormal behaviour if their environment is not suffi-

ciently complex and interesting to them (Poole, 1997). 

 

CONCLUSIONS 

Welfare assessment on farms may serve different aims covering certification and control of welfare on 

the farm level, diagnosis of welfare problems and provision of an advisory tool for the farmer, and 

evaluation of housing systems. Consequently, different methods may be appropriate for different 

goals. If the goal is to certify that specific husbandry conditions are fulfilled, it may be enough to re-

cord the design or management criteria.  

Consumers should to want assurance that the animals are well under these conditions, for which ani-

mal-related indicators must be used. For the farmer and adviser, it is important that the research reveals 
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not only the welfare state of the animals, but also the connection to the husbandry conditions. For most 

purposes, therefore, the combined application of design, management and animal-related criteria seems 

to be most appropriate. However, more research is needed for the adequate selection of criteria and 

recording methods.  

Research and practical experience with disease control of poultry under outdoor conditions are at a rather early 

stage. It is necessary, however, to do more research on and allocate more resources to solving problems associ-

ated with free-range systems. 

Further research is required to determine if there is an optimum group size for pregnant pigs that maximises 

their welfare. More research is required to improve floor quality for pigs. 

In legislation or codes of practice, design and management criteria play a predominant role, usually in 

the form of minimum standards. The advantages of defining such minimum standards are threefold. 

First, he decisions on limits can be based on scientific findings regarding the effects of a single factor on 

animal welfare. Second, non-experts with just basic training can carry out control using simple check-

lists. Third, minimum standards are transparent in that they directly describe the husbandry conditions. 

Therefore, minimum standards are very suitable or certification and related control.  

However, as described above, single husbandry factors interact with each other and with the characteris-

tics of the animal, so that the actual welfare outcome is not necessarily in accordance with the results 

obtained ram a controlled experiment. Hence, compliance with minimum standards is no guarantee that 

the animals are well, and possibly vice versa. Apart from this, such standards usually constitute a com-

promise among different interests related to aspects other than animal welfare, such as economic per-

formances or working conditions. 
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UPLATNENIE  PRAVIDIEL WELFARE V CHOVE HOVADZIEHO DOBYTKA 

 

Ondrašovičová, O., Ondrašovič, M., Saba, L.*, Sasáková, N., Venglovský, J. ,Halán, M. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Slovensko 

* Akademia rolnicza, Lublin, Poľsko 

 
 

Otázky vytvárania  pohody pre život zvierat a ich chov sú dlhodobou diskutovanou témou. Jedným 

z relevantných ukazovateľov je aktuálny režim právnej úpravy v danej oblasti. 

Cieľom právnych úprav ochrany zvierat je dosiahnutie takej životnej pohody (welfare) v chovoch hospodár-

skych zvierat, aby mali zabezpečené všetkých 5 slobôd, ktoré vytýčila FAWC. 

Pre každé zviera je ideálny taký systém chovu, ktorý vyhovuje z hľadiska aktívnej tvorby zdravia, ktorý umož-

ňuje normálne prejavy správania sa zvieraťa a poskytuje vysoký stupeň úrovne ošetrovateľskej starostlivosti. 

Dôležitou súčasťou vytvárania priaznivých životných podmienok pre hospodárske zvieratá je aktívna tvorba 

zdravia, ktorá vychádza z dvoch základných fenoménov. Je to princíp komplexnosti opatrení a rešpektovanie 

variability pôsobenia vzťahov a faktorov medzi vnútorným prostredím organizmu a vonkajším prostredím. 

V rámci komplexnosti sú v praxi realizované opatrenia na úseku špeciálnej profylaxie, ktoré zabezpečujú vete-

rinárni lekári a opatrenia na úseku všeobecnej profylaxie a zabezpečovania priaznivého chovateľského prostre-

dia, ktoré realizuje chovateľ. Samozrejme pomoc je nevyhnutná aj v druhom prípade, kedy odborne zdatný, 

komunikačne schopný veterinárny lekár s dostatočnými praktickými skúsenosťami môže veľmi napomáhať 

chovateľovi v konkrétnych podmienkach pri vypracovávaní efektívnych plánov a programov aktívnej tvorby 

zdravia zvierat. 

Z faktorov, pri ktorých dodržiavanie predpísaných parametrov je výrazne limitujúcim faktorom ovplyvňujúcim 

zdravotný stav, pohodu zvierat a v konečnom dôsledku ekonomiku chovu, je potrebné uviesť teplotu chovných 

priestorov, relatívnu vlhkosť a koncentráciu škodlivých plynov. Dôležitou oblasťou vytvárania priaznivých 

životných podmienok je aj adekvátna výživa tak po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej. 

Veľmi dôležitým a rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje zverozdravotnú problematiku chovov a tým aj 

ich ekonomiku je výskyt pôvodcov nákaz.  Z pohľadu národného hospodárstva väčší význam zohrávajú klasic-

ké nákazy ako choroby faktorové, ktoré spôsobuje podmienečne patogénna mikroflóra. Skutočnosťou však je, 

že práve  táto skupina ochorení prebieha veľmi často skryte, dlhodobo a bez klinických príznakov spôsobuje 

pokles produkcie, ktorý je pripisovaný iným príčinám.  Ako vyplýva z výsledkov, počas 3 rokov sledovaní ne-

bola zistená žiadna infekčná nákaza. Medzi najčastejšie príčiny úhynov u dojníc na všetkých  hodnotených 

farmách patrili komplikácie v dôsledku pôrodu. Najčastejšou príčinou úhynu teliat boli gastroenteritídy 

a bronchopneumónie. A to je dôvod na pravidelné čistenie, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu. Pojmy hy-

giena chovu a welfare sú v praxi neoddeliteľné, v určitom zmysle slova je možno welfare považovať za nad-

stavbu so širokou škálou kritérií hodnotenia . 

Veľmi dôležitou súčasťou získavania kvalitných potravín živočíšneho pôvodu, hlavne mlieka je dodržiavanie 

striktného režimu získavania mlieka, ošetrovania a spracovania. Významné miesto v procese získavania mlieka 

patrí čisteniu a dezinfekcii a v neposlednej miere aj zavádzaniu systému HACCP. 

Právna úprava všetkých oblastí ochrany zvierat, ako ich určuje zákon o veterinárnej starostlivosti, je v súlade 
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s požiadavkami kladenými nielen poznatkami modernej vedy, ale aj právnymi predpismi EÚ. Takú istú spokoj-

nosť nie je možné vysloviť s dodržiavaním požiadaviek kladnými právnou úpravou v praxi. Je potrebné vidieť 

súvislosť medzi ekonomickou situáciou jednotlivých subjektov a dodržiavaním predpísaných parametrov. Vy-

konali sme hodnotenie reálneho stavu vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa zameriavajú na 

chov hovädzieho dobytka, predovšetkým dojníc, teliat a ďalších kategórií. 

Regionálne veterinárne a potravinové správy ako prvostupňové orgány ochrany zvierat vykonávajú kontroly 

v objektoch a zriadeniach, v ktorých sú držané živé zvieratá, aby zistili dodržiavanie platných ustanovení záko-

na o veterinárnej starostlivosti a vykonávacích právnych predpisoch na základe Programu kontroly ochrany 

zvierat, sa nediskriminačné kontroly vykonávajú najmenej v jednej polovici chovov tak, aby v priebehu dvoch 

rokov boli skontrolované všetky chovy najmenej jedenkrát, pričom pozornosť je zameraná na spôsob ustajnenia 

vo vzťahu k druhom a kategóriám zvierat, ošetrovanie a úroveň starostlivosti, adekvátnosť výživy, spôsob za-

obchádzania so zvieratami, zabezpečenie voľného pohybu zvierat vo výbehoch alebo na pastve a ochranu zvie-

rat pred nepriaznivými vplyvmi počasia. 

Vykonávanie kontrol a inšpekcií v tejto oblasti je skutočne potrebou. Dôvodom môže byť aj nedostatočná po-

žiadavka na špecializáciu týchto pracovníkov v oblasti správneho práva. 
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REDUKCIA TEPELNEJ ZÁŤAŽE VO VÝKRMNI OŠÍPANÝCH S TUNELOVÝM VETRANÍM 

REDUCTION OF THERMAL LOAD IN PIG FATTENING HOUSE WITH TUNNEL VENTILATION 

Botto, Ľ.1, Lendelová, J.2 
1Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, 949 92 Nitra, Slovensko 

2Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko 

 

SÚHRN 
Hodnotili sme vplyv tunelového vetrania na redukciu tepelnej záťaže vo výkrmni ošípaných s kombinovaným 
prívodom vzduchu v horúcom letnom období na základe merania parametrov mikroklímy. Objekt bol pozdĺžne 
rozdelený na dve oddelenia so 6 kotercami s celkovou kapacitou 500 ustajňovacích miest. Základné mikrokli-
matické parametre sme zaznamenávali v každom oddelení v 1., 3., 4. a 6. koterci v zóne zvierat prístrojom AL-
MEMO 2290-4. 
Pri vonkajšej priemernej teplote 37,3 a 37,6 °C bola v objekte zaznamenaná nižšia priemerná teplota pri čin-
nosti jedného a oboch čelných ventilátorov (35,5 a 36,6 °C). Priemerná vnútorná relatívna vlhkosť vzduchu 
32,9 a 28,6 % bola o 6,8 a 4,5 % vyššia ako vlhkosť vonkajšieho vzduchu. V objekte sa nepoužívalo zvlhčova-
nie ani iný systém ochladzovania. Priemerná rýchlosť vzduchu v zóne zvierat bola 0,95 a 1,22 m/s. Zvýšeným 
prúdením vzduchu sa pri uvedených teplotách zabezpečil ochladzovací účinok ošípaným a tým sa dosiahlo 
pocitové zníženie teploty. 
 
SUMMARY 
We evaluated effect of tunnel ventilation on reduction of thermal load in stable for fattening pigs with com-
bined air inlet in hot summer period on the basis of measuring of microclimatic parameters. The stable was 
longitudinal divided to 2 sections with 6 pens with total capacity 500 housed pigs. Basic microclimatic parame-
ters were noticed in each section in 1st, 3rd, 4th and 6th pen in animal zone by ALMEMO 2290-4 device.  
In fattening house was registered lower average temperature (35.5 and 36.6 °C) than external air temperature 
(37.3 and 37.6 °C) during operating one and both front ventilators. Average internal air relative humidity 32.9 
and 28.6 % was higher than external air humidity by 6.8 and 4.5 %. Air humidizing or another system of cool-
ing was not used in stable. Average internal velocity of air presented 0.95 a 1.22 m/s in animal zone. Cooling 
effect for pigs was ensured by elevated air flow at presented temperature and thereby sensational temperature 
reduction was achieved.  
 

ÚVOD 

Dnešné moderné typy ošípaných sú náročné na podmienky maštaľného prostredia a bez účinného ventilačného 

systému nie je možné dosiahnuť dobré podmienky pre ich chov. Vyžaduje to zabezpečenie vhodnej mikroklí-

my najmä v horúcom letnom období. 

Všeobecne sa odporúča chovať ošípané pri teplote asi o 3 °C vyššej ako je dolná kritická teplota (Vansickle, 

1998). Kritická teplota pre ošípané začína od 26 °C (Čeřovský, 1998). Ak sa zvýši teplota nad hornú hranicu 

optima, dochádza najmä k zníženiu príjmu krmiva, s následným znižovaním rýchlosti rastu. Organizmus sa 

bráni prehriatiu predovšetkým evaporáciou, prevažne dýchaním (Novák et al., 2003). Tepelný stres tiež mení 

ich správanie. Podľa Mounta (1979) ošípané menia polohy v závislosti od okolitých podmienok, ktoré buď 

zvyšujú alebo znižujú tepelné straty. Aarnink et al. (2001) uvádzajú, že pri vysokých teplotách výkrmové oší-

pané uprednostňujú ležanie na roštovej podlahe. Na kalenie využívajú priestor s plnou podlahou, váľajú sa vo 

výkaloch a moči, aby sa chladili evaporačným ochladzovaním. 

Pre výkrmové ošípané sa ako optimum uvádza teplotný rozsah 10 až 25 °C (Botto et al., 1995, Hájek et al., 

1996, Vyhláška č. 230/1998, Myer a Bucklin, 2001). Teplotu vzduchu, ako najdôležitejšieho faktoru prostredia, 

ovplyvňujú relatívna vlhkosť a prúdenie vzduchu. Ako rozsah optima relatívnej vlhkosti vzduchu sa uvádza 50 

až 75 % (Tobišková, 1992, Vyhláška 230/1998). Vlhkosť vzduchu zohráva dôležitú úlohu aj v procese ochla-

dzovania (Myer a Bucklin, 2001). Platí, že čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu, tým nižšia musí byť teplota 
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vzduchu pre dosiahnutie rovnakého pocitu pohody (Líkař, 2005). Pri návrhu vetracieho systému sa musí hod-

notiť vždy tzv. „efektívna teplota“, t.j. teplota, ktorú ošípaná pociťuje. V rámci hodnotenia mikroklímy v ob-

jektoch pre výkrm ošípaných v letnom období Harichová et al. (2000) a Botto et al. (2000) zaznamenali vyššie 

teploty a nižšiu relatívnu vlhkosť ako je pásmo optima. S teplotou prostredia je vždy potrebné posudzovať aj 

rýchlosť prúdenia vzduchu. Podľa vyhlášky MP SR č. 230/1998 sa pri optimálnej teplote požaduje najvyššia 

rýchlosť prúdenia vzduchu 0,2 - 0,3 m/s a pri vyššej ako optimálnej teplote vzduchu 0,5 - 2 m/s v závislosti od 

živej hmotnosti ošípaných. Možným spôsobom ochladzovania pri vysokých teplotách je využitie zvýšeného 

prúdenia vzduchu, pri ktorom sa uplatňuje pocitový efekt vnímania teploty. Znamená to, že pri rovnakej teplote 

ale vyššom prúdení vzduchu sa pocitovo znižuje teplota prostredia (Líkař, 2002). 

Medzi progresívne systémy vetrania patrí systém tunelového vetrania, ktorý sa najnovšie v podmienkach Slo-

venska realizuje s kombinovaným riešením prívodu vzduchu pre letné a zimné obdobie. Dôsledné riešenie vet-

rania a vytvorenie vhodného prostredia je potrebné zabezpečiť aj v rekonštruovaných objektoch pre výkrm oší-

paných. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv tunelového vetrania v horúcom letnom období na redukciu tepelnej záťaže 

vo výkrmni ošípaných s kombinovaným prívodom vzduchu pre letné a zimné obdobie, ktoré sa v podmienkach 

Slovenska doteraz nerealizovalo.  

Objekt výkrmne mal vonkajšie rozmery 57,5 x 9,2 m (obr. 1). Pozdĺžnou stenou bol rozdelený na dve oddele-

nia široké 4 000 mm, v ktorých sa nachádzalo po 6 kotercov. Dĺžka krajných kotercov bola 5 100 mm 

a ostatných 10 200 mm. Celková kapacita výkrmne po rekonštrukcii bola 2 x 250, t.j. 500 ustajňovacích miest 

pre ošípané s hmotnosťou 30 – 100 kg. Ošípané boli kŕmené viacmiestnymi kŕmnymi zariadeniami situovaný-

mi v priečnych deliacich zábranách kotercov. Do objektu sa vonkajší vzduch privádzal cez otvorený priestor 

bývalej prípravovne, ktorá sa nachádzala v jeho prednej časti. Do jednotlivých ustajňovacích priestorov sa von-

kajší vzduch dostával cez nasávací otvor s regulovanou veľkosťou pomocou závesov z nepriedušnej agrotextí-

lie. Maximálna veľkosť otvoru bola 3 800 x 1 900 mm. Odsávanie vzduchu z každého oddelenia zabezpečovali 

2 čelné, 2 bočné a 2 podroštové ventilátory, ktoré sa nachádzali na opačnom konci objektu. V zimnom období 

sa vonkajší vzduch prisával cez špeciálne stropné klapky z podkrovného priestoru. Pri rekonštrukcii bol navrh-

nutý aj systém ochladzovania s doskovými chladičmi, ktorý sa však nerealizoval. 

Redukciu tepelnej záťaže sme hodnotili na základe ambulantného merania základných parametrov mikroklímy 

(teploty, relatívnej vlhkosti a prúdenia vzduchu) v zóne zvierat, t.j. vo výške 0,5 m od podlahy. Uvedené para-

metre sme merali v 1., 3., 4. a 6. koterci v každom oddelení prístrojom ALMEMO 2290-4. Počas horúceho 

letného obdobia sa meranie opakovalo pre stav s vypnutým len jedným čelným ventilátorom (experiment č. 1) 

a stav so zapnutými všetkými ventilátormi (experiment č. 2). Pri každom meraní sme zaznamenali aj parametre 

vonkajšieho vzduchu a to na začiatku a na konci merania vnútorných parametrov. Pri vyhodnotení sme uviedli 

priemerné hodnoty z nameraných údajov za obidve oddelenia. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Experiment č.1 – jeden čelný ventilátor vypnutý: 

Teplota vonkajšieho vzduchu bola 37,1 a 37,5 °C, relatívna vlhkosť 24,0 a 28,1 % a prúdenie vzduchu 0,34 
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a 0.49 m/s. Pri priemernej vonkajšej teplote 37,3 °C priemerná teplota v zóne zvierat (0,5 m od podlahy) bola 

35,5 °C. Priemerné vnútorné teploty v kotercoch K1, K3, K4 a K6 boli nižšie o 1,1 až 2,6 °C ako spodná hod-

nota nameranej vonkajšej teploty. Najvyššia priemerná teplota bola v kotercoch K4 35,8 °C a najnižšia 

v posledných kotercoch K6 34,5 °C. Priemerné hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu vo výkrmni boli podstatne 

nižšie ako dolná hranica optima 50 % (28,7 - 35,8 %). Bolo to v dôsledku nízkej vlhkosti nasávaného vonkaj-

šieho vzduchu (26,1 %), ako aj z dôvodu toho, že sa v objekte nerealizovalo žiadne zvlhčovanie vzduchu. Naj-

vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu v zóne zvierat sme zaznamenali v kotercoch K6 (35,8 %) a najnižšiu 

v kotercoch K4 (28,7 %). Pri uvedených parametroch vnútornej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu sme za-

znamenali priemernú rýchlosť prúdenia vzduchu v zóne zvierat 0,95 m/s pri rozpätí 0,27 - 1,99 m/s, najvyššiu 

v kotercoch K4 (1,99 m/s) a najnižšiu v posledných kotercoch K6 (0,27 m/s). Podľa vyhlášky MP SR 

č. 230/1998 pre danú kategóriu výkrmových ošípaných pri teplote vyššej ako je optimum (22 °C) môže byť 

rýchlosť prúdenia vzduchu v zóne zvierat maximálne 2,0 m/s. Táto hodnota nebola prekročená. 

Experiment č. 2 – všetky ventilátory v činnosti: 

Teplota vonkajšieho vzduchu bola 37,4 a 37,8 °C, relatívna vlhkosť 23,5 a 24,7 % a prúdenie vzduchu 1,10 

a 1,64 m/s. Pri priemernej vonkajšej teplote 37,6 °C priemerná teplota v zóne zvierat bola 36,6 °C. Priemerné 

vnútorné teploty v kotercoch K1, K3, K4 a K6 boli nižšie len o 0,3 až 1,5 °C ako spodná hodnota nameranej 

vonkajšej teploty. Najvyššia priemerná teplota bola v kotercoch K3 (37,1 °C) a najnižšia v posledných koter-

coch K6 (35,9 °C). Pri priemernej vonkajšej relatívnej vlhkosti vzduchu 24,1 % priemerné hodnoty relatívnej 

vlhkosti vzduchu vo výkrmni boli nižšie ako v prípade, keď bol vypnutý jeden čelný ventilátor. V porovnaní s 

dolnou hranicou optima 50 % relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu bola o 25 až 18,5 % nižšia z rovnakých 

dôvodov ako v prvom experimente. Najvyššia priemerná vlhkosť vzduchu v zóne zvierat bola v kotercoch K6 

(31,5 %) a najnižšia v kotercoch K2 (25,7 %). V porovnaní s prvým experimentom priemerná rýchlosť vzdu-

chu sa zvýšila na 1,22 m/s pri rozpätí 0,20 - 2,14 m/s, najnižšia bola v posledných kotercoch K6 a najvyššia 

v kotercoch K3. V porovnaní s vyhláškou MP SR č. 230/1998 maximálna hodnota 2,0 m/s bola v koterci K3 

prekročená o 0,14 m/s, ale zvýšeným prúdením vzduchu sa zabezpečoval ochladzovací účinok ustajnených 

ošípaných a pri rovnakej teplote vzduchu sa pocitovo znížila teplota prostredia, čo potvrdzuje aj Líkař (2002). 

Namerané hodnoty teplôt vo výkrmni prekračovali hornú hranicu optima 22 °C, ktorá sa vzťahuje pre výkrmo-

vé ošípané so živou hmotnosťou 30 - 90 kg (vyhláška MP SR č. 230/1998). Prekročená bola aj hraničná hodno-

ta 26 °C, od ktorej začínajú kritické teploty pre ošípané (Čeřovský, 1998), najmä ak nie sú zabezpečené iné 

opatrenia proti prehriatiu zvierat. Pri našich predošlých hodnoteniach mikroklímy v 3 výkrmniach ošípaných s 

núteným vetraním sme v letnom období vo všetkých objektoch zaznamenali vyššie vnútorné teploty ako teploty 

vonkajšieho vzduchu, hoci nepresahovali 30 °C (Botto et al., 2000). 

Pre redukciu tepelnej záťaže a pocit pohody ošípaných má význam kombinácia teploty a relatívnej vlhkosti 

vzduchu (Líkař, 2005). Čím je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia, tým vyššia môže byť teplota vzduchu pre do-

siahnutie rovnakého pocitu pohody u ošípaných. Tento efekt sme zaznamenali aj pri našich meraniach počas 

extrémne horúceho obdobia, viac pri 2. experimente s činnosťou oboch čelných ventilátorov. Podľa Myera 

a Bucklina (2001) proces evaporačného ochladzovania pri nami nameraných parametroch bol efektívny a preto 

v hodnotenom objekte s tunelovým vetraním pri nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu ošípané lepšie znášali vyššie 

teploty, čo priaznivo vplývalo na redukciu tepelnej záťaže. 

Správanie ošípaných nenaznačovalo odchýlky od štandardných prejavov pri ležaní, pohybe, kalení, močení či 
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žravosti. Kŕmne zariadenia ako aj napájačky boli obsadzované počas meraní rovnomerne. Nepotvrdili sa tvrde-

nia Aarninka et al. (2001), podľa ktorých výkrmové ošípané pri vysokých teplotách uprednostňujú ležanie na 

roštovej podlahe, na kalenie využívajú priestor s plnou podlahou, váľajú sa vo výkaloch a moči, aby sa chladili 

evaporačným ochladzovaním. Priaznivá čistota ošípaných poukázala na to, že znečistenie kotercov bolo na 

primeranej úrovni. 

 

ZÁVER 

V hodnotenej výkrmni ošípaných s tunelovým vetraním počas extrémne horúceho počasia pri vonkajšej prie-

mernej teplote 37,3 a 37,6 °C bola zaznamenaná nižšia celková priemerná teplota o 1,8 a 1,0 °C. Priemerná 

vnútorná relatívna vlhkosť vzduchu bola 32,9 a 28,6 %, avšak vonkajšia vlhkosť bola nižšia o 6,8 a 4,5 %. Prie-

merná rýchlosť prúdenia vzduchu v zóne zvierat 0,95 a 1,22 m/s nepriaznivo neovplyvnila pohodu zvierat, čo 

bolo zrejmé z celkového správania ustajnených ošípaných. Zvýšené prúdenie vzduchu zabezpečovalo evapo-

račné ochladzovanie ustajnených ošípaných, v dôsledku ktorého nastalo pocitové zníženie teploty prostredia a 

v súčinnosti s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu ošípané lepšie znášali vyššie teploty v objekte. 

Pre zvýšenie účinku ochladzovania, najmä pri teplotách vonkajšieho vzduchu nad 30 °C, by bolo vhodné vyu-

žiť v objekte aj doskové chladiče so zvlhčovaním vzduchu, tak ako to bolo navrhnuté pri rekonštrukcii. 
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Obr. 1 Pôdorysná schéma, miesta merania v kotercoch a pohyb vzduchu v objekte 
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CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT NA HLBOKEJ PODSTIELKE A EMISIE ŠKODLIVÝCH PLY-

NOV 

 

Knížatová Monika – Mihina Štefan 

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, 949 92 Nitra, knizatova@scpv.sk 

 

ÚVOD 

Chov brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke je v súčasnosti prakticky jediným používaným systémom, 

preto by sa mu mala venovať patričná pozornosť nielen z hľadiska welfaru, ale ja z hľadiska environmentálne-

ho dopadu. Jedná sa o veľmi koncentrované chovy, často kritizované ochrancami zvierat za vysoké hustoty 

zástavu znemožňujúce kurčatám uplatňovať prirodzené správanie, voľne sa pohybovať a následný zvýšený 

výskyt ochorení a úhynov. 

Je samozrejmé, že nadmerné zaťaženie chovnej plochy spôsobuje aj väčšie znečistenie podstielky. Stav pod-

stielky sa okamžite prejaví na kvalite ovzdušia, ktorá je daná najmä koncentráciou amoniaku (NH3), oxidu uhli-

čitého (CO2) a prachu. Ich zvýšené hladiny negatívne vplývajú na zdravie, úžitkovosť a welfare kurčiat. Vytvo-

rené plynné zlúčeniny (vrátane metánu CH4 a oxidu dusného N2O) sa ventilačným systémom dostávajú do von-

kajšieho prostredia, kde pôsobia škodlivo  niekoľko dní až rokov (kyslé dažde, skleníkový efekt). 

Práve podstielka, ktorá sa postupným znečisťovaním mení na hnoj, sa považuje za hlavný zdroj emisií v chove 

kurčiat. Jej fyzikálne a chemické vlastnosti sú preto rozhodujúce z hľadiska tvorby a uvoľňovania nežiaducich 

plynných zlúčenín. 

 

MATERIÁL A METÓDA 

Cieľom experimentu bolo kvantifikovať množstvo emisií, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia z chovnej haly brojle-

rových kurčiat počas viacerých výkrmových cyklov v priebehu roka. Sledovali sa tiež súvislosti medzi menia-

cimi sa vlastnosťami podstielky (spôsobenými jej znečisťovaním) a množstvom plynných emisií. 

Hodnotilo sa päť turnusov: turnus A (august - september), turnus B (september - október), C (november - de-

cember), turnus D (máj - jún) a turnus E (jún - júl). 

Chovná hala (12 m x 99 m) mala kapacitu 25 000 ks kurčiat. Jednodňové kurčatá výkrmového hybridu Ross 

308 sa naskladňovali vždy na čerstvú slamenú podstielku (rezaná pšeničná slama nastlaná na betónovej podlahe 

v hrúbke asi 5 cm, resp. 1,6 kg/m2). Vo veku 40 dní dosahovali cieľovú hmotnosť cca 2 kg. Po ukončení výkr-

mu sa hala vyprázdňovala a nasledovala 10-dňová technologická prestávka na čistenie a dezinfekciu. 

Vetranie chovného priestoru zabezpečovalo 6 stropných ventilátorov (6 x 12 000 m3/h) a 4 čelné ventilátory 

tunelového vetrania (4 x 35 000 m3/h). Pri maximálnej vetracej výkonnosti ventilátory odvádzali z chovnej 

časti haly 212 000 m3 vzduchu za hodinu. Intenzita vetrania celého ventilačného systému bola kontinuálne za-

znamenávaná. Spúšťanie ventilátorov bolo zabezpečené cez programovateľný systém vetrania, v závislosti od 

nastavenej teploty, ktorú vyžadovali zvieratá v jednotlivých štádiách rastu. Pred lopatky ventilátorov boli zave-

dené hadice, ktorými sa vzorky vzduchu transportovali do analyzátora plynov. V podstielke boli umiestnené 

sondy na snímanie jej teploty (asi 3 cm pod povrch) v prednej a zadnej časti chovného priestoru.  

Na kontinuálne snímanie koncentrácií amoniaku (NH3) a skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, H2O) bol pou-

žitý prístroj 1312 Photoacoustic Multi-gas Monitor (Innova Air Tech Instruments, Dánsko) s viackanálovým 
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vzorkovacím a dávkovacím analyzátorom plynov Multipoint Sampler 1309 (fotoakustická detekčná metóda). 

Vzorky vzduchu boli odoberané z miest pod prvým a tretím stropným ventilátorom a ľavým a pravým čelným 

ventilátorom. Piate miesto odberu sa nachádzalo vo vonkajšom prostredí (meteorologická búdka 10 m od ob-

jektu). 

Teplota vzduchu a podstielky sa snímala pomocou termočlánkov a na prevod jednotiek bolo použité zariadenie 

ADAM-4018M.  

Namerané údaje koncentrácií a teplôt sa ukladali do databázy kontinuálne v 15 - minútových intervaloch počas 

jednotlivých turnusov od naskladnenia jednodňových kurčiat, až po ich vyskladnenie pred porážkou, t. j. vo 

veku 40 dní. 

Vzorky znečistenej podstielky boli odoberané v 10 - dňových intervaloch, v množstve asi 300 g z celého priere-

zu jej vrstvy. Brali sa zo šiestich miest, v oblasti medzi napájačkami a kŕmidlami z plochy asi 1 m2, na úrovni 

jednotlivých stropných ventilátorov. Po každom odbere boli vzorky hermeticky uzatvorené a v chladiacom 

boxe dopravené do laboratória na okamžitý rozbor. Zisťovala sa vlhkosť podstielky, pH, obsah dusíkatých lá-

tok a obsah amoniakálneho dusíka (stupeň proteolýzy). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Spoločným znakom všetkých sledovaných turnusov bolo zvyšovanie vnútornej teploty podstielky a jej vlhkosti 

ku koncu výkrmu. Teplota podstielky stúpla počas chovného obdobia v priemere o 6,5 °C. Coufal et al. (2006) 

uvádzajú, že vyššia teplota podstielky stimuluje mikrobiálnu aktivitu a následne sa zvyšuje potenciál enzyma-

tickej degradácie kysliny močovej a bielkovín na amoniak. Skutočne sme zaznamenali nárast koncentrácií amo-

niaku počas všetkých sledovaných turnusov. Najvýraznejšie zvýšenie nastalo v turnuse C, kedy v prvej dekáde 

dosiahla priemerná koncentrácia amoniaku hodnotu 2,3 ppm a vo štvrtej dekáde až 13,7 ppm (Tab. 1). 

Tvorbu amoniaku tiež podporuje zvyšujúca sa vlhkosť podstielky (Angel, 2006). Naopak, vo veľmi suchých 

podmienkach sa premena močoviny, resp. kyseliny močovej na amoniak výrazne redukuje (Liu et al., 2006). 

Nastielaná podstielka mala v prvých dňoch vlhkosť 31-37 %, v zimných mesiacoch (turnus B a C) bola vlhkosť 

o niečo vyššia (48 a 45 %). V posledných fázach výkrmu dosahovala vlhkosť podstielky už hodnoty cca 50 % 

(Tab. 2). 

Podstielka sa postupným znečisťovaním trusom, krmivom a vodou z napájačiek premieňala na hnoj, v ktorom 

sa za určitých podmienok (anaeróbnosť, vlhkosť a teplota hnoja) tvorí aj metán (CH4). Koncentrácia CH4 

v ovzduší chovného priestoru sa prekvapujúco nezvyšovala, naopak, mala mierne klesajúcu tendenciu. Nevy-

svetliteľné sú aj takmer 10-násobne vyššie koncentrácie metánu v turnusoch A a B v porovnaní s ostatnými 

turnusmi (Tab. 1). Zvýšené koncentrácie metánu vždy na začiatku turnusu mohlo navodiť vlhké prostredie po 

umývaní haly, jej nedostatočné vysušenie, následné intenzívne vykurovanie chovného priestoru a obmedzený 

prívod čerstvého vzduchu cez vetracie klapky. Nepredpokladáme, že by zdrojom metánu mohli byť použité 

dezinfekčné prostriedky. 

Premena organického materiálu v podstielke je sprevádzaná uvoľňovaním uhlíka nielen vo forme metánu 

(CH4), ale aj vo forme oxidu uhličitého (CO2). Nicks et al. (2003) však zistili väčšiu súvislosť s aktivitou zvie-

rat, než s vekom podstielky. Podľa autorov Pattey et al. (2005) je nesprávne kalkulovať s emisiami CO2 emito-

vanými pri rozklade maštaľného hnoja, pretože ako zdôrazňujú, uhlík prítomný v hnoji pochádza z autotrofnej 

fixácie (tvorba organických látok pomocou fotosyntézy). 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

41 

Najvyššie koncentrácie CO2 sme zaznamenali na začiatku chovného obdobia. Súvislosť treba vidieť v systéme 

vykurovania (spaľovanie zemného plynu priamo v chovnom priestore dvomi plynovými agregátmi) a vo veľmi 

obmedzenom prístupe čerstvého vzduchu cez vetracie klapky (aby sa znížili teplotné straty). Postupne sa vyku-

rovanie redukovalo (podľa požiadaviek kurčiat v danom veku), čo sa prejavilo na znížení koncentrácií a emisií 

CO2. 

Najviac vyrovnané boli koncentrácie CO2 v priebehu zimného turnusu C (od 18.11. do 27.12.), pretože vykuro-

vacie zariadenie muselo byť v činnosti počas celého obdobia (Tab. 1). 

 
Tab. 1: Koncentrácie a emisie sledovaných plynných zlúčenín 

 
1) emisný faktor počítaný z priemerného počtu kurčiat v jednotlivých turnusoch (A 23 929 ks, B 24 310 
ks,C 24 502 ks, D 25 000 ks, E 25 000 ks) 
 

Obsah dusíkatých látok v znečistenej podstielke kulminoval približne v strede výkrmových cyklov a stupeň 

proteolýzy (podiel amoniakálneho dusíka z celkového obsahu  dusíkatých látok) dosahoval najvyššie hodnoty 

v druhej polovici jednotlivých turnusov. 

Na zvyšujúcu sa koncentráciu amoniaku mohlo mať vplyv stúpajúce pH podstielky. Podľa Parkera et al. 

(2005) je množstvo plynného amoniaku (NH3) v porovnaní s rozpustným amóniovým iónom (NH4
+) pri pH 8,0 

takmer 10-násobne väčšie ako pri pH 7,0. Hodnota pH hnoja sa posúva do zásaditej oblasti vplyvom prebieha-

júcich hydrolytických reakcií kyseliny močovej, ktoré spotrebúvajú vodíkové ióny (H+). V priebehu turnusov 

  turnus 

priemerné koncentrácie plynov v jednotlivých 
dekádach výkrmu (ppm) emisia  (kg) 

EF 1) (kg/
ks) 

priemerný 
EF (kg/ks) 

I. II. III. IV. 

NH3 

A 2,3 2,2 4,2 4,7 154,80 6,47 . 10-3   

B 4,0 3,8 4,8 5,8 125,58 5,17 . 10-3   

C 2,3 2,6 10,2 13,7 156,50 6,39 . 10-3 5,8 . 10-3 

D 1,8 1,0 3,4 4,2 127,15 5,09 . 10-3   

E 1,2 0,5 3,7 5,0 143,41 5,74 . 10-3   

CO2 

A 4 123 2 323 2 459 2 651 216 563 9,05   

B 5 767 4 394 3 694 3 273 248 075 10,20   

C 6 242 4 940 5 759 5 425 269 280 10,99 10,1 

D 6 108 3 449 2 922 2 889 276 497 11,06   

E 4 035 2 209 2 783 2 856 224 050 8,96   

N2O 

A 1,2 1,1 1,1 1,1 5,32 0,22 . 10-3   

B 3,9 3,1 2,6 2,7 109,85 4,52 . 10-3   

C 3,4 2,3 2,6 2,5 97,42 3,98 . 10-3 1,8 . 10-3 

D 0,6 0,5 0,5 0,5 0,18 0,007 . 10-3   
E 0,7 0,6 0,6 0,7 1,65 0,066 . 10-3   

CH4 

A 156 125 113 104 1 356,60 56,7 . 10-3   

B 154 127 105 139 1 518,36 62,46 . 10-3   

C 91,5 10,2 10,2 9,0 324,54 13,24 . 10-3 29,8 . 10-3 

D 16,8 10,6 11,1 10,6 205,28 8,21 . 10-3   

E 16,8 13,2 14,7 15,5 209,53 8,38 . 10-3   

H2O 

A 17 082 13 830 14 087 13 432 183 688 7,68   

B 16 875 13 921 12 162 14 845 170 251 7,00   

C 12 658 13 258 12 586 12 122 179 932 7,34 7,2 

D 17 500 12 847 12 522 12 907 184 687 7,39   

E 16 591 14 094 15 662 15 591 168 561 6,74   
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sa zvyšovala hodnota pH podstielky o 1,1 až 2,7 a koncentrácie NH3 v ovzduší stúpli 1,5 až 10-násobne. 

Emisie, resp. emisné faktory (EF) NH3, CO2 a H2O zo sledovanej chovnej haly boli vo všetkých turnusoch 

pomerne stabilné, s miernym nárastom emisií CO2 v chladnejších mesiacoch (turnus B, C, D). Vplyv ročného 

obdobia sa na emisiách amoniaku a vodnej pary výrazne neprejavil, hoci viacerí autori zdôrazňujú výrazný 

sezónny vplyv (najmä na emisie amoniaku)  (Coufal et al. 2006, Liang et al.,2003, Redwine et al. 2002). Príči-

ny vysokých rozdielov v emisiách CH4 a N2O medzi jednotlivými turnusmi nie sú zatiaľ objasnené. 

 
Tab. 2: Vlastnosti podstielky v jednotlivých dekádach turnusov 
  

ZÁVER 

Intenzívne chovy brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke sú nezanedbateľným zdrojom emisií amoniaku. 

Na jedno brojlerové kurča pripadá amoniakálna emisia cca 5,8.10-3 kg za 40-dňové obdobie výkrmu. 

Z hľadiska environmentálneho, by sme teda mohli považovať skracovanie dĺžky výkrmového obdobia šľachte-

ním kurčiat stále na vyššiu rastovú schopnosť za pozitívne. Tento trend sa však nepriaznivo prejavuje na zdraví 

zvierat. Udržiavanie teploty podstielky, jej vlhkosti, pH a obsahu dusíkatých látok na nízkych hodnotách je 

prijateľnou cestou ku znižovaniu emisií amoniaku a sprievodných plynných zlúčenín (oxidu dusného 

a metánu). 

Najvyššie emisné faktory boli zistené v prípade oxidu uhličitého (10 kg CO2/ks a turnus) a vodnej pary (7,2 

kg H2O/ks a turnus). Emisné faktory oxidu dusného a metánu boli rádovo nižšie (N2O 1,8.10
-3 kg/ks, CH4 

29,8.10-3 kg/ks). Ako skleníkové plyny však majú vysoký globálny potenciál otepľovania (GWPN2O=310, 

GWPCH4=21) vo vzťahu k CO2 ekvivalentu (GWPCO2=1). Potom sa ich množstvá emitované jedným kurčaťom 

rovnajú účinku približne 0,5 kg CO2. 

turnus dekáda teplota (°C) vlhkosť (%) NL (g/kg) NH3 (%) pH 

A             
(30.7.-7.9.) 

I. 26,7 37 161,6 5,7 6,1 

II. 27,9 37 198,3 6,1 7,8 

III. 31,1 50 166,5 18,6 7,7 

IV. 34,4 52 154,1 28,1 7,4 

B           (23.9.-
1.11.) 

I. 30,8 48 137,7 3,4 5,8 

II. 28,4 50 137,0 6,6 7,1 

III. 30,8 54 165,0 11,3 6,7 

IV. 34,3 45 184,1 10,7 5,2 

C         (18.11.-
27.12.) 

I. 25,2 45 143,9 4,8 5,9 

II. 28,1 47 157,6 9,8 7,2 

III. 30,5 40 173,3 8,8 8,2 

IV. 33,3 50 155,5 13,5 8,0 

D              
(2.5.-10.6.) 

I. 26,9 31 158,2 4,7 6,2 
II. 27,1 34 193,6 5,6 7,3 
III. 30,3 45 170,4 12,0 6,9 
IV. 32,9 48 183,9 9,8 7,0 

E           (16.6.-
25.7.) 

I. 26,2 33 163,3 3,0 5,5 
II. 27,7 39 170,6 9,7 6,5 
III. 30,0 38 191,6 8,3 8,2 
IV. 33,5 43 187,7 11,8 7,6 
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ABSTRACT 

 

Heavy metals are, in fact, one of the oldest environmental problems, and they are widely distributed in the en-

vironmental workplace. Copper is an essential trace element in plant and animal nutrition and copper sulphate 

(CuSO4) is strong irritant. This study focuses on the effects of this environmental contaminant on fine parame-

ters of spermatozoa motility in vitro. Rabbit spermatozoa were cultured with copper (CuSO4.5H2O) which was 

added to semen in 5% solution and subsequently diluted 1:1–10. Analysis was carried out using a Computer 

Assisted Semen Analyzer (CASA) system in 2 time periods (0 and 120 minutes). Detailed evaluation of sper-

matozoa distance (DCL – distance curved line; DAP – distance average path; DSL – distance straight line) and 

velocity (VCL – velocity curved line; VAP – velocity average path; VSL – velocity straight line) parameters 

detected significant (p<0.05) decrease in all studied markers in groups with copper addition in comparison with 

control group at all time periods. Straightness, linearity, wobble, amplitude of lateral head displacement and 

beat cross frequency of spermatozoa were altered weakly. At all time periods (Time 0, Time 60 and Time 120), 

non-significant decrease of lateral head displacement (in control 2.87–4.75 µm; after copper addition 0–3.37 

µm) was detected indirectly confirming progressive motility decrease.  At Time 0, Beat Cross Frequency 

(BCF) significantly (p<0.05) decreased in groups B and I, while after 60 minutes of incubation the decrease 

was in groups D, F, I and K in comparison with the control group.  

Findings indicate negative influence of high copper concentrations in semen on fine parameters of spermatozoa 

motility parameters and thereby supporting the notion for this heavy metal in high concentrations as a risk fac-

tor of the environment. 

Key words: Copper, CASA, motility, rabbit, spermatozoa, toxicity 

 

INTRODUCTION 

Chemical environmental pollution is increasing by rapid leaps worldwide due to the development of modern 

human society. Some metals are essential for life, others have unknown biological functions, either favourable 

or toxic, and some others have the potential to cause diseases. Heavy metals are, in fact, one of the oldest envi-

ronmental problems, and they are widely distributed in the environmental workplace (Foote, 1999).  

Copper is a reddish metal that occurs naturally in rock, soil, water, sediment, and at low levels, air. Earth’s 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

45 

crust comprises of copper (50 ppm on an average) – windblown dust being the primary natural source of emis-

sion. Other natural sources of emission include volcanoes, decaying vegetation, forest fires and sea spray 

(Davies and Bennett, 1985). Anthropogenic emission sources are nonferrous metal production, wood produc-

tion, iron and steel production, waste incineration, industrial applications, coal combustion, nonferrous metal 

mining, oil and gasoline combustion, and phosphate fertilizer manufacture (Georgopoulos et al., 2001). Human 

economic activities, involving the production and usage of copper and copper compounds, as well as the con-

sumption of materials (including food) that contain amounts of copper, result in the re-distribution of copper in 

different environmental media (Georgopoulos et al., 2001). Copper is also found in a range of concentrations in 

many foods and beverages, including drinking water (ATSDR, 2004). The usual routes by which humans re-

ceive toxic exposure to copper in the form of copper sulphate (CuSO4) are through skin or eye contact, as well 

as by inhalation of powders and dusts (USEPA, 1986). Copper sulphate is a naturally occurring inorganic salt 

and copper is an essential trace element in plant and animal nutrition (Hartley and Kidd, 1983; Hayes, 1982). 

CuSO4 has a diverse range of usage as fungicide, algaecide, herbicide as well as molluscicide. It can be corro-

sive to the skin and eyes (Clayton and Clayton, 1981). Long–term effects are more likely in individuals with 

Wilson's disease, a condition that causes excessive absorption and storage of copper (ATSDR, 2004). Examina-

tions of CuSO4–poisoned animals showed signs of acute toxicity in the spleen, liver and kidneys (Clayton and 

Clayton, 1981). Injury may also occur to the brain, liver, kidneys and gastrointestinal tract in response to over-

exposure to this material. When given intravenously, or injected into the vein, as little as 4 mg/kg is lethal to 

rabbits (Hartley and Kidd, 1983). It is also toxic to fish and other aquatic invertebrates, such as crab, shrimp 

and oysters as well as earthworms in soil (Clayton and Clayton, 1981). 

The purpose of the present study was to evaluate the potential influence of copper as a risk factor of environ-

ment on fine parameters of spermatozoa motility in vitro.  

 

MATERIAL AND METHODS 

Rabbit semen was obtained on a regular collection schedule and sample from 5 adult breeding rabbits (SCPV, 

Nitra, Slovak Republic) was used. Semen was collected and subsequently diluted (Minitüb, Germany) accord-

ing to routine methods. After processing, the samples were stored in the laboratory at room temperature (20OC). 

Analysis was carried out using a CASA system – SpermVision (Minitüb, Tiefenbach, Germany) equipped with 

microscope Olympus BX 51, Japan (Roychoudhury and Massanyi, 2008). 

Copper (CuSO4.5H2O, cupric sulphate; blue vitriol; blue stone; blue copperas; Slavus Bratislava, Slovak Re-

public) was added to semen in 5% solution (group A) and subsequently diluted 1:1–10 (group B – 1:1; C – 1:2; 

D – 1:3; E – 1:4; F – 1:5; G – 1:6; H – 1:7; I – 1:8; J – 1:9; K – 1:10). Each sample was placed into Makler 

Counting Chamber (depth 10 µm, Sefi–Medical Instruments, Germany) and in each sample the following dis-

tance and velocity parameters were evaluated at Time 0, after 60 minutes and after 120 minutes – DCL 

(distance curved line; µm), DAP (distance average path, µm), DSL (distance straight line, µm), VCL (velocity 

curved line, µm/s), VAP (velocity average path, µm/s), VSL (velocity straight line, µm/s), LIN (linearity – 

VSL:VCL), STR (straightness – VSL:VAP), WOB (wobble – VAP:VCL), ALH (amplitude of lateral head dis-

placement, µm) and BCF (beat cross frequency, H2).  

Obtained data were statistically analyzed with the help of PC program Excel and SAS using t–test and 

Scheffe’s test. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Detailed evaluation of spermatozoa distance (DAP, DCL, and DSL) and velocity (VAP, VCL, and VSL) pa-

rameters detected significant (p<0.05) decrease of all studied markers in groups with copper addition in com-

parison with control group at all time periods (Figure 1). Straightness, linearity, wobble, amplitude of lateral 

head displacement and beat cross frequency were altered weakly. At all time periods (Time 0, Time 60 and 

Time 120), non-significant decrease of lateral head displacement (in control 2.87–4.75 µm; after copper addi-

tion 0–3.37 µm) was detected indirectly confirming progressive motility decrease. Beat cross frequency signifi-

cantly (p<0.05) decreased in groups B and I at Time 0 and in groups D, F, I and K at Time 60 in comparison 

with control group (Figure 2). 

Unfavourable effect on the animal health may depend on the kind of element and its dose as well as on the util-

ity orientation. There has been increasing concern about the possible effects of toxic metals on mammalian 

reproduction (Xu et al., 1993). The focus of various in vitro studies on effects of metals on sperm metabolism 

and motility have varied from the importance of using culture media free from heavy metals to their possible 

value as contraceptive agents (Foote, 1999).  

 In general, the impact of CuSO4 on animal studies largely depends on the route of administration. The em-

bryotoxic or teratogenic effects of CuSO4 appeared to be dependent on the moment of pregnancy when CuSO4 

was administered; the effects ranged from degeneration of blastocysts and embryolethality, to middle effects 

such as ectopia cordis, effect on ribs and vertebrae (Ferm and Hanlon, 1974). In birds, testicular atrophy in-

creased as they were fed larger amounts of CuSO4. Spermatozoa production was also interrupted to varying 

degrees (Clayton and Clayton, 1981). Reproduction and fertility was affected in pregnant rats given this mate-

rial on day 3 of pregnancy (Ferm and Hanlon, 1974). Developing embryos were resorbed in pregnant hamsters 

given copper salts intravenously on the eighth day of gestation. In frogs, higher concentrations of the material 

caused some behavioural changes, such as secretion of mucous, and discharge of eggs and embryos (Stawarz et 

al., 2003).  

Spermatozoa must be motile for their journey to the egg. Sperm motility is a complex phenomenon and its fine 

regulation by ionic, metabolic and enzymatic factors allows rapid and very specific changes in response to the 

environment so that fertilization occurs (Gagnon and de Lamirande, 2006). Copper, like many other heavy met-

als, is toxic to human spermatozoa (Holland and White, 1998). The potentiation of toxicity of copper seems to 

be of fairly general occurrence with mammalian spermatozoa (White, 1956). Its role in the spermatozoa is un-

clear, but copper appears to be involved in spermatozoa mobility and it may also act at the pituitary receptors 

which control the release of LH. In the seminal fluid, the level of copper appears to fall in cases of azoospermia 

and to increase in oligo– and asthenozoospermia (Holland and White, 1998). Copper reduces the oxidative 

processes and glucose consumption, which reduces or abolishes mobility: this property is exploited in intrauter-

ine devices. The use of copper for male contraception has given rise to experimental implantations at various 

sites within the male system: lumen of the vas deferens, epididymis, seminal vesicle, scrotum and the motility 

of the spermatozoa was abolished in all cases (Skandhan, 1992).  

Morphological abnormality of spermatozoa is often accompanied with weak motility, which is probably attrib-

uted more to some factors that co–act on both spermatozoa motility and morphology than to the influence of 

spermatozoa morphological abnormality on spermatozoa motility (Ma et al., 2006). Some animals are predis-

posed to a higher susceptibility to environmental stresses which are known to interfere with normal spermato-
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genesis (Hoflack et al., 2006). Several conditions can interfere with spermatogenesis and reduce spermatozoa 

quality and production (Ma et al., 2006). A number of authors have pointed to the role of minerals and heavy 

metals in spermatozoa. The copper content of the semen also plays a meaningful role. 

Traditionally, semen analysis represents one of the first examinations to be performed for the evaluation of 

male fertility. Computer Assisted Semen Analyzer (CASA) systems are also superior to other methods regard-

ing the documentation of laboratory values, as all the values are directly obtained online. The accuracy of 

CASA, as well as Makler chamber manual examination has already been described by some authors (Ginsburg 

and Armant, 1990). 

The toxic effects of copper became evident in the destruction of all developmental stages of germinal cells in 

rams (Vrzgulova et al., 1995). The animals reared near to plants with emission fall–outs containing copper also 

showed decreased production ability factors (Vrzgula et al., 1988). The excessive copper intake has a negative 

effect on the organs of reproduction of males and females (Pesch et al., 2006; Massanyi et al., 2005). The strik-

ing power of an organism thus decreases and animals become more susceptible to other diseases. 

The effects of metallic copper on human spermatozoa have been described (Battersby et al., 1982). Incubation 

with the metal caused a fall on the percentage of motile spermatozoa, which was directly related to the surface 

area of copper employed and to the copper content of whole semen. Low concentrations of ionic copper caused 

a less marked fall in spermatozoa motility, although the metal was generally more toxic than zinc or cadmium 

ions (Gamcik et al., 1990). A study revealed a statistically positive correlation between copper concentration in 

semen and progressive motility of spermatozoa (Dhami et al., 1994). In contrast, lower copper concentrations 

in ejaculates without motility than motile ejaculates were also reported (Leonhard-Marek, 2000). 

Several authors stressed the impact of copper on spermatozoa motility (Dhami et al., 2001). A group of re-

searchers pointed out the negative association of copper with semen (Jockenhovel et al., 1990; Machal et al., 

2002), while others reported a positive correlation between the copper concentration in blood plasma and sper-

matozoa motility (Dhami et al., 2001).  

The degenerative and necrotic effects of copper on the seminiferous epithelium and spermatozoa cells at ram 

hypercuprosis in industrially exposed areas were confirmed (Gamcik et al., 1990). Changes in the ejaculates 

might indicate the toxic effect to the seminal plasma percentage of motile spermatozoa.  

Investigations revealed that the contact of spermatozoa with copper ions probably accounts for their decreased 

motility (Maynard et al., 1975). In our study, significant decrease of fine parameters of spermatozoa motility in 

terms of velocity and distance was found in relation to copper addition. This indicates a negative influence of 

high concentrations of copper as heavy metal on male reproductive functions and thus as a risk factor of envi-

ronment.  
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Figure 1.  Distance (µm) and velocity (µm/s) parameters at (a) time 0, (b) time 60, and (c) time 120 minutes) 
[distance parameters expresses in µm; velocity parameters expressed in µm/s] 
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Figure 2.  Straigtness (STR), linearity (LIN), wobble (WOB), amplitude of lateral head displacement (ALH) 
and beat cross frequency (BCF) at (a) time 0, (b) time 60, and (c) time 120 minutes  
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SLEDOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO ZAŤAŽENIA ÚZEMIA SLOVENSKA PRO-
STREDNÍCTVOM MONITORINGU POĽOVNEJ ZVERI A RÝB  

SURVEILLANCE OF WILD ANIMALS AND FISHES PLAY A KEY ROLE IN MONITO-
RING OF ENVIRONMENT OF SLOVAKIA 

 
Pavol Rajzák 

 
Krajská veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov 

 

 
 

ABSTRACT 

 

    The elaborated results of heterogenous substances levels in muscle and liver samples of game and fish obtai-

ned by analysis are presented in the paper.  The presented results are from the years 1995 – 2006.  28533 che-

mical analyses have been carried out in 3112 samples in with  1952 overlimit values of risk elements (As, Cd, 

Cr, Cu, Mg, Pb, Ni) and PCB have been determined. 

ÚVOD 

              Poľovná zver a ryby sa v Slovenskej republike monitorujú od roku 1995 v rámci Čiastkového monito-

rovacieho systému „Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“. Vypracovanie metodiky, plánu odberov vzo-

riek, vykonanie analýz a prípravu ročných správ  zabezpečuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Cel-

kovú stratégiu Monitoringu poľovnej zveri a rýb schvaľuje rezortná komisia, ktorú koordinuje Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR a Výskumný ústav potravinársky, ktorý tiež koordinuje a zvoláva oponentúry ročných 

správ všetkých typov monitoringov. Analýzy vzoriek odobratých v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb 

podľa metodického pokynu vykonávali Štátne veterinárne a potravinové ústavy Bratislava, Košice a Dolný 

Kubín. 

Pôvodná koncepcia Monitoringu poľovnej zveri vychádzala zo širšie vybraných skupín zveri a rýb. Nakoľko 

široký rozsah pozorovaní dovoľoval len nižší počet sledovaných jedincov, od roku 2001 sa prijala koncepcia 

zameraná na modelovú zver a to srnca lesného prípadne jeleňa lesného a monitorovanie kontaminantov 

v rybách. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

       Monitoring poľovnej zveri a rýb sa  v rokoch 1995 – 2006   realizoval  v  súlade  s  Metodickými   pokyn-

mi  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy  SR. Vykonaný monitoring na rezíduá cudzorodých látok v meto-

dických pokynoch zohľadňovali poznatky a skúsenosti  z predchádzajúcich rokov. 

Analýzy vzoriek odobratých v rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb podľa metodického pokynu vykonávali 

Štátne veterinárne a potravinové ústavy: 

ŠVPÚ Bratislava ,ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Košice. ŠVPÚ Nitra - Laboratórium rádiometrie a rádioekoló-

gie vykonalo analýzy umelých rádionuklidov vo vzorkách húb a lišajníkov. Rizikové chemické prvky vo vzor-

kách svaloviny a pečene boli stanovené metódou AAS; (Cd, As, Pb, Cr a Cu), ortuť sa stanovila metódou 

TMA. 

Kongenéry polychlórovaných bifenylov (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153  PCB 180) boli ana-
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lyzované len vo vzorkách svaloviny a tuku metódou GC - MS. 

Zhodnotenie výsledkov: 

     Údaje o počte vzoriek, vykonaných analýz a počte nadlimitov podľa jednotlivých kategórii za roky 1995-

2006 sú uvedené v grafe č. 1. Z neho vyplýva, že najviac vzoriek bolo odobraných v r. 1995 – 382 vzoriek, 

3730 analýz. Najmenej vzoriek bolo v roku 2003- 169 vzoriek a 1159 analýz. Najviac nadlimitných hodnôt 

bolo zistených v r.2004 – 327 nadlimitov – najmä zásluhou monitorovania rýb na PCB na Zempínskej Šírave. 

      Najviac nadlimitov bolo za uvedené obdobie zistených u ortute- spolu 248 z 2623 analýz– z čoho najviac 

u predátorov ( 92) a nedravých rýb (49). Výsledky monitoringu u za jednotlivé roky u ortute sú uvedené 

v tab.č.2 .  Z rizikových prvkov nasledovalo kadmium – spolu 173 nadlimitov z 2626 analýz – tab.č.3 . Výsled-

né hodnoty u olova a medi sú zaznamenané v tab. č. 4. a 5.     Sumárne výsledky za roky 1995-2006 u raticovej 

zveri, ako komodity, ktorá je určená aj na priamy konzum spotrebiteľovi sú uvedené v tab.6. Priemerné 

a maximálne hodnoty Cd v podľa kategórií sú uvedené v tab.7. V grafe č. 2 sú uvedené sumárne priemerné 

a maximálne hodnoty Cd u raticovej zveri. V grafoch č.3 a 4 sú uvedené výsledky analýz Cd u nedravých 

a dravých rýb. V tab.8  sú uvedené výsledky nálezov olova u jednotlivých druhov raticovej zveri. 

ZÁVER 

   Za uvedené obdobie bolo odobratých spolu 3112 vzoriek, vykonaných 28533 analýz z čoho bolo zistených 

1952 nadlimitov. Najviac odobratých  vzoriek a vykonaných analýz bolo u raticovej zveri v počte 1190 a 

10369, pričom však najviac nadlimitných hodnôt bolo zistených u nedravých rýb v počte 864 a dravých rýb v 

počte 469. Sledovanie starých enviromentálnych záťaží prostredníctvom monitoringu MPZ poukazuje na stálu 

prítomnosť kontaminantov v životnom prostredí, ale priemerné a maximálne hodnoty nálezov majú klesajúcu 

tendenciu.  

 
Graf č. 1 Počet vzoriek, analýz a nadlimitov odobraných v r. 1995- 2006 
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Tab. č.2- výsledky analýz ortuti za r.1995-2006 

Tab.3. Kadmium – výsledky analýz v r. 1995-2006 

 

Ortuť ROK

KATEG Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu
Huby Počet analýz 16 14 9 13 52

Priemer 0,5267 0,5278 0,0626 0,1542 0,3535
Maximum 2,92 2,7118 0,304 1,083 2,92
Počet nadlimitov 5 4 0 0 9

Lišajníky Počet analýz 18 14 8 10 14 64
Priemer 0,0839 0,1061 0,0281 0,0805 0,0858 0,0817
Maximum 0,296 0,22 0,076 0,144 0,193 0,296
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Malá zver pernatá Počet analýz 63 50 51 49 57 1 271
Priemer 0,082 0,042 0,075 0,03 0,068 0,013 0,0608
Maximum 3,18 0,4 0,586 0,217 1,848 0,013 3,18
Počet nadlimitov 8 10 13 7 7 0 45

Malá zver srstnatá Počet analýz 67 27 36 26 19 38 213
Priemer 0,03 0,013 0,008 0,01 0,017 0,015 0,0178
Maximum 0,92 0,099 0,047 0,069 0,1 0,149 0,92
Počet nadlimitov 3 0 0 0 1 2 6

Predátor Počet analýz 109 52 69 73 53 356
Priemer 0,128 0,707 0,927 0,117 0,093 0,3599
Maximum 4,03 22,33 53,6 1,4 0,884 53,6
Počet nadlimitov 24 12 13 25 18 92

Raticová zver Počet analýz 75 106 124 115 113 92 124 89 53 47 57 64 1059
Priemer 0,061 0,017 0,007 0,007 0,004 0,003 0,0154 0,0082 0,0017 0,0024 0,0037 0,0059 0,0114
Maximum 1,82 0,496 0,36 0,25 0,034 0,023 0,295 0,5226 0,011 0,019 0,031 0,204 1,82
Počet nadlimitov 6 5 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 19

Ryba dravá Počet analýz 38 38 42 40 45 41 8 5 1 14 11 17 300
Priemer 0,285 0,16 0,155 0,138 0,106 0,146 0,048 0,3414 0,055 0,0519 0,2165 0,2411 0,1635
Maximum 3,869 0,631 0,564 0,561 0,44 0,63 0,128 0,678 0,055 0,124 0,733 0,54 3,869
Počet nadlimitov 4 1 2 2 3 2 0 0 0 0 1 15

Ryba nedravá Počet analýz 29 38 32 36 42 13 14 1 6 62 31 22 326
Priemer 0,156 0,073 0,107 0,064 0,176 0,125 0,0663 0,24 0,1542 0,0759 0,0919 0,156 0,1077
Maximum 0,992 0,347 0,725 0,323 1,44 0,356 0,3043 0,24 0,255 0,239 0,376 0,403 1,44
Počet nadlimitov 2 7 4 4 21 7 3 1 0 0 0 0 49

Sedimenty Počet analýz 1 1
Priemer 0,042 0,042
Maximum 0,042 0,042
Počet nadlimitov 0 0

Voda Počet analýz 25 22 11 12 14 16 100
Priemer 0,0005 0,0004 0,0002 0,00005 2,9E-05 0,0002 0,0003
Maximum 0,001 0,0012 0,001 0,0003 0,0001 0,002 0,002
Počet nadlimitov 8 6 0 0 0 0 14

Celkovo Počet analýz 381 311 354 339 329 184 206 146 88 158 127 119 2742
Celkovo Priemer 0,108 0,16 0,223 0,056 0,066 0,046 0,064 0,0794 0,0212 0,0529 0,0523 0,0665 0,0979
Celkovo Maximum 4,03 22,33 53,6 1,4 1,848 0,63 2,92 2,7118 0,304 1,083 0,733 0,54 53,6
Celkovo Počet nadlimitov 47 35 33 40 50 11 20 12 0 0 0 1 249

Kadmium ROK
KATEG Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu:

Huby Počet analýz 16 14 9 13 52
Priemer 0,1736 0,4117 0,1238 0,2281 0,2427
Maximum 0,73 2,58 0,43 1,98 2,58
Počet nadlimitov 0 1 0 1 2

Lišajníky Počet analýz 18 14 8 10 14 64
Priemer 0,2064 1,4832 0,0449 0,0704 0,3478 0,4752
Maximum 0,612 7,01 0,087 0,212 1,13 7,01
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Malá zver pernatá Počet analýz 63 51 51 50 57 1 273
Priemer 0,1384 0,1091 0,1935 0,0997 0,0915 0,12 0,1263
Maximum 0,92 1,355 1,473 0,6 0,67 0,12 1,473
Počet nadlimitov 12 10 13 2 1 0 38

Malá zver srstnatá Počet analýz 67 27 36 26 19 38 213
Priemer 0,1153 0,1028 0,2576 0,0904 0,0717 0,0593 0,1209
Maximum 1,284 0,47 3,466 0,93 0,3 0,43 3,466
Počet nadlimitov 5 3 7 1 1 0 17

Predátor Počet analýz 110 52 69 72 53 356
Priemer 0,2756 0,144 0,3682 0,1063 0,0891 0,2123
Maximum 17,53 1,6 18 1,4 0,459 18
Počet nadlimitov 19 4 6 3 0 32

Raticová zver Počet analýz 75 106 125 115 113 92 124 89 54 47 56 64 1060
Priemer 0,1051 0,1693 0,1281 0,0691 0,0576 0,1019 0,2076 0,0871 0,1833 0,0304 0,0791 0,1089 0,115
Maximum 0,8 1,692 1,642 0,498 0,68 1,586 2,37 2,08 5,28 0,28 0,476 2,06 5,28
Počet nadlimitov 6 21 10 2 1 5 16 2 3 0 1 0 67

Ryby dravé Počet analýz 38 38 42 40 45 41 8 5 1 14 11 17 300
Priemer 0,0504 0,0534 0,0158 0,0123 0,0149 0,0047 0,0135 0,007 0,008 0,0013 0,0032 0,001 0,0206
Maximum 0,528 0,49 0,08 0,079 0,099 0,041 0,046 0,019 0,008 0,004 0,01 0,001 0,528
Počet nadlimitov 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Ryby nedravé Počet analýz 29 38 32 36 42 13 14 1 6 62 31 22 326
Priemer 0,0246 0,0324 0,0919 0,0123 0,0173 0,0041 0,0082 0,011 0,0143 0,0015 0,0021 0,002 0,02
Maximum 0,222 0,4 2,376 0,063 0,096 0,008 0,066 0,011 0,025 0,009 0,016 0,018 2,376
Počet nadlimitov 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Sedimenty Počet analýz 1 1
Priemer 2,034 2,034
Maximum 2,034 2,034
Počet nadlimitov 0 0

Voda Počet analýz 25 22 11 12 14 16 100
Priemer 0,0009 0,0008 0,0007 0,0002 4E-05 0,0002 0,0005
Maximum 0,003 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,001 0,003
Počet nadlimitov 2 0 0 0 0 0 2

Celkovo Počet analýz 382 312 355 339 329 184 206 146 89 158 126 119 2745
Celkovo Priemer 0,1499 0,1187 0,1808 0,0704 0,0584 0,0645 0,1583 0,2492 0,1289 0,033 0,0746 0,0591 0,1149
Celkovo Maximum 17,53 1,692 18 1,4 0,68 1,586 2,37 7,01 5,28 1,98 1,13 2,06 18
Celkovo Počet nadlimitov 47 46 38 8 3 5 18 3 3 1 1 0 173
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Tab. 4 Olovo – výsledky analýz v r. 1995-2006 

 
Tab.5 Meď- výsledky analýz v r. 1995 – 2006 

Olovo ROK
KATEG Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu:

Huby Počet analýz 16 14 9 14 53
Priemer 0,227 0,219 0,164 0,102 0,181
Maximum 1,326 0,542 0,57 0,52 1,326
Počet nadlimitov 1 0 0 0 1

Lišajníky Počet analýz 18 14 8 10 14 64
Priemer 16,63 18,97 1,207 2,294 10,63 11,66
Maximum 68,94 87,3 4 5,908 39,9 87,3
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Malá zver pernatá Počet analýz 63 51 51 49 57 1 272
Priemer 3,362 0,186 0,609 0,304 0,145 0,52 1,015
Maximum 135,3 0,906 19,98 6,026 1,2 0,52 135,3
Počet nadlimitov 6 0 3 2 0 0 11

Malá zver srstnatá Počet analýz 67 27 36 26 19 38 213
Priemer 0,787 0,891 0,147 0,151 0,107 0,136 0,438
Maximum 30,66 17,6 1,869 0,827 0,56 0,639 30,66
Počet nadlimitov 2 1 0 0 0 0 3

Predátor Počet analýz 110 52 69 72 53 356
Priemer 0,457 0,739 0,363 0,159 0,275 0,393
Maximum 9,503 21,6 6,595 1,2 4,4 21,6
Počet nadlimitov 6 2 4 0 1 13

Raticová zver Počet analýz 75 106 125 115 113 92 124 89 53 45 56 64 1057
Priemer 0,427 0,279 0,978 0,599 0,984 9,839 0,131 3,96 0,065 0,225 0,061 0,075 1,57
Maximum 10,44 4,654 75,45 35,9 76 896 1,77 345 0,89 6,69 0,303 0,49 896
Počet nadlimitov 2 5 5 6 3 1 0 1 0 0 0 0 23

Ryby dravé Počet analýz 38 38 42 40 42 41 8 5 1 14 11 17 297
Priemer 5,863 0,102 0,08 0,04 0,052 0,057 0,048 0,036 0,08 0,024 0,066 0,034 0,803
Maximum 215,6 0,71 0,292 0,15 0,29 0,155 0,084 0,087 0,08 0,085 0,166 0,135 215,6
Počet nadlimitov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Ryby nedravé Počet analýz 29 38 32 36 45 13 14 1 6 62 31 22 329
Priemer 0,101 0,086 0,077 0,034 0,047 0,052 0,037 0,137 0,069 0,027 0,038 0,041 0,053
Maximum 0,818 0,525 0,371 0,144 0,232 0,226 0,266 0,137 0,14 0,118 0,169 0,167 0,818
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Sedimenty Počet analýz 1 1
Priemer 14,79 14,79
Maximum 14,79 14,79
Počet nadlimitov 0 0

Voda Počet analýz 25 22 11 12 14 16 100
Priemer 0,003 0,001 0,002 0,001 3E-04 0,001 0,002
Maximum 0,01 0,005 0,006 0,005 0,001 0,01 0,01
Počet nadlimitov 3 0 0 0 0 0 3

Celkovo Počet analýz 382 312 355 338 329 184 206 146 88 157 126 119 2742
Celkovo Priemer 1,499 0,348 0,534 0,302 0,427 4,964 1,556 4,357 0,171 0,233 1,223 0,053 1,165
Celkovo Maximum 215,6 21,6 75,45 35,9 76 896 68,94 345 4 6,69 39,9 0,49 896
Celkovo Počet nadlimitov 19 8 12 8 4 1 4 1 0 2 0 0 59

Meď ROK

KATEG Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu:
Huby Počet analýz 4 5 9 11 29

Priemer 5,805 11,55 6,778 2,225 5,739
Maximum 14,2 17,89 13,99 6,477 17,89
Počet nadlimitov 1 3 1 0 5

Lišajníky Počet analýz 6 5 8 8 14 41
Priemer 3,628 7,19 3,067 3,566 7,102 5,127
Maximum 8,51 13,1 7,762 7,25 15,39 15,39
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Malá zver pernatá Počet analýz 63 51 51 50 57 272
Priemer 4,671 4,747 7,028 9,243 11,38 7,375
Maximum 30,85 21,49 61,1 97,1 78,7 97,1
Počet nadlimitov 11 10 10 4 4 39

Malá zver srstnatá Počet analýz 67 27 32 26 19 38 209
Priemer 3,844 3,057 3,451 3,279 2,716 3,986 3,535
Maximum 18,99 7,671 10,86 6,198 8,034 14 18,99
Počet nadlimitov 1 0 0 0 0 0 1

Predátory Počet analýz 110 52 62 67 53 344
Priemer 4,59 6,15 4,694 5,712 4,801 5,095
Maximum 50,6 60 13,3 37,4 20,98 60
Počet nadlimitov 11 3 6 0 0 20

Raticová zver Počet analýz 75 106 121 115 113 92 46 37 53 47 55 64 924
Priemer 11,91 6,489 5,459 6,582 6,638 7,148 8,544 13,61 13,1 1,104 9,195 9,065 7,722
Maximum 100,8 98 70,4 49,7 77,6 84 76,5 74,75 44,18 6,04 50,17 60,93 100,8
Počet nadlimitov 6 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 16

Ryby dravé Počet analýz 38 38 38 40 42 41 1 14 11 17 280
Priemer 0,668 0,54 0,382 0,376 0,293 0,319 1,575 0,642 0,209 0,251 0,421
Maximum 4,13 1,745 0,94 1,225 0,85 1,025 1,575 6,131 0,333 0,431 6,131
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryby nedravé Počet analýz 29 38 27 36 44 13 10 6 62 31 22 318
Priemer 0,933 0,481 0,408 0,371 0,293 0,254 0,199 0,476 0,419 0,184 0,311 0,406
Maximum 7,95 1,605 1,345 0,96 0,767 0,65 0,78 0,701 9,763 0,714 0,671 9,763
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voda Počet analýz 10 5 11 12 14 16 68
Priemer 0,002 0,006 0,058 0,012 0,005 0,007 0,015
Maximum 0,004 0,01 0,096 0,05 0,02 0,05 0,096
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0

Celkovo Počet analýz 382 312 331 334 328 184 76 52 88 154 125 119 2485
Celkovo Priemer 5,242 4,394 4,368 5,136 5,275 4,486 5,79 11,49 8,916 0,909 4,906 4,969 4,932
Celkovo Maximum 100,8 98 70,4 97,1 78,7 84 76,5 74,75 44,18 9,763 50,17 60,93 100,8
Celkovo Počet nadlimitov 29 19 16 4 7 1 1 3 1 0 0 0 81
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Tab.6 Raticová zver – výsledky za r. 1995 – 2006 podľa parametrov 

 
Tab.7 Kadmium – výsledky analýz v r. 1995-2006  

R.1995-2006 Analyt v mg.kg-1

DRUH Údaje
alfa 
HCH As

beta 
HCH Cd Cr Cu Fe

gama 
HCH HCB Hg Mn Ni Pb

PCB 
101

PCB 
118

PCB 
138

PCB 
153

PCB 
180

PCB 
28

PCB 
52

suma 
DDT Zn

Daniel škvrnitý-pečeň Počet analýz 4 4 4 4 4 4
Priemer 0,03 0,26 0,011 26,13 0,01 0,089
Maximum 0,057 0,49 0,019 41,8 0,03 0,12
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Daniel škvrnitý-sval Počet analýz 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Priemer 0,05 0,001 0,032 0,906 0,003 0,056 0 0,001 0,002 0,001 0 0
Maximum 0,17 0,002 0,048 1,2 0,008 0,08 0 0,007 0,009 0,006 0 0
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diviak-pečeň Počet analýz 4 4 4 4 4 1 4
Priemer 0,015 0,186 0,302 9,3 0,011 0,05 0,301
Maximum 0,04 0,31 1,1 29 0,013 0,05 0,98
Počet nadlimitov 0 0 1 0 0 0 0

Diviak-sval Počet analýz 14 14 13 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14
Priemer 0,01 0,019 0,06 1,362 0,014 0,17 1,393 0,002 0,038 0,037 0,026 0,001 0,003
Maximum 0,05 0,164 0,24 3,233 0,14 0,17 18,19 0,016 0,32 0,29 0,2 0,008 0,02
Počet nadlimitov 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

Jeleň obyčajný-oblička Počet analýz 1 1 1 1 1 1
Priemer 0,004 0,033 0,044 0,024 0,003 0,006
Maximum 0,004 0,033 0,044 0,024 0,003 0,006
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Jeleň obyčajný-pečeň Počet analýz 190 190 179 167 190 95 190
Priemer 0,02 0,23 0,087 15,92 0,005 0,237 0,161
Maximum 0,273 2,06 2,655 98 0,06 2,16 6,69
Počet nadlimitov 0 16 1 2 0 0 1

Jeleň obyčajný-sval Počet analýz 320 321 310 299 320 122 321 244 3 244 243 244 244 244
Priemer 0,014 0,022 0,093 1,504 0,003 0,093 3,165 0,003 0,004 0,009 0,012 0,011 0,002 0,007
Maximum 0,12 1,211 3,75 49,7 0,25 0,444 896 0,057 0,006 0,112 0,135 0,122 0,04 0,084
Počet nadlimitov 0 7 6 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Jeleň obyčajný-tuk Počet analýz 75 26 75 75 75 75 75
Priemer 0,002 0,049 0,131 0,198 0,154 0,003 0,006
Maximum 0,016 1,14 9,114 13,92 10,78 0,075 0,034
Počet nadlimitov 0 0 1 1 1 0 0

Muflon-sval Počet analýz 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
Priemer 0,037 0,004 0,024 0,929 6E-04 0,1 4,919 3E-05 3E-04 3E-04 3E-04 3E-05 3E-05
Maximum 0,07 0,006 0,03 1,256 0,001 0,1 14,6 1E-04 9E-04 9E-04 9E-04 1E-04 1E-04
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srnec lesný-oblička Počet analýz 1 1 1 1 1 1 1
Priemer 0,001 0,002 0,008 0,012 0,009 0,001 0,008
Maximum 0,001 0,002 0,008 0,012 0,009 0,001 0,008
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 0

Srnec lesný-pečeň Počet analýz 229 232 198 188 3 232 3 114 231 9 4 9 9 9 9 9 3
Priemer 0,025 0,266 0,081 18,18 91,5 0,036 1,025 0,19 0,212 0,006 0,012 0,014 0,026 0,017 0,011 0,01 36,37
Maximum 0,32 5,28 2,135 100,8 196,9 1,82 2,331 5,141 7,71 0,04 0,036 0,085 0,148 0,121 0,085 0,027 39,68
Počet nadlimitov 0 30 3 6 1 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Srnec lesný-sval Počet analýz 283 287 249 240 3 287 3 128 285 156 3 156 156 156 156 156 3
Priemer 0,017 0,026 0,074 1,836 23,55 0,006 0,125 0,082 1,852 0,003 0,006 0,007 0,009 0,007 0,013 0,009 20,98
Maximum 0,125 0,862 1,055 25,75 36,8 0,243 0,353 0,487 345 0,115 0,01 0,181 0,297 0,192 1,651 0,479 28,99
Počet nadlimitov 0 13 8 7 1 5 0 0 10 0 0 0 1 1 2 2 0

Srnec lesný-tuk Počet analýz 1 1 1 1 108 36 108 107 108 108 108 1
Priemer 0,001 0,001 0,0001 0,001 0,002 0,02 0,016 0,024 0,019 0,004 0,007 0,006
Maximum 0,001 0,001 0,0001 0,001 0,042 0,42 0,624 0,751 0,626 0,093 0,117 0,006
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Celkovo Počet analýz 1 1052 1 1060 965 924 6 1 1 1059 6 462 1057 616 73 616 614 616 616 616 1 6
Celkovo Počet nadlimitov 0 0 0 67 19 16 2 0 0 19 0 0 23 0 0 3 4 4 2 2 0 0

Kadmium ROK
KATEG Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu:

Huby Počet analýz 16 14 9 13 52
Priemer 0,174 0,412 0,124 0,228 0,243
Maximum 0,73 2,58 0,43 1,98 2,58
Počet nadlimitov 0 1 0 1 2

Lišajníky Počet analýz 18 14 8 10 14 64
Priemer 0,206 1,483 0,045 0,07 0,348 0,475
Maximum 0,612 7,01 0,087 0,212 1,13 7,01
Počet nadlimitov 0 0 0 0 0 0

Malá zver pernatá Počet analýz 63 51 51 50 57 1 273
Priemer 0,138 0,109 0,194 0,1 0,092 0,12 0,126
Maximum 0,92 1,355 1,473 0,6 0,67 0,12 1,473
Počet nadlimitov 12 10 13 2 1 0 38

Malá zver srstnatá Počet analýz 67 27 36 26 19 38 213
Priemer 0,115 0,103 0,258 0,09 0,072 0,059 0,121
Maximum 1,284 0,47 3,466 0,93 0,3 0,43 3,466
Počet nadlimitov 5 3 7 1 1 0 17

Predátor Počet analýz 110 52 69 72 53 356
Priemer 0,276 0,144 0,368 0,106 0,089 0,212
Maximum 17,53 1,6 18 1,4 0,459 18
Počet nadlimitov 19 4 6 3 0 32

Raticová zver Počet analýz 75 106 125 115 113 92 124 89 54 47 56 64 1060
Priemer 0,105 0,169 0,128 0,069 0,058 0,102 0,208 0,087 0,183 0,03 0,079 0,109 0,115
Maximum 0,8 1,692 1,642 0,498 0,68 1,586 2,37 2,08 5,28 0,28 0,476 2,06 5,28
Počet nadlimitov 6 21 10 2 1 5 16 2 3 0 1 0 67

Ryby dravé Počet analýz 38 38 42 40 45 41 8 5 1 14 11 17 300
Priemer 0,05 0,053 0,016 0,012 0,015 0,005 0,014 0,007 0,008 0,001 0,003 0,001 0,021
Maximum 0,528 0,49 0,08 0,079 0,099 0,041 0,046 0,019 0,008 0,004 0,01 0,001 0,528
Počet nadlimitov 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Ryby nedravé Počet analýz 29 38 32 36 42 13 14 1 6 62 31 22 326
Priemer 0,025 0,032 0,092 0,012 0,017 0,004 0,008 0,011 0,014 0,001 0,002 0,002 0,02
Maximum 0,222 0,4 2,376 0,063 0,096 0,008 0,066 0,011 0,025 0,009 0,016 0,018 2,376
Počet nadlimitov 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Sedimenty Počet analýz 1 1
Priemer 2,034 2,034
Maximum 2,034 2,034
Počet nadlimitov 0 0

Voda Počet analýz 25 22 11 12 14 16 100
Priemer 0,0009 0,0008 0,0007 0,0002 4E-05 0,0002 0,0005

Maximum 0,003 0,001 0,001 0,001 1E-04 0,001 0,003
Počet nadlimitov 2 0 0 0 0 0 2

Celkovo Počet analýz 382 312 355 339 329 184 206 146 89 158 126 119 2745
Celkovo Priemer 0,15 0,119 0,181 0,07 0,058 0,065 0,158 0,249 0,129 0,033 0,075 0,059 0,115
Celkovo Maximum 17,53 1,692 18 1,4 0,68 1,586 2,37 7,01 5,28 1,98 1,13 2,06 18
Celkovo Počet nadlimitov 47 46 38 8 3 5 18 3 3 1 1 0 173
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Graf  2 – Kadmium – raticová zver – priemerné a maximálne hodnoty v r. 1995-2006 

Graf 3. Kadmium – dravé ryby- 1995-2006 
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Graf 4. Kadmium – nedravé ryby r. 1995-2006 
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Tab. 8 - Olovo – výskyt v jednotlivých druhov raticovej zveri v r. 1995-2006 

Olovo ROK
DRUH Údaje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu:
Daniel škvrnitý-pečeň Počet analýz 1 2 1 4

Priemer 0,085 0,086 0,1 0,089
Maximum 0,085 0,12 0,1 0,12
Počet nadlimitov 0 0 0 0

Daniel škvrnitý-sval Počet analýz 1 3 1 5
Priemer 0,072 0,055 0,041 0,056
Maximum 0,072 0,08 0,041 0,08
Počet nadlimitov 0 0 0 0

Diviak-pečeň Počet analýz 2 2 4
Priemer 0,087 0,514 0,301
Maximum 0,11 0,98 0,98
Počet nadlimitov 0 0 0

Diviak-sval Počet analýz 7 4 3 14
Priemer 0,086 4,687 0,051 1,393
Maximum 0,24 18,19 0,073 18,19
Počet nadlimitov 0 1 0 1

Jeleň obyčajný-pečeň Počet analýz 6 13 24 22 20 21 21 15 14 12 10 12 190
Priemer 0,241 0,309 0,113 0,183 0,095 0,099 0,11 0,098 0,06 0,651 0,11 0,069 0,161
Maximum 0,66 2,4 0,484 0,566 0,38 0,366 1,04 0,256 0,206 6,69 0,289 0,32 6,69
Počet nadlimitov 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jeleň obyčajný-sval Počet analýz 8 34 53 51 49 42 20 15 14 13 10 12 321
Priemer 0,212 0,252 0,124 0,092 1,814 21,45 0,077 0,058 0,021 0,047 0,022 0,072 3,165
Maximum 0,98 2,3 0,98 0,51 76 896 0,55 0,136 0,049 0,297 0,077 0,49 896
Počet nadlimitov 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5

Muflon-sval Počet analýz 2 1 3
Priemer 0,079 14,6 4,919
Maximum 0,098 14,6 14,6
Počet nadlimitov 0 0 0

Srnec lesný-pečeň Počet analýz 28 15 15 14 18 12 40 29 12 10 18 20 231
Priemer 0,408 0,317 0,246 0,836 0,194 0,073 0,099 0,078 0,149 0,141 0,074 0,12 0,212
Maximum 5,368 2,116 1,96 7,71 1,6 0,17 0,43 0,826 0,89 0,809 0,303 0,444 7,71
Počet nadlimitov 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Srnec lesný-sval Počet analýz 31 30 25 23 25 17 43 30 13 10 18 20 285
Priemer 0,56 0,37 3,609 2,053 0,093 0,071 0,195 11,6 0,041 0,031 0,041 0,034 1,852
Maximum 10,44 4,654 75,45 35,9 0,505 0,25 1,77 345 0,07 0,07 0,105 0,13 345
Počet nadlimitov 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 10

Celkovo Počet analýz 75 106 125 115 113 92 124 89 53 45 56 64 1057
Celkovo Priemer 0,427 0,279 0,978 0,599 0,984 9,839 0,131 3,96 0,065 0,225 0,061 0,075 1,57
Celkovo Maximum 10,44 4,654 75,45 35,9 76 896 1,77 345 0,89 6,69 0,303 0,49 896
Celkovo Počet nadlimitov 2 5 5 6 3 1 0 1 0 0 0 0 23
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Summary 

 

Paper summarising clinical experience with treating lead poisoning in wild birds a raptors presented in Dubai 

Falcon Hospital. 

85 birds presented for klinikal examination and  expected to be exposed to shotgun lead pellets were tested for 

lead poisoning. Tested birds were saker falcons (Falco cherrug), peregrine falcons ( Falco peregrinus), gyr 

falcons (Falco rusticolus) ,their captive bred hybrids. Positive cases were confirmed by 

 

 1) Present of radio dense heavy metal particles in gastro-intestinal tract, 

 2) Elevated whole blood lead (Pb) level, 

 3) Inhibited delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) activity. 

 

32% of all tested falcons were negative on lead poisoning. 52% were sub clinical cases with elevated whole 

blood Pb level or decreased ALAD activity. 16% of the falcons had severe symptoms of lead poisoning. Radio-

gram only in seven falcons (8.5%) showed heavy metal particles in ventriculus. Very good treatment success 

was achieved with repeated (2-3 times) regime of 5% CaEDTA (Calciumedetate), ANIMALCARE (35 mg/kg 

TID or 50 mg/kg BID) for 5 days. In very severe cases when ALAD activity was 100% inhibited and blood Pb 

level exceeded 100 ml/l, 80-100 mg/kg EDTA i.v. with 20 ml Lactated Ringers solution for 5 days markedly 

reduced the blood Pb level and the clinical symptoms. The falcons fully recovered and performed very well as 

a falconry birds.  

 

Introduction 

 

Lead poisoning is a well-known problem in different species of wild waterfowls, swans or scavenging - sani-

tary raptors like eagles, condors (KRAMER and REDIG, 1997). And Falcons (MOLNAR and LEGATH 

2001,2004). The most common sources of lead are ingested lead shots from shotgun cartridges used in game 

bird hunting. From the raptors the most affected are the sanitary species which ingesting lead shots from the 

bodies of wounded or killed carcases (SAITO, 1997). Lead poisoning in wild falcons is very rare and is exclu-

sively related to a captive management. In the Middle East the falconry is an ancient cultural heritage and still 

large number of falcons are kept in captivity. The usual food source are farm bred pigeons, quails, day old 

chicks or rats. Some of the falconers believe that they can improve the performance ability by providing 

“better” quality food. This is a reason to feed falcons with shotgun shot birds. Falcons often regurgitate the lead 
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shots with the daily cast together with the undigestable parts of food (feathers, bones), but small sized pellets 

(1-2 mm) can stay longer time (few days or even weeks) in the ventriculus, especially when casting material is 

absent in the diet. Sub clinical lead poisoning due to repeated exposure and ingestion of lead shots is a common 

veterinary problem, which reducing performance ability and affecting the health of falcons used for falconry.  

 

Toxic effect of lead 

Lead is not a biogenic element. It is considered to be hemotoxic, neurotoxic, nefrotoxic and imunotoxic. In 

organism lead inhibits different enzymes by its binding affinity to sulfhydryl (SH-) groups. From the clinical 

point of view main diagnostic values have its hematotoxic abilities (SCHEUHAMMER, 1987). Lead causes 

microcytic hypo chromic anemies in chronic exposures. The following enzymes incorporated to the cascade of 

haemoglobin synthesis are inhibited (PAGLIUCA et al., 1990): 

d-ALAD (delta-aminolevulinic acid dehydratase), 

Ferochelatase, 

Uroporfyrin and protoporfyrindekarboxylase, 

Pyrimidin-5-nukleotidase. 

As the effect of lead, activity of d-ALAD is decreased and its substrate, ALA (aminolevulic acid), concentra-

tion is increased in the blood. The enzyme ferochelatase is also inhibited. Ferochelatase is responsible for in-

corporation of iron molecule (Fe3+) into porfyrin cycle. As result of this inhibition in the acute cases the con-

centration of Fe3+ and also free porfyrins are increasing in the blood. 

 

Materials and methods 

Tested falcons were presented for routine clinical examination with different complains. Most often the owner 

noticed decreased performance, muscle weakness, reduced appetite or constant weight loss even during excess 

feeding. In most severe cases greenish discoloration of urine, crop stasis and seizures were presented. The CNS 

symptoms manifest usually after short-term exercise for only 0.5-2 minutes. The most typical symptom of 

acute lead poisoning with markedly increased blood Pb level was disvocalisation. The falcons during exhala-

tion vocalised a “ka-ka-ka-ka” –like voice. Endoscopic examination of the trachea revealed a narrowed lumen 

of the syrinx due to decreased tension of the external tympanic membrane. In cases where radiologic examina-

tion showed metallic, radiodense particles in the ventriculus the falcon was anaesthetised with Isofurane and 

the particles were flushed out using Æ 5mm and 30 cm long gastric tube and 60 ml warm water. From all fal-

cons with mentioned symptoms or anamnesis data confirming a possible lead shot ingestion 1.5-2.5 ml whole 

blood was collected from metatarsal vein. The blood tubes contained CaEDTA as anticoagulant, because 90% 

of circulating lead is in the red blood cells. 0.5 ml unclothed blood was sufficient for blood Pb2+ detection using 

GFAAS (graphite furnace atomic absorption spectrometry) techniques. As additional tests CBC, RBC, Fe, Hb 

and d-ALAD activity was detected. For the determination of ALAD activity using the method of MODER 

(1983) 0.3 ml of whole blood was essential. The test is based on the reaction of haemolysed blood and aminole-

vulinic acid (ALA) as substrate. The product of the reaction is porfobilinogen which quantity is detected by 

spectrophotometer. ALAD is a very unstable enzyme and fast detection of its activity is necessary. Pb2+ and 

ALA are very stable substances in the blood and samples can be stored for a long time. In cases positive for 

lead poisoning, treatment was initialised with intramuscularly injections of 10% CaEDTA, 35 mg/kg TID or 50 
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mg/kg BID for 5 days. If seizures or vocalisation was presented CaEDTA 80-100 mg/kg SID was used intrave-

nously with 20 ml of Lactated Ringers solution for 5 days. The same time in all treated cases daily 60 ml oral 

fluids and 0.2 ml/kg i.m. hemoplastic vitamin – amino acids injection Hemo 15, STERIVET Canada were ad-

ministered as part of supportive therapy. 10-14 days after 5 days treatment regime the patient was revaluated. If 

blood Pb level was still high and ALAD activity did not increased markedly, the CaEDTA treatment regime 

was repeated. 

 

Results and Discussion  

Blood Pb level and activity of ALAD were used as indicators of lead poisoning as well as markers of efficiency 

of detoxifying treatment. In falcons with known history that were never exposed to lead, blood lead level was 

very low 0.5-2 mg/dl (0.005-0.02 ppm) and ALAD activities were in range 30-50U/dl. If lead exposure oc-

curred, ALAD activity was inhibited within 2-3 days. In most severe cases activity were 100% inhibited (0 U/

dl detected level) and correlated with 60 mg/dl Pb level and above. The highest detected blood levels were 308 

mg/dl, 240mg/dl and 172 mg/dl. In our experience blood Pb2+ level did not correlate with the clinical symptoms 

of lead poisoning in all treated cases and did not reflect the whole body Pb2+ content. A single injection of 

CaEDTA can significantly reduce the blood Pb2+ levels. This decrease is temporary and Pb level will rise up 

again within few days. The inhibition of ALAD activity correlates with clinical symptoms. In our clinical ex-

perience the blood lead level did not correlated with total amount of absorbed lead. 10-14 days after the termi-

nation of CaEDTA treatment the blood Pb level is rising up again. The reason is that CaEDTA chelats the lead 

only from the blood and lead is release from organs and interstitial tissue. As a good indicator of recovery is 

when ALAD activity rise above 20-25 U/l with it simultaneous blood lead level decrease. Other haematological 

indicators as Hb, RBC indices show changes only after chronic, high dose exposure and are not suitable to 

monitor sub clinical patients. The absorbed lead circulates in blood for about 25-30 days. Then starts a slow 

deposition into the bones. 

 

Tab.:  Relation of blood Pb2+ level and ALAD activity from the intensity of clinical symptoms. 

 
 

In three cases after a long period of sub clinical lead exposure falcons started to show symptoms similar to lead 

poisoning (vocalisation, seizures, reduced ALAD activity). All three falcons had a history to be fed with mut-

ton and goat meet, which are low in calcium. We expect that a long-term low calcium diet can induce calcium 

release form the bones and the same time release of Pb2+ deposits can cause recurrent lead poisoning. Repeated 

intravenous administration of CaEDTA even in higher dose (80-100 mg) did not have any nefrotoxic side ef-

fect, especially if sufficient rehydratation was provided. If treatment is 2-3 times repeated it is a very effective 

way to treat lead poisoning in falcons. The birds can fully recover and well perform. The parallel blood sam-

pling for detecting blood Pb level and ALAD activity provides more exact prognostic information’s to evaluate 

the patient and monitor efficiency of treatment. The exposure time and the total amount of absorbed lead are 

the factors responsible for sudden onset of clinical symptoms related to lead poisoning in falcons. 

Clinical symptoms 0 + ++ +++ 

Pb (mg/dl) 0-5 5-15 15-40 40< 

ALAD (U/dl) 50-30 30-10 10-2 2-0 
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Summary 

In 1998 a new semi-free ranging  population of Arabian Oryx (Oryx leucoryx) was established on the premises 

of Al Maha Desert Resort (AMDR).  A total of 72 animals were introduced into a 25 km2 fenced desert ecosys-

tem.  Animals were donated from different private and governmental establishments. The aim of the project 

was to establish a healthy population of the Arabian Oryx living in an ideal environment and to create a nucleus 

of animals for future reintroductions. The population reached 200 individuals in 2003 and the resort area was 

expanded by an additional 120 km2. The population is managed with minimum human interference. The 

AMDR, named after the Arabic translation of the name of the Arabian Oryx, also serves as an eco-tourist site 

and aims to promote Arabian wildlife and to encourage  environmental protection. The author describes the 

stages of the field work, as well as difficulties related to management and veterinary care during the reintroduc-

tion process. 

 

Introduction 

After great conservation efforts the world population of Arabian Oryx has become stabilized at the beginning 

of the new millennium and serves as a good example of how to save a species that almost became extinct. The 

United Arab Emirates (UAE) probably holds the largest part of the world population of Arabian oryx. Thanks 

to a suitable desert environment and environmental awareness programs, the idea of establishing a free living 

Arabian Oryx population exists at all levels of society in the country.  The first idea was to manage surplus 

animals from different existing and expanding collections and to create a genetically diverse population living 

with minimum human interference.  Because most of the collections are located near to premises with domestic 

animals, the risk of transmissible disease threatened existing populations.  Cases of brucellosis and tuberculosis 

have been transferred from domestic animals to captive herds of Arabian Oryx (Flamand et al., 1994 ; Os-

trowsky et al.,  2001). 

 

The Environment of Al Maha Desert Resort 

The area was predominantly used for grazing camels in the past and had relatively abundant natural vegetation 

represented by akacia “salam” tree (Acacis tortilis), ghaf tree ( Prosopis cineraria) and Sidr tree (Ziziphis 

spina-chirsti ) providing shade for the introduced oryx.  Large sand dunes as well as hard ground covered with 

gravel comprise 2/3 of the area.  A sufficient amount of easily accessible underground water provides suitable 

irrigation sources for additionally planted indigenous trees.  Twenty five square kilometres were fenced by gal-

vanized wire game fences. Four animal grids were placed on each side of the resort.  Six feeding spots and two 

water pools were built around the places with abundant vegetation to provide food and water for the animals.  
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Introduction of the Arabian Oryx 

Seventy two animals selected from different privately owned UAE collections and imported from overseas 

zoological gardens represented the nucleus population. Donating collections were known to be free from infec-

tious disease.  All animals were acclimatized for desert conditions and had been in the country for more than 6 

months before arriving at AMDR.  Oryx arrived in winter months in mixed groups of 15-25 animals and were 

released into holding enclosures.  Socialization, adaptation to the new food and environment were the aims of 

the 1 month stay in the holding enclosures.  To increase body condition alfalfa pellets and hay with mineral 

supplements were provided before the release from holding pens.  Quarantine and health screening protocols 

were introduced (Woodford, 2001 ; Griffith et al., 1993).  A serology survey for brucellosis and tuberculosis 

was conducted prior to release and all animals were negative.  All animals were dewormed and vaccinated with 

a polyvalent clostridium vaccine on the day of arrival.  One of the main objectives of the project was to leave 

and observe the animal’s behaviour with as little human interference.  Wounded or diseases animals were re-

moved from the population.  All dead animals were collected and examined post-mortem. 

 

In the first stages the largest problem was to prevent animals from escaping by maintaining the integrity of the 

fence.  During strong desert storms the sand was blown from under the fence pylons and large gaps occurred.  

From the veterinary point of view heavy infestation by ticks was the first problem that was noticed, mainly in 

sub-adult animals whose condition markedly deteriorated during the hot summer period.  Food supplementation 

with higher energy intake helped some individuals.  All animals formed 2 large groups which started to split 

after the first calving period. Thirteen animals, mainly weakened sub adult individuals, died during the first 

year.  A few adults died due to ingestion of different foreign objects including plastic bags, ropes, irrigation 

pipes and rubbish left over from of previous camel farms.  Later the most common cause of mortality was trau-

matic injuries of males, which fought for positions in the social hierarchy around feeding spots.  The redistribu-

tion of feeding sites to remote places reduced the contact time and consequently the chances for conflict be-

tween individual groups. A few cases of calves killed by dominant males were reported as well.  Only 1 known 

fetus malposition case occurred during 4 years of observation. Translocation of sick or wounded individuals 

was successfully carried out by darting the animals with mixture of 1 mg/kg xylazine and 1 mg/kg ketamine, 

reversed with 1.5 ml atipamezole im/pro toto. This anaesthesia procedure was introduced after recurrent cases 

of capture myopathy and mortalities due to hyperthermia using ethorphine (IMOBILON) in hot summer 

months (Vassart et al., 1992; Molnar et al., 2002).  During the first 4 years the population has grown, reaching 

more than 200 individuals at the time of writing.  Food supplementation with hay was important during sum-

mer months to prevent extensive damage on the vegetation and severe deterioration of body conditions in 

young, poorly adapted animals.  

 

Results 

The project shows that Arabian Oryx, even after a long time in captivity, can easily establish back into natural 

conditions. There are few health risks if the animals are separated from domestic live stock.  The biggest chal-

lenge for reintroduction of animals back into free ranging in conditions in the UAE will be to find a suitable 

environment that is large enough to provide sufficient diverse vegetation for shade and grazing.  Around 850 kg 
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dry matter of food is required per animal per year, so it will be difficult to find places with suitable abundant 

vegetation for large groups of oryx.  Permanent food supplementation will be probably be necessary to avoid 

extensive overgrazing.  Management guidelines accepted by all parties involved in Arabian Oryx breeding will 

be essential in the future to coordinate the diversity of the population.    
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ÚVOD 

Celé dianie dynamiky populácie má systémový charakter, v ktorom na seba navzájom pôsobia zložky 

živého a neživého prostredia. Externé (pasienkové) druhy kliešťov napádajú širokú škálu hostiteľov, avšak ich 

hustota a výskyt je podriadená výkyvom vonkajších prírodných podmienok. Tieto určujú ich schopnosť prežiť 

a množiť sa  v danom prostredí. Kliešte sa vyvinuli súčasne so svojimi hostiteľmi a prispôsobili sa vonkajšiemu 

prostrediu ako aj mikroprostrediu, v ktorom hostiteľ žije. Sezónna aktivita kliešťa obyčajného Ixodes ricinus  v 

Strednej Európe má spravidla bimodálny priebeh. V podmienkach strednej Európy to je najmä jarné a jesenné 

obdobie. Limitujúcim faktorom jeho výskytu je prítomnosť vhodných hostiteľov a vhodné klimatické podmien-

ky, hlavne vzdušná vlhkosť a teplotné rozmedzie od 5°C až 7°C do 32°C [5]. Vysoká denzita výskytu Ixodes 

ricinus na niektorých miestach dáva predpoklad expozície človeka i domových zvierat rôznymi patogénmi: 

Borrelia bugdroferi sensu lato, Anaplasma spp., vírus kliešťovej encefalitídy [5, 10]. 

Zmena globálnych podmienok v  prostredí ako aj absencia výskumu výskytu Ixodes ricinus v severných 

regiónoch Slovenska boli dôvodom k ekologickým prácam v  podmienkach Liptovskej kotliny. Cieľom bolo 

sledovať sezónnu a cirkadiánnu (dennú) dynamiku výskytu Ixodes ricinus v modelových lokalitách Kľačno a 

Mních. Práca je zameraná hlavne na faktory ovplyvňujúce výskyt kliešťov a to na priemernú teplotu a relatívnu 

vlhkosť vzduchu, ďalej na dynamiku populácie: fluktuáciu hustoty kliešťov vplyvom klimatických zmien 

v sezóne, distribúcia populácie na území v závislosti od štruktúry a  druhu vegetácie, vzťahy medzi jedincami 

v populácii. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Zber kliešťov bol uskutočnený metódou vlajkovania vegetácie pomocou bielej kordovej látky 

s rozmermi 100x70  cm. Monitorovanie sezónnej a cirkadiánnej aktivity sme vykonávali raz za dva týždne tri-

krát do dňa po dobu jednej hodiny, a to ráno (od 06.00 do 09.00 hod.), napoludnie (od 10.00 do 15.00 hod.) 

a večer (od 16.00 do 20.30 h).   Relatívna denzita (RD) Ixodes ricinus na vegetácii bola vyjadrená počtom na-

zbieraných kliešťov na jednu vlajku za hodinu, čo predstavuje plochu cca 600-800 m2 [10]. 

Modelové územie predstavujú podhorské oblasti Liptovskej kotliny v okolí Ružomberka. Klimaticky 

spadajú do mierne teplého a vlhkého okrsku s chladnou zimou. Priemerná  ročná teplota je  6°C (v januári -5 

až  -9°C, v júli 10 až 16°C). Ročný úhrn zrážok je 700-800 mm. Najväčšie množstvo zrážok spadne prevažne 

v júli, najmenšie vo februári. 

Ivachnovský luh:  Najvyššie položený lužný les na Slovensku s rozlohou 10 ha, prírodná rezervácia  6 km vý-

chodne od Ružomberka (495 - 500 m n.m). Enklávy pôvodných vŕbovo-topoľových lesných porastov, obklope-

né agrocenózami. 

Mních: pasienky oviec severne od Ružomberka (695-700 m n. m.), v bezprostrednej blízkosti sa nachádza salaš 

so sezónnym chovom oviec. Lokalita zberu kliešťov Ixodes ricinus sa nachádza na severnom svahu.  Vegetáciu 
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tvoria lúky a kroviny v podraste zmiešaného lesa (smrekovec opadavý, smrek obyčajný, buk lesný, borovica 

čierna, breza,  jarabina vtáčia, lieska obyčajná). 

Kľačno: synantropný biotop neďaleko sídliska v Ružomberku, orientovaný západne (496– 530 m. n. m.). Loka-

lita je ohraničená pásom smrekového lesa s prímesou iných drevín (agát, hrab, breza, lieska), krovinami 

a trávovým porastom. 

Kalvária: západne od Ružomberka (550-600 m n. m). Miestne oddychové stredisko - lúky, kriačiny zmiešaného 

lesa (jarabina vtáčia, baza čierna, ruža šípová, topoľ čierny, lieska obyčajná, smrek obyčajný). 

Malinô Brdo:  západne od Ružomberka (950-1000 m n. m) -  súčasť Národného parku Veľká Fatra, rekreačná 

oblasť,  pasienky oviec, zmiešaný les (borovica lesná, smrek obyčajný, jedľa biela, smrekovec opadavý, lipa 

veľkolistá, buk lesný), na okraji kriačiny (ruža šípová, slivka trnková, lieska obyčajná). 

Krkavá Skala: západne od Ružomberka (800 m n. m), pasienky oviec, okraj  zmiešaného lesa (smrek obyčajný, 

borovica lesná, lieska obyčajná), kriačiny (slivka trnková, ruža šípová). 

 

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

V roku 2004 bol zisťovaný výskytkliešťov Ixodes ricinus v modelových lokalitách Liptovskej kotliny. 

Monitorovaných bolo 5 lokalít (Ivachnovský luh, Mních, Čutkovská dolina, Trlenská dolina, Kľačno) s nad-

morskou výškou 500-700 m. n.m. Počas 46 hodín zberu bolo navlajkovaných 540 kliešťov Ixodes ricinus (152 

nýmf a 388 imág). Priemerná RD bola 11,7 kliešťov na hodinu zberu. RD na lokalitách sa pohybovala od 1,9 

do 27,3 kliešťov na hodinu. RD je porovnateľná s niektorými biotopmi v nižších nadmorských výškach Západ-

ných Karpát [10]. Kliešte sa na vegetácii nachádzali od apríla do novembra s vrcholmi v júli (33 kliešťov/

hodinu zberu) a v septembri (27,7 kliešťov/hodinu). V jarných mesiacoch v zberoch výrazne prevládali dospelé 

kliešte, v lete a jeseni v zberoch prevládali nymfy. 

Graf 1. Relatívna hustota kliešťov Ixodes ricinus na vybraných lokalitách Liptovskej kotliny (1 Mních, 2 

  Ivachnovský luh, 3 Čutková dolina, 4 Trlenská dolina,  5 Kľačno, 6 Priemer 1-5) 

V roku 2007 (marec až október) bolo na vegetácii navlajkovaných za 12 hodín zberu 442 kliešťov Ixo-

des ricinus. Na lokalite Mních bolo zozbieraných za 7 hodín zberu 401 kliešťov (225 nýmf, 176 dospelcov), na 

Ivachnovskom luhu bolo navlajkovaných za 5 hodín zberu 41 kliešťov (17 nýmf, 25 dospelcov). Priemerná RD 

bola 37 kliešťov za hodinu zberu (Mních 57,3 s prevahou nýmf, Ivachnovský luh 8,2 s prevahou dospelcov). 

Kliešte sa nachádzali na vegetácii od marca s vrcholom v apríli (58 kliešťov/hodinu). V jarných mesiacoch 

prevládali v zberoch dospelé kliešte, od mája do októbra bolo na lokalitách navlajkovaných viac nýmf.  
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Sezónna dynamika 

V období  apríl 2005-máj 2006 v lokalite Mních bola sledovaná sezónna a cirkadiánna aktivita kliešťa 

obyčajného. Počas 49 hodín zberu bolo navlajkovaných 3219 jedincov Ixodes ricinus v štádiu imága (samcov 

a samičky) a druhého vývinového štádia, nymfy (RD 66 kliešťov na hodinu zberu). Kliešte v štádiu larvy nebo-

li počítané, iba sme registroval ich maximálny výskyt, najmä v máji a júni 2005. Na vlajke ich bolo niekoľko 

stoviek kusov. V jeseni 2005 početnosť lariev už nebola taká výrazná. 

Graf č.1 ukazuje, že v lokalite Mních sa zachováva dvojvrcholový (bimodálny) priebeh aktivity kliešťa 

Ixodes ricinus, typický pre strednú Európu. Prvý výrazný vrchol nastáva v mesiacoch apríl až jún (RD 84-128/

hodina zberu), v júli  klesá (RD 19/hodina zberu). Uprostred leta 2005 bol výskyt kliešťov minimálny. Príčina 

však nebola v letných horúčavách, ako pozorovali autori [11, 9], ale v nadmernom počte zrážok počas letných 

mesiacov. Zbery uskutočnené v auguste 2005 boli vykonávané v daždivom počasí. Vlajka sa rýchlo zmáčala 

a počty nazberaných jedincov boli nízke. Druhý vrchol dosahuje krivka v mesiacoch september až november 

(RD 21/hodina zberu), nie je však už tak výrazný ako na jar. Po zime opäť vzrastá početnosť výskytu už začiat-

kom apríla 2006 a pretrváva  do júna. V štúdiách najvyššia relatívna hustota kliešťov bola zaznamenaná v let-

ných mesiacoch (júl a september) [2, 8]. Iné štúdie poukazujú na dve fázy zvýšenej aktivity kliešťov Ixodes 

ricinus počas roka, s prvým vrcholom v marci až máji a druhým v auguste až októbri [1, 4, 5]. 

Výskyt kliešťov na Mníchu bol porovnávaný s abiotickými faktormi: mesačným priemerom zrážok a 

denných teplôt. Údaje poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor Meteorológie a klimatológie 

v Banskej Bystrici.  Aktivita kliešťa dosahovala maximá pri 75 až 100 mm zrážok v priemere za mesiac. Po 

stúpnutí množstva zrážok na 100 mm početnosť kliešťov výrazne klesala. Počas vlhkého leta v roku 2005 boli 

zistené najmenšie hodnoty výskytu Ixodes ricinus, ak neberieme do úvahy aj zimné mesiace. Rýchly nárast 

početnosti kliešťov na jar 2006 mal skôr súvis s dostatkom vlahy z roztopeného snehu ako s množstvom zrá-

žok, ktoré v mesačnom priemere dosahovali len 55 až 65 mm. Pri vzostupe mesačného priemeru zrážok nad 80 

mm výrazne stúpla aj početnosť kliešťov po predchádzajúcom poklese.  

 

Graf 2. Sezónna aktivita Ixodes ricinus, lokalita Mních  
 

Maximum kliešťov sa vyskytoval pri mesačnom priemere denných teplôt 15 až 20 °C. Aj keď sa prie-

merná teplota počas letných mesiacoch udržiavala v tomto rozsahu, aktivita kliešťov bola obmedzená kvôli 

zvýšenému množstvu zrážok a tým neprimeranej vlhkosti. Výskyt kliešťov bol zaznamenaný aj pri mesačných 

priemeroch denných teplôt od 10 do 15 °C, aj keď už nie v takom množstve ako pri životnom optime kliešťov. 

Na jar 2006 bola aktivita kliešťov opäť výrazná, aj keď boli priemerné teploty nižšie. 
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Cirkadiánna dynamika 

V cirkadiánnej aktivite sledovanej v lokalite Mních (Graf c. 3) najväčšie rozdiely boli zaznamenané 

v jarnom a začiatkom letného obdobia 2005, aj niekoľko desiatok kusov, čo môže byť zapríčinené rannými 

poklesmi teploty. Od augusta do októbra neboli v počte aktívnych kliešťov v jednotlivých fázach dňa výrazné 

rozdiely. Táto konštantnosť môže byť zapríčinená vplyvom mikroklímy, ktorú vytvára vegetácia v lokalite, aj 

nízkou početnosťou kliešťov v letnom období. Zmiešaný les dostatočne tlmí extrémy teploty, ktoré sa vyskytu-

jú mimo jeho areál. Zatiaľ čo v jarných mesiacoch sa na lúkach v okolí lesa vyskytovala zrána na tráve srieň, 

vo vnútri lesíka tomu tak nebolo. Vegetácia tu bola zarosená, no netvorili sa na nej ľadové kryštáliky. V lete 

lesík poskytoval tieň a ochranu pred priamym slnečným svitom, bránil tak stratám vlhkosti a prehrievaniu zem-

ského povrchu. Týmto spôsobom prispievala vegetácia k vytváraniu vhodných životných podmienok nielen pre 

kliešte ale aj pre iné živočíchy, ktorých krv im môže slúžiť ako potrava. Orientácia lokality na sever taktiež 

prispievala k tomu, aby bola udržiavaná vlhkosť a primeraná teplota. Zároveň sa tu vytvorili prijateľné pod-

mienky pre rast vegetácie vhodnej  pre vhodnú mikroklímu pre kliešte. Celá juhovýchodná až západná strana je 

porastená monokultúrou borovíc, ktorým vyhovujú suchšie podmienky, prevládajúce na tejto strane svahu. Pri 

niekoľkých skúšobných zberoch nebol v borovicovom lese nájdený ani jeden kliešť. 

Graf  3. Cirkadiánna aktivita Ixodes ricinus, lokalita Mních 

 

Pri pozorovaní celodennej aktivity lariev kliešťa Ixodes ricinus bolo zistené, že larvy unikajú pred pria-

mym slnečnými lúčmi, akonáhle okolitá teplota je vyššia než 15 °C. Najaktívnejšie sa javili pri teplote vyššej 

než 12 °C, a to najmä tesne pred západom slnka. Keď teplota okolia klesla pod 10 °C a blížila sa k 8°C, bolo 

pozorované ako sa larvy zhlukovali do malých chuchvalcov na spodnej strane listov trávy. Pri zvýšení teploty 

boli aktívnejšie a napádali hostiteľa  [9]. 

 

Záver  

Predpokladá sa, že priemerná teplota bude naďalej rásť. V poslednej správe medzivládnej komisie OSN 

o klimatických zmenách (IPCC) z roku 2001 sa predpokladá, že počas nasledujúcich 100 rokov sa teplota zvýši 

o 1,5-6 °C. Všetky tieto faktory môžu v budúcnosti ovplyvniť distribúciu a hustotu populácie Ixodes ricinus 

a ich rezervoárových zvierat a tiež zmeniť charakter habitatu kliešťov [7]. 

V rokoch 2004-2007 bol potvrdený výskyt Ixodes ricinus v lokalitách Liptovskej kotliny. Jeho relatívna 

denzita je porovnateľná s ostatnými biotopmi v nižších nadmorských výškach Západných Karpát [10]. Výsled-
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ky poukazujú na šírenie kliešťov do vyšších nadmorských výšok. 

Sezónna dynamika v modelovej lokalite Mních v Liptovskej kotline poukazuje na stredouerópsky bimo-

dálny model s hlavným vrcholom v máji a vedľajším koncom augusta a v septembri. Výška a typ vegetácie 

pravdepodobne ovplyvnňuje aj výskyt jednotlivých vývinových štádií Ixodes ricinus  [3]. 

Z pozorovaní vyplynulo, že kliešte sú aktívne v tej časti dňa, v ktorej sa vyskytujú pre nich najpriazni-

vejšie životné podmienky (18 – 25 °C a 80 % vlhkosť). V rámci celoročnej aktivity kliešťov dochádza k jej 

dennému kolísaniu hlavne vplyvom poveternostných faktorov  [6]. Zistili sme vplyv teploty na sezónnu dyna-

miku Ixodes ricinus v lokalite Mních. Maximum kliešťov sa vyskytoval pri mesačnom priemere denných teplôt 

15 až 20 ° a  75 až 100 mm zrážok za mesiac v priemere. 

Zmeny prostredia majú zásadný vplyv na výskyt a rozšírenie kliešťov a nimi prenášané ochorenia v Lip-

tovskej kotline, čo dáva predpoklad expozície človeka i zvierat. Čím dlhší čas prejde od prichytenia parazita do 

odstránenia, tým je väčšie riziko, že sa hostiteľ nakazí, ak bol kliešť vektorom ochorenia. Nešpecifickou pre-

venciou pred kliešťami a nimi prenášaných ochorení je poznanie ich biológie, ekológie i etológie 

a rešpektovanie miest výskytu kliešťov v čase ich najväčšej početnosti. To predpokladá poznanie rizikových 

miest výskytu a vrcholov sezónnej a cirkadiánnej aktivity, keď je veľká pravdepodobnosť stretnutia sa 

s kliešťom. 

 

Príspevok vznikol za finančnej podpory grantov APVV LPP-0341-06 a VEGA 2/6163/26. 
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JE MOŽNÁ KONTAMINÁCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ENDOPARAZITMI 

Z IMPORTOVANÝCH JATOČNÝCH OŠÍPANÝCH? 

 

Šefčíková, H., Juriš, P., Papajová, I., Rajský D.* 

 

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika 

*Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3,  

929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika 

 

ÚVOD 

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bola prijatá nová legislatíva, spoločná pre všetky členské 

štáty EÚ, ktorá je nadradená národnému právu. Akceptovaním podmienok jednotného európskeho trhu so živý-

mi zvieratami a živočíšnymi komoditami, sa zvýšilo riziko šírenia sa endoparazitóz na území SR, aj takých, 

ktoré sa u nás doposiaľ nevyskytujú, ale môžu ovplyvniť zdravie hospodárskych zvierat, bezpečnosť potravín 

a následne aj verejné zdravie.  

Jatočné ošípané patria medzi často chované a odporážané zvieratá, čo súvisí s ich využitím v potravinárstve. 

Ich zdravotný stav v čase chovu zavisí od úrovne veterinárnej starostlivosti, pričom práve táto starostlivosť je 

pre chovateľa finančne náročná. Nedostatočné ošetrenie zvierat predstavuje riziko prenosu rôznych infekčných 

ochorení aj po porážke. Z toho dôvodu došlo k zvýšeniu významu veterinárnej prehliadky jatočných zvierat 

pochádzajúcich z členských štátov EÚ i z tretích krajín. Iba krajiny, ktoré spĺňajú smernice Európskeho Parla-

mentu a Rady (o zárukách  absencie niektorých pôvodcov ochorení v stáde), majú voľný prístup na náš trh. Na 

závažnosť endoparazitov ošípaných poukazuje i to, že niektoré z nich sú zaradené medzi nákazy povinné hláse-

niu Medzinárodnému úradu pre nákazy zvierat (OIE - Office International des Epizooties). Z parazitárnych 

nákaz ošípaných povinných hláseniu, sú do zoznamu B zaradené: cysticerkóza, echinokokóza a trichinelóza.  

Endoparazitózy predstavujú v chovoch jatočných ošípaných závažný problém. Sústreďovaním veľkého počtu 

zvierat na relatívne malom priestore v podmienkach priemyselnej živočíšnej výroby, sa môžu pri nízkej úrovni 

hygieny prostredia vytvoriť podmienky, pre šírenie ochorení infekčného alebo invázneho pôvodu. Často sa 

stretávame s tzv. maštaľnými helmintózami, pri ktorých nakazené zvieratá trvalo vylučujú do ustajňovacích 

priestorov veľké množstvá vývinových štádií endoparazitov. Tie sa za optimálnych podmienok v maštaľnom 

prostredí vyvinú do invázneho štádia a stávajú sa prameňom nákazy pre ustajnené ošípané. Invázne ochorenia 

často prebiehajú v latentnej subklinickej forme a môžu byť príčinou napríklad poklesu hmotnostných prírast-

kov, zníženia mäsovej, resp. masťovej produkcie, porúch reprodukcie, neonatálnych strát, či konfiškovania 

vnútorných orgánov alebo mäsa po rozrábke. 

V súčasnosti je situácia z pohľadu výskytu helmintóz, resp. endoparazitóz dovážaných jatočných zvierat len 

čiastočne známa. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce endoparazity ošípaných patria: Ascaris suum, Trichuris 

suis, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi a kokcídie Isospora spp., Eimeria 

spp..  

Veterinárna prehliadka jatočných ošípaných je zameraná najmä na kategóriu vysokorizikových helmintozoo-

nóz. Cieľom práce bolo sledovať tie endoparazity jatočných ošípaných pochádzajúcich z vybraných krajín EÚ, 
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ktoré by pri výskyte a prípadnom šírení sa na našom území istou formou ohrozovali nielen zdravie hospodár-

skych zvierat, ale aj verejné zdravie a zároveň kontaminovali životné prostredie. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

V priebehu roka 2007 bolo na bitúnku Tauris Danubius a. s. Dunajská Streda post mortem odobratých 625 vzo-

riek trusu jatočných ošípaných na koprologické vyšetrenie. Jatočné ošípané pochádzali zo 7 chovov registrova-

ných v Českej republike, 1 veľkochovu z Poľska, zo 7 chovov z Maďarska, 1 holandského veľkochovu a z 1 

chovu z Nemecka. Vzorky trusu boli uskladnené v chladničke pri teplote 4°C a vyšetrené na prítomnosť vají-

čok, resp. oocýst endoparazitov koproovoskopickou flotačnou metódou s použitím nasýteného roztoku sacharó-

zy, uvedenou v Manuáli veterinárnych parazitologických laboratórnych techník (Anonymus, 1986). Vzorky 

boli vyšetrené pri 10, 20 a 40-násobnom zväčšení pod svetelným mikroskopom a propagačné štádiá endopara-

zitov boli diagnostikované podľa Juráška a Letkovej (1987). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vo vyšetrených vzorkách trusu odporazených jatočných ošípaných boli detegované vajíčka A. suum, T. suis, 

Oesophagostomum spp./Hyostrongylus spp. a oocysty kokcídií čeľade Eimeriidae. V Tab. 1 je uvedený výskyt 

endoparazitov jatočných ošípaných v závislosti od krajiny ich pôvodu. 

Zaujímavé bolo zistenie, že vo vyšetrených vzorkách trusu pochádzajúcich od ošípaných dovezených z Českej 

republiky prevalencia jednotlivých druhov endoparazitov nepresahovala 5 % hranicu (Tab. 1). Krivanec a kol. 

(1979) v rokoch 1976 - 1978 sledovali na území južných Čiech vo veľkochove ošípaných, u všetkých vekových 

kategórií, výskyt endoparazitov. Vo vzorkách zistili prítomnosť vajíčok Oe. dentatum  (24,0 %), A. suum     

(6,6 %), H. rubidus (3,3 %),  T. suis (1,3 %), S. ransomi (0,7 %) a Metastrongylus spp. (0,3 %). 

V truse jatočných ošípaných z Maďarska bola zaznamenaná prítomnosť vajíčok A. suum (24 %), T. suis (14 %) 

a oocýst Eimeria spp. (1 %). Rozdiel vo výsledkoch vyšetrenia jatočných ošípaných pôvodom z Českej republi-

ky a Maďarska (Tab. 1) môže byť pravdepodobne zapríčinený rozdielnou úrovňou hygienickej i veterinárnej 

starostlivosti, rozdielnym spôsobom chovu a ustajnenia týchto zvierat. 

Aj napriek tomu, že z Poľska bol vyšetrený len jeden veľkochov a veľmi málo vzoriek, v truse boli detegované 

vajíčka A. suum, T. suis, Oesophagostomum spp./Hyostrongylus spp. a oocysty kokcídií č. Eimeriidae. Preva-

lencia určených propagačných štádií endoparazitov bola vo vzorkách poľských ošípaných najvyššia zo všet-

kých vyšetrených vzoriek. Počas rokov 2002 - 2003 Nosal a Eckert (2005) vyšetrili 681 vzoriek trusu ošípa-

ných z 3 poľských fariem a vo vzorkách detegovali vajíčka Oe. dentatum (19,6 %), T. suis (6,1 %), S. ransomi 

(2,9 %), A. suum (0,8 %) a oocysty E. debiecki (22,1 %). Karamon a Ziomko (2006) uvádzajú, že oocysty kok-

cídií sa vyskytovali v 6,3 % vyšetrených chovoch ošípaných v Poľsku a ich prevalencia bola nižšia než nami 

zistená (Tab. 1).  

V holandských vzorkách, ktoré pochádzali taktiež iba z jedného chovu, nebol na rozdiel od vyššie spomína-

ných chovov zistený výskyt vajíčok T. suis (Tab. 1). V tomto chove dominovali vajíčka A. suum (34%) a Oe-

sophagostomum spp./Hyostrongylus spp. (22%). Naše výsledky korešpondujú s výsledkami Eijcka 

a Borgsteedeho (2005), ktorí sledovali výskyt gastrointestinálnych (GIT) parazitov u holandských ošípaných 

všetkých vekových kategórií. Spomínaní autori vyšetrili ošípané na 16 farmách s možnosťou pastvy, 11 orga-

nických fariem a 9 konvenčných fariem. Na jednotlivých farmách detegovali oocysty kokcídií a vajíčka A. su-
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um, Oesophagostomum spp. a T. suis. Z ich vyšetrení vyplýva, že prevalencia parazitov bola na farmách 

s pastevným chovom vyššia ako na farmách s konvenčným spôsobom odchovu. 

Na rozdiel od Daugschiesa a kol. (2004), ktorí na produkčných farmách v Nemecku zistili v truse ošípaných 

prítomnosť vajíčok strongylov, A. suum, Oesophagostomum spp., T. suis, S. ransomi a oocýst Eimeria spp., 

v našich vzorkách z Nemecka nebola potvrdená prítomnosť ani jedného zo spomínaných druhov endoparazitov. 

Joachim a kol. (2001), ktorí na 13 produkčných farmách v severozápadnom Nemecku sledovali výskyt endopa-

raziov ošípaných zistili, že na začiatku výkrmu 34,9 % vzoriek trusu obsahovalo vajíčka endoparazitov - Oe-

sophagostomum spp., A. suum a ojedinele T. suis. Vajíčka A. suum  a Oesophagostomum spp. boli v truse oší-

paných detegované aj na konci výkrmu, napriek tomu, že sa dvakrát podrobili dehelmintizácii. Vzorky fekálií 

zo 144 náhodne vybratých fariem ošípaných v oblasti Munsterland, Nemecko, boli vyšetrené Gerwertom a kol. 

(2004). Autori vo svojej práci uvádzajú, že vajíčka strongylidných nematódov (najmä Oesophagostomum spp. 

a H. rubidus) boli prítomné vo vzorkách na  79 % farmách, T. suis na 8 %, A. suum  na  7 % a oocysty Eimeria 

spp. na 29 % farmách.  

Vzhľadom na to, že z Poľska, Holandska a Nemecka bol vyšetrený len 1 chov, resp. veľkochov, nemôžeme 

výsledky našich vyšetrení týchto chovov považovať za smerodatné, keďže sme vyšetrili nízky počet vzoriek. 

Známe sú aj výsledky o výskyte endoparazitov ošípaných v ďalších štátoch EÚ. Spomenieme len niektoré. 

V rokoch 1986-1988 Roepstorff a kol. (1998) vyšetrili 516 chovov ošípaných na území Dánska, Fínska, Nór-

ska, Švédska a Islandu. Zaznamenali výskyt vajíčok A. suum, Oesophagostomum spp. a oocýst Isospora suis a 

Eimeria spp.. Vajíčka T. suis a S. ransomi boli zistené len sporadicky. Dangolla (1994) v truse dánskych ošípa-

ných zaznamenal prítomnosť vajíčok Oesophagostomum spp. (13 %), A. suum (9 %) a veľmi nízke množstvo 

vajíčok T. suis. Carstensen a kol. (2002) zistili u výkrmových ošípaných z Dánska prítomnosť vajíčok A. suum 

(33 %), Oesophagostomum spp (14 %) a T. suis (13 %).  

 Theodoropoulos a kol. (2001) u gréckych ošípaných najčastejšie z gastrointestinálnych parazitov dete-

govali A. suum, T. suis, Oesophagostomum spp. a iné strongyly. 

 U ošípaných na 78 farmách vo Francúzsku Belœil a kol. (2003) počas januára až júna 2001 sledovali 

výskyt endoparazitov. Pozitívne vzorky našli len na 5 farmách (6,4 %), pričom len v 1 vzorke boli diagnostiko-

vané vajíčka T. suis, ostatné 4 vzorky obsahovali vajíčka Oesophagostomum spp./ Hyostrongylus rubidus. 

Na bitúnku severnom Anglicku Pattison a kol. (1980) počas 2 rokov vyšetrili po porážke 180 ks jatočných pra-

siat, 144 bravov a 144 prasníc a zistili, že najviac invadované boli prasnice vajíčkami Oesophagostomum spp. 

(85 %), H. rubidus (28,5 %), T. suis (23 %) a A. suum (16 %). 
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Tab. 1 Výskyt vajíčok a oocýst gastrointestinálnych parazitov v truse jatočných ošípaných 

 
P - počet pozitívnych vzoriek, V- počet vyšetrených vzoriek 

CZ - Česká republika, HU - Maďarsko, PL - Poľsko, NL - Holandsko, DE – Nemecko 

 

Záver 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že vo vyšetrených vzorkách trusu jatočných ošípa-

ných pochádzajúcich z rôznych krajín EÚ (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Holandsko, a Nemecko) 

a odporazených na bitúnku v SR sa nachádzali propagačné štádiá GIT parazitov. 

Aj napriek tomu, že vo vyšetrených vzorkách neboli detegované vývinové štádiá takých druhov endoparazitov, 

ktoré sa v SR bežne nevyskytujú, nevylučuje to možnosť ich zavlečenia na naše územie pri výmene jatočných 

ošípaných s členskými štátmi alebo pri ich dovoze z tretích krajín. Parazitózy znižujú kvalitu zdravia ošípaných 

ako aj ich produkčnú schopnosť a tým spôsobujú ekonomické straty. Môžu byť príčinou napríklad poklesu 

hmotnostných prírastkov, zníženia mäsovej, resp. masťovej produkcie, porúch reprodukcie, neonatálnych strát, 

či konfiškovania vnútorných orgánov alebo mäsa po rozrábke. Endoparazitózy taktiež môžu predstavovať po-

tenciálne riziko ohrozenia verejného zdravia. Vývinové štádiá (vajíčka, resp. oocysty) endoparazitov sú schop-

né prežívať vo vonkajšom prostredí rôzne dlhú dobu a môžu byť zdrojom kontaminácie životného prostredia.  

Z tohto dôvodu je nevyhnutné neustále monitorovať úroveň zoohygieny a veterinárnej starostlivosti v chovoch 

ošípaných a zároveň pokračovať v sledovaní výskytu zárodkov endoparazitov u importovaných jatočných zvie-

rat.  
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Úvod 

 

 Bobor vodný (Castor fiber) patrí do radu Rodentia, čeľade Castoridae , je semiaqautickým, bylinožra-

vým cicavcom. Ešte v 13. storočí obýval takmer celú Európu. Jeho populácia bola z dôvodov civilizačného 

tlaku (najmä nekontrolovaný a intenzívny lov) do 19. storočia takmer úplne vyhubená. Jednou z týchto príčin 

bola žiadaná kožušina a sekrét párovej žľazy – castoreum, ktorého účinok sa uplatňoval v liečiteľstve a  pri 

výrobe voňaviek. 

 Stavy bobrov vďaka intenzívnej ochrane, zákazu poľovania a programov jeho obnovy  sa od začiatku 

20. storočia v Európe a Ázii z pôvodných asi 1 200 jedincov zvýšili na súčasných približne 600 000 

(Valachovič, 2004). Postupnou reintrodukciou bobrov sa podarilo vytvoriť stabilné populácie vo Francúzsku, 

Švajčiarsku, Poľsku, Švédsku, Fínsku a neskôr aj v ďalších európskych krajinách. Pre reintrodukciu 

v susednom Rakúsku boli použité jedince druhu bobor vodný Castor fiber a bobor kanadský Castor canadensis 

( Budayová, 1995). Najmä táto reintrodukcia ovplyvnili po roku 1976 aj výskyt a súčasné rozšírenie bobrov na 

území Slovenska. Do niektorých pohraničných okresov na východnom Slovensku prenikol neskôr bobor 

prirodzenou migráciou z územia Poľska. Z dôvodu reintrodukcie bobrov rôznej proveniencie (vo Fínsku a 

Rakúsku boli vypúšťané do voľnej prírody aj jedince importované z Kanady) sa v odborných kruhoch vedú 

diskusie o predpokladanom druhovom zastúpení súčasnej európskej populácie bobra ( Rajská, 2004). 

 Zladiť koexistenciu človeka a bobrov v antropizovanej krajine – odborný prístup k jeho ochrane, 

monitorovanie výskytu, výchovná a vzdelávacia činnosť a informatika sú predpokladom, aby sa tento 

zaujímavý živočích stal trvalou a prirodzenou súčasťou prírodného prostredia Slovenska. V období po výskyte 

bobra vodného na území Slovenska sa výskum a sledovanie zameriavalo najmä na jeho biológiu, adaptačné 

predpoklady, habitátové nároky a neskôr na početnosť a potenciálnu priestorovú distribúciu, a najnovšie aj na 

škody spôsobované bobrom. K vedeckým predpokladom manažmentu bobra v našich podmienkach  však patria 

nielen poznaky o jeho ekológii a etológii, ale aj základné morfologické charakteristiky. Cieľom  práce je 

prezentovať  bobra z anatomického hľadiska. Ide o úvodné informácie z pozorovania variability 

kraniologických znakov. 

 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 Celkovo sme mali k dispozícií 8 lebiek bobrov. Jednalo sa o materiál získaný z nálezov uhynutých bob-

rov (častou príčinou úhynu bola kolízia s motorovými vozidlami). Z uvedeného súboru bolo 7 lebiek 

z individuálnych zbierok a jednu lebku nám zapožičalo Bardejovské múzeum. Z kraniologických znakov sme 
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zisťovali 23 mier, z nich 5 na sánke. 

Tabuľka č.1 

 
 

Všetky miery sme merali digitálnym posuvným meradlom s presnosťou na 0,03 mm. Jednotlivé merania boli 

merané podľa meracieho štandardu, ktorého autorkou je zoologička  Angela von den Driesch ( 1976). Zistené 

hodnoty sme zaznamenali do tabuľky, ktorej databázu mienime v budúcnosti zväčšovať za účelom komplexnej-

šieho spracovania. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Z hodnotených lebiek sme najdlhšiu celkovú dĺžku zistili u lebky bobra z okolia Vodného diela Gabčí-

kovo (153,43 mm), v poradí druhá podľa celkovej dĺžky (151,19 mm) bola lebka bobra pochádzajúca od Duna-

ja pri Devíne. V tejto lokalite uvádza Benčič (2007) okrem kolónií bobrov s bežným sfarbením ( široká variácia 

hnedej) aj solitérne jedince hnedou, až hnedočiernou sfarbenou srsťou. Zistené údaje o nazálnej dĺžke mera-

ných lebiek ( ktoré dosahovali od 47,59 mm do 64,12) naznačujú, že by mohlo ísť o lebky patriace druhu bobor 

vodný Castor fiber, ktorý sa od bobra kanadského Castor canadensis odlišuje okrem iných znakov aj  dĺžkou 

nazálie. Práce zamerané na kraniometrické znaky u bobra sú v európskych podmienkach len ojedinelé a v našej 

literatúre absentujú. Chýbajú aj cielené štúdie o možnom výskyte bobra kanadského v súčasnej európskej popu-

lácii bobrov, s ohľadom na pôvod zvierat určených na reintrodukciu – ktorých časť bola evidentne importovaná 

zo Severnej Ameriky. 

 

ZÁVER 

 V príspevku poukazujeme na bobra vodného Castor fiber z pohľadu morfologického štúdia, konkrétne 

na príklade hodnotenia kraniometrie súboru 8 lebiek získaných z uhynutých exemplárov. Poznanie variability 

kraniologických znakov bobra vodného má význam pri určovaní a zatrieďovaní do zoologického systému ale aj 

pri určovaní veku zvierat, výhľadovo však nemožno vylúčiť ani situáciu s ich prípadným praktickým využitím 

pri poľovníckom manažmente bobra. 
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ABSTRAKT 

Stredobodom záujmu mnohých vedcov sú diskusie o možných vplyvoch globálneho otepľovania na biocenózy. 

Naša štúdia bola zameraná na zmeny rozšírenia kliešťa obyčajného Ixodes ricinus na území slovenskej časti 

Karpát. Vlastné zistenia sme porovnávali s údajmi publikovanými v starších ekologických prácach zo strednej 

Európy. Zaznamenali sme posun rozšírenia kliešťa obyčajného do vyšších nadmorských výšok. Zároveň sme 

zistili, že oblasť, ktorá bola považovaná za jeho hornú hranicu rozšírenia na Slovensku spadá v súčastnosti do 

jeho ekologického optima. Najvyššiu hustotu populácie nýmf a dospelých kliešťov sme zistili v nadmorskej 

výške 600-799 m n.m. V nadmorskej výške 500-899 m bola relatívna hustota kliešťov vyššia ako vo výškach 

pod 500 m n.m. s minimom medzi 400-499m n.m. Zmeny rozšírenia kliešťov súvisia pravdepodobne s globál-

nym otepľovaním, ktorého vplyv môže vytvárať podmienky pre vznik nových prírodných ohnísk a šírenie sa 

kliešťami prenášaných nákaz v nových, najmä podhorských a horských oblastiach. 

 

ÚVOD 

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus, Linnaeus 1758) je najrozšírenejším a najčastejšie sa vyskytujúcim 

druhom kliešťa v Európe a je vektorom širokého spektra patogénov – vírusov, baktérií, protozoí i helmintov s 

medicínskym aj veterinárnym významom. V Európe ho môžeme nájsť v rôznych druhoch ekosystémov 

(Estrada Peña et. al, 2004), jeho distribúcia je ovplyvnená biotickými aj abiotickými podmienkami prostredia. 

Areál výskytu na našom území kopíruje oblasť listnatých a zmiešaných lesoch, vyskytuje sa v hájoch, na 

lesných lúkach a pasienkoch s dostatkom vhodných hostiteľov (Rosický, 1953; Rosický a Mačička 1956; 

Rosický a kol. 1961). Najvyššia hustota kliešťov je spravidla v ekotónoch – na rozhraní lesa a krovísk, v kro-

viskách na lúkach, na okrajoch lesa a lesných chodníkov. Relatívna hustota jednotlivých vývinových štádií je 

rozdielna v závislosti od biotopu i stanovišťa (miesta zberu kliešťov). Z abiotických faktorov ovplyvňujúcich 

prítomnosť kliešťa obyčajného v biotope sú to klimatické faktory, najmä teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, 

ďalej zloženie pôdy, pôdna vlhkosť, geologické podložie a vegetačný kryt. Z biotických faktorov zohráva 

dôležitú úlohu najmä prítomnosť vhodných hostiteľov,  čo vo výraznej miere ovplyvňuje vývin kliešťov. 

V bývalom Československu bolo rozšírenie kliešťa obyčejného študované viacerými vedcami 

(Rosický, 1953; Rosický, 1954; Mačička, 1955; Mačička a kol., 1955; Mačička a kol., 1956; Černý, 1965; 

Nosek a Krippel, 1974; Rosický, 1983). Horná hranica výskytu kliešťa obyčajného bola zistená v nadmorskej 

výške 700 – 750 m n.m. v Čechách (Černý a kol., 1965) a 600 – 800 m n.m. na Slovensku (Rosický a kol., 

1983). Táto hranica sa stala aj limitom pre výskyt kliešťami prenášaných nákaz. Zmeny v zložení biocenóz sú 

do veľkej miery ovplyvnené práve globálním otepľovaním, aj keď existuje mnoho iných prvkov, napríklad 

zmeny vo využívaní krajiny. Podľa International Panel on Climate Change (IPCC 2001) sa očakáva 

pokračujúce otepľovanie zemského povrchu a s tým súvisiace zmeny. Výsledky pozorovaní z viacerých 
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európskych krajín poukazujú na zmeny v rozšírení kliešťa obyčajného a to nielen na výrazný posun do vyšších 

nadmorských výšok (Tälleklint a Jaenson, 1998; Lindgren a kol., 2000; Lindgren a Gustafson, 2001; Daniel a 

kol., 2003; Zeman a Beneš, 2004; Materna a kol., 2005), ale aj  na ich horizontálny posun (Lindgren a kol., 

2000). Našou úlohou bolo zistiť a následne porovnať zmeny v rozšírení kliešťa obyčajného Ixodes ricinus 

v biotope pod vplyvom globálního otepľovania.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Zber kliešťov 

Vo vegetačnom období rokov 2005-2006 boli kliešte Ixodes ricinus zbierané metódou vlajkovania na 

vegetácii a lesnej hrabanke štandardnou svetlou flanelovou (kordovou) látkou o veľkosti 1x1m, štandardizova-

nou pre 6. RP EDEN na vybraných lokalitách Vnútorných Západných Karpát. Jedna vzorka zberu kliešťov 

predstavuje 1 m široký pás prízemnej vegetácie v dĺžke 100 m (100 m2).  Na dvoch výškových 

(altitudinálnych) transektoch modelových lokalít v  Strážovských vrchoch a Veľkej Fatre boli v nadmorských 

výškach 450-1050 m každých 50-100 výškových metrov vytvorené 100 m dlhé línie. Kliešte boli zbierané z 

vegetácie v jari a v jeseni, v čase ich najvyššej aktivity. V rokoch 2005-2007 sme kliešte príležitostne zbierali 

na ďalších 17 lokalitách formou altitudinálnych transektov v 100 m dlhých líniách.  

Modelové lokality 

A - Transekt A. Strážovské vrchy (223–1213 m n.m.) sa rozprestierajú na rozhraní západného a stred-

ného Slovenska a patria k jedným z horských celkov Fatransko-tatranskej oblasti. Územie Strážovských vrchov 

patrí fytogeograficky do oblasti západokarpatskej flóry. V južnej časti nadväzuje priamo na oblasť panónskej 

flóry a tvorí prechod medzi teplomilnou panónskou vegetáciou a vegetáciou Západných Karpát. Na celom úze-

mí prevládajú spoločenstvá bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov a vápnomilných bukových lesov, v 

najvyšších nadmorských výškach pohoria sa vyskytujú aj javorovo-bukové horské lesy. Nachádzajú sa tu aj 

skalnaté, lúčne a poľnohospodárske biotopy. Výškové transekty boli situované na juhovýchodnom svahu vedú-

com od obce Chvojnica po Malú Maguru (950 m n.m.). Celkovo sme v danej oblasti výskyt kliešťov zisťovali 

na 7 lokalitách v obdobných biotopoch vo vzdialenosti približne 50 výškových metrov. 

B - Transekt B. Veľká Fatra (430-1592 m n.m.) je krajinný celok geomorfologickej Tatransko-

fatranskej oblasti. Prevládajú tu spoločenstvá bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov, vo vyšších nad-

morský výškach sú to smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá. Modelová lokalita bola situovaná 

pri obci Bobrovník v nadmorskej výške 665-1050 m. Celkovo sa na lokalite nachádzalo 6 altitudinálnych trans-

ektov s obdobným biotopom, ktoré tvorili malé, sčasti zatienené čistinky orientované na severovýchod, poraste-

né nízkou vegetáciou, spásavané voľne žijúcimi bylinožravcami. 

C – 17 príležitostne navštevovaných lokalít bolo situovaných na viacerých miestach západného, stred-

ného a východného Slovenska v nadmorskej výške  250-1070 m. 

 

 

 

 

Obr.1. Mapa Slovenska s vyznačenými niektorými 

modelovými lokalitami zberu kliešťov Ixodes ricinus 
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VÝSLEDKY 

Prítomnosť kliešťa obyčajného bola monitorovaná pozdĺž altitudinálneho transektu A v  nadmorských 

výškach 400-900 m. Na všetkých lokalitách bola zaznamenaná prítomnosť lariev, nýmf i dospelých kliešťov 

obyčajných. Najvyšší počet jedincov sme navlajkovali na lokalite A3 (595-621 m n.m.). Na vyššie položených 

lokalitách počet navlajkovaných kliešťov všetkých vývinových štádií bol významne menší. Počet nazbieraných 

nýmf z jednej línie (100 m vlajkovania) bol vo všeobecnosti vyšší ako počet adultných jedincov.   

 

Tab 1.  Priemerné počty jednotlivých vývinových štádií kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) nazbieraných na 
 vegetácii na transekte A počas rokov 2005-2006 
 

 

Na modelových lokalitách transektu B boli zaznamenané všetky vývinové štádia kliešťa obyčajného 

až po vrchol Bobrovníka, do nadmorskej výšky 1053 m. Najväčší počet kliešťov bol počas rokov 2005-2006 

navlajkovaný na lokalite B4, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 850 m. 

Tab 2.  Priemerné počty jednotlivých vývinových štádií kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) nazbieraných na 
 vegetácii na transekte B počas rokov 2005-2006  
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Na príležitostne navštevovaných lokalitách bola najvyššia hustota adultných jedincov v nadmorskej 

výške 600-700 m (samcov, 12 jedincov/100 m vlajkovania), so stúpajúcou nadmorskou výškou tento počet 

pozvoľne klesal. Najväčší počet samíc (12 jedincov/100m vlajkovania) bol zaznamenaný v nadmorskej výške 

700-800 m, nad touto hranicou počet kliešťov na 100 m výrazne poklesol. Nymfy v počte 57 jedincov/100 m 

sme zaznamenali vo výške 600-700 m n.m. Vo vyšších nadmorských výškach 800-899 m bol počet nýmf  

10/100 m vlajkovania, nad 900 m n.m. ich počty výrazne poklesli na hodontu 3 kliešťov/100 m vlajkovania. Vo 

všeobecnosti lokality s najvyšším počtom kliešťov, nad 700 m n.m., tvorili zatienené biotopy porastené nízkou 

vegetáciou a so známkami spásania vysokou zverou. Priemerný počet navlajkovaných kliešťov pod 500 m n.m. 

bol nižší ako v rozmedzí 500-800 m n.m. s minimom vo výške 400-499 m n.m. (11 lokalít). 

 
Tab 3. Priemerné počty jednotlivých vývinových štádií kliešťa obyčajného nazbieraných na príležitostne na
 vštevovaných lokalitách v rokoch 2005-2007, v zátvorkách počty modelových lokalít 

DISKUSIA 

Na území Slovenska patrí kliešť obyčajný k najrozšírenejším a epidemiologicky najvýznamnejším 

kliešťom. Vplyvom klimatických zmien ako je globálne otepľovanie dochádza k posuvu teplotného optima 

vektorov – kliešťov, ich hostiteľov, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa začínajú objavovať v oblastiach, 

ktoré predtým neboli vhodné pre ukončenie celého ich životného cyklu. Daniel (1988) experimentálne určil 

tuto hranicu na 700 m n.m. Monitorovaním výskytu kliešťa obyčajného na vybraných lokalitách slovenskej 

časti Karpát v nadmorských výškach 400-1050 m sme zistili výrazný posun populácií kliešťa obyčajného do 

vyšších nadmorských výšok oproti údajom publikovaných v štúdiách zo 60-tych a 80-tych rokov minulého 

storočia. Nadmorská výška, ktorá bola dve desaťročia dozadu považovaná za hornú hranicu výskytu tohto dru-

hu na našom území spadá teraz do jeho ekologického optima. Tieto naše zistenia korešpondujú s výsledkami 

českých vedcov (Daniel a kol., 2004; Materna a kol., 2005; Danielová a kol., 2006). Zaznamenali sme zmeny 

v relatívnej hustote populácií kliešťa obyčajného v jednotlivých monitorovaných oblastiach. Najvyššiu hustotu 

populácie kliešťa obyčajného na oboch altitudinálnych transektoch vlajkovaných v jarných a jesenných mesia-
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coch počas rokov 2005-2006 sme zistili vo výške 600-799 m n.m. Výsledky z lokalít, ktoré neboli pravidelne 

navštevované a takisto aj transektu A poukazujú na výrazný pokles hustoty kliešťov v nadmorských výškach 

pod 500 m s minimom v 400-499 m n.m. Nižšie položené časti Slovenska čelia pod vplyvom globálneho otep-

ľovania nedostatku zrážok (Lapin a kol.,2003). Dubové a dubovo-hrabové lesy, ktoré bývali vhodným habita-

tom pre kliešte sa teraz, najmä počas letných mesiacov, musia vysporiadať s nedostatkom zrážok, čo má nega-

tívny vplyv na prežívanie kliešťov náročných na vlhkosť. Na druhej strane v lesoch položených vyššie ako sú 

jedľové a bukovo-jedľové lesy, lesy smrekovo-jedľovo-bukové došlo k nárastu priemerných zimných teplôt čo 

v konečnom dôsledku v kladnej miere ovplyvňuje prežívanie a ďalší vývin kliešťov. Tieto procesy sú úzko 

späté s už spomínaným globálnym otepľovaním, ktoré má vplyv na zvyšovanie teploty zemského povrchu ako 

aj distribúciu zrážok a tieto faktory môžu favorizovať prežívanie kliešťov vo vyšších nadmorských výškach. Na 

Slovensku bol dokázaný nárast priemernej ročnej teploty približne o 0,6°C na 100 výškových metrov ročne, 

a zároveň nárast zrážok v severných a ich pokles v južných regiónoch, z čoho teda vyplýva, že za posledné tri 

desaťročia sa teplotné zóny mohli posunúť o viac ako 200 výškových metrov v horských oblastiach 

a priemerná ročná teplota narástla o 0,8-1,1°C (Lapin a kol., 2005). Okrem týchto faktorov však existujú aj 

faktory závislé, prípadne nezávislé na klimatických podmienkach. Príkladom sú zmeny vo využívaní krajiny, 

ktoré môžu distribúciu kliešťov v biotope ovplyvňovať (Lindgren a kol., 2000). Po páde komunizmu v roku 

1989 sa na Slovensku uskutočnilo hneď niekoľko dôležitých zmien. Dekolektivizácia poľnohospodárstva a 

následná premena ornej pôdy na neudržiavané pastviská viedla v vytvoreniu vhodných podmienok pre prežíva-

nie cicavcov i vtákov a iných vhodných hostiteľov kliešťov. Dalo by sa očakávať, že tieto nové habitaty budú 

kladne ovplyvňovať populácie kliešťov a ich hustotu populácie v nižších nadmorských výškach. Naše výsledky 

však naznačujú, že hlavný faktor ovplyvňujúci zmeny výskytu kliešťa obyčajného a jeho posun do vyšších nad-

morských výšok, s poklesom  hustoty populácií kliešťov pod hranicou 500 m n.m., je dôsledkom nedávnych 

klimatických zmien. Spomínaný faktor, ktorým sú zmeny vo využívaní krajiny, môžeme brať ako sekundárny 

z hľadiska prítomnosti kliešťov v biotope aj napriek prítomnosti a skladbe vhodných hostiteľov kliešťov aj na 

týchto lokalitách. Zmena, ktorá v areáli rozšírenia kliešťa obyčajného ako vektora rôznych vírusových, bakte-

riálnych, protozoárnych a helmintóznych patogénov medicínskeho aj veterinárneho významu na území Sloven-

skej časti Karpát nastala, vedie k vzniku nových prírodných ohnísk, najmä vo vyššie položených oblastiach, čo 

môže mať za následok šírenie sa kliešťami prenášaných nákaz do nových, najmä podhorských a horských ob-

lastí. 

 

Práca bola finančne podporená grantom APVV-0108-06 a grantom VEGA 2/6163/26. 
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Abstrakt  

Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) bola študovaná na troch lokalitách v Európe – na Slovensku, 

v Poľsku a Rumunsku. Odchytávané boli jašterice, z ktorých bol odobraný kožný bioptický materiál a cicajúce 

kliešte. Prítomnosť borélií bola zisťovaná PCR metódou a následnou RFLP genotypizáciou boli identifikované 

do genospecies. Celkovo bolo odchytených 87 jašteríc krátkohlavých a zozbieraných 425 vývinových štádií 

kliešťa obyčajného, I. ricinus. Jediným identifikovaným genospecies v kožných vzorkách bola B. lusitanie, 

ktorá predstavovala dominanté genospecies taktiež v kliešťoch cicajúcich na jaštericiach. Medzi sledovanými 

populáciami bola zistená rozdielna pravdepodobnosť prenosu borélií na cicajúce kliešte. Výsledky poukazujú 

na úlohu jašterice krátkohlavej v transmisnom cykle B. lusitanie. 

 

Úvod  

Lymská borelióza je multisystémové ochorenie ľudí a zvierat a predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu 

kliešťami prenášanú zoonózu na severnej pologuli. Pôvodcom ochorenia sú spirochéty z komplexu Borrelia 

burgdorferi sensu lato (s.l.), ktorý v súčasnosti zahŕňa 12 genospecies. Vektorom je najrozšírenejší kliešť 

v Európe, kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Geografická distribúcia borélií v Európe je rozdielna a mení sa 

v priestore a čase (Derdáková and Lenčáková, 2005). V endemických oblastiach Európy cirkuluje v prírodnom 

ohnisku minimálne 6 druhov borélií. Borrelia garinii a Borrelia afzelii sú domaninatnými druhmi a vyskytujú 

sa na väčšine územia Európy (Hubálek and Halouzka, 1997), v početnosti nasleduje B. valaisiana a B. 

burgdorferi s.s. (Derdáková et al., 2003). Borrelia spielmanii a Borrelia lusitaniae patria vo všeobecnosti 

(avšak s výnimkami) medzi minoritné druhy Európy. 

Údaje o výskyte Borrelia spielmanii v kliešťoch, rezervoárových hostiteľoch a pacientoch boli hlásené 

v Holandsku (Wang et al., 1999), Českej republike (Derdáková et al., 2003), Nemecku (Richter et al., 2004) a 

Maďarsku (Földvári et al., 2005). Prevalencia druhu B. lusitaniae v kliešťoch je v jednotlivých častiach Európy 

odlišná. Kým v mediteránnej oblasti predstavuje dominantný, príp. jediný druh vyskytujúci sa v kliešťoch, 

údaje o výskyte v ostatných častiach Európy sú sporadické (Postic et al., 1997; Gern et al., 1999;  De Michelis 

et al., 2000; Younsi et al., 2001; Sarih et al., 2003; Wodecka and Skotarczak, 2005; Poupon et al., 2006; Amore 

et al., 2007). Jednotlivé druhy borélií sa líšia v transmisných cykloch, do ktorých sú zapojení rôzny 

rezervoároví hostitelia. Vtáky sú kompetentným rezervoárom pre B. garinii and B. valaisiana (Humair et al., 

1998; Hanincová et al., 2003b), hlodavce pre B. afzelii (Humair et al., 1999; Hanincová et al., 2003a) a B. 

garinii OspA typ 4 (Postic et al., 1997). Novo opísaný druh B. spielmanii cirkuluje v ohnisku vďaka plchom 

(Matuschka a kol., 1994; Richter a kol., 2004). Úloha jašteríc v cirkulácii borélií bola vďaka prítomnosti 
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sérového komplementu s boreliacídnou aktivitou zistenou u viacerých druhov jašteríc podceňovaná. Najnovšie 

štúdie však poukazujú na asociáciu jašteríc s druhom B. lusitaniae. Rezervoárová kompetencia bola nedávno 

experimentálne dokázaná u druhu Psammodromus algirus (Dsouli et al., 2006). B. lusitaniae bola nájdená vo 

vzorkách kože, krvi aj v kliešťoch, ktoré cicali na jašterici zelenej (Lacerta viridis) (Majláthová et al., 2006), 

jašterici múrovej (Podarcis muralis) (Amore et al., 2007; Richter and Matuschka 2006). 

Cieľom našej štúdie bolo poukázať na úlohu jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v transmisnom cykle 

Borrelia burgdorferi sensu lato a porovnať geograficky odlišné populácie. 

 

Materiál a metódy 

Pre štúdium úlohy jašteríc v transmisnom cykle spirochét z komplexu B. burgdorferi sensu lato boli vybrané tri 

lokality s odlišnými geografickými a klimatickými charakteristikami. 

 

Modelové lokality.   

Prvá zvolená lokalita sa nachádza na Slovensku, v pohorí Martinské Hole (49°05´N, 18°49’ E). V tejto oblasti 

s chladnou a vlhkou klímou tvoria vegetačný pokryv predovšetkým zmiešané, listnaté, bukovo (Fagus sylvati-

ca)-jedľové (Abies alba) a smrekovo (Picea abies)-javorové (Acer pseudoplatanus) lesy. Jašterice boli odchy-

távané v letných mesiacoch počas vegetačného obdobia roku 2006, v okrajových častiach lesných ekosystémov 

a na trávnatých lesných čistinkách. 

Druhá zvolená lokalita sa nachádza v Poľsku, v blízkosti mesta Odolanow (51°34’N, 17°40’E). Lokalita má 

charakter obhospodarovaných polí, s mozaikovito roztrúsenými lúčnymi a lesnými habitatmi. Popri 

krovinatých porastoch sú prítomné dreviny, s dominantným zastúpením vŕby (Salix fragilis),  brezy (Betula 

pendula) a topoľov (Populus nigra). V menšej miere sa tu vyskytujú ihličnany, najmä borovice (Pinus 

silvestris). 

Tretia lokalita sa nachádza na pobreží Čierneho mora v delte Dunaja v Rumunsku (44°54’N, 29°36’E). Táto 

piesočnatá oblasť má stepný charakter. Výrazne sú zastúpené trávnaté porasty Stipa spp., Juncus spp. a 

z drevín najmä vŕby (Salix alba), topoľe (Populus nigra), jelše (Alnus spp.), jaseňe (Fraxinus spp.) a duby 

(Quercus spp.). 

 

Študovaný druh jašteríc. 

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) je malá až stredne veľká, insektivorná jašterica s dennou aktivitou (SVL 

90 mm v priemere), patriaca do čeľade Lacertidae. V máji 2006 boli na Slovensku a v Poľsku odchytávané 

jašterice Lacerta agilis agilis, poddruh vyskytujúci sa prevažne v oblastiach severozápadnej Európy. 

V Rumunsku boli v júli 2006 odchytávané jašterice Lacerta agilis chersonensis, ktorých typickým habitatom 

sú duny viatych pieskov v lesostepných oblastiach východnej Európy. 

 

Odchyt jašteríc a zber kliešťov. 

Jašterice boli odchytávané rukou, podberákom alebo zaťahovateľnou silónovou slučkou pripevnenou na palici. 

U všetkých odchytených jedincov bolo určené pohlavie a vek (adult, subadult, juvenil) a zároveň bola sledova-

ná prítomnosť kliešťov. Z jašteríc bol sterilnými nožnicami odoberaný kožný bioptický materiál-kolárne štítky 

(1x1,5 mm) a kliešťe. Odobratý biologický materiál bol uskladnený v 70 % etanole, až do izolácie DNA. Klieš-
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ťe boli determinované do druhov a vývinových štádií. Len kliešťe druhu Ixodes ricinus boli vyšetrované na 

prítomnosť borélií z komlpexu B. burgdorferi sensu lato. 

 

Izolácia DNA 

Pred samotnou izoláciou DNA boli kolárne štítky a kliešťe vysušené na vzduchu až do odparenia etanolu a 

jednotlivo narezané sterilným skalpelom. Genomická DNA bola izolovaná metódou alkalickej hydrolýzy s 30 

minútovou inkubáciou v 1,25 % roztoku amoniaku (Guy and Stanek, 1991) a uskladnená pri teplote -20 °C. 

 

PCR 

Na overenie úspešnosti izolácie DNA bol amplifikovaný 620 bp dlhý fragment mitochondriálneho génu cytoch-

róm b kliešťov (Black and Roehrdanz, 1998). Negatívne vzorky boli vyradené zo súboru a len v pozitívnych 

vzorkách a v kolárnych štítkoch bola prítomnosť borélií komplexu B. burgdorferi s.l. zisťovaná amplifikáciou 

250 bp dlhého úseku 5S (rrfA)-23S (rrlB) rDNA intergénového medzerníka (Derdáková a kol., 2003). PCR 

reakcia prebiehala v celkovom objeme 25 µl, s použitím komerčného PCR kitu (Eppendorf AG, Hamburg, Ger-

many), s obsahom 10,4 µl deionizovanej sterilnej H2O, 5 µl 5x TaqMaster PCR Enhancer, 2,5 µl 10x Taq buf-

fer (s 15mM Mg2+), 1,5 µl 25mM roztoku Mg (OAc) 2, 0,1 µl Taq DNA polymerázy (5U/µl), 0,5 µl dNTP-mix 

(10mM) (Fermentas, Vilnius, Lithuania) a po 1,25 µl oboch primerov (10pmole/µl) (Invitrogen, Paisley, Scot-

land). K 22,5 µl reakčnej zmesi bolo pridaných 2,5 µl DNA. PCR produkty boli separované na 1 % agarózo-

vom géli, farbenom GoldView a následne vyzualizované na UV transiluminátore. 

 

RFLP 

Druhové spektrum spirochét z komplexu B. burgdorferi s. l. bolo stanovené PCR-RFLP metódou. Ako pozitív-

ne kontroly boli použité DNA B. afzelii, B. garinii, B. valaisiana, B. burgdorferri s.s. a B. lusitaniae. K 13 µl 

PCR amplikónu bolo pridaných 1,5 µl Buffer R a 0,5 µl enzýmu Tru 1 (Fermentas). Zmes bola inkubovaná cez 

noc pri teplote 65 °C. Elektroforetická separácia prebiehala na 16 % polyakrylamidovom géli, 3 hodiny, pri 

napätí 100-150 V. Gély boli farbené 20 minút v roztoku TBE s pridaním SYBR Gold (Molecular Probes, Lei-

den, The Netherlands). Štiepne profily boli vyzualizované pod UV svetlom na  transiluminátore (Derdáková et 

al., 2003). 

Aby sa predišlo kontaminácii, všetky laboratórne postupy (DNA izolácia, PCR a elektroforetická separácia) 

prebiehali v troch separovaných miestnostiach. PCR mix bol pripravovaný v sterilnom boxe, s použitím steril-

ných špičiek s filtrom. Pri izolácii DNA, ako aj v PCR reakcii boli použité negatívne kontroly s pridaní sterilnej 

deionizovanej vody. 

 

Výsledky 

Počas študovaného obdobia bolo na troch lokalitách Európy odchytených 87 jedincov jašterice krátkohlavej. 

Na Slovensku bolo odchytených 11 jašteríc (6 samíc, 2 samcov a 3 juvenily). Každá jašterica mala na sebe 

v čase odchytu cicajúce kliešte. Celkovo bolo z týchto jašteríc odobratých 152 (74 lariev a 78 nýmf) kliešťov 

I. ricinus. V Poľsku bolo odchytených 48 jašteríc (16 samíc, 16 samcov a 16 juvenilov). Prevalencia 

infestácie bola 66.7 %. Celkovo bolo z týchto jašteríc odobratých 187 (74 lariev a 113 nýmf) kliešťov, 
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všetky patrili k druhu I. ricinus. V Rumunsku bolo odchytených 28 jašteríc (20 samíc a 8 samcov). 

Prevalencia infestácie bola 50 %. Celkovo bolo z týchto jašteríc odobratých 103 lariev I. ricinus. 

Prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato  

Celkovo bolo z jašteríc odobratých 436 I. ricinus kliešťov a 87 kožných vzoriek odobratých z ventrálnej 

strany krčnej oblasti a vyšetrených na prítomnosť spirochét z komplexu B. burgdorferi s.l. 

Zo 152 kliešťov odobratých z L. agilis na Slovensku bolo 32 (21,1 %) infikovaných boréliami. Prevalencia 

bola vyššia u nýmf (34,6 %) ako u lariev (6,8 %)(χ2 = 17.33, df = 1, p ≤ 0,001). Jediným zisteným genospe-

cies u nýmf bola B. lusitaniae, ktorá podobne predstavovala 60 % z infikovaných lariev a zvyšných 40 % 

bolo infikovaných B. afzelii. V piatich (45,5 %) z 11 kožných vzoriek bola potvrdená prítomnosť borélií. Vo 

všetkých vzorkách bola identifikovaná B. lusitaniae. 

Zo 187 kliešťov z jašteríc odchytených v Poľsku bola zistená prítomnosť borélií v 11 (5,9 %). Dominantným 

genospecies bola B. lusitaniae, ktorá bola prítomná v 63,6 % a 27,3 % predstavovala B. valaisiana. Rozdiel 

v prevalecii u nýmf a lariev bol signifikantný (χ2 = 4.45, df = 1, p = 0,03). Odobratých bolo 48 vzoriek kože, 

ani v jednej však prítomnosť borélií potvrdená nebola. 

V Rumunsku cicali na jaštericiach v čase odchytu len larvy. Borélie boli prítomné v 13 (13,4 %) larvách. 

Jediným identifikovaným genospecies bola B. lusitaniae. Prevalencia borélií v kožných vzorkách dosiahla až 

57,1 %.  

Porovnaním troch vybraných európskych lokalít prevalencia B. burgdorferi s.l. bola signifikantne vyšia 

v larvách z Rumunska ako z Poľska (χ2 = 8,11, df = 1, p ≤ 0,004). Rozdiely v prevalencii u lariev medzi Slo-

venskom a Poľskom (χ2 = 2,78, df = 1, p = 0,095) a Rumunskom (χ2 = 1,97, df = 1, p = 0,161) zistené neboli.  

 

Diskusia 

Úloha jašteríc v transmisnom cykle B. burgdorferi s.l. je v súčasnosti intenzívne študovaná. Len nedávno bola 

potvrdená rezervoárová kompetencia jašterice P. algirus, ktorý je v Tunisku majoritným hostiteľom pre nedos-

pelé štádiá I. ricinus, v transmisnom cykle B. lusitaniae (Dsouli et al., 2006).  Naviac bola poukázaná účasť 

ďalších troch druhov jašteríc  (P. muralis, L.viridis and L. agilis) pri prenose tohoto genospecies (Majláthová et 

al., 2006; Richter and Matuschka et al., 2006; Amore et al., 2007). Pre naše štúdium  boli odchytené jašterice 

na Slovensku, Poľsku a Rumunsku a kliešte, ktoré na nich v čase odchytu cicali spolu so vzorkami kože a boli 

vyšetrené na prítomnosť spirochét z komplexu B. burgdorferi s.l.  Kedže práve B. lusitaniae je spájaná 

s jaštericami sústredili sme našu pozornosť práve na toto genospecies. Geografický výskyt B. lusitaniae bol 

považovaný za viazaný na mediteránnu oblasť so sporadickým ohniskovým výskytom v ostatných častiach 

Európy. De Michelis a kol. (2000) vyslovili hypotézu, že distribúcia tohto genospecies je asociovaná s vysoko 

špecifickým rezervoárovým hostiteľom, ktorý je rozšírený práve v tomo regióne. Mnohé z prác, ktoré študovali 

variabilitu borélií v rôznych geografických podmienkach však odhalili, že B. lusitaniae sa nevyskytuje 

v Európe tak ojedinele ako sa predtým predpokladalo. Prvé dôkazy o výskyte tohto genospecies na území Slov-

enska boli z viacerých západoslovenských lokalít (Gern et al., 1999; Hanincová et al., 2003b). Koči (2006) 

zistil až 21,1 % prevalenciu B. lusitaniae z 10,5 % celkovej prevalencie B. burgdorferi s.l. v I. ricinus zozbier-

aných na západnom Slovensku. Len nedávno, bolo na severnom Slovensku odhalené horské ohnisko (nad 650 

m n.m.) s vysokou prevalenciou B. lusitaniae v kliešťoch na vegetácii (Cíglerová, 2005). 

Vo všetkých troch sledovaných lokalitách bola potvrdená prítomnosť B. lusitaniae v kliešťoch cicajúcich na 
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jaštericiach a okrem lokality v Poľsku aj v bioptickom materiáli z kože. Kedže borélie sa neprenášajú (alebo 

len v malom percente) transovariálne (Piesman et al., 1986), larvy sa nakazia cicaním na infikovanom hostieľo-

vi, ktorým boli v našom prípade jašterice. Aj výsledky Richtera and Matuschku (2006) potvrdzujú, že jašterice, 

ale nie hlodavce umožňujú prežitie v cicajúcich kliešťoch aj následný transštadiálny prenos spirochét. Zistenie 

prítomnosti B. lusitanie v kliešťoch z jašteríc z Rumunska predstavuje prvý nález tejto spirochéty na spomína-

nom území. 

Potvrdenie prítomnosti B. lusitaniae v kliešťoch a tkanive jašterice krátkohlavej podporuje hypotézu 

o rezervoárovej úlohe jašteríc pri prenose tohto genospecies. Rozdielna transmisia tejto borélie v geograficky 

vzialených populáciách, môže byť spôsobená genetickými rozdielmi medzi populáciami jašteríc, ktoré môžu 

favorizovať určité druhy borélií, alebo naopak negatívne selektovať iné druhy. Rozdielna môže byť aj aktivita 

komplementu, ktorý je zodpovedný za špecifické asociácie medzi hostiteľom a boréliami. Tieto a mnohé ďalšie 

hypotézy otvárajú priestor pre ďašie štúdium vzťahu medzi jaštericami, B. lusitaniae a ostatnými druhmi boré-

lií. 
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ABSTRAKT 

Hypodynamia je metóda vhodná na napodobnenie stavu beztiaže v laboratórnych podmienkach na Zemi 

u vtákov. Cieľom práce bolo študovať vplyv hypodynamie na spermatogenézu japonských prepelíc z morfolo-

gického aspektu. Zistili sme, že na 14. až 28. deň pokusu sa morfologický obraz semenníkov kontrolných a 

pokusných prepelíc výrazne nelíšil. Iba nevýrazné poškodenie štruktúry a ultraštruktúry semenníkov pokusných 

prepelíc sme pozorovali od 35. do 56. dňa hypodynamie. Nástup a priebeh spermatogenézy pokusných zvierat 

bol len mierne retardovaný oproti kontrole. 

 

ABSTRACT 

Hypodynamy is the useful method simulating microgravity at birds in laboratory conditions on Earth. The aim 

of the present study was to observe the influence of simulated weightlessness on spermatogenesis of Japanese 

quails kept under hypodynamy conditions. From 14 to 28 experimental days the findings in testes in experi-

mental and control animals were not differed. The structure and ultrastructure of the testes in experimental ani-

mals were disturbed only slightly from 35 to 56 day of hypodynamy. A slight retardation of development and 

progress of spermatogenesis was observed in experimental animals compare to their control. 

 

ÚVOD 

Práca je súčasťou riešenia problematiky vplyvu hypodynamie na organizmus japonských prepelíc. Japonské 

prepelice vďaka produkcii kvalitných vajec a mäsa (Koréneková a kol., 2004) možu slúžiť ako zdroj 

živočíšnych bielkovín pre kozmonautov najmä pri dlhodobých pobytoch v kozme. Novšie kozmické experi-

menty sa preto čoraz častejšie realizujú na tomto úžitkovom aviárnom druhu. Zložitý proces spermatogenézy 

veľmi citlivo reaguje na rôzne noxy životného prostredia. Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery špecifické 

záťažové podmienky hypodynamie ovplyvňujú spermatogenézu, a tým čiastočne reprodukčné schopnosti ja-

ponských prepelíc.  

MATERIÁL A METÓDY 

 Na druhý deň po vyliahnutí bolo 24 kohútikov (n=24) vystavených hypodynamii a 24 kohútikov chova-

ných v štandardných podmienkach (n=24) slúžilo ako kontrola. Vzorky semenníkov sme odoberali na 14., 21., 

28., 35., 42. a 56. deň pokusu, v každej skupine po 4 zvieratá (n=4). Vzorky na SM boli fixované v 4% neutrál-

nom formaldehyde, zaliate do parafín – celoidínu. Na mikrotóme sme narezali 5 – 7 µm rezy, ofarbili ich he-

matoxylín – eozínom (H-E) a zamontovali do Entelanu. Fotografovali sme na svetelnom mikroskope Jenamed. 

Vzorky na TEM boli imerzne fixované v 3% glutaraldehyde v kakodylátovom pufri pH 7,2 (GA) 

a postfixované 1% OsO4, odvodnené v acetóne a zaliate do Durcupanu ACM. Ultratenké rezy boli kontrastova-

né uranylacetátom a citrátom olovnatým. Fotografovali sme na elektrónovom mikroskope TESLA BS 500. 
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Súčasne sme použili materiál spracovaný na TEM zaliaty do Durcupanu na zhotovenie 1 µm polotenkých re-

zov. Tieto sme zachytávali na podložné sklíčka, ofarbili toluidínovou modrou (1% roztok v 1% roztoku tetra-

boritanu sodného) po dobu 3–5 minút pri teplote 70–80°C a fotografovali svetelným mikroskopom Jenamed. 

Pri pokusoch na zvieratách boli dodržané zásady etiky (Korim a kol., 2003). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Sledovali sme morfologický obraz semenníkov japonských prepelíc vystavených hypodynamii na 

úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Opisujeme zmeny v semenníkoch juvenilných a pohlavne dospe-

lých pokusných zvierat, ich rozsah a charakter s ohľadom na jednotlivé časové periódy hypodynamie. Pokúša-

me sa tiež objasniť príčiny ich vzniku. 

 Mikroskopický obraz semenníkov kontrolných a pokusných prepelíc sa na 14. deň hypodynamie na-

vzájom nelíšil. Na periférii pohlavných povrazcov sa nachádzali Sertoliho bunky a v centre povrazcov pomerne 

veľké svetlé zárodočné bunky - gonocyty. Niektoré gonocyty odumierali, iné sa presúvali k bazálnej membráne 

a menili na spermatogónie A. V interstíciu sa nachádzali Leydigove bunky, väzivové bunky, krvné a lymfatické 

cievy. Ultraštruktúra buniek v semenníkoch bola zachovaná u kontrolných aj pokusných prepelíc. Na 21. deň 

pokusu sme SM v semenníkoch kontrolných kohútikov pozorovali mitózy spermatogónií A, čo svedčí o nástu-

pe spermatogenézy. Mitózy Sertoliho buniek sme nezaznamenali. Diferenciácia zárodočných buniek u pokus-

ných prepelíc zaostávala za kontrolnými, pretože mitózy spermatogónií A sa u nich ešte nevyskytovali. TEM 

sme zistili, že v cytoplazme Sertoliho buniek vzrástol počet organel. V interstíciu sa nachádzali väzivové bunky 

chudobné na bunkové organely a hlavne v blízkosti ciev skupinky Leydigovych buniek. Na 28. deň hypodyna-

mie sme SM pozorovali mitotické delenia spermatogóní A, čiže nástup spermatogenézy aj u pokusných kohúti-

kov. V cytoplazme Sertoliho buniek sa nachádzali zvyšky fagocytovaného materiálu. V interstíciu sa nachádza-

li dva typy Leydigovych buniek. Svetlé Leydigove bunky mali v cytoplazme mitochondrie s tubulami a svetlé 

tukové kvapky rôznej veľkosti. Tmavé – odumierajúce Leydigove bunky mali tmavé scvrknuté jadro a denznú 

cytoplazmu s tukovými kvapkami. Na 35. deň hypodynamie sa v semenotvorných kanálikoch kontrolných aj 

pokusných kohútikov nachádzali všetky vývojové štádiá zárodočných buniek semenotvorného epitelu. 

V lúmene niektorých kanálikov prisemenníka kontrolných prepelíc sa nachádzali ojedinelé spermie, čo je zna-

kom prebiehajúcej spermatogenézy. V semenotvorných kanálikoch pokusných kohútikov sa medzi niektorými 

bunkami semenotvorného epitelu vyskytovali prázdne priestory a výskyt dozrievajúcich spermatíd bol iba oje-

dinelý. Kanáliky rete testis a kanáliky prisemenníka boli prázdne. Prítomnosť glykogénu a veľkých tukových 

kvapiek v cytoplazme Leydigovych buniek svedčí o inhibícii steroidogenézy. Na 42., 49. a 56. deň pokusu bol 

mikroskopický obraz semenníkov kontrolných kohútikov veľmi podobný ako sme ho opísali vyššie. 

V niektorých semenotvorných kanálikoch kontrolných prepelíc sa nachádzalo veľké množstvo dozrievajúcich 

spermatíd a v kanálikoch prisemenníka a v semenovode boli prítomné masy spermií. V semenníkoch pokus-

ných kohútikov sme opäť nachádzali prázdne priestory medzi jednotlivými bunkami semenotvorného epitelu, 

pričom s dĺžkou trvania hypodynamie ich pribúdalo. V lúmene semenotvorných kanálikov sa nachádzali nezre-

lé odlúpnuté bunky semenotvorného epitelu. V kanálikoch prisemenníka pokusných prepelíc sa nachádzalo 

menšie množstvo spermií ako u kontrolných prepelíc. TEM sme u pokusných zvierat v niektorých spermatogó-

niách, spermatocytoch a okrúhlych spermatídach nachádzali vakuoly. V interstíciu sa sporadicky nachádzali aj 

tmavé odumierajúce Leydigove bunky. 
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Semenníky pokusných kohútikov oproti kontrolným mierne zaostávali vo vývoji a podľa rozsahu 

a charakteru zmien konštatujeme, že spermatogenéza nie je vplyvom hypodynamie vážne poškodená. 

Hypodynamia je vhodným modelom simulujúcim mikrogravitáciu v laboratórnych podmienkach (Planel, 

2004). Je však potrebné zohľadniť aj niektoré jej nežiadúce vplyvy. Spôsobuje silný stres z imobilizácie, ktorý 

aktivizuje centrálne regulačné mechanizmy - uvoľnenie niektorých hormónov hypofýzy ako aj hormónov nie-

ktorých periférnych žliaz (Macho a kol. 1993, Plannel 2004). Juráni a kol (1984, 1989, 1991) zaznamenali zvý-

šené koncentrácie hlavných stresových hormónov - norepinefrínu a epinefrínu, ako aj kortikosterónu v krvnej 

plazme japonských prepelíc vystavených hypodynamii. Hypertrofiu nadobličiek japonských prepelíc 

v súvislosti s mikrogravitáciou zaznamenali Cigánková a kol. (2001, 2002, 2005). Stres pri hypodynamii prav-

depodobne cestou hormonálnych zmien negatívne ovplyvnil nástup a priebeh spermatogenézy. Priaznivé je, že 

prepelice sa na tento stres dokážu postupne adaptovať, normálne rásť a vyvíjať sa (Škrobánek a kol., 2003). 

Genetickou selekciou sa podarilo získať líniu prepelíc relatívne odolných voči hypodynamii (Juráni 

a kol.1988), s ktorými sa počíta pri dlhodobých pobytoch v kozme pri získavaní potravín z vlastných zdrojov.  

 Pri hypodynamii tiež dochádza k zmenám správania prepelíc (Košťal a kol. 1993) a poruchám príjmu 

a konverzie krmiva (Lenhardt a kol., 2001), čo následne zapríčiňuje pokles celkovej telesnej hmotnosti a tiež 

retardáciu rastu prepelíc (Škrobánek a kol. 2005). Oneskorený rast a vývoj semenníkov prepelíc vystavených 

hypodynamii preto dávame do súvislosti aj s celkovou retardáciou ich rastu a vývoja. 

 Atrofiu svalstva najmä panvových končatín u japonských prepelíc vystavených mikrogravitácii pozo-

rovali Dadasheva a Gurieva (1993), Kočišová a kol. (1993, 1996, 2002) a osteoporózu Černý a Boďa (1993), 

Rodionova a kol (2002), Zibrín a kol. (2003). Uvedené katabolické pochody v svaloch a kostiach narúšajú cel-

kový metabolizmus prepelíc, čo môže mať nepriaznivý vplyv aj na ostatné orgánové systémy, reprodudukčný 

systém nevynímajúc. Negatívny vplyv krátkodobej mikrogravitácie v kozme na semenníky prepelíc zazname-

nali z morfologického aspektu Cigánková a kol. (1993) a fyziologického aspektu Sabo a kol. (1996).  

 

ZÁVER 

Aby sme zistili, či sa japonské prepelice budú v kozmických podmienkach schopné aj ďalej reprodukovať 

sú potrebné ešte ďalšie štúdiá. Na základe sledovanej štruktúry a ultraštruktúry jednotlivých buniek semenní-

kov v tejto práci môžeme konštatovať, že hypodynamia zapríčinila iba nevýrazné zmeny, ktoré majú reverzibil-

ný charakter. Proces spermatogenézy u pokusných prepelíc len mierne zaostával oproti kontrolným prepeliciam 

a predpokladáme, že tomu tak bude aj v kozme. 
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ABSTRACT 

The aim of the present work were the study of apoptotic cascade and diagnostics of immunosuppression in ex-

perimental and intensive poultry farming condition in chicken.  The selection of samples from  avian primary 

immune organs: thymus and Bursa Fabricii was done after gamma irradiation  and infectious bursal virus infec-

tion (IBDV).   

 

INTRODUCTION 
TMA is a method of relocating tissue from conventional paraffin blocks. Tissue from multiple animals or diffe-

rent tissues can be seen on the same histological slide. Small cylindrical tissue samples (cores) are  taken from 

original donor blocks and   placed into a new recipient paraffin block in a gridded array. Resulting histologic 

sections can contain up to many hundred tissue samples. Tissue microarray (TMA) technology allows rapid 

visualization of molecular targets in thousands of tissue specimens at a time, either at the DNA, RNA or protein 

level (2,3). Methodology of TMA may assist in diagnosis and differential diagnosis  of aquired immunodefi-

ciency caused by the influence of variety of environmental factors: pathogenic and non- pathogenic in veterina-

ry medicine.Our present study deals with the selection of samples from avian primary immune organs: thymus Our present study deals with the selection of samples from avian primary immune organs: thymus 

and bursa Fabricii after gamma irradiation and infectious bursal virus infection (IBDV).and bursa Fabricii after gamma irradiation and infectious bursal virus infection (IBDV). 

 

 

MATERIAL AND METHODS 

 Immunosuppresion and induction of apoptosis in B and T lymphocytes in avian medicine was monitored 

using the methods of  fluorescent microscopy, s pectrofluorometry, flow cytometry, using fluorescent method 

with AO. Gamma  radiation:Ffor the  experiment 80 cross-breed chickens (female), 37 days of age  were used, 
60 Co source, Chisostat (Chirana), 95 cm SSD, 0.33 Gy/min, total dose: 3 Gy, 4 Gy, and  4.5 Gy, 1, 6 and 24 hrs 

after irradiation. IBD: in  experimental condition pathogen free chickens  (with IBDV Lukert strain) were used,   

IBD was diagnosed also in  intensive form of chicken farming.TMA block construction: Manual (Beecher in-

strument) tissue microarray apparatus was used(1,2,3). 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

 IBDV – is  baunding on GP 147 receptor, which is an integrate receptor of thyrosine kinase (enzyme 

responsible for the cell proliferation). Increase in the proportion of cells in apoptosis and   

decrease in the proportion of proliferating cells (48-72 hrs post infection) was recorded. Gamma radiation 

caused  the increase of the proportion of cells in apoptosis. There are significant differences in the pattern of 
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DNA content distribution between the different treatment types IBD decreased proliferation of cells. Irradiation  

had no effects on this parameter, but caused increase in cells in the G 2/M phase of the cell cycle.  

 The histological section of B. Fabricii 6 hrs after irradiation showed pyknosis of the lymphoid cells in 

the medulla of the follicles. 24 hrs after irradiation  only  reticuloepithelial network was found. In the follicular 

cortex only  few mostly apoptotic lymphoid cells were present or the cortex was empty. 

 Gene microarrays and tissue microarrays (TMAs) are complementary in the features that can be exam-

ined. Gene arrays: one sample, many markers, gene  expression, gene amplification / deletion. Tissue arrays: 

many samples, one marker, antibodies, in situ hybridisation. TMA technolology can have a variety of applica-

tions in the field of morphology and histochemical stains, immunohistochemistry and molecular pathology for 

the  diagnostics and differential diagnostics. This method  can analyze the frequency of molecular alteration in 

different diseases  and can be used for the evaluation of apoptotic cascade Tissue microarray can be used  for 

the evaluation  of prognostic markers of the tumours, for the testing of diagnostic markers for differentiation 

between the neoplastic and reactive-pseudoneoplastic processes. 

 

CONCLUSSION 

We studied apoptosis in relation to the multiple roles in the immune system: mitochondrial apoptotic pathways: 

initiated by mitochondrias in regulation of which Bcl 2 play a major role and p-53 dependent apoptosis initiated 

from nucleus (1, 2,3,4 5). 
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ABSTRACT 
Recent clinical experience and literature sources have shown the co-incidence with mulltiple tick-borne patho-

gens resulting to Lyme disease, and Ehrlichiosis and/or Babesiosis. Diagnosis and differential diagnosis of 

Lyme disease, Ehrlichiosis and/or Babesiosis require attention to the possibility of the presence of mixed infec-

tion. Lyme borreliosis risk prevalence, is common with other tick-borne disease and is closely relating to the 

ecology of an area. These fenomenon needs to monitor cases with Lyme disease for all currently known tick 

borne pathogens. 

 

INTRODUCTION 
 Lyme disease is a systemic diseases in man and animals, caused by Borrelia burgdorferi sensu lato, 

transfered by ticks from genus Ixodes ricinus in European  condition. 

 Enviromental conditions and pathogenesis of Lyme borreliosis are not fully explained.  It is possible to 

see significant importance of variety of interrelations of 12 genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato, 

their geographical distribution, ticks infestation etc. Ticks saliva contain multiple pharmacologically active 

molecull including with immunossuppressive effect. The mechanisms of immunossuppression play an impor-

tant role in pathogenesis of arthritis. Lyme borreliosis can manifest in three stages. In range of  3–5 days after 

the ticks sucking can develop erythema chronicum migrans which is an early stage of LB. In the nex stage ano-

rexia, weeknes, vomitus etc. can be present. The second stage: chronic borreliosis can develop after 1–2 months 

post infection. Lyme arthritis is the most often occuring musculosceletal symptom of LB. The third stage so 

called chronic neuroborreliosis is the final stage of LB. 

 Most of studies in human as well as in animals showed the possibility of coincidence of multiple tick 

borne diseases. It can be in a mixed infection developing at the same time, which could be presented with indi-

vidual clinical signs, non-characteristic symptoms and with decreased sensitivity to standard diagnostic kits 

(3, 5). 

 

MATERIAL AND METHODS 

 Clinical and laboratory examination focusing Lyme borreliosis (LB), haematological, examination in-

cluding blood smear and urine samples, CSF, and samples for aspiration cytology, were completed at the  

UVM, Košice and at the multiple private clinic in Czech Republic in a dogs with history data of ticks infesta-

tion. From differential diagnosis point view the USG, RTG, ECG and endoscopy were used. Serological exami-

nation for the detection of antiborrelia IgG antibodies were completed using ELISA method  used for diagnos-

tics in Institute of Parasitology SAS, Košice and Faculty of Medicine UK, Prague. 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

104 

RESULTS AND DISCUSION  
 From the 650 examined dogs included in the trial 38,6 % dogs showed the presence of antiborrelia IgG 

antibodies. Clinical signs did not correlated always with the presence of antiborrelial IgG antobodies. The com-

mon findings included locomotory system disorders with clinical manifestation of chronic arthritis and podo-

dermatitis. In a case of 28 % of seropositive dogs arthriris was the most often and common form of borreliosis 

in dogs seen clinicaly with movement anomalies, reluctance to move, lethargy etc. These signs were showed 

also with other author (1). Clinical signs were recurrent and variable with variety of complication in a some of 

cases diagnosed after months after the primary infection. LB showed significant leucocytosis. The presented 

work showed the importance of Giardia spp. and Babesia spp.in coincidence with immunossuppression in the 

aethiology of complicated cases. The obtained results using ELISA and PCR methods were identical  in the 

cases of  6 dogs, in the cases of 2 dogs ELISA proved the presence of IgG  antibodies, PCR method in these 

cases did not detect the presence of borrelia DNA in blood. Specific IgG antiborrelia antibodies were found in 

dogs with clinical signs of LB, similarly as in asymptomatic dogs. 

 

TREATMENT AND PREVENTION 

For the treatment of LB Penicillin and Tetracyclin are recommended. The lates stages: cardiological, joint, neu-

rological, and many other complications requires peroral or intravenous application of antibiotics including 

Cephalosporines. Diminazen (Berenil-Hoechst) for the treatment of babesiosis. 

Prevention: individual protection, protection of environment from ticks and effective immunisation together 

with the usage of immunomodulators and other additives ar discused (2, 3, 4). 

 

CONCLUSSION 

 At present several cases of Lyme borreliosis have a complicated course. The  possibility of  coincidence 

of multiple pathogenes transmited by ticks such as Giardia spp. in seropositive cases of LB have shown the 

importance in the development of GIT complication the early detection of these cases requires selected diag-

nostic approaches (1,2,3,4,5). 
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ABSTRACT 

The work evaluates of occurrence mastitis in two herds of sheep at the same time with comparable breeding 

and climatic conditions but different technology of milking.  The prevalence of infection of mammary glands 

we evaluates in 38.5% ewes in machine milking (coagulate – negative Staphylococcus  31.9%, S. aureus- 2,3%, 

Enterococcus sp. – 1.5%, Bacillus sp.  – 1.2% a  Streptococcus sp. – 1.6%).  The prevalence of infection of 

mammary glands was in 34.3% ewes in classical hand milking (koagulate- negative  Staphylococcus- 33.6%). 

The isolation koagulate – negative Staphylococcus was in range  S. epidermidis   68,7% :  57,8%; S. chromoge-

nes 9,6% :  8,9%; S. schleiferi 13,3% : 31,1%.  S. simulans (6,0%)  in both of herds and  S. warneri  (2.4%) in 

machine milking sheep only. 

 

ÚVOD 

V chovoch oviec orientovaných na mliekovú úžitkovosť v príprave na sezónu dojenia musia rezonovať úlohy 

minimalizujúce výskyt zápalov mliečnej žľazy, ktoré v praxi spočívajú hlavne v zvýšenej starostlivosti 

v období pôrodov, pri odchove a odstave jahniat a najmä v dôkladnej selekcii oviec podľa zdravotného stavu 

vemena. Výskyt mastitíd  a dôsledky zanedbania hygienických a technologických požiadaviek, končia nemalý-

mi ekonomickými stratami (Tripathy, 2000; Gonzalo a kol., 2002). Pri výskyte mastitíd majú rozhodujúci výz-

nam predovšetkým baktérie Staphylococcus sp. (Bergonier a kol. 2003; Elečko a kol., 2004). 

Mørk a kol.( 2007) v štúdii vykonanej v Nórsku uvádzajú, že S. aureus bol izolovaný až v 65,3% z 547 prípa-

dov klinickej mastitídy, zatiaľ čo,  koaguláza-negatívne stafylokoky (KNS) v 2,9%, Streptococcus sp. 4,2% 

a E. coli  v 7,3%.  Až 40 % oviec s jednostrannou klinickou mastitídou spôsobovanou S. aureus malo zároveň  

subklinickú formu  zápalu druhej polovičky rovnakej etiológie. Vysoký podiel S. aureus  (72,9%) bol zazname-

naný pri gangréne, ktorá predstavovala 8,8% zo všetkých klinických prípadov. Pengov (2001), Gonzalo a kol. 

(2004) udávajú, že koaguláza-negatívne stafylokoky sú najčastejšie etiologické činitele pri subklinických mas-

titídach. Prevencia a tlmenie ovčích mastitíd by mala byť prirodzenou súčasťou plnenia kritérií legislatívnych 

noriem pre podmienky získavania mlieka tak v technológii tradičného ručného dojenia ako aj pri progresívnom 

strojovom dojení (Dudríková, 2001). 

Cieľom príspevku bolo určiť výskyt mastitíd v dvoch chovoch oviec v rovnakom čase v porovnateľných chova-

teľských a klimatických podmienkach, pri rozdielnom spôsobe získavania mlieka. 
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MATERIÁL A METÓDY 

Sledovanie výskytu mastitíd oviec v technológii strojového ako aj klasického ručného dojenia sa uskutočnilo 

formou komplexných vyšetrení stád oviec v rovnaký deň (ráno, resp. večer) v auguste roku 2007 za   porovna-

teľných chovateľských a klimatických podmienok predovšetkým metódami klinického vyšetrenia mliečnej 

žľazy, vyhodnotenia NK testu a bakteriologického vyšetrenia individuálnych vzoriek mlieka podľa zásad, ako 

uvádzajú dokumenty IDF (Bulletin, No. 211, 1987). Mikrobiologická diagnostika (kultivácia a identifikácia) 

patogénnych baktérií bola vykonávaná podľa (IDF Bulletin, No. 132, 1981; STN 56 0080;  STN 56 0081; STN 

56 0082). Bakteriologické  vyšetrenie  bolo zamerané predovšetkým na izoláciu baktérií rodu Staphylococcus 

sp., Streptococcus sp., Enterococcus sp., tiež Arcanobacterium sp. Izolované kmene boli za účelom určenia 

druhovej špecificity postupe vyšetrené komerčnými setmi STAPHYtest 16; STREPTOtest, resp. ENTEROtest 

(PLIVA-Lachema, Brno, ČR) a vyhodnotené identifikačným  programom TNW, verzia 6.0  (PLIVA-Lachema, 

Brno, ČR). 

Špecializovaná farma oviec H v podhorskej oblasti prešovského kraja s počtom 400 kusov oviec plemena zo-

šľachtená valaška pozostáva z klasických murovaných stavieb dvoch ovčiarní pre zimné ustajnenie oviec na 

hlbokej podstielke a objektu dojárne, na ktorý nadväzuje spevnený a prístreškom krytý priestor pre ustajnenie 

v letnom období. Získavanie mlieka prebiehalo v dvojradovej dojárni so zníženou manipulačnou chodbou, vy-

bavenej zariadením Alfa Laval Agri 2 x 20 (Alfa Laval, Tumba,  Sweden)  dvakrát denne, pričom nadojené 

mlieko po uskladnení v  chladiacom tanku je odvážané na spracovanie do družstevnej mliekarne. Úroveň hy-

gieny a fyziológie pri dojení bola daná jednak technológiou a jednak nízkou odbornou vyspelosťou pracovní-

kov, keď často dochádzalo ku predájaniu. 

Stádo s počtom 350 kusov oviec plemena zošľachtená valaška na  farme S  bolo vyšetrené v salašníckych pod-

mienkach. Dojilo sa klasicky  ručne pod prístreškom a mlieko z  večerného a  ranného dojenia bolo odvážané 

na spracovanie. Hygienická úroveň pri ručnom dojení napriek výskytu práceneschopnosti a obmeny personálu 

bola udržiavaná v medziach pre salašnícky spôsob získavania mlieka. 

Izolované kmene boli za účelom určenia druhovej špecificity postupe vyšetrené komerčnými setmi STAPHY-

test 16; STREPTOtest, resp. ENTEROtest (PLIVA-Lachema, Brno, ČR) a vyhodnotené identifikačným  prog-

ramom TNW, verzia 6.0  (PLIVA-Lachema, Brno, ČR). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 Bakteriologický nález 38,5% pri vyšetrení stáda oviec H v auguste predstavoval 100 pozitívnych  individuál-

nych vzoriek mlieka  od celkom 260 vyšetrených oviec ( tabuľka 1). bola zaznamenaný. Tesne pred ukončením 

sezóny dojenia boli koaguláza-negatívne stafylokoky (KNS) 83 (31,9%) dominantným izolovaným bakteriál-

nym druhom. Baktérie S. aureus 6 (2,3%) boli podľa záznamov klinického vyšetrenia a celkovej anamnézy 

izolované predovšetkým z prípadov akútnych, subakútnych, resp. chronických mastitíd. Spektrum patogénnej 

mikroflóry v náleze ešte tvorili baktérie environmentálneho pôvodu: Enterococcus sp. 4 (1,5%), Bacillus sp. 3 

(1,2%) a rovnakým výskytom S. uberis, resp. S. dysgalactiae 2 (0,8%) 

Zvláštnosťou bakteriologického nálezu 34,3% pri vyšetrení 134 individuálnych vzoriek mlieka bola takmer 

uniformná izolácia KNS 45 (33,6%). Jediná izolácia Arcanobacterium sp. (0,7%) priamo súvisela s prípadom 

akútnej mastitídy.  

Bližšia identifikácia rodu Staphylococcus sp. (tabuľka 2) odhaľuje rozdiely v ich druhovom  a početnom  zastú-
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pení. Kým v technológii strojového dojenia bolo zaznamenaných päť druhov v chove s klasickým ručným doje-

ním iba tri porovnateľné druhy: S. epidermidis   68,7% :  57,8%; S. chromogenes 9,6% :  8,9%; S. schleiferi 

13,3% : 31,1%. 

Zo vzoriek mlieka od oviec dojených v dojárni boli izolované S. simulans 5 (6,0%) a S. warneri 2 (2,4%). Uve-

dené rozdiely môžu súvisieť so zvýšenou expozíciou mliečnej žľazy jednak v priebehu dojenia a jednak 

v priestore čakárne, ktorý slúži na ustajnenie stáda v noci. 

Výskyt jednotlivých foriem mastitíd v dobe vyšetreniach stáda H ( tabuľka 3)  odrážal aj trvalo zložitú situáciu 

stability pracovného kolektívu a dodržiavania pracovnej disciplíny 

 

Tabuľka 1 

Zastúpenie bakteriálnych pôvodcov mastitíd v nálezoch a počet infikovaných bahníc pri jednotlivých vyšetre-

niach experimentálnych  stád oviec H a S  v auguste 2007 

 
 
 
 

Stáda oviec Hrišovce Slovinky 

Technológia dojenia dojenie v dojárni klasické ručné dojenie 

Počet vyšetrených  vzoriek 260 134 

Počet pozitívnych (n/%) n % n % 

Bakteriologické nálezy 

Hlavné patogénne baktérie – infekčné 

Staphylococccus aureus 6 2,3 0 0,0 

Streptococcus agalactiae 0 0,0 0 0,0 

Celkom 6 2,3 0 0,0 

Hlavné environmentálne patogénne baktérie 

Streptococcus uberis. 2 0,8 0 0,0 

S. dysgalactiae 2 0,8 0 0,0 

E. coli 0 0,0 0 0,0 

Enterococcus sp. 4 1,5 0 0,0 

Bacillus sp. 3 1,2 0 0,0 

Celkom 11 4,3 0 0,0 

Vedľajší pôvodcovia 

Koagulázo-negatívne stafylokoky 83 31,9 45 33,6 

Arcanobacterium sp. 0 0,0 1 0,7 

Celkom 83 31,9 46 34,3 

Infikované bahnice spolu 100 38,5 46 34,3 

Neinfikované spolu 160 61,5 88 65,7 
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Tabuľka 2 
Výskyt jednotlivých druhov Staphylococcus sp. izolovaných pri vyšetreniach stád oviec H a S  v auguste 
2007 

 
Tabuľka  3 
Výsledky klinického vyšetrenia mliečnej žľazy a NK-testu v chove oviec H s dojením v dojárni 
a v chove oviec S pri klasickom ručnom dojení na košiari  v auguste 2007 

 
 

akútne mastitídy 4,2%, subakútne-chronické 8,8%, subklinické 15,0%, latentné 10,4%. Výskyt abakte-

riálnych mastitíd v 18,2% a 10,7% svedčí o možnom predájaní – nadmernom pôsobení vákua po vyprázdnení 

polovičiek vemena. 

Z hľadiska výskytu foriem mastitíd v stáde S pri vyšetrení v rovnakom čase (tabuľka 3) mali výraznej-

šie zastúpenie latentné (15,7%) mastitídy, zatiaľ čo abakteriálne boli zaznamenané na hodnote 9,7%. 

ZÁVER 

V chove so strojovým dojením oviec H bakteriologický sa na 38,5% náleze podielali predovšetkým 

koaguláza-negatívne stafylokoky  (31,9%), resp.  S. aureus (2,3%); baktérie environmentálneho pôvodu: Ente-

rococcus sp.  (1,5%), Bacillus sp.  (1,2%) a rovnakým výskytom S. uberis, resp. S. dysgalactiae (0,8%) iba 

doplňovali. 

V chove s klasickým ručným dojením oviec S bola súčasťou bakteriologického nálezu 34,3% takmer 

uniformná izolácia KNS 45 (33,6%). Jediná izolácia Arcanobacterium sp. (0,7%) priamo súvisela s prípadom 

akútnej mastitídy. 

Bližšia identifikácia rodu Staphylococcus sp. odhaľuje rozdiely v ich druhovom  a početnom  zastúpe-

ní. Kým v technológii strojového dojenia bolo zaznamenaných päť druhov v chove s klasickým ručným doje-

ním iba tri porovnateľné druhy: S. epidermidis   68,7% :  57,8%; S. chromogenes 9,6% :  8,9%; S. schleiferi 

13,3% : 31,1%. Zo vzoriek mlieka od oviec dojených v dojárni boli izolované S. simulans 5 (6,0%) a S. warne-

Izolácia baktérií Staphylococcus sp. v rozdielnych technológiách dojenia oviec 

druhy Staphylococcus sp. 
Chov oviec H Chov oviec S 

n % n % 

S. epidermidis 57 68,7 26 57,8 

S. chromogenes 8 9,6 4 8,9 

S. schleferi 11 13,3 15 33,3 

S. simulans 5 6,0 - - 

S. warneri 2 2,4 - - 

Celkom 83 100,0 45 100,0 

Vyšetre-
nie cho-
vu 
H 

Počet 
vyš. 
oviec 

Formy výskytu  mastitíd 

Nk-test Infekčné 
Abakteriálne 

Akútne 
Subakút-

ne+Chronické 
Subklinické Latentné 

mesiac n n % n % n % n % n % np % 

august 

Hodnoty zaznamenané v chove oviec H so strojovým dojením 

260 11 4,2 23 8,8 39 15,0 27 10,4 28 10,7 109 41,9 

Hodnoty zaznamenané v chove oviec S s klasickým ručným dojením 

134 3 2,2 12 8,9 10 7,5 21 15,7 13 9,7 51 38,0 
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ri 2 (2,4%). 

Výskyt jednotlivých foriem mastitíd v dobe vyšetreniach stáda H odrážal aj trvalo zložitú situáciu sta-

bility pracovného kolektívu a dodržiavania pracovnej disciplíny, pritom sa vyskytovali akútne mastitídy  

(4,2%), subakútne-chronické (8,8%), subklinické (15,0%), latentné (10,4%). Výskyt abakteriálnych mastitíd 

v 18,2% a 10,7% svedčí o možnom predájaní 

Z hľadiska výskytu foriem mastitíd v stáde S pri vyšetrení v rovnakom čase mali výraznejšie zastúpe-

nie latentné (15,7%) mastitídy, kým akútne (2,2%) a  subklinické mastitídy (7,5%) boli v porovnaní s chovom 

H v dvojnásobne nižšom zastúpení. Výskyt abakteriálnych mastitíd (9,7%) a ich distribúciou podľa foriem 

priebehu s minimálnymi rozdielmi svedčia o šetrnejšom vplyve ručného dojenia na mliečnu žľazu. 

 
Táto práca bola podporovaná projektom APVT-20-025604: „Mikrobiálne a hygienické aspekty etiológie, diagnostiky, pre-
vencie a tlmenia environmentálnych mastitíd  prežúvavcov a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka“, projektom 
APVV-0629-07, projektom VEGA1/0384/08   a projektom - APAV 4/2041/08 
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ABSTRACT 
In the experiment with turkeys, the effect of Cd and the interaction of Cd with Zn were observed on production, 
health, immunity and Cd content in tissues and organs. There were not found significantly important differ-
ences between groups in followed parameters cellular immunity. The content of Cd in leg muscle was signifi-
cantly higher (P>0.001) in groups with Cd and Cd + Zn in comparison to control group and Zn-only group. A 
similar dependence was found also in kidney and liver. A statistically significant difference (P>0.001) of Cd 
content was found in liver and kidney between Cd-only group (kidney 1.09 mg, liver 0.78 mg) and Cd +Zn 
group (kidney 0.62 mg, liver 0.41 mg).  It confirmed protected effect of Zn. The target organs for cadmium 
accumulation are kidney and liver. Accumulation of cadmium was 36 multiple lower in muscule in comparison 
to kidney and 26 multiple lower in comparison to liver.  
 
ABSTRAKT 
V experimente na morkách bol sledovaný účinok kadmia samostatne a v interakcií so zinkom na produkciu, 
zdravie, imunitu a obsah kadmia v tkanivách a orgánoch. Medzi skupinami neboli u sledovaných parametrov 
bunkovej imunity zistené štatisticky významné rozdiely. Obsah kadmia v stehnovom svale bol signifikantne 
vyšší (P>0,001) v skupinách s prídavkom kadmia a kadmia+zinok, oproti kontrolnej skupine a skupine 
s prídavkom Zn. Podobná závislosť bola zistená aj v obličkách a pečeni. V obličkách a pečeni bol zistený aj 
významný rozdiel (P>0,001)  v obsahu kadmia medzi skupinou s prídavkom Cd (obličky 1,09mg, pečeň 0,78 
mg) a skupinou, ktorej bolo podávané kadmium spolu so zinkom (obličky 0,62 mg, pečeň 0,41 mg), čo potvr-
dzuje ochranný účinok zinku. Cieľovými organmi pre kumuláciu kadmia sú obličky a pečeň. Ukladanie kadmia 
v svalovine bolo 36 násobne nižšie oproti obličkám a 26 násobne nižšie oproti pečení.  
 
Úvod: 
ÚVOD 

Znečistené životné prostredie a migrácia polutantov v prostredí sú fenomény súčasnej industriálnej 

doby. Aktivity a tlaky na zníženie emisií vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti neprinášajú dostatočné efekty 

v zlepšení situácie. Riziko prieniku rizikových chemických látok a prvkov do potravového reťazca je veľké, 

z toho dôvodu je nevyhnutné sledovanie a odhaľovanie možných ciest kontaminácie potravín a na jednotlivých 

úrovniach hľadať spôsoby eliminácie prieniku alebo postupy ich in aktivácie. Výskumnou a sledovateľskou 

činnosťou v tejto oblasti sa zaoberajú viaceré pracoviska a riešiteľské kolektívy. Známe sú práce zamerané na 

migráciu ťažkých kovov na úrovni pôdy (Vargová M. a kol., 2005; Li L.Y, 2006), na sledovanie výskytu rizi-

kových prvkov u hospodárskych i voľne žijúcich zvierat a ich vplyv na reprodukčný aparát, zdravie, distribúciu 

v organizme a taktiež možnosti eliminovania ich nepriaznivého účinku (Koréneková B. a kol., 1998;  Skalická 

M. a kol., 2002; Miranda M. et al., 2005; Kramárova M. a kol., 2005; Naď P. a kol., 2005; Kolesarová A. 

a kol., 2008; Massanyi P. a kol.,2008, Naď P. a kol., 2008). 

 V práci bol sledovaný protektívny účinok zinku voči kadmiu pri jeho krátkodobej expozícií a vyšších 

dávkach u moriek. 
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MATERIÁL A METODIKA 

V experimente boli použité morky plemena BIG-6 vo veku 35 dni. Po 30 dňoch aklimatizácie boli 

experimentálne zvieratá rozdelené do 5 skupín po 8 kusov s rovnomerným zastúpením moriek a moriakov. 

Kontrolná skupina bez prídavkov , skupina Cd1 s prídavkom kadmia zodpovedajúcemu 10 násobku prípustné-

ho limitu v kŕmnej zmesi, skupina Cd2 s prídavkom kadmia zodpovedajúcemu 5 násobku prípustného limitu 

v kŕmnej zmesi, skupina Zn s prídavkom zinku v koncentrácií rovnajúcej sa 2 násobku doporučeného obsahu 

v kŕmnej zmesi a skupina ZnCd s prídavkom zinku v rovnakej koncentrácií ako predchádzajúca skupina 

a prídavkom kadmia v koncentrácií ako skupina Cd2. Morky boli kŕmené kŕmnou zmesou HYD 14, od 9 týž-

dňa veku kŕmnou zmesou HYD 15 a dva týždne pred ukončením experimentu kŕmnou zmesou HYD 16, ad 

libitum s voľným prístupom k vode. Kadmium ako chlorid kademnatý (CdCl2)a zinok (ZnSO4) ako síran zinoč-

natý boli morkám podávané vo vodnom roztoku individuálne aplikáciou do zobáka. V týždňových intervaloch 

boli odoberané vzorky krvi a na konci experimentu t.j. po 71 dňoch aplikácie prípravkov, po šetrnom spôsobe 

utratenia, boli od experimentálnych zvierat odobrané vzorky orgánov a tkanív. 

Pre analýzu imunologických parametrov boli zvolené testy hodnotiace funkčnú aktivitu fagocytárnych buniek 

(metabolická aktivita fagocytov) a lymfocytov (polyklónová aktivácia lymfocytov). Metabolická aktivita fago-

cytov bola hodnotená na základe tetrazolium–reduktázovej aktivity  buniek  počas fagocytózy (Goldová a kol., 

2001). Agarózový MIT bol vykonaný podľa Bendixena a kol. (1976) a bol použitý na hodnotenie polyklónovej 

aktivácie lymfocytov. 

Tkaniva a orgány boli spracované mikrovlnným rozkladom na zariadení MILESTONE 1 200 MEGA 

(1 g vzorky, 1 ml HCl, 5ml HNO3). Mineralizácia prebiehala podľa overeného programu v šiestich krokoch – 

1.krok – 250W, počas 2 minút.; 2.krok – 0 W, 2 min.; 3.krok – 250W, 5 min.; 4.krok – 400W, 5 min.; 5.krok – 

500W, 5 min. a 6. krok – 600W, 2 minúty. Zmineralizované vzorky boli analyzované  na atómovom absorpč-

nom spektrometri SOLAR 939 UNICAM  podľa metodiky, ktorú uvádza Kocourek, (1992). Boli sledované  

obsahy kadmia (Cd), zinku (Zn) a medi (Cu). Výsledky analýz boli štatisticky spracované t-testom. 

 

VÝSLEDKY 

Na začiatku podávania prípravkov bola priemerná hmotnosť moriek 1,88 kg, na konci experimentu 

10,53 kg na kus. Najvyššia priemerná hmotnosť bola zistená u moriek v kontrolnej skupine (11,30 kg) a najniž-

šia (10,06 kg) v skupine s prídavkom kadmia. V skupine s prídavkom zinku dosiahli morky priemernú hmot-

nosť 10,55 kg a v skupine, ktorá prijímala Cd+Zn , bola priemerná hmotnosť moriek 10,56kg. 

Hodnoty indexu metabolickej aktivity boli najvyššie v kontrolnej skupine (3,01) v ostatných skupi-

nách sa pohyboval v rozpätí od 2,72 do 2,97. Index migrácie leukocytov bol najvyšší v skupine s prídavkom 

kadmia (0,75) a najnižší v kontrolnej skupine a skupine s prídavkom zinku (0,61). (tabuľka č.1) 

Namerané obsahy kadmia a zinku vo svale, pečeni a obličkách sú uvedené v tabuľke č.2. Najvyšší 

obsah Cd (1,09 mg/kg) bol nameraný v obličkách v skupine s prídavkom kadmia. V tej istej skupine bol aj naj-

vyšší obsah kadmia v pečeni a stehnovej svalovine (0,78 mg, resp. 0,029 mg/kg). Najnižšie hodnoty 

v sledovaných tkanivách a orgánoch boli zistené v kontrolnej skupine, v stehnovom svale 0,014 mg/kg, 

v pečeni 0,07 mg/kg a v obličkách 0,072 mg/kg. 

Obsah Zn v svale bol najvyšší (31,55 mg/kg) v skupine, ktorá prijímala prídavok zinku, najnižší 

v skupine s prídavkom kadmia (15,93 mg/kg). V pečeni bol zinok v najvyššej koncentrácií (29,22 mg/kg) na-
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meraný v skupine s prídavkom zinku a najnižší bol v skupinách s prídavkom kadmia a kombinovaného prídav-

ku kadmia a zinku (20,81 mg/kg, resp. 19,93 mg/kg). V obličkách bol zaregistrovaný obdobný trend ako pri  

pečeni s menej výraznými rozdielmi. V skupine s prídavkom zinku 25,08 mg/kg, v skupine s prídavkom kad-

mia 19,44 mg/kg, v skupine s prídavkom Zn+Cd 20,41 mg/kg a v skupine kontrolnej 23,02 mg/kg. 

Tabuľka  č. 1 :  Hodnoty indexu metabolickej aktivity fagocytov a indexu migrácie leukocytov 
v sére moriek 

Tabuľka č.2:  Obsah kadmia a zinku vo svale a orgánoch moriek  

DISKUSIA 

Medzi skupinami experimentálnych zvierat nebol zistený štatisticky významný rozdiel v indexe meta-

bolickej aktivity fagocytov na rozdiel od našich zistení v predchádzajúcich  experimentoch na prepeliciach 

(Naď a kol., 2005). Napriek tomu, že najvyššia priemerná hodnota indexu bola  v kontrolnej skupine (3,01) a 

najnižšia v skupine s prídavkom Cd (2,72), tieto hodnoty neboli štatisticky významne rozdielne. Imunodepre-

sívny účinok kadmia sa výrazne neprejavil z dôvodu krátkodobého pôsobenia. V experimente na morkách trva-

la expozícia kadmiom 71 dni a u prepelíc 118 dní. 

Obsah kadmia v stehnovom svale bol významne vyšší (P>0,001) v skupinách s prídavkom kadmia 

a kadmia+zinok (0,029 mg/kg, resp. 0,028 mg/kg) oproti kontrolnej skupine a skupine s prídavkom zinku 

( 0,014 mg/kg, resp. 0,015 mg/kg). Medzi skupinou s prídavkom kadmia a skupinou prijímajúcou kadmium 

a zinok neboli zistené rozdiely v obsahu kadmia. Antagonistický účinok zinku oproti kadmiu sa v tomto prípa-

de neprejavil. Vo vzorkách pečene a obličiek sa zinok prejavil ako významný faktor blokovania transportu 
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a ukladania kadmia v týchto orgánoch. Priemerný obsah kadmia v pečeni moriek prijímajúcich kadmium bol 

0,78 mg/kg, naproti tomu skupina s príjmom kadmia a zinku mala priemerný obsah iba 0,41 mg/kg, štatisticky 

významný rozdiel na hladine P>0,001. Významný rozdiel obsahu kadmia na tej istej hladine sme zistili aj 

v obličkách. Skupina s prídavkom samotného kadmia mala priemerný obsah 1,09 mg/kg, pričom v skupine 

s kombinovaným podávaním kadmia a zinku iba 0,63 mg/kg. V týchto dvoch orgánoch sa ochranný účinok 

zinku oproti kadmiu prejavil významne v znížení hladín kadmia takmer o polovicu. 

 

ZÁVER 

V experimente na morkách bol sledovaný účinok kadmia samostatne a v interakcií so zinkom na pro-

dukciu, zdravie, imunitu a obsah kadmia v tkanivách a orgánoch. Medzi skupinami neboli u sledovaných para-

metrov bunkovej imunity zistené štatisticky významné rozdiely. Obsah kadmia v stehnovom svale bol signifi-

kantne vyšší (P>0,001) v skupinách s prídavkom kadmia a kadmia+zinok, oproti kontrolnej skupine a skupine 

s prídavkom Zn. Podobná závislosť bola zistená aj v obličkách a pečeni. V obličkách a pečeni bol zistený aj 

významný rozdiel (P>0,001)  v obsahu kadmia medzi skupinou s prídavkom Cd (obličky 1,09mg, pečeň 0,78 

mg) a skupinou, ktorej bolo podávané kadmium spolu so zinkom (obličky 0,62 mg, pečeň 0,41 mg), čo potvr-

dzuje ochranný účinok zinku. 

Cieľovými organmi pre kumuláciu kadmia sú obličky a pečeň. Ukladanie kadmia v svalovine bolo 36 

násobne nižšie oproti obličkám a 26 násobne nižšie oproti pečení.  
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Abstrakt 

V prezentovanom príspevku sa budeme zaoberať problematikou súvisiacou so snahou o popísanie domestikácie 

pomocou rôznych kategórií vzťahov, ktorými operuje hlavne ekológia. Naša preferencia padla na termín mutu-

alizmus, ale kvôli komplexnejšiemu porozumeniu je vhodné doplniť ho v súvislosti s domestikáciou o kultúrny 

komponent. Vďaka tomu sa domestikácia zaradená do rámca mutualizmu odlišuje od „bežného“ chápania mu-

tualizmu. 

Kľúčové slová: domestikácia, zvieratá, mutualizmus, človek   
 

 

Úvod 
Domestikácia je zaujímavý fenomén, ktorý je skúmaný rôznymi vednými oblasťami (Zeder, 2006). V histórii 

človeka je krátkym, ale dôležitým obdobím. Počas tohto obdobia dochádza k zmenám napr. vo vzťahu človek-

zvieratá alebo človek-rastliny. Datovanie prvej domestikácie je spojené minimálne s rokom 13,000 B.P (Sablin 

a Klopachev, 2002). Postupne dochádza k „nazhromaždeniu“ potenciálu, ktorý ovplyvnil a neustále ovplyvňuje 

nasledovnú etapu ľudstva. Tento potenciál sa môže napr. prezentovať v materiálnych zásobách alebo lokomoč-

nej sile (Diamond, 2000). Vďaka týmto skutočnostiam môže človek lepšie odolávať nepriaznivým fluktuáciám 

prostredia. Samozrejme, že sa nedá hovoriť len o pozitívnych dôsledkoch spojených s domestikáciou. Metafo-

ricky je táto rôznorodosť dôsledkov vyjadrená Jaredom Diamondom (2000) v názve jeho knihy Osudy lidských 

společností: Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii (v origináli Guns, Germs, and Steel). 

V nasledovnej časti príspevku sa pozrieme na domestikáciu zvierat cez prizmu ekológie. 

 

Prezentovanie problematiky 

Interakcie medzi organizmami sa prejavujú  v rôznych fundamentálnych cestách. Takéto interakcie môžeme 

typologicky zaznamenať jednoduchým kódom, ktorý vyjadruje ako sú organizmy touto interakciou zasiahnuté. 

Tento kód je reprezentovaný pomocou znamienok +, -, 0, kde interakcia je vyjadrovaná pomocou kombinácie 

týchto znamienok. Tak sa môžeme napr. stretnúť so záznamom +/0 pre komenzalizmus a +/- pre predáciu alebo 

parazitizmus (Bronstein 1994). V ekologických knihách (napr. Begon et al. 1997, Odum & Barret 2005) nájde-

me domestikáciu kategorizovanú pod znamienkami +/+ a termínom mutualizmus. Pri Odumovi a Barretovi 

(2005: 366) čítame zaujímavú vetu: „Domestikácia vedie k špeciálnej forme mutualizmu.“ Dôležitým prvkom 

bolo slovo špeciálne, ktoré, ako si neskôr ukážeme zohráva v kontexte mutualizmus-domestikácia dôležitú úlo-

hu. V článkoch  zaoberajúcich sa domestikáciou v rámci biologického kontextu, nájdeme dva termíny, ktoré sa 

často používajú zameniteľne – už avizovaný mutualizmus a symbióza (O´Connor 1997, Russell 2002). V roku 

1893 sa Roscoe Pound vo svojom článku Symbiosis and Mutualism snažil urobiť rozdiely medzi obidvoma 

termínmi. Prvý popisuje ako „spolunažívanie“ a mutualizmus ako „vzájomnú asistenciu alebo vzájomnú závis-

losť“ (Pound 1983). Dokonca jeden z jeho príkladov mutualizmu na strane 509 môže byť pre nás zaujímavý: 
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„Napríklad je tam je druh mutualizmu medzi človekom a pšenicou. Takže už tu môžeme vidieť určité rozdiely 

medzi týmito dvoma termínmi v intenzite vzťahu a to konkrétne medzi človekom a iným organizmom. Boucher 

a kolegovia (1984: 315) hneď v úvode svojho článku rozdeľujú tieto dva termíny: „termín mutualizmus je defi-

novaný ako interakcia medzi druhmi, ktorá je užitočná pre obidvoch“ a ďalej „symbióza je spolužitie dvoch 

organizmov v úzkom zväzku.“ Tieto rozdelenia môžu zároveň slúžiť ako určitá definícia mutualizmu. My sa v  

náväznosti na to, budeme v krátkosti sústrediť na mutualizmus a jeho definíciu. Napríklad v rám-

ci charakteristiky mutualizmu sa môžeme stretnúť pri Judith L. Bronstein (1994, 2001) s jeho charakteristikou 

ako „medzidruhovej kooperačnej interakcie.“ Sémantickej stránke tohto termínu sa venovali West a kolegovia 

v roku 2007. Ich závery môžeme zhrnúť: Mutualizmus je špeciálna kategória kooperácie, kde znamienka +/+ 

sa používajú v špecifickom prípade kooperácie medzi druhmi. Každopádne my budeme preferovať termín mu-

tualizmus vo vyššie uvedenej forme pre popis človek/zviera v kontexte domestikácie. Spolu s termínom mutua-

lizmus môžeme v článku od O´Connora (1997) vidieť aj termín komenzalizmus, ktorý bol pomocou znamienok 

popísaný vyššie. Často krát sa jedná o popísanie počiatočných fáz domestikačného procesu. Vďaka tomu sa 

posledne uvedný prvok relatívne odlišuje od snahy popísať väčšinovú stránku domestikácie ako takej pomocou 

vyššie prezentovaných termínov. Begon a kolegovia (1997) interakciu medzi človekom 

a domestikovanými  zvieratami/rastlinami prirovnávajú k podobnému vzťahu medzi mravcami a hubami 

(ľudské agrikultúry), mravcami a motýľmi z familia Lycaenidae (chov dobytka). Tu sa nám tlačí otázka. Je 

domestikácia zvierat a rastlín človekom naozaj podobná vzťahom vyskytujúcich sa pri mravcoch? Melinda A. 

Zeder (2006) nám ponúka zaujímavý pohľad na domestikáciu a následne jej definíciu domestikácie, keď píše 

„domestikácia má biologický komponent aký je medzi mutualistickým vzťahom ľudí a rastlín alebo zvieracími 

symbiontmi“ a ide v definícii ďalej, keď pokračuje „unikátnosť tohto vzťahu prichádza z kultúrneho kompo-

nentu, pričom dominantná úloha ľudí sa odzrkadľuje v jeho vedomom a zámernom zachovávaní k ich prospe-

chu.“  Na základe týchto znalostí ona uzaviera: „Domestikácia je forma biologického mutualizmu, ktorý sa 

transformoval od vysoko vyvinutej kapacity človeka k efektu behaviorálnej zmeny naprieč učením a kultúrnym 

prenosom.“ Vďaka tomu autorka jasne umiestňuje domestikáciu pod špecifickú formu biologického mutualiz-

mu, ale jeho definíciu aj prekračuje tým, že ľudská strana, prinajmenšom vo väčšine prípadov, má väčší kom-

ponent intencionality ako je normálne predpokladaný pri mutualizme. Z textu môžeme teda jasne vidieť favori-

zovanie asymetrickosti vzťahu, kde človek má dôležitejšiu úlohu. A práve toto je ten špecifický prvok, na ktorý 

sme chceli pod slovom „špecifický“ upozorniť. Zároveň takýto prístup poukazuje na vzájomné ovplyvňovanie 

jednotlivých aktérov vo vzťahu a tiež je tu evidentná aktívna rola obidvoch aktérov . Je to jeden z dôležitých 

prvkov v pohľade na domestikáciu. Jared Diamond (2002) tento aspekt vyjadruje vetou, kde „pôvod domesti-

kácie zahrňuje nepredvídateľné následky dvoch sérií zmien – zmeny u rastlín a zvierat a zmeny v ľudskom 

správaní.“   

 

Záver 

V článku sme sa snažili poukázať a upozorniť na niektoré problémy spojené s domestikáciou cez prizmu ekoló-

gie. Konkrétne sme sa zamerali na medzidruhové vzťahy, pričom v súvislosti s popisom domestikácie ako takej 

padla preferencia na termín mutualizmus. Následne bolo poukazované na nutnosť odlíšiť túto špecifickú formu 

mutualizmu od jeho „bežnej“ formy, a to spôsobom, ktorý v krátkosti vyzdvihol špecifiku kultúrneho kompo-

nentu. 
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ÚVOD 

Znečistenie životného prostredia sa v posledných rokoch stále zhoršuje. Vo vodných ekosystémoch spôsobujú 

znečistenie hlavne ťažké kovy, ktoré sa usadzujú v dnových sedimentoch. Znečistený sediment dna vodných 

nádrží je následne primárnym zdrojom kontaminácie vodných organizmov, najmä rýb.   

Okrem ťažkých kovov sú v súčasnosti problémom v životnom prostredí aj vysoko toxické polychlórované bife-

nyly (PCB). Sú to zlúčeniny veľmi stabilné, chemicky prakticky inertné, mimoriadne odolné voči rozkladu, či 

už biologickému alebo chemickému, schopné v životnom prostredí pretrvávať dlhý čas (Lazaro a kol., 1999; 

Danielovič a kol., 2003). PCB látky boli zistené vo všetkých zložkách životného prostredia, významné množ-

stvo sa nachádza aj vo vodných ekosystémoch. Hoci ide o látky vo vode prakticky nerozpustné, i tak sú  často 

detegované vo vysokých koncentráciách v dnových sedimentoch jazier a riek hlavne v okolí priemyselných 

zón. PCB sa z takto kontaminovaných zdrojov dostávajú do vodných organizmov, bioakumulujú sa hlavne v 

tukovom tkanive rýb a iných vodných živočíchov. Konzumácia môže pre človeka predstavovať reálne zdravot-

né riziko (Chudý a Strapáč, 2003). 

Vo viacerých vodných lokalitách Slovenska bola sledovaná bioakumulácia ťažkých kovov u rýb a ich parazitov 

(Turčeková a kol. 2002), avšak údaje o PCB látkach, skúmané z tohto aspektu, chýbajú. Cieľom tejto práce je 

monitorovanie PCB u rýb a ich parazitov na slovenskom úseku rieky Tisy. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Výskyt PCB látok sa monitoroval v rokoch 2004 až 2005 na slovenskom úseku rieky Tisy. PCB látky boli sle-

dované aj v závislosti na intenzite infekcie hostiteľa. Analyzovaných bolo 6 vzoriek tukového tkaniva (3 g) z 

pleskáča vysokého (Abramis brama). 3 vzorky pochádzali z rýb infikovaných pásomnicami Caryophyllaeus 

laticeps. Tuk bol extrahovaný dietyléterom počas niekoľkých hodín za občasného premiešavania, zmes bola 

prefiltrovaná a prebytočné rozpúšťadlo odparené. Pre stanovenie PCB bol použitý 1g extrahovaného tuku. 

Vzorky boli analyzované plynovou chromatografiou na prístroji Hewlett – Packard 5890 na Štátnom veterinár-

skom a potravinovom ústave v Košiciach. Vo vzorkách sa stanovovalo 6 kongenérov PCB (PCB 28, 52, 101, 

138, 153 a 180), ktoré sú v životnom prostredí najviac rozšírené a zo zdravotného hľadiska predstavujú najväč-

šie riziko (Ballschmitter a Zell, 1980). 

 

VÝSLEDKY 

 V tuku pleskáča vysokého z rieky Tisy bolo analyzovaných 5 kongenérov PCB (Tabuľka 1). Ani jeden 

z nich neprekročil limitné hodnoty, ktoré uvádza Potravinový kódex Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vý-

sledky poukazujú na približne dvojnásobné zvýšenie koncentrácie PCB látok v roku 2005 oproti predchádzajú-

cemu roku. Porovnanie koncentrácie sledovaných PCB látok u neinfikovaných rýb a rýb infikovaných parazit-

mi ukázal dvoj- až štvornásobne nižšiu biokumuláciu týchto látok u rýb infikovaných parazitmi. 
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Tabuľka 1. Koncentrácia PCB u pleskáča vysokého (Abramis brama) z rieky Tisy v rozpätí dvoch rokov 

a v závislosti od infekcie parazitmi. (Údaje uvedené v Potravinovom kódexe Ministerstva pôdohospodárstva 

SR.) 

 

DISKUSIA 

Do polovice osemdesiatich rokov minulého storočia  vyrábalo Chemko Strážske veľké množstvá PCB látok. 

Výroba zanechala po sebe tisícky ton mimoriadne toxického odpadu v blízkosti závodu a v priľahlej, pomerne 

rozsiahlej oblasti zemplínskeho regiónu (východné Slovensko), čím si táto oblasť vyslúžila názov „trojuholník 

smrti“. I dnes sú hladiny PCB látok na východnom Slovensku podstatne vyššie ako vo vyspelých západoeuróp-

skych a severoamerických štátoch.  K expozícii PCB do životného prostredia dochádzalo a dochádza ich vypa-

rovaním z vody do atmosféry a následným transportom v ovzduší vetrom alebo dažďom, resp. vtákmi 

a živočíchmi. Takto sú kontamináciou PCB látkami ohrozené vodné ekosystémy celého povodia riek Latorice, 

Laborca, Bodrogu a Tisy (Zmetáková a Šalgovičová, 2006). 

Slovenský úsek rieky Tisy, ktorý tvorí krátky úsek štátnej hranice medzi Slovenskom, Ukrajinou a Maďarskom 

patrí k tzv. hornej Tise. Horná Tisa si dodnes zachovala svoj pôvodný ráz a je všeobecne známa ako jeden 

z najbohatších, najpestrejších a donedávna aj najčistejších riečnych ekosystémov Európy. V nedávnej minulosti 

bola zaradená medzi vodné ekosystémy medzinárodného významu tzv. Ramsarské lokality. Súbor riečnych 

ramien a mokradí Tisy je unikátnym biotopom s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. V poslednom 

štvrťstoročí, vplyvom melioračných úprav, nepretržitým priemyselným a komunálnym znečisťovaním a sériou 

náhodných ekologických havárií je horná Tisa permanentne znečisťovaná. Paradoxne, v tejto oblasti nebol do-

teraz robený významnejší biomonitoring ťažkých kovov ani PCB látok. 

Endoparazity rýb majú schopnosť intenzívne kumulovať ťažké kovy z prostredia. Táto ich vlastnosť sa 

v poslednej dobe začala využívať na biologickú indikáciu znečistenia vodného prostredia a porúch stability 

prírodných spoločenstiev vodných organizmov (MacKenzie a kol., 1995; Tenora a kol, 1999, 2000; Baruš a 

kol., 2000; Turčeková a kol., 2002). Koncentrácia ťažkých kovov v pečeni rýb je obvykle vyššia v porovnaní 

so svalmi a najvyššia býva v tkanivách ich parazitov (Sures a kol., 1997; Tenora a kol., 2000; Turčeková 

a Hanzelová, 1996; Turčeková a kol., 2002). Bolo tiež dokázané, že tkanivá infikovaných rýb obsahujú podstat-

ne menej ťažkých kovov ako ryby neinfikované (Turčeková a kol., 1996; Sures and Taraschewski, 1997; Teno-

ra a kol., 1999), čo v posledných rokoch evokovalo diskusiu o možnej protektívnej funkcii parazitov pre svo-

Rok 
Infekcia 

hostiteľa 

PCB 

138 

PCB 

153 
PCB  28 PCB  52 

PCB 

101 

PCB 

118 

PCB 

180 
    1 ppb = µg/kg tuku 

2004 neinfikovaný 71,56 74,65 49,54 55,16 37,84 26,19 66,73 

2005 neinfikovaný 145,51 148,86 76,07 108,66 80,16 54,52 61,31 

2005 infikovaný 76,46 80,47 18,95 32,27 38,57 25,16 41,62 

Limit   300 300 200 200 200 200 200 
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jich hostiteľov (Sures a kol., 1997; Turčeková a kol., 2002). 

 Majú takúto schopnosť endoparazity aj v prípade PCB látok? Analýza obsahu PCB látok u rýb a parazitov 

v rieke Tise ukázala, že protektívny účinok parazitov pre ryby v prípade PCB látok funguje podobne ako 

u ťažkých kovov. Keďže sa jedná o prvé analýzy,  bude potrebné tento nesporne zaujímavý fenomén ďalej in-

tenzívne skúmať. 

 

ZÁVER 

Koncentrácia PCB látok v tkanivách rýb z rieky Tisy bola nízka a ani v jednom prípade neprekročila limitné 

hodnoty. I pri takýchto nízkych hodnotách PCB sa potvrdila ochranná funkcia parazitov pre svojich hostiteľov 

v prostredí znečistenom PCB látkami. V priebehu roka 2005 došlo k dvojnásobnému zvýšeniu obsahu PCB 

látok u rýb v rieke Tise.  

 

LITERATÚRA 

1. BALLSCHMITTER, K. - ZELL, M.: Baseline studies of the global pollution. I. Occurrence of 

organohalogens in pristine European and antarctic aquatic environments. Int. J. Environ. Anal. 

Chem. 1980;8(1):15-35. 

2. BARUŠ, V. – TENORA, F. – KRÁČMAR, S: Heavy metal (Pb, Cd) concentrations in adult ta-

peworms (Cestoda) parasitizing birds (Aves). Helminthologia, Vol. 37 (2000): 131-136 

3. DANIELOVIČ, I. - TÓTH, Š. - MARCINČINOVÁ, A. - ŠNÁBEL, V.: Content of PCB substan-

ces in carrot root and its relations to selected soil factors. In: Plant, Soil and Environment, vol. 

49, 2003, no. 9, p. 387-393. 

4. CHUDÝ, D – STRAPÁČ, I: Zvýšené hladiny polychlórovaných bifenylov (PCB) zistené u rýb 

v regióne východného Slovenska. Hygiena alimentorum. Zborník prednášok a posterov, Štrbské 

Pleso, (2003), 308-311 

5. LAZARO, R. – HERRERA, A – CONCHELLO, MP – ARINO, AA – BAYARRI, S – YAGUE, 

C – PEIRO, JM: Levels of selected polychlorinated biphenyl congeners in total diet samples 

from Aragon, Spain. J. Food Prot , Vol. 62 (1999), 1054-1058. 

6. MACKENZIE,K. – WILLIAMS, HH. – MCVICAR, AH. – SIDDAL, R: PARASITES AS 

INDICATORS OF WATER QUALITY AND THE POTENTIAL USE OF HELMINTH 

TRANSMISSION IN MARINE POLLUTION STUDIES. ADV. PARASIT., VOL. 35

(1995): 85-144.  

7. SURES, B. – TARASCHEWSKI, H.  ROKICKI, J.: LEAD AND CADMIUM CONTENT 

OF TWO CESTODES, MONOBOTHRIUM WAGENERI AND BOTHRIOCEPHALUS 

SCORPII, AND THEIR FISH HOSTS. PARASITOL. RES. VOL. 83 (1997), 618-623. 

8. TENORA, F. – BARUŠ, V. – Kráčmar, S. – DVOŘÁČEK, J: Concentration of some heavy me-

tals in Ligula intestinalis plerocercoids (Cestoda) and Philometra ovata (Nematoda) compared to 

some their hosts (Osteichthyes). Helminthologia, Vol. 37 (2000): 15-18. 

9. TENORA, F. – KRÁČMAR, S. – BARUŠ, V. – DVOŘÁČEK, J. – SRNKOVÁ, J: Parallel ana-

lysis of some heavy metals concentrations in the Anguillicola crassus (Nematoda) and the Euro-

pean eel Anguilla anguilla (Osteichthyes). Helminthologia, Vol. 36 (1999): 79-81. 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

123 

10. TURČEKOVÁ,Ľ.–HANZELOVÁ,V.: Concentration of heavy metals in cestode Proteocephalus 

percae, parasite of perch. In: Fifth Czech and Slovak Helminthological Days. Dolní Věstonice. 

Helminthologia 33, 1996, 162.  

11. TURČEKOVÁ, Ľ. – HANZELOVÁ, V. – ŠPAKULOVÁ, M: Concentration of heavy metals in 

perch and its endoparasites in the polluted water reservoir in Eastern Slovakia. Helminthologia, 

Vol 39 (2002), 23-28. 

12. ZMETÁKOVÁ, Z. – ŠALGOVIČOVÁ, D.: Kontaminácia rýb východného Slovenska polychló-

rovanými bifenilmi. Enviromagazín, 2 (2006), 22-23 

 

Výskum bol financovaný grantom VEGA (projekt č. 2/7192/27) 

 

 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

124 

PROBLEMATIKA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV 

Šak Michal 1, Kimáková Tatiana 2 

1 Dermatovenerologická ambulancia, Nemocnica Levoča 
2 Ústav hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice 

mail: tatiana.kimakova@upjs.sk 

 

 

Abstrakt 

Medzi polychlórované bifenyly patrí 209 zlúčenín.  V životnom prostredí sa prirodzene nenachádzajú. 

Nájdeme ich vo vzduchu, v pôde i vo vode. V rokov 1959-1984 sa v chemickom závode Chemko Strážske vy-

robilo 21 482 ton výrobkov (Delor, Delotherm, Hydelor a iné). PCB pretrvávajú dlhodobo v životnom prostre-

dí, a i cestou potravinového reťazca sa dostávajú do organizmov zvierat a ľudí. Poškodzujú živé organizmy, 

môžu spôsobiť i ich smrť. Predstavujú aj v dnešnej dobe vážny zdravotnícky problém.  

 

 
Abstract 

Polychlorinated biphenyls are mixtures of up 209 individual chlorinated compounds. There are no known natu-

ral sources of PCBs. Some PCBs can exist as a vapour in air, soil and water. PCBs were widely used in various 

industrial applications and as pesticides continued in Slovakia until the mid–1980s. Between 1959-1984 the 

Chemko Strazske chemical plant in the Michalovce district manufactured 21 482 tons of PCB formulations 

called Delor, Delotherm, Hydelor and many others. These chemicals are persistant in the environment and the 

human body because of their lipophilicity and stability. Even now the PCBs represent the serious threat to the 

human and animal organisms. They can be the reason of many health problems and even death.  

 

 

 

Úvod 

Znečistenie životného prostredia toxickými látkami dosiahlo v priebehu rozvoja civilizácie a celosvetového 

nárastu priemyselnej činnosti značný rozsah. Množstvo toxických polutantov patrí medzi perzistentné látky, 

ktoré sú schopné pretrvávať v prostredí dlhú dobu. V prostredí sa môžu kumulovať a vstupovať do potravino-

vého reťazca so všetkými nežiadúcimi účinkami na organizmus zvierat a ľudí.  

Polychlórované bifenyly (PCB) sú chemické látky, ktoré sa v životnom prostredí prirodzene nenachádzajú. 

Environmentálny transport PCB je komplexný a globálny proces. Dostávajú sa do ovzdušia, do vody 

a sedimentov, do pôdy (Chriašteľ a kol., 2004). 

Chemicky sa jedná o chlórované deriváty jednoduchej aromatickej zlúčeniny – bifenylu. Bifenyl je aromatický 

uhľovodík, v ktorom sú jednoduchou väzbou spojené dve benzénové jadrá. Do skupiny PCB patrí 209 zlúče-

nín, v technických zmesiach je ich zastúpených menej, len niekoľko desiatok. PCB boli prvýkrát pripravené 

v roku 1881. Priemyselne sa začali vyrábať v USA v roku 1929 a neskôr ich nasledovali ďalšie vyspelé štáty 

sveta (Safe, 1992). Celkové množstvo PCB vyrobené od roku 1929 sa odhaduje na 1,2 až 1,5 milióna ton.  
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Československo produkovalo PCB v období rokov 1959-1984 v chemickom závode Chemko Strážske a bolo 

tiež ich významným exportérom (výrobky Delor, Hydelor, Delofet, Delorit a Delotherm) (Chriašteľ a kol., 

2004). V tomto období sa vyrobilo 21 500 ton pruduktov. Najintenzívnejšia výroba bola v rokoch 1974 až 

1983, kedy sa ročne produkovalo 1 200 až 2 000 ton. Z uvedeného aspektu bol východoslovenský región zara-

dený medzi rizikové lokality, čo potvrdzovali aj nálezy pozitívnych vzoriek v pravidelnom monitoringu poľov-

nej zveri a rýb v SR (Košutzký, a Šalgovičová, 2003).  

 

PCB v životnom prostredí 

Atmosféra 

 I napriek nízkej prchavosti sa počas životného cyklu produktov, ktoré obsahujú PCB, dostávajú do 

ovzdušia určité množstvá. PCB sú prítomné v atmosfére prevažne v plynnej fáze. Podiel PCB v pevnej fáze vo 

forme častíc závisí na teplote okolitého vzduchu a tlaku vyparovania špecifického kongenéru. Vyššia koncen-

trácia PCB vo fáze častíc vzniká pri nízkych teplotách a tlakoch vyparovania. Celkové množstvo atmosféric-

kých PCB sa odhaduje na 10 000 až 100 000 kg (IZ 1).  

Ďalšie znečistenie pochádza zo spaľovacieho procesu priemyselného, komunálneho a nemocničného odpadu 

a z vyparovania PCB z pôdy (najmä skládok) a vody. Vznikajú napríklad pri spaľovaní odpadov, kedy chlór zo 

spaľovaných plastov (PVC) reaguje s fenolmi, pochádzajúcimi z papiera a dreva (Veber a Kredl, 1991).  

Významným zdrojom znečistenia sú úniky PCB z priemyslu, t. j. z priesakov a únikov z elektrických zariadení 

(kondenzátorov a transformátorov), z priemyselných havárií (explózie transformátorov.  

 

Tab. č. 1 Priemyselné použitie PCB (Hegyi a Mistrík,2001) 

 

Odhaduje sa, že až 20 % použitého množstva PCB sa dostáva do životného prostredia, z toho 5 % do ovzdušia 

a 10-15 % do vody, a to buď priamo alebo cez pôdu (Chriašteľ a kol., 2003). Uvádza sa, že vyššia koncentrácia 

PCB môže byť v mestských oblastiach a pri vyšších teplotách ovzdušia. V interiéroch je vyššia koncentrácia 

ako v exteriéroch (IZ 1). Na Slovensku boli hodnoty namerané vo vzduchu v okolí kontaminovaných Michalo-

viec do 1 700 ng/m3 (Kočan a kol., 2001). 
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 Hydrosféra 

PCB sú vo vode minimálne rozpustné, preto sú vo vodnom prostredí adsorbované na sedimenty a ďalšie orga-

nické súčasti. Najväčšia časť PCB sa do vodných ekosystémov dostala vypúšťaním priemyselných odpadových 

vôd do riek, jazier a prímorských oblastí a únikom z otvorených systémov (Hegyi a Mistrík, 2001). 

 

Litosféra 

Podľa dostupných literárnych údajov sa až 90 % PCB nachádza v pôde, ktoré sa neustálou cirkuláciou uvoľňu-

jú do atmosféry. Z pôdy bývajú PCB vymývané nevýrazne (s výnimkou silných dažďov). V pôdach býva pro-

ces biodegradácie veľmi pomalý. Z pôdy sa PCB dostávajú do rastlín a následne potravinovým reťazcom do 

tiel živočíchov (Trnovec a Palúchová, 2006). 

 

Negatívne účinky PCB na organizmus zvierat a ľudí  

PCB prenikajú do organizmu cez kožu, dýchací a tráviaci systém. Poškodzujú kožu a porušujú funkciu vnútor-

ných orgánov. Vyvolávajú enzymatické poruchy s následnými morfologickými zmenami, pri vysokej 

a dlhodobej intoxikácii i smrť u zvierat a ľudí (Šak 1978; Bilčík a kol., 1978; Teleha a kol., 1983).  

 

Záver 

PCB aj v súčasnosti predstavujú vážny zdravotnícky problém. Táto problematika je vysoko aktuálna najmä 

v Košickom kraji, v okolí Michaloviec. 
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Summary 

 Raw (primary) sludges from the mechanical biological municipal sewage treatment plant were used. 

Aerobic stabilization was carried out in the mesophilic temperature range (from 25.70±0.40 to 37.82±1.38°C). 

Lime hydrated was used at an amount of 10 kg/m3 for the stabilization. Sludge samples were inoculated with a 

broth culture of S. typhimurium. Quantitative and qualitative examinations of the presence of S. typhimurium 

were carried out. Aerobic mesophilic  stabilization caused elimination S. typhimurium within 48 hours. The T90 

value of S. typhimurium was 6.66±0.20 h. During the lime hydrated stabilization pH values significantly in-

creased from 5.66±0.07 to 12.27±0.02. S. typhimurium was inactivated within 1 hour and the T90 value was 

0.19±0.01 h. Our study confirmed that the treatment of sewage sludge with lime hydrated was significantly 

more effective than the aerobic mesophilic stabilization, (P< 0.01). 

Key words: aerobic mesophilic stabilization, lime hydrated stabilization, municipal sludges, wastewater treat-

ment plant, Salmonella typhimurium. 

 

1. Introduction  

  Aerobic stabilization of sewage sludges is a biological oxidation process of organic sludges which ma-

kes use of the anabolic and catabolic activity of aerobic microorganisms capable of producing heat. With an 

accurately run process (adequate aeration and sludge dry residue) the temperature can rise up to the thermophi-

lic range (45 - 70°C) in which pathogens are killed and the sludge becomes stabilized, odour free and suitable 

for agricultural use as a high-quality organic fertilizer (Dubinský et al., 2000; Váradyová et al., 2001).  

 The main disadvantage of using chemical disinfectants is the negative effect of these agents upon the 

living environment, their price and the demand on the technology of application. An exception can be found in 

those substances used to disinfect sludges which  do not load the environment, are accessible and even capable 

of improving the fertilizing quality of sludges (Burton and Turner, 2003). All these criteria are met by lime 

hydrated of sludges.  

 Salmonellae are enterobacteriacae that are widely distribuated in the environment and include more than 

2,000 serotypes. They are the most predominant pathogenic bacteria in wastewater and they cause typhoid and 

paratyphoid fever and gastroenteritis. It has been estimated that 0.1% of the population excretes Salmonella at 

any given time.  This pathogen produces an endotoxin that causes fever, nausea and diarrhea and may be fatal 

if not properly treated by antibiotics (Bitton, 1994).  

 The aim of our experimental work was to compare the effects of disinfecting municipal sewage sludge 

using aerobic stabilization or lime hydrated stabilization upon the survival of S. typhimurium.  
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2. Methods  

 Raw (primary) sludges from the mechanical biological municipal sewage treatment plant (STP) at Po-

prad (Slovak Republic) were used in our experiments. 

 Aerobic stabilization of primary sludges was carried out in a prepared at the Parasitological Institute of 

the Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic, according to the scheme of Hotař (1974).  

 A modified equipment was used to observe the effect of lime hydrated. Modification was based upon 

closing the openings of the pipes for the in-and outlet of air. In order to stabilize the sludge commercially pro-

duced lime hydrated (light, airy, white, Kalcit s.r.o., Gombasek, Slovak Republic) was used at an amount of 10 

kg/m3 of sludge (100 mg g-1 dry matter in the sludge). One litre of the sludge with no lime hydrated added and 

kept at 4°C served as a control. Both experiments took 120 h. 

 The physico-chemical parameters—pH, N-total, dry matter were determined according to Plachá et al., 

(2001).  

 Throughout stabilization temperature values were recorded in 1-h intervals by the programmable regis-

tration thermometer Commeter (COMET System, Rožnov p. R., Czech Republic).   

 A freeze-dried strain of S. typhimurium SK 14/39 (ŠZÚ, Prague, Czech Republic) was used as the test 

strain. The raw sludge was inoculated with a 24-h broth culture of S. typhimurium (Nutrient Broth No. 2, Imu-

na, Šarišské Michaľany, Slovak Republic) at a dose of 50 ml per l of sludge. In the course of the experiment 

quantitative and qualitative examinations according to Philipp et al., (1990) were carried out.  

 The presumptive Salmonellae colonies were examined biochemically using the BBL Enterotube II sys-

tem (Becton Dickinson) to identify bacteria of the family of Enterobacteriaceae. Serological examination was 

carried out at the Department of Microbiology of the State Veterinary Institute in Košice (Slovak Republic).  

Regression analysis of logarithmically transformed data was used to express the effect of the physi-

cal-chemical parameters upon survival of the tested S. typhimurium strain. By testing the slope of the straight 

line from the X axis the level of dependance between the indices observed and the survival of the tested micro-

organism was determined.  

 The time of survival of the investigated microorganism was expressed in T90 values. Decimation time 

(T90) as defined by Schlundt, (1984) is the time it takes viable counts of a population to decrease by one logarit-

hmic unit (log10) which is equivalent to a 90% reduction. The one-way analysis of variance  (ANOVA) with 

Dunnett´s multiple comparison test was used for the expression of significant differences along the time for the 

physico-chemical parameters and for the surviving of Salmonella typhimurium during the both treatments pro-

cedures. The one-way analysis of variance  (ANOVA) with Tukey´s multiple comparison test was done for the 

comparison of significant diferences in the Salmonella surviving between aerobic mesophilic stabilization, lime 

hydrated stabilization and  the control sample. The same analysis was done for the comparison of differences in 

the decimation times of investigated bacteria. The results are quoted as means ± SEM (n=18). 

 

3. Results and discussions 

  Aerobic stabilization took place in the mesophilic temperature range. The aeration temperature increase 

was continuous within the first 24 hours and rather rapid with the maximum temperature 37.82±1.38 on 24 day 

from the stabilization beginning. The values of total nitrogen significantly decreased from the 6th h and the dry 

matter values from the 0.5 h of the experiment up to the end (P<0.01). Significant increasing was registered in 
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the temperature values from the 0.5 h (from 25.70±0.40 to 37.82±1.38) (P<0.01) (Table 1) Aerobic mesophilic  

stabilization caused significant elimination of the tested S. typhimurium strain within 48 hours (P<0.01). After 

the application of Ca(OH)2 sludge pH significantly increased from 5.66±0.07 to 12.12±0.02 in the 0.5 

h of the experiment (P<0.01) and this value remained up to finish. The N-total value significantly decreased 

from the 6th h of the experiment (P<0.01). The significant elimination of the tested S. typhimurium strain was 

observed after 1 h of the stabilization (P<0.01).The  T90 value was 0.19±0.01 in comparative with the control 

sample 51.75±2.21h and the differences between these parameters were significant (P<0.001) (Table 2). 

 From our results it is obvious that aerobic fermentation in the mesophilic temperature range from 

25.70±0.40 to 37.82±1.38 °C did not have sufficient devitalization effects upon the tested strain of S. typhimu-

rium in comparison to lime  hydrated stabilization. In comparison to aerobic stabilization lime hydrated had a 

significant increased disinfecting effect (P<0.01). After the lime hydrated addition of the substance pH in-

creased to 12.12±0.02 and the tested strain was devitalized within 60 minutes. Our results confirmed the state-

ments of Strauch (1988a) since a dose of lime hydrate was used which the above author also considered to be 

sufficient for the disinfection of microbial pathogens, mainly Salmonella spp. 

 Temperature as the main devitalization factor as well as pH changes proved to be important for the sur-

vival of Salmonellae in sludges. This was confirmed by statistical analysis which revealed significant correla-

tions between survival and temperature during aerobic stabilization (r = 0.9153) as well as the tendency to the 

positive correlation between survival and pH during lime hydrated stabilization (r = 0.777).The importance of 

temperature as the main devitalizing factor during aerobic stabilization was confirmed by Strauch (1988b) who 

stated aerobic stabilization at 40°C to be needed in order to inactivate Salmonella spp. in sludge, with pH and 

the species of Salmonella being meaningful factors of that process. Jepsen et al. (1997) compared the effects of 

three methods of reducing pathogenic bacteria: lime hydrated stabilization, aerobic thermophilic stabilization 

and composting. During lime hydrated stabilization pH values about 12.3 were reached and indicator microor-

ganisms were devitalized within 24 hours after liming. In our experiments a similar increase in pH occurred 

(12.12±0.02; Table 1), however, Salmonellae were inactivated within a shorter time (up to 1 hour). This might 

be caused by the difference in lime concentrations and by difference strains used in the experiments. 

 During the lime hydrated stabilization we obtained a highly alkalic product and thus this method may be 

recommended for effective inactivation of pathogenic microorganisms. Sobsey et al. (2001) and Hrazdira et al. 

(2002) found that alkali treatment is well known to destroy pathogens. Evaluating the advantages of aerobic 

stabilization the low capital costs, easy manipulation and production of a stabilized sludge without odour 

should be mentioned. The process, however, reveals disadvantages as well, among them the high energy de-

mand needed for aeration and weather-dependence. 

 

4. Conclusions 

 Based on the disinfecting effect of lime hydrated stabilization we recommend liming at doses recom-

mended by agronomists for effective sludge stabilization. Although the costs of lime hydrated stabilization are 

higher, the process is economically more acceptable when such sludge is used to dung acid soils. From this 

aspect liming at the recommended dosage is effective since it causes stabilization of sludges, inactivation of 

microbes, it also increases the fertilizing quality of sludge and makes up for periodical liming of soil. 
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 Table 1 
Physical-chemical parameters in sewage sludge 
 

all values are means ± SEM (n = 18), *P<0.05; **P<0.01  
 
Table 2: Detection time of S. typhimurium in sewage sludge during aerobic stabilization, lime hydrated 
  stabilization and in the control sample  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ , detected only qualitatively 
—, non detected 
all values are means ± SEM (n = 18), *P<0.05; **P<0.01 
a-bP < 0.01 significant differences between aerobic stabilization and lime hydrated stabilization (Salmonella 
surviving , T90 ) 
a  P< 0.001 significant differences between aerobic stabilization and control (Salmonella surviving , T90 ) 
b  P< 0.001 significant differences between lime hydrated stabiliaztion and control (Salmonella surviving , T90 )  

  Aerobic mesophilic stabilization Lime hydrated stabilization 
Time 
(h) 

pH 
N-total 
(g l-1) 

Temperature 
(°C) 

Dry matter 
(%) 

pH 
N-total 
(g l-1) 

Temperature (°
C) 

Dry matter 
(%) 

0 5.66±0.07 6.63±0.11 21.57±0.30 4.87±0.01 5.66±0.07 6.63±0.11 21.57±0.30 4.87±0.01 
0.5 5.71±0.05 6.61±0.12 25.70±0.40** 4.78±0.01** 12.12±0.02** 6.32±0.09 21.69±0.30 4.90±0.04 
1 5.77±0.09 6.43±0.10 31.23±0.44** 4.74±0.01** 12.19±0.02** 6.12±0.10 21.7±0.30 4.90±0.04 
6 6.07±0.10 6.15±0.05** 31.93±0.46** 4.66±0.01** 12.19±0.02** 5.95±0.12** 21.96±0.32 4.78±0.02 
12 5.90±0.14 5.79±0.05** 33.10±0.35** 4.61±0.01** 12.19±0.02** 5.75±0.13** 22.13±0.34 4.94±0.05 
24 5.86±0.15 5.33±0.03** 34.77±0.25** 4.56±0.01** 12.21±0.02** 5.28±0.22** 22.15±0.38 4.83±0.03 
48 5.88±0.13 4.93±0.05** 37.82±1.38** 4.52±0.01** 12.25±0.02** 5.08±0.20** 22.35v0.38 4.97±0.02 
72 5.88±0.12 4.53±0.08** 33.78±0.96** 4.48±0.01** 12.27±0.01** 4.82±0.20** 22.74±0.31 4.93±0.04 
96 5.87±0.11 4.32±0.08** 31.59±0.79** 4.42±0.01** 12.27±0.01** 4.52±0.14** 22.71±0.30 4.97±0.02 
120 5.77±0.08 3.92±0.04** 27.65±0.26** 4.31±0.01** 12.27±0.01** 4.36±0.11** 22.91±0.30* 4.99±0.04 

Time 
(h) 

Control sample 
(log10 cfu ml-1) 

Aerobic stabilization 
(log10 cfu ml-1) 

Lime hydrated stabiliza-
tion 

(log10 cfu ml-1) 
0     8.29±0.04 
0.5 7.94±0.02* 7.89±0.03*a 4.96±0.19**b 
1 7.17±0.04** 6.41±0.09**a 2.8±0.19**b 
6 6.88±0.03** 5.53±0.10**a — 
12 6.71±0.02** 4.99±0.17**a — 
24 6.34±0.09** 4.11±0.11**a — 
48 6.02±0.15** + — 
72 5.66±0.06** — — 
96 5.63±0.05** — — 
120 5.25±0.14** — — 

T90 (h) 51.75±2.21 6.66±0.20a 0.19±0.01b 
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Influence of Probiotic Lactiferm Over the Haematologic and the Biochemical Profile 
of the Blood and the Quality of the Liver at Ducklings Mallard 
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*University of Forestry, Faculty of veterinary medicine, Sofia 

**University of National and World Economy, Sofia 
 
 
 
The experiment with the ducklings mallard is hold with the goal to experience the consequence of probiotic 

Lactiferm on some haematologic and biochemical indicators of the blood and the quality of the liver. 

The animals are separated in two groups – a control one and a test one / it gets from the first  to the fifth day 

probiotic Lactiferm L 200 with the water for drinking in doses 1 gr. /1000 ducks and from the 6-th day to the 

end of the attempt they receive probiotic Lactiferm L 5 with the forage as follows : from the 6-th  day to the 6-

th week: 500 gr. / tone of forage and after the 6-8-th week of the period till the cuddling and during this period 

too - 200 gr. / tone of forage. The ducklings were being kept at identical circumstances without auxiliary 

impact on the microclimate, a twin schematic of nutrition and prophylactic against diseases in the two groups. 

Over these periods the consummation of forage is controlled and also the weight development ,some haema-

tologic (WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, 

HGB, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW) and biochemical (Total protein, Glucose, Urea and Cholesterol) indi-

cators as well as hystological  surveys to the liver before the cuddling and after that. 

The received results show inessential differences between the control and the test groups concerning the con-

summation, the weight development and the  haematologic and the biochemical profile of the blood. 

Proved distinctions in the weight of the liver and also in its hystological  surveys between the two groups at the 

end of the cuddling are not observed.  
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PARAZITÓZY NA FARME OVIEC A KÔZ S EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM CHOVU 

PARASITOSES IN SHEEP AND GOAT FARM WITH ECOLOGICAL BREEDING SYSTEM 

Vasilková, Z., Krupicer, I., Papajová, I. 

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika;  

vasilko@saske.sk 

   

ABSTRAKT 

Práca bola zameraná na zistenie parazitostatu v zmiešanom malochove oviec (Cigája a rôzne krížence) a kôz 

(Slovenská biela krátkosrstá) s ekologickým spôsobom chovu a jeho porovnanie so separátnymi veľkochovmi 

oboch druhov zvierat. Koprologicky bolo vyšetrených 100 vzoriek z malochovu, kde je v jednej maštali na 

hlbokej podstielke chovaných 10 kusov oviec (jahňatá a dospelé) a 10 kusov kôz (kozľatá a dospelé). 

V sledovanom zmiešanom malochove sme zaznamenali nižšie počty oocýst eimerií v porovnaní s veľkochovmi 

vo všetkých kategóriách oboch druhov zvierat. V truse kôz a oviec boli eimerie druhovo determinované, pri-

čom u kôz obidvoch vekových kategórií a v obidvoch typoch chovu dominovali Eimeria ninakohlyakimovae 

a E. arloingi. U oviec dominovali Eimeria parva a E. ovinoidalis. Počty vajíčok gastrointestinálnych a pľúc-

nych nematódov boli v porovnaní s veľkochovom vyššie, s výnimkou Trichuris spp. a Muellerius spp. u oviec. 

K šíreniu pôvodcov týchto helmintóz v sledovanom malochove prispieva aj spôsob chovu na hlbokej podstielke 

a fakt, že tieto zvieratá nie sú, na rozdiel od zvierat z veľkochovu, odčervované. V malochovoch je často zdra-

votná situácia v oblasti infekčných, prípadne parazitárnych chorôb uspokojivá. Spôsobené je to malou koncen-

tráciou zvierat, chovom rôznych plemien relatívne odolných na infekčné, parazitárne, prípadne dietetické ocho-

renia, čo potvrdzujú aj naše výsledky. Hoci sme v sledovanom malochove zaznamenali vyššie počty vajíčok 

helmintov v porovnaní s veľkochovmi, klinické prejavy helmintóz neboli pozorované. 

 

ABSTRACT 

The study was focused on investigation of parasitic status in a combined small-scale farm of sheep (Tsigaya 

and various crossbred sheep) and goats (Slovak White Short-haired goat) with an ecological breeding system 

and to compare it to the results obtained in separated large-scale farms of both animal species. One hundred 

faecal samples were coprologically examined from the small-scale farm in which 10 sheep (lambs and adults) 

and 10 goats (kids and adults) were bred together on a deep litter bed. The lower counts of Eimeria oocysts 

were recorded in all categories of both animal species in the selected small-scale farm in comparison with 

large-scale farms. Eimeria species determination was also done. Eimeria ninakohlyakimovae and E. arloingi 

dominated in goats of both age categories as well as in both types of breeding. Eimeria parva and E. ovinoi-

dalis dominated in sheep farms. On the other hand, the numbers of eggs of gastrointestinal and lung nematodes 

were higher in the observed small-scale farm than the large-scale farm, except in the numbers of Trichuris spp. 

and Muellerius spp. eggs in sheep. The deep litter system of a breeding and no dehelminthisation treatment in 

the observed farm in contrast to the large-scale breedings may help to spread agents of these helminthoses. In 

small-scale breedings the situation in infection and/or parasitic diseases is usually satisfying. It is probably 

caused by a low concentration of animals, breeding of various animal breeds resistant to infection, parasitic or 

dietary diseases, which is also confirmed by our results. Although, the higher counts of helmith eggs were de-
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tected in the selected farm in comparison with large-scale farms, the clinical signs of helminthoses were not 

observed. 

ÚVOD 

Parazitózy oviec a kôz v produkčných chovoch patria medzi závažné ochorenia spôsobujúce značné ekonomic-

ké straty. Kokcidióza často vykazuje až 100 % prevalenciu a vysokú intenzitu infekcie najmä u  mladých zvie-

rat. Eimerie spolu s ostatnými parazitmi tráviaceho systému (Catchpole a Harris, 1989; Borgsteede a Dercksen, 

1996) môžu potencovať priebeh ochorenia zvierat. Chov oviec a kôz na Slovensku má síce dlhodobú tradíciu, 

ale je väčšinou sústredený do malochovov, kde je chovaných niekoľko zvierat, určených pre vlastnú potrebu 

chovateľov. Cieľom práce preto bolo zistiť parazitostatus v zmiešanom malochove oviec a kôz s ekologickým 

spôsobom chovu a porovnať ho s vyšetreniami samostatných veľkochovov oboch druhov zvierat.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky fekálií pochádzali zo zmiešaného malochovu oviec plemena Cigája a jeho rôznych krížencov a kôz 

plemena Slovenská biela krátkosrstá. V maštali je na hlbokej podstielke chovaných 10 kusov oviec (jahňatá a 

dospelé) a 10 kôz (kozľatá a dospelé). V ekologickom chove sa nepoužívajú žiadne umelé prípravky na odčer-

vovanie ani žiadne umelé krmné aditíva.  Koprologicky bolo vyšetrených 80 vzoriek (po 20 z každej kategó-

rie), boli skladované pri 4°C a potom vyšetrované kvantitatívnou metódou podľa Manual of Veterinary Parasi-

tological Laboratory Techniques (1986) v McMasterovej komôrke stanovením priemerného počtu vylučova-

ných oocýst kokcídií (OPG) a vajíčok helmintov (EPG) na gram fekálií. Druhová determinácia oocýst Eimeria 

spp. bola robená po sporulácii v Petriho miskách v 2 % roztoku dvojchrómanu draselného podľa Nortona 

(1986). Na prítomnosť lariev L1 pľúcnych nematódov vo fekáliach bola použitá Baermanova metóda. Získané 

výsledky boli porovnané s výsledkami vyšetrení viacerých samostatných veľkochovov oviec a kôz na Sloven-

sku.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky vyšetrení sú zhrnuté v tabuľke. V sledovanom zmiešanom malochove sme zaznamenali nižšie počty 

oocýst eimerií v porovnaní s veľkochovmi vo všetkých kategóriách  oboch druhov zvierat. To môže byť spôso-

bené tým, že jednotlivé kokcídie sú hostiteľsky špecifické (Norton, 1986; Chartier et al., 1994) a pri nízkych 

počtoch zvierat nedochádza až k takému masívnemu šíreniu týchto parazitov. Naopak, počty vajíčok helmintov 

sú v porovnaní s veľkochovom vyššie, s výnimkou Trichuris spp. a Muellerius spp. u oviec. Pôvodcovia gas-

trointestinálnych a pľúcnych nematodóz sú prenosné z oviec na kozy a naopak. K šíreniu pôvodcov týchto hel-

mintóz v sledovanom malochove prispieva aj spôsob chovu na hlbokej podstielke a fakt, že tieto zvieratá nie 

sú, na rozdiel od zvierat z veľkochovu, odčervované.   

V truse kôz a oviec boli druhovo determinované druhy eimerií, pričom u kôz obidvoch vekových kategórií 

a v obidvoch typoch chovu dominovali Eimeria ninakohlyakimovae a E. arloingi. U oviec dominovali Eimeria 

parva a E. ovinoidalis (Tab. 1 a 2) 
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Graf 1: Počty oocýst kokcídií (A) a vajíčok helmintov (B) v OPG, resp. EPG vo fekáliách oviec a kôz 
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Table 1. Druhové zastúpenie eimerií kôz (priemerné hodnoty vyjadrené v percentách) 
 

 
 

Table 2. Druhové zastúpenie eimerií oviec (priemerné hodnoty vyjadrené v percentách) 
 

 
 

ZÁVER 

Chov oviec a kôz na Slovensku má síce dlhodobú tradíciu, ale je väčšinou sústredený do malochovov, kde je 

chovaných niekoľko zvierat, určených pre vlastnú potrebu chovateľov. V malochovoch je často zdravotná situ-

ácia v oblasti infekčných prípadne parazitárnych chorôb väčšinou uspokojivá až dobrá. Spôsobené je to malou 

koncentráciou zvierat, chovom rôznych plemien relatívne odolných na infekčné, parazitárne, prípadne dietetic-

ké ochorenia, čo potvrdzujú aj naše výsledky. Hoci sme v sledovanom malochove zaznamenali vyššie počty 

vajíčok helmintov v porovnaní s veľkochovmi, klinické prejavy helmintóz neboli pozorované. 
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VPLYV DLHODOBÉHO AERÓBNEHO USKLADNENIA EXKREMENTOV PSOV  

S A BEZ PRÍDAVKU ODPRAŠKOV Z VÝROBY VÁPNA  

NA PREŽÍVANIE MODELOVÝCH VAJÍČOK HELMINTOV 

 

THE EFFECT OF LONG-TERM AEROBIC STORAGE OF DOGS´ EXCREMENTS  

WITH OR WITHOUT DUST REJECTS FROM LIME PRODUCTION  

ON THE SURVIVAL OF MODEL HELMINTH EGGS 

 

Papajová, I., Juriš, P., Šefčíková, H., Sasáková, N. 1, Sasanelli, N.2, Vasilková, Z. 

 

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika 
1Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika 
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ABSTRAKT 

V laboratórnych podmienkach sa sledoval vplyv dlhodobého aeróbneho uskladnenia (73 dní) exkrementov 

psov zmiešaných so senom v pomere 1:5 s a bez prídavku odpraškov z výroby vápna na prežívanie modelo-

vých vajíčok helmintov. Už 24 hodín po pridaní odpraškov v dávke 20 g.kg-1 substrátu ku zmiešaným exkre-

mentom psov bolo devitalizovaných 65,65 ± 2,84 % neembryonovaných vajíčok Ascaris suum a pri použití 

odpraškov v dávke 70 g.kg-1 substrátu 77,05 ± 2,36 % vajíčok. Úplná devitalizácia vajíčok A. suum nastala do 8 

dní v exkrementoch psov zmiešaných s odpraškami v dávke 70 g.kg-1 a s dávkou 20 g.kg-1 do 21 dní od apliká-

cie odpraškov. V exkrementoch psov bez odpraškov (kontrola) bolo na záver experimentu devitalizovaných 

87,23 ± 3,21 % vajíčok. Na hygienizáciu exkrementov psov možno okrem kvalitného prachového vápna použiť 

aj cenovo dostupnejšie odprašky z výroby vápna. 

 

ABSTRACT 

The effect of long-term storage (73 days) of dogs´ excrements mixed with hay in the ratio of 1:5 with or with-

out dust rejects from lime production on the survival of model helminth eggs was studied under laboratory con-

ditions. An application of dust rejects to the mixed dogs’ excrements at a concentration of 20 g.kg-1 of organic 

wastes, resulted in a devitalisation of 65.65 ± 2.84 % and at a concentration of  70 g.kg-1 77.05 ± 2.36 % of 

model unembryonated Ascaris suum eggs  within 24 hours. A. suum eggs were totally devitalised as early as 

within 8 days in dogs’ excrements after application of dust rejects at a concentration of 70 g.kg-1 and within 21 

days after application of dust rejects at a concentration of 20 g.kg-1. 87.23±3.21 % of eggs were devitalised in 

the control without dust reject in the end of experiment. For the sanitation of organic wastes from animal pro-

duction and dogs’ excrements, the use of dust rejects from lime production, at more affordable price than qual-

ity lime dust, is very suitable. 

 

Kľúčové slová: odprašky z výroby vápna, hygienizácia, exkremnty psov, vajíčka helmintov 
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ÚVOD 

Domové zvieratá (pes, mačka), ktoré žijú v úzkom kontakte s človekom, sú významné z hľadiska šírenia sa 

zoonóz. Infekcia a spôsob prenosu ochorenia závisí od spôsobu chovu a od chovného prostredia, v ktorom sa 

zviera nachádza. Dôležitým faktorom rizikovosti prenosu nákaz je taktiež možnosť zvieraťa pohybovať sa 

mimo svojho obydlia (výbeh, pohyb v prírode). Najčastejší prenos parazitárneho ochorenia sa uskutočňuje 

kontaktom (túlavé a voľne žijúce zviera s domovým), alebo sekundárne životným prostredím kontaminovaným 

vývinovými štádiami (oocysty, sporocysty, vajíčka, larvy). Prostredníctvom trusu infikovaných psov a mačiek 

sa do životného prostredia dostávajú zárodky parazitozoonóz. Ide hlavne o cysty črevných parazitických 

protozoí - Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Balantidium coli, Toxoplasma gondii, vajíčka pásomníc 

Dipylidium sp., Echinococcus sp. a parazitických nematódov (Ajzenberg a kol., 2004; Fayer a kol., 2004; 

Monis a kol., 2004; Bakoss a kol., 2005). Z hľadiska verejného zdravotníctva sú významné helmintozoonózy 

spôsobené Toxocara sp. a Toxascaris sp. psov a mačiek najmä pre svoj zoonózny charakter spojený so 

syndrómom larva migrans (Fisher, 2003).  

V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje problematike hygienicko-ekologických rizík spojených so 

spracovaním a využívaním exkrementov zvierat. Exkrementy psov možno považovať za druh komunálneho 

odpadu, pre ktorý nie sú určené osobitné požiadavky pre zhromažďovanie a manipuláciu s ním z hľadiska 

ochrany zdravia. Aby sa predišlo nežiadúcej kontaminácii základných zložiek životného prostredia (vzduch, 

voda, pôda), hľadajú sa možnosti na zmiernenie, resp. elimináciu týchto rizik spojených s aplikáciou 

organických odpadov na pôdu. Využívanie rôznych chemických prípravkov na tento účel nepredstavuje 

najvhodnejšie riešenie vzhľadom na ich negatívny účinok na životné prostredie, cenu, či náročné technológie 

aplikácie. Na úpravu exkrementov zvierat možno využiť prírodné materiály, ktoré sa prirodzene nachádzajú 

v prostredí, nezvyšujú nutričnú hodnotu pôdy, nezanechávajú v nej reziduá a nepôsobia fytotoxicky na pôdu a 

vegetáciu. Medzi takéto materiály patrí aj vápno, ktoré sa často využíva v svislosti s organickými odpadmi.  

V našej práci sme sledovali vplyv dlhodobého aeróbneho uskladnenia exkrementov psov s a bez prídavku 

odpraškov z výroby vápna na prežívanie modelových zárodkov helmintov.  

 

MATERIÁL A METODIKA 

V laboratórnych experimentoch boli použité odprašky z výroby vápna zachytené na elektrostatickom odlučova-

či (obchodné označenie KOVAS J) z produkcie košickej vápenky spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o.. V tab. 

1 sú uvedené základné fyzikálno-chemické parametre odpraškov aj prachového vápna z tejto vápenky. Hasiaca 

krivka oboch typov vápna je uvedená v Tab. 2.  

 

Tab.1 Fyzikálno-chemické parametre prachového vápna a odpraškov 

 

Vlastnosti Prachové vápno Odprašky 

obsah CaO + MgO min. 95,0 % min. 82,0 % 

z toho obsah MgO max. 5,0 % max. 3,5 % 

obsah CO2 max. 2,5 % max. 11,0 % 

zrnitosť 0-0,2 mm 0-1,0 mm 
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Tab. 2 Hasiaca krivka prachového vápna a odpraškov 

 
 

Odprašky boli použité na stabilizáciu exkrementov psov zmiešaných so senom v pomere 1:5, ktoré boli sklado-

vané v plastových nádobách o objeme 5000 ml a pravidelne prevzdušňované. Experiment bol založený v 4 va-

riantoch:  

4 kg exkrementov psov zmiešaných so senom – kontola (KP), 

4 kg exkrementov psov zmiešaných so senom a prídavok odpraškov z výroby vápna v dávke 20 mg.kg-1 

exkrementov (P20). 

4 kg exkrementov psov zmiešaných so senom a prídavok odpraškov z výroby vápna v dávke 70 mg. kg-1 

exkrementov (P70). 

Do plastových nádob s organickým odpadom boli vložené polyuretánové nosiče vyhotovené podľa Plachého a 

Juriša (1995) inokulované neembryonovanými vajíčkami Ascaris suum (1000 vajíčok do jedného nosiča). Va-

jíčka A. suum použité v experimente boli získané pitvou distálnych koncov materníc samičiek škrkaviek ošípa-

ných. Vitalita exponovaných vajíčok zistená 21-dňovou inkubáciou v termostate pri teplote 26oC do embryono-

vaného štádia. V odberový deň boli odobrané tri nosiče z každej nádoby. 

Fyzikálno-chemická analýza (pH, sušina, anorganické a organické látky – AL a OL, NH4
+, celkový dusík - Nt) 

uskladnených organických odpadov bola vykonaná podľa STN 465 735. Obsah C bol vypočítaný podľa Navar-

ra a kol. (1993) a následne bol stanovený pomer C:N. Vzorky na parazitologickú a fyzikálno-chemickú analýzu 

odobrané na 0.-1.-2.-3.-7.-8.-9.-10.-14.-21. (len parazitologická analýza)-73. deň po aplikácii odpraškov.  

Signifikantné rozdiely medzi experimentálnymi a kontrolnými vzorkami boli stanovené Studentovým t-testom, 

metódami ANOVA a Dunnett Multiple Comparison test na hladinách významnosti 0,05; 0,01 a 0,001 

(STATISTICA 6.0). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Exkrementy psov, ktoré sa voľne nachádzajú hlavne na trávnatých plochách verejných priestranstiev, predsta-

vujú v súčasnosti veľký problém z hľadiska verejného zdravotníctva. Ako sme už spomínali, v exkrementoch 

psov sa nachádza veľké množstvo zárodkov endoparazitov. Ich úprava musí byť preto zameraná hlavne na od-

stránenie hygienicko-epizootologických a epidemiologických rizík, ktoré sú s nimi spojené, pretože napríklad 

patogénne vírusy a baktérie prežívajú vo vonkajšom prostredí niekoľko hodín až dní, protozoárne cysty niekoľ-

ko mesiacov až rok a vajíčka hrubostenných helmintov i viac rokov (Sorber a Moor, 1986), lebo v bunkovej 

stene vajíčok sú prítomné stabilizujúce proteíny (keratín, elastín), lipidy a pri vajíčkach nematódov taktiež chi-

tín (Eckert, 2000). Vo vonkajších podmienkach je vitalita parazitárnych zárodkov závislá aj od klimatických 

pomerov (v zimných mesiacoch je vyššia než v letných), doby skladovania, pH aj sušiny technológie spracova-

nia (Plachý a kol., 1995; Juriš a kol., 2000). 

  
Čas v min. 

Teplota v °C dosiahnutá v čase 

1 2 3 4 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 25 

Prachové vápno 58,7 64,7 67,5 69,3 71,5 72,9 73,8 74,4 74,8 75,0 x x x x x 

Odprašky 34,1 40,7 47,0 53,0 60,4 63,9 66,2 68,0 69,5 70,0 71,3 71,9 72,3 72,5 72,7 
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Za účelom zníženia rizika prenosu ochorení zo zvierat na človeka bol v laboratórnom experimente sledovaný 

vplyv dlhodobého aeróbneho uskladnenia exkrementov psov zmiešaných so senom odpraškami z výroby vápna 

na prežívanie modelových vajíčok helmintov. Keďže v exkrementoch nebolo dostatočné množstvo vajíčok 

Toxocara canis, v experimente sme použili neembyonované vajíčka A. suum, pretože patria medzi najodolnej-

šie vajíčka parazitov voči faktorom životného prostredia a sú považované za indikátor parazitárnej kontaminá-

cie prostredia.  

Vplyvom zmien fyzikálno-chemických vlastností dlhodobo uskladnených exkrementov psov bez prídavku od-

praškov - predovšetkým zníženie hodnoty pH, koncentrácie NH4
+ a koncentrácie Nt, zvýšenie obsahu sušiny a 

pomeru C:N (Tab. 1) bolo po 73 dňoch devitalizovaných 87,23 ± 3,21 % vajíčok (Tab. 4). 

Prídavok odpraškov k exkrementom výraznejšie ovplyvnil ich vlastnosti (Tab. 2 - 3).  

Už 24 hodín po aplikácii odpraškov v dávke 20 g.kg-1 bola hodnota pH 11,21±0,02 a v dávke 70 g.kg-1 

12,58±0,04. V týchto vzorkách bol v priebehu uskladnenia zistený nižší obsah NH4
+ a Nt než vo vzorkách bez 

prídavku odpraškov. Pomer C:N na záver uskladnenia bol v substráte s prídavkom odpraškov v dávke 20 g.kg-1 

22,56:1 a pri dávke 70 g.kg-1 24,43:1. 

Vzhľadom na to, že k úplnej devitalizácii vajíčok A. suum v exkrementoch psov s prídavkom odpraškov došlo 

vplyvom zmien fyzikálno-chemických vlastností substrátu do 8 (dávka 70 g.kg-1) a do 21 dní (dávka 20 g.kg-1) 

od ich aplikácie, môžeme konštatovať, že proces asanácie bol z parazitologického hľadiska dostatočný. 

K asanácii prispelo aj to, že po pridaní odpraškov došlo k vysušovaniu povrchu fekálneho materiálu. Určujúci-

mi faktormi, ktoré ovplyvňujú životaschopnosť vajíčok helmintov, sú vysoké hodnoty pH ako aj obsah NH4
+, 

čo potvrdili nielen naše výsledky, ale aj výsledky Pescona a Nelsona (2005). Schuch a kol. (1985) zistili, že pri 

spracovaní odpadov zo živočíšnej výroby s prídavkom vápna a pH 12,5 sú vajíčka A. suum devitalizované 

v priebehu 120 minútovej expozície. 

 

ZÁVER 

Hygienizácia organického odpadu vápnom je jednou z možností úpravy exkrementov psov. Na základe dosiah-

nutých výsledkov môžeme konštatovať, že na ich stabilizáciu možno okrem kvalitného prachového vápna pou-

žiť aj cenovo dostupnejšie odprašky z jeho výroby vápna. Prostredníctvom takto stabilizovaných organických 

odpadov nedochádza k rizikám diseminácie, prežívania a potenciálneho šírenia sa vývinových štádií endopara-

zitov v životnom prostredí a tieto odpady sú pre životné prostredie hygienicky nezávadné. 
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Tab. 1 Fyzikálno-chemické vlastnosti organického materiálu v priebehu uskladnenia psích exkrementov 

namiešaných so senom - kontrola 

 
AL – anorganické látky, OL – organické látky, NH4

+ - amoniakálne ióny, Nt – celkový dusík  

 

Tab. 2  Fyzikálno-chemické vlastnosti organického materiálu v priebehu uskladnenia psích exkrementov namie

 šaných so senom s prídavkom odpraškov z výroby vápna v dávke 20 g.kg-1 – P20 

 

 
AL – anorganické látky, OL – organické látky, NH4

+ - amoniakálne ióny, Nt – celkový dusík  

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia 
(dni) 

pH Sušina 
(%) 

AL 
(%) 

OL 
(%) 

NH4
+ 

(mg.kg-1suš) 
Nt 

(mg.kg-1suš) 
C:N 

0. 9,08±0,01 35,66±1,83 11,33±0,01 88,67±0,01 219,07±55,70 40758,43±1416,02 11,15:1 

1. 8,57±0,01 34,66±0,11 14,29±1,77 85,71±1,77 232,05±23,57 39 116,17 ±207,87 11,24:1 

2. 9,61±0,01 35,20±4,23 19,21±4,89 80,79±4,89 395,72±2,48 41 116,07±1205,26 10,12:1 

3. 9,78±0,01 37,56±1,93 22,33±1,06 77,67±1,06 309,78±95,04 44207,73±3222,05 9,05:1 

7. 9,01±0,01 37,17±0,29 20,58±0,48 79,42±0,48 370,89±8,22 23346,91±5147,86 18,06:1 

8. 9,39±0,02 33,21±0,18 22,46±1,97 77,54±1,97 82,25±2,55 12152,63±77,34 32,74:1 

9. 9,55±0,02 29,81±3,03 31,17±3,54 68,83±3,54 132,58±72,91 6556,92±818,39 54,92:1 

10. 9,49±0,03 31,96±1,13 31,46±0,36 68,54±0,36 124,07±0,16 6217,49±27,34 57,31:1 

14. 9,34±0,03 53,90±4,33 32,32±0,91 67,68±0,91 138,03±7,41 5435,17±2904,64 76,40:1 

73. 8,51±0,03 86,31±0,23 17,99±1,73 82,01±1,73 28,09±3,26 9159,80±1327,01 46,33:1 

Expozí-
cia (dni) 

pH Sušina 
(%) 

AL 
(%) 

OL 
(%) 

NH4
+ 

(mg.kg-1suš) 
Nt 

(mg.kg-1suš) 
C:N 

0. 8,41±0,05 37,21±0,01 16,04±4,81 83,96±4,81 400,57±47,84 45177,35±4724,10 9,64:1 

1. 11,21±0,02 44,47±0,91 39,37±0,10 60,63±0,10 12,51±8,65 32262,4±4212,96 9,66:1 

2. 9,34±0,03 56,45±15,15 62,63±19,97 37,37±19,97 36,17±7,84 16218,95±2664,67 12,44:1 

3. 8,58±0,01 57,28±33,23 60,29±28,06 39,71±28,06 645,10±362,56 45266,01±19058,7
7 

4,23:1 

7. 9,08±0,01 45,11±6,79 43,58±0,64 56,42±0,64 225,45±91,01 22104,48±11603,9 15,37:1 

8. 9,13±0,01 43,90±2,84 41,87±0,96 58,13±0,96 439,78±141,28 18254,61±1760,78 16,74:1 

9. 9,27±0,05 68,66±1,32 27,61±0,60 72,39±0,60 398,59±2,51 18083,74±303,53 20,86:1 

10. 9,12±0,04 64,15±0,16 42,28±0,71 57,64±0,71 349,02±10,08 16966,79±191,73 17,70:1 

14. 8,91±0,03 60,02±0,98 49,20±4,49 50,80±4,49 338,5±24,95 17963,19±457,92 14,71:1 

73. 8,69±0,01 89,06±0,01 38,85±3,90 61,15±3,90 74,54±26,60 13972,75±1214,80 22,56:1 
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Tab. 3  Fyzikálno-chemické vlastnosti organického materiálu v priebehu uskladnenia psích exkrementov namie

 šaných so senom s prídavkom odpraškov v dávke 70 g.kg-1 – P70 

 

 
AL – anorganické látky, OL – organické látky, NH4

+ - amoniakálne ióny, Nt – celkový dusík 

 

Tab. 4 Prežívanie neembryonovaných vajíčok A. suum v uskladnenom substráte s a bez prídavku odpraškov  

 
* Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok A. suum medzi Kontrolou a experimentalnymi 

skupinami P preukazný na hladine P< 0,01 

 

POĎAKOVANIE 

Práca bola podporená grantovým projektom VEGA č. 2/7190/27. 

Expo-
zícia 
(dni) 

pH Sušina 
(%) 

AL 
(%) 

OL 
(%) 

NH4
+ 

(mg.kg-1suš) 
Nt 

(mg.kg-1suš) 
C:N 

0. 9,08±0,01 35,66±1,83 11,33±0,01 88,67±0,01 219,07±55,70 40758,43±1416,02 11,15:1 

1. 12,58±0,04 43,11±1,51 58,48±9,02 41,52±9,02 41,04±42,79 13041,67±2498,12 16,22:1 

2. 12,68±0,01 46,81±0,17 62,89±2,38 37,11±2,38 10,19 4555,21±936,46 42,69:1 

3. 12,64±0,01 44,10±1,95 57,53±1,39 42,47±1,39 20,65±14,40 6868,28±1649,01 32,67:1 

7. 12,36±0,01 45,50±0,21 60,84±0,47 39,16±0,47 140,34±9,77 26830,72±6801,00 7,73:1 

8. 9,63±0,01 45,22±0,48 62,63±2,26 37,37±2,26 131,32±2,98 14216,80±5981,61 15,04:1 

9. 9,12±0,01 45,60±1,23 60,40±4,67 39,60±4,67 82,59 16161,23±10202,44 16,18:1 

10. 9,06±0,02 46,75±1,09 63,09±0,21 36,91±0,21 85,65±10,62 13399,86±759,04 14,14:1 

14. 8,82±0,01 52,21±1,08 65,03±0,80 34,97±0,80 14,28 19371,98±1147,30 9,21:1 

73. 8,97±0,02 87,17±0,47 40,50±1,92 59,50±1,92 2,20±0,08 12440,27±566,93 24,43:1 

Expozícia (dni) 
Devitalizované vajíčka ( % ± SD) 

x

Kontrola P20 P70 

0. 12,62±1,14 12,62±1,14 12,62±1,14 

1. 35,70±2,46 65,65±2,84* 77,05±2,36* 

2. 54,43±10,66 68,65±3,89 82,30±4,81 

3. 67,00±2,55 75,15±1,21 87,60±3,98 

7. 72,65±4,03 76,25±5,41 97,13±3,97 

8. 79,80±2,71 76,93±2,69 100 

9. 81,87±2,90 82,30±4,81 100 

10. 82,85±4,03 85,69±1,45 100 

14. 81,96±3,26 95,69±6,35 100 

21. 85,65±2,36 100 100 

73. 87,23±3,21 100 100 
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Effect of pesticides on cultivated lymphocytes of cattle 
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INTRODUCTION 
 

The pesticides currently used in agriculture include a wide variety of compounds belonging to different chemi-

cal classes. Pesticides have been considered potential chemical mutagens and pesticide exposure recognized as 

an important environmental risk factor associated with an increase of genotoxicity indices and cancer develop-

ment in humans as well as in experimental animals [11]. Livestock such as cattle and sheep can be exposed to 

pesticides via the pasture. Cytogenetic data obtained by the examination of animal peripheral lymphocytes are 

useful for the assessment of early effects of chemical agents and genetic risk. In our work, cytogenetic effect of 

bendiocarb (N-methylcarbamate insecticide) and tolylfluanid (phenylsulphamide fungicide) was evaluated in 

cultivated bovine lymphocytes after 24h exposure. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The whole blood specimens from two clinically healthy bull donors (Slovak spotted cattle, 6-8 month old) were 

cultivated for 72 h at 38°C in 5 ml of RPMI 1640 medium supplemented with L-glutamine and 15 mmol.l-1 

HEPES (Sigma, St. Louis, MO, USA), 15% foetal calf serum (Sigma, Chemical Co. St. Louis, MO, USA), 

antibiotics (penicillin 250 U.ml-1 and streptomycin 250 mg.ml-1) and phytohaemagglutinin (PHA, 180 mg.ml-

1Welcome, Dartford, England). Bendiocarbamate (CAS 22781-23-3, chemical name 2, 3-isopropylidene-

dioxyphenyl methyl carbamate) was added to the lymphocyte cultures at concentrations of 20, 40, 80 and 160 

mg.ml-1for the last 24 hours. Tolylfluanid (1,1-dichloro-N-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-fluoro-N-(4-

methylphenyl)methanesulfenamide), trade name Euparen M / Euparen Multi, Bayer AG, Germany (CAS no. 

731-27-1), was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO, Sigma, St. Louis, MO, USA) (CAS no. 67-68-5) and 

applied into the culture flasks at concentrations of 1.7, 3.5, 8.75 and 17.5 µg/ml. The doses were chosen refer-

ring to the highest dose causing a reduction in the mitotic index (MI) of more than 50%. Ethylmethane sul-

fonate (EMS, Sigma, St. Luois, MO, USA, 250 mg.ml-1) was used as the positive control agent. 

For CA, one hundred well-spread metaphases per donor and concentration were analysed including chromatid, 

isochromatid breaks (CB, IB) and chromatid, isochromatid exchanges (CE, IE). Gaps (G) were examined sepa-

rately. The mitotic index (MI) was calculated as the ratio between number of cells in mitosis and the total num-

ber of 2000 cells. For fluorescent in situ hybridisation analysis (FISH) green and orange-labelled whole chro-

mosome painting probes, specific for the bovine chromosomes 1 and 5 (BTA1, BTA5) (prepared in Veterinary 

Research Institute, Brno, The Czech Republic) were used. Overnight hybridisation and washing were per-

formed according to standard procedure [16].  The slides were counterstained in DAPI/Antifade (4´, 6´-

diamino-2-fenolindol, Q-BIOgene, Middlesex, UK). Fluorescent microscope Nikon Labophot 2A/2, equipped 

with dual band pass filter FITC/TRITC was used for probe visualisation. 250 metaphases were scored per do-

nor and concentration. Chromosome aberrations were described according to PAINT nomenclature [17] and 
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recorded by means of Nikon digital camera (Coolpix 4500, Nikon). The statistical analysis of FISH results was 

performed using c2test. 

Results 

The results of chromosome aberrations analysis in bovine peripheral lymphocytes after 24h exposure to bendio-

carb are shown in Table 1. A small elevation of induced chromosome damage (chromatid breaks, CBs) was 

shown in cells in relation to the increasing concentrations ranged from 20 to 80 mg.ml-1 in each donor. How-

ever, no statistically significant dose-dependence proving the clastogenic effect of bendiocarb was observed. 

The highest bendiocarb concentration tested (160 mg.ml-1) caused a significant inhibition of mitotic activity in 

both donors (p<0.05, p<0.01, respectively), reflected in the lower values of mitotic indices in comparison with 

control cultures. Thus only insufficient number of metaphases could be analysed to detect chromosome aberra-

tions after treatment with the highest insecticide concentration. On the basis of the results of CA, two concen-

trations of insecticide (40 and 80 mg.ml-1) were chosen and added to the cell cultures to examine the stable 

chromosomal aberrations by FISH-WCP. Translocations between BTA1 and BTA5 as well as numerical aber-

rations such as polyploidies (mostly tetraploidies, 4n) were also detected after higher bendiocarb exposure. 

However, the increased level of both translocations and numerical aberrations in exposed bovine lymphocyte 

cultures didn’t reach the statistically significant values. 

Table 1  Induction of CAs in bovine peripheral lymphocytes exposed to bendiocarb for 24h  

A total of 100 well  - spread metaphases of each concentration was determined, if it was possible. 
*, **, ***   - statistical significance (p<0.05, p<0.01, p<0.001, c2 test). 
a    - no statistically significant data. 
b, c    - insufficient number of cells (b75, c60 analysed metaphases). 
CB, IB    - chromatid, isochromatid break, CE, IE - chromatid, isochromatid exchange 
G    - gaps, not included into statistic data. 
 

 The frequencies of chromosomal aberrations induced by the tolylfluanid fungicide in bovine peripheral 

lymphocytes in vitro culture are shown in Table 2. In the CA assay with conventional Giemsa staining for 24 h 

no positive clastogenic effect was observed. Tolylfluanid induced the increase in the number of chromosomal 

aberrations at all of concentrations tested in each donor, but without statistical significance. The common types 

Dose 

  

  
  
G 

Types of chromosomal 
       aberrations 
  CB          IB        CE           IE 

% breaks 
(±  SD) 

% MI 

Donor 1 Treatment for 24h 
Control 2 1 - - -    1.0±0.10 2.8 
Bendiocarb  (mg.ml-1)               
20 4 1 - - -    1.0±0.10 a 2.9 a 
40 4 2 - - -    2.0±0.14 a 2.9 a 
80 7 5 - - -    5.0±0.22 a 2.8 a 
160 3 3 - - -    4.0±0.20 a, b 1.3 * 
250 mg.ml-1, EMS 14 12 - 5 2 26.0 ± 0.64 *** 1.0 ** 
Donor 2 Treatment for 24h 
Control 5 2 - - -   2.0±0.14 3.0 
Bendiocarb  (mg.ml-1)               
20 3 3 - - -   3.0±0.17 a 2.7 a 
40 5 3 - - -   3.0±0.17 a 2.6 a 
80 9 6 - - -   6.0±0.24 a 2.0 a 
160 4 4 - - -   6.7±0.25 a, c 1.2 ** 
250 mg.ml-1, EMS 11 14 2 9 1 36.0±0.97 *** 0.8 *** 
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of CA were CBs. The maximum frequency of breaks was found at the dose of 8.75 µg/ml. In contrast to the 

detection of  structural aberrations the statistically significant increases in the number of numerical aberrations 

were observed. The highest concentrations (8.75 and 17.5 µg/ml) also reflected in a significant inhibition of 

mitotic activity (p<0.05 and p<0.01, χ2 test). 

 In case of 24 h tolylfluanid exposure, FISH did not detected statistically significant differences in the 

frequency of structural CAs. Compared to controls, the elevated frequency of polyploid (4n) cells was observed 

at the all concentrations tested. A statistically significant increase of frequency of polyploidies and a dose-

dependence was shown after exposure to tolylfluanid at concentrations of 3.5, 8.75 and 17.5 µg/ml (p<0.05, 

p<0.01, and p<0.001, χ2 test). 

 

Table 2 Induction of CAs in cow peripheral lymphocytes exposed to tolylfluanid for 24 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 100 metaphases were scored for each treatment. 
*** statistical significance (p<0.001, χ2 test), ano statistically significant data. 
CB, IB- chromatid, isochromatid breaks, CE, IE- chromatid, isochromatid exchanges, 
G- gaps, not included into statistical data. 
 

DISCUSSION 
 
 As far as carbamate insecticides are concerned, it was shown that while some carbamates had no cytoge-

netic effect either in mitosis or meiosis [18], other group of carbamates include the genotoxic agent and a po-

tential germ cell mutagen [5]. In our study, a cytogenetic and possible genotoxic potential of a broad-spectrum 

N-methylcarbamate insecticide bendiocarb was examined. Only few data have still been published concerning 

induction of chromosomal aberrations in animal cells exposed to the insecticide. Piešová and Valočíková [14] 

recorded that in vivo exposure to bendiocarbamate didn’t cause the significant increase in the frequencies of 

micronuclei in rabbit bone marrow erythrocytes. Interestingly, decrease of bone marrow proliferation was evi-

dent in reduction of polychromatic erythrocytes. In our experiment, no significant concentration dependence 

was observed in relation to induction of chromosomal aberrations. Only chromatid type of aberrations was de-

tected probably indicating the indirect mode of action of the insecticide Natarajan [9]. The highest bendiocarb 

dose used (160 mg.ml-1) induced statistically significant decrease in the mitotic ability of both donor cultures 

when compared with controls. This suggests cytotoxic effect of the agent at this concentration treatment reflect-

ing in the reduction of MI (>50%). Our results are similar to those of presented by EPA [2]; in the absence of 

Dose  Types of chromosomal 
aberrations 

Percent (%) 
breaks (± SD) 

Percent MI (%) 

 G CB     IB    CE    IE   

Donor 1 

Control (DMSO) 

 

3 

 

 2 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

2.0±0.14 

 

4.2 
Tolylfluanid (µg/ml)        

1.7 3  3  -  -  - 3.0±0.17 a 3.2 A 

3.5 4  4  1  -  - 5.0±0.22 a 2.8 A 

8.75 6  6  -  -  - 6.0±0.24a 2.2* 
17.5 8  4  2  -  - 6.0±0.24 a    2.0** 
250 µg/ml, EMS 12  10   3  2  3 23.0±0.52***       1.0*** 

Donor 2 

Control (DMSO) 

 

2 

 

 2 

  

 - 

  

 - 

  

 - 

 

2.0±0.14 

 

3.9 
Tolylfluanid (µg/ml)          
1.7 4  3  -  -  - 3.0±0.17 a 2.8 A 

3.5 5  4  -  -  - 4.0±0.20 a 2.6 A 

8.75 7  6  -  1  - 8.0±0.30 a 2.1* 
17.5 4  5   -  1  - 7.0±0.29 a   1.6** 
250 µg/ml, EMS 10  9  1  1  4 22.0±0.54***      0.8*** 
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S9 activation there was no indication of clastogenicity at 143 mg.ml-1, which was a dose level, considered 

slightly below an excessively cytotoxic dose 170 mg.ml-1.  

It is well known that stable chromosomal changes have been associated with different types of human cancer. 

Under conditions of our experiment, two types of translocations were visualised by means of fluorescent la-

belled probes: translocations between chromosome 5 and other non-labelled chromosomes as well a transloca-

tion of chromosome 1 and chromosome 5. These findings suggest that the insecticide treatment probably hadn’t 

a potential to induce a sufficient number of breaks following the higher incidence of translocations in treated 

cells. Besides structural changes, numerical aberrations such as tetraploid and heteroploid lymphocytes with 

colour painted chromosomes 1 and 5 were distinguished by FISH WCP; at present it is assumed that one pro-

posed route to aneuploid cancer is through unstable tetraploid intermediate [4]. Lin et al. [8] presented that N-

methylcarbamate insecticides significantly inhibited gap-junctional intercellular communication, revealing their 

potential as non-genotoxic carcinogens. According to these authors, the importance of further studies on those 

insecticides, especially on their genetic toxicology, is evident.  

From our results with the CA assay for 24 h exposure to tolylfluanid, only slight elevations in the induction of 

CA were seen in the all concentrations tested when compared with controls. On the basis of the results per-

formed under our experimental conditions we assume rather indirect (epigenetic) mechanisms in the chromo-

some induction than direct DNA injuries. 

Numerical aberrations, polyploidy and aneuploidy, were the next type of detected aberrations by conventional 

and FISH stained metaphases. Our results indicate that the use of FISH with painting probes is capable for de-

tecting polyploid as well as  aneuploid cells occurring at relatively low frequencies. This technique facilitates 

more rapid and strict analysis than conventional chromosome painting. As reported Kirsch-Volders et al. [7] 

and Hagmar et al. [6], changes in chromosome number are associated with different stage of carcinogenesis. 

Whereas aneuploidy has the specific role in the early stages of carcinogenesis process [3], polyploidy is likely 

to be important in the later stage, in the generation of karyotypic instability [10]. Induction of aneuploidy or 

polyploidy could trigger apoptosis. The importance of polyploidy as a genotoxic endpoint is still not definite, 

mainly due to their naturally occurrence in some somatic tissue [12]. Unlike aneuploidy, which is caused either 

by chromosome loss during cell division or non-disjunction of chromosomes [13]; polyploidy is never caused 

by DNA damage. Statistically significant increases in the frequency of polyploid and aneuploid cells after the 

exposure to tolylfluanid could be caused by inhibition of functional spindle apparatus formation or with action 

on cell membrane [19]. 

Evaluation of the MI represents an additional check on the potential of chemical agent. From the reduction of 

MI the cytotoxic/cytostatic effect of chemicals or cell cycle delay might be deduced. An expressive reduction 

in the total number of cells was found after the exposure to tolylfluanid at the highest concentration of 10 µg/ml 

[1]. Cytotoxic effect and suppressed mitogenic activation was obtained in sheep lymphocytes after exposure to 

dichlofluanid [15]. 

 

CONCLUSION 

 

No positive clastogenic effect was observed after 24h in vitro exposure of cattle lymphocytes either to insecti-

cide bendiocarb or to fungicide tolylfluanid. Mitotic index decrease was shown in both donors at the highest 
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bendiocarb concentration added to the cell cultures, indicating cytotoxic effect of insecticide. The results with 

tolylfluanid suggested that the fungicide has an ability to disrupt cell cycle. Inhibition of functional spindle 

apparatus formation or action on cell membrane could be the reasons of statistically significant increases in the 

frequency of polyploid and aneuploid cells. 

 

Acknowledgments 

The Ministry of Education and Science of the Slovak Republic (Grant No. 1/4322/07, 1/4394/07) and National 

Laboratory for Pesticides have supported this work. 

References 
 

1. Environmental Protection Agency (EPA). Pesticide Fact Sheet, Tolylfluanid (2002) 1-18. 

2. EPA (1999) R. E. D. Facts: Bendiocarb. Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, 

Washington, D. C., USA  

3. Duesberg, P., Rasnick D. (2000): Aneuploidy, the somatic mutation that makes cancer a species 

of its own, Cell Motil. Cytoskeleton  47, 81-107. 

4. Ganem, N. J., Storchova, Z., Pellman, D. (2007): Tetraploidy, Aneuploidy and Cancer. Curr. 

Opin. Genetics Dev. 17, 157-162. 

5. Giri S., Giri, A., Sharma, G. D., Prasad, S. B. (2002): Mutagenic effect of carbosulfan, a car-

bamate pesticide. Mutat. Res. 519, 75-82. 

6. Hagmar, L., Strömberg, U., Bonassi, S., Hansteen, I.L., Knudsen, L.E., Lindholm, C., Norppa, H. 

(2004): Impact of types of lymphocyte chromosomal aberrations on human cancer risk: Results 

from Nordic and Italian cohorts, Cancer Res. 64, 2258-2263.  

7. Kirsch-Volders, M., Vanhauwaert, A.,. De Boeck, M, Decordier, I. (2002): Importance of detect-

ing numerical versus structural chromosome aberrations, Mutat. Res. 504, 137-148. 

8. Lin Ch. M., Wei, L. Y., Wang, T. Ch. (2007): The delayed genotoxic effect of N-nitroso N-

propoxur insecticide in mammalian cells. Food Chem. Toxicol. 45, 928-934. 

9. Natarajan, A. T. (2002): Chromosome aberrations: past, present and future. Mutat. Res. 504, 3 -

16. 

10. Mitchell, I.G., Lambert, T.R., Burden, M., Sunderland, J., Porter, R.L., Carlton, J.B. (1995): Is 

polyploidy an important genotoxic lesion? Mutagenesis 10, 79-83. 

11. Saunders, D.S., Harper, C. (1994): Pesticides: principles and methods of toxicology, 3. ed.,  ed-

ited by A.W. Hayes, Raven press Ltd., New York389-415. 

12. Schuler, M., Muehlbauer, P., Guzzie, P.,. Eastmond, D.A. (1999): Noscapine hydrochloride dis-

rupts the mitotic spindle in mammalian cells and induced aneuploidy as well as polyploidy in 

cultured human lymphocytes, Mutagenesis 14, 51-56. 

13. Parry, E.M., Parry, J.M., Corso, C., Doherty, A., Haddad, F., Hermine, T.F., Johnson, G., 

Kayani, M., Quick, E., Warr, T., Williamson, J. (2002): Detection and characterization of  

mechanisms of action of aneugenic chemicals, Mutagenesis 17, 509-521. 

14. Piešová, E., Valočíková, I. (2005): The activity of bendiocarbamate in the rabbit bone marrow 

micronucleus assay. Folia Vet. 49, 24-26. 

15. Pist l, J., Kovalkovičová, N., Holovská, V., Legáth, J., Mikula, I. (2003): Determination of the 

immunotoxic potential of pesticides on functional activity of sheep leukocytes in vitro,  Toxicol-

ogy 188 73-81 

16. Řezáčová, O., Kubíčková, S., Černohorská, H., Rubeš, J. (2003): Comparison of spontaneous 

background genomic aberration frequencies among cattle, pig and humans using dual-colored 

FISH. Chromosome Research 11, 715-724. 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

151 

17. Tucker, J.D., Morgan W.F.,. Awa A.A, Bauchinger M., Blakey D., Cornforth M.N., Littlefield 

L.G., Natarajan A.T., Shasserre C. (1995): A proposed system for scoring structural aberrations 

detected by chromosome painting, Cytogenet. Cell Genet. 68,  211-221. 

18. Vasudev, V., Krishnamurthy, N. B. (1994): In vivo cytogenetic analysis of the carbamate pesti-

cides Dithane M-45 and Baygon in mice. Mutat. Res. 323, 133-135. 

19. Warr, T.J., Parry, E.M., Parry, J.M. (1993): A comparison of two in vitro mammalian cell cyto-

genetic assay for the detection of mitotic aneuploidy using 10 known or suspected aneugens,  

Mutat. Res. 287, 498-505.  

 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

152 

KVALITA PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 
 

QUALITY OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN 
 

Sopková D. 
Ústav fyziológie,  Univerzita veterinárskeho lekárstva,  Komenského 73, 041 81 Košice, SR 

 
Abstract 
The changes in the technological characteristics of pork meat (m. longissimus dorsi) of normal quality, and that 

of altered quality (PSE: pale, soft, exudative) were observed in dependence on the length of freezing storage. 

The aim was to deepen and to make objective the knowledge on the effect of freezing process on the parame-

ters of quality of pork meat. 

According the sensory analysis of the product “canned ham” from PSE and control pork meat, all the sensory 

parameters, above all juiciness were evaluated more favourable in the control meat. During the long-term free-

zing storage, however, the sensory differences between the products are smaller, and since month 8, there is no 

perceptible difference between samples. 

 

ÚVOD 

Kvalitatívna odchýlka bravčového mäsa PSE (pale-bledé, soft-mäkké, exudative-vodnaté mäso); je sprievod-

ným javom intenzívneho šľachtenia,  s cieľom získať maximálne úžitkovú ošípanú s vysokým podielom svalo-

viny. Zmeny biologických pomerov v organizme prasiat vedú k zvýšenej citlivosti vysoko úžitkových zvierat 

na stres, a to je hlavná, hoci sekundárna príčina vzniku PSE bravčového mäsa (7, 10, 3). 

Pre PSE mäso je charakteristický rýchly priebeh glykolýzy. Vo svalovine je zvýšená koncentrácia iónov Ca2+, 

ktoré spôsobujú zvýšenú aktivitu enzýmu ATPázy. Vplyvom nadbytku ADP a anorganického fosfátu dochádza 

k rýchlejšiemu priebehu glykogenolýzy, čím sa uvoľní veľké množstvo tepelnej energie a vznikajúca kyselina 

mliečna spôsobí zníženie pH na hodnoty 5,8 a nižšie. (1, 11, 2). 

Interakcia zvýšenej teploty svaloviny a jej zvýšenej kyslosti  vyvoláva čiastočnú denaturáciu svalových bielko-

vín. Tým sa obmedzí schopnosť PSE mäsa viazať vlastnú vodu, štruktúra svalového tkaniva sa otvára a z mäsa 

samovoľne odteká množstvo mäsovej šťavy    (6, 9, 1). K nadmernej strate vody dochádza už pri chladení 

a chladiarenskom skladovaní, mrazení a  rozmrazovaní  bravčových  polovičiek  s  PSE svalovinou. 

Na základe hodnoty pH, remisie a straty vody odkvapom je možné zaradiť mäso do jednotlivých kvalitatívnych 

kategórií. Členenie bravčového mäsa je podrobnejšie, nerozoznáva sa len mäso PSE a normálne, ale celý sys-

tém je rozšírený (4, 5, 11). 

Ťažkosti so zužitkovaním PSE mäsa, súvisia s jeho bledou farbou, zvýšenou stratou vody, teda i hmotnosti a 

stratou pojivovej schopnosti diela. PSE mäso je pre výrobcu drahšie a spotrebiteľa menej atraktívne.  

V  práci sledujeme zmeny technologických vlastností bravčového mäsa (m. longissimus dorsi) normálnej kvali-

ty  a mäsa s kvalitatívnou  odchýlkou PSE v závislosti od dĺžky mraziarenského uskladnenia. Vhodnosť mäsa 

na ďalšie  technologické spracovanie posudzujeme senzorickým hodnotením výrobku z  testovaného mäsa. 

 

MATERIÁL A METÓDY  
Ako pokusný materiál slúžil MLD (musculus longissimus dorsi) dvadsiatichštyroch  jatočných ošípaných ple-

menného typu Landras. Na dôkaz PSE mäsa s atypickým priebehom zrenia a následnými kvalitatívnymi zme-
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nami boli použité tieto metódy: 

• stanovenie hodnoty pH 1hod. p.m. (post mortem) a pH 24 hod. p.m. pH metrom DIGI 88 

• stanovenie farebného jasu meraním remisie svetla spektrálnym fotokolorimetrom SPEKOL pri 

522 nm a 

• stanovenie percenta  strát mäsovej šťavy samovoľným odkvapom 

 Vykostené bravčové karé sa rozdelilo na dvanásť častí, ktoré sa odvážili, jedenásť z nich bolo uložených 

v mraziarni (teplota -18 oC, relatívna vlhkosť 90-95 %) a jedna bola určená na laboratórne vyšetrenia hneď po 

odobratí materiálu ako čerstvá surovina. Vzorky skladované v mraziarni boli v  mesačných intervaloch 

z mraziarne vyberané a spracovávané. 

Na senzorické posúdenie mrazeného mäsa sme pripravili výrobok „šunka v plechu“. Mäso obidvoch po-

rovnávaných skupín sme oddelene naložili do láku podľa návodu výrobcu nádoby na výrobu šunky 

(ROSTEX n.p. Vyškov, závod Moravská Třebová) pozostávajúceho z 25 g dusitanovej soliacej zmesi, 

troch gramov cukru a 0,1 l vody na 1-1,2 kg mäsa.  

 

Na senzorické posúdenie výrobku sme použili: 

• 5-bodovú stupnicovú metódu  posúdenia kvality: šesť členov laickej hodnotiteľskej komisie po-

sudzovalo vybrané  kvalitatívne ukazovatele:  -vzhľad  na  nákroji, -vôňu,   -šťavnatosť, a chut-

nosť vždy na troch vzorkách, podľa vypracovanej bodovacej škály. 

• trojuholníkový test: šesť členov komisie testovalo rozdiely kvality v dvoch trojiciach vzoriek. 

Pravdepodobnosť  preukazného rozdielu medzi vzorkami sme vyhodnocovali podľa PRÍBELU a kol. (2001). 

 

  

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

Percentuálne straty vo váhe po tepelnom spracovaní výrobku: 

• z čerstvého PSE mäsa  sú väčšie o viac ako 10% 

• straty vo váhe šunky po tepelnom opracovaní rastú úmerne od dĺžky mraziarenskeho uskladnenia  

predovšetkým u výrobku z   kontrolného mäsa 

• od  štvrtého  mesiaca  rozdiel v stratách medzi PSE a kontrolným mäsom predstavuje len 3% 

a menej 

rozdiely medzi skupinami sa takmer vyrovnali a percentuálne straty sa ustálili v ôsmom až dvanástom mesiaci 

skladovania (PSE mäso 31%, kontrolné mäso 30%) 

 

Senzorické hodnotenie výrobku z PSE a kontrolného mäsa:  

• 5-bodovou stupnicou posúdenia kvality vo všetkých kvalitatívnych parametroch a tiež vo vý-

slednom hodnotení je šunka v konzerve z kontrolného mäsa hodnotená priaznivejšie ako šunka 

z PSE mäsa 

• štatisticky významne (P<0,001) vyššie bodové hodnotenie vykazuje výrobok z  kontrolného čer-

stvého mäsa v šťavnatosti, avšak v priebehu dlhodobého mraziarenského skladovania sa tieto 
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rozdiely zmierňujú 

• od štvrtého mesiaca uskladnenia rozdiely v šťavnatosti už nie sú štatisticky významné ostatné 

kvalitatívne ukazovatele vzhľad, vôňa a chuť, tak ako aj celkové bodové hodnotenie sa zhoršujú 

od piateho mesiaca a odzrkadľujú pokles kvality obidvoch testovaných výrobkov  v závislosti od 

dĺžky mraziarenského uskladnenia 

• napriek poklesu kvality obidvoch výrobkov, vo všetkých testovaných parametroch je šunka 

v plechu z PSE mäsa hodnotená ako horšia 

• trojuholníkovým testom  bol zistený najpreukaznejší rozdiel medzi vzorkami zhotovenými 

z čerstvého ešte nezmrazeného mäsa 

• preukazný rozdiel medzi výrobkami 99,9% sme zaznamenali aj po 1., 2., 3. a 4. mesiaci mrazia-

renského skladovania, kedy z 12-tich odpovedí 11 bolo správnych 

• na preukázanie rozdielov medzi vzorkami na hladine pravdepodobnosti P = 90% je potrebných 8 

správnych odpovedí, čomu zodpovedá hodnotenie v 6. a 7. mesiaci 

• výsledky trojuholníkového testu po 8., 9., 10. a 11. mesiacoch mraziarenského skladovania nie sú 

štatisticky významné, kedy už posudzovateľmi nebol dokázaný preukazný rozdiel medzi vzorka-

mi 

• výsledky trojuholníkového testu poukazujú na zmierňovanie senzoricky postrehnuteľných roz-

dielov medzi PSE a kontrolným mäsom v priebehu dlhodobého mraziarenského skladovania po 

viac ako ôsmich mesiacoch. 

 Podľa senzorickej analýzy výrobku šunka z kontrolného mäsa je vo všetkých kvalitatívnych paramet-

roch, predovšetkým však v šťavnatosti hodnotená priaznivejšie. V priebehu 12-mesačného mraziarenského 

skladovania sa však senzorické rozdiely medzi výrobkom z PSE a kontrolného mäsa zmierňujú a od ôsme-

ho mesiaca už nie je senzoricky postrehnuteľný preukazný rozdiel medzi vzorkami, čo sa dá vysvetliť stále 

zvyšujúcou sa stratou mäsovej šťavy po rozmrazení, hlavne u kontrolného mäsa a tiež zvyšujúcim sa per-

centom strát mäsovej šťavy po tepelnom spracovaní výrobku.     

  

ZÁVER 

 Zhrnutím technologických parametrov testovaného mäsa, konštatujeme výrazné zhoršovanie kvality 

mrazeného mäsa a súčasne zmierňovanie rozdielov medzi kvalitatívne nezmeneným mäsom a PSE mäsom od 

šiesteho mesiaca mraziarenského skladovania. 
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Abstract 

Qualitative and quantitative histological changes in the uterus Slovak merino sheep were investigated following 

the synchronization and hormonal treatment. The investigations were carried out on 40 sheep in the period of 

physiological anoestrus. Oestrus induction in anoestrus sheep was achieved by intravaginal instillation of 

fluorogestonacetate (FGA 40mg/sponge) oestrus was detected 2 – 5 days after removal of sponges. During in-

ducted oestrous cycle in sheep on 7 day were administered of Cloprostenol (synthetic PGF2α) 250 ng/head, as 

first injection on day 1 and as second injection on 11 days was used in sheep that did not responded on first 

treatment. Next day after first application of Cloprostenol was administrated of the equine chorione gonadotro-

pine (eCG) hormone in dose of 750, 1000 and 1500 IU. The animals were killed on average 72 h following the 

Cloprostenol injection. The uterus samples were processed by common histological methods for examination 

under a light microscope and under an electron microscope. A scanning electron microscope Stereoscan Cam-

bridge 2A and Joel were used to examine the samples. Our investigations showed that the administration of 

PGF2α resulted in a less significant decrease in the mass of uterus (p<0.05) than that observed after the applica-

tion of eCG (p<0.001). An increase in the uterus cervix mass, observed following the administration of PGF2α 

was of low significance (p<0.1) however that recorded after the administration of eCG (750 and 1500 IU) was 

more significant (p<0.01) and the most significant increase was elicited by administration of 100 IU eCG 

(p<0.001). The number of glands in the uterus cervices increased significantly (p<0.05) only after the highest 

administered dose of eCG (1500 IU), however the epithelium height increased significantly (p<0.001) after all 

doses of the hormones administered (i.e. also after PGF2α). The height of the surface epithelium of cervix in-

creased on the level of significance p<0.001 following the administration of all hormonal preparations tested. 

Higher statistical significance was recorded for changes in the cervical epithelium. Cervical epithelial cilia of 

experimental sheep were many times elongated in comparison with those in the control animals. Secondary and 

tertiary projections were also observed. SEM examinations showed that the cervical epithelial surface was cov-

ered with dense microvillus and cilia and secretion blebs cud be observed in many places. The administration 

of oestrus inducing preparations elicits responses in the uterus of anoestrus sheep similar to those observed 

during the natural oestrus. 

Práca bola podporená projektom aplikovaného výskumu AV 4/0113/06.  
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ÚVOD 

Pre úspešné zvládnutie riadenej reprodukcie je dôležité poznať funkcie regulačných mechanizmov, ale aj úlohu 

gonadotropných, steroidných a tkanivových hormónov (SOPKOVÁ a kol., 1999; VÁRADY a kol., 2003; FAI-

XOVÁ a kol., 2007), podieľajúcich sa na riadení a udržiavaní fyziologických estrálnych cyklov a funkcií orgá-

nov, počnúc hypotalamom, hypofýzou, vaječníkmi až maternicou (KRAJNIČÁKOVÁ a kol., 2002). 

Aktivita endokrinných štruktúr regulujúcich pohlavné funkcie je ovplyvňovaná optimálnou látkovou výmenou 

a krvením v neuroendokrinných štruktúrach. V dostupnej literatúre sú známe práce, ktoré sa zaoberajú štúdiom 

zmien pohlavného aparátu u rôznych druhov zvierat počas estrálneho cyklu a za rôznych experimentálnych 

podmienok (BEŇOVÁ a kol., 2001; KRAJNIČÁKOVÁ a kol., 2002).  

Tieto morfologické zmeny sa navonok prejavujú predovšetkým zmenou koncentrácií gonadotropíny uvoľňujú-

cich hypofyzárnych a ovariálnych hormónov, ako aj histologickými zmenami cieľových orgánov, ktoré tieto 

hormóny produkujú. Na ovariálnej činnosti závisí stav vajcovodu a maternice. Cieľom našej práce bolo získa-

nie objektívnych funkčne – morfologických údajov o charakteristike zmien maternice oviec po hormonálnom 

ovplyvnení. 

 

MATERIÁL A METODIKA   

Do pokusu sme zaradili 40 oviec plemena slovenské merino, 2 – 4 ročných v období fyziologického anestru. 

Zvieratá boli chované za štandardných podmienok a boli rozdelené do piatich skupín. Estrálny cyklus oviec 

v anestrickom období sme indukovali fluórogestonacetátom (40 mg/vaginálny tampón) v trvaní 12 dní. Ruja 

bola detegovaná  2 – 5 dní po vybratí tampónov. V prebiehajúcom estrálnom cykle na 7. deň od zaznamenanej 

ruje sa i. m. injikovala prvá dávka cloprostenolu (PGF2α) 250 ng/kus ako 1. deň ošetrenia a oviec, ktoré na prvé 

podanie PGF2α neodpovedali na 11. deň cyklu boli ošetrené druhou dávkou cloprostenolu. Nasledujúci deň po 

prvej dávke cloprostenolu boli ovce ošetrené ekvínnym choriovým gonadotropným (eCG) hormónom v dáv-

kach 750, 1000 a 1500 IU. 

Zvieratá boli vykrvené v priemere 72 hodín od aplikácie eCG. Maternice pre štúdium v svetelnom mikroskope 

sa fixovali v médiu formalín – sublimát – kyselina octová ( v objemových dieloch 4 : 1 : 2). 6 nm hrubé parafí-

nové rezy sme farbili hematoxylín – eozínom. Vzorky maternice pre štúdium v rastrovacom elektrónovom mik-

roskope sa premývali fosfátovým pufrom, potom Karnovského roztokom a dofixovali 3% roztokom glutaralde-

hydu v kakodylátovom pufri (pH všetkých roztokov bolo 7,4 a teplota 4 ºC).  Potom nasledovalo spracovanie 

vzoriek podľa MURAKAMI-ho a kol. (1977) dehydratácia etylalkoholom, sušenie metódou kritického bodu, 

pozlátenie vo vákuu a prehliadanie v rastrovacom elektrónovom mikroskope Stereoscan Cambridge 2A a Jeol. 

 

VÝSLEDKY  

Zistili sme, že hmotnosti materníc sa po podaní PGF2α zvyšovali na nižšej hladine významnosti (p < 0,05) ako 

po stimulácii PMSG (p < 0,001). Hmotnosť maternicových krčkov sa po aplikácii PGF2α zvyšovali len na níz-

kej hladine významnosti (p < 0,1) ale po podaní PMSG (750 a 1500 IU) sa hladina významnosti zvyšovala (p < 

0,01) a najvyššia bola po podaní 1000 IU PMSG (p<0.001). Odpoveď krčku maternice na superovulačné stimu-

lácie sa prejavila aj zmenami v počte žliaz, zmenami výšky epitelu žliaz ako aj zmenami výšky povrchového 

epitelu krčku maternice u synchronizovaných a hormonálne stimulovaných oviec, ktorých štatistická výz-

namnosť sa zvyšovala so zvyšujúcou sa dávkou podaných hormónov. Počty žliaz krčku maternice sa signifi-
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kantne zvyšovali (p<0.05) až po najvyššej podanej dávke PMSG (1500 IU) ale výška ich epitelu sa signifikant-

ne zvyšovala (p<0.001) po všetkých dávkach podaných hormónov (teda aj PGF2α). Výška povrchového epitelu 

krčku maternice sa zvyšovala po podaní všetkých dávok hormonálnych preparátov na úrovni p<0.001. Tieto 

zmeny sú štatisticky významnejšie u epitelu krčka maternice. 

Sliznica cervixu u kontrolných zvierat tvorí nižšie riasy, z ktorých vystupujú len ojedinelé sekundárne výbežky. 

Slizničné riasy v cervixe sa po hormonálnom ovplyvnení na rozdiel od kontrol mnohonásobne predĺžili a sú tu 

prítomné  sekundárne alebo aj terciárne výbežky. Aj tu je zreteľné bohatšie zastúpenie žliaz. Z pozorovaní po-

mocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu sme zistili, že povrch sliznice cervixu u hormonálne stimulo-

vaných oviec pokrývajú husté mikroklky a cílie, ktoré na určitých miestach tvoria buď súvislú vrstvu alebo 

tvoria ojedinelé trsy. Na mnohých miestach sme pozorovali väčšie sekrečné granuly (blebs). 

 

DISKUSIA  

Synchronizácia cyklu u oviec s cyklickým žltým telieskom je najúspešnejšia v období včasnej luteálnej fázy, 

pretože aktivite cyklického žltého telieska počas exogénnej progesterónovej dominancie sa nezamedzí. K luteo-

lýze dochádza stimuláciou uvoľnenia uterinného prostaglandínu. Samotný prostaglandín sa indukuje odňatím, 

alebo doznením exogénneho zdroja gestagénu, čím narastá koncentrácia estradiolu po odznení dominancie pro-

gesterónu s priamym pôsobením na maternicu.  

Ako vhodný hormón pre superovuláciu sa používa eCG, pre svoj skorý účinok a jednoduchý spôsob podávania. 

Prostaglandín F2α patrí medzi vazokonstriktory maternicových ciev a stimuluje kontrakcie maternice a je dôle-

žitý pre luteolýzu a následne ovplyvňuje folikulogenézu v štádiu výberu v procese dominancie a nadväzne 

i ovuláciu resp. ovulačný pomer (ovulation rate OR).  

Výskyt cílií v maternici študovali viacerí autori, ktorí sa domnievajú, že bunky s vysokou mitotickou aktivitou 

nemajú cílie a že cílie sa vytvárajú iba pred delením buniek, ktoré sú stimulované estradiolom. Počas pohlavné-

ho cyklu prechádza sliznica maternice radom zmien, ktoré sa sústreďujú do dvoch základných procesov – proli-

ferácie a sekrécie. DAVIES a HOFFMAN  (1973) tvrdia, že nástup mitotickej aktivity epitelu maternice v pro-

cese proliferácie nie je závislý od progesterónovej aktivity, ale je stimulovaný a udržiavaný estrogénovou akti-

vitou a na základe pozitívnej spätnej väzby produkciou LH z hypofýzy. Z uvedeného vyplýva, že po hormonál-

nom ovplyvnení oviec 1500 IU PMSG sme na sliznici krčku maternice pozorovali zvýšený výskyt cílií usporia-

daných v trsoch, alebo na iných miestach tvoria súvislú vrstvu. Aj proces sekrécie je riadený hormonálne, to 

znamená, že existuje priamy vzťah steroidných hormónov k sekrečnej činnosti. Je známa skutočnosť, že pro-

gesterón má za následok zníženie množstva sekrétu . 

 

ZÁVER 

Dosiahnuté výsledky prinášajú návody na zistenie optimálnych dávok a kombinácií hormonálnych preparátov 

používaných na superovuláciu s priaznivým biologickým účinkom na reprodukčnú schopnosť oviec s minimál-

nymi vedľajšími účinkami na reprodukčné orgány. 
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Abstract  

The effect of hormonal stimulation on catecholamine levels in the eminentia mediana, area preoptica, corpus 

mamillare and pituitary gland of ewes in the estric period by the radioenzymatic method. The estrus of ewes 

was synchronized with Agelin sponges (Agelin, Spofa) containing 20 mg chlorsuperlutine. After complete 

synchronization we induced superovulation in the experimental groups by means of 2000 IU serum 

gonadotropin (PMSG). Catecholamine were determined radioenzymatically using the Catechola test. The 

results indicate that hormonal serum gonadotropin stimulation decreases significantly (p< 0.05) the levels of 

dopamine, norepinephrine and epinephrine in the eminentia mediana of sheeps hypothalamus. An increase of 

norepinephrine levels (p< 0.001) following 2000 IU PMSG in the corpus mamillare was pronouced. Its admini-

stration is associated with increase dopamine and epinephrine levels in the pituitary gland. We suspect that 

given changes in catecholamine levels can be associated in relationship to steroid alteration after administration 

of gonadotropic hormone PMSG. 

 
ÚVOD 

Katecholamíny (CA) hypotalamu zasahujú do sekrécie gonadotropných hormónov hypofýzy tak, že sa podieľa-

jú na regulácii sekrécie hypotalamických releasing hormónov do hypofyzárneho portálneho krvného obehu (4). 

Dopamín (DA) je považovaný za prolaktostatín a do hypofýzy sa dostáva portálnym systémom, kde priamo 

inhibuje hypofyzárne bunky sekretujúce prolaktín. Súčasne dopamín stimuluje alebo inhibuje sekréciu LH 

v závislosti od koncentrácie ovariálnych steroidov, ktoré senzibilizujú receptory neurotransmiterov, čím 

ovplyvňujú syntézu regulačných hormónov (1). Sekrécia LH a FSH je pod kontrolou  α-adrenergných recepto-

rov hypotalamu, pričom koncentrácia 17β-estradiolu v krvi moduluje α-adrenergický účinok na sekréciu gona-

dotropných hormónov.  

 
MATERIÁL A METODIKA 

 Pozorovania  sme vykonali na 30 ovciach plemena valaška, vo veku 3-4 roky, s priemernou ž. h. 40 kg 

v estrickom období. Všetky ovce, aj kontrolné, boli synchronizované 20 mg chlorsuperlutínu  v pošvových 

tampónoch Agelín Spofa. Ovce boli po vybratí agelínových tampónov ihneď stimulované 2000 IU Serového 

gonadotropínu - PMSG (Bioveta, Ivanovice na Hané). Zvieratá sme zabíjali 99-149 hodín po vybratí hubiek. 

Bezprostredne po vykrvení a vybratí z lebečnej dutiny sme mozgy rozdelili segmentovou analýzou a podľa 

stereotaxickej konfigurácie hypotalamu oviec (15) odobrali vzorky z oblasti eminentia mediana, area preoptica 

a corpus mamillare. Tkanivo sme po odobraní ihneď ponorili do kvapalného dusíka, v ktorom sme ho udržia-

vali v zmrazenom stave až do ďalšieho spracovania. Koncentrácia katecholamínov bola stanovená u 12 oviec 

plemena valaška,  (6 oviec kontrolných a 6 pokusných). Katecholamíny v  tkanivových supernatantoch sme 
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stanovili radioenzymatickou metódou za pomoci testu Catechola (Adico, Praha).  

 

VÝSLEDKY 

 Koncentrácia katecholamínov je u kontrolnej intaktnej skupiny oviec v analyzovaných oblastiach hypo-

talamu oviec rozdielna. Najvyššie zastúpenie norepinefrínu sme stanovili v preoptickej oblasti hypotalamu 

(4,2±0,350 ng/mg). V oblasti corpus mamillare a v eminentia mediana (obr.2, 3) sú hladiny norepenifrínu vy-

rovnané. Dopamín sa nachádza v hypotalame kontrolnej skupiny oviec v nižších koncentráciách než norepinef-

rín (0,490-0,900 ng/mg). Hladiny hypotalamického epinefrínu sú veľmi nízke (0,051-0,270 ng/mg). Po podaní 

2000 IU PMSG v porovnaní s kontrolnou intaktnou skupinou sme zaznamenali zmeny koncentrácie katechola-

mínov študovaných oblastiach CNS podieľajúcich sa na regulácii reprodukčných funkcií oviec. V preoptickej 

oblasti hypotalamu oviec sme pozorovali signifikantné zníženie (p<0,05) hladín epinefrínu (o 36,4 %). Dopa-

mín a norepinefrín nevykazujú v preoptickej oblasti hypotalamu v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky 

významné zmeny. Signifikantné zníženie hladín norepinefrínu (p<0.001) sme pozorovali po podaní serového 

gonadotropínu (o 52,8 %) v oblasti corpus mamillare (obr.3). Koncentrácie dopamínu a epinefrínu sa v corpus 

mamillare v porovnaní s kontrolnou skupinou signifikantne nemenili. Podanie 2000 IU SG najvýraznejšie mení 

hladiny katecholamínov v oblasti eminentia mediana  (obr.2), kde sme zaznamenali štatistický významný po-

kles koncentrácii norepinefrínu (p<0.001). Hladiny dopamínu sa znížili v eminentia mediana o 40,9 % 

v porovnaní s kontrolnou skupinou oviec a tento pokles je štatisticky významný (p<0.05). V hypofýze sme za-

znamenali signifikantné zmeny (obr.1) .   

 

       Obr. 1            Obr. 2 

     Obr. 3          Obr. 4 
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DISKUSIA 

 Extrahypofyzárny hormón sérový gonadotropín, ktorý vykazuje FSH a LH aktivitu, má dlhý polčas bio-

logického rozpadu v organizme a jeho podanie je spojené s výrazným dlhodobým zvýšením estrogénov 

v krvnej plazme. Vysoké koncentrácie estrogénov  pôsobia na adrenergické receptory hypotalamu a ako uvá-

dzajú  DAVIES a i. (1), dochádza pri týchto stavoch k poklesu zastúpenia hypotalamického norepinefrínu. 

V súlade s uvedenými údajmi sme v našom pokuse pozorovali štatisticky významný pokles (p<0.001) koncen-

trácie norepinefrínu v oblasti eminentia mediana a corpus mamillare po aplikácii hormonálneho preparátu se-

rového gonadotropínu. Do rostrálneho hypotalamu patrí preoptická oblasť, ktorá je súčasťou vyššieho regulač-

ného mechanizmu riadenia gonadotropných funkcií adenohypofýzy (3). V tejto oblasti sa nachádzajú adrener-

gické nervové terminály podieľajúce sa na sekrécii gonadotropínov. Podľa súčsných vedeckých poznatkov sa 

predpokladá, že zvýšenie turnoveru norepinefrínu v mediálnej preoptickej oblasti počas proestru spôsobuje 

adrenergnú blokádu, ktorá predchádza výraznému vrcholu LH. Katecholamíny v preoptickej oblasti pôsobia na 

uvoľňovanie LH-RH tónickou inhibíciou cez GABA – ergické interneurózy, ktoré potencujú uvoľňovanie LH-

RH. LÖFSTRÖM a i. (4) zistili, že exogénne hormóny PMSG a HCG pôsobia na adrenergné receptory hypota-

lamu potkanov, najvýraznejšie na neuróny  v rostrálnej oblasti hypotalamu. Dopamín je uvoľňovaný 

z neurónov eminentia mediana do portálnych ciev a je dôležitým faktorom v regulácii sekrécie prolaktínu 

v hypofýze (17). Z našich výsledkov vyplýva, že najvýraznejšie zmeny dopamínu sme pozorovali po podaní 

2000 IU SG najmä v oblasti eminentia mediana, kde sme zaznamenali signifikantné zníženie hladín dopamínu 

(o 46,94 %).  

 Pri porovnaní  výsledkov z tohoto pokusu s našimi predchádzajúcimi (5, 6) je možné konštatovať, že i 

napriek tomu, že exogénny hormón serový gonadotropín spôsobuje štatisticky významné zníženie hypotalamic-

kých katecholamínov u oviec plemena valaška, ešte výraznejší vplyv má na zmeny katecholamínov oviec ple-

mena slovenské merino.  

 V hypofýze dochádza po hormonálnom ovplyvnení k signifikantnému vzostupu dopamínu a epinefrínu 

(p<0,05). O funkcii hypofyzárnych katecholamínov sú známe vedecké poznatky iba niekoľko rokov (2). Výz-

namnú úlohu v hypofýze má najmä dopamín prítomný v neurálnej a intermediálnej časti hypofýzy, ktorý má 

význam najmä v priebehu laktácie a pri sekrécii oxytocínu a vazopresínu. 

 Mechanizmus účinku vplyvu exogénnych hormonálnych prípravkov (7, 8) na koncentrácie katecholamí-

nov v hypotalame a hypofýze je bez štúdia ich obratu ťažko definovať. Je pravdepodobné, že dochádza 

k spätnoväzobnému pôsobeniu estrogénov na adrenergické receptory hypotalamu a tým k zmenenému uvoľňo-

vaniu katecholamínov v adrenergických neurónoch.  Obrat a aktuálne hladiny katecholamínov závisia od mno-

hých faktorov, akými sú syntéza a degradácia, uskladnenie a extracelulárne vychytávanie, od transneurálneho 

toku a interakcie s aitoreceptormi. Porušenie niektorého z uvedených faktorov vedie k zmene koncentrácií a 

funkcie katecholamínov v nervovom tkanive. 
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ULTRAŠTRUKTÚRA KOSTROVEJ SVALOVINY JAPONSKÝCH PREPELÍC VYSTAVE-

NÝCH ÚČINKU SIMULOVANEJ MIKROGRAVITÁCIE 

 

ULTRASTRUCTURE OF SKELETAL MUSCLE OF JAPANESE QUAILS DURING SIMU-
LATED MICROGRAVITY 

 

Holovská K., Almášiová V., Cigánková V. 

Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice  

 

ABSTRAKT 

Hypodynamia je jeden z modelov simulujúcich bezváhový stav. Sledovali sme účinok mikrogravitácie na ultra-

štruktúru kostrovej svaloviny (m. gastrocnemius). Japonské prepelice boli na 2. deň po vyliahnutí vystavené 

účinku mikrogravitácie. Vzorky kostrovej svaloviny sme sledovali na 7., 14., 28., 42., a 56. deň hypodynamie. 

Najvýraznejšie morfologické zmeny sme pozorovali na 14. deň hypodynamie. Štruktúra mitochondrií bola 

zmenená a hromadili sa na väčších plochách. Po 28. dni hypodynamie sa objavili gigantické mitochondrie.   

ABSTRACT 

Hypodynamy is one of the models simulating weightlessness in space. We study effect of hypodynamy on the 

structure of skeletal muscle (m. gastrocnemius). On the second day after hatching chicks were exposed to mi-

crogravity. Experimental and control animals were killed after 7, 14, 28, 42 and 56 days of hypodynamy. The 

most extensive morphological changes were found in the m. gastrocnemius after 14 days of hypodynamy. The 

structure of mitochondria was altered and they accumulated on the large areas. After 28 days of hypodynamy 

we observed the occurrence of the giant mitochondria. 

 

ÚVOD 

 Umelý uzavretý ekologický systém ako sú kozmické lode a orbitálne stanice s ľudskou posádkou si vy-

žaduje prítomnosť vyššieho heterotrofného organizmu. Vďaka svojej produkcii sa ako najvhodnejšie ukázali 

byť japonské prepelice (Boďa a kol.1991; Koréneková a kol. 2004). Keďže kozmické pokusy sú náročné 

a drahé, používajú sa modelové pokusy na Zemi. Jedným z nich je aj hypodynamia. Hypodynamia simuluje 

bezváhový stav. Nepriaznivý účinok mikrogravitácie a hypodynamie na kostrové svalstvo je známy už dávno. 

Nastávajú degeneratívne zmeny, úbytok svalových vlákien ako aj celkový úbytok svalovej hmoty. Ako naj-

vhodnejší sval na štúdium vplyvu hypodynamie u vtákov je m. gastrocnemius (Kočišová a kol. 1998). Jeho 

morfologické zmeny sme sledovali na 7., 14., 28., 42. a 56. deň hypodynamie. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Japonské prepelice boli vystavené hypodynamii od 2. dňa po vyliahnutí až do 56. dňa. Vzorky m. gas-

trocnemius sme odobrali po 7., 14., 28., 42. a 56. dňoch hypodynamie a spracovali pre transmisnú elektrónovú 

mikroskopiu (TEM). Vzorky boli fixované v 3% glutaraldehyde v 0,15 M kakodylátovom fixačnom roztoku 

pH 7,2 (GA) a 1% OsO4, odvodnené v acetóne a zaliate do epoxidu Durkupan ACM. Ultratenké rezy boli far-
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bené uranylacetátom a citrátom olova a fotografované v elektrónovom mikroskope TESLA BS 500.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V našej práci sme sledovali vplyv hypodynamie na štrukturálne zmeny v kostrovej svalovine m. gas-

trocnemius u japonských prepelíc. Vplyv hypodynamie bol sledovaný na 7., 14., 28., 42. a 56.  deň.  

V skupine experimentálnych zvierat na 7. deň hypodynamie sme nepozorovali v m. gastrocnemius 

žiadne výrazné zmeny. Sarkoméry boli pravidelné, sarkoplazmatické retikulum zachované a priestory medzi 

myofibrilami obsahovali zrniečka glykogénu. V porovnaní s kontrolou, sa však už začali meniť mitochondrie, 

ktoré boli väčšie. V skupine experimentálnych zvierat, ktoré boli 14 dní v hypodynamických podmienkach, 

sme pozorovali už výrazné zmeny na mitochondriách. Zmeny sa týkali ich počtu, veľkosti a štruktúry. Zmene-

ná bola nielen ich vnútorná štruktúra, ale hromadili sa aj na väčších plochách. Intermyofibriálne priestory boli 

rozšírené, sarkoméry sa vyznačovali nepravidelnosťou a v sarkoplazme sa objavovali tukové kvapky. Vývoj 

zmien pokračoval aj na 28. deň hypodynamie. Mitochondrie sa spájali a tvorili gigantické mitochondrie, ktoré 

často presahovali dĺžku jednej sarkoméry. Intermyofibriálne priestory boli rozšírené, vyplnené nakopenými 

mitochondriami a tukovými kvapkami. Pozorovali sme nevýrazné hranice medzi I a A pruhmi v sarkomére. 

Z línie mali nerovný priebeh. V skupine 42 dňových prepelíc sme okrem doteraz uvedených zmien pozorovali 

aj dilatované sarkoplazmatické retikulum a vakuolizované mitochondriové kristy. M. gastrocnemius po 56 

dňoch hypodynamie mal v elektrónovom mikroskope podobný morfologický obraz ako bol pozorovaný 

v predchádzajúcej skupine. Pridružili sa však zmeny v priebehu Z línií, ktoré boli často prerušované alebo mali 

nerovný priebeh. 

 Mnohé štúdie poukazujú na to, že u zvierat, u ktorých bol simulovaný bezváhový stav (hypokinézia, 

hypodynamia) nastali metabolické, funkčné a štrukturálne zmeny buniek tkanív a orgánov (Booth 1977, Jasper 

a kol. 1989, Cigánková a kol. 2001, Kočišová a kol. 2001, Zibrín a kol. 2001, Hudson a Franklin 2002). Aj 

naše pokusy poukazujú na to, že hypodynamia spôsobuje štrukturálne zmeny v kostrovej svalovine. Najroz-

siahlejšie morfologické zmeny v m. gastrocnemius sme zistili na 14 deň hypodynamie. Predpokladáme, že uve-

dené zmeny sú morfologickým prejavom prvej etapy adaptácie na hypodynamiu. V tomto období dochádza 

k mobilizácii energetických rezerv, čo sa prejavilo zmenou v myónoch m. gastrocnemius. Najväčšie zmeny 

boli pozorované na mitochondriách, ktoré boli väčšie a hromadili sa na väčších plochách. Zdrojom energie je 

ATP. ATP dodávajú procesy degradácie sacharidov a iných živín. Pri sledovaní vplyvu hypodynamie na rast 

a vývin prsného svalu a stehenného svalu kurčiat prepelice japonskej, Škrobánek a kol. (2007) pozorovali šta-

tisticky významné zvýšenie glykogénu na 14. deň hypodynamie v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat. Na 

druhej strane Wu a kol. (2002), ktorí sledovali vplyv simulovaného stavu beztiaže na ultraštruktúru m. soleus 

u potkanov (na 4., 7., 14. deň), nepozorovali na 14. deň experimentu žiadne rozdiely v ultraštruktúre medzi 

kontrolou a pokusnou skupinou. Najväčšie morfologické zmeny (zväčšenie mitochondrií a rozšírenie terminál-

nych cisterien) pozorovali na 4. a 7. deň pokusu. 

V našich pokusoch zmeny na mitochondriách pokračovali aj na 28. deň hypodynamie. Mitochondrie 

kostrovej svaloviny sa rýchlo prispôsobujú rôznym zmenám, napríklad environmentálnym podmienkam, stresu. 

Stres vedie k zväčšeniu objemu mitochondrií, k lepšiemu využitiu lipidov, čo sa štrukturálne prejavuje zvýše-

ním intramyocelulárneho obsahu lipidov (Hoppeler a Fluck, 2003). Súbežne so štrukturálnymi zmenami mito-

chondrií nastávajú aj funkčné zmeny (Wakabayashi 2002, Kazushinge a kol. 2003). Tvorba gigantických mito-
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chondrií je adaptačný proces na stresové situácie. Pravdepodobne rozhodujúcu úlohu v ich tvorbe majú voľné 

radikály (Wakabayashi 2002). Voľné radikály, ktoré vznikajú za fyziologických podmienok a vo zvýšenej mie-

re za patologických podmienok, pri stresoch, poškodzujú membránu mitochondrií, výsledkom čoho je splynutie 

susedných mitochondrií a tvorba gigantických mitochondrií. Tvorbou gigantických mitochondrií sa mitochon-

drie pokúšajú znížiť koncentráciu kyslíka a tým aj intracelulárnu koncentráciu kyslíkových radikálov 

(Wakabayashi 2002). Pravdepodobne v dôsledku oxidačného stresu nastalo aj poškodenie sarkoplazmatického 

retikula, čo viedlo k zvýšeniu intracelulárneho vápnika (Mourelle a Meza 1991, Castilho a kol. 1997) a tým k 

hydrolýze fosfolipidov a proteínov (Pascoe a Reed 1989). Voľné radikály poškodzovali lyzozómy, pričom do-

šlo k uvoľneniu lyzozomálnych enzýmov a k zvýšeniu svalovej atrofie (Mak a kol. 1983). Radikály môžu po-

škodzovať proteíny aj priamo (Reid 1996). Pri poškodení svalových vlákien sa uvoľňujú kovy, napríklad železo 

z myoglobínu, ktoré katalyzuje oxidačné procesy a tak urýchľuje ich atrofiu (Kondo a kol. 1993). 

 

ZÁVER 

Mnohé štúdie poukazujú na pozoruhodnú schopnosť svalového tkaniva prispôsobovať sa podmienkam, ktorým 

sú vystavené. Menej výrazné zmeny v morfologickom obraze kostrového svalstva boli pozorované na 56. deň 

hypodynamie. Podobná odpoveď organizmu bola pozorovaná pri sledovaní obsahu celkových proteínov 

a glykogénu vo svaloch (stehenných a prsného) a pečene kurčiat prepelice japonskej (Škrobánek a kol. 2007). 

Dosiahnuté výsledky poukazujú na schopnosť prepelice adaptovať sa na podmienky hypodynamie a vyvíjať sa 

v podmienkach simulovaného beztiažového stavu. 
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ABSTRACT 

Antibiotics are widely used  in animal production for nutritive, preventive or curative purposes. Residues of 

antibiotics in meat and eggs are illegal, when exceeded maximum residue limits (MRL). Presence of residues in 

poultry eggs and meat we tested using following methods: 1.microbiological method with testing microorga-

nism Bacillus stearothermophilus var. calidolactis C 953, 2. fourplate method, 3. screening test for antibiotic 

residues (STAR) and 4.PremiÒTest. The sensitivity and correlation of obtained results were compared recipro-

cally and with MRL appointed legislative [1]. We found, that PremiÒTest was most sensitive for the detection 

of penicillin residues in eggs and poultry meat. 

 

ÚVOD 

 Aplikácia antimikrobiálnych zlúčenín v chovoch zvierat určených pre produkciu potravín za účelom 

prevencie, zvýšenia ekonomickej efektívnosti kŕmenia a predovšetkým terapie môže vyústiť do presiahnutia 

hornej tolerovateľnej hranice výskytu rezíduí liečiv v konzumnej forme potraviny. Je nutné dodržiavať ochran-

né lehoty, kým rezíduá liečiv v tele zvierat poklesnú na povolené koncentrácie. Monitoring rezíduí terapeutík 

má následne zabrániť výskytu rezíduí antibiotík v surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu, alebo ak je ich 

prítomnosť povolená, aby nepresiahli maximálne rezíduálne limity pred ich spracovaním a predajom spotrebi-

teľovi. Rezíduá antibiotík môžu mať za následok ohrozenie zdravia človeka a negatívne ovplyvniť priebeh bio-

technologických procesov v potravinárskej výrobe. 

Pri detekcii rezíduí antibiotík a ich metabolitov v potravinách živočíšneho pôvodu majú dôležitú úlohu mikro-

biologické metódy. Sú citlivé, jednoduché, ekonomicky a niektoré aj časovo nenáročné a detekujú široké spek-

trum antimikrobiálnych látok. Chýba im však látková špecificita a môžu poskytnúť falošne pozitívne a falošne 

negatívne výsledky. 

 

MATERIÁL  A METODIKA 

 Pre dôkaz rezíduí penicilínov v slepačích vajciach a kuracom mäse boli použité mikrobiologická metóda 

s testovacím kmeňom Bacillus stearothermophilus var. calidolactis C 953 (MMBs), mikrobiologická metóda 

štvorplatňová (MMŠ) [2],  PremiÒTest (DSM, Netherlands), skríningový test pre rezíduá antibiotík (STAR) 

a modifikovaná STAR metóda (STARm) (Merck, Germany; Oxoid, GB; Imuna, SR) 

 Vzorky vajec: Žĺtka a bielka boli homogenizované každé zvlášť sonifikáciou 5 sekúnd, vážené a k nim 

boli pridané roztoky penicilínu G, ampicilínu, amoxicilínu, oxacilínu a kloxacilínu (Sigma, USA) 

v koncentráciách 100 ng.ml-1 v príslušných objemoch tak, aby sa dosiahli podiely a násobky MRL [3] na úrov-

ni 0,5 MRL, MRL a 1,5 MRL. 
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Tab. 1: Maximálne rezíduálne limity vybraných penicilínov vo vajciach, mäse a orgánoch hydiny 

  Postup: Predinkubácia vzoriek s penicilínmi pri 75 °C počas 15 minút. Predpripravené vzorky boli apli-

kované v objeme 100 ml na povrch agaru ampulí Premi Testu alebo 25 ml na papierové disky (∅ 12 mm, 

resp. 9 mm) a tieto na príslušné testovacie agarové platne pri MMBs, MMŠ – s kmeňmi Bacillus subtilis pH 6; 

pH 7,2 s trimetoprimom; pH 8 a Micrococcus luteus a STAR metóde. Pri STARm bola k naváženým vzorkám 

pridaná zmes acetonitril a acetón (70:30), obsah bol premiešaný, pretrepávaný, centrifugovaný (10 min., 1500 

G, 4 °C) a odparený vo vákuovej odparke. K odpareným vzorkám bol pridaný živný bujón a nový roztok bol 

použitý na nasiaknutie sterilných papierových diskov (∅  9 mm). Disky boli uložené na povrch agarov Petriho 

misiek s testovacími kmeňmi Bacillus stearothermophilus (pH 7,4), Kocuria varians (pH 8), Bacillus cereus 

(pH 6), Bacillus subtilis (pH 7,2) a Escherichia coli (pH 8). Ampuly a Petriho misky boli inkubované pri prí-

slušnej teplote a počas rôznej doby. 

 Vzorky mäsa: Vzorky mäsa rozmrazeného, pomletého boli navážené po 5 g a k nim boli pridané roztoky 

penicilínov (amoxicilín, ampicilín, penicilín G) tak, aby konečná koncentrácia bola 50 mg.kg-1. Po premiešaní 

vortexom a odstreďovaní (10 min. 3000 otáčok.min-1, 10 °C) bolo 100 ml supernatantu nanesených na povrch 

agaru ampulí Premi Testu alebo 25 ml na papierové disky (∅  12 mm, resp. 9 mm) a tieto na príslušné testo-

vacie agarové platne pri MMBs, MMŠ a STAR metóde. 

 Agary s testovacími kmeňmi boli na citlivosť testované pomocou štandardných diskov obsahujúcich 

kontrolný roztok antibiotika s presnou koncentráciou a boli požadované číre zóny okolo diskov o príslušnej 

veľkosti (v mm) podľa druhu mikroorganizmu a antibiotika. 

 

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

 Výsledky experimentov in vitro boli hodnotené pri Premi Teste na základe zmeny farby agaru, pri 

ostatných metódach podľa veľkosti inhibičných zón v mm [4] a porovnávané s MRL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MRL 

mg.kg-1 = ng.g-1 = ppb 
Penicilíny Vajcia 

slepačie 

Mäso 

hydinové 

Obličky 

pečeň 
Amoxicilín 5 50 50 

Ampicilín 5 50 50 

Penicilín G 25 50 50 

Oxacilín 100 300 300 

Kloxacilín 100 300 300 
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Tab. 2: Maximálne rezíduálne limity a minimálne limity detekcie (LOD) pre vajcia a mäso stanovené 
  PremiTestom, µg.kg-1  

 
• Informácie od výrobcu testu [5], ** Výsledky experimentu in vitro, # V EÚ 

 Predinkubácia pri 75 °C  počas 15 minút bola zvolená ako spôsob eliminácie (denaturáciou) falošne 

pozitívnych výsledkov zapríčinených prítomnosťou prirodzených inhibítorov vo vaječnom obsahu, ktoré môžu 

ovplyvniť rast testovacích  mikroorganizmov. Týmto postupom sa inaktivuje lyzozým, o ktorom je známe, že 

inhibuje rast Bacillus stearothermophilus [6]. Optimálny čas pre inkubáciu ampulí PremiÒtestu bol 3 hodiny 15 

minút. Pri zisťovaní dosiahnutia stanovenia nižšej úrovne koncentrácie rezíduí penicilínov (Tabuľka 2) vo vaj-

ciach než určuje MRL [7] a porovnaním získaných hodnôt sme dosiahli pre penicilín G až 8-násobne nižší limit 

detekcie, než je stanovený MRL. Z aminopenicilínov pri ampicilíne a amoxicilíne je pomer LOD a MRL tak-

mer na rovnakej úrovni a z penicilinázorezistentných pri oxacilíne a kloxacilíne je 1,66 krát nižší LOD než 

MRL. 

 Vo svalovine bol LOD pri penicilíne G 20 násobne nižší než MRL a pri oxacilíne, kloxacilíne, amoxici-

líne a ampicilíne 10 krát nižší LOD než MRL. 

 Výsledky časti experimentu, v ktorej sa sledovala citlivosť PremiÒTestu pre detekciu rezíduí vybraných 

penicilínov pridávaných v rôznych koncentráciách k vaječnému obsahu, preukázali podobné výsledky pre mi-

nimálny detekčný limit penicilínov rovnakej skupiny: z penicilinázorezistentných pre oxacilín a kloxacilín 

a z aminopenicilínov pre ampicilín a amoxicilín. Použitie tejto metódy je vhodné pre všetky vybrané penicilíny, 

pokiaľ sa týka pomeru LOD a MRL. 

 

ZÁVER 

 Výsledky tohto experimentu poukazujú na to, že STAR metóda je pracná a zdĺhavá. Odporúčaná štvor-

platňová metóda má navyše oproti STAR metóde aj nižšiu citlivosť. Najvhodnejšie sú mikrobiologická metóda 

s testovacím kmeňom Bacillus stearothermophilus var. calidolactis C 953 a PremiÒTest. Obomi metódami do-

siahnutý LOD je pod úrovňou MRL, ale použitie PremiÒTestu je vhodnejšie pre menšiu časovú náročnosť 

a jednoznačnejšie hodnotenie. 
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ABSTRACT 

The study was realized to compare two of microbiological methods - screening test for antibiotic residues 

(STAR) and PremiTest for detection of residues of amoxicillin in poultry meat and liver. Residues were detec-

ted after experimental appplication of Amoxygal orally by sonda. Samples were with or without thermal treat-

ment and experiment showed, that samples without thermal treatment produced significantly larger zones than 

thermally treated. The results of sensitivity and correlation of both methods indicated, that PremiTest is sui-

table means for the detection of drug residues in poultry meat and organs. Although, if the screening test is po-

sitive, confirmation of  results is required. 

  

ÚVOD 

 Pre človeka ako konzumenta potravín živočíšneho pôvodu je dôležité vedieť, či potrava obsahuje rezí-

duá liečiv, alebo ak je ich prítomnosť povolená, či nepresahujú povolené maximálne rezíduálne limity (MRL). 

Vhodnými analytickými metódami, ktoré spĺňajú kritériá pre citlivosť, reprodukovateľnosť, presnosť, pracnú i 

ekonomickú nenáročnosť, je nevyhnutné kontrolne sledovať obsah penicilínov a ich metabolitov v živočíšnych 

tkanivách, či produktoch určených na konzum [1]. Dôvodom je možné zdravotné riziko pre spotrebiteľa, ale 

aj ovplyvnenie biotechnologických procesov v potravinárskej výrobe. 

 Metódy na rýchle kontrolné stanovenie možno rozdeliť na: 

1. metódy používajúce mikrobiologické alebo imunologické techniky citlivé na skupiny penicilínov 

bez možnosti ich rozlíšenia – skríningové, 

2. metódy na chemickú alebo fyzikálno-chemickú separáciu liečiv, čo následne umožní identifiká-

ciu a kvantifikáciu jednotlivých penicilínov – chromatografické, elektroforetické a iné. 

 Mikrobiologické metódy umožňujú detegovať väčšinu prirodzených a syntetických penicilínov 

s citlivosťou na úrovni mg.kg-1. Sú relatívne jednoduché, časovo a finančne nie príliš náročné a nevyžadujú 

špeciálne prístrojové vybavenie [2]. Umožňujú simultánne stanovenie, identifikáciu rezíduí penicilínov a ich 

metabolitov, vyšetrenie väčšieho počtu vzoriek, väčšinou neposkytujú falošne pozitívne výsledky, čo chráni 

výrobcu pred ďalšími finančnými nákladmi. 

 

MATERIÁL  A METODIKA 

 Antibiotický preparát Amoxygal plv. sol. ad us. vet. bol podávaný orálne 15 nosniciam (hybrid ISA 

Brown) sondou v dávke 20 mg na kg živej hmotnosti a deň počas 4 dní. Mali voľný prístup ku krmivu 

(bezantibiotiková diéta) a vode. Od tretieho dňa podávania liečiva boli usmrcované 4 nosnice denne. Bolo odo-

berané svalové tkanivo prsné a stehenné a orgány pečeň a iné. Vzorky boli až do vyšetrenia zmrazené 

a uchovávané pri – 18 °C. Kontrolné boli nosnice, ktorým sa nepodával preparát. Pre stanovenie prítomnosti 

rezíduí amoxicilínu v mäse a pečeni boli použité PremiTest [3] (DSM, Holandsko) a modifikovaný skríningo-

vý test pre rezíduá antibiotík (STAR) [4] (Merck, Germany; Oxoid, GB; Imuna, SR). 
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Stanovenie rezíduí v mäse: 

 STAR – Vzorky prsnej svaloviny boli pomleté, navážené po 2 g do skúmaviek, boli pridané 4 ml zmesi 

acetonitril a acetón (70:30). Obsah bol premiešaný, pretrepávaný 30 min. v ultrazvukovom kúpeli, centrifugo-

vaný (10 min., 1500 G, 4 °C), supernatant odparený vo vákuovej odparke. Ku odparku bolo pridaných 200 ml 

živného bujónu a po rozpustení bolo z týchto roztokov 30 ml aplikovaných na sterilné papierové disky (∅ 9 

mm) a tie na povrch agarových platní s  kmeňmi Bacillus stearothermophilus, Kocuria varians, Bacillus cere-

us, Bacillus subtilis a Escherichia coli. Platne boli na 30 minút umiestnené do chladničky na preddifúziu, 

a potom na inkubáciu pri 30, 37 resp. 55 °C na dobu 12, 18 resp. 24 hodín podľa kmeňa mikroorganizmu. Ne-

gatívna kontrola: vzorky svaloviny bez antibiotík boli spracované rovnakým postupom. Pozitívna kontrola: 

citlivosť testovacích médií bola sledovaná diskami s 30 ml roztoku antibiotika – chlórtetracyklín, streptomycín, 

sulfametazín, tylozín a ciprofloxacín. 

 PremiTest – vzorky svaloviny (20x20x20 mm) boli vyrezané a lisované. 100 ml získanej mäsovej šťa-

vy bolo navrstvených na povrch agaru v ampulách PremiÒTestu. Tieto boli zakryté fóliou a umiestnené do vod-

ného kúpeľa zohriateho na 80 °C na 10 minút. Následne boli premiestnené do Thermoblocku temperovaného 

na 64 °C a inkubované 3 hodiny15 minút. Zároveň so vzorkami boli vyhotovené aj negatívna a pozitívna kon-

trola. 

Stanovenie rezíduí v pečeni: 

 STAR – Vzorky pečene boli narezané na kúsky približne 5x5x5 mm,  polovica z nich bola umiestnená 

do vodného kúpeľa na 10 minút pri 80 °C a druhá priamo na agar s testovacími kmeňmi Bacillus stearother-

mophilus a Kocuria varians. Pre nedostatočné množstvo vzorky ďalšie kmene neboli použité. Po 30 minútovej 

preddifúzii pri 4 °C  boli inkubované patričný čas pri vhodnej teplote. 

 

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

 Prítomnosť penicilínov alebo látok inhibujúcich rast testovacieho kmeňa v mäse a pečeni dokazovali 

číre zóny okolo vzoriek od veľkosti 2 mm na Petriho miskách s kmeňmi Kocuria varians, Bacillus cereus, Ba-

cillus subtilis a Escherichia coli alebo viac ako 4 mm na platniach s kmeňom Bacillus stearothermophilus pri 

STAR metóde [5]. 

 Dôkaz rezíduí penicilínov pri PremiTeste znamenal zmenu farby agaru z fialovej na žltú.  

 Vyšetrenie prsnej svaloviny modifikovanou metódou STAR za použitia extrakčnej úpravy vzoriek bolo 

vo všetkých prípadoch negatívne (Tabuľka 1). 

 Pozitívny výsledok pri vyšetrení prsnej svaloviny na prítomnosť rezíduí penicilínov bol zistený už 24 

hodín od začiatku liečby a tá istá doba musela uplynúť, aby amoxicilín nebol PremiTestom detekovateľný po 

ukončení aplikácie Amoxygalu (Tabuľka 1). 
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Tabuľka 1: Výsledky detekcie rezíduí amoxicilínu v prsnej svalovine  

* aplikácia amoxicilínu 

 

 Výsledky vyšetrení vzoriek pečení tepelne ošetrených (80 °C, 10 minút) a tepelne neošetrených boli 

porovnané (Tabuľka 2) a ukázalo sa, že vzorky tepelne neošetrené produkujú signifikantne väčšie zóny 

(p<0,005), než vzorky tepelne ošetrené. Testovanie vzoriek metódou STAR, konkrétne použitie kmeňa Kocuria 

varians, nepreukázalo ani v jednom prípade pozitívny výsledok na prítomnosť rezíduí amoxicilínu. 

 

Tabuľka 2: Zóny inhibícií (v mm) vytvorené v pečeni po alebo bez tepelného ošetrenia a výsledky detekcie 

  rezíduí PremiTestom  

 

O – tepelne ošetrené, N – tepelne neošetrené, * aplikácia amoxicilínu 

 

ZÁVER 

 Vykonané experimenty in vivo potvrdili, že STAR metóda je pracná a čas potrebný pre získanie výsled-

kov je pre skríning neprimeraný. Pre praktické použitie je najvhodnejší PremiÒTest vzhľadom na menšiu časo-

vú náročnosť a jednoznačnejšie hodnotenie výsledkov. 
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Deň Bacillus stearothermophilus Kocuria varians PremiÒTest 

0* 0 0 - 

1* 2,00±0,71 1,38 ±0,41 + 

2* 2,00±0,70 1,50±0,50 + 

3* 2,20±0,43 1,75±0,43 + 

4 1,80±0,24 1,67±0,47 + 

5 0 0 - 

Deň Bacillus stearothermophilus Kocuria varians PremiÒTest 

O N O N 

0* 0 0 0 0 - 

1* 2,75±1,35 10,10±1,24 0 2,50±0,43 + 

2* 2,13±0,65 11,00±0,71 0 1,00±0,71 + 

3* 2,25±0,83 11,50±0,79 0 2,50±0,43 + 

4 3,00±0,82 12,00±0,80 0 1,00±0,28 + 

5 0 0 0 0 - 
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ABSTRACT  

In this report we would like to explain some attributes of ionophorous anticoccidials used in poultry produc-

tion. Certain substances from this group became already the tradition in broiler poultry breeding; the others are 

adversely novel and less known. In several sections we present the history, general mode of action, the benefits 

and disadvantages of polyether antibiotics. Beyond this, the characteristics of individual drugs are introduced. 

These are the name, spectrum of activity and dosage. 

 

ÚVOD  

Chov brojlerovej hydiny je ekonomicky veľmi zaujímavým odvetvím hydinárskej výroby. Jeho efektívnosť v 

najväčšej miere závisí od zdravotného stavu zvierat, ktorý je podmienený viacerými faktormi: výživou, zoohy-

gienou, infekčnými a inváznymi chorobami, ale aj genetickými predpokladmi jednotlivých hybridov. Napriek 

pokroku vo vývoji antikokcidík a v šľachtení hydiny pri výbere prirodzene rezistentných krvných 

línií, kokcidióza ostáva v celosvetovom meradle jedným z najčastejších ochorení hydiny. Vnímavé na kok-

cidiózu sú v podstate všetky vekové kategórie hydiny, avšak najzraniteľnejšie sú mláďatá vo veku 3-5 týždňov. 

Bez sústavného profylaktického podávania potrebných dávok antikokcidík, by pri bežných spôsoboch chovu s 

možnosťou kontinuálneho nakazenia veľká časť kurčiat uhynula. 

Značné ekonomické straty, ktoré spôsobuje kokcidióza vo veľkochovoch hydiny vystupujú do popredia 

obzvlášť v štátoch s intenzívnou výrobou hydinového mäsa, kde je sústredené obrovské množstvo hydiny na 

relatívne malej ploche. Ukázalo sa, že dodnes najvýhodnejším postupom je dlhodobé podávanie antikokcidík 

už od útleho veku. Prevencia kokcidiózy dlhodobým podávaním antikokcidík má však celý rad nevýhod 

(vysoké finančné náklady na antikokcidiká, rýchly vývoj rezistencie, zanechávanie rezíduí v mäse a vo va-

jciach, zaťažovanie životného prostredia, zvýšené koncentrácie niektorých antikokcidík (aj pri nerovnomernom 

rozmiešaní antikokcidika v  kŕmnej zmesi) môžu mať nežiaduce účinky prejavujúce sa zaostávaním  v raste, ale 

aj úhynom celých kŕdľov. 

Väčšinu požiadaviek kladených na antikokcidiká spĺňajú ionofórové antikokcidiká. Týka sa to spektra ich účin-

ku, rezíduí, vzniku rezistencie, ceny, a čo je veľmi významné, ich toxických účinkov na zvieratá a človeka. 

Okrem toho, ionofórové antikokcidiká majú pozitívny vplyv na zvyšovanie hmotnostných prírastkov, čo je u 

chovateľa vítané. 

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA IONOFÓROV A MECHANIZMUS ICH ÚČINKU 

Ionofóry boli objavené v 50. rokoch minulého storočia a ich antikokcidiálne účinky sa dokázali koncom 60. 

rokov.1 Už veľmi včasne po tomto objave sa vďaka svojmu širokému spektru účinku a pribúdaním vývoja re-

zistencie u iných látok začali mohutne používať.2 Klasifikované sú ako karboxylové polyéterové antibiotiká.3,4 

Ionofórové antikokcidiká sú fermentačnými produktami baktérií rodov Streptomyces a Actinomadura. Ionofóry 
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sa úspešne používajú v produkcii brojlerových kurčiat už 30 rokov a to vďaka svojim výborným účinkom proti 

kokcídiám rodu Eimeria infikujúcim hydinu.5,6 Sú hlavnou skupinou kŕmnych aditív a v súčasnosti sa považujú 

za najúčinnejšie a aj najviac používané kokcidiostatiká. 

Mechanizmus ich účinku spočíva v tom, že vytvárajú lipofilné komplexy s rozmanitými zásaditými katiónmi, 

predovšetkým so sodíkom, draslíkom a vápnikom a prenášajú ich do biologických membrán ako aj cez ne, čo 

vysvetľuje ich aktivitu.7,8 Jednoducho povedané, dochádza k ireverzibilnému poškodeniu mechanizmu sodíko-

vej pumpy a následnému energetickému vyčerpaniu poškodených buniek v dôsledku jej zvýšenej aktivity. Pô-

sobia na prokaryotické aj eukaryotické bunky. Ionofóry ovplyvňujú viac-menej extracelulárne štádiá parazita, 

pretože sporozoity a merozoity, ktoré preniknú do hostiteľských buniek unikajú pôsobeniu týchto zlúčenín. 

Intracelulárne štádiá parazitických protozoí tak výrazne strácajú schopnosť produkovať oocysty. Ich hlavná 

aktivita sa prejavuje počas raných asexuálnych štádií vývoja kokcídií.9,10 

 

REZISTENCIA VOČI  IONOFÓROM 

Rýchlosť vývoja rezistencie je u jednotlivých ionofórov rozdielna. Nástup rezistencie vo veľkochovoch hydiny 

možno obmedziť používaním dvoch metód podávania antikokcidík, ktoré sú z praktického hľadiska rovnocen-

né. Prvou je tzv. shuttle-program, ktorý odporúča súvislé podávanie dvoch alebo viacerých liečiv počas jedné-

ho turnusu. Je bežne praktizovaný v mnohých krajinách v snahe znížiť selekciu na rezistenciu. Druhá metóda, 

tzv. rotation- program spočíva v podávaní jednej látky počas celého jedného turnusu, pričom pri nasledujúcom 

sa táto obmieňa za inú.10 Všeobecne je známe, že používaním ionofórových antibiotík nedochádza k vzniku 

prirodzenej imunity ani rezistencie, ale práve vznik rezistencie je len otázkou času.11 Monenzín, narazín 

a salinomycín sú považované za produkty rovnakej skupiny (monovalentné polyéterové antibiotiká), preto sa 

predpokladá aj vytvorenie rezistencie. V menšej frekvencii sa vyskytuje aj skrížená rezistencia s inými skupi-

nami ionofórov.12 

Každé ionofórové antikokcidikum má svoje silné i slabé stránky s ohľadom na svoje spektrum a potenciu. Mo-

nenzín, salinomycín a narazín sú výrazne najsilnejšie voči E. acervulina a sú menej vhodné pre ťažké infekcie 

spôsobené E. tenella a E. maxima. Lasalocid a maduramycín sú viac účinné voči E. tenella a vykazujú slabšiu 

aktivitu voči E. acervulina.12 

 

TOXICITA IONOFÓROV 

Za ostatné roky sa polyéterové antibiotiká používajú s úspechom. Majú malú terapeutickú šírku ale niektoré 

z nich aj striktnú toxicitu u určitých druhov a vekových kategórií hydiny. Za najcitlivejšie sa považujú morky 

staršie ako 9 týždňov. Z tohto dôvodu je opodstatnená požiadavka vysokej bezpečnosti pri ich podávaní 

a dodržanie preventívnych koncentrácií týchto liečiv v kŕmnych zmesiach.13 V opačnom prípade vznikajú ne-

žiadúce javy. Na jednej strane je to vývoj rezistentných kmeňov kokcídií a vzplanutie kokcidiózy pri nedosta-

točnom dávkovaní, na strane druhej možnosť akútnych alebo chronických intoxikácií pri skrmovaní nadmer-

ných koncentrácií.   

Vo vzťahu k týmto skutočnostiam je potrebné zohľadniť aj to, že účinnosť a toxicita určitého antikokcidika ako 

aj ďalších liečiv nezávisí len od jeho dávkovania, farmakologického profilu, funkčného stavu biologických 

systémov, ale od radu ďalších endogénnych a exogénnych faktorov, medzi ktoré patrí aj lieková forma.13-15 

Rovnaké množstvo účinnej látky obsiahnuté v druhovo rovnakých prípravkoch vyrábaných rôznymi výrobcami 
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ešte nezaručujú ich rovnakú účinnosť a znášanlivosť.16  

Toxicita akýchkoľvek ionofórových antibiotík – antikokcidík je celosvetovo známa už desaťročia. Bolo publi-

kovaných niekoľko prípadov predávkovania cicavcov ionofórovými antikokcidikami, najčastejšie išlo o akútnu 

intoxikáciu, avšak niektoré popisujú aj chronickú intoxikáciu.17,18 Rôzni autori opisujú anamnézu a klinické 

príznaky akútnej intoxikácie ionofórmi, ktoré sú najčastejšie spojené s výraznou degeneráciou myokardu.19 

Zvlášť vnímavé k akútnym intoxikáciám sa zdajú byť kone a králiky. Známe sú aj intoxikácie ionofórovými 

antikocidikami u hydiny.20-22 Už mierne prekročenie odporúčaných preventívnych dávok spôsobuje retardáciu 

rastu. Podávanie ešte vyšších dávok môže skončiť akútnymi otravami. Charakteristickým príznakom predávko-

vania ionofórových antikokcidík u hydiny je ležanie v sternálnej polohe s končatinami natiahnutými smerom 

dozadu a spustenými krídlami. Je to spôsobené vysokou afinitou ionofórov k svalovým bunkám kostrovej sva-

loviny, ale aj myokardu.23 

Okrem použitej koncentrácie, toxicitu ionofóru ovplyvňujú aj iné faktory: celkový zdravotný stav, imunologic-

ký status, druh, vek, pohlavie, z exogénnych faktorov najmä zoohygienické a mikroklimatické pomery, lieková 

forma a spôsob väzby účinnej látky na nosiče, obsah niektorých prvkov v krmive (prítomnosť sodíka a draslí-

ka  zvyšuje toxicitu), interakcie s inými liečivami (furazolidón, virginiamycín, tiamulín), erytromycín, oleando-

mycín, sulfónamidy, ale aj prítomnosť iného ionofóru súčasne (najmä salinomycín, monenzín a semduramycín) 

a nakoniec aj niektoré antioxidanty.24 

 

IONOFÓRY A INÉ HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ 

Ionofórové antibiotiká sa v niektorých štátoch sveta používajú aj u hovädzieho dobytka a ošípaných ako látky 

podporujúce rast.25 Hoci boli pôvodne vyvinuté ako kocidiostatiká určené výlučne pre hydinu, neskôr sa ukáza-

li ako výhodné kŕmne aditíva pre hovädzí dobytok zvyšujúce konverziu krmiva a celkový výnos produkcie 

mäsa. Vysvetľuje sa to schopnosťou ionofórov znižovať mikrobiálnu degradáciu proteínov v bachore, a tak 

zabezpečiť ich trávenie v ostatných častiach tráviaceho systému – tzv. bypass-proteín.26 Znižujú produkciu 

metánu a tiež pôsobia preventívne na vznik acidózy u tých zvierat, ktoré náhle prechádzajú z objemového kr-

miva na vysoko sacharidové. U monogastrických zvierat výrazne znižujú mikrobiálne osídlenie vo všetkých 

úsekoch gastrointestinálneho traktu.27  

 

VPLYV NA HMOTNOSTNÉ PRÍRASTKY 

Ionofóry sú súčasťou kŕmnych zmesí používaných najmä v kategóriách hydiny. Zlepšujú totiž konverziu krmi-

va, čoho výsledkom je zvyšovanie živej hmotnosti sprevádzané mohutnejším osvalením z konzumného hľadi-

ska najhodnotnejších partií (prsná a stehnová svalovina). Napr. u kurčiat sa začínajú skrmovať približne od 21. 

dňa veku, hneď po vysadení chemických antikokcidík, teda vo fáze, kedy je očakávaný najmohutnejší nárast 

telesnej hmotnosti.16 Watkins a Bafundo porovnávali narazín s monenzínom a salinomycínom. Počas 40 dní 

boli tieto antikokcidiká kontinuálne podávané brojlerovým kurčatám. Koncentrácie jednotlivých liečiv sa podá-

vali v odporúčaných koncentráciách a boli nasledovné: narazín – 63 ppm a 72 ppm, monenzín – 100 ppm, sali-

nomycín – 60 ppm. Výsledky ukázali takmer rovnaký vplyv všetkých použitých antikokcidík na zvyšovanie 

hmotnosti kurčiat, konverziu krmiva a mortalitu. Medzi jednotlivými liečivami neboli pozorované signifikantné 

rozdiely v pôsobení na sledované parametre.28, 29 
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Všeobecne sa u ionofórov dodržiava ochranná lehota v trvané 1 – 5 dní, maximálne povolené limity rezíduí 

v mäse zatiaľ boli stanovené len pre lasalocid a monenzín.30 

 

KLASIFIKÁCIA IONOFÓROV 

Doposiaľ je známych 6 polyéterových antibiotík, ktoré si našli uplatnenie v prevencii kokcidióz: monenzín, 

lasalocid, salinomycín, narazín, maduramycín a semduramycín. Podľa preferencie katiónov a chemickej štruk-

túry ich delíme na 3 skupiny: 

1. monovalentné: monenzín, narazín, salinomycín 

2. monovalentné glykozidové: maduramycín, semduramycín 

3. divalentné: lasalocid 31 

 

DÁVKOVANIE IONOFÓROVÝCH ANTIKOKCIDÍK 

Tab.1 Dávkovanie ionofórových antikokcidík u hydiny 

 

ZÁVER 

Ionofórové antikokcidiká sú všeobecne podávané hydine v krmive, aby sa predišlo akútnym ochoreniam 

a ekonomickým stratám často súvisiacim so subakútnymi infekciami. Výhodou všetkých ionofórov je aj ich 

pozitívny vplyv na hmotnostné prírastky hydiny. Napokon práve ionofóry patria medzi látky, ktoré sa výkrmo-

vým kategóriám hydiny podávajú počas rastovej fázy a vypĺňajú najdlhší úsek ich života. Komerčne vyrábané 

produkty sú pripravované takými technológiami, ktoré zabezpečujú ich dokonalú miešateľnosť s kŕmnymi 

zmesami a garantujú tak vysokú bezpečnosť ich používania. 

 

Táto práca bola podporovaná grantom Kega č. 3/3202/05 a grantom Vega č. 1/3491/06.  

Literatúra u autorov. 

 

 

Názov liečiva Prípravok Dávkovanie liečiva v ppm 

(mg ú.l./kg kŕmnej zmesi) 

Lasalocid Avatec 150 G 75 – 125 ppm 

Monenzín Elancoban G100 a Elancoban G200 100 – 120 ppm 

Narazín Monteban G100 a Maxiban G100 60 – 80 ppm 

Salinomycín Sacox 120 microGranulate a Salinomax 120G 60 ppm 

Maduramycín Cygro 1% 5 ppm 

Semduramycín Aviax 15% 20 – 25 ppm 
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SUMMARY 

Results of the Petrinja-Sisak water supply system safety testing for potentially harmful disinfection by-products 

collected over years are presented. Open surface waterflow of the Kupa River is used by the water supply sys-

tem. In the first study period (1995-1997), the physicochemical treatment of natural surface water input in-

cluded only gaseous chlorine in pretreatment and in disinfection and did not include ozone. In the second pe-

riod from 1998 on, pretreatment with ozone was introduced and gaseous chlorine was used as a secondary dis-

infectant. In the third period from 2004 on, gaseous chlorine was substituted by chlorine dioxide for disinfec-

tion and re-chlorination. The study results showed that the formation of trihalomethanes (THMs) was signifi-

cant only when gaseous chlorine was used in pretreatment and as the final disinfectant. Chlorine dioxide pro-

duced little THMs, and chlorite concentration detected was below guideline values. Preozonation generally 

decreased THMs formation from postchlorination, either chlorine or chlorine dioxide was used as secondary 

disinfectant. 

 

Key words: drinking water, ozone, chlorine, chlorine dioxide, disinfection byproducts 

 

INTRODUCTION 

Drinking water is the nutrient for which there is no substitute. Its quality must be such that its consumption or 

use does not endanger health. Disinfection is vital for preventing the spread of diseases caused by waterborne 

pathogens, but the use of chemical disinfectants usually results in the formation of by-products with potential 

health concerns. Chlorination is in most cases the primary method of disinfection of municipal water supplies 

and chlorine is one of the most commonly used disinfectants for water disinfection. Chlorine kills most of mi-

croorganisms by breaking the chemical bonds in their molecules. Its disinfecting properties in water are based 

on the oxidising power of the free oxygen atoms and on chlorine substitution reactions. To kill bacteria about 

0.2 – 0.4 mg/L chlorine is required, but the concentrations of the chlorine added to the water are usually higher, 

because of the chlorine enquiry of the water. The discovery that a large number of  by-products are formed by 

the reaction of chlorine with naturally occurring organic materials (Šimić, 2001) such as humic and fulvic acids 

raised concern about potential health effects that might result from exposures to these compounds (Reif et all, 

2000; Tofant et al., 2006.). Drinking water treatment is the main application of disinfection by chlorine dioxide. 

It is very different from elementary chlorine in its chemical structure as in its behaviour. It does not hydrolyze 
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when enters water it remains as dissolved gas. It does not react with ammonia nitrogen but it does oxidise ni-

trite to nitrate. No mineralization of organic substances takes place. Chlorine dioxide is a powerful disinfectant 

for bacteria and viruses and it has the advantage that it directly reacts with the wall of the microorganisms. The 

end products of chlorine dioxide reactions are chloride, chlorite and chlorate. The residual byproduct chlorite is 

weak bactericidal agent. It is suspected to have health effects such as anaemia and can cause nervous system 

disorders. Ozone is one of the most powerful oxidants available for potable water disinfection owing to hy-

droxyl radicals (OH.) followed from a complex series of reactions after ozone has entered into the water. Its 

disinfection advantages are lack of residual and its taste and colour control abilities. It is effective much more 

than other disinfectants in the inactivation over the wide spectrum of microbes as well as waterborne parasites. 

The main drawback associated with ozone application in drinking water is the presence of the bromide ion be-

cause bromate could be formed, and it is potential carcinogen (da Silva and Wilson, 2006). 

In the present study the results of a year-long monitoring of drinking water safety with the use of ozone, gase-

ous chlorine and chlorine dioxide on water treatment and disinfection are presented in relation to the formation 

of trichalomethanes by-products, i.e. chlorites, associated with health risks.     

 

MATERIAL AND METHODS 

Raw water 

Natural surface waterflow of the Kupa River is used as a source by the water supply system Petrinja – Sisak. 

Raw water samples were collected from drinking water plant intake, before water conditioning to determine 

whether the Kupa River contributes to the drinking water input of trihalomethanes (THMs). Drinking water 

samples, conditioned and disinfected were collected monthly on the location in the city center. 

Disinfection scenarios 

In the first study period (1995-1997), the physicochemical treatment of natural surface water input included, in 

addition to rough and fine mechanical purification, precipitation, sand filtration, only gaseous chlorine in pre-

treatment and in disinfection. Initiate level of chlorine, generated from chlorinator, made conditional upon re-

sidual chlorine in water 0.25 mg/L in winter and 0.5 mg/L in summer. 

In the second period from 1998 on, the pretreatment with ozone as primary disinfectant was introduced and 

gaseous chlorine was used as a secondary disinfectant. The ozone input from ozone generator has provided the 

residual concentration of 0.2 mg O3/L. 

In the third period from 2004 on, gaseous chlorine was substituted by chlorine dioxide for disinfection and re-

chlorination. The residual concentration of generated chlorine dioxide in water was about 0.07 mg/L and maxi-

mum, in summer, 0.13 mg/L  

Analytical methods 

Determinations of physicochemical and bacteriologic parameters were done in accordance with the standard 

methods aimed for drinking water (Anonymous, 2004). 

To determine trihalomethanes, which were quantified by liquid/liquid extraction with pentane, the analytical 

method of gas chromatography and electron capture detection GC/EDC, according to USEPA Method 551.1, 

was used. Chlorites were determined according the Ion chromatography EPA Method 300.1, Determination of 

Inorganic Anions. 
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RESULTS 

The results of trihalomethanes formation according to the three different models of natural surface water of the 

Kupa River treatment i. e. disinfection are presented in Table 2. The results obtained were in part due to the 

concentrations of the organic substance and humic acids present in the Kupa River, (Table 1) 

The results of chlorite formation according to the natural surface water of the Kupa River treatment i. e. disin-

fection with ozone and chlorine dioxide are presented in Table 3. 

 

Table 1 Parameters relevant for the formation of THM byproducts  
             after raw water chlorination. Mean (n=12) 

 

 
 
 
Table 2 Effect of pretreatment and disinfection process on formation of THMs (mg/L) 
 

 
 

Table 3. Effect of preozonation and disinfection with chlorine dioxide on formation of  

              chlorite byproducts  

 
 

 

 

  
Parameter 

Heterotrophic 
bacteria 
CFU/ml 

Total coli-
forms 

CFU/100 ml 

Fecal coliforms 
CFU/100 ml 

Total organic 
carbon mg/L 

Humic ac-
ids 
mg/L 

Mean 2371 11687 1868 3.90 1.43 

Min-Max 100 - 6000 1600-38000 50 - 3800 2.49 – 5.90 1.08–2.00 

Parameter TCM BDCM CDBM TBM TTHM 

  RAW WATER – KUPA RIVER 

Mean 0.24 0.15 0.20 0.16 0.54 

Min-Max 0.00-0.91 0.00-0.56 0.00-0.92 0.00-0.67 0.00-2.80 

  PRECHLORINATION / CHLORINE 

Mean 32.83 2.90 0.12 0.15 35.19 

Min-Max 11.90-108.36 0.10-6.10 0.00-2.00 0.00-2.80 14.1-114,58 

  PREOZONATION / CHLORINE 

Mean 7.89 2.71 0.67 0.00 11.27 

Min-Max 2.16-16.24 0.91-4.46 0.00-1.43 0.00-0.00 4.51-21.57 

  PREOZONATION/CHLORINE DIOXIDE 

Mean 0 0 0 0 0 

Chlorite 

ClO2
-  mg/L 

  

2005 Year 

  

2006 Year 

  

2007 Year 

Arithmetic mean 0.14 0.16 0.20 

Min - Max 0.00-0.36 0.00-0.38 0.00-0.34 
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DISCUSION AND CONCLUSION 

The composition and concentration of disinfection by-products can be observed under influence of pH tempera-

ture and contact time in distribution network compared to the concentration and composition at the waterworks. 

Trihalomethanes THMs are the most prevalent group among disinfection byproducts formed during chlorina-

tion of natural surface waters. The Kupa River does not contribute to the drinking water input of THM. Study 

results have showed a mean level of total THM (TTHM) of 0.54 mg/L, suggesting this way of THM input to be 

negligible. However, an organic substance present in the Kupa River, with a mean TOC level of 3.90 mg/L and 

mean humic acid level of 1.43 mg/L, limited the use of chlorine on river water treatment (Table 1). Results 

obtained during the first study period (1995-1997) indicated all four THM compounds to be present in drinking 

water, as follows: chloroform (TCM) bromodichloromethane (BDCM); chlorodibromomethane (CDBM); and 

bromoform (TBM). The highest levels exceeding the maximal allowed concentration (MAC) by 67.24% were 

measured for TCM, which was most frequently present in study samples (93.31%).  

Alternative disinfectants such as ozone and chlorine dioxide can be used to prevent the formation of hazardous 

byproducts such as trihalomethanes. The production of drinking water requires the removal of numerous or-

ganic compounds and micropollutants and ozone acts by oxidizing several of them as well as eliminating 

pathogenic microbes (Brižić et all, 2006). 

Studies conducted from 1998 on refer to the period when ozone was introduced as primary disinfectant in the 

treatment of drinking water. TCM and BDCM were detected in all water samples, CDMB was present in most 

samples, whereas TBM was not detected. All THM levels measured in water samples were below MAC. Re-

sults obtained in this study period have suggested the level of TCM to be reduced by 80% with the use of ozone 

on water conditioning. However, ozone is rapidly lost due to its degradation to oxygen, thus it cannot protect 

water from secondary contamination such as chlorine characterized by stable residual form. The measured lev-

els of TCM reflected the use of chlorine on re-chlorination. Since 2004, when water disinfection with chlorine 

dioxide has been introduced, testing for the presence of TTHM in the water supply system has showed that they 

were generally absent in study samples. As the chemical mixture of chlorine dioxide disinfection by-products, 

i.e. chlorites and chlorates are also declared as compounds posing a health risk, systematic chlorite measure-

ments are warranted on water safety analysis. Their mean annual levels (Table 3) were below MAC. This find-

ing was in part due to the fact that the treated water did not contain iron, manganese, sulfides and nitrites at 

concentrations that could adversely influence their formation. In general it is best to remove as much organic 

matter as possible from water before disinfection will be applied. This can be achieved with the existing water 

treatment techniques. 

It can be concluded that the formation of THMs is significant only when gaseous chlorine is used in pretreat-

ment and as the final disinfectant. Chlorine dioxide produced little THMs, TBM was not detected and chlorite 

concentration was below MAC. Preozonation generally decreases THMs formation from postchlorination, ei-

ther chlorine or chlorine dioxide is used as secondary disinfectant. 
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ABSTRACT 
 
The goal of the work was to monitor occurrence of helmintologic disorders of dogs in the district of Košice-
surroundings, to evaluate a potential devitalising effect of selected chemical substances and disinfective agents: 
NaOH (5%,70°C), Savo (10%), Saniten (10%), H1 (100%) on eggs of T. canis under laboratory conditions. 
Using coprologic examination we realised that in dogs faeces most common are eggs or T. canis (41,4 %). 
Then follow eggs of Trichuris sp. (21,8 %), T. leonina (11,5 %), eggs from the group Ancylostomatidae (9,2 
%) and Capillaria sp. (2,3 %).Under laboratory conditions the ovoide effectiveness of NaOH on 
nonembryonated eggs of T. canis by an exposition of 180 minutes was 23,98 ± 4,33 %. Low effectiveness had 
also the disinfective agent SAVO, which by an exposition of 180 minutes devitalized 24,77 ± 5,33 % of eggs of 
T. canis. Higher effectiveness had the disinfective agent Saniten. Using the disinfective agent Hviezda, 98,04 ± 
1,77 % eggs of T. canis were devitalized. Based on the testing of each agent under laboratory conditions we can 
recommend the usage of the disinfective agent Hviezda while it proved the best devitalizing effect on the eggs 
of T. canis. 
 

ÚVOD 

 Zo spolunažívania  ľudí a psov plynú aj určité riziká. Našu pozornosť je nutné upriamiť hlavne 

na škrkavky rodu Toxocara, ktoré môžu u človeka spôsobiť veľmi nepríjemné ochorenie - larválnu toxokarózu. 

Vysoká premorenosť psov i mačiek toxokarami a úzky kontakt týchto zvierat s človekom a prostredím, 

v ktorom žijú, je predpokladom pre frekventovaný výskyt aj u ľudí. U ľudí sa ochorenie klinicky prezentuje v 

dvoch formách – vo forme larva migrans visceralis ako generalizované ochorenie s postihnutím rôznych orgá-

nov a vo forme larva migrans ocularis (očná forma). Larva migrans visceralis sa vyskytuje najmä u detí pred-

školského veku. Je to pochopiteľné, pretože deti sa hrávajú v piesku a sypkej pôde, ktoré sú častým a obľúbe-

ným defekačným miestom pre mačky a psov. Toto prostredie je veľmi vhodné na dozrievanie vajíčok a ich 

prežívanie niekoľko mesiacov až rokov. Prístup infikovaných psov a mačiek na detské ihriská a nízke hygienic-

ké návyky zvyšujú pravdepodobnosť nákazy detí. Očnou formou sú postihnuté skôr staršie deti a dospelé osoby 

(Brooker a kol., 2004; García a kol., 1989; Habluetzel a kol., 2003)  

Dezinfekcia vonkajšieho prostredia by mohla tieto riziká výrazne znížiť, no účinnosť doteraz používa-

ných dezinfekčných prostriedkov je v parazitológii stále nedostatočná a treba tiež dodať, že aj čo sa týka škrka-

viek mäsožravcov málo preštudovaná. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, zamerali sme sa v našej práci na testovanie ovocídneho účinku vy-

braných chemických látok, dezinfekčných prostriedkov a prípravkov na neembryonované vajíčka T. canis v 

laboratórnych podmienkach. 

 
 
MATERIÁL A METODIKY 
 
1. Neembryonovné vajíčka Toxocara canis  izolované z  trusu   psov  získané z rôznych lokalít SR. 
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V predloženej práci boli hodnotené: 

• 5 % Hydroxid sodný (96% NaOH) zahriaty na 70°C 

• 10 % SAVO – Chlórový prípravok s obsahom 35-45 % aktívneho chlóru. 

• 10 %Saniten – Prípravok na báze kvartérnych amóniových zlúčenín. Obsahuje peroxid vodíka. –  

• H1 (Hviezda - koncentrát )- obsahuje  peroxid vodíka  ( prípravok vo vývoji) 

Doba expozície: 60, 90, 180 minút. 

Izolácia a čistenie vajíčok helmintov bola vykonaná modifikovanou metódou podľa  

Anonyma (1986).  

Zisťovanie vitality exponovaných neembryonovaných vajíčok Toxocara canis 

Vitalitu neembryonovaných vajíčok Toxocara canis sme zisťovali inkubáciou do invázneho štádia 

v termostate pri teplote 26oC po dobu 21 dní (Lamina, 1964; Von Der Heide, 1973). Vývinová schopnosť 

vajíčok bola porovnávaná s kontrolnou skupinou udržiavanou v destilovanej vode v aeróbno-anaeróbnych 

podmienkach. 

Vyhodnotenie výsledkov 

sme vykonávali na základe zisťovania vitality exponovaných neembryonovaných vajíčok testovaných  

helmintov  mikroskopicky. . Efektívnosť (ovocídny účinok) testovaných prípravkov  sme vyhodnotili 

porovnaním počtu devitalizovaných neembryonovaných vajíčok T. canis (v %) v experimentálnych skupinách 

po ich expozícii v testovanom roztoku s počtom devitalizovaných neembryonovaných vajíčok T. canis 

v kontrolnej skupine.  

Na zisťovanie vitality neembryonovaných vajíčok sme zvolili nasledovné kritéria : 

1. sledovanie odchyliek povrchovej a vnútornej štruktúry neembryonovaných  vajíčok po 
exponovaní v testovaných prostriedkoch, 

2. zisťovanie ich vývojovej schopnosti do invazívneho štádia inkubáciou v termostate pri teplote 
23° C po dobu 28 dní u askaridií . 

Štatistické vyhodnotenie 

 Výsledky experimentov sú vyjadrené ako priemerné hodnoty ± smerodatná odchýlka (SD). Na porovná-

vanie signifikantných rozdielov medzi experimentálnymi a kontrolnými vzorkami sme použili ANOVA a Dun-

nett Multiple Comparison test na hladinách významnosti P<0,05 a P<0,01 (STATISTICA 6.0, StatSoft Inc., 

USA). 

 

VÝSLEDKY 

Na prítomnosť zárodkov helmintov sme koprologicky vyšetrili 87 vzoriek trusu psov z okresu Košice - 

okolie. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo až 53 vzoriek (60,9 %) pozitívnych na prítomnosť vajíčok 

helmintov. 

V truse sme najčastejšie detegovali vajíčka T. canis. Potom nasledovali vajíčka Trichuris sp., T.leonina, 

vajíčka z čeľade Ancylostomatidae (Ancylostoma sp. a Uncinaria stenocephala) a Capillaria sp. 
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Tab. 1: Koprologické vyšetrenie psov z okresu Košice-okolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V laboratórnych podmienkach sme v suspenzných pokusoch testovali ovocídny (devitalizačný) účinok 

vybraných dezinfekčných prostriedkov (Savo, Saniten, H1) a .potenciálne efektívnej chemickej látky (NaOH) 

na neembryonované vajíčka T. canis pri 60, 90 a 180 minútovej expozičnej dobe. Efektívnosť (ovocídny úči-

nok) testovaných prípravkov a prostriedkov sme vyhodnotili porovnaním počtu devitalizovaných neembryono-

vaných vajíčok T. canis (v %) v experimentálnych skupinách po ich expozícii v testovanom roztoku s počtom 

devitalizovaných neembryonovaných vajíčok T. canis v kontrolnej skupine. V kontrolných vzorkách, ktoré boli 

hodnotené paralelne s testovaním ovocídneho účinku, bolo devitalizovaných v priemere 11,25 ± 2,69 % vajíčok 

T. canis. 

Hodnota pH testovaného roztoku NaOH bola 9,52 Vývinová schopnosť neembryonovaných vajíčok 

T. canis pri stanovených dobách expozície (60, 90 a 180 minút) nebola podstatne ovplyvnená. Počet devitalizo-

vaných vajíčok T. canis zvyšoval s rastúcou dobou expozície v testovanom prípravku (Tab.2). Najmenšie 

množstvo devitalizovaných vajíčok T. canis sme zaznamenali pri 60 minútovej expozícii (11,21 ± 1,24  %) 

a najväčšie pri 180 minútovej expozícii (23,98 ± 4,33 %).  

 
Tab 2:  NaOH (5%,70°C ) na neembryonované vajíčka T.canis 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P< 0,05 
** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,01 
*** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,001 

Ovocídny účinok na neembryonované vajíčka T. canis sme nezaznamenali ani pri dezinfekčnom prí-

pravku SAVO. V tomto prípravku určenom na povrchovú dezinfekciu sa aktívny chlór viaže na zásadité che-

mické látky, čo sa odrazilo v hodnote pH (11,73). Po 60 minútovej expozícii bolo devitalizovaných 9,93 ± 2,27 

% neembryonovaných vajíčok T. canis.  Zvýšovaním doby expozície sa len nepatrne zvýšilo množstvo devitali-

zovaných vajíčok. Najviac devitalizovaných vajíčok sme zaznamenali po 180 minútovej expozícii uvedeného 

dezinfekčního prípravku (Tab.3 ). Pri dezinfekčním prostriedku SAVO ako aj pri testovanom roztoku NaOH 

sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely v počte devitalizovaných neembryonovaných vajíčok T. ca-

nis v porovnaní s kontrolnou skupinou pri stanovených dobách expozície. 

 
 
 
 

Doba expozície (minúty) Devitalizované vajíčka ( % ± SD) x

60 11,21 ± 1,24 
90 11,49 ± 5,30 
180 23,98 ± 4,33 

Kontrola 11,25 ± 2,69 

Druh Prevalencia (%) 

T. canis 41,4 
T. leonina 11,5 
Trichuris sp. 21,8 
Capillaria sp. 2,3 

čeľ. Ancylostomatidae 9,2 
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Tab 3: Ovocídny účinok dezinfekčného prípravku SAVO( 10%) na neembryonované vajíčka T.canis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P< 0,05 
** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,01 
*** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,001 
 
 
 Výraznejší devitalizačný účinok na vajíčka T. canis než u NaOH a dezinfekčního prípravku SAVO sa 

prejavil pôsobením pri dezinfekčných prostriedkoch Saniten a Hviezda . 

 Už po 60 minútovej expozícii vajíčok v dezinfekčním prostriedku Saniten (Tab. 4) bolo devitalizova-

ných v priemere 56,32 ± 6,83  % neembryonovaných vajíčok T. canis. Zvýšením expozičnej doby na 90 minút 

sa počet devitalizovaných vajíčok T. canis zvýšil na 63,07 ± 7,70  % vajíčok). Po uplynutí 180 minútovej expo-

zície bolo devitalizovaných 56,01 ± 8,05 % vajíčok T. canis. Testovaný roztok mal kyslý charakter (pH 3,66). 

V porovnaní s kontrolnou skupinou boli štatisticky významné rozdiely v počte devitalizovaných neembryono-

vaných vajíčok T. canis zistené na hladine P<0,01 pri všetkých testovaných expozíciách. 

Tab. 4: Ovocídny účinok dezinfekčného prípravku SANITEN (10%)na neembryonované vajíčka T.canis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P< 0,05 
** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,01 
*** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,001 
 
 Najvýraznejší ovocídny účinok prejavil dezinfekčný prípravok H1. Pri sledovaných dobách expozície 

bolo devitalizovaných viac ako 90 % neembryonovaných vajíčok T. Canis (Tab.5). pH tesovaného dezinfekční-

ho prostriedku bolo 10,02. Po expozícii vajíčok v dezinfekčnom prostriedku Hviezda v nich boli zistené viditel-

né morfologické zmeny.  

Vajíčka boli priehľadné s výrazne redukovanou zárodočnou hmotou. Tá sa väčšinou javila ako malá 

bodka pri vnútornom okraji vajíčka Štatisticky významné rozdiely v počte devitalizovaných neembryonova-

ných vajíčok T. canis sme v porovnaní s kontrolnou skupinou zistili na hladine P<0,001 pri stanovených do-

bách expozície testovaného roztoku H1. 

 
 
 
 
 
 
 

Doba expozície (minúty) Devitalizované vajíčka ( % ± SD) 
x

60 56,32 ± 6,83 ** 
90 63,07 ± 7,70 ** 
180 56,01 ± 8,05** 

Kontrola 11,25 ± 2,69 

Doba expozície (minúty) Devitalizované vajíčka ( % ± SD) x

60 9,93 ± 2,27 
90 9,42 ± 1,28 
180 24,77 ± 5,33 

Kontrola 11,25 ± 2,69 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

189 

Tab. 5: Ovocídny účinok dezinfekčného prípravku H1 (100 %) na neembryonované vajíčka T.canis  
  

* Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P< 0,05 
** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,01 
*** Rozdiel v podiele devitalizovaných vajíčok P.equorum preukazný na hladine P<0,001 
 

 
Graf 1: Porovnanie devitalizačného účinku testovaných dezinfekčných prípravkov a chemických 

látok na neembryonované vajíčka T.canis pri rôznych dobách expozície. 
 
LITERATÚRA  : u autorov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doba expozície (minúty) Devitalizované vajíčka ( % ± SD) 
x

60 94,18 ± 0,48 *** 
90 97,96 ± 1,93 *** 
180 98,04 ± 1,77 *** 

Kontrola 11,25 ± 2,69 
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EFFECT OF DIETARY ESSENTIAL OIL EXTRACT ON BLOOD  

VARIABLES OF BROILER CHICKENS 

Zita Faixová*, Štefan Faix** 

*University of Veterinary Medicine, Košice, Slovak Republic, **Institute of Animal Physiology Slovak Acad-

emy of Sciences, Slovak Republic. 

 

INTRODUCTION 

Many herbs and plant extracts have antimicrobial activities  (Prabuseenivasan et al., 2006) and antioxidant 

(Shahidi et al., 1992) and anti-inflammatory properties (Chao et al., 2005) which make them useful as natural 

additives in animal feeds.  

Plant extracts (anise oil, cinnamon oil, garlic oil) may allow the manipulation of rumen microbial fermentation 

by decreasing total volatile fatty acid concentration and reduction ammonia N concentration (Busquet et al., 

2006). 

Essential oils derived from sage, rosemary, thyme and other herbs inhibit osteoclast activity and in vitro leading 

to an increase in bone density (Putnam et al, 2006). 

Recently, it was reported that some essential oils such, as cinnamon has the potential to favorably influence the 

insulin system and has beneficial effects on blood glucose and lipid metabolism of people with type 2 diabetes 

(Mang et al., 2006). 

There is a dearth of literature regarding the effects of cinnamon on blood biochemistry of broiler chickens. 

The objectives of the current study were, therefore, to investigate the effects of different doses of Cinnamomum 

zeylanicum in diet on blood biochemistry of broiler chickens. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 Thirty two 1-d old male broiler chicks of a commercial strain (ROSS 308, Párovské háje, Slovakia) were 

randomly distributed into groups of 8 birds in each one. The birds were kept on the floor for the course of the 

study. Continuous lighting and water and feed ad libitum were provided thoughout the experiment. 

 All experimental procedures with animals were in accordance with European Guidelines for Care and 

Use of Animals for Research Purpose and they were approved by a local ethic committee. 

 The chicks received the diets from the day of hatch to 38 d of age. The basal diets were formulated to 

meet or exceed all nutritional requirements of starter, grower and finisher .The four types of diets included ba-

sal diets for chicks  supplemented by 0%. 0.1%. 0.05% and 0.025% cinnamon ( Cinnamomi aetheroleum of 

Cinnamomum zeylanicum, Calendula a.s., Nová Ľubovňa, Slovakia), certificate of quality No 610. 

 At the end of experiment blood samples were collected by intracardial puncture. 

Kits for calcium, potassium,  and glucose assays were obtained from BIO-LA-test (Brno, Czech Republic). Kits 

for  alanine aminotransferase, triglycerides, and cholesterol  assays were purchased from RANDOX Lab. 

(Crumlin, United Kingdom). 

 Results are presented as mean ± S.E.M. Statistical significance was performed by a one-way analysis of 

variance (ANOVA). 
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RESULTS 

 Addition of cinnamon to the diets caused a significantly lower plasma glucose level and the effects of 

cinnamon on plasma glucose levels tended to be dose-dependent (Table 1). 

 Dietary intake of 0.05% and 0.025% cinnamon reduced serum alanine aminotransferase activity and 

plasma potassium levels. Ingestion of cinnamon resulted in no significant changes in circulating calcium, and 

triglycerides  levels (Tables 1). 

 

Table 1. Effect of dietary intake of Cinnamomum zeylanicum oil on biochemical parameters in broiler chickens. 

 

Significant differences within a row are indicated by the same superscript letter, P< 0.05; mean ± S.E.M., n=8. 

 

DISCUSSION 

 Dietary addition of cinnamon (0.1, 0.05 and 0.025%) to broiler chickens for 38 days resulted in 

a decreased plasma glucose level in a dose-dependent manner. 

 C. zeylanicum has been shown to be generally safe when ingested  and to have many pharmacological 

properties, such as antioxidant activity, anti-inflammatory and antimicrobial effects (Mancini-Filho et al., 1998, 

Lopez et al., 2005). 

 It was found that cinnamaldehyde in C. zeylanicum was effective in decreasing plasma glucose concen-

tration, glycosylated hemoglobin, serum total cholesterol, triglyceride level and in addition markedly increased 

plasma insulin, hepatic glycogen and HDL cholesterol level to streptozotocin-induced male diabetic wistar rats 

(Subash Babu et al., 2006). Cinnamon extract has been shown to reduce insulin resistance in in vitro and in vivo 

studies by increasing phosphatidylinositol 3-kinase activity in the insulin signaling pathway, thus potentiating 

insulin action. 

 Effect of C. zeylanicum on blood glucose and insulin sensitivity were evaluated in several animal stu-

dies. 

 Kannappan et al. (2006) reported that dietary cinnamon extract improved glucose tolerance and preven-

ted the hyperlipidemia observed in fructose-fed rats. Similar results were observed in db/db mice by Kim et al.

(2006) and in both Zucker fatty rats and spontaneously hypertensive rats suggesting that these natural products 

are enhancing insulin sensitivity (Talpur et al., 2005). 

 On the other hand, Sambaiah et Srinivasa (1991) reported that common spices – cumin, cinnamon, gin-

ger, mustard and tamarind added to normal and hypercholesterolemia-inducing diet did not show any choleste-

rol lowering effect when added in the diet of rat at about 5-fold the normal human intake. 

 Cinnamon has been investigated in human studies for its antidiabetic properties. For instance Khan et a. 

  Control group 
Diets     

0.1% cinnamon 0.05% cinnamon 0.025% cinnamon 
Calcium (mmol/l) 1.53±0.11 1.80±0.17 1.70±0.14 1.60±0.12 
Potassium (mmol/l) 6.74±0.37 6.55±0.66cd 4.12±0.34abc 6.04±0.30ad 
ALT (µkat/l) 1.53±0.09ab 1.25±0.01 0.88±0.21a 0.95±0.09b 
Glucose (mmol/l) 14.80±0.55ab 8.79±0.35acd 11.79±0.63bc 12.45±0.74d 
Triglycerides 
(mmom/l) 0.55±0.036 0.51±0.01 0.52±0.03 0.48±0.03 

  Parameter 
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(2003) reported the largest benefit of cinnamon in lowering fasting glucose and lipid profile markers. Though 

the Mang et al. (2006) trial also observed a significant decrease in fasting glucose, the magnitude of the effect 

was far less dramatic. Recently Wang et al. (2007) reported significant reductions in insulin resistance in wo-

men with polycystic ovary syndrome treated orally by cinnamon. 

 On the other hand, Vanschoonbeek et al. (2006) did not observe a significant change in blood sugar or 

lipid profile markers. Similar results were observed by Suppapitiporn et al. (2006). 

 In the present study triglycerides and calcium  were unaffected by cinnamon intake by broiler chickens. 

 The discrepancy between our data and results of other animal experiments could be due to a number of 

factors, including differences in effect of cinnamon between species, cinnamon concentration, cinnamon source 

(quality and chemical chracterization), animal genetics or sex. 

 No adverse effect of cinnamon in doses used in animals were recorded. 

 This prelimitary study about effects of different doses of Cinnamomum zeylanicum on blood biochemis-

try showed that 38 d administration of cinnamon caused a significantly lower plasma glucose level by broiler 

chickens. 

 

CONCLUSION 

 It was concluded that cinnamon could be used not only for flavor and taste in food preparation but it had 

additional role in glucose metabolism by broiler chickens. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This work was supported by the grants VEGA No 1/0420/08 and No 2/7046/27. 

 

REFERENCES 

1. Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A, Kamel C, 2006, Plant extracts affect in vitro rumen micro-

bial fermentation, J Dairy Sci, 89, 761-771. 

2. Chao LK, Hua KF, Hsu HY, Cheng SS, Liu JY, Chang ST, 2005, Study on the antiinflammatory 

activity of essential oil from leaves of Cinnamomum osmophloeum, J Agric Food Chem, 53, 

7274-7278. 

3. Kannappan S, Jayaraman T, Rajasekar P, Ravichandran MK, Anuradha CV, 2006, Cinnamon 

bark extract improves glucose-metabolism and lipid profile in the fructose-fed rat, Singapore 

Med J, 47, 858-863. 

4. Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, Khattak Kn, Anderson RA, 2003, Cinnamon improves gluco-

se and lipids of people with type 2 diabetes, Diabetes Care, 26, 3215-3218. 

5. Kim SH, Hyun SH, Choung SY, 2006, Anti-diabetic effect of cinnamon extract on blood glucose 

in db/db mice, Ethnopharmacol, 104, 119-123. 

6. Lopez, P, Sanchez C, Batlle R, Narin C, 2005, Solid- and vapor phase antimicrobial activities of 

six essential oils:susceptibility of selected foodborne bacterial and fungal strains, J Agric Food 

Chem, 53, 6939-6946. 

7. Mancini-Filho J, van Koiji A, Mancini DA, Cozzolino FF, Torres RP, 1998, Antioxidant activity 

of cinnamon (C. zeylanicum, Breyne) extracts, Bol Chim Farm 137, 443-447. 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

193 

8. Mang B, Wolters M, Schmitt B, Kelb K, Lichtinghagen R, Stichtenoth DO, Hahn A, 2006, Effect 

of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA, and serum lipids in diabetes mellitus type 2, Eur 

J Clin Invest, 36, 340-344. 

9. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S, 2006, In vitro antibacterial activity of some 

plant essential oils, BMC Complement Altern Med, 6, 39. 

10. Putnam SE, Scutt AM, Bicknell K, Priestley CM, Willaimason EM, 2006, Natural products as 

alternative treatments for metabolic bone disorders and for maintenance of bone health (Review 

article), Fytotherapy Res, 21, 99-112. 

11. Sambaiah K, Srinivasan K, 1991, Effect of cumin, cinnamon, ginger, mustard and tamarind in 

induced hypercholesterolemic rats, Nahrung, 35, 47-51. 

12. Shahidi F, Wanasundara PD, 1992, Phenolic antioxidants, Crit Rev Food Sci Nutr 32, 67-103. 

13. Subash Babu P, Prabuseenivasan S, Ignacimuthu S, 2007, Cinnamaldehyde-A potential antidia-

betic agent, Phytomedicine, 14,15-22. 

14. Suppapitiporn S, Kanpaksi N, Suppapitiporn S, 2006, The effect of cinnamon cassia powder in 

type 2 diabetes melllitus, J Med Assoc Thai, 89, Suppl 3, S 200-205. 

15. Talpur N, Echard B, Ingram C, Bagchi D, Preuss H, 2005, Effects of a novel formulation of es-

sential oils on glucose-insulin metabolism in diabetic and hypertensive rats: a pilot study, Diabe-

tes Obes Metab, 7, 193-196. 

16. Vanschoonbeek K, Thomassen BJ, Senden JM, Wodzig WK, van Loon LJ, 2006, Cinnamon sup-

plementation does not improve glycemic control in postmenopausal type 2 diabetes patients, J 

Nutr, 136, 977-980. 

17. Wang JG, Anderson RA, Graham GM 3rd, Chu Mc, Sauer MV, Guarnaccia MM, Lobo RA, 

2007, The effect of Cinnamon extract on insulin resistance parameters in polycystic ovary syn-

drome: a pilot study, Fertil Steril, 88,240-243. 

 

 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

194 

VPLYV APLIKÁCIE CHRÓMU V TKANIVÁCH A VAJCIACH JAPONSKÝCH PREPELÍC 

 

INFLUENCE OF CHROMIUM APPLICATION IN TISSUES AND EGGS  

OF JAPANESE QUAILS 

 

Skalická M., Koréneková B., Naď P. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, Košice 

 

ABSTRAKT 
V experimente bol sledovaný vplyv aplikácie chrómu u Japonských prepelíc. Japonské prepelice  (n=40) boli 

rozdelené do dvoch skupín po 20 ks. Skupina 1 bola kontrolná, kým v 2. skupine bol  chróm experimentálne 

aplikovaný  denne vo vodnom roztoku v dávke 0,12 mg na kus.  Hladiny  chrómu boli analyzované v tkanivách 

a vajciach Japonských prepelíc na 35. a 58. deň experimentu metódou AAS.   

 

Kľúčové slová:  chróm, Japonské prepelice, tkanivá, vajcia 

 

ABSTRACT 
An experiment was conducted to evaluate the effect of application of chromium in Japanese quails. Japanese 

quails (n=40) were divided into 2 groups with 20 animals per group. Group 1 was the control group, while in 

the group 2, Cr was experimentally administered daily in water solution in dose 0.12 mg of Cr for one quail.  

The level of Cr was determined in tissues and eggs of Japanese quails on 35 and 58 day of experiment by the 

method of AAS.   

 

Key words: chromium, Japanese quails, tissues, eggs 

 

ÚVOD 

V rámci výskumnej základne je potrebné stále hľadať nové metodické postupy a spôsoby eliminácie zdrojov 

znečistenia a detoxikácie cudzorodých látok nielen v prostredí, ale aj v samotných živých organizmoch. Jednou 

z mnohých ciest ako eliminovať negatívne vplyvy životného prostredia na zdravie zvierat sa môže stať aj apli-

kácia esenciálnych prvkov vo vhodných množstvách ako prídavkov do  krmív. Ich nedostatok ako aj prebytok 

môže spôsobiť rôzne závažné poruchy zdravotného stavu (Venglovský a kol. 2005). 

V súčasnej dobe sa do popredia záujmu výskumu zaradili esenciálne  prvky ako Cr, Cu, Mo, Se a Zn,  ktoré 

majú mimoriadny význam pre organizmus v rade katalytických, enzymatických, aktivačných a regulačných 

procesoch. Trojmocný chróm je esenciálny biogénny prvok, ktorý má vzťah k sacharidovému a lipidovému 

metabolizmu (Koréneková a  kol. 2002). 

Prepelica japonská sa v poslednom období vo svete široko využíva ako modelové zviera na pokusy, ktorých 

závery majú platiť aj pre ostatné ekonomicky významné aviárne druhy, a to najmä sliepky a morky. Spoločen-

ská potreba prepelice japonskej stále rastie. Používa sa nielen ako hydinársky, ale aj ako všeobecne biologický 

a biomedicinálny aviárny model v rôznych genetických, fyziologických, výživárskych, etologických a techno-
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logických pokusoch tak v oblasti aplikovaného, ako aj základného výskumu (Baumgartner a kol. 2004). Cie-

ľom práce bolo sledovanie hladín  chrómu v tkanivách a vajciach  Japonských prepelíc. 

 
MATERIÁL A METODIKA 
 
     Do pokusu boli zaradené Japonské prepelice vo veku 3 týždňov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín: kon-

trolná a experimentálna.  Pokusnej skupine 2 bol aplikovaný vo vodnom roztoku CrCl 3.6H2O  v dávke 0,12mg 

Cr/kus a deň.  Prepelice boli ustajnené v klietkach, pričom mali optimálne mikroklimatické podmienky pre rast.  

Prepelice boli kŕmené kompletnou kŕmnou zmesou pre hydinu  HYD 10 ako plnohodnotné krmivo. Krmivo  a 

voda boli podávané ad libitum.  Hladiny chrómu boli sledované na 35. deň a  50. deň experimentu 

a analyzované  na AAS (Unicam Solar 939) podľa  metodiky, ktorú uvádza  Kocourek  (1992). Výsledky boli 

štatisticky vyhodnotené  programom (Microsoft Excell 7.0).   Experiment bol schválený etickou komisiou 

UVL, pričom experimentálne podmienky  pokusu boli v súlade s  etickými štandardmi welfare a starostlivosti  

o zvieratá.  

 

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 
 

V  pokusnej skupine sme po 35. dňoch  aplikácie Cr japonským prepeliciam (tab č. 1) zistili štatisticky výz-

namne znížené hladiny Cr (0,159;  0,203; 0,051 mg.kg-1)  vo prsnej a stehennej svalovine (p £ 0,001) a v pečeni 

(p £ 0,01)  v porovnaní s  kontrolnou skupinou (0,396; 0,277; 0,361 mg.kg-1).  Na druhej strane, vo vaječnom 

bielku a v škrupine sme  po 35. dňovej aplikácií zaznamenali štatisticky  významné zvýšenie (p£0,001; p£0,01) 

hladín chrómu  (0,242; 0,300; 0,500 mg.kg-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Avšak vo vaječnom žĺtku 

sme zistili  štatisticky významné zníženie (p £ 0,001) hladín chrómu  0,140 mg.kg-1 (tab. č. 2 ). 

V 2. pokusnej skupine  boli po 58 dňoch aplikácie  Cr hladiny  mierne vyššie  v pečeni (0,162mg.kg-1) 

v porovnaní s kontrolnou skupinou (0,123 mg.kg-1).   Vo svalovinách – prsnej a stehennej sme zaznamenali 

mierne zvýšenie (0,179; 0,180 mg.kg-1)  oproti kontrolnej skupine (0,154; 0,174  mg.kg-1). Podobne  Uyanik 

a kol. (2005) vo svojom experimente s Japonskými prepelicami zistili zvýšenie hladín chrómu v pečeni 

a v svalovine. 

Ku  štatistickému zvýšeniu hladín chrómu   (p £ 0,05) došlo po 58 dňovej aplikácií aj v prípade  vaječného biel-

ka a škrupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou, kým v žĺtku sme zistili len mierny pokles hladín chrómu. 

Zvýšenie hladín chrómu v bielku a žĺtku  vajec pozorovali  Sahin a kol. (2004),  ktorí aplikovali chróm v diéte 

Japonských prepelíc. 

Chróm ako esenciálny prvok má významnú úlohu pre organizmus zvierat v rôznych biochemických reakciách.  

Mechanizmus pôsobenia Cr na metabolické funkcie organizmu je spojené s glukózo - tolerančným faktorom 

(GTF). Pôsobenie GTF sa  neobmedzuje len na úpravu glukózovej tolerancie, ale zahrňuje aj iné metabolické 

pochody organizmu, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a regulujú. 

Z nášho experimentu vyplýva, že prídavok chrómu v diéte Japonských prepelíc veľmi neovplyvnil hladiny 

chrómu vo vajciach, ale mal vplyv na zvýšenie hladín v pečeni.   
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 Tab. 1 Hladiny  Cr v svalovine a v pečeni Japonských prepelíc  (mg.kg-1)   

  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Hladiny  Cr v bielku, žĺtku a škrupine  Japonských prepelíc (mg.kg-1) 

  

 

       

 

 

 

 

 *   štatistická významnosť na hladine  p≤  0.05 

**  štatistická významnosť na hladine  p≤  0.01 

*** štatistická významnosť na hladine p ≤ 0.001 

Práca vznikla za  podpory  VEGA 1/0403/08 

      35.deň     58.deň   

    
prsný 
sval steh sval pečeň 

prsný 
sval steh sval Pečeň 

kontrola x 0.396 0.361 0.277 0,154 0,174 0,123 
  sd 0.064 0.020 0.055 0,043 0,023 0,025 
  x max 0.492 0.387 0.320 0,202 0,210 0,162 

Cr x 0,159*** 0,203*** 0,051** 0,179 0,180 0,162 
  sd 0,026 0,062 0,018 0,028 0,049 0,062 
  x max 0,270 0,315 0,082 0,208 0,271 0,278 

      35.deň     58.deň   
    bielok žĺtok škrupina bielok žĺtok škrupina 
kontrola x 0,143 0,349 1,881 0,131 0,462 1,605 
  sd 0,022 0,050 0,079 0,014 0,183 0,350 
  x max 0,164 0,394 1,970 0,144 0,716 2,040 

Cr x 0,242*** 0,140*** 3,05** 0,230* 0,354 2,122* 
  sd 0,020 0,018 0,558 0,080 0,071 0,250 
  x max 0,270 0,162 3,650 0,357 0,488 2,595 
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Ekonomika a životné prostredia 
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Kontaminácia individuálnych zdrojov pitnej vody v strednospišskej zaťaženej oblasti 
 

Contamination of individual sources of drinking water in polluted Central Spiš region 

 
Vargová, M., Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., Sasáková, N., Hromada, R.,  

Laktičová, K., Kudríková, D., Halán, M. 
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 

 
Abstract 
The aim of the present paper was to evaluate individual sources of drinking water in a village located in envi-

ronmentally polluted Central Spiš region which has been affected negatively by   mining activities and subse-

quent processing of complex Fe and Cu ores. Altogether 20 wells were examined chemically (pH, NH3, NO2, 

NO3, Cl
-, Cl2 CODMn and 71 elements including heavy metals) and microbiologically focusing on  selected in-

dicators of contamination (KM22, KM36, KB and E.coli). The results obtained were evaluated on the basis of 

a Statutory order of  SR 354/2006 of the Civil Code  (of May 10, 2006)on requirements on water intended for 

human consumption. 

 Limits for heavy metals were exceeded in 3 wells (Ni, Sb and Sb and As). The acceptable concentration 

of NH3 was exceeded in one well, of NO2 in 3, NO3 in 3  and Cl
- in 10 wells. Higher concentrations of  Cl2 were 

determined  in 1 well and of  COD in 5 wells. In the majority of cases only 1 or 2 parameters were exceeded 

with the exception of 3 wells (3 parameters in two and 5 in one well). None of the wells could be considered 

completely safe from the bacteriological point of view. 

 

Key words: drinking water, heavy metals, chemical parameters, hygienic safety 

 

Úvod 

Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné a preto je potrebné ich chrániť a a rozumne s nimi nakladať. Kvali-

tu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňala 

príslušné zdravotnícke normy.  

Kvalita vody je definovaná ako súbor reprezentatívnych údajov, ktoré charakterizujú fyzikálne, chemické 

a biologické vlastnosti vody z hľadiska možnosti jej použitia na rôzne účely. V roku 2006 vstúpilo do platnosti 

Nariadenie vlády č. 354/2006 Z.z., ktorým sa  ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu. Voda, ktorá zodpovedá požiadavkám tohto nariadenia 

nespôsobuje ani po dlhodobom požívaní zdravotné problémy.biť toxicky a obsahovať veľmi veľa minerálov 

a organických látok. Pretože kvalita vody a jej bezpečnosť závisí od kvality ostatných zložiek prostredia, je 

potrebné, aby sme k ochrane životného prostredia pristupovali nanajvýš zodpovedne. 

Podzemné vody sú menej vystavované znečisťovaniu ako povrchové vody, ich kvalita je pomerne stála, prípad-

né následky znečistenia však trvajú dlhšie a sú väčšinou ťažko odstrániteľné. Počet látok, ktoré môžu znečisťo-

vať podzemné vody stále narastá a je reálny prienik týchto látok do potravinového reťazca. V súvislosti 

s rastúcimi nárokmi na zásobovanie pitnou vodou a už existujúcim nedostatkom zdrojov v niektorých lokali-

tách je potrebné zvýšiť ochranu podzemných zdrojov vody a zlepšiť   sledovanie ich kvality, ktoré v súčasnosti 

nie je vyhovujúce. 

Cieľom našej práce bolo vyšetrenie kvality pitnej vody pochádzajúcej z individuálnych zdrojov zo strednospiš-

skej ohrozenej oblasti po stránke chemickej a mikrobiologickej  v súvislosti s možnými zdrojmi znečistenia. 
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Materiál a metódy 

Od októbra 2005 do decembra 2006 boli vyšetrované vzorky vody z 20 studní rôznej hĺbky (približne 4-14 m) 

a výdatnosti v obci, ktorá nie je napojená na verejný vodovod a nachádza sa v oblasti Stredného Spiša, negatív-

ne poznamenanej banskou činnosťou s následným spracovaním komplexných železných a medených rúd. 

Hlavnými jadrami znečistenia sú priemyselné lokality Rudňany, Krompachy a Spišská Nová Ves. Útlmom ťaž-

by a modernizáciou technologických procesov došlo k zníženiu kontaminácie ovzdušia ťažkými kovmi, no 

stále treba počítať s heterogénnou kontamináciou pôdneho krytu Hg a niektorými ťažkými kovmi (Cu, Pb, Cd, 

Zn). 

Chemické vyšetrenie zahrnovalo stanovenie pH, NH3, NO2, NO3, Cl
-, Cl2 CODMn  a  stanovenie 71 prvkov, 

vrátane ťažkých kovov, metódou AAS (Výskumný ústav veterinárnej medicíny pri UVL. 

V rámci mikrobiologického vyšetrenia boli zisťované počty KM22, KM36, KB and E.coli. 

Stanovenia boli vykonané podľa príslušných  STN ISO a STN EN ISO a získané hodnoty boli porovnané  s 

parametrami obsiahnutými v Nariadení vlády č. 354/2006 Z.z. 

 

Výsledky a diskusia  

Výsledky komplexného vyšetrenia vzoriek vody z uvedených studní metódou AAS (71 prvkov) ukázali, že 

z prvkov, pre ktoré  Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. určuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH), boli pre-

kročené len 3 a to v studni č. 6, kde nikel dosiahol hodnotu  0,027 mg.l-1 (NMH pre Ni =  0,02 mg.l-1), v studni 

č. 16 kde bola zistená zvýšená koncentrácia antimónu na úrovni 0,012 mg.l-1,  (NMH  pre Sb = 0,005 mg.l-1) 

a v studni č. 18, kde bola prekročená NMH pre antimón – 0,0086 mg.l-1 i arzén – 0,019 mg.l-1 (NMH pre As = 

0.01 mg.l-1). Najvážnejším prejavom pri dlhodobej expozícii Ni je rakovina pľúc, nosnej dutiny a hrtana.  Chro-

nická toxicita As  sa prejavuje zmenami na koži a slizniciach a neurologickými a hematologickými zmenami 

a pravdepodobne aj  mutagénnymi a karcinogénnymi účinkami. Problematika odstraňovania antimónu pri úpra-

ve vody je v podmienkach SR aktuálna až od roku 1998, na základe odporučení WHO, predovšetkým pre jeho 

karcinogénne účinky.   

Výsledky chemických ukazovateľov kvality, indikujúcich znečistenie vody  ukázali, že medzná hodnota  pre 

amónne ióny (MH = 0,5  mg.l-) bola prekročená v jednej studni (1,44 mg.l-1) pre dusitany (MH = 0,1 mg.l-1) 

v 3 studniach (č. 3 – 0,12,  č. 6 – 0,168  a č. 7 – 0,68 mg.l-1), pre dusičnany (MH = 50 mg.l-1) v 3   studniach 

(6,8 a 9, hodnoty 55-100 mg.l-1) a chloridov (MH = 100 mg.l-1) v 10 studniach (1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 

hodnoty 108-399 mg.l-1). V studni č. 7 bol zistený zvýšený obsah voľného chlóru na úrovni 0,8 mg.l-1 (MH = 

0,3 mg.l-1). Zvýšená hodnota CHSKMn  (MH = 3 mg.l-1 bola zistená v 5 studniach (3, 4, 6, 17, 18, hodnoty 3,7-

8,25 mg.l-1). Zvýšená hodnota CHSK predstavuje riziko pre ľudské zdravie ak je takáto voda dezinfikovaná 

chlórom a to z hľadiska tvorby trihalogénmetánov.  

 Mikrobiologickým vyšetrením sa zistilo, že koliformné baktérie, ktoré slúžia  ako indikátor možného 

fekálneho znečistenia, boli prítomné v 10 ml vody vo všetkých studniach vo všetkých vzorkách a v niektorých 

dokonca vo veľmi vysokých počtoch (>300 KTJ). Navyše počty E.coli, indikujúce  prítomnosť fekálneho zne-

čistenia, boli aspoň pri jednom vyšetrení prítomné vo všetkých studniach. 

Z bakteriologického hľadiska najhoršia bola studňa č. 6, v ktorej ako v jedinej boli zistené aj zvýšené hodnoty 

5 chemických indikátorov znečistenia a zvýšený obsah niklu. Neďaleko tejto studne sa nachádzal septik. 
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Záver 

Na základe výsledkov mikrobiologického vyšetrenia nebolo možné ako úplne bezpečnú hodnotiť ani jednu 

studňu. Aj keď niektoré studne poskytli dobré výsledky pri niektorých odberoch, pri iných bola zistená prítom-

nosť indikátorových koliformných baktérií a E.coli v 10 ml objeme vody, pričom limit podľa Nariadenia vlády 

SR 354/2006 Z.z. je 0 KTJ.  

K zistenému stavu môže prispievať aj chov hospodárskych zvierat a aplikácia ich exkrementov na pôdu, aj keď 

ich počty v posledných rokoch značne poklesli. Za hlavnú príčinu nevyhovujúcej kvality vody v skúmaných 

studniach však možno považovať  umiestnenie studní a absenciu potrebnej úpravy ich okolia. 
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TO BIOLOGICALLY TREATED WASTEWATERS 
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Summary 

Sludge from wastewater treatment is an organic waste which, with regard to the content of nutrients,  consti-

tutes a substrate suitable for application to agricultural soil. However, it also contains components which at  

higher levels present a risk to soil and the environment and because of that this material should be processed by 

ways which decrease the negative consequences. 

 Liming of sludge increased its pH which resulted in devitalisation effect on the investigated coliform 

bacteria but only during the first 28 days after which the pH decreased and the plate counts of coliforms in-

creased by day 42 of storage. Addition of natural zeolite alone had no influence on survival of micro-

organisms. Addition of both lime and zeolite to sludge prolonged the devitalisation effect on coliform and fecal 

coliform bacteria and on fecal streptococci in comparison with  other substrates. Because the devitalisation 

effect of the liming of sludge persisted only during the increased pH in the period of about 28 days, it is advis-

able  to harmonise the time of liming and  application of sludge to agricultural soil. 

 

Úvod 

Medzi organické odpady patria aj čistiarenské kaly, ktoré je možné využiť v rámci recyklácie na hnojenie po-

ľnohospodárskych pôd. Každoročne sa zvyšujúca produkcia čistiarenských kalov, ktorých ročná celosvetová 

produkcia predstavuje okolo 20. 109 t  obmedzuje donedávna využívané spôsoby ich likvidácie ako je spaľova-

nie a skládkovanie čistiarenských kalov, ktoré zároveň znečisťujú životné prostredie. V súčasnosti sa preferuje 

recyklácia kalov (kompostovanie) a následné využívanie v poľnohospodárstve. 

Čistiarenské kaly predstavujú organické odpady obsahujúce využiteľné agrochemicko-výživové zložky (dusík, 

fosfor a iné organické látky), ktoré ich oprávňujú k aplikácii na poľnohospodársku pôdu. Súčasne ale obsahujú 

aj zložky, ktoré sú pre pôdu, vodu a potravinový reťazec vo zvýšených koncentráciách rizikové, a preto si vy-

žadujú kvalifikované využitie, aby sa zabránilo kontaminácii pôdy, zvýšila sa jej rentabilita pri pestovaní plo-

dín, ale zamedzilo sa hromadeniu rizikových látok v pôde a nadmernému ukladaniu tohto materiálu na sklád-

kach so všetkými negatívnymi dôsledkami. 

V kale sa koncentruje až 80% znečistenia pôvodne prítomného v odpadovej vode. Organický 

podiel predstavuje až 43% a môže pôdu obohatiť humusovými látkami. V čistiarenských 

kaloch sa však kumulujú aj patogénne zárodky a toxické prvky (ťažké kovy).  
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Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov obmedzuje 

možnosti jeho využitia z hľadiska obsahu ťažkých kovov a patogénnych mikroorganizmov. 

V rámci zníženia zaťaženia životného prostredia pri aplikácii kalov boli použité prírodné 

materiály a to zeolity a vápno. 

Zeolity sa vyznačujú unikátnou trojrozmernou  štruktúrou a veľkou plochou vnútorného aj vonkajšieho po-

vrchu pre iónovú výmenu a absorpciu. 

Vápno sa používa vo forme oxidu alebo hydroxidu vápenatého. Tento materiál je známy svojim baktericídnym 

pôsobením na vegetatívne zárodky, nezanecháva reziduá a po aplikácii hnoja na pôdu nevyvoláva fytotoxické 

účinky. Použitím prírodných materiálov ako sú zeolity a vápno nedochádza k negatívnemu vplyvu na štruktúru 

a vlastnosti pôdy, ako aj na pôdne mikroorganizmy.  

 
Materiál a metodika 
Mestská čistiareň odpadových vôd čistí komunálne odpadové vody (splaškové, priemyselné) zo zdroja nad 250 

000 obyvateľov s prítokom na ČOV - 1 300 l.s-1  t.j. 112 320 m 3.d-1. 

Na stabilizáciu upraveného kalu z komunálnej čistiarne odpadových vôd bolo použité komerčne vyrábané práš-

kové vápno (nehasené) v množstve 3% hmotnostných (S+L), prírodný práškový zeolit v rovnakom množstve 

3% hmotnostných (S+Z) a zmes zeolitu a vápna s kalom v množstve 3% hmotnostných (S+ZL). 

Zmesi s prídavkom vápna a zeolitu, ako aj kal (S) bez prídavkov ako kontrolná vzorka boli skladované pri la-

boratórnej teplote 14,5o až 17,9oC počas 42 dní. 

Bakteriologické vyšetrenie prítoku a odtoku z ČOV spočívalo v sledovaní počtov mezofilných, koliformných a 

fekálnych koliformných baktérií (STN 83 0531-4 a STN-ISO 9308-2) na pevných kultivačných médiách (Endo 

agar, Imuna, Slovensko) a fekálnych streptokokov v kale (STN-EN ISO 7899-2) na Slanetz-Bartley agare 

(Biomark, India). 

Výsledky a diskusia 

Hodnoty pH v kale s vápnom a v kale so zmesou vápna a zeolitu vzrástli ihneď po pridaní uvedených látok, 

pričom najvyššie hodnoty sme zaznamenali na prvý deň vo vzorke kalu s vápnom (11,8) a kalu s vápnom a 

zeolitom (11,9) oproti kontrolnému kalu (7,4) a kalu s prídavkom zeolitu (7,4).  Toto zvýšenie pH pretrvávalo 

až do 21 dňa, kedy sme zaznamenali mierny pokles v dôsledku prebiehajúcich reakcií rozkladu (nitrifikácie). 

Výsledky mikrobiologických vyšetrení ukázali, že prežívanie koliformných a fekálnych koliformných mikroor-

ganizmov sa počas 42-dňového skladovania líšilo od prežívania fekálnych streptokokov ako v kontrole, tak aj 

v pokusných substrátoch. Počty koliformných mikroorganizmov poukazujú na výrazné pôsobenie vápna, či už 

samotného, alebo v zmesi so zeolitom. Tento vplyv však trval len 2-4 týždne, a dá sa predpokladať, že súvisel 

predovšetkým s hodnotami pH v uvedených substrátoch. Po uvedenej dobe (14-28 dní) naopak došlo 

k výraznému zvýšeniu počtov mikroorganizmov, ktoré dokonca dosahovali hladiny vyššie, než boli počiatočné. 

Počty fekálnych koliformných mikroorganizmov boli ku koncu pokusu nižšie o 2 rády oproti počiatočným poč-

tom v substráte so zeolitom (3,3.103 KTJ.ml-1) a zmesi zeolitu a vápna (5,3.103 KTJ.ml-1), zatiaľ čo 

v samotnom kale došlo k poklesu len o jeden rád. 
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V prípade fekálnych streptokokov najvyššie hodnoty boli pozorované v kontrolnom kale a najnižšie v kale so 
zeolitom a vápnom (P<0,05), avšak na konci pokusu sa všetky hodnoty priblížili. Zníženie počtov bolo 
pozorované medzi 1-28 dňom, ale nepresahovalo 2 rády.  

Počas uvedeného obdobia v substrátoch s vysokým pH sme zaznamenali výrazný pokles koliformných a 

fekálnych koliformných zárodkov, čo poukazuje na to, že hlavne zmena pH na alkalické je hlavným 

devitalizačným činiteľom, nakoľko teploty v skladovaných substrátoch boli na úrovni laboratórnych teplôt a 

prakticky sa nelíšili. 

Väčšina autorov sa zaoberá účinkami len pri bezprostrednom pôsobení vápna na kal, kedy dochádza 

v dôsledku vysokého pH k jeho devitalizačnému účinku na sledované mikroorganizmy, ale po dlhodobom 

skladovaní, kedy hodnoty pH klesnú, sa tieto účinky nesledujú.   

Devitalizačné účinky po prídavku vápna spôsobené zvýšením pH a uvoľnením amoniaku boli zaznamenané 

mnohými autormi. Napr. B u j o c z e k  a kol., (2002) uvádzajú, že vápnením kalu bola eliminovaná Salmonel-

la spp. v priebehu 24 hod. pri pH 10. Autori skúmali procesy stabilizácie a dezinfekcie organickej frakcie ko-

munálneho kalu so zameraním na dlhodobé skladovanie a následnú dezinfekciu nízkymi dávkami vápna. Sa-

motné skladovanie znížilo počty fekálnych koliformných mikroorganizmov a Salmonella spp. až pod detekčný 

limit. 

B i t t o n  a kol. (1994) uvádzajú, že k redukcii mikroorganizmov dochádza pri vzraste pH nad 9, kedy sa záro-

veň uvoľňuje amoniak z kalov po vápnení. 

Vysoký devitalizačný efekt pri pôsobení vápna potvrdili aj autori J e p s e n  a kol., (1997), ktorí dosiahli pH až 

12,3 a zaznamenali redukciu fekálnych streptokokov po 24 hodinovej stabilizácii o tri rády. 

Podobne P a v o l o v á  a kol., (2002) sledovali účinnosť čistenia v Spoločnej čistiarni odpadových vôd 

v Ružomberku, kde sa čistiarenský kal hygienizuje prídavkom zeolitov v kombinácii s nehaseným vápnom. 

K dokonalej hygienizácii surového kalu dochádza už pri nasledovnom pomere vstupných surovín v percentách: 

surový kal : CaO : zeolity – 90 : 5 : 5. Chemické aj mikrobiologické rozbory potvrdili, že takto stabilizovaný 

kal sa môže využívať na výrobu priemyselných kompostov. 

 Prekvapujúce výsledky boli zistené v rámci parazitologického vyšetrovania prítoku a odtoku z ČOV, 

kde nebola zistená prítomnosť vajíčok parazitov. Môže to byť vysvetlené veľkým zriedením ľudských fekálií v 

komunálnych odpadových vodách. Zo 40 vzoriek kalu len dve vzorky boli pozitívne, jedna obsahovala jedno 

vajíčko Ascaris spp. a druhá vzorka obsahovala jedno vajíčko Trichuris spp. Tieto vzorky predstavovali kal, 

ktorý bol v rámci pokusu ošetrený páleným vápnom, zeolitom a zmesou vápna a zeolitu. Po 42 dňoch sklado-

vania kalu neboli detekované žiadne vajíčka parazitov. 

Z hľadiska využitia prírodných sorbentov je dôležité pozorovanie, že účinky zmesi zeolitu a vápna na devi-

talizáciu indikátorových zárodkov boli vyššie než u samotného vápna, čo sa prejavilo predĺžením doby účinku 

u koliformných a fekálnych koliformných zárodkov a znížením počtov fekálnych streptokokov oproti ostatným 

substrátom medzi 2. a 35. dňom skladovania. Môže to súvisieť s afinitou zeolitu pre amoniak, nakoľko NH4OH 

tiež vykazuje devitalizačné účinky. 

Z praktického hľadiska považujeme za významné, že devitalizačný účinok vápna sa prejavuje len 

dovtedy, kým pretrváva jeho vplyv na hodnoty pH. Preto je žiadúce, aby vápnenie bolo časovo zosúladené 

s praktickými možnosťami aplikácie povápneného kalu.  

Vápnenie teda znižuje počty patogénnych mikroorganizmov, ale ich úplne neodstraňuje, a preto na ich devitali-

záciu sú nutné ešte ďalšie metódy ich spracovania ako sú pasterizácia, chemická dezinfekcia, kompostovanie 
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alebo aspoň dlhodobé skladovanie na kalových poliach. 

 

Záver 

Prídavok vápna ku kalu spôsobil zvýšenie pH, ktoré malo devitalizačné účinky na sledované koliformné mikro-

organizmy len počas prvých 28 dní. Prídavok samotného prírodného zeolitu nemal vplyv na prežívanie mikro-

organizmov. Zmes prídavku vápna a zeolitu ku kalu sa prejavila  predĺžením doby devitalizačného účinku u 

koliformných a fekálnych koliformných zárodkov a znížením počtov fekálnych streptokokov oproti ostatným 

substrátom. Nakoľko však tento vplyv trval len po dobu zvýšených hodnôt pH v časovom úseku 28 dní, je po-

trebné, aby  vápnenie bolo časovo zosúladené s aplikáciou povápneného kalu do poľnohospodárskej pôdy. 

 

Literatúra u autorov. 

 

Práca bola podporená z prostriedkov VEGA č. 1/3485/06. 
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STABILIZÁCIA ČISTIARENSKÉHO KALU POUŽITÍM ALKALICKÝCH  

A KYSLÝCH CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV 

STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE USING ALCALINE AND ACIDIC  

CHEMICAL PREPARATIONS 

 

Sasáková, N., Papajová, I.*, Ondrašovičová, O., Ondrašovič, M., Venglovský, J.,  

Hromada, R., Kudriková, D., Gregová, G. 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika 

* Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika 

 

Abstrakt 

V práci bolo sledované využitie chemických látok na zlepšenie hygienickej kvality kalu ako využiteľných orga-

nických odpadov. Sledovaný bol účinok prídavku kyslých (H3PO4) a zásaditých (vápno) sanitačných látok, 

ktoré možno pridávať ku kalom na dezinfekčné účely. Umožňujú hygienizáciu kalu spolu so zlepšením jeho 

vlastností pred ich aplikáciu na pôdu, pretože zvyšujú agronomickú hodnotu kalu v zmysle obsahu minerálnych 

živín. 

Získané výsledky poukazujú na to, že použitie kyslých roztokov pre agronomické účely sa nejaví ako najvhod-

nejšie, pretože môže spôsobovať koróziu kovových materiálov a penenie počas pridávania kyseliny ku kalu. 

Alkalické ošetrenie vápnom sa uprednostňuje aj preto, lebo silné zásady čiastočne znižujú aj zápach kalu. 

 

Materiál a metodika 

Na stabilizáciu kalov bolo použité prachové vápno s obchodným označením KOVAP (K+VK) – 3% hmotnost-

né, odprašky z výroby vápna zachytené na elektrostatickom odlučovači s obchodným označením KOVAS J 

(K+V) – 3% hmotnostné, H3PO4 v koncentrácii 3% (K+P) a kal bez prídavkov slúžil ako kontrola (K). Vzorky 

boli skladované pri laboratórnej teplote 16,6 – 19,3 oC. 

Bakteriologické vyšetrenie prítoku a odtoku z ČOV spočívalo v sledovaní počtov mezofilných, koliformných a 

fekálnych koliformných baktérií (STN 83 0531-4 a STN-ISO 9308-2) na pevných kultivačných médiách (Endo 

agar, Imuna, Slovensko) a fekálnych streptokokov v kale (STN-EN ISO 7899-2) na Slanetz-Bartley agare 

(Biomark, India). 

 

Výsledky a diskusia 

Po dvoch hodinách od pridania vápna bol zaznamenaný vzostup pH  na hodnoty 11,3 (K+VK) a 11,1 (K+V) na 

rozdiel od kontrolného kalu (5,9) a kalu s kyselinou fosforečnou, kde hodnoty klesli na 4,6. Rozdielne hodnoty 

boli pozorované počas celého pokusu, ale po 13. dni skladovania hodnoty pH vykazovali len malé rozdiely a na 

20. deň dosahovali 7,0 a 6,5 v substráte s vápnom, 5,4 v kale s prídavkom H3PO4 a 6,1 v kontrolnom kale. Hod-

noty pH  nad 10 boli zisťované v substráte K+VK do 6. dňa a v K+V  do  2. dňa (Graf 1). Rozdielny priebeh 

pH ovplyvnil aj sledované chemické a mikrobiologické parametre. 
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Graf  1 Hodnoty pH počas 20-dňového skladovania 

 

V našom pokuse prídavok vápna ku kalu ovplyvnil počty koliformných baktérií (KB) (graf 2), ktoré neboli 

zistené už po dvoch hodinách od pridania vápna v substráte K+VK. Po štyroch hodinách sme nezachytili koli-

formné zárodky ani v K+V. V priebehu 24 hodín však došlo k oživeniu koliformných zárodkov v substráte 

K+V, ktorých počty sa mierne zvyšovali až do konca pokusu. Na 6. deň sme zachytili koliformné mikroorga-

nizmy aj v substráte K+VK. Po 2. hod od pridania H3PO4 došlo k redukcii koliformných zárodkov o jeden rád, 

ale po 24 hod sa opäť mierne zvýšili a v ďalšom období sa ich počty výrazne nemenili alebo mierne rástli až na 

počiatočnú úoveň zaznamenanú na konci pokusu. Na 13. deň skladovania bol zaznamenaný pokles 

v kontrolnom kale o 2 rády oproti K+P. Na konci pokusu na 20. deň skladovania sme zistili, že počty koliform-

ných mikroorganizmov boli najvyššie u K+P (7,9.107 KTJ.ml-1) a najnižšie u K (6,4.106 KTJ.ml-1). Je zrejmé, 

že v prípade pokusných substrátov počty KB korelujú s vývojom  hodnôt pH, najmä v období jeho extrémnych 

hodnôt. U kontrolného kalu sme pozorovali odlišné správanie, čo možno čiastočne pripísať hodnotám pH nie 

veľmi vzdialenými od neutrálnej oblasti. 

 

 
Graf  2 Počty koliformných baktérií (log10KTJ.ml-1)  počas 20-dňového skladovania 

 

Podobný vývoj sme zaznamenali aj u fekálnych koliformných baktérií (Graf 3), ktoré vykazovali na 20. deň 

skladovania najnižšie počty v kontrolnom kale  (6,6.105 KTJ.ml-1). V ostatných substrátoch boli počty mikroor-

ganizmov o dva rády vyššie a dokonca boli vyššie ako na začiatku pokusu. Znovu tu možno predpokladať výz-

namný vplyv vysokého pH v prvej polovici pokusu. 
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Graf 3 Počty fekálnych koliformných baktérií (log10KTJ.ml-1) počas 20-dňového skladovania 

 

Najvýznamnejšie pôsobenie obidvoch typov vápna bolo zaznamenané u fekálnych streptokokov (Graf 4), kde 

už po 2. hod od pridania vápna sme nezachytili uvedené mikroorganizmy v K+VK a K+V (P<0,01) oproti kon-

trolnému kalu a kalu s prídavkom kyselny fosforečnej. Na 6. deň skladovania kalu s vápnom došlo však 

k oživeniu uvedených mikroorganizmov, čo bolo v súlade so znížením pH. Na 13. deň skladovania sa hodnoty 

pH u K+VK znížili na 7,17  u K+V dokonca na 6,64. Na konci pokusu na 20. deň v K+V bolo detekovaných 

2,9.104 KTJ.ml-1 a v K+VK boli najnižšie počty 2.103 KTJ.ml-1. 

V kale s prídavkom H3PO4 sme zaznamenali zníženie po 24 hod oproti kontrolnému kalu o jeden rád. Po 6. dni 

skladovania došlo však ku zvýšeniu ich počtov a na 20. deň skladovania sa ich počty zvýšili na úroveň o dva 

rády vyššiu oproti kontrolnému kalu (5,2.105 KTJ.ml-1). V kontrolnom kale došlo počas skladovania k zníženiu 

počtov fekálnych streptokokov z 9.104 na 8.103 KTJ.ml-1. 

 

 
Graf 4 Počty fekálnych streptokokov (log10KTJ.ml-1)  počas 20-dňového skladovania 

 

ALLIEVI  a kol., (1994) sledovali účinok H3PO4 a Ca(OH)2 ako kyslých a zásaditých sanitačných látok. Ošet-

renie kalu prídavkom H3PO4 znížilo pH na 4, čo sa prejavilo v priebehu kratšej doby v porovnaní s pôsobením 

hydroxidu pri pH hodnotách vyšších než 10-10,5. 

V súlade s MIGNOTTE a kol. (2001) aj v našich pokusoch sa potvrdilo, že devitalizačné účinky vápnenia kalu 

závisia predovšetkým od dosiahnutého pH a doby jeho udržania, ale nie hlavne od percenta pridaného vápna. 

Tento aspekt bude zvlášť dôležitý pri použití menej hodnotných materiálov, kde bude potrebné ich koncentrá-

ciu zvýšiť. 

Niektorí autori (MIGNOTTE a kol., 2001) skúmali prídavok vápna k tekutému kalu (2-3% sušiny) oproti pôso-

beniu vápna v pevnom kale (23% sušiny). Vápno bolo pridané v dávke 0-45% hmotnosti na sušinu a skladova-
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nie trvalo 24 hod. až 46 týždňov.  Výsledky ukázali, že vápnenie modifikovalo niektoré parametre, ako sú tep-

lota, sušina a pH. Teplota sa v tekutom kale nemenila, ale v pevnom kale sa zvýšila o 9o C po pridaní 30-45% 

hmotnostných vápna. Ani sušina sa v tekutom kale nezvýšila, ale po pridaní 45% vápna do pevného kalu vzrás-

tla z 23 na 31%. Hodnoty pH sa zvýšili po pridaní 15, 30 a 45% vápna na 10, 11,5 a 12. Autori zistili, že účin-

nosť vápnenia závisí od dosiahnutého pH, ale nie od percenta pridaného vápna. Podľa uvedených autorov účin-

nosť eliminácie patogénov určujú tri faktory, a to pH dosiahnuté v kale, obdobie vápnenia a sušina v kale. Sal-

monella spp. bola eliminovaná zo surového tekutého kalu za 24 hod pri pH 10,7 a z pevného kalu za 24 hod pri 

pH 10. Životaschopné vajíčka parazitov sa znížili na počet 3/10 g sušiny v tekutom kale pri pH 12,5 za 7 dní. 

Autori z toho vyvodzujú, že vápnenie viedlo k lepšej kvalite tekutého kalu, ak pH v tekutom kale bolo udržané 

na hodnote 11,6 počas 60 dní alebo 11,9 počas 14 dní. 

ONDRAŠOVIČOVÁ a kol., (1994) sledovali zmeny chemických a mikrobiologických ukazovateľov 

v hnojovici počas skladovania po pridaní dezinfekčných látok – 3% CaO a 1,5% kyseliny fosforečnej. Hodnoty 

pH po pridaní CaO stúpli na 12,02 – 12,06 a po pridaní kyseliny fosforečnej klesli na 2,5. Dezinfekčný účinok 

3% páleného vápna a 1,5% kyseliny fosforečnej  bol zaznamenaný na skupine koliformných a fekálnych koli-

formných zárodkoch už po hodinovom pôsobení. Zároveň došlo k zníženiu počtov psychrofilných a mezofil-

ných zárodkov, ale k ich úplnej devitalizácii nedošlo do 24 hod. Použité chemické dezinfekčné prostriedky 

vyhovujú z hľadiska dobrých baktericídnych účinkov, ale aj z hľadiska ich rozkladu na relatívne neškodné 

zložky dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia. 

 

Záver 

Z uvedených hodnôt vyplýva, že prídavok obsahujúci odprašky z výroby vápna s označením KOVAS J (V – 

3% hmotnostné) nemal významný devitalizačný účinok na sledované indikátorové mikroorganizmy, k redukcii 

došlo len po 48 hod od jeho pridania a po 24 hod došlo k oživeniu mikroorganizmov, ktorých počty s časom 

skladovania rástli. 

Čiastočný devitalizačný účinok mal prídavok prachového vápna s obchodným označením KOVAP (VK). Koli-

formné mikroorganizmy neboli zistené po 2. hod od pridania vápna. Na 6. deň sme však zaznamenali opätovné 

oživenie mikroorganizmov. 

Prídavok kyseliny fosforečnej nevykazoval devitalizačný účinok na počty sledovaných  mikroorganizmov na-

priek zníženiu hodnôt  pH (4,6) v počiatočnom štádiu pokusu. Použitie H3PO4 sa nejaví ako optimálne ani 

z hľadiska hnojivých vlastností kalu, lebo tento materiál býva už obohatený fosforom, čo v mnohých prípadoch 

limituje jeho poľnohospodárske využitie. 

Literatúra u autorov. 

 

Práca bola podporená z prostriedkov VEGA č. 1/3485/06. 
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Hluk v živočíšnej výrobe. 

Noise in animal production 

 

Venglovský J., Ondrašovičová O., Ondrašovičová S., Sasáková N., Vargová M., Hromada R. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

 

Abstract 

Noise produced in intensive animal rearing by ventilation system, feeding and excrement removal lines and by 

animals themselves is a potential stressor and affects not only animals but also the tending personnel. High 

sensitivity to noise levels have been observed in pigs with some potential impact on their behaviour. The Statu-

tory order of SR No. 115/2006 on minimum safety requirements for protection of employees against risk asso-

ciated with exposure to noise states that the noise level of 85 dB is  a limit value regarding protection of em-

ployees against audible noise. Noise in animal production has its own specificities. The sources of noise related 

to animal production are various and depend on the type of operation, equipment and respective technology. 

Particularly high levels of noise have been recorded in the animal slaughter section and during use of high-

pressure cleaning mechanisms or cutters, pigs production. Although our measurements failed to identify high 

exposure of pigs to noise, this issue should be monitored further to avoid unnecessary stress in this very sensi-

tive species of animals.  

 

Key words: noise, animal production  
 

"Ľudstvo v neďalekej budúcnosti bude musieť bojovať proti hluku podobne ako kedysi bojovalo proti mo-

ru" (R. Koch, 1843-1910). 

V roku 2006 a 2007 boli na Slovensku prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúcich sa problematike hluku. 

Problematiku hluku a jeho vplyv na ľudí u nás zastrešuje Nariadenie vlády SR č. 115/2006 o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu doplnené nariadením vlády 555/2006 ktorým sa mení a do-

pĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Nariadenie definuje 

zvuk ako akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem. Hluk je každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný ale-

bo škodlivý zvuk. Na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred poču-

teľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície 85 dB. 

Hluk v živočíšnej výrobe má svoje špecifiká a je významným faktorom podieľajúcim sa na možných rizikách. 

Priamo vplýva na orgán sluchu a nepriamo na rôzne fyziologické funkcie organizmu. Zníženie pozornosti vy-

volané nadmerným hlukom môže byť príčinou rozsiahlych následkov cestou pracovných úrazov. 

Hluk ovplyvňuje zamestnancov, u ktorých môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Poškodenie sluchu hlukom je ne-

bezpečné z toho dôvodu, že sa nedá hneď zistiť a pri dlhodobo pôsobiacom zvýšenom hluku (pri vyšších hladi-

nách) toto poškodenie môže byť ireverzibilné. K poškodeniu sluchu dochádza, keď sú „vlasové bunky“ opako-

vane alebo veľmi násilne splošťované. Na začiatku, ak majú dosť času na regeneráciu, nedochádza k ireverzi-

bilnému poškodeniu. Preto je maximálne prípustná hladina hluku počas 8 hodinovej pracovnej doby 85 dB. Pri 
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dlhšej expozícii pri vyšších hladinách môže dôjsť k poškodeniu sluchu. 

Podľa 115/2006 sú určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina hlukovej expozície 

a vrcholová hladina C akustického tlaku. Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany 

zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám 

a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie po-

škodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na  činnosti, pri ktorých sú zamestnanci 

exponovaní rušivým účinkom hluku. 

Na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným zvukom sú 

stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície hluku takto: 

a) limitné hodnoty expozície hluku LAEX, 8h, L = 87 dB a LCPk =140 dB, 

b) horné akčné hodnoty expozície hluku LAEX, 8h, a = 85 dB a LCPk = 137 dB, 

c) dolné akčné hodnoty expozície hluku LAEX, 8h, a = 80 dB a LCPk = 135 dB 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 448/2007 zo 7. septembra 2007 o podrobnostiach o 

faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o nále-

žitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií ustanovuje : 

 

Podľa uvedeného nariadenia má zamestnávateľ posúdiť úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, 

a  ak je to potrebné, zabezpečí meranie hladiny hluku. 

Od 1. septembra 2007 vstúpil do platnosti zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý v § 32 uvádza: 

Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci 

Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpe-

čiť v súlade s osobitným predpisom technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia 

na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdra-

via a bezpečnosti zamestnancov. 

b) Hluk") 

Kategória Charakteristika prác 

2. a)   Práce, pri ktorých nie sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku, ale normalizovaná hladina expozície hluku L
EX,8h je väčšia ako 75 dB alebo vrcholová hladina C akustického tlaku Lcpk je väčšia ako 130 dB. 
b)   Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení. pričom týž-
denný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň prekračuje 75 dB. ale nepre-
kračuje homú akčnú hodnotu expozície. 

3. a)   Práce, pri ktorých    sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku, ale 
prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h

e menšie ako 10 dB alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustic-
kého tlaku Lcpk je menšie ako 3 dB. b)  Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku    v 
priebehu    týždňa    mení    a týždenný    priemer    denných    hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40
hodinový týždeň prekračuje hornú akčnú hodnotu expozície. 

4. a)   Práce, pri ktorých sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku a prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku 
LAEX,8h  je o 10 dB a viac alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku Lcpk je 3 dB a viac. 
b)   Práce, pri ktorých normalizovaná hladina expozície hluku alebo vrcholová hladina C akustického tlaku zodpovedá kritériám 
kategórie 3, a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny sluchu vo vzťahu k pôsobeniu hluku. 
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Zdroje hluku v poľnohospodárstve  sú rozmanité a závisia od typu prevádzky strojno - technologického vyba-

venia. Za prevádzky s vysokou hladinou akustického tlaku sú považované porážka zvierat 104-115 dB, vysoko-

tlakové čistiace mechanizmy 105 dB, kutre 90 – 100 dB chovy zvierat hlavne výkrm ošípaných a iné. Naše 

merania v chove ošípaných poukazujú na vysoké hladiny hluku kde počas kŕmenia sme zaznamenali LAeq 104-

115 dB. Tieto hodnoty sú len orientačné a sú ovplyvňované mnohými faktormi. 

Problematike posudzovania hluku v poľnohospodárstve sa doposiaľ nevenovala náležitá pozornosť, aj keď hluk 

môže byť príčinou ťažkých a trvalých zdravotných porúch. 

 

MVDr. Ján Venglovský, PhD 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

Katedra životného prostredia 

Komenského 73 

041 81 Košice 

E-mail: jan@venglovsky.com 
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HYGIENIC AND ECOLOGICAL RISKS CONNECTED WITH UTILIZATION  

OF ANIMAL MANURES 

Venglovský, J., Vargová, M., Sasáková, N., Papajová, I., Ondrašovičová, O., Ondrašovič, M., Tofant, A.1,  

Plachá, I.2, Halán, M., Gregová, G.  

University of Veterinary Medicine in Košice 
1Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb 

2Institute of Animal Physiology  Slovak Acadamy of Sciences, Košice 

 
With the increasing human population in developed countries, the livestock farming has become more 

intensive. This has been associated with raising animal stocking densities and, in turn, necessitated changes in 

management of livestock wastes. Introduced were new ways of handling and treatment of animal manure ad-

justed to increasing productivity in animal husbandry and associated especially with increasing use of litterless 

systems of animal rearing and shift from solid manure to slurry-based manure. All these changes have raised 

concern about longer survival of zoonotic agents in animal wastes and their possible transmission to other ani-

mals or contamination of human food chain.  

In relation to this one should not forget the issue of global warming which may result in many, rather 

abrupt, unpredictable changes in spreading of disease vectors to areas where they did not exist before and may 

not have there natural enemies or which may evoke drastic changes in traditional systems of animal rearing 

(e.g. keeping animals inside instead of outside because of frequent heavy rainfalls). 

In relation to intensive livestock units, there is also concern about presence of antibiotics or some 

other pharmaceuticals in animal manure or solid fraction of slurry that may pas to environment, particularly to 

surface water after application of these materials onto land. Moreover, the use of antimicrobial agents is related 

to the risk of antimicrobial-resistant bacteria and their release to the environment from stored or applied animal 

wastes. 

It seems appropriate to mention also some risks associated with organic farming based on alternative 

ways of animal rearing. Although organic farms supply products for limited part of population they are an im-

portant contribution to sustainable agriculture and deserve attention also in this respect. 

In addition to hygienic aspects, the intensive systems pose risk to the environment particularly as 

sources of emissions of gasses and leaching of some nutrients to soil and water. The integrated pollution pre-

vention control approach takes care particularly of the biggest units but there are also those of smaller size but 

with sufficient capacity to produce local or even regional problems. 

The issue of hygienic and ecological risks connected with utilization of animal manures is too com-

plex and still not sufficiently explained to cover all the aspects in one short lecture. Therefore this presentation 

will focus on some latest development and information that provide new insight into the safety of treatment of 

animal manures and spreading the products onto land and to some challenges related to these developments.  

 

Animal manure as a medium of spreading of significant pathogens 

 

The use of faeces and wastewater in agriculture may result in public health risk only if all of the following pre-

requisites concur: 
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if an infective dose of an excreted pathogen reaches the pond or a natural water body, or if the patho-

gen multiplies in an intermediate host residing in the pond or in the aquatic environment to form 

an infective dose;  

if this infective dose reaches a human host through contacts or consumption of the aquacultural prod-

ucts; 

if this host becomes infected; 

if this infection causes disease or further transmission. 

 

A different group of pathogens are present in human wastes and in animal manures (Table 1). 

 Properly handled and treated manure is an effective and safe fertilizer but untreated or improperly 

treated manure may become a source of pathogens that may contaminate soil, fresh products, surface and 

ground water and drinking water supplies. 

 Solid livestock manure is considered relatively safe due to increased temperatures that develop in this 

material during its storage and contribute to essential reduction of pathogens. 

 

 Solid manure storage for at least one month was reported to be sufficient to ensure the elimination of 

most pathogens (Himathongkham et al., 1999; Kudva et al., 1998), provided that elevated temperatures (at least 

55o C) were reached within the main body of the heap. However, there remained a small risk of pathogen sur-

vival in the cooler exterior or drier parts of manure heaps.  

However, this is not the case with liquid manures and other waste waters from animal farms. More-

over, in many cases, animal slurry or waste waters from milking parlours and abattoirs are treated together with 

sewage which is advantageous with regard to supply of nutrients to activated sludge but raises additional hygi-

enic risk in relation to discharge or reuse of treatment products. 

 Many experiments were conducted on the survival of pathogens in animal wastes. However, when inter-

preting their results we should be careful because there are many factors that could change completely the pic-

ture: We will point to only some of them. 

 Firstly, we should be aware of great variability of animal manures even within individual animal spe-

cies and of constant changes in their composition affected by many factors. For example, it is not clear how 

fresh faeces, laboratory-prepared wastes or solid wastes relate to liquid livestock wastes, which can contain 

unspecified amounts of faeces, urine, bedding, water, feedstuffs, blood, detergents, antibiotics and nose, throat, 

mammary gland and vaginal secretions (Mawdsley et al. 1995; Pell 1997).  

Secondly, the survival of pathogens in animal manures and manure slurries is typically studied under 

controlled laboratory conditions. Kudva et al., (1998) 8 noted that survival of pathogens in laboratory studies 

were generally lower than those observed in field studies. For instance, these researchers determined that E. 

coli 0157:H7 survived in sheep manure for l00 days under a controlled (4-10°C) laboratory setting versus 630 

days when exposed to environmental (ambient) conditions (<23°C). This indicates that laboratory experiments 

may not provide a reasonable estimate of pathogen survival in on-farm conditions. Future efforts should con-

centrate on measuring the survival of pathogens in situ. 

Thirdly, some studies focused on observation of survival and recovery of pathogens that occurred 

naturally in the manure while others inoculated various strains or recently recovered livestock pathogens and 
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investigated their survival. Moreover, the methods of recovery and detection changed considerably. How far 

back we can go and consider the results still comparable? 

Current methods for detecting pathogens in environmental systems may limit the ability to determine 

accurate survival times in difficult milieu. Specific soil or manure properties may limit detection of pathogens 

with cultivation techniques. For instance, upon being stressed, bacteria may die or adapt using a number of 

mechanisms including formation of spores, formation of ultramicrobacteria, or entering viable but not cultiva-

ble states. In storage tanks, bacteria may become aggregated after attaching to each other or to small particles in 

the waste and produce single colonies, even after the death of some individual cells in the aggregate, if labora-

tory methods failed to separate them. Different waste types, and indeed different batches of the same waste 

type are likely to cause bacterial aggregation to differing degrees. Natural heterogeneity of the pure culture 

inocula and/or of bacteria persisting in the wastes over time could contribute to some individual cells adapting 

to the waste environment over the course of the experiment, and surviving for longer than other cells 

(Hutchison et al., 2005).  

Accurate information regarding the survival of pathogenic zoonoses and antimicrobial resistant bacte-

ria is necessary for modeling their fate and transport from confined animal feeding operations. 

The length of time for pathogen depletion in livestock wastes is perceived to be of less importance 

than the rate of decline, as survival time is partly dependent on initial pathogen concentration (Pell 1997).  

Pathogen prevalence and levels in livestock manures are affected by a number of factors. Faecal shed-

ding is increased by birth (e.g. Jones et al., 1999), age, with levels often higher in the faeces of young animals 

(e.g. Buret et al., 1990), dietary changes, for example when cattle are moved between housing and grazing 

(Chapman et al., 1997), raising the fibre content of ruminant diets (Kudva et al., 1997) and with fasting or other 

forms of stress (Mechie et al., 1997; Grau et al., 1969).  

It is a well established fact that bacterial pathogens may persist for long periods in animal manures 

under typical environmental conditions. This may be exacerbated when the temperatures are low, moisture re-

mains optimal, and aeration is not used. For instance, Salmonella and E.coli O157:H7 survived for 4-6 months 

in animal manures and slurries kept at 1-9 oC , up to 49 times longer than at 40-60oC. Nicholson  et al. (2002) 

determined that aeration of the solid manures decreased survival times for E.coli O157:H7 and Salmonella by 

as much as 88%. Maintenance of high dry matter content decreased the survival. Kudva et al, (1998) noted 

similar changes in E. coli 0157:H7 in sheep manure, which survived for 630 days at temperatures below 23°C 

when not aerated versus 120 days when aerated, the difference likely due to drying of the aerated manure.  

Salmonella spp. were identified in all components of the slurry specimens, whereas Campylobacter 

spp. was only recovered from the unseparated and separated liquid fractions. In both cases, the separated liquid 

fraction had the highest prevalence of pathogens and the separated solid fraction had the lowest prevalence. 

Twenty nine isolates of Salmonella were recovered from the slurry specimens, comprising seven serovars, of 

which Salmonella manhattan was the most prevalent, accounting for over half [15 of 29 (51.7%)] of all Salmo-

nella isolates. Salmonella anatum, Salmonella derby, Salmonella give, Salmonella heidelberg, Salmonella simi 

and Salmonella stanley serovars were also recovered (Watabe et al., 2003,)  

Campylobacter coli survived in slurries for substantial times, ranging up to 20 weeks (McGee et al. 

2001; Paluszak and Olszewska 2002). Overall, mean Campylobacter declines in the wastes were significantly 

faster (P < 0.05; D-value 10.7 days) than those of the other bacterial pathogens, while mean E. coli O157 de-
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clines were significantly slower (P < 0.05; D-value 21.4 days).  

The length of Salmonella survival (up to 93 days) was not affected by the DM content of the cattle 

slurries. On average, the bacterial pathogens declined more quickly in dirty water than in pig slurries. 

Previously, it was reported that Salmonella Dublin survived longer in cattle slurry adjusted to 5% DM 

than in 1% DM slurry (Jones 1976). In contrast, Salmonella did not survive longer in higher DM rather than in 

lower DM cattle slurries. The phenomenon of drying itself (rather than DM content) is probably more influen-

tial on bacterial behaviour in solid livestock wastes (farmyard manures) (Himathongkham et al. 1999b).  

Outdoor (organic) pig production may imply increased exposure to pathogens that persist in the envi-

ronment or are transmitted through wildlife. The pathogens may not influence the welfare of the pigs, but 

zoonoses such as Salmonella enterica can subsequently be transferred to humans through consumption of con-

taminated pork. Salmonella organisms were able to survive in the paddock environment for several weeks and 

able to pose an infection risk to newly introduced animals. 6  

Parasitic protozoan survival in animal manures may also be related to temperature, but the trends are 

not as strong as those reported for bacterial pathogens.  This is likely due to their ability to form cysts and oo-

cysts for protection from environmental pressures. These parasites have been shown to be susceptible to tem-

perature extremes, with reported survival of Cryptosporidium oocysts ranging from 1 hour at -70°C, 1 day at -

20°C, one or more years at 4°C, 3-4 months at 25°C, 1-2 weeks at 35°C, and just minutes at 64°C (Fayer and 

Nerad, 1996: Finstein. 2004). Cryptosporidium oocysts in manures may also be susceptible to desiccation and 

bacterial degradation whereby warmer temperatures may accelerate the degradation process. A similar pattern 

exists for Giardia cysts, but they are inactivated more rapidly than Cryptosporidium oocysts and are less resis-

tant to temperature extremes. 

Intestinal parasites, i.e. Cryptosporidium, Giardia and helminths, were present on pig farms in the 

north-western part of Spain. Concentrations of 104–105 oocysts/L for Cryptosporidium were found in slurry 

from some intensive pig farms suggesting that infection by such parasites may be common on farms in this 

region and may represent a potential public health risk through possible pathogen transmission to water and/or 

food, unless slurry treatments avoid their coming into contact with the environment.  

Olson (2003) noted that the eggs of Ascaris suum, a common parasite in swine, are highly resistant to 

inactivation in feces, potentially remaining infectious for years. However, these environments may also me 

hostile, as they may harbor predators and competitors, or produce toxic components that may reduce pathogen 

viability. For instance, inorganic ammonia, naturally produced by hydrolysis of urea and in decomposing ma-

nure, can be biocidal at high concentrations, and has been exhibited to be directly proportional to Cryptosporid-

ium oocyst inactivation (Jenkins et ah, 1998: Jenkins et al. 1999). Animal manures and manure slurries may 

remain significant reservoirs for environmental contamination by zoonotic pathogens for many months. 

Information regarding the survival of zoonotic viruses in animal wastes is sparse.  In animal manures 

and manure slurries they may exhibit long inactivation times that extend for weeks to months. Karetnyi et ah, 

(1999) determined that swine hepatitis E was detectable in positive stool samples for more than 2 weeks, re-

gardless of whether the samples were maintained at -85°C, 4°C, or room temperature.  

In the past it has been felt that enteric viruses were largely species specific; however, recent studies 

indicate that hepatitis E virus can be transmitted to man from swine (Yazaki et al., 2003; Worm et al., 2002).  

Pesaro et al (1995) studied the survival of several viruses including picornaviruses, rotaviruses, parvo-
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viruses, adenoviruses, and herpes viruses as well as the coliphage f2 in nonaerated liquid and semisolid animal 

wastes. Ninety percent reduction in virus titer ranged from less than 1 week for herpes virus to more than 6 

months for rotavirus, suggesting that a 4-log10 reduction in viruses may require storage for as much as two 

years for some pathogens. Although little information exists regarding the survival of viral pathogens in fecal 

environments, these studies show that under non-aerated conditions viruses may exhibit prolonged persistence 

in manure and manure slurries, suggesting a strong potential for viral pathogen contamination when manure is 

spread on land. 

There appears to be a lack of studies on pathogen survival in swine and poultry manures compared to 

cattle manures and slurries impedes the development of safe management practices for the respective species. 

 Although concentrations of bacterial zoonotic agents in livestock wastes declined to below detectable 

levels approximately in 4 months time, passive storage of C. parvum-contaminated liquid livestock waste is not 

an effective strategy for reducing levels of this protozoan pathogen. The results show that 6 months would be 

an effective time, including an inbuilt safety margin, for storing liquid livestock wastes on-farm to ensure that 

any bacterial pathogens present have declined below detectable levels. This interval assumes that during stor-

age, no further additions of fresh liquid waste are made to the store (Hutchison et al., 2005).  

 

Survival of pathogens after land application 

Spreading of livestock wastes onto land used for the production of food or animal feeds is widely re-

garded as the least environmentally damaging disposal method. However, the practice is still fraught with pit-

falls. It can lead to problems with odor as nitrogen in the form of volatile ammonium N is lost to the atmos-

phere, and nitrogen converted to nitrate is soluble and a pollutant of watercourses. Traditionally, because the 

environmental aspects of chemical contamination are obvious in the short term, prevention of such pollution 

was the most important consideration during waste disposal. However, there are also significant microbiologi-

cal risks which need to be taken into account when animal wastes are spread onto land subsequently used for 

crop production or livestock grazing. Precautions aimed at preventing the spread of livestock-associated patho-

gens on farm may be helpful in limiting the spread of livestock associated pathogens further along the food 

chain. 

When manures are applied to land, there is likely to be some movement of the pathogens through the 

soil matrix, both vertically and horizontally. The degree of movement will affect the likelihood of pathogens 

reaching aquifers or surface waters. If these waters are subsequently used for irrigation of produce or for con-

sumption by livestock, there are implications for food safety. Factors known to influence the horizontal move-

ment of pathogens across soils include soil type, soil water content, amount and intensity of rainfall, tempera-

ture, nematodal activity, surface charge and size of microorganism, transport through plant roots, and soil pH 

(14). Factors influencing the vertical movement of pathogens through the soil include the amount and intensity 

of rainfall, the proximity of the pollutant source, agricultural practice, weather, and the season of application. 

Generally, pathogen survival is favored in aqueous environments, and thus water availability and movement are 

the most important factors and are affected by moisture retaining properties of soils. Temperature is also an 

important consideration, with higher temperatures, e.g., 35°C, reducing pathogen survival (19). Although soil 

temperatures below the top 5 cm fluctuate seasonally, they are largely unaffected by daily temperature differ-

ences. 
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Within 24 h of spreading the fresh wastes onto pasture, ammonia volatilization lowered the crop-

available nitrogen by >98%. This result is particularly noteworthy because it shows that fresh livestock wastes 

are a poor source of nitrogen for grassland if the material is broadcast spread onto the surface of a pasture.  

Both the survival and growth potential of pathogens vary considerably between different species and 

subtypes of microorganisms (Mitscherlich and Marth, 1984). Parasites, spore-forming bacteria, and some types 

of viruses generally persist for the longest periods of time in the environment. Oocysts were hardier than the 

bacteria. Natural inactivation factors also vary considerably due to climate, season, vegetation, soil type, 

method of application to land, etc. (Cools et al., 2001; Nicholson et al., 2004).  

In general, it has been reported that survival of pathogens in soil increases when manures are incorpo-

rated into soils rather than unincorporated (Hutchison et al., 2004) which may be related to decreased exposure 

to UV radiation, temperature extremes, and desiccation and increased availability of nutrients.  However, soils 

may harbor competitor organisms and predators that can reduce pathogen survival.  Survival of pathogenic 

bacteria in soils may also be limited by low soil pH (Jamieson et al., 2002) or freeze-thaw cycling, such as with 

Cryptosporidium oocysts (Jenkins et al., 1999, Walker et al., 2001). 

Even when not incorporated into soils, the survival of pathogens following application of manures to 

land may be lengthy. Most zoonotic agents declined below detectible levels by 64 days, except for L. monocy-

togenes, which is a hardy zoonotic agent and persisted for up to 128 days in some plots. Where food crops are 

grown in manured soils or using contaminated irrigation waters, pathogens can contaminate produce surfaces. 

For instance. Ingham et al., (2004) identified E. coli contamination on carrots, lettuce, and radishes up to 120 

days following application of non-composted bovine manure as a fertilizer.  

Furthermore, vegetation may provide a protective environment and enhance survival of pathogens 

(Ogden et al., 2002). Bacterial pathogens may in some cases increase in numbers due to changes in the environ-

mental conditions, such as after rainfall (Gibbs et al., 1997). Pathogens may persist in the environment for very 

long periods, several decades for spore-forming bacteria (Mitscherlich and Marth, 1984). Survival of pathogens 

in soil, grass and silage for close to 2 months has been shown under laboratory conditions  (Johansson et al., 

2005). Other studies have shown a more rapid reduction in the soil, in general enteroviruses seem to be reduced 

faster than indicator bacteria (Gibbs et al., 1995; Pourcher et al., 2007). Wild animals may acquire a pathogen 

and then act as a disease reservoir without displaying clinical symptoms. On the other hand, pathogen pollution 

may cause infection of immunologically naive wildlife and markedly reduce whole populations.  

Concerns about the potential risk from pathogens associated with the land application of animal wastes 

will continue into the foreseeable future. Over the last decade, at least one new pathogen per year that could be 

transmitted through the environment has been recognized as a new public health threat (WHO, 2003). This is 

due to many changes in production of our food supply, advances in molecular biology, and other factors. New 

information is needed on concentration and survival of pathogens in wastes and their potential re-growth after 

treatment. Only sufficient information will allow us to use the best management practices and ensure safety of 

human food chain.  

 

Residues of antibiotics in animal manure and related hygienic and ecological risks  

Antibiotics are used in food animal production in two basic manners: therapeutically (typically higher 

doses) to treat specific diseases; and subtherapeutically (typically lower doses) for increased feed efficiency or 
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disease prevention. Some antibiotics, however, are not absorbed very well by the animal and are passed in the 

urine or in manure. As manure is spread on fields as fertilizer, so are the antibiotics. Some see this as a public 

health concern, believing the drugs could then enter ground or surface water or be taken up by edible plants 

where the drugs could contribute to antibiotic resistance development and/or adverse reactions in those with 

antibiotic allergies.  

 Antibiotics are commonly added to animal feed as supplements to promote growth of food animals. 

However, absorption of antibiotics in the animal gut is not complete and as a result substantial amounts of anti-

biotics are excreted in urine and feces that end up in manure. 

The antibiotic dose varies from 3 to 220 g Mg-1 of feed depending on the type and size of the animal 

and the type of antibiotic (McEwen and Fedorka-Cray. 2002; Kumar et ah, 2005). It is claimed that these low 

quantities of antibiotics encourage the selection of antibiotic resistant bacteria in the environment (Hirsch et ah, 

1999; Khachatourians. 1998; Boxall et all 2003). Most antibiotics fed to animals are poorly absorbed in the 

animal gut and as a result a substantial amount of these are excreted in urine and feces, which in turn end up in 

manure. As much as 90% of some antibiotics may be excreted as the parent compound (Phillips et al. 2004; 

Kumar et al 2005). 

Land application of manure is a common practice in many parts of the world including the United 

States. Manure is land-applied because of its value in supplying nutrients to crops as well as a means of dispos-

ing unwanted waste. Although it is strongly recommended that manure application rates be based on the nutri-

ent status of the soil and crop needs, this recommendation is not always followed and thus the manure applica-

tions have frequently been higher than the recommended rate. 

In 1997. the USDA estimated a livestock population of more than 8 billion animals (more than 95% 

being chickens and turkeys) producing up to 132 billion Mg of manure in the United States (USDA. 1997). 

These numbers would suggest that the presence and persistence of antibiotics in this large quantity of manure 

presents a significant environmental problem, both in terms of toxicity of these antibiotics to soil microflora 

and fauna as well as potentially increasing antibiotic resistance in the environment. Baguer et al. (2000) claim 

that land application of antibiotic-laced manure appears to be the dominating pathway for the release of antibi-

otics in the terrestrial environment. 

Manure samples obtained from four swine producers in Minnesota contained as high as 7.73 mg L-1 

chlortetracycline and 4.03 mg L-1 tylosin (Kumar et al.. 2004). A manure application rate of approximately 50 

000 L per hectare (equivalent to 168 kg ha-1 N application) can thus result in land application of up to 387 g of 

chlortetracycline and 202 g of tylosin per hectare. Studies by Boehm (1996) and Migliore et al. (1995) have 

shown that these antibiotics generally remain stable during manure storage and end up in agricultural fields on 

manure applications. 

Livestock manure is traditionally a key ingredient in organic and sustainable farming systems. Here, 

manure is applied either as raw manure (fresh or dried) or composted (Kuepper. 2003) as a source of fertilizer. 

Although there are clear restrictions on the use of raw manure in organic farming in the United States (National 

Organic Program Regulations) due to the concern of bacterial contamination (Salmonella and E. coli). there are 

no guidelines on the presence of contaminants such as hormones and antibiotics in manure (Kumar et al.. 

2005). 

Until recently, research on antibiotic use has been mainly directed toward their beneficial and adverse 
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effects on the end user, humans and animals. However, there have been relatively few studies on the effect of 

these antibiotics in the environment including uptake by plants from manure-amended soils. Consumers may 

unknowingly be ingesting some of these antibiotics when they eat vegetables grown on manure-applied lands. 

Regardless of the route or purpose of antibiotic use, a portion of the dose will not be absorbed by the 

animal and will get passed in the urine or faeces. The actual amount varies from compound to compound, but 

in some cases the amount unabsorbed is much greater than the amount absorbed. For example, an estimated 

80% of a dose of ampicillin is excreted in urine or faeces; in contrast, only 20% of bacitracin is unabsorbed. 

Most studies looking at excretion rates report that, in general, the excreted form is the active form of the drug. 

Regarding degradation, most antibiotics become much less stable once applied to soil, but this too 

varies from antibiotic to antibiotic. Antibiotics that bind strongly to soil and also have shorter half-lives can be 

completely degraded in soil and are not usually detected in ground water, surface water, or plants. For those 

antibiotics that bind strongly to soil yet have long half-lives, there is also a concern that these drugs could be 

taken up by plants. 

In the study by Christian et al. all liquid manure samples from cattle and swine contained antibiotics in 

measurable concentrations of a few milligrams per kg. In one case a fresh swine manure from a reservoir under 

the stable contained 20 mg/kg sulfadimidine. In soil fertilized with swine liquid manure and in soil fertilized 

with cattle liquid manure sulfadimidine could also be detected in the upper 20 cm, although the last period of 

fertilizing was three months ago. It was observed that AMO is relatively stable in manure, but obviously not in 

the environment. Tetracyclines could not be found in manures and soils in quantifiable concentrations. Only in 

one pure cattle manure there seemed to be chlortetracycline of estimated 0,1 mg/kg, and in one swine liquid 

manure concentrations less than 0,01 mg/kg can be held for ciprofloxacine and for enrofloxacine. Soil samples 

showed none of the investigated antibiotics, which is not astonishing, because tetracyclines are known to bind 

strongly to soil particles. 

Watabe et al. (2003) examined prevalence and diversity of bacterial faecal pathogens in slurry, slurry 

solids and liquid fractions from a commercial pig farm and observed that Salmonella species were identified in 

all slurry specimens. The majority of isolates (57.7 %) displayed antibiotic resistance to at least two antibiotic 

agents, 34.6% of isolates to three agents and the remainder (7.7%) was resistant to four antibiotics. Resistance 

was developed to tetracycline (100%), sulphonamides (84.6%), furazolidone (38.5%), nalidixic acid (15.4 %) 

and streptomycin (15.4%).  

Determining the fate of unabsorbed antibiotics in livestock manure is a relatively new field of study. 

With only a small number of studies, it is difficult to determine whether antibiotics found in livestock manure 

have an effect on human health once they are released to the terrestrial environment. A compilation of data 

from several studies, however, suggests that with each remediation step (e.g., digestion in lagoons, degradation 

in soil, etc.) the amount of detectable antibiotic drops significantly. As such, the concentrations of antibiotics 

found in sources that could impact human health such as ground or surface water, or plants, are at least an order 

of magnitude less than those deemed by the FDA to be an appreciable risk. 

 However, there is another aspect to the agricultural use of antibiotics, the occurrence of antimicrobial- 

resistant bacteria. Although the latent period between the introduction of an antimicrobial and the emergence of 

resistance may vary, once the prevalence of resistance in a population reaches a certain level, reversal of the 

problem may be extremely difficult (Swartz, 2002). Repeated exposure of bacteria to antimicrobial agents and 
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Access of bacteria to increasingly large pools of antimicrobial resistence genes in mixed bacterial populations 

are the primary driving forces for emerging bacterial resistance.  The use of antimicrobial agents inevitably 

selects for resistance of both commensal and pathogenic micro-organisms exposed to the agents. Similarities in 

patterns of resistance in E.coli were observed in livestock animals and environmental samples taken from their 

respective farms. 

 As much as 75-81 % of an antibiotic may pass undigested through an animal, thus its waste may not 

only harbour high concentrations of antimicrobial-resistant bacteria, but also their resistance genes. This waste 

is often stored in open air lagoons and/or spread on fields where the resistant organisms and antimicrobial resis-

tance gene reservoirs may move into the environment via aerosolisation, infiltration into the groundwater, or 

runoff into surface water resources. Antimicrobial-resistant pathogens tend to be more virulent than their sus-

ceptible counterparts, causing more prolonged or severe illnesses. Thus antimicrobial resistance in zoonotic 

pathogens is a serious threat to human health. 

 
Conclusion 

• To continue with the research of survival of pathogens in the environment. 

• To focus more on experiments under natural conditions and to try to describe in detail the con-

ditions  under which the experiment took place 

• Future research  should concentrate on measuring the survival of pathogens in situ. 

• To look for unified laboratory methods for diagnosis of pathogen in the environment 

• To monitor during the testing period of new technological lines for treatment of excrements 

also their capacity to devitalise selected species of pathogens 

• To study the fate of different antibiotics present in manure 

• To pay attention to  pharmaceuticals and particularly  to antibiotics used in animal rearing re-

garding their circulation in manure, water and soil with the aim to determine penetration of 

these substances and  their side products through soil and plants to human food chain. 

• To continue with the study of impact of antibiotics on environmental microorganisms and de-

velopment of antimicrobial resistance 

• To prepare proposals for elimination of environmental risks related to the use of human and 

veterinary medicines 
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Abstract 

 

Bioaerosols are defined as a collection of aerosolized biological particles which can vary greatly in size, rang-

ing from less than 20 nm to 100 microns in diameter. The composition, size, and concentration of the microbial 

populations comprising the bioaerosol vary with the source, dispersal mechanism in the air, and, most impor-

tantly the environmental conditions prevailing at a particular site. The ultimate effect of bioaerosols on human 

and animal health will depend on the organism characteristics, growth conditions, and organism viability. Air 

will often contain micro-organisms such as viruses, bacteria, and fungi. None of these actually live in the air, 

the atmosphere tends to kill off most of them. However they are frequently transported attached to other parti-

cles, such as skin flakes, soil, dust, or dried residues from water droplets. Airborne fungal cells (yeasts, moulds, 

spores) can remain viable for much longer periods, even at low relative humidity and high or low temperature 

extremes. Animal farms, farming of land, application of manure, wastewater/sewage treatment and composting 

belong among significant sources of bioaerosols.  

The aim of the present study was to investigate survival of selected groups of bacteria in animal houses with 

different animal species using two different methods. Their spreading in the outer environment was also moni-

tored as an important way of transfer of aerogenic diseases.  

 

Abstrakt 

Bioaerosól je definovaný ako rozptýlený biologický materiál s priemerom 20nm až 100µm. Zahrňa biotické aj 

abiotické zložky. Medzi biotické zložky patria baktérie, vírusy, huby, protozoá a prachové častice, z ktorých je 

väčšina usmrcovaná v atmosfére. Abiotické zložky sú mykotoxíny, endotoxíny, anorganický prach, mrtvé bio-

tické zložky a iné. 

V závislosti od zdroja, disperzného mechanizmu vo vzduchu a prevládajúcich podmienok prostredia sa mení 

jeho zloženie, veľkosť a koncentrácia mikrobiálneho znečistenia. Pôsobenie bioaerosólu na zdravie zvierat 

a ľudí závisí od druhu, rastových podmienok a od životaschopnosti vyskytujúcich sa mikroorganizmov. Naprí-

klad vzduchom prenášané bunky húb (kvasinky, plesne, spóry) môžu zostať životaschopné dlhšiu dobu, aj pri 

nižšej relatívnej vlhkosti a pri vyššom alebo nižšom teplotnom extréme.  

 

Úvod 

Mikroorganizmy sa vo vzduchu obyčajne nevyskytujú samé, ale sú spojené s inými malými čiastočkami, vod-

nými kvapkami, prachom, pôdou alebo šupinami kože. V skupinách tieto organizmy prežívajú dlhšiu dobu. 

Odparovaním vody bakteriálne bunky zvyčajne hynú ale pri vysokej vlhkosti sa hladina aerosólu zvyšuje.  Naj-

väčšie množstvo bioarosolu je produkované na farmách zvierat, pri poľnohospodárskej činnosti, aplikácii hnoja 

(Zucker a kol., 2000), čistení odpadových vôd (Carducci a kol., 2000,). a pri kompostovaní (Tolvanen a kol., 

1998, Marchand a kol., 1995). Bioaerosól bol spájaný so zdravotnými problémami ako syndróm chorých budov 
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(Hiipakka a Buffington, 2000), vlhkostná horúčka, farmárske pľúca (Stanford a kol., 1990), tuberkulóza (Houk, 

1980), pasteurelóza, brucelóza, legionárska choroba (Fraser,  1980), toxický prašný orgánový syndróm (Rose, 

1999) a iné. Vyššie riziko bioaerosólu je v menších miestnostiach, s nedostatočnou ventiláciou, kde prostredie 

poskytuje podmienky pre rast a prežívanie mikroorganizmov v bioaerosóle a tým sa zvýšuje riziko ohrozenia 

zdravia ľudí a zvierat. V priestoroch s vysokou koncentráciou zvierat, obmedzeným miestom na kŕmenie, ob-

medzeným pohybom takto zhustenej skupiny dochádza k tomu, že je celý povrch zeme pokrytý exkrementmi 

(Strauch and Ballarini 1994), zvaný ako hnojový obal. Fekálny materiál v suchých prašných podmienkach spo-

lu so zvýšeným prúdením vzduchu sú predpokladom pre vznik patogénneho bioaerosólu, ktorý môže ohroziť 

zamestnancov, zvieratá a miestnu verejnosť. 

Teplota, relatívna vlhkosť, ročné obdobie, časť dňa, slnečné žiarenie a veľkosť častíc sa podieľajú na prežívaní 

bioaerosólu. Zvýšenie teploty je faktor ktorý znižuje prežívanie baktérií v bioaerosóle (Handley 

a Webster,1995). Zvyšovanie relatívnej vlhkosti vedie k zvýšeniu prežívania hlavne v súvislosti so slnečným 

žiarením (Marthi a kol.,1990) a pri hmle kedy je relatívna vlhkosť 100% (Fuzzi a kol., 1997). Robin (2000) 

zistil že zvýšenie vlhkosti spôsobilo zníženie prežívania, ako dôsledok osmotického šoku. Testované organiz-

my boli pri aerosólizácii dehydratované. 

Počas leta a popoludní ako dôsledok sucha, prašnosti, a vertikálneho prúdenia vzduchu sa zvyšuje množstvo 

suchého bioerosolu (Tong and Lighthart 1999, 2000). Predpokladá sa, že zvýšením rýchlosti vetra sa zabezpečí 

viac energie časticiam vo vzduchu, a tým sa aj zvýši aerosolizácia častíc a baktérií vo vzduchu. 

Dokonca aj chemické zloženie atmosféry ovplyvňuje prežívanie baktérií v bioaerosóle. Kyslík je toxický pre 

niektoré baktérie tým, že pôsobí na amínokyseliny a na cukry (Griffiths and DeCosemo 1994). 

 

Materiál a metodika 

Na meranie bioaerosólu bol v pokuse použitý prístroj MAS -100 Eco , Systém MAS -

100 Eco je vysokovýkonný prístroj, využívajúci princíp Andersenovho aeroskopu, 

ktorý nasáva vzduch cez perforovanú platničku. 

Prúd vzduchu s časticami je nasmerovaný na štandardnú Petriho misku s priemerom  

90 mm obsahujúcu agar. Podľa znečistenia prostredia sa určí objem nasatého vzdu-

chu, je možné nastaviť objem nasatého vzduchu od 1litra po 100litrov. Prístroj je 

možné kalibrovať pomocou digitálneho anemometra DA-100. Prúd vzduchu sa regu-

luje na presne 100 litrov za minútu. Keďže v čistiarni odpadových vôd sa predpokladá s vyšším množstvom 

bioaerosólu nami použité hodnoty merania boli 5litrov a 10litrov. Po expozícii sa platne dali inkubovať. Endoa-

gar, krvný agar a mäsopeptónový agar pri teplote 37ºC počas 24hodín a saboraudov agar pri teplote 25°C 

počas 4 dní. Po uplynutí doby inkubácie boli porastené kolónie spočítané. 

 

Výsledky 

Meranie bioaerosólu sa vykonávalo v čistiarni odpadových vôd počas dvoch etáp. Súčasne sa merala aj relatív-

na vlhkosť a teplota prostredia. Zistilo sa, že v niektorých miesta čistiarne je  väčšia koncentrácia bioaerosólu, 

najmä blízko zdroja aerácie. Miesta prevádzky, kde je voda miešaná a čerená, majú vyššiu hladinu bioaerosólu. 

Nedostatok výmeny vzduchu vo vnútornom prostredí môže spôsobiť množenie mikroorganizmov vo vzduchu. 

V čistiarni boli zistené vyššie hodnoty v uzavretých priestoroch, kde dochádzalo k aerácii alebo premiestňova-
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niu a existuje tu potenciálne riziko vystavenia pracovníkov zvýšenej hladine bioaerosólu. 

Na prítoku odpadových vôd sa zistili zvýšené hodnoty mikroorganizmov, čo poukazuje na znečistenie odpado-

vých vôd v danej zbernej lokalite. 

Hrubé predčistenie na hradliciach a jemné prečistenia na lapačoch piesku predstavujú ideálne podmienky tvor-

by bioaerosólu ako je vidieť z tab. 1 a z tab. 2. Navyše v zariadení na zachytávanie piesku a jemných nečistôt 

(tab. 1 a tab. 2 - Jemné predčistenie dnu) vo vnútri,  v teplom a vlhkom prostredí, kde sa zhromažďuje bioaero-

sól v stiesnenom priestore a kde je obmedzené množstvo slnečného žiarenia na zničenie mikroorganizmov, sú 

ideálne podmienky na ich prežívanie. 

Pri aeračných nádržiach a pri nádrži na tekutý vyčistený kal boli hodnoty mikroorganizmov nižšie, čo pravde-

podobne súviselo s predchádzajúcim spracovaním a vyčistenim odpadovej vody a kalu. Meranie vo vonkajšom 

prostredí môžu podstatne ovplyvniť aj poveternostné podmienky. 

Pri odvodňovaní kalov bola zvýšená teplota  a znížená relatívna vlhkosť. Tieto faktory vplývali na vznik suché-

ho bioaerosólu. 

Tab.1 Prvá etapa merania bioaerosólu v čistiarni odpadových vôd 

 

CPM - celkový počet mikroorganizmov 
KB - koliformné baktérie 
HZ - hemolytické zárodky 
KTJ – kolónie tvoriace jednotku 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesto odberu Meraný objem 
(l) 

CPM 
KTJ 

KB 
KTJ 

HZ 
KTJ 

Plesne 
KTJ 

Kvasinky 
KTJ 

Prítok 
T=11,5°C 
Rv=54% 

5 12 9 0 0 5 

10 19 15 0 11 23 

Hrubé predčistenie 
T=11°C 
Rv= 56,9% 

5 13 0 0 4 3 

10 26 5 0 8 7 

Lapač tukov 
T=14°C 
Rv=47,7% 

5 12 33 0 9 18 

10 79 11 0 19 41 

Jemné pred-čistenie (dnu) 
T=13,8°C 
Rv=57,4% 

5 20 1 4 22 54 

10 27 14 4 31 N 

Jemné pred-čistenie (von) 
T=11°C 
Rv=61,7% 

5 11 50 1 16 41 

10 57 92 5 26 82 

Aktivačná nádrž 
T=11,6°C 
Rv=56,7% 

5 5 0 0 5 2 

10 9 1 0 3 8 

Odtok kalu 
T=15,4°C 
Rv=50,5% 

5 20 0 0 7 1 

10 37 0 0 15 6 

Odvodňovanie kalov 
T=14,6°C 
Rv=49% 

5 3 0 0 3 9 

10 10 0 0 8 3 
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Tab.2 Druhá etapa merania bioaerosólu v čistiarni odpadových vôd 

CPM - celkový počet mikroorganizmov 
KB - koliformné baktérie 
HZ - hemolytické zárodky 
KTJ – kolónie tvoriace jednotku 
 
 
Diskusia 

Predošlé výskumy ukazujú, že počas čistenia odpadových vôd dochádza k značnej tvorbe potenciálne 

patogénneho bioaerosólu. Použitie mechanických, chemických a biologických procesov čistenia pripravuje 

odpadové vody na vypustenie do recipienta. Pri ošetrení odpadových vôd, miešaní, aerácii a mechanickom pre-

miestnení dochádza k striekaniu, tvorbe bublín, pri ktorom sa uvoľňuje aerosól obsahujúci mikroorganizmy 

(Brandi a kol., 2000). Takto sú pracovníci v čističkách  vystavovaní nebezpečenstvu vdychovania vzduchu ob-

sahujúceho patogény (Stampi a kol., 2000). Inhalované mikroorganizmy môžu infikovať respiračný trakt, kožu, 

alebo napokon skončiť v tráviacej sústave a tu spôsobiť ochorenie (Cliver,1980). Predpokladá sa že dávka spô-

sobujúca ochorenia inhaláciou je nžšia ako dávka potrebná na vyvolanie ochorenia ingesciou a to zvyšuje rizi-

ko prenosu ochorení z čistiarní odpadových vôd. 

Ako už bolo spomenuté relatívna vlhkosť a teplota prostredia majú veľký vplyv na hladinu a prežíva-

nie mikroorganizmov v bioaerosóle. Pri porovnaní výsledkov sa zistilo zvýšené množstvo CPM, KB, plesní aj 

kvasiniek v podmienkach zvýšenej relatívnej vlhkosti, hlavne vo vonkajších priestoroch čistiarne. Merania dru-

hej etapy boli vykonávané po daždi, čo podstatne ovplyvnilo relatívnu vlhkosť vzduchu. 

Pri všetkých stupňoch čistenia odpadovej vody sú pracovníci vystavení zvýšenej hladine bioaerosólu, 

od laboratórnych pracovníkov (Fedorak and Westlake 1980), cez pracovníkov v prevádzke až po tých čo apli-

kujú kal do pôdy. Predchádzajúcimi experimentmi sa  zistilo, že pracovníci čistiarne majú zvýšený výskyt 

Miesto odberu 
Meraný 
objem (l) 

CPM KTJ KB 
KTJ 

HZ 
KTJ 

Plesne 
KTJ 

Kvasinky 
KTJ 

Prítok 
T=13,3°C 
Rv=82% 

5 34 23 0 1 1 

10 26 23 0 20 35 

Hrubé predčistenie 
T=13,8°C 
Rv= 91,3% 

5 38 6 0 9 7 

10 7 29 0 24 27 

Lapač tukov 
T=12,8°C 
Rv=91,8% 

5 23 8 0 20 39 

10 15 14 0 23 30 

Jemné pred-čistenie 
(dnu) 
T=12,1°C 
Rv=91,8% 

5 16 4 0 20 9 

10 28 13 0 30 23 

Jemné pred-čistenie 
(von) 
T=12,8°C 
Rv=90,3% 

5 164 66 0 13 281 

10 269 252 3 26 110 

Aeračná nádrž 
T=13,1°C 
Rv=84,5 

5 3 0 0 10 7 

10 1 0 0 17 6 

Odtok kalu 
T=14,6°C 
Rv=85,5% 

5 1 0 0 23 4 

10 2 0 0 18 10 

Odvodňovanie kalov 
T=15,6°C 
Rv=74,9% 

5 15 0 0 16 7 

10 20 2 0 29 16 
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ochorení (Melbostad a kol., 1994, Nethercott a Holness 1988), a tieto ochorenia priamo súvisia s ich vystavova-

ním sa bioaerosólu (Melbostad a kol.,1994). Bioaerosól teda predstavuje možné zdravotné nebezpečenstvo pre 

toho, kto pracuje v čistiarni, alebo jej okolí. 
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ABSTRACT 

Disinfectants Topax 66 was tested under laboratory conditions and in fish industrial. Under laboratory 

conditions, devitalisation of B.cereus occured after disinfection with 0,1% solution and exposure time 20 min. 

When using the same concentration of disinfectant, E.coli and S.aureus were devitalised after 5 min. exposure 

time. Good disinfectant effect were recorded also in the fish industry, however, surfaces of ancillary equipment 

were positive for E.coli. Sanitation of the facilities was reflected positively in aerial microbial findings as the 

samples taken were negative for E.coli. 

 

Key words: disinfection, efficiency control, Topax 66 

 

ÚVOD 

 V potravinárskom priemysle sú vysoké požiadavky na čistotu a hygienickú bezchybnosť výrobného 

zariadenia, prevádzkarní, skladovacích priestorov a obalového materiálu. Hygienické požiadavky na jednotlivé 

zariadenia potravinárskej výroby sú rôzne, platí tu však celý rad sploločných hygienických opatrení, ktoré je 

nevyhnutné dodržiavať v každom procese výroby. Pri nedodržaní hygieny prevádzky alebo pri nedostatočnom 

čistení a dezinfekcii je potrebné počítať s negatívnymi vplyvmi na vyrobené potraviny. Čistiace a dezinfekčné 

prostriedky používané v potravinárstve by sa mali vyznačovať vysokou schopnosťou devitalizácie mikroorga-

nizmov už vo veľmi nízkych koncentráciách, nemali by zanechávať reziduá a zaťažovať životné prostredie. 

Hodnotenie úrovne hygieny a sanitácie v potravinárskych prevádzkach musí nadväzovať na jednotlivé odvetvia 

a výrobné postupy zohľadňujúce ich špecifitu pre objektívne hodnotenie zistených výsledkov. Najobjektívnej-

ším ukazovateľom je zisťovanie mikrobiálnej kontaminácie, na základe ktorej môžeme hodnotiť účinnosť pou-

žitého dezinfekčného prípravku, resp. účinnosť prechádzajúcej mechanickej očisty, ktorá výrazne ovplyvňuje 

účinnosť sanitačných prác a prijímať opatrenia na zlepšenie hygieny. 

 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

MATERIÁL : 

Testovaný dezinfekčný prípravok Topax 66 – tekutý alkalický a dezinfekčný prostriedok s aktívnym 

chlórom pre čistenie penou, určený pre potravinársky priemysel, v koncentrácii 2 %. Výrobcom je firma Eco-

lab., s.r.o., Bratislava. Použité mikrobiálne kmene. Štandardné zbierkové kmene: E.coli (CCH 5172); S. aureus 

(CCM 2012); B.cereus (CCM 1999). 
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METODIKA  

Suspenzný test  

Z dezinfekčného prostriedku Topax 66 sme pripravili po 100 ml rôznych riedení ( 2,0 %, 1,0 %, 0,5 

%, 0,1 %, 0,01 %). Do 5 skúmaviek sme napipetovali 0,1 ml bakteriálnej kultúry a pridali sa 9,9 ml 

z pripravených roztokov. Po 5, 20 a 60 minútach sme ézou kultivovali suspenziu do pripravených skúmaviek 

s 5 ml bujónu. Takto pripravené bujóny sme dali inkubovať do termostatu na 24h pri 37 °C. 

 

Mikrobiologická kontrola účinnosti 

Mikrobiologické stery boli odoberané z plochy 10 cm2 pomocou sterilného tampónu do sterilného 

fyziologického roztoku. Následne v laboratóriu boli  očkované na mäsopeptónový agar (CPM-celkové počty 

mikroorganizmov), Endov agar (E.coli) a Sabouradov agar (plesne). Po 24 hod. inkubácii  v termostate pri 37 °

C boli zisťované  CPM a E.coli. Počet plesní bol odpočítaný po 5-dňovej inkubácii pri teplote 22 °C. Odber 

vzoriek vzduchu bol vykonaný sedimentačnou metódou, s expozičnou dobou 3 minút. Prepočet bol vykonaný 

po požadovanej inkubácii zo vzťahu, že za 5 minút sedimentujú na plochu 100 cm2 mikroorganizmy z 10 l 

vzduchu (PARA a kol., 2000) 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Čistenie priestorov a technologických zariadení v potravinárskej výrobe je rozhodujúcou súčasťou hy-

gieny a má bezprostredný vplyv na výsledok dezinfekcie. Na znečistení v potravinárskych podmienkach sa 

podieľajú rozhodujúcou mierou aj zbytky spracovávanej hygienicky nezávadnej hmoty, ktorá sa dostáva na 

podlahu, steny, resp. zostáva na používaných technologických zariadeniach. V tejto forme sa stáva odpadom, 

ktorý sťažuje prevádzku (napr. klzká podlaha), resp. vytvára živnú pôdu pre rast nežiadúcej mikroflóry 

v prostredí, čím môže negatívne ovplyvniť kvalitu vyrábaných produktov. 

 Táto vrstva vytváraná v potravinárskych prevádzkach sa označuje ako biofilm a je zložená z bielkovín, 

tukov a iných ingrediencií, ktoré sa vo výrobe používajú. Biofilm pre mikroorganizmy v danom prostredí vy-

tvára jednak nutričnú vrstvu,  ktorá umožňuje ich rozmnožovanie, ale aj ochrannú vrstvu, ktorá obmedzuje de-

vitalizačné účinky používaných dezinfekčných prostriedkov (Costerton, 1989; Hoffmann, 2000; Gracey 

a Collins, 1992; Lee Wong, 1998). 

 Na sanitáciu prostredia v sledovanom objekte bol používaný Topax 66 zahriaty na teplotu 40 °C. Ako 

vyplýva z výsledkov testovania suspenzným testom v laboratórnych podmienkach, Topax 66 nepôsobil bakteri-

cídne na testované bakteriálne kmene pri 0,01 % koncentrácii. Avšak pri koncentrácii 0,1 % bol účinný na 

B.cereus pri expozícii 20 minút. E. coli a S. aureus boli pri tejto koncentrácii devitalizované už pri 5-minútovej 

expozícii (tab. 1). 
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tab.1  Testovanie baktericídnej účinnosti Topax 66 na niektorých bakteriálnych kmeňoch suspenzným testom 
 

 
 

V tab. 2 sú uvedené výsledky mikrobiologických sterov z povrchov technických zariadení z časti mra-

zenej výroby rýb. Pred dezinfekciou boli najvyššie CPM a pohybovali sa od 2 do 286 z plochy 10 cm2. Po dez-

infekcii sme zaznamenali pokles CPM od 6-13 KTJ, počty E.coli a plesní sa znížili. 

 

tab.2 Priemerné hodnoty mikroorganizmov z priestorov mrazenej výroby pri použití Topaxu 66 z plochy 
 10cm2 (KTJ.10 cm-2) 
 

 
 

 
 Výsledky získané pomocou mikrobiologickej kontroly účinnosti sú podkladom pre vyhľadávanie nedos-

tatkov v sanitácii a spätne vytvárajú možnosť ich odstraňovania (IVANOVÁ a  kol., 1998, HOFMANN, 1996). 

V sanitačnej praxi sa mikrobiologická kontrola vyžaduje po použití dekontaminačného prostriedku, ale aj pred 

začiatkom smeny. Význam týchto kontrol je dokumentovaný v tab. 3, kde sme zaznamenali pokles počtov zá-

rodkov z povrchov pomocných zariadení po vykonaní očisty a dezinfekcie. Pred výrobou opäť počty týchto 

zárodkov výrazne stúpli. 

 

 

 

 

prípravok expozícia 
(min) 

koncentrácia (%) 

0,01 0,1 0,5 1,0 2,0 

  
E.coli 

5 + - - - - 

20 + - - - - 

60 + - - - - 

  
S.aureus 

5 + - - - - 

20 + - - - - 

60 + - - - - 

  
B.cereus 

5 + + - - - 

20 + - - - - 

60 + - - - - 

  
Miesto steru 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 
CPM 
Ø 

E.coli 

Ø 

ples-
ne 
Ø 

CPM 
Ø 

E.coli 

Ø 

plesne 
Ø 

Stena 2 112 59 0 0 0 

Strop 10 0 5 0 0 0 

Podlaha 286 187 100 6 0 1 

Stôl 3 6 172 13 0 0 

Príslušenstvo 38 13 81 14 0 0 
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tab. 3   Priemerné hodnoty mikroorganizmov zo sterov pomocných zariadení v časti výroby rybacích šalátov 

pri použití Topaxu 66 z plochy 10 cm2 (KTJ.10 cm-2) 

  

 
Výsledky stanovenia vzdušnej mikroflóry v priestoroch kyslej výroby, výroby rybacích šalátov a lakovne pou-

kazujú na vyhodnotené v tab.4. Účinnosť sanitačných opatrení sa prejavila v počtoch mikroorganizmov nachá-

dzajúcich sa v ovzduší. Celkové počty mikroorganizmov, koliformných zárodkov, kvasiniek a plesní  rádovo 

klesli, po dezinfekcii. 

tab. 4   Priemerné hodnoty vzdušných mikroorganizmov pri použití Topaxu 66 v 1 m3 

(KTJ.m-3)

 
 

 

ZÁVER 

  
Podiel sanitácie na plnení spoločenských úloh formulovaných v oblasti ochrany zdravia a výživy obyvateľstva, 

ako aj rozsah a zložitosť činností, ktoré sa robia v rámci sanitácie, zvýrazňuje význam a potrebu jej všestranné-

ho zabezpečenia. 

Pri nedodržaní hygieny prevádzky alebo pri nedostatočnom čistení, prípadne dezinfekcii, je nutné počítať 

s negatívnymi vplyvmi na vyrobené potraviny z čoho vyplývajú sankcie, alebo v extrémnych prípadoch môže 

dôjsť až k zastaveniu prevádzky. A práve preto, aby sme predišli negatívnym vplyvom na potraviny v dôsledku 

nesprávneho čistenia a dezinfekcie, je dôležitý  správny výber dezinfekčného prostriedku a spôsob aplikácie, 

ako aj doby expozície, ktoré ovplyvňujú kvalitu celého sanitačného procesu. 

Čistiace a dezinfekčné prostriedky používané v potravinárstve by sa mali vyznačovať  vysokou schopnos-

ťou devitalizácie mikroorganizmov už vo veľmi nízkych koncentráciách, nemali by zanechávať reziduá 

a zaťažovať životné prostredie. Odporúčané a používané koncentrácie nesmú spôsobovať zdravotné poruchy 

u ľudí a nesmú negatívne ovplyvňovať kvalitu potravín a surovín živočíšneho pôvodu. 

Uprednostňované by mali byť účinné a zároveň pomerne lacné dezinfekčné prostriedky. Dôležité miesto 

v dezinfekčnej praxi zohráva i samotný vplyv dezinfekčných prostriedkov v baktericídnych koncentráciách na 

stavebné konštrukcie a rôzne vnútorné zariadenia. 

Miesto 

steru 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 

CPM E.coli plesne CPM E.coli plesne 

Vozík 1 NP 11 12 55 0 1 

Vozík 2 NP 7 5 0 10 0 

Vozík 3 NP 0 22 75 0 17 

Miesto odbe-

ru 

Počet 

odberov 

Pred dezinfekciou Po dezinfekcii 

  
CPM 

  
E.coli 

  
plesne 

  
CPM 

  
E.coli 

  
plesne 

Kyslá -
výroba 

1 800 10 440 12 0 32 

Výroba -
ryb.šalátov 

1 40 5 320 20 0 11 

Lakovňa 
  

1 20 10 10 10 0 8 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

232 

 Je nevyhnutné vybrať dezinfekčný prostriedok s ohľadom na potenciálnu možnosť výskytu agens v danom 

prostredí, ďalej podľa materiálovej znášanlivosti a podľa obsahujúcich aktívnych látok, ktoré sú najviac obsiah-

nuté v dezinfekčných prípravkoch pre potravinársku oblasť. 

Testovanie použitých dezinfekčných prostriedkov v laboratórnych   podmienkach a prevádzkových podmien-

kach má svoje opodstatnenie (niektoré dezinfekčné prostriedky, resp. nesprávne koncentrácie nevykazujú devi-

talizačné účinky). 

1. Dezinfekčný prípravok Topax 66 určený na dezinfekciu v potravinárskych prevádzkach devitalizoval 

v laboratórnych podmienkach testované mikrobiálne kmene E.coli a S.aureus už pri  0,1 % koncentrácii 

a expozícii 5 minút. Devitalizácia B.cereus pri uvedenej koncentrácii bola zaznamenaná po 20-minútovej expo-

zícii. Dobré dezinfekčné účinky boli zaznamenané aj pri dezinfekcii v priestoroch spracovateľskej prevádzky 

rýb, kde však výrazný nález E.coli bol zaznamenaný na povrchoch používaných pomocných zariadení. Dezin-

fekcia použitým dezinfekčným prostriedkom sa pozitívne prejavila aj na počte mikroorganizmov ovzdušia pre-

vádzkarne, keď nález E. coli po očiste bol negatívny. 
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Abstrakt 

Dôležitosť stanovenia rodenticídnych látok spočíva v ich toxických vlastnostiach. Naviac vo vyšších  koncen-

tráciách môžu spôsobovať nádorové onemocnenia či neplodnosť. Preto je nutné vyvíjať jednoduché a presné 

prístroje k detekcii takýchto látok. Cieľom predkladanej práce je kvantitatívne vyšetrenie pôdy a obilnín na 

rezíduá brodifacoumu, ktorý bol aplikovaný v komerčnom prípravku BRODER G na začiatku vegetačného 

obdobia. 

 

Úvod 
Princípom ochrany životného prostredia je obmedzovanie vstupu cudzorodých látok do jeho jednotlivých zlo-

žiek. Medzi výnimky z tejto požiadavky patrí cieľavedomá regulácia resp. likvidácia škodlivých jedincov 

z radu rastlinnej resp. živočíšnej ríše pri použití pesticídnych prípravkov. K uvedeným opatreniam zaraďujeme 

aj deratizáciu t.j. ničenie škodlivých hlodavcov. 

Vývoj pesticídnych prípravkov je smerovaný tak, aby svojím účinkom pôsobili len na daný , cielený druh škod-

livého jedinca. Z tohto aspektu sa dá konštatovať, že táto požiadavka u rodenticídnych prípravkov používaných 

v súčasnosti je od tohoto cieľa značne vzdialená (ONDRAŠOVIČ a kol., 2000). Všetky v súčasnosti používané 

rodenticídy sú toxické pre človeka a hospodárske zvieratá. 

Rodenticídy sú chemické látky, ktoré sa do prostredia a potravín dostávajú zámernou činnosťou človeka 

(CULLINEY a kol., 1992).  Existuje tu však niekoľko aspektov a to problematika ich vysokej účinnosti na cie-

ľové organizmy, vznik rezistencie, otázka primárnych a sekundárnych otráv necieľových druhov, otázka rezí-

duí v rastlinných telách a rastlinných komoditách, následne i v živočíšnych telách a produktoch, otázka etiky 

a v neposlednej miere biodiverzity a celkovej ochrany prírody. Riziko pre spotrebiteľov z rezíduí v potravinách 

v krajinách, kde je v činnosti dobrá legislatívna kontrola rodenticídov, je veľmi nízke. Nemožno ho však pod-

ceňovať. Všeobecne, odhad rizika je stavaný na hladine rezíduí v surových potravinách, i keď veľká časť spot-

rebovaných potravín sa upravuje a spracováva pred jedením (HOLDEN a kol., 2001). Rodenticídy vďaka ich 

ničivým vlastnostiam proti škodcom, sú potrebné v celosvetovej produkcii potravín, ale ich zvyšky sú prítomné 

v rastlinách a potravinách živočíšneho pôvodu ako rezíduá. Okrem pozitívnych aspektov, ktoré vyplývajú 

z používania rodenticídov, existujú aj negatívne dopady chemizácie na biotickú zložku životného prostredia 

(VELÍŠEK, 2002). 

 Aplikácia rodenticídov v praxi sa musí starostlivo sledovať z krajinno - ekologického hľadiska. Za posledných 

sto rokov bola stabilita nížin a lesných ekosystémov rozrušená natoľko, že sa zmenili aj  miestne podmienky 

a to nepriaznivými vplyvmi hlodavcov, klimatických zmien a hydromelioračnými zásahmi (MARGALETIĆ 

a kol., 2007). So zreteľom na ochranu životného prostredia a predikcie nepriaznivých dôsledkov chemizácie, 

limituje používanie rodenticídov najmä toxikologické riziko rezíduí, vznikajúca rezistencia škodlivých činite-

ľov proti používaným rodenticídom a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ich aplikáciu (BESEDA, 1999).  
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V skutočnosti sú najmenej dva jasné rozdiely v hodnotení rizika: prvý je definovaný ako objektívny alebo prav-

depodobný odhad rizika, kým druhý je subjektívne vnímaný odhad rizika, ktorý si nevyžaduje experimentova-

nie  alebo testovanie, ale je postavený na základe názoru verejnosti (MORASO, 2001). 

Sledovanie rezíduí rodenticídov v životnom prostredí ale aj v potravinách je venovaná veľmi značná pozornosť

(APREA a kol., 2002; TORRES a  PICO MANES, 1996). 

Podľa rýchlosti nástupu toxických účinkov rozdeľujeme dnes požívané rodenticídy na akútne a chronické. 

Akútne rodenticídy vyvolávajú príznaky otravy, resp. úhyn hlodavcov do 3 dní, zatiaľ čo chronické do 10-13 

dní. Je však toxický aj pre necielené druhy zvierat a vzniká tu  riziko sekundárnych otráv. Škála akútnych ro-

denticídov je v súčasnom období značne zúžená vzhľadom na ich vysokú toxicitu . Rodenticídy novej generá-

cie väčšinou pôsobia ako antikoagulanty. Smrť zvieraťa je tak  vyvolaná vykrvácaním do telesných dutín, čo vo 

väčšine prípadov nespôsobuje žiadnu bolesť a simuluje prirodzenú smrť. Jednou z takýchto látok je aj brodifa-

coum (COPE, 2004; SNYDER a kol., 2003; JONES a MANGELS, 2002). 

 

Materiál a metodika 
 Prípravkom ktorý sa doporučuje pre deratizačné účely je antikoagulačný prípravok brodifacoum z rady 

hydroxykumarínov. Rodenticídne schopnosti brodifacoumu boli popísané v roku 1976. Jeho synonyma sú su-

per-warfarín a bromfenacoum BFC. Chemicky sa jedná o 3-/3/4´-bromobiphenyl 4-yl/-1,2,3,4-tetrahydro-1-

naphtyl/-4-hydroxycoumarin. Údajne má lepšie antikoagulačné účinky ako iné antikoagulanciá. BRODER G je 

považovaný za efektívny rodenticíd, ktorý je účinný aj proti warfarín rezistentným potkanom Rattus norvegi-

cus. Jedná sa o morené granule z obilného šrotu červeného sfarbenia, ktoré obsahujú 0,005% brodifacoumu. 

Najviac používaný bol na Novom Zélande na kontrolu a eradikáciu  škodcov hlavne krýs a taktiež zajacov 

(DOWDING a kol., 1999). 

Používa sa v poľnohospodárstve a na kontrolu mestskej rodenticídnej aktivity, ako aj rýchle použitie 

v návnadách v nízkej koncentrácii . 

Prípravok bol aplikovaný na pôdu začiatkom marca pri výseve obilnín (pšenica) v množstve 100g/m2 a 500g/

m2, čo v prepočte na obsah účinnej látky v nástrahe predstavovalo jednotlivo 0,5g/m2 a 2,5g/m2 brodifacounu 

v pôde. Prípravok bol aplikovaný do  debničiek s pôdou o rozmeroch 1x1x 0,5 m  a za rovnakých podmienok 

boli pestované aj kontrolné vzorky. Počas vegetačného obdobia už neboli vykonané žiadne iné agrotechnické 

zásahy. Na začiatku augusta v období zberu boli odobraté vzorky obilnín celých klasov a pôdy. Zároveň boli 

odobraté vzorky z neošetrenej pôdy, ktoré slúžili ako kontrola. 

 

Stanovenie rezíduí brodifacoumu 
 Sledovaniu rezíduí pesticídov v životnom prostredí, ale i v potravinách  je venovaná veľmi veľká pozor-

nosť(Aprea a kol., 2002; Torres a kol., 1996). Najčastejšie používanou metódou pre stanovenie brodifacoumu 

je vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC). 

 Vyšetrované vzorky v množstve 10 g po homogenizácii boli vylúhované po dobu 15 minút  v 25 ml 

zmesi chloroformu a acetónu v rovnakom diele 1:1. Rozpúšťadlo sa dekantovalo cez filtračný papier. Extrakcia 

bola vykonaná dvakrát. Spojené extrakty boli odparené na rotačnom vákuovom odparovači pri teplote 40 ºC. 

Zbytok po odparení sa rozpustil v 1 ml mobilnej fázy za účelom odstránenia koextrahovaných bielkovín. Získa-

ný roztok bol prenesený do centrifugačnej skúmavky s obsahom n-hexanu. Roztok sa následne centrifuguje po 

dobu 10 minút pri 2000 ot.min.-1  dvakrát. Získaný vyčírený   spodný roztok po prefiltrovaní sa využije na 
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HPLC chromatografickú analýzu. 

 Vlastná chromatografická analýza sa vykonáva na kolóne LiChrospherR 100 RP-18 (5µm) pri  použití 

mobilnej fázy acetonitril (A) a acetátového pufru, pH 4.6, (B) (50+50) pre warfarín pri prietoku 1 ml.min-1, 

s nástrekom 10µl. UV detekcia  sa vykonáva pri 310 nm pre warfarín  a storm a pri 265 nm pre bromadiolon 

a brodifacoum. 

 
Výsledky 
Vzorky  pôdy a nadzemných častí  pšenice boli odobraté v čase žatvy v zbernej zrelosti, t.j. na začiatku augus-

ta. Celkový porast obilnín pri jednotlivých aplikáciách slúžil ako jedna vzorka. Vzorka pšenice č. 1 v roku 

2004, č. 2 v roku 2005, č. 3 v roku 2006 bola odobratá  z porastu, na ktorom obsah aplikovaného rodenticídu 

bol 100g.m-2 a č. 4 v roku 2004, č.5 v roku 2005, č.6 v roku 2006 bola odobratá z porastu, na ktorom obsah 

aplikovaného rodenticídu bol 500g.m-2, , kontrolné vzorky č. 7 v roku 2005, č. 8 v roku 2006 a č. 9 v roku 2007 

odobraté z porastu, na ktorý nebol aplikovaný  rodenticíd (tab.1). 

 Pri každej expozícii boli zaradené kontrolné výsevy bez aplikácie rodenticídov, z ktorých boli odobraté 

vzorky pre porovnanie nálezu. V súlade s aplikovaným množstvom rodenticídu boli nižšie hodnoty rezíduí bro-

difacoumu zistené u vzoriek č. 1, 2, 3 t.j. pšenice a to 0,012 - 0,022 ppm pri dávke 100g/m2 prípravku. 

 Pri dávke prípravku 500g.m-2 pôdy boli vo vzorke pšenice č. 4, 5, 6 zistené rezíduá rodenticídu 0,034 - 

0,044 ppm. 

 

Graf 1. Rezíduá s aplikovanou dávkou BRODERU na pôdu 
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Tab. 1 Rezíduá brodifacoumu v sledovaných porastoch 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

Hospodárske škody, ktoré spôsobujú škodlivé  hlodavce na poľných kultúrach, dosahujú miliónové 

hodnoty. STENSETH a kol. (2003) napríklad uvádza, že v Číne škodlivými hlodavcami skonzumované krmivo 

počas 1 roka predstavuje množstvo, ktoré by postačilo pre obživu 200 miliónov ľudí a napríklad v Indonézii 

spôsobuje priemerne 15 %-nú stratu na produkcii ryže. 

Premnoženie hraboša poľného v našich podmienkach sa periodicky opakuje každých 3–5  rokov, ale 

dávané je do súvisu hlavne s teplotou a snehovou pokrývkou počas zím. Za premnoženie hrabošov je považo-

vané, ak ich množstvo na 1 ha dosahuje 3 000 kusov. 

Podľa zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov – 2006 vydaného MP 

SR je možné na voľných priestoroch použiť rodenticídne prípravky BROMADIC H na báze brodifacoumu, 

COMMANDO, RODENTIC BLESK, STUTOX na báze fosfidu zinočnatého a REDENTIN 75 na báze chlo-

rophacinonu (OHS DATABASE, 1994). V predchádzajúcom období sa na ničenie škodlivých hlodavcov vyu-

žíval aj warfarín. 

Z akútnych rodenticídov sa prednostne používajú na ničenie hraboša poľného nástrahy s obsahom fos-

fidu zinku, ako napr. komerčný prípravok STUTOX. Jedná sa o nástrahu s obsahom 4 % fosfidu zinku, ktorá je 

farebne upravená tak, aby nebola atraktívna pre vtáctvo je žltozeleného sfarbenia. Ako uvádza STAMPLES 

Číslo vzorky 
a rok odberu 

Aplikovaný prípravok v dávke 
a účinná látka 

Plodina Množstvo 

(ppm) 
1 

2004 

Broder G 

100g/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,018 

2 

2005 

Broder G 

100g/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,012 

3 

2006 

Broder G 

100/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,022 

4 

2004 

Broder G 

500g/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,044 

5 

2005 

Broder G 

500g/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,034 

6 

2006 

Broder G 

500g/m2 brodifacoum 

Pšenica 0,043 

7 

2004 

Kontrola 

nebol aplikovaný 

Pšenica - 

8 

2005 

Kontrola 

nebol aplikovaný 

Pšenica - 

9 

2006 

Kontrola 

nebol aplikovaný 

Pšenica - 
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a kol. (2003), nástrahy s obsahom fosfidu zinku sú všeobecne dobre požierané hlodavcami, sú relatívne bezpeč-

né z hľadiska vzniku sekundárnych otráv pre prirodzených predátorov a nevytvárajú signifikantné rezíduá 

v obilninách, pôde, vode a atmosfére. 

Na ničenie hrabošov sa využívajú aj antikoagulačné rodenticídy. V súčasnosti používané antikoagulač-

né rodenticídy sa delia do 3 generácií na základe obsahu účinnej látky v nástrahe, ale aj množstva nástrahy po-

trebného na dosiahnutie letálneho účinku (WILLIAM  a DOUGLAS, 2002, 2004). 

Všeobecne rodenticídna účinnosť antikoagulačných prostriedkov je dobrá (SAXNA a kol., 1992). Av-

šak aktuálne sú otázky reziduí, ktoré ako ukazujú doterajšie výsledky, zanechávajú v životnom prostredí. Na 

túto problematiku v r. 1990 poukazujú aj SMITH a COX, ale aj EASON a SPURR (1995) a ďalší autori. 

Výsledky vyšetrení vzoriek pšenice jednoznačne poukazujú na tvorbu rezíduí. Nález reziduí koreloval 

s aplikovanou dávkou BRODERU na pôdu (graf 1). 

 V chemickej charakteristike brodifacoumu sa uvádza jeho nerozpustnosť vo vode, bod topenia 228-230 

ºC a jeho rozpustnosť v acetóne, chloroforme . Na základe vyššie uvedených vlastností je možné dedukovať, že 

v pôde sa jeho  reziduá udržiavajú dlhý čas a pri znečistení pôdy brodifacoumom je jeho likvidácia  obtiažna. 

Koncentráty rodenticídov sú podľa súčasnej platnej legislatívy zaradené medzi zvlášť nebezpečné je-

dy, čo však už neplatí o hotových rodenticídnych nástrahách. Z hľadiska ich vysokej toxicity pre živočíchy sa 

v súčasnosti sleduje ich vplyv na necieľové druhy živočíchov. BOOTH a kol. (2001) popísal akútnu toxicitu 

brodifacoumu na bezstavovce ako sú slimáky a suchozemské druhy krabov. EASON a kol. (2001) sledovali 

rezíduá brodifacoumu u otrávených divo žijúcich prasiat a kôz. BOOTH a kol. v roku 2003 zistili toxické pôso-

benie brodifacoumu na dážďovky, čo všetko poukazuje na potrebu sledovania a hodnotenia antikoagulačných 

prípravkov na bezstavovce, ale aj vznik rezíduí v rastlinách pri ich aplikácii vo voľnej prírode. 
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Agresívne správanie zvierat a jeho etologická funkcia 

 

Kottferová, J., Mareková, J., Jakuba, T., Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, SR 

 
 
Abstrakt: 

Agresivita (útočnosť, útočné správanie) je pre šelmy typická a v prírode je dôležitá pre samotné prežitie jedin-

ca, pre jeho začlenenie do svorky, obranu teritória, potravy či mláďat . 

Agresivita a s tým spojené prejavy agresívneho správania sa ľudí i zvierat sú na úrovni humánnej 

i subhumánnej problémom filozofickým, psychosociálnym, etologickým, etickým. Vyplýva to z deštruktívnej 

podstaty agresivity a s ňou spojeného agresívneho správania sa a konfliktnosti jedinca. 

 
 
Úvod 
 Z hľadiska etologického možno agresívne správanie psov charakterizovať ako intenzívnu emocionálnu, 

expresívnu reakciu, ktorou sa jedinec orientuje na objekt svojej frustrácie. Agresivita je fylogenetickým, pred-

domestikačným, inštiktívnym stavom zvierat, ktorý má sebazáchovný význam. U psov ako šelmovitých zvierat 

sa môžu vyskytovať rôzne formy agresívneho správania sa. 

 

Prezentovanie problematiky 

 Podľa toho, či je agresívne správanie smerované voči príslušníkom vlastného druhu alebo iným druhom, 

hovoríme o agresivite intrašpecifickej a interšpecifickej. 

 Intrašpecifická agresivita pozostáva z ritualizovanej (tlmenej) a netlmenej- zjavnej agresivity, smerova-

nej voči jedincom toho istého druhu. Nastoluje sociálnu hierarchiu a rozdelenie teritórií určitého živočíšneho 

druhu na určitom území. Väčšina agresívnych prejavov je ritualizovaná a plní významnú biologickú funkciu. 

Agresivita voči iným jedincom toho istého druhu je netlmená a jedinou záchranou pre konkurenta je útek alebo 

útok, s cieľom zabiť protivníka. Preto, ak vlčia svorka stretne na svojom teritóriu cudzieho vlka, bez milosti ho 

bude prenasledovať a pravdepodobne ho usmrtí.  

 Interšpecifická agresivita je smerované voči iným živočíšnym druhom a zahŕňa ofenzívne aj defenzívne 

prvky. Najčastejšie sa objavuje za účelom vlastnej ochrany, napr. keď sa korisť chráni pred útokom predátora. 

Medzi interšpecifickú agresivitu sa často radí predátorská agresivita, tá však nie je ovplyvnená rovnakými mo-

tivačnými faktormi ako konkurenčná, alebo obranná agresivita. Vyvinuli sa pod nezávislými vplyvmi a sú re-

gulované odlišnými nervovými a humorálnymi mechanizmami. Predátorstvo je oveľa častejšie interpretované 

ako forma potravinového správania, a je motivované hladom. Má centrum v hypotalame, a ako neurotransmiter 

slúži acetylcholín. Je zamerané na pohybujúcu sa korisť; pes prejavuje len minimálnu zmenu správania 

a okamžite tvrdo a razantne útočí. Agresia trvá pokiaľ sa korisť hýbe.  Afektívna agresivita je založená na auto-

nómnej aktivácii, vzniká vo frontálnom kortexe za spoluúčasti serotonínergných, katecholamínergných alebo 

cholínergných neurotransmiterov a je spojená s viditeľnou zmenou správania, tzv. varovnými signálmi.    

 Z hľadiska etologických a zoopsychologických pohľadov na agresivitu možno hovoriť aj o normálnom 

agresívnom správaní sa psov. Jedná sa o špecificko – druhový prejav psa, v ktorom sa prejaví aj individuálno – 
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ontogenetický charakter správania sa zvieraťa. V tomto prípade možno hovoriť o regulovanom agresívnom 

správaní. Normálne agresívne správanie psov možno pozorovať s obdobnými prejavmi u vlkov. Vlky sú cha-

rakterizovaní ako zvieratá s vysokým stupňom sociálnej organizácie v skupine a patria medzi tzv. rodičovské 

spoločenstvá, ktoré zahŕňajú komplexnú starostlivosť zo strany oboch rodičov o svoj „dorast“. Sociálne správa-

nie sa jedinca vo svorke vlkov má svoju etologickú funkciu spočívajúcu v potláčaní nežiaducej vnútrodruhovej 

agresivity v súvislosti s čím sa vytvára sociálna hierarchia, čo v prípade šeliem má sebazáchovný, existenčný 

význam. Domestikačný proces dal možnosť tieto a iné etologické charakteristiky redukovať a podmienil vznik 

prejavov naučeného správania sa, čo je však spojené s rizikom, že normálne agresívne správanie vyústi do ab-

normálnych agresívnych prejavov. Podobne ako u vlkov je agresivita u psov sociálne regulovaná pestrým re-

pertoárom správania, typu dominantný – submisívny jedinec s následným rešpektovaním dominantného zviera-

ťa a celkovým pacifikovaním konfliktu. Podobný mechanizmus tlmenia agresivity je funkčný aj u psov a to 

v interakciách s človekom. Model dominantného faktoru by mal predstavovať majiteľ, alebo iný člen rodiny. 

Situácia sa však dramaticky mení pri abnormálnych formách agresívneho správania, ktoré majú väčšinou neu-

rotické pozadie. Dôležitou fázou vo vývine normálneho agresívneho správania je raná ontogenéza psa s tzv. 

senzitívnou vývinovou periódou – imprintingom. V tomto období sa u šteňaťa ireverzibilným spôsobom fixujú 

pozitívne alebo negatívne podnety, ktoré ovplyvňujú správanie sa psa počas celého jeho ďalšieho života. Pro-

ces imprintingu alebo ranej socializácie psov kulminuje vo veku 7 – 8 týždňov, čo je zároveň aj  optimálne 

obdobie na osvojenie si psa.  

 Rozdelenie plemien psov na agresívne a neagresívne je nepresné, pretože agresívne správanie nie je 

unitárny fenomén. Existuje možnosť rozlišovať celý rad foriem normálneho agresívneho správania sa psov, 

ktoré majú svoje typické charakteristiky. 

 Výsledkom prác mnohých autorov je rozdelenie agresívneho správania psov na 8 najčastejšie sa vysky-

tujúcich foriem agresívneho správania. Týchto osem typov psej agresivity súvisí so strachom, dominanciou, 

vlastníckym správaním, protektívnym správaním (ochrana teritória, ľudí), predátorným správaním, trestom, 

bolesťou a vnútrodruhovou agresivitou. Toto množstvo kategórií poukazuje na rozdielne neurobiologické me-

chanizmy agresivity u psov. Preto aj pravdepodobnosť pohryzenia psom závisí od reaktivity psa. 

 V nasledujúcej časti sú opísané najčastejšie typy agresívneho správania: 

Defenzívna agresivita 

 Všeobecne defenzívna agresivita nastane, keď pes sa bráni, alebo vníma situáciu ako hrozbu alebo bo-

lesť. Defenzívna agresivita sa vyskytuje v súvislosti so strachom, bolesťou, alebo hrozením trestom a zahrňuje 

defenzívne alebo submisívne signály pred alebo počas agresivity. Najčastejšie tieto signály zahrňujú stiahnutie 

chvosta až medzi nohy a pritlačenie uší k hlave. Počas strachom vyvolanej agresivity psi často brešú a majú 

snahu sa odtiahnuť od vyvolávajúcich stimulov. Vyvolávajúce stimuly môžu zahŕňať vonkajšie zvuky, dverový 

zvonček, klopanie na dvere, alebo pohľad na cudziu osobu a iné. Taktiež defenzívna agresivita  môže byť spô-

sobená druhým zvieraťom. 

Dominantná agresivita 

 Dominantná agresivita súvisí so sociálnymi vzťahmi medzi dvoma alebo viacerými zvieratami, z kto-

rých jedno si privlastňuje dôležité zdroje ako potrava, úkryt, partner na párenie a pod. V skupine zvierat fungu-

je hierarchia. Vzťahy sú vytvorené a sa udržujú na základe hrozby a komunikačných signálov, ktoré znižujú 

výskyt bojov končiacich poranením. Aj keď väčšina psov v domácnosti nepreukazuje dominantnú agresivitu, 
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tento problém nie je zriedkavý. V prípade, že sa dominantná agresivita prejaví, je to extrémne variabilný kom-

plex behaviorálnych problémov. Napr. niektoré psy prejavujú typické dominantné postoje namierené voči maji-

teľovi, čo zahrňuje aj priamy očný kontakt, chvost a uši vzpriamené a napätý postoj, alebo je to blokovanie 

pohybu majiteľa v domácnosti vrčaním a hrozením. Iné dominantné psy nevystavujú dominantný postoj, ale 

namiesto toho aktívne, alebo agresívne vzdorujú submisívnym situáciám. Tieto psy môžu vrčať, chniapať alebo 

hrýzť pri hraní, česaní, dvíhaní a pod. Často je dominantná agresivita psa formovaná „dominantnou hierar-

chiou“ v rodine. Pozícia psa v hierarchii je variabilná. V mnohých prípadoch len jeden alebo niekoľkí členovia 

rodiny,  ktorí sú považovaní za „podriadených“ sú vystavení agresivite. Neraz je takýto pes veľmi priateľský 

k ľuďom mimo rodiny. 

 Prípady dominantnej agresivity poskytujú excelentný pohľad na to, ako veľmi odlišne je vnímaný svet 

ľudí a psov. Majiteľ často takúto agresivitu klasifikuje ako „nevyprovokovanú“. V skutočnosti je vo väčšine 

prípadov možné veľmi ľahko  identifikovať stimuly vyvolávajúce  agresivitu. V domácnosti majitelia používa-

jú normálne ľudské správanie a neuvedomujú si, že je psom vnímané ako dominantné alebo submisívne signá-

ly. 

Majetnícka agresivita 

 Vzniká, keď pes si privlastňuje nejaké objekty ako napr. kosť, potrava, hračka. Osoby alebo zvieratá od 

týchto objektov rôznymi postojmi odháňa. Takéto správanie je často spojené s dominantnou agresivitou. 

Protektívna agresivita 

 Mnoho psov prejavuje agresivitu v kontexte teritoriálneho správania voči ľuďom, alebo zvieratám. Ta-

kéto psy často reagujú agresívne na zvuky z vonkajšieho prostredia,  ako napr. zvonček na dverách, alebo klo-

panie. Niektoré psy odpovedajú agresívne vo vzťahu k cudzincom a majiteľom, najmä pri akomkoľvek pohybe 

ako napr. potrasenie rúk, pomalý odchod a pod. Toto môže pes vnímať ako ohrozenie majiteľa. Pes môže tak-

tiež nesprávne interpretovať aj správanie ako tanec alebo objímanie ako hrozbu a skákať, škrabať, alebo vrčať 

na „ohrozujúcu“ osobu.    

Vnútrodruhová agresivita 

 Typická intrašpecifická agresivita zahŕňa agresivitu v skupine samcov a v skupine samíc. Menej často sa 

vyskytuje medzi samicami a samcami navzájom. Prejavuje sa v kontexte dominantných vzťahov s vlastnením 

potravy či predmetov alebo s vlastnou obranou.  

Predátorná agresivita 

 Predátorné správanie je súčasťou potravového správania sa šeliem. Avšak aj niektoré psy preukazujú 

správanie, ktoré je súčasťou predátorného správania, ako je napr. vizuálne skúmanie a lovenie malých zvierat, 

alebo dokonca ľudí. Vyvolávajúce stimuly sú väčšinou malá veľkosť a/alebo pohyb. Chytenie a zabitie koristi 

sa väčšinou neuskutoční, aj keď niektoré psy pravidelne malú korisť zabijú. Zvyčajne predátorné správanie 

voči ľuďom spočíva skôr v chňapnutí než viacnásobnom pohryzení, ale za zvláštnych podmienok môže zapríči-

niť aj zabitie človeka. 

Strach a fóbia 

 Strach nemá jednotný koncept, ale ovplyvňuje ho široké spektrum príčin. Príčiny súvisia so špecifický-

mi stimulmi. Všeobecne strach môže zahŕňať útekové alebo únikové prejavy, expresívne signály, alebo fyziolo-

gické prejavy. U psov útekové prejavy zahŕňajú útek alebo pokusy o útek ako hrabanie alebo žuvanie. Stracho-

vé prejavy zahŕňajú pritlačenie uší, pokles chvosta alebo piloerekciu. Zvýšenie intenzity činnosti srdca, zvýšená 
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respirácia, svalový tremor, urinácia a defekácia sú sprevádzajúce fyziologické prejavy. Stimuly ktoré spôsobujú 

strach môžeme rozdeliť na tie, ktoré sú spojené s predátormi, intenzívne fyzikálne environmentálne stimuly 

a výstražné signály. Väčšina stimulov, ktoré spôsobujú strachové behaviorálne problémy sú hlasné zvuky ako 

hrom, výstrel zo zbrane, zvuky nákladných áut a pod. Taktiež je bežný strach zo zvierat alebo ľudí (neznámych 

alebo známych ľudí).  

 Vývoj strachu a fóbie: Strachové prejavy sa začínajú vyvíjať s vývojom sociálneho správania. Aj do-

spievanie a skúsenosti z hier majú úlohu vo vývoji strachu. Taktiež dôležitým determinantom sú individuálne 

rozdiely biologického pôvodu a existencia genetických faktorov. Strach a fóbiu môžeme sledovať vo veľmi 

ranom veku, v niektorých prípadoch z dôvodu konštitucionálnych faktorov alebo temperamentu,  v iných prípa-

doch z dôvodu nedostatku skúseností so strachovými stimulmi. Fóbia sa môže vyskytovať u psov 

v akomkoľvek veku v závislosti na intenzite alebo novosti stimulov od predchádzajúcich psích skúseností 

a konštitučných charakteristík.  

 Okrem skôr charakterizovaných foriem normálneho agresívneho správania sa psov existujú agresívne 

etopatie. Tieto sú podmienené predispozičnými faktormi (vrodenými, dedičnými, vznikajúcimi počas perinatál-

neho obdobia), bezprostrednými faktormi akými sú rôzne traumy, infekcie centrálneho nervového systému, tiež 

spojené s rôznymi frustráciami a distresom. 

 

Záver 

 Medzi najvážnejšie následky agresivity psov patria ataky na ľudí, obzvlášť na deti, končiace pohryze-

ním. Pes reaguje na spúšťací podnet zo strany človeka po predchádzajúcich signalizačných prejavoch (mimika, 

vokalizácia, vizualizácia). Nebezpečenstvo tohto druhu je vyššie zo strany psov plemien s extrémne zvýšenou 

agresivitou. 

 Na tomto mieste treba však poznamenať, že aj psy hyperagresívnych plemien sú pri profesionálnom 

prístupe chovateľov zvládnuteľné. Ako argument poslúži skutočnosť, že plemená s vysokou hladinou agresivi-

ty (doberman, nemecká doga, rotvailer a pod.),  je možné chovateľsky a výcvikovo bezproblémovo zvládnuť. 

Celkovo stanoviť, ktoré plemeno je najagresívnejšie, nie je jednoduché z dôvodu meniacej sa popularity ple-

mien. 

 Výskyt agresívneho správania u psov je veľmi častý. Psy napádajúce a hryzúce ľudí alebo zvieratá, 

predstavujú závažný zdravotný problém. Niektoré pohryzenia sú veľmi vážne a dokonca môžu skončiť smrťou 

človeka. 
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Orostenický syndróm hovädzieho dobytka: minireview. 
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Abstrakt: 
Stereotypné orálne prejavy sú charakterizované rôznymi motorickými aktivitami jazyka. Etiológia týchto preja-

vov je v monotónii podnetov prostredia a v predispozícii vyplývajúcej z kategórie prežúvavcov. Najčastejšie sa 

vyskytujúcou formou je hranie sa s jazykom.  Homosexualizmus digestívneho typu je etopatia známa ako vzá-

jomné vyciciavanie mlieka alebo v extrémnych prípadoch samocicanie u dospelých kráv. Excesívne olizovanie 

sa vyskytuje iba ojedinele. Orálne stereotýpie u teliat sú analogické ako u staršieho dobytka – hranie sa 

s jazykom a vzájomné ociciavanie sa. 

 

Kľúčové slová: hovädzí dobytok, abnormálne správanie, stereotýpie, orostenický syndróm, vzájomné vycicia-

vanie, samovyciciavanie, exesívne olizovanie 

 

Úvod 
Orostenický syndróm patrí do veľmi rozšírenej kategórie etopatií, ktoré sú v popredí záujmov odborníkov len 

posledné roky. Tieto stereotypné orálne prejavy sú charakterizované rôznymi motorickými aktivitami jazyka. 

Etiológia týchto prejavov je jednoznačne v monotónii podnetov prostredia a v predispozícii vyplývajúcej 

z kategórie prežúvavcov. 

Tzv. stereotýpie môžeme ich definovať ako relatívne nemenné, pravidelne sa opakujúce správanie bez zjavnej 

funkcie (KILEY-WORTHINGTON, 1977; ÖDBERG, 1978). Stereotýpie sa objavujú ako odpoveď na silné 

podnety (HUTT, HUTT, 1968) a ich vykonávanie slúži na zníženie tohto podnetu (DANTZER, MORMÉDE, 

1983).  Bolo zistené, že vykonávanie stereotýpií znižuje fyziologickú odpoveď na vyvolávajúci faktor (SEO 

a kol., 1998b, MOODY a kol., 1996). KEIPER (1970) a ÖDBERG (1987) zistili, že častosť výskytu stereotýpií 

sa znižuje so stúpaním variability prostredia. 

 

Hranie sa s jazykom 

Najrozšírenejšou poruchou správania hovädzieho dobytka  pri vyhodnotení v 17 poľnohospodárskych podni-

koch na Slovensku bola hra s jazykom (max 23,33% dojníc v chove). Druhou najrozšírenejšou poruchou sprá-

vania bolo vyciciavanie mlieka (max 8,33% dojníc v chove) (JUHÁS, DEBRECÉNI, 2000). Hranie sa 

s jazykom vzniká pravdepodobne ako dôsledok supresie významných orálnych aktivít, ako sú cicanie, pasenie, 

prežúvanie. Predpokladá sa, že  významný vplyv majú aj nutričné deficiencie (FRASER, BROOM, 1990). 

Uviazanie zvieraťa po pasení taktiež zvyšuje úroveň orostenického syndrómu (REDBOE, 1992, 1993).  

Tento poznatok podporuje aj pokus JUHÁSA a DEBRECÉNIHO (1999). Vyhľadávanie dojníc hrávajúcich sa s 

jazykom sa uskutočnilo v siedmich chovoch. Žiadne dojnice hrajúce sa s jazykom sa nevyskytli v chove s voľ-

ným systémom ustajnenia, kde boli dojnice 24 hodín vo výbehu bez prístrešku s hlbokou podstielkou slamy. 

Najvyšší počet hráčok s jazykom 31,3% bol nájdený v jednom z chovov s väzným ustajnením a sezónnym vý-

behom. V chove s väzným ustajnením kde dojnice boli počas dňa v lete vonku bolo len 4,49% hráčok s jazy-

kom. V chovoch s celoročným väzným ustajnením bez výbehu bol počet hráčok s jazykom 11,0 resp. 23,33%. 
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Z výsledkov je zrejmý výrazný vplyv nedostatkov životného - chovateľského prostredia dojníc na výskyt hra-

nia sa s jazykom. 

JENSEN (1995) a KROHN(1994) zistili, že u uviazaných kráv sa častejšie vyskytuje hryzenie fixačných zá-

bran ako u voľne ustajnených kráv. K podobným záverom dospeli aj JUHÁS a DEBRECÉNI (1999), ktorí za 

hlavné faktory spôsobujúce toto správanie považujú nedostatok dlhších častíc v krmive a obmedzenie pohybu 

vo väznom systéme ustajnenia, za faktory podporujúce spúšťanie hrania sa s jazykom  nepokoj zvierat spôsobe-

ný reštrikciou vo výžive v prvých dňoch zasušenia a počas ruje. SATO  a kol. (1994) tiež poukazujú na to, že 

štruktúra krmiva môže byť čiastočne zodpovedná za hranie sa s jazykom. Dobytok počas pasenia aktívne pou-

žíva jazyk na obtočenie konzumovaného trsu trávy. Počas kŕmenia krátko rezaným senom sú pohyby jazykom 

nedostatočné, čo môže následne vyvolať behaviorálny a fyziologický stres. Cieľom práce autorov REDBO a 

NORDBLAD (1997) bolo zistiť vplyv dĺžky kŕmenia vrátane ruminácie  na úroveň orálnych stereotýpií 

u hovädzieho dobytka. Pokus prebiehal 8 týždňov na jaloviciach vo väznom ustajnení. 1.perióda - 2 týždne ad 

libitný prístup ku krmivu, po ňom nasledoval týždeň postupného prechodu na kŕmnu dávku pozostávajúcu len 

zo siláže a jadrového krmiva, ktorou boli zvieratá kŕmené počas 2. periódy pokusu (3 týždne). 3. perióda trvala 

podobne ako prvá 2. týždne a taktiež zvieratá mali ad libitum prístup ku krmivu. Výsledky experimentu jasne 

dokázali, že reštrikciou vlákniny, ktorá zároveň skráti čas príjmu potravy, stúpne rozvoj a frekvencia orálnych 

stereotýpií  u hovädzieho dobytka. V prirodzených podmienkach strávi dobytok príjmom krmiva 7-9 hodín 

a rovnaký čas prežúvaním (HAFEZ, BOUISSOU, 1975). Počas reštrikčnej druhej periódy pokusu sa tento čas 

skrátil priemerne na 1-1,5 hodiny (tak príjem krmiva ako aj ruminácia).  Zároveň došlo k skráteniu času leža-

nia, čo zodpovedá všeobecnému nárastu aktivity, pričom dochádzalo k častejšiemu striedaniu aktivít. 

Vzťah medzi konzumatórnym správaním a stereotýpiami (stereotýpie v tesnom časovom slede za kŕmením) bol 

zaznamenaný u viacerých druhov zvierat: hovädzieho dobytka (SAMBRAUS,1985; REDBOE, 1990), teliat 

(KOOJIMAN a kol., 1991), ošípaných (FRASER, 1975, RUSHEN, 1984; APPLEBY and LAWRENCE, 

1987), koní (KUSUNOSE, 1992) a žiráf (SATO, TAKAGAKI, 1991). 

 

Homosexualizmus digestívneho typu 
V bežnej praxi je táto etopatia známa ako vzájomné vyciciavanie mlieka („cicavky“) alebo v extrémnych prípa-

doch samocicanie u dospelých kráv. Je to významný problém v chove dojníc, ktorý môže rezultovať v poško-

deniach vemena, mastitídach, znížení mliečnej produkcie a brakovaní zvierat (KEIL a kol., 2001a). Pri vyhod-

notení 18 chovov v nížinnej a podhorskej oblasti s rôznymi typmi ustajnenia na Slovensku bol zistený výskyt 

cicaviek od 0,55% do 8,33% (DEBRECÉNI a kol., 2000). HVOZDÍK (1986) klasifikoval tento jav ako stereo-

typ sacieho reflexu, pri ktorom zviera substitučne prijíma ako kľúčový podnet umbilikálnu a inguinálnu krajinu 

iného zvieraťa. Ako možné príčiny vzájomného cicania uvádza nasledujúce faktory: deprivácia sacieho mecha-

nizmu ako následok deficientného materského správania, veľmi včasný alebo nešetrný odstav, nedostatok ma-

terského mlieka, retardácia mliečnej žľazy, sociálne príčiny – nestabilita sociálnej hierarchie sociálnej skupiny, 

„homosexualita“ ako následok sociálnej homotypie pri absencii samičieho pohlavia. V súlade s týmto stanovi-

skom je vyšší počet cicaviek na farmách, kde sú teľatá napájané z vedra podľa zistení JUHÁSA 

a DEBRECÉNIHO (1997) i ďalších autorov. Vysoká pravdepodobnosť vyciciavania mlieka je u dojníc, 

u ktorých bolo pozorované vzájomné ociciavanie ako u jalovíc (KEIL a kol., 2001b). Viac cicaviek sa vyskytu-

je aj tam, kde je menšia plocha na jedno zviera (VAVÁK, 1990). KOVALČÍK a kol. (1991) odporúča minimál-
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nu plochu na jednu dojnicu 7,5 m2. Príčiny vzájomného vyciciavania kráv sú teda multifaktoriálne a zahŕňajú 

externé faktory (spôsob mliečnej výživy, pomer jadrového a objemového krmiva, kŕmenie a ustajnenie) ako aj 

interné faktory (plemeno, genotyp, a životné skúsenosti (LIDFORS, ISBERG, 2003). JUHÁS a DEBRECÉNI 

(1998b)  popísali u býčkov vo výkrme okrem vzájomného ociciavania rôznych častí tela cicanie penisu 

v spojení s príjmom moču. Avšak výskyt vyciciavania mlieka u dojníc je frekventovanejší jav. 

Vlastné cicanie môžeme rozdeliť na aktívne cicanie, kedy zviera vyhľadá a cicia partnera; recipročné cicanie, 

kedy sa dve zvieratá cicajú súčasne navzájom, a na pasívne cicanie, kedy sa zviera len nechá cicať. Znakom 

pevnejšieho návyku je recipročné cicanie. Cicajúci jedinec sa väčšinou správa agresívne. U pasívneho zvieraťa 

sa niekedy pozoruje aj nechuť k tejto činnosti, nasleduje ústup, obranné pohyby zadnou končatinou, kopanie. 

Po dlhšej dobe odpor pasívneho jedinca slabne až ustane, vytvorí sa atypický sociálny vzťah a pri ďalšom vyci-

ciavaní už k odporu nedochádza. Vyciciavané zviera sa plne do tejto činnosti zapája. Po rozohnaní kráv od seba 

dochádza opäť k obnoveniu cicania. Špecifickým prejavom je natočenie pasívneho zvieraťa k aktívnemu na 

spôsob lákania. Zdá sa, že ide o vzájomnú aktivitu príťažlivú pre obe zvieratá a vzniknutý návyk sa upevňuje 

na základe príjemných pocitov oboch zvierat. Zistilo sa, že väčšina aktívnych cicaviek má len jedného cieľové-

ho partnera. Znamená to, že zvieratá, ktoré dovolia cicať, môžu mať rozhodujúcu úlohu pri rozšírení tohto zlo-

zvyku. Existuje aj reťazové vyciciavanie, keď sa niekoľko dojníc vyciciava naraz, reťazovo za sebou a medzi 

sebou, niekedy dokonca cicajú aj tri dojnice jednu (dve zo strán a tretia zozadu). Ojedinele sa vyskytuje aj sa-

movyciciavanie, a to pri státí so dvihnutou končatinou či poležiačky. Počas cicania sa tvorí pena, ktorá je dobre 

viditeľná na stojisku. Niektoré dojnice pri vyciciavaní robia masážne pohyby hlavou podobne ako teľatá. Výka-

ly aktívne cicajúcich dojníc majú farbu a konzistenciu zhodnú s teľacími. Vo frekvencii močenia, kalenia, pitia, 

v dĺžke ležania a prežúvania sa však nelíšia od priemerných hodnôt stáda (BROUČEK, KIŠAC, 2005). Avšak 

DEBRECÉNI a JUHÁS (1999) zistili u cicaviek malé rozdiely v dennom rytme. Cicavky atakovali ostatné 

zvieratá rovnomerne počas dňa, kým necicajúce kravy najmä pred kŕmením. Odlišný bol aj výskyt kontaktov 

s vemenom. 

Viacerí etológovia sa domnievajú, že dominantné jedince sa zúčastňujú cicania  aktívne, zatiaľ čo nízko posta-

vený, submisívny jedinec sa nechá cicať. Vec však nie je taká jednoduchá. Vedci hodnotili sociálne postavenie 

cicajúcich dojníc na základe radenia pri vstupe do dojárne, pretože je známe, že vyššie postavené majú snahu 

sa dať vydojiť ako prvé. Ich pozorovania však domnienky, že cicavky sú dominantné (nadradené, vyššie posta-

vené v hierarchii), celkom nepotvrdili. Zistilo sa totiž, že chodia na dojenie ako posledné. Pretože však k vyci-

ciavaniu dochádza aj v čakárni pred dojením, cicavky usilujúc sa využiť túto možnosť  prichádzajú na dojenie 

neskôr (LIDFORS, ISBERG, 2003).  

Nárast počtu cicaviek bol zaregistrovaný u fariem, kde sú teľatá odstavené a kŕmené osobitne 

(JUHÁS, DEBRECÉNI, 1998a). Za účelom prevencie je neustále potrebné sledovať správanie zvierat a viesť 

presnú evidenciu jalovíc a kráv so zlozvykom cicania, najmä po presune do voľného ustajnenia. Tieto zvieratá 

je vhodné čo najskôr izolovať, pretože použitie mechanických prostriedkov na zabránenie vyciciavania nie je 

vždy a najmä nadlho účinné. Vždy treba mať k dispozícii určitý počet miest pre tieto cicavky vo väznom ustaj-

není (LIDFORS, ISBERG, 2003). Na trhu sú k dispozícii rôzne nosové krúžky s ostňami. Tieto sa upevňujú do 

nosa cicajúcej krave. Pri snahe cicať inú kravu krúžok spôsobí, že cicaná krava sa bráni kopaním alebo únikom. 

ALBRIGHT a ARAVE (1997) sa zmieňujú, že zabrániť samovyciciavaniu je možné použitím vidlice, ktorá 

bráni pohybom krku do boku alebo potretím ceckov horkou látkou, aby bolo cicanie znepríjemnené. Úspech 
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týchto metód však nie je uspokojujúci. K opätovnému vyciciavaniu dochádza pri použití krúžkov s ostňami v 9 

– 17% (SCHLÜTER a kol., 1981). „Frohndorferova metóda“, pri ktorej je krúžok umiestnený v ústach, má 

percento relapsov  len 3,4% (VON DEJA a kol., 1982). Efektívnym spôsobom ako zabrániť vzájomnému vyci-

ciavaniu je častejšie preskupovanie zvierat tak, aby došlo k oddeleniu aktívneho a pasívneho zvieraťa zúčastňu-

júceho sa na vyciciavaní. ABOU-EL-ELLA (1999) testoval chirurgické metódy na zabránenie vzájomného 

vyciciavania. Zúženie jazyka a vytvorenie jazvy na jazyku spôsobia, že zviera nie je schopné uchopiť cecok 

a cicať. Tieto techniky úspešne zabránili vyciciavaniu. Avšak po operáciách boli zaznamenané komplikácie ako 

napríklad infekcie, problémy s príjmom krmiva a následným poklesom dojivosti (EYSCHEN, 1987). Násled-

kom je zvýšené brakovanie zvierat po takýchto operáciách (BERGER, 1989). Tieto operácie sú rozporuplné 

z etického hľadiska a nie sú považované za vhodný spôsob zaobchádzania so zvieratami. 

 

Excesívne olizovanie  
Psychogénne dermatózy, ktoré sú známe u psov, mačiek (RYBNÍČEK, 1994), zvierat v zoologických záhra-

dách (YERUHAM, NYSKA, 1998) a ľudí (FEINBERG, 1991), boli len zriedka pozorované u prežúvavcov 

(YERUHAM, MARKUSFELD, 1996). U hovädzieho dobytka boli pozorované dve formy (YERUHAM, HA-

DANI, 2003). Jednou z nich je excesívne olizovanie ceckov a vemena, ktoré vedie k ulceráciám až nekróze 

ceckov a kože vemena medzi ceckami. Zdá sa, že excesívne olizovanie ceckov a vemena u dojníc môže mať aj 

genetický komponent (YERUHAM, MARKUSFELD, 1996). Všetky postihnuté dojnice mali edém vemena, čo 

môže byť geneticky podmienené (DENTINE, MCDANIEL, 1983). Toto abnormálne správanie môže byť vyvo-

lané stresovými faktormi (telenie, odstav, neadekvátna socializácia alebo environmentálne faktory). 

Druhou formou samodeštrukčného správania je lízanie ramien. Vyskytuje sa zriedkavo. YERUHAM a HADA-

NI (2003)  popísali dva prípady. Na základe klinických, hematologických a histologických vyšetrení bola vylú-

čená organická vyvolávajúca príčina. 

 

Orálne stereotýpie u teliat 

Orálne stereotýpie u teliat sú analogické ako u staršieho dobytka. Exe 

Vzájomné cicanie teliat súvisí s neuspokojeným reflexom cicania. JUHÁS a kol. (1998) sledovali správanie sa 

teliat v podmienkach odlúčenia od matky v súvislosti s príjmom potravy  a porovnávali dobu vykonávania orál-

nych aktivít v dvoch obdobiach mliečnej výživy – vo veku do 5 dní (napájanie cez cumeľ) a vo veku 10 – 20 

dní (napájanie z nádoby bez cumľa). Zistili, že množstvo orálnych aktivít s vekom preukazne rastie. Naznačuje 

to, že absencia normálnych cicacích pohybov počas príjmu potravy je významným faktorom zhoršujúcim život-

né podmienky zvierat. Zvieratá počas pitia mlieka z nádoby vykonávajú niektoré prvky správania charakteris-

tické pre cicanie z vemena. Ku koncu pitia, keď dopíjajú svoju dávku a „prívod“ mlieka sa zmenšuje, narážajú 

do nádob hlavou charakteristickým pohybom, ktorým v prirodzených podmienkach masírujú vemeno 

a stimulujú spúšťanie mlieka. V situácii, keď teľa pije z vedra je tento pohyb absolútne neúčelný. Dokumentuje 

to úzku spätosť celého radu inštinktívnych pohybov súvisiacich s príjmom potravy a nutnosť ich realizácie. 

Preto na obmedzenie výskytu vzájomného cicania sa  odporúča napájanie mliečnym nápojom pomocou cumľov 

a nie z vedra. Teľatá v skupinovom ustajnení nesmú mať k sebe voľný prístup až kým nepominie aktívna potre-

ba cicania. To sa dosiahne aspoň 10 - minútovou fixáciou  kŕmnou zábranou po napájaní. Uspokojenie potreby 

cicania môže byť zabezpečené aj zmenšením otvoru v umelom cumli, aby teľatá na príjem určeného množstva 
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mliečnej náhradky potrebovali najmenej 10 minút. 

Pri testovaní dvoch rôznych spôsobov napájania z cumľov (konvenčné spoločné ustajnenie s voľným prístu-

pom k cumľom a kŕmenie v samouzatváracích boxoch) bolo zistené, že u teliat napájaných v uzavretých bo-

xoch bola dĺžka nutritívneho aj nenutritívneho cicania (t.j. bez príjmu mlieka) dlhšia a zároveň výskyt vzájom-

ného cicania počas 15-tich minút po ukončení kŕmenia bol signifikantne nižší než u teliat s voľným prístupom 

k cumľom. Avšak výskyt vzájomného cicania nesúvisiaceho s príjmom mlieka bol bez signifikantne výz-

namného rozdielu v oboch skupinách. Tieto skutočnosti poukazujú na silnú motiváciu cicať po príjme mlieka 

(WEBER, WECHSLER, 2001). FRÖBERG a kol. (2008) sledovali vplyv reštrikčného cicania a umelého od-

chovu teliat cumľom. Obe skupiny mali k dispozícii rovnaký čas na kŕmenie - 2x denne 30 min. U teliat odcho-

vaných cumľom bol  pozorovaný signifikantne vyšší výskyt vzájomného sa ociciavania a olizovania objektov v 

ubikácii. U teliat, u ktorých bolo pozorované vzájomné cicanie, je  vysoká pravdepodobnosť, že sa budú mať 

tendenciu ociciavať aj po odstave (KEIL, LANGHANS, 2001). 

Ďalšími príčinami vzájomného cicania teliat je porušovanie rytmu kŕmenia, nedostatok vody, boj o sociálne 

postavenie v skupine a ďalšie javy spôsobujúce podráždenie nervovej sústavy. Teľatám treba dopriať dostatok 

času na rozvinutie plnohodnotného prežúvacieho reflexu, ktorý má postupne nahrádzať reflex cicania. KEIL 

a AUDIGÉ (1999) navrhujú niektoré spôsoby prevencie. (1) Teľatá by mali mať k dispozícii výbeh vo vonkaj-

šom prostredí. (2) Teľatám by mala byť dostupná vysoko kvalitná vláknina a odstavené by mali byť v čase, 

keď sú schopné prijať dostatočné množstvo jadra. Zabezpečený musí byť najmä príjem energie. (3) Teľatá aj 

jalovice by mali mať ad libitný prístup k objemovému krmivu, najmä senu. (4) Rýchla identifikácia zvierat, 

ktoré sa venujú vzájomnému vyciciavaniu. DE PASSILLÉ (2001) odporúča použiť pomalý prietok mlieka cez 

cumeľ, poskytnutie cumľa na nenutritívne cicanie a sena ihneď po ukončení cicania. 

Bola zistená štatisticky významná závislosť výskytu abnormálnych orálnych aktivít teliat od veku počas prvých 

troch týždňov života. Teľatá boli odstavené od matiek do jednej hodiny po pôrode, uviazané v individuálnych 

kotercoch s rozmermi 50 x 120 cm. Napájané boli z vedier. Vo veku do 5 dní boli pozorované orálne aktivity 

6,32 min., zatiaľ čo u teliat vo veku 10 – 20 dní stúpla dĺžka vykonávania orálnych aktivít na 54,07 min. Záro-

veň u starších teliat bola pozorovaná súvislosť orálnych aktivít s kŕmením (JUHÁS, DEBRECÉNI, 1998b). 

Cicanie, lokomócia, exploračné a sociálne správanie je u umelo odchovaných teliat obmedzené v porovnaní 

s prirodzene odchovanými teľatami (SATO, KURODA, 1993). Predpokladá sa, že poskytnutie cumľa teľatám 

znižuje stres. Priemerný čas strávený hraním sa s jazykom u teliat v pokuse (SEO a kol.,1997) varíroval 

v závislosti od veku. Výsledky naznačili, že skorý odstav je jedným z vyvolávajúcich faktorov hrania sa 

s jazykom. V spoločnom ustajnení oproti ustajneniu v individuálnych boxoch bol štatisticky významne nižší 

výskyt všetkých aktivít s jazykom (hranie sa, olizovanie, ostatné). Naopak poskytnutie cumľa a dĺžka sena ne-

mala vplyv na tieto aktivity. Vyšší výskyt aktivít s jazykom v individuálnom ustajnení bol pravdepodobne spô-

sobený kratším časom cicania (menej ako 2 minúty v individuálnom ustajnení). Teľatá tu mali k dispozícii 

cumle s väčšími dierkami, aby sa urýchlila práca personálu. Ďalším faktorom mohol byť aj ťažší prístup k senu 

pri ustajnení v individuálnych boxoch (užšie medzery). Nižšia incidencia hrania sa s jazykom u teliat bola za-

znamenaná, keď mali teľatá prístup k senu ad libitum (KOOJIMAN a kol., 1991). 

 

 

Záver: 
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Abnormálne správanie je považované za indikátor zhoršeného welfare. REDBO a kol. (1996) uvádzajú, že na-

priek umiestneniu v rovnakých podmienkach, sa vždy vyskytnú jedince, ktoré neodpovedajú stereotýpiami. 

Dôvodom je zrejme rozdielne vnímanie faktorov prostredia individuálnymi jedincami nielen na základe pred-

chádzajúcich skúseností ale aj vďaka genetickej predispozícii. Absencia abnormálneho správania preto nie je 

dôkazom „dobrého“ welfare. Orostenický syndróm je rôznorodou a zároveň frekventovanou skupinou foriem 

orálneho abnormálneho správania hovädzieho dobytka, preto je potrebné sa zaoberať jeho etiológiou, preven-

ciou aj možnosťami riešenia. 

 

Literatúra u autorov. 
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HYGINIC IMPORTANCE OF DRINKING WATER  
AND SOURCES OF ITS POLLUTION 

Jorge da Silva Alberto, UK 
 
 

The present study deals with problems concerning the quality of drinking water from the point of view of its 

hygienic importance and sources of its pollution, within the work on the project No. 1/7017/20 “Optimisation 

of sanitation procedures in agricultural production aimed at decreasing the risk of contamination of the environ-

ment and danger to health”. 

The water source investigated is located at a distance of about 820 m from the village Varhaňovce, at the foot 

of the western part of Slánsky mountains, 185 m above the sea level.  Geomorphological relief of the location 

is of the highland type. Climatic-geographical type of the region is hollow-like with moderately  warm climate. 

Soil type in the region is clayey.  Groundwater is supplied by precipitations in the Slánsky mountains territory  

as well as groundwater from neighbouring  mountain chains. 

Determination of plate counts of psychrophilic micro-organisms in the period from May 3rd, 2001, till  June 20, 

2002, as a part of evaluation of quality of drinking water, indicated general pollution. Maximum acceptable 

number of psychrophilic bacteria in water for mass consumption is 200 CFU.ml-1. Four examinations con-

ducted from September till November 2001, provided  considerably higher values that reached even 500 

CFU.ml-1 water.  

When evaluating  the relationship between  mean precipitations and daily temperatures over 6 days prior to 

sampling and the plate counts of psychrophilic bacteria it is evident that the lowest  plate counts of psychro-

philic bacteria were recorded at lower temperatures and higher precipitations. Statistical evaluation was based 

on  coefficient of determination related to temperature  R2 = 0.0693 which represents only 6.9% and that related 

to precipitations R2 = 0.2927 which represents  29.27%.  

When evaluating additional three groups of investigated  micro-organisms, namely mesophilic bacteria, coli-

forms and faecal coliforms, similar relationship with temperature and  precipitations can be observed as with 

psychrophilic bacteria. The plate counts of mesophiles in the samples taken in the period from May to July 

2001 at mean level of precipitations (1.9 to 2.2 mm) ranged from 18 to 52 CFU.ml-1water. 

The plate counts of coliforms  complied with the requirements on drinking water for mass consumption only at 

one sampling and exceeded even that for individual consumption, which  requires complete absence  of coli-

forms in 10 ml water. 

The levels of faecal coliforms failed to fulfil,  with the  exception of samplings in January, March, April and 

May, even the less strict requirements on water for individual consumption. 

Based on the preliminary results and their subsequent evaluation that strongly indicated constant contamination 

of the water source, we took samples of water from different places in the region,  all on the same day (July 27, 

2002). We examined additional 12 sources from  different villages  including individual sources (wells) and 

water supplied by municipal pipeline. 

The results concerning the  quality of supplied water showed that 4 sources complied with the requirements on 

the level of psychrophilic bacteria and only 2  with those on mesophilic bacteria. None of the sources  fulfilled 

requirements on coliforms and only 4 had acceptable quality regarding the faecal coliforms.  

The content of NH4
+ is considered an indicator of pollution of a water source with organic matter. Owing to the 

activity of microbes nitrogen-containing substances are decomposed in water and ammonia or ammonium salts 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

251 

are produced. Our results showed that in the period from May 31 till June 20, 2002, only 2 out of 13 examined 

samples contained less than 0.5 mg.l-1 NH4
+, the maximum allowed value according to STN 75 7111 (1998). 

The values measured ranged from 0.25 to 1.06 mg.l-1 with an average value of  0.74 mg.l-1 which itself ex-

ceeded the maximum allowed level. 

The level of nitrates in the examined samples  showed that even the maximum recorded value (14.9 mg.l-1) 

corresponded to the requirements on drinking water. The standard allows max. 50 mg.l-1 for  general population 

and max. 15 mg.l-1 for neonates and small babies. The results obtained suggest reduction of nitrates which is 

indicated also by high plate counts of investigated  bacterial  groups. 

Examination of samples for chlorides provided average value of 61.7 mg.l-1 which is below the maximum value 

specified by the  water standard (100 mg .l-1), however this value was exceeded at three individual samplings, 

i.e. in July and November 2001 and January 2002. When evaluating these data together  with other parameters, 

we can also observe increased values of NH4
-1 that approached the maximum measured values and also of 

chemical oxygen demand (COD) which exceeded maximum acceptable value in July and November 2001 and 

reached the very maximum in January 2002. Out of 13 examined samples the  maximum allowed limit was not 

exceeded only in 3 cases.  

The content of calcium and magnesium and pH of samples were all in the acceptable range. 

The results of chemical examination of water  from 12 sources in the wider investigated area were compared 

with those from the investigated source. The level of NH4
+ exceeded the allowable maximum in all the samples 

with the mean value reaching 0.9 mg.l-1. Nitrates  were rather low with mean value of 8.25 mg.l-1. The level of 

phosphates was exceeded in three samples and the mean value was 0.59 mg.l-1. The acceptable level of chlo-

rides was exceeded in 4 cases while COD values were below the maximum acceptable level in only 3 samples. 

A simultaneous experiment was conducted to investigate penetration of E.coli into the soil after application of 

6 kg slurry to 1 m2 area. The dose used was selected on the basis of recommendation of Škarda (1982) accord-

ing to which the recommended range is 40-100 t .ha-1 with the optimum of 60 t.ha-1. The slurry applied was 

obtained from an  intensive pig fattening farm in Košická Polianka. 

E.coli were recovered from the depth of 30 cm after 1 week and from the depth of 70 cm after 3 weeks. 

Microbiological examination of the soil around the water source consisted from 11 samplings at distances of 3, 

5 and 90 m from the source and from various depth. 

The differences in the number of  investigated groups of micro-organisms found in 5 cm depth and in the 

deeper layers  were insignificant in 2001. In 2002  we examined additional 24 samples of soil and comparison 

of CFU in different layers gave results similar to those obtained in  2002, i.e. the differences were insignificant. 

We related these results to agrotechnical terms of manuring of the soil, i.e. the months October and March. In 

2001 all investigated groups of micro-organisms were present in higher mean  numbers in October compared to 

May and July. 

No faecal coliforms were detected between June and May. We relate this finding to the way of manuring as 

animal manure was applied to the soil in October while artificial NPK fertilizer was applied in March. The mi-

croflora present in the slurry and applied to the soil in October could affect directly the plate counts detected in 

our samples. However, in case of application of artificial manure, only the effect of nutrient enrichment could 

be considered. 

Chemical examination of soil included determination of N-NH4, total nitrogen and total phosphorus. The mean 
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content of total nitrogen was 319.3 mg.kg-1, the values ranging from 199.9-399.8 mg.kg-1. When we relate the 

results with the terms of spring manuring and determined plate counts of micro-organisms, the maximum value 

of 401.3 mg.kg-1 found in a sample taken on April 16, 2001,  correlates  with increased level of nutrients that 

can affect the microbial soil populations. 

The mean content of N-NH4  was 260.6 mg.kg-1 and the maximum value of this parameter reached 350.2 

mg.kg-1 in April. The mean content of total phosphorus was 52.1 mg.kg-1 and the maximum value of 173.2 

mg.kg-1 was found in 120cm depth, 3 m from the water source in a sample taken on January 22, 2002. 

The experiment that involved study of eutrophication focused on investigation of some conditions important for 

this process, namely temperature, solar radiation and the content of nutrients in water solution.  

Water from river Hornád was used a  basic solution for preparation of 5% solution of NH4H2PO4. Before addi-

tion of the chemical the water contained  the following numbers of  bacteria:  psychrophilic – 612 CFU.ml-1, 

mesophilic - 588 CFU.ml-1, coliform – 124 CFU.ml-1 and faecal coliform – 68 CFU.ml-1. 

A decrease in plate counts of these groups of bacteria was observed already on  the 31st day. They continued to 

decrease up to day 184.  On this day  psychrophilic bacteria reached 34 and 6 CFU.ml-1  in samples stored in a 

refrigerator  and inside at room temperature, resp., and were completely devitalised in a sample stored outside. 

Mesophilic bacteria were recovered up to day 184 in the  refrigerated sample (34 CFU.ml-1). On the contrary, 

by day 184, coliforms were devitalized in the refrigerated sample. Devitalization of faecal coliforms in the re-

frigerated sample took 92 days, however, in the samples stored at room temperature and outside devitalisation 

of faecal coliforms took 184 days. 

Before addition of chemical the basic water solution taken from Hornád river contained 0.52 mg.l-1 NH4
+, 6.2 

mg.l-1 NO3
- and 0.28 mg.l-1 PO4

3-. After 31 days of standing, NH4
+  concentration decreased to 0.39 mg.l-1, then 

increased slightly up to day 92 mg.l-1 and declined again reaching 0.21 mg.l-1 by day 184. The content of  NO3
-  

decreased up to day 31 compared to the original value  and than continued to increase in all investigated sam-

ples. Maximum content of nitrates was recorded in the sample stored outside in which it reached 12.2 mg.l-1. 

The quantitative evaluation showed that the changes in  PO4
3- content were the lowest. After first slight de-

crease, observed on day 31 in samples stored in refrigerator and at room temperature, an increase was observed 

on day 92 in samples stored inside and outside and the level reached persisted till day 122. On day 184 a de-

crease was observed. The most pronounced decrease compared to the starting value was observed in the sample 

stored outside which contained only 0.19 mg.l-1 PO4
3-.  
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Súhrn 

 

Práca je zameraná na sledovanie výskytu reziduí rodenticídnych prípravkov s účinnými látkami warfarín, bro-

difacoum a bromadiolon, ktoré sa aplikujú na kultúry obilnín pri premnožení Hraboša poľného.  Výsledky pou-

kázali na skutočnosť, že po aplikácii sa v obilninách a pôde nachádzali reziduá rodenticídov. A u warfarínu 

nález rezíduí v pôde bol zaznamenaný aj po 3 rokoch.  

 

Úvod 

V súčasnom období sa veľmi často objavuje premnoženie sa škodcov v poľných kultúrach. Najčastejšie je to 

Hraboš poľný (Microtus arvalis), Chrček roľný (Cricetus cricetus).V dôsledku škôd, ktoré tieto hlodavce doká-

žu spôsobiť sa poľnohospodári rozhodnú vykonávať deratizáciu. Podľa zoznamu registrovaných prípravkov na 

ochranu rastlín a iných prípravkov – 2006 vydaného MP SR  je možné na voľných priestoroch použiť prípravo-

ky BROMADIC H na báze brodifacoumu; COMMANDO, RODENTIC BLESK, STUTOX na báze fosfidu 

zinočnatého a REDENTIN 75 na báze chlorophacinonu . Keďže vieme že poľnohospodári sú vo finančnej ties-

ni občas sa rozhodnú kvôli šetreniu nákladov pre aplikáciu lacnejších prípravkov, alebo prípravkov, ktoré majú 

na sklade. Doposiaľ bolo málo sledované akým spôsobom rezíduá týchto prípravkov sa vyskytujú v rastlinách 

keďže rastliny berú výživu s pôdy na ktorú boli rodenticídy aplikované. Rodenticídy sú podľa súčasnej platnej 

legislatívy zaradené medzi zvlášť nebezpečné jedy. Z hľadiska ich vysokej toxicity pre živočíchy sa 

v súčasnosti sleduje ich vplyv na necieľové druhy živočíchov. Booth a kol. (2001) popísal akútnu toxicitu bro-

difacoumu na bezstavovce ako sú slimáky a suchozemské druhy krabov. Eason a kol. (2001) sledovali rezíduá 

brodifacoumu u otrávených divo žijúcich prasiat, kôz a vačíc oposum. Booth a kol. v roku 2003 zistili toxické 

pôsobenie brodifacoumu na dážďovky. Z tohto dôvodu sme sa my rozhodli sledovať či sa rodenticídy pri apli-

kácii v poľných kultúrach nemôžu vstrebať do rastlín a ak áno či sa v nich vyskytujú rezíduá. 

 

 

Materiál a metodika 

        Metoda aplikácie: 

Nástraha bola aplikovaná začiatkom marca pri výseve obilnín  v množstve 100g/m2 a 500g/m2. Prípravky boli 

aplikované do nádoby s pôdou o rozmere 1x1x0,5 m a zapravené do pôdy. Potom boli vysiate obilniny ručne 

a zapravené do pôdy hrabľami. Celé vegetačné obdobie už neboli vykonané žiadne iné agrotechnické zásahy. 

Na začiatku augusta v období zberu boli ručne skosené obilniny a odobraté vzorky celých klasov a pôdy. 

Z miest kde neboli aplikované prípravky boli odobrané kontrolne vzorky. 

Prípravky: -  Kumatox G – 0,75%warfarínu 
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             Broder G – 0,005% brodifacoumu 

             Deration G – 0,005% bromadiolonu 

 

    Metóda stanovenia rezíduí HPLC chromatografiou 

       Spočíva vo vyextrahovaní týchto látok z analyzovaného materiálu zmesí chloroformu + acetónu ( l + l ) a 

ich následnóm stanovení metodou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Kvalitatívne vyhodnotenie 

chromatogramu sa vykonáva porovnaním retenčných časov s retenčnými časmi pikov štandardných roztokov 

(prípadne porovnaním UV-spektier týchto látok). Kvantitatívne vyhodnotenie chromatogramu sa vykonáva 

metodou absolutnej kalibrácie prostredníctvom detektoru diodového poľa (DAD). 

 

Výsledky 

My sme sa zamerali na zistenie výskytu jeho rezíduí v rastlinách a pôde po jeho aplikácii na pôdu. V dôsledku 

častého výskytu premnoženia hlodavcov v poľných kultúrach a snahy poľnohospodárov čo najviac znížiť ná-

klady na ich likvidáciu tu preto vzniká riziko možnosti vzniku rezíduí warfarínu v pôde a rastlinách. V súčasnej 

dostupnej literatúre nie sú dostupné takéto výsledky. 

My sme zistili nasledovné hodnoty. Pri aplikácii 100g/m2 Kumatoxu Z sa v pšenici zistilo 0,037 ppm pri apli-

kácii 500g/m2 sa zistilo 0,065 ppm. Pri aplikácii 100g/m2 Broderu sme v pšenici zistili 0,012 ppm pri aplikácii 

500g/m2 sme zistili 0,044 ppm. Pri aplikácii 100g/m2 Derationu sa v pšenici zistilo 0,012 ppm pri aplikácii 

500g/m2 sa zistilo 0,036 ppm (graf 1 a 2). Čo sa týka pôdy tak v nej sme zistili pri dávke 100g/m2 rezíduá ro-

denticídnych látok v rozmedzí 0,036-0,068 pričom najvyššie hodnoty boli pri warfaríne a obdobne to bolo pri 

dávke  500g/m2  kde zistené hladiny rezíduí boli 0,049 - 0,076 ppm, pričom po 3 rokoch sme zistili 0,072 ppm 

v pôde kontaminovanej warfarínom (graf 3 a 4). 

Graf 1 
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Graf 2 
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Diskusia 

Hospodárske škody, ktoré spôsobujú škodlivé  hlodavce na poľných kultúrach, dosahujú miliónové hodnoty. 

Stenseth a kol. (2003) napríklad uvádza, že v Číne škodlivými hlodavcami skonzumované krmivo počas 1 roka 

predstavuje množstvo, ktoré by postačilo pre obživu 200 miliónov ľudí a napríklad v Indonézii spôsobuje prie-

merne 15 %-nú stratu na produkcii ryže. Premnoženie hraboša poľného v našich podmienkach sa periodicky 

opakuje každých 3–5  rokov, ale dávané je do súvisu hlavne s teplotou a snehovou pokrývkou počas zím. Za 

premnoženie hrabošov je považované, ak ich množstvo na 1 ha dosahuje 3 000 kusov. Na obrázku  1 je záber 

na pôdu v čase premnoženia hraboša poľného. Podľa zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín 

a iných prípravkov – 2006 vydaného MP SR je možné na voľných priestoroch použiť rodenticídne prípravky 

BROMADIC H na báze brodifacoumu, COMMANDO, RODENTIC BLESK, STUTOX na báze fosfidu zinoč-

natého a REDENTIN 75 na báze chlorophacinonu (OHS DATABASE, 1994). V predchádzajúcom období sa 

na ničenie škodlivých hlodavcov využíval aj warfarín, čo bolo dôvodom jeho hodnotenia. Z akútnych rodenticí-

dov sa prednostne používajú na ničenie hraboša poľného nástrahy s obsahom fosfidu zinku, ako napr. komerč-

ný prípravok STUTOX. Jedná sa o nástrahu s obsahom 4 % fosfidu zinku, ktorá je farebne upravená tak, aby 

nebola atraktívna pre vtáctvo je žltozeleného sfarbenia. Ako uvádza Staples a kol. (2003), nástrahy s obsahom 

fosfidu zinku sú všeobecne dobre požierané hlodavcami, sú relatívne bezpečné z hľadiska vzniku sekundárnych 

otráv pre prirodzených predátorov a nevytvárajú signifikantné rezíduá v obilninách, pôde, vode a atmosfére. 

 Na ničenie hrabošov sa využívajú aj antikoagulačné rodenticídy. V súčasnosti používané antikoagulačné 

rodenticídy sa delia do 3 generácií na základe obsahu účinnej látky v nástrahe, ale aj množstva nástrahy potreb-

ného na dosiahnutie letálneho účinku (William a Douglas, 2002, 2004).  Všeobecne rodenticídna účinnosť 

antikoagulačných prostriedkov je dobrá (Saxna a kol., 1992). Avšak aktuálne sú otázky rezíduí, ktoré ako uka-

zujú doterajšie výsledky, zanechávajú v životnom prostredí. Na túto problematiku r. 1990 poukazujú aj Smith 

a Cox, ale aj Eason a Spurr (1995) a ďalší autori. Výsledky vyšetrení vzoriek pšenice jednoznačne poukazujú 

na tvorbu rezíduí. Nález rezíduí  koreloval s aplikovanou dávkou rodenticídnych prípravkov na pôdu (graf 1 a 

2). A podobne to bolo aj pri vyšetrení vzoriek pôdy. Koncentráty rodenticídov sú podľa súčasnej platnej legis-

latívy zaradené medzi zvlášť nebezpečné jedy, čo však už neplatí o hotových rodenticídnych nástrahách 

Z hľadiska ich vysokej toxicity pre živočíchy  sa v súčasnosti sleduje ich vplyv na necieľové druhy živočíchov. 

Booth a kol. (2001) popísal akútnu toxicitu brodifacoumu na bezstavovce ako sú slimáky a suchozemské druhy 

krabov. Eason  a kol. (2001) sledovali rezíduá brodifacoumu u otrávených divo žijúcich prasiat a kôz. Booth 

a kol. v roku 2003 zistili toxické pôsobenie brodifacoumu na dážďovky, čo všetko poukazuje na potrebu sledo-

vania a hodnotenia antikoagulačných prípravkov na bezstavovce, ale aj vznik rezíduí v rastlinách pri ich apliká-

cii vo voľnej prírode. 
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  ABSTRAKT  

 

           Z hľadiska produkcie zdravotne neškodných a biologicky plnohodnotných živočíšnych produktov 

a potravín je rozhodujúce zdravie zvierat. Starostlivosť o zvieratá, vrátane udržiavania správnej hygieny ustaj-

nenia týchto zvierat je základným predpokladom pre dosiahnutie týchto cieľov.  V tomto smere má nezastupi-

teľné postavenie správna asanácia prostredia zameraná na vytváranie takých podmienok, ktoré zabraňujú vzni-

ku ochorení spôsobených nežiaducimi chemickými, respektívne biologickými zložkami prostredia. K týmto 

prácam zaraďujeme aj dezinfekciu objektov živočíšnej výroby. 

 

ÚVOD 

         Dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných a inak škodlivých mikroorganizmov vo vonkajšom pro-

stredí a to na živých a neživých materiáloch. Je to zložitý proces, ktorého konečný efekt závisí od mnohých 

meniacich sa faktorov. Účinnosť dezinfekcie ovplyvňuje odolnosť mikroorganizmov, výber a spôsob použitia 

dezinfekčného prostriedku a vplyvy vonkajšieho prostredia, napríklad teplota, vlhkosť, pH, respektívne charak-

ter dezinfikovaného materiálu na ktorom sa dezinfekcia vykonáva. Ak chceme dosiahnuť požadovanú účinnosť 

dezinfekcie musia sa zohľadňovať všetky tieto činitele. Účinnosť dezinfekcie sa potvrdzuje posúdením mikro-

biologických sterov, ktoré sa odoberajú z objektu po dezinfekcii a uplynutí požadovanej expozičnej doby. 

           Dezinfekcia sa podľa epizootologickej situácie delí na preventívnu (ochrannú) zameranú na znižovanie 

mikrobiálnej kontaminácie prostredia a ohniskovú (represívnu) zameranú na likvidáciu choroboplodných zá-

rodkov v ohnisku nákazy s cieľom prerušiť ďalšie šírenie etiologického agens. Veľmi dôležité je pred dezinfek-

ciou vykonať dôkladnú mechanickú očistu, ktorá výrazne ovplyvňuje účinnosť dezinfekčných prác. 

V súčasnom období sa často stretávame s tým, že pri prezentácii dezinfekčných prípravkov sa táto požiadavka 

podceňuje za účelom lepšieho odbytu ponúkaného dezinfekčného prostriedku. Tu však musíme zdôrazniť že 

všetky dezinfekčné prípravky v znečistenom prostredí strácajú svoju účinnosť. 

 

             MATERIÁL A METODIKA 

 Laboratórne testovanie zmeny prostredia po vykonanej exotermickej reakcii dezinfekčných prostriedkov. 

Po exotermickej reakcii Pedoxu PAA/50 a chlórového vápna v akváriu bola meraná hodnota pH a množstvo 

uvoľneného aktívneho chlóru v prostredí. 

Pri odbere vzoriek vzduchu na hydinárskej farme bol použitý prístroj Aeroskop. Zisťované boli celkové počty 

zárodkov v ovzduší pred a po dezinfekcii, po 24-hodinovej inkubácii v termostate pri teplote 37 °C, ako aj mik-



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

259 

robiologické stery z obvodových stien, krmítka a napájačky.   

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Účinnosť dezinfekcie je závislá jednak na použitom dezinfekčnom prípravku, avšak nie menej dôležité 

pre dosiahnutie požadovaného efektu sú podmienky vonkajšieho   prostredia. Táto požiadavka platí tak pre 

dezinfekciu vykonávanú postrekom, ako aj pri aerosólovej dezinfekcii (ONDRAŠOVIČ a kol., 1996, 2000; 

PARA a kol., 1998). 

 Z faktorov vonkajšieho prostredia pri aerosólovej dezinfekcii sa za najdôležitejšie považujú teplota, vlh-

kosť, prítomnosť organických látok na povrchoch, ale aj uzavretie objektu, aby nedochádzalo k úniku produko-

vaného aerosólu. 

 SOTOHY (2004) poukazuje na význam pH na dezinfekčnú účinnosť chemických dezinfekčných pro-

striedkov na základe výsledkov experimentov, ktoré pre tento účel vykonal. Alkalické pH zvyšuje účinnosť 

glutaraldehydu, formaldehydu, fenolu a quartérnych amónnych zlúčenín. Zlepšenie devitalizačných účinkov 

má aj alkalizovaný formalín, ktorý sa odporúča na dezinfekciu voči baktériám, ktoré sú vysoko odolné voči 

bežným chemickým dezinfekčným prostriedkom, napr. mykobaktérie, resp. plesne (ONDRAŠOVIČ a kol., 

1996). Avšak hypochlorid sodný vykazuje vysokú antimykotickú účinnosť v prostredí s kyslým pH. Ako  do-

kumentuje SOTOHY (2004) vo výsledkoch, devitalizácia C. ablicans hypochloridom sodným bola 

v alkalickom  prostredí dosiahnutá za 15 minút, avšak v kyslom prostredí za 1 minútu.  A. niger v alkalickom 

prostredí bol takto devitalizovaný za 30 minút a v kyslom za 5 minút. Na uvedenej farme po dvoch dezinfek-

ciách uvedeným prípravkom sa zlepšil  zdravotný stav kurčiat, kde v predchádzajúcom období dochádzalo 

k úhynu na Aspergilomykózu. Úhyn následkom tohto ochorenia do 10 dní veku kurčiat dosahoval až 600 ks za 

deň. Celkove do 10. dňa dosahoval úhyn až 3 000 ks z celkového počtu 30 000 kurčiat. Po druhej aerosólovej 

dezinfekcii sa zdravotný stav upravil, takže bola prerušená kuratívna aplikácia Asperginu. Dobré účinky chló-

rových dezinfekčných prípravkov na A. niger pri nízkom pH popisuje aj SOTOHY (2004). 

 THEODORE a PUCH už v roku 1947 riešia problematiku aerosólovej dezinfekcie vzdušnej mikroflóry 

pri použití propylén a trietylén glycolu. Z hľadiska mechanizmu pôsobenia aerosólu uvádzajú, že kondenzácia 

výparov molekúl s aktívnym  činiteľom na bakteriálnu časticu ju devitalizuje pri dosiahnutí baktericídnej kon-

centrácie. NICKLAS a BUSSE (1982) v laboratórnych podmienkach testovali aerosólovú dezinfekciu kyseli-

nou peroctovou na vybraných druhoch baktérií v ovzduší a na okolitých povrchoch. Zistili, že najúčinnejšie 

baktericídne účinky boli dosiahnuté na kovových materiáloch, kde devitalizácia bola dosiahnutá pri koncentrá-

ciách, ktoré sa používajú pri aplikácii dezinfekčných látok postrekom. NICKLAS a kol. (1981) poukazujú na 

korozívne účinky kyseliny peroctovej, ktoré sa zvýrazňujú hlavne vo vlhkom prostredí.  

LIARSKIJ a kol. (1989) popisujú využitie aerosólov v terapii, ale aj profylaxii ochorení  prenášaných vzduš-

ným aerosólom. Ako uvádzajú, aerosól chloramínu v takomto prostredí znižoval výskyt respiratórnych ochore-

ní. LEMIEUX a kol. (2007) pojednávajú o prenose chrípkových ochorení aerosólom. Zistili, že prenos  umele 

infikovaných aerosólových častíc vírusom, nespôsoboval šírenie ochorenia. Prenos ochorenia je závislý na lo-

kalizácii aerosólu v respiratórnom aparáte. Na rozdiel od názorov, že prepuknutie ochorenia je najčastejšie, keď 

sa aerosól dostáva do pľúc, autori uvádzajú, že pri lokalizácii v oropharynxe bola incidencia  ochorenia 77,6 % 

a pri lokalizácii v pľúcach len 13,2 %. THRENHART a KUWERT (1977) na základe suspenzných testov uvá-

dzajú, že devitalizácia vírusov nebola ovplyvnená rozličnými nosičmi, na ktoré bola vírusová kultúra nanášaná. 
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 THIELEN a kol. (1987) testovali účinnosť aerosólu na bakteriálne spóry. Najlepšie výsledky boli do-

siahnuté s kyselinou peroctovou a peroxidom vodíka. Ako uvádzajú, závislosť uvedených látok na pH prostre-

dia a teplote je minimálna. Testy boli vykonávané na nosičoch z vápennej omietky, hliníka a železa, kde rozdiel 

v účinnosti nebol zaznamenaný. Súčasne však uvádzajú, že aerosól formalínu je účinný len pri teplotách nad 10 

°C a vlhkosti v rozsahu 65-95 %. O význame vlhkosti v objektoch s aerosólovou dezinfekciou pojednáva aj 

práca NICKLASA a BÖHMA (1981) . 

 Ako uvádzajú napr. ŠKALOUDEK a FOREJTEK (2004), MELICHARČÍKOVÁ (2004)  a ďalší, 

z výsledkov experimentálnych, ale aj terénnych overovaní je známa účinnosť jednotlivých dezinfekčných pro-

striedkov. Pre dosiahnutie požadovanej účinnosti dezinfekcie, či už postrekom alebo aerosólom, je dôležité 

okrem použitého dezinfekčného prípravku a vyššie popisovanom charaktere prostredia aj množstvo aplikova-

ného dezinfekčného roztoku. V praxi nie je zriedkavosťou, že už na základe použitej techniky – doby trvania 

aplikácie  dezinfekčného roztoku je možné predpokladať, že dezinfekčný efekt nemôže byť dosiahnutý.  

Ekonomické porovnanie: 

 

Hala č. 1 o celkovej ploche  2578 m2 a kubatúre 3360 m3 

Náklady na prípravky spolu: 

Aerosolová dezinfekcia – PEDOX 12l – 1824,- SK Chlor. Vápno 4kg – 464,- Sk 

spolu 2284,- SK 

Dezinfekcia postrekom – PEDOX 0,2% 0,5 l /m2 7,1 l - 1064,- SK, alebo Chlórové vápno 2% 0,5 l / m2 71kg - 

8294,- SK 

 

Hala č. 2 alebo 3 o celkovej ploche  4945 m2 a kubatúre 9000 m3 

Náklady na prípravky spolu: 

Aerosolová dezinfekcia – PEDOX 24 l – 3648,- SK Chlor. Vápno 8kg – 928,- Sk 

spolu 4576,- SK 

Dezinfekcia postrekom – PEDOX 0,2% 0,5 l /m2  13,7 l - 2082,- SK, alebo Chlórové vápno 2% 0,5 l / 

m2 137kg– 15 892,- SK 
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TESTOVANIE NÁSTRAHOVÉHO INSEKTICÍDU  

PRI NIČENÍ MRAVCA FARAÓNSKEHO 

Ondrašovič, M., Hromada, R., Ondrašovičová, O., *Nowakowicz-Debek, B., Venglovský, J.,  

Sasáková, N., Halán, M. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 

*Akademia Rolnicza, Lublin, Poľsko 

 

 

 

SÚHRN 

Testovaná bola devitalizačná účinnosť kŕmnej insekticídnej nástrahy Protect B na kolónie Mravca faraónskeho 

v priestoroch ŠD Podhradová. Kŕmna nástraha obsahuje 0,3 % metoprénu. Metoprén pôsobí obdobne ako juve-

nilné hormóny, t.j. narúša reprodukčný a vývojový cyklus v kolónii mravcov. Vykonané bolo meranie požiera-

nia nástrahy a aktivita mravcov v testovanom období, t.j. 3 mesiace. Konzumácia nástrahy vyjadrená v cm 

úbytku z nástrahy sa pohybovala od 0,4 do 1,2. Strata pohybovej aktivity mravcov bola zaznamenávaná od 2 do 

12 týždňov po vyložení nástrahy. 

 

ÚVOD 

Ničenie škodlivého hmyzu a ostaných škodlivých článkonožcov označujeme ako dezinsekcia. Je to súbor 

opatrení, ktoré okrem priameho použitia insekticídov, t.j. prípravkov, ktoré zabíjajú týchto škodcov, zahŕňa aj 

preventívne opatrenia. V rámci preventívnych opatrení sa zameriavame na vytváranie takých podmienok 

v prostredí, ktoré zabraňujú určitému škodlivému druhu prenikať do prostredia, resp. aby v danom prostredí 

nenachádzal podmienky na hniezdenie, resp. potravu, ktorú k svojej existencii potrebuje. Preventívne opatrenia 

považujeme všeobecne za základ úspechu pre dosiahnutie požadovaného cieľa a naviac ich môžeme hodnotiť 

aj ako najlacnejšie a z ekologického hľadiska najvhodnejšie. Základom úspechu pri uplatňovaní preventívnych 

opatrení je poznanie biológie a etológie daného škodcu. 

Uplatnenie samotnej prevencie však vo väčšine prípadov nepostačuje a je potrebné súčasne vykonať aj 

ich ničenie. Existuje široká škála insekticídnych prípravkov, ktoré je možné použiť vo forme plynu, postreku, 

resp. požerových nástrah. Nástrahové insekticídne prípravky po konzumácii môžu pôsobiť na škodlivý hmyz 

toxicky, resp. narúšať ich vývojový cyklus, takže sa nerozmnožuje a po určitom čase celé spoločenstvo vymiz-

ne. 

V práci sme sa zamerali na hodnotenie účinnosti nástrahovej látky Protect B proti Mravcom faraónskym, 

ktorá obsahuje látku metoprén narúšajúcu ich vývojový cyklus. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 Nástrahová látka Protect B patriaca do skupiny látok regulátorov rastu hmyzu, ktorá je účinkom obdo-

bou juvenoidov - juvenilných hormónov (obr. 1). Balíček  s uzavretou kŕmnou nástrahou sa pred aplikáciou 

sprístupní prestrihnutím otvorov a lepí sa samolepiacou páskou na miesto pohybovej aktivity mravcov. Spotre-

ba nástrahovej látky sa udáva úbytkom látky v cm z nástrahy, ktorá je v nástrahe v 3 cm výške. 
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Obr. 1 :  Kŕmna insekticídna nástraha Protect B 

 

Protokol z testovania nástrahového insekticídu sa skladá z troch častí. Vzor 1. je zameraný na určenie cieľa 

testu, Vzor 2. na určenie stupňa zamorenia a Vzor 3. tvorí monitorovací leták. 

 

VÝSLEDKY 

 

Na dezinsekciu bol použitý prípravok Protect B nástraha na ničenie mravcov faraónov, výrobca Bábolna Kor-

nyezetbiológiai Kozpont Kft. 

Balíček s nástrahou  sa prestrihnutím sprístupnil mravcom a lepil sa na miesta ich výskytu. Robotnice mravcov 

znášajú nástrahu do mraveniska na kŕmenie. Prípravok nemá smrtiaci účinok, ale zabraňuje rozmnožovaniu, 

sterilizuje kráľovnú a počas 6-8 týždňov vymrie populácia mravcov. 

 Dve nástrahy boli vyložené v ambulancii praktického lekára pri chladničke a umývadle. Aktivi-

ta mravcov bola pozorovaná sporadicky aj počas dňa. Na konci pozorovacieho obdobia došlo k úbytku 0,6 cm 

z obidvoch nástrah (graf 1). Pohyb mravcov bol pozorovaný do 3 mesiacov. 

 

Graf 1 

 
 

 Na vrátnici študentského domova bola vyložená jedna nástraha do blízkosti chladničky. Výskyt mrav-
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cov bol pozorovaný aj pri vykladaní nástrahy.  Do 2 týždňov mravce skonzumovali 0,5 cm nástrahy a neboli 

v danom prostredí pozorované (graf 2). 

 

Graf 2 

 
V kuchyni študentského domova boli vyložené tri kŕmne nástrahy. Dve nástrahy boli znehodnotené nadmer-

ným vlhkom v kuchynských priestoroch. V čase vyloženia nástrahy mravce neboli pozorované.  Spotreba ná-

strahy do 2 týždňov bola 0,4 cm a zároveň mravce v ošetrovanom prostredí neboli pozorované (graf 3). 

V priestoroch jedálne boli vyložené dve nástrahy, v ktorých do 3 mesiacov nebola zaznamenaná konzumácia. 

 

Graf 3 

 
 

 

V študentských izbách boli nástrahy vykladané v blízkosti chladničky, smetného koša a skrinky na uskladnenie 

potravy, kde bola najčastejšie pozorovaná aktivita mravcov. Najväčšia pohybová aktivita mravcov bola pozoro-

vaná na 4., 10. a 11. poschodí a to v blízkosti smetného koša a chladničiek do 2 mesiacov od začiatku ošetrenia 

priestorov.  Spotreba nástrahového materiálu sa pohybovala od 0 do 0,6 cm a v priemere predstavovala 0,3 cm 

(graf 4). 
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Graf 4 

 

V študentskom klube Aqua-Terra bolo celkovo vyložených 5 nástrah. Pri teráriách s hadmi a žabami boli vylo-

žené 3 nástrahy. Jedna nástraha bola nalepená priamo na terárium s hadmi, kde bol  zaznamenaný pohyb mrav-

cov, z ktorej do 3 mesiacov bolo odobraté 1,2 cm nástrahy. Druhá nástraha bola umiestnená v blízkosti terária 

s hadmi na stenu, kde bol zaznamenaný pohyb.  Do 3 mesiacov poklesol stĺpec s kŕmnou nástrahou o 0,8 cm. 

Tretia nástraha bola umiestnená na teráriu so žabami, z ktorej bolo skonzumované 0,5 cm nástrahy. V týchto 

priestoroch sme začali pozorovať požieranie nástrahy až po prvom týždni. Príčinou bol pravdepodobne prístup 

mravcov ku krmivu, ktoré pozostávalo s pestrej zmesi ovocia a zeleniny. V miestnosti pri teráriách  

s gekončíkmi (Eublepharis macularius) boli mravce pozorované v oblasti terária sporadicky počas dňa. Do 3 

mesiacov bolo skonzumované 0,9 cm nástrahy. V miestnosti s chovom cvrčkov (Acleta domestica) bola zazna-

menaná spotreba 0,2 cm (graf 5). 

 Graf 5  

 
 

 Na grafe 6 je zobrazený  úbytok testovanej nástrahy z jednotlivých objektov na ŠD Podhradová. 
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Graf 6 porovnanie úbytku nástrahy z jednotlivých objektov 

 
 

DISKUSIA 

 Mravec faraónsky patrí medzi sociálny hmyz, ktorý žije v kolóniách. Medzi  špecifiká tohto druhu mô-

žeme zaradiť to, že v každej kolónii je neobmedzené množstvo samíc a kolónie sú rozdelené do subkolónií. 

V subtropických a tropických oblastiach majú hniezda aj mimo budov, avšak v miernom klimatickom pásme 

žijú v budovách synantrópnym spôsobom života. 

 Pri ničení musíme vychádzať zo zásady, že opatrenia musia byť zamerané proti celej kolónii, resp. koló-

niám a nie proti jednotlivcom. Z uvedeného vyplýva že : 

1. najvhodnejšie je použitie nástrahových látok, nakoľko postrekom môžeme zasiahnuť len jedince 

2. dezinsekciu vykonávať v celom objekte ich výskytu, nielen v jednotlivých častiach 

Najvhodnejšou dobou aplikácie nástrah je vykurovacie obdobie, kedy sú Mravce faraónske aktívne. Pri použití 

vhodných nástrah robotnice, ktoré zabezpečujú potravu, ju prinášajú do hniezd, kde je distribuovaná medzi 

ostatnými členmi kolónie. 

Jedným z problémov pri ničení Mravca faraónskeho postrekom je aj skutočnosť, že mravce sa vyhýbajú mies-

tam, kde táto insekticídna látka bola aplikovaná. Je treba pri tom zdôrazniť aj skutočnosť,  že  postrek ničí len 

robotnice, ktoré sa pohybujú vo vonkajšom prostredí a ďalší členovia kolónie nie sú ohrození. Kolónia reaguje 

na takéto podnety tým, že zakladá nové hniezda, čím sa podnecuje rozvoj kolónie. 

 Nástrahový materiál pre dosiahnutie požadovaného efektu musí byť dostatočne atraktívny tak, aby kon-

kuroval ostatným zdrojom potravy, ktoré sa v objekte nachádzajú a zároveň dostatočne stabilný, aby si zacho-

val účinnosť po dobu skladovania, ale aj vyloženia nástrahy. Musí byť použitá taká koncentrácia účinnej látky 

v nástrahe, ktorá pri dosahovaní požadovaného efektu, nepôsobí repelentne na mravce. Použité množstvo ná-

strahy, ktoré aplikujeme, musí byť v takej dávke, ktorá zničí celú kolóniu. Z ekologického hľadiska je dôležité, 

že nástraha je vyložená v nástrahových staničkách a po skončení ničenia je možné bezpečne ich odstrániť. 

Účinnými látkami nástrahy Protect B sú: S-metoprén v koncentrácii 0,3 %, BHT v koncentrácii 0,05 %, Sorbin 

kyselina v koncentrácii 0,1% a Bitrex v koncentrácii 0,001%. 

Ako uvádza RUPEŠ a kol. (2004), okrem metoprénu sa do kŕmnych nástrah používajú aj hydramethylon, sulfu-

ramid, fibronid a trichlorform. Najnižšie LD50 pre laboratórneho potkana je u metoprénu, ale aj sulfuramidu 

a to >5000 mg.kg-1 a najvyššie u fibronidu a to 97 mg.kg-1. Metoprén pôsobí ako rastový regulátor hmyzu tým, 

že narúša vývoj životaschopných vajíčok, plodnosť kráľovnej a metamorfózu lariev a tak zabráni vývoju novej 
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generácie dospelých jedincov a priamo nezabíja existujúcich jedincov. 

Pri porovnávaní konkurencie existujúceho zdroja potravy voči kŕmnej nástrahe v priestoroch Aqua-Terra sme 

ju určité  obdobie mohli pozorovať, keď Mravce faraónske uprednostňovali krmivo aplikované žabám, avšak 

postupne sa zlepšovala konzumácia podávanej insekticídnej nástrahy. 

Firma Bábolna Bio sa dlhodobo zaoberá problematikou ničenia Mravca faraónskeho a má odbyt nástrahového 

materiálu v celej Európe. Známe sú úspešné výsledky po experimentálnej aplikácii okrem Maďarska aj 

v Poľsku, Švajčiarsku, ale aj Malajzii. Vyrobený bol nový nástrahový materiál pre potreby dezinsekcie 

v Anglicku. Tento v jednom  balíčku obsahuje dve rozličné návnady. Okrem klasického používaného návnado-

vého materiálu slúžiaceho pre potreby ošetrenia bytoviek, je druhá návnada prispôsobená podmienkam vykla-

dania tejto kŕmnej nástrahy v nemocniciach (ÁGOSTON, 2008). 

 

ZÁVER 

 Vyložená bola insekticídna kŕmna nástraha Protect B na ŠD Podhradová na ničenie Mravca faraónske-

ho. Nástraha pôsobí ako regulátor rastu hmyzu a je obdobou juvenilných hormónov. Balíček s kŕmnou nástra-

hou sa po otvorení lepí pomocou samolepiacej pásky na miesta pohybovej aktivity mravcov. Testovanie spočí-

valo hlavne v odpočítavaní konzumácie kŕmnej nástrahy meraním úbytku na stĺpci s obsahom nástrahy 

a hodnotenie pohybovej aktivity mravca po dobu 3 mesiacov. Pri riešení uvedenej problematiky bolo zistené : 

• najčastejšie  miesta výskytu mravcov boli pri smetnom koši, v skrinkách s uskladnenou potravou 

a v okolí chladničiek, resp. radiátorov 

• v jednotlivých izbách a na vrátnici bolo vyložených po 2 kusy kŕmnych  nástrah tak, aby neboli 

poškodzované pri bežnej očiste a v kuchyni a Aqua-Terra po 3 kusy 

• v priestoroch kuchyne zvýšená vlhkosť poškodila obsah z vyložených nástrahových krabičiek 

• najlepšia konzumácia, ktorá sa pohybovala od 0,8 do 1,2 cm bola v priestoroch Aqua-Terra 

• pohybová aktivita mravcov bola najdlhšia a to 3 mesiace v priestoroch ambulancie a Aqua-Terra 

a najkratšia na vrátnici a v kuchyni, kde po 2 týždňoch už nezaznamenali žiadnu pohybovú akti-

vitu 
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KONCENTRÁCIA ORTUTI V  TARAXACUM OFFICINALE 

Kimáková Tatiana, Bernasovská Kamila 

Ústav hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice 

mail: tatiana.kimakova@upjs.sk 

 

Abstrakt 

Cieľom práce bolo sledovať koncentráciu ortuti v jednotlivých častiach Púpavy lekárskej - Taraxacum officina-

le (n=53) a v pôde vybranej oblasti Slovenska (Stredný Spiš). Výsledky sme rozdelili do 3 skupín, od nulovej 

hodnoty do prípustného limitu. Nadlimitných vzoriek, nad hodnotu 0,030 mg.kg-¹ bolo 35. Merali sme koncen-

tráciu ortuti v týchto častiach rastliny - koreň, stonka a list. Najnižšia koncentrácia ortuti bola v koreni – 0,001 

mg.kg-¹, vyššia v stonke, od 4,832 mg.kg-¹ do 6,654 mg.kg-¹. Najvyššie koncentrácie boli zistené v listoch, až 

11,558 mg.kg-¹. Rastliny, v ktorých bolo zistené vysoké množstvo ortuti, rástli na pôdach s vysokým obsahom 

ortuti.  

 

 

Abstract 

The main aim of the presented work was determination of the mercury concentration in particular parts of the 

plant Taraxacum officinale (Dandelion) (n=53) and the soil in the chosen areas of Slovakia. Findings were put 

into 3 groups from zero level up to permissible limit. 2 samples were put within the span of 0.010 mg.kg-¹, 

within 0.010 mg.kg-¹ up to 0.020 mg.kg-¹ Hg, there were 5 samples and in the last one from 0.020 mg.kg-¹ up 

to 0.030 mg.kg-¹ there were 11 samples. Samples over the limit 0.030 mg.kg-¹ contained 35 ones. The meas-

ured values of samples were in the scale from 0.005 mg.kg-¹ up to 7.050 mg.kg-¹ Hg. Analysing the plants 

measured the mercury concentration in the parts: root, stalk and leaves. The lowest concentration was in roots – 

0.001 mg.kg-¹, the higher one in stalks within 4.832 mg.kg-¹ 6.654 mg.kg-¹ and the highest concentration was 

measured in leaves - 11.558 mg.kg-¹. In all plants from soil contaminated by Hg were over limited concentra-

tion of Hg measured.We have to take into account that the soil is important and the amount of mercury is im-

portant as well as the distribution of mercury in the body of a plant. That is the reason why it is important to 

continue monitoring the mercury concentration in medical plants. 

 

Úvod 

K základným poučkám o životnom prostredí patrí definícia, prijatá konferenciou UNESCO, z roku 1967, 

ktorá hovorí, že: „životné prostredie človeka je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t. 

j. ktorú používa, ovplyvňuje ju a prispôsobuje sa jej“. Z medicínskeho hľadiska však definujeme životné 

prostredie širšie – ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych javov a procesov, ktoré 

majú priamo alebo nepriamo vplyv na zdravie a pohodu ľudí, jednotlivcov i populácií (Ševčíková a kol., 

2006). 

Súčasný stav životného prostredia sa výraznou mierou podieľa na strednej dĺžke života, zdravotnom stave 

obyvateľstva ako i na genofonde rastlín a živočíchov. Aj keď v období ekonomického transformačného 

procesu klesá v SR znečisťovanie životného prostredia, až 55 % obyvateľov žije v narušenom prostredí 
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a 41 % vo veľmi až extrémne narušenom prostredí, v zdravotne narušenom prostredí. Nepriaznivé účinky 

na zdravotný stav pretrvávajú najmä cez pôdu, ktorá sa stala „záchytnou stanicou“ kontaminantov 

v minulosti (Kováčik a kol., 2000). 

Z hľadiska živých organizmov sa dajú ťažké kovy rozdeliť na biogénne prvky, ktoré sú nepostrádateľné 

pre funkciu živej hmoty (meď, zinok železo, kobalt) a prvky abiogénne (napr. olovo, ortuť, kadmium 

a iné), ktorých fyziologická funkcia v organizme nie je známa, skôr naopak, ich prítomnosť je v živom 

organizme škodlivá (Koréneková a kol., 2006).  

Obsahy ťažkých kovov v životnom prostredí za posledné dve storočia výrazne stúpli. Príčinou je rýchly 

rozvoj ľudskej spoločnosti a výrazná antropogénna činnosť. Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére, 

pôde, vode a v sedimentoch predstavujú vážny ekologický problém. Vstupujú do potravinového reťazca, 

prostredníctvom ktorého sa dostávajú do ľudského organizmu, kde dochádza k ich postupnej kumulácii. 

Jednotlivé ťažké kovy vykazujú rôzne a mnohonásobné pôsobenie na živé organizmy. Xenobiotiká, kto-

rým sa pripisujú najčastejšie karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne účinky, patria medzi jednu 

z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na živý organizmus (Poráčová a kol., 2005; 

Fazekašová a Poráčová, J., 1999; Kotfferová a Koréneková, 1995). Medzi dôležité negatívne pôsobiace 

ťažké kovy v potravinovom reťazci patrí i ortuť.  Na Slovensku je pomerne veľká časť územia kontamino-

vaná ťažkými kovmi (Kimáková, 1999).  

 

Materiál a metodika 

Vo vybranej oblasti Slovenska (Stredný Spiš) sme sledovali koncentráciu ortuti v jednotlivých častiach Púpavy 

lekárskej - Taraxacum officinale (n=53) a v pôde. 

Obsahy ortuti sme zisťovali na jednoúčelovom spektro-fotometri AMA 254, ktorým je možné analyzovať 

stopové množstvá ortuti v kvapalných a v pevných vzorkách rôzneho druhu, vrátane komodít celého 

potravi-nového reťazca, za použitia metodiky, ktorú uvádza Krakovská a kol. (1996). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky sme rozdelili do 3 skupín, od nulovej hodnoty do prípustného limitu. Do prvej skupiny, do hodnoty 

0,010 mg.kg-¹ sme zaradili 2 vzorky. V druhej skupine, v limite od 0,010 mg.kg-¹ do 0,020 mg.kg-¹ bolo 5 vzo-

riek. V poslednej skupine, od hodnoty 0,020 mg.kg-¹ do 0,030 mg.kg-¹ bolo nameraných 11 vzoriek. Nadlimit-

ných vzoriek, nad hodnotu 0,030 mg.kg-¹ bolo 35.  

Namerané hodnoty s pohybovali v rozpätí od 0,005 mg.kg-¹ až po 7,050 mg.kg-¹ Hg. Merali sme koncentráciu 

ortuti v týchto častiach rastliny - koreň, stonka a list. Najnižšia koncentrácia Hg bola v koreni – 0,001 mg.kg-¹, 

vyššia v stonke, od 4,832 mg.kg-¹ do 6,654 mg.kg-¹. Najvyššie koncentrácie boli zistené v listoch, až 11,558 

mg.kg-¹. Vzorky sme hodnotili na základe Výnosu MP a MZ z roku 2004. 

Všetky rastliny, v ktorých sme zistili vysoké množstvo ortuti, pochádzali z oblasti s vysokou koncentráciou 

ortuti v pôde – namerané hodnoty sa pohybovali v rozmedzí od 300 až do 500 mg.kg-¹Hg (Kimáková 

a Bernasovská, 2005; Čurlík a Šefčík, 1999). Prípustná hodnota pre ornú pôdu je 3 mg.kg-1 Hg (Internetový 

zdroj 1). 
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Záver 

Na území Slovenska, najmä v oblastiach so zvýšeným obsahom ortuti v pôde, má problematika sledovania or-

tuti a jej zlúčenín v životnom prostredí a v zložkách potravinového reťazca neustály význam. 

Táto práca bola realizovaná s podporou grantu VEGA MŠ SR č.1/4238/07. 
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SUMMARY 

Grazing of dairy herds has advantages as well as disadvantages. From the farmer’s point of view, the most im-

portant of grazing is lower milk yield and lesser body condition score of cows and it offers a question of ensure 

energy requirements of organism. The courses of lactation curves of individual cows are also affected, there are 

evident declines in the curves during grazing season. At the other side, total cost of producing milk from graz-

ing farms is lower than the confinement systems and grazing also benefits the claw and udder health of dairy 

cows. 

 

SOUHRN 

Pastevní systémy v chovu dojeného skotu přináší nejen pozitiva, ale i řadu negativ. Pro chovatele je 

nejzávažnějším důsledkem zařazené pastvy nižší mléčná užitkovost krav a pokles tělesné hmotnosti zvířat 

v důsledku vyšších energetických nároků. Vliv pastvy se projeví i na vzhledu laktačních křivek individuálních 

dojnic, kdy přes pastevní sezónu je zřejmý pokles křivky. Na druhou stranu se snižují náklady související 

s ustájením zvířat a zjišťuje se nižší výskyt některých zdravotních problémů, jako jsou mastitidy či onemocnění 

končetin. 

 

ÚVOD 

Dojnice, jako jedna z nejnáročnějších kategorií skotu, vyžadují také vytvoření optimálních podmínek vnějšího 

prostředí. Trendy v chovu skotu se neustále mění. Místo tepelně izolovaných uzavřených stájí se staví otevřené 

vzdušné objekty. Hledají se stále nové cesty k zefektivnění živočišné výroby, které by však měly i více 

respektovat potřeby zvířat. Největší pozornost se zaměřuje na minimalizování výskytu zdravotních problémů a 

umožnění projevů přirozeného chování – přibližování se zásadám welfare. Mnozí chovatelé znovu „objevují“ 

využití pastvin v produkčních systémech chovu dojnic. Mnoho vědeckých prací, (např. Tozer et al.,2001; Gloy 

et al..2000) se zabývá ekonomickou stránkou tohoto programu a jeho vlivu na organismus zvířat. Krávy na 

pastvině jsou méně stresované, mají dostatek prostoru, možnost sociálních kontaktů a čerstvý vzduch. Důvody, 

které zvyšují  oblibu pastvy u chovatelů jsou především lepší možnosti v oplocovacích a napájecích systémech, 

vzrůstající cena konzervovaných krmiv, stájového vybavení a práce, zlepšování kvality travního porostu a lepší 

zdravotní stav zvířat. Avšak i přes vyjmenovaná pozitiva přináší pobyt na pastvině řadu problémů. Zejména se 

jedná o pokles mléčné užitkovosti dojnic, nevyrovnanost krmné dávky, vyšší energetický výdaj zvířat spojený 

s horší tělesnou kondicí, přímé vystavení krav makroklimatickým podmínkám, nebezpečí infekce specifickými 

patogeny, stejně tak i  zkomplikování  průběhu dojení. 

 

MATERIÁL A METODY 

V našem sledování jsme se zaměřili na posouzení vlivu zařazení pastvy na mléčnou užitkovost 

vysokoprodukčních dojnic holštýnského plemene na první laktaci. Krávy byly ustájeny v dnešní době již 
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nevyhovujícím vazném bezstelivovém kravíně pro 400 dojnic se skupinovým uvolňováním, které 

umožňuje dojení v dojírně. Právě kvůli neadekvátnímu stájovému prostředí se využívá přilehlých 

pastvin, vzdálených maximálně 250 m od stáje. Dojnice byly podle aktuální mléčné užitkovosti a 

kondičního skóre rozděleny do tří produkčních skupin. První skupina s mléčnou užitkovostí nad 27kg/

den byla trvale ustájena a krmena směsnou krmnou dávkou, druhá skupina s užitkovostí nad 24kg/den 

byla ve stáji přes den a na pastvině přes noc a třetí skupina s dojivostí pod 23kg/den byla na pastvě přes 

den. Na pastvině tedy strávily dojnice druhé skupiny okolo šesti hodin, třetí skupina cca devět hodin, a to 

po večerním, respektive ranním dojení. 

Využili jsme údajů z kontrol užitkovosti a pro každou dojnici jsme vynesli grafické znázornění laktační 

křivky. Výběrem dojnic jsme se snažili minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými zvířaty a ročním 

obdobím, kdy všechny dojnice zahájily laktaci ve stejný měsíc – v dubnu a byla to jejich první laktace. 

 

VÝSLEDKY 

Prvotelky byly poprvé přehnány na pastvu mezi 150 – 180 dnem laktace kvůli vysoké užitkovosti a 

vyšším energetickým nárokům v první fázi laktace. 

Deset dojnic z 25 sledovaných zůstalo díky nadprůměrné mléčné produkci po celou laktaci ve stájovém 

prostředí, protože jejich denní dojivost neklesla pod 27 kg ve všech kontrolních dnech. U deseti dojnic se 

po zavedení pastvy zaznamenal další propad užitkovosti, který trval až do konce pastevní sezóny. Po 

převedení na celodenní zkrmování TMR došlo k opětovnému podpoření mléčné produkce po dobu 2 – 3 

měsíců. (graf č.1) 

Pro zjištění poklesu mléčné produkce u druhé a třetí skupiny po dobu pastvy jsme porovnali laktační 

křivky jednotlivých prvotelek s modelovou Woodovou funkcí laktace a obdobně jsme srovnali mléčnou 

produkci ustájené a pasoucí se skupiny. Rozdíl mezi skutečnými a modelovými křivkami dosáhl hodnoty 

8,5 %, rozdíl mezi ustájenými kravami a pasoucí se skupinou byl 18,8 %. Uvedený výsledek je však 

ovlivněn skutečností, že dojnice jsou zařazeny do druhé produkční sekce až při poklesu mléčné 

užitkovosti pod 27 kg na den, avšak nárůst produkce po celodenním zkrmování TMR ukazuje na 

produkční potenciál zvířat. 

Při srovnání mléčné užitkovosti tří produkčních skupin na souhrnném grafu je zřejmá nejen rozdílná 

dojivost, ale i vzhled laktačních křivek (graf č.2). Pro první skupinu je charakteristická vysoká 

perzistence laktace a maximálního nádoje dosahovaly dojnice zpravidla ve čtvrtém kontrolním měsíci – 

v průměru 114. den. U druhé a třetí skupiny se objevuje okolo 300. dne laktace druhý vrchol laktace, 

který koresponduje s opětovnou adaptací na stájové prostředí a příjem TMR po pastevní sezóně a 

maximální užitkovost byla zjištěna okolo 79. dne u druhé skupiny a 70. dne u skupiny třetí. 

Průměrná mléčná produkce za laktaci  byla 9956,2 kg za období 12 měsíců (a to 12759,5 kg za 14 měsíců 

u první skupiny, 8684,5 kg za 11 měsíců u druhé skupiny a 6445,3 kg za 10 měsíců u skupiny třetí). 

 

DISKUZE 

Pastevní systémy v chovu dojnic jsou spojeny především s nižší mléčnou produkcí. Hlavním limitujícím 

faktorem vysokoužitkových zvířat je dotace metabolizovatelné energie, související s nižší schopností příjmu 

adekvátního množství sušiny z pastevního porostu. Studie zabývající se pastvou obvykle udávají, že samotná 
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pastva může zajistit produkci 25 - 30 kg mléka.den-1 v jarním období. (Holmes 1987, Mayne 1996). Kolver and 

Muller (1998) uvádějí příjem 19 kg sušiny za den u pasoucích se krav bez přídavku suplementů a 23,4 kg 

sušiny na den při krmení TMR. Tomu odpovídala i mléčná produkce – 29,6 kg.den-1 vs. 44,1kg.den-1. Muller et 

al (1995) zaznamenal konzumpci 11,4 – 15 kg sušiny travního porostu spolu s 7,3 – 8,6 kg sušiny koncentrátů. 

Dojnice produkovaly 30,2 – 39,2 kg mléka.den-1. Tato studie ukazuje, že celkový příjem sušiny u pasoucích se 

dojnic s přídavkem suplementů může být porovnatelný s příjmem sušiny předpokládaným u ustájených krav. 

Studie z North Carolina (White at al, 2002) uvádí snížení užitkovosti pasoucích se dojnic o 11,1% i  při 

přídavku suplementů. 

Hlavní příčinou snížené spotřeby travního porostu dojnicemi byla udávána zvýšená náplň bachoru, avšak po 

zjištění zrychlení transportu zažitiny a rychlejšího vyprazdňování trávícího traktu při příjmu šťavnatého 

krmiva, nabyl tento faktor menšího významu. Nyní se uznává teorie snížené schopnosti využití živin 

v důsledku rychlé pasáže trávícím ústrojím a vyššího obsahu snadno degradovatelných cukrů v pastevním 

porostu, které snižují stravitelnost vlákniny (Berzaghi et al., 1996; Meijs, 1986). 

Na snížení mléčné produkce se samozřejmě podílí také vyšší energetická zátěž zvířat. Okrajově se jedná o 

eliminaci zvýšeného množství vznikajícího amoniaku z lehce fermentabilních složek šťavnaté píce, která 

teoreticky snižuje mléčnou produkci o 1,4 – 2,7 kg.den-1 (Muller et al., 1995), ale za převážnou ztrátu energie 

je zodpovědná zvýšená pohybová aktivita zvířat a adaptační reakce ve volném prostranství. Potřeby na 

záchovnou energii se v  těchto případech navyšují až o 25% (Phillips, 2000). 

Nižší mléčná produkce je hlavním problémem v rentabilitě pastevního chovu dojnic, ale na druhou stranu se 

snižují náklady spojené s ustájením zvířat a krmením TMR. Jedna práce dokládá srovnatelnost produktivity 

vysokoužitkových dojnic v pastevních podmínkách s ustájenými kravami krmenými TMR, pokud je dodržován 

poměr zkrmovaných koncentrátů k mléčné produkci 1:3. Z výhod uvádí také lepší fyzickou kondici krav na 

pastvině a zlepšování výživné hodnoty pastevního porostu. Na druhou stranu upozorňuje na důležitost dalšího 

výzkumu v oblasti energetického vydání a snižování tělesné hmotnosti dojnic (Fredeen et al., 2002). Kolver 

and Muller (1998) dokumentují horší kondiční skóre pasoucích se dojnic (2,0) v porovnání s ustájenými 

kravami (2,5). Na hubnutí a mobilizování energie z vlastních tkání poukazují také hodnoty vyšetření krve, kdy 

se zvyšují hladiny β-hydroxybutyrátu a neesterifikovaných mastných kyselin signalizující odbourávání tukové 

tkáně (Kolver and Muller, 1998). Ztráta kondice je výraznější u dojnic s vysokou produkcí mléka a naznačuje, 

že pastva pro tato zvířata představuje nadměrnou zátěž s výraznějším propadem v energetické bilanci. 

Následkem je již uvedená snížená mléčná užitkovost. Nevýhodou pastvy je i kolísání kvality krmiva, vystavení 

dojnic makroklimatickým podmínkám a nebezpečí infekce specifickými patogeny. Významnou předností 

pobytu krav na pastvě je její pozitivní vliv na zdravotní stav zvířat. Především je ceněna snížená incidence 

výskytu onemocnění mléčné žlázy a končetin, které jsou nejvíce zatěžovány ve stájovém prostředí. Přitom 

zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy může být celkem výrazné, udává se až o 1,8 krát více případů 

klinických mastitid u ustájených krav a 8 krát vyšší míra brakace ustájených dojnic z důvodu onemocnění 

vemene při porovnání s pasoucími se vrstevnicemi (Washburn et al., 2002). Také při porovnání počtu 

somatických buněk a případů izolace patogenů mléčné žlázy – především streptokoků, jsou na tom pasoucí se 

dojnice lépe (Goldberg et al., 1992). Za hlavní důvod je udáván nižší infekční tlak okolních bakterií ve volném 

prostranství a také nižší riziko přišlápnutí struků. Podobná situace je také při sledování rozdílu četností ve 

výskytu onemocnění končetin a paznehtů. I zde se obdobně uplatňuje vysoký infekční tlak patogenů ve 
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stájovém prostředí, navíc se přidává většinou relativně tvrdý povrch v konvenčních bezstelivových stáních, 

které zapřičiňují vznik poranění a otlaků zejména karpu a tarsu. Na onemocnění paznehtů se samozřejmě 

značnou měrou podílí stálý styk paznehtu s výkaly, mokrými nebo jinak nevhodnými pohybovými chodbami 

nebo znečištěnou podestýlkou. Onemocněním paznehtů se také manifestují různé metabolické poruchy, které 

mohou souviset například se závadnými konzervovanými krmivy. Déletrvající pastva tedy poskytuje možnost 

zregenerovat ze stájových problémů a předejít tak jejich zhoršování. Sledovalo se také ovlivnění reprodukční 

výkonnosti pasoucích se krav. Uváděné výsledky jsou diskutabilní, většinou byl zjišťován nižší inseminační 

index, kratší hodnoty mezidobí a vyšší počet narozených telat (Bela et al., 1995). Obecně je však reprodukční 

výkonnost holštýnských krav nižší, a tak je i složité zavádět systémy sezónního telení a rotační pastvy u daných 

stád (Buckley et al., 2000). Pastva má všeobecně povzbudivý vliv na organismus a nespecificky zvyšuje 

odolnost proti nemocem. Je to dáno zvláště vyšší koncentrací vitaminu A a E, slunečním zářením a zvýšením 

endokrinní aktivity příjmem rostlinných hormonů a jiných steroidů (Zartman and Shoemaker, 1991). 

Pro úspěšný pobyt zvířat na pastvě jsou nutná pastevní zařízení. Základem je oplocení pastevní plochy, které se 

může vyřešit ze sítí - pletiva, tyčoviny, liniového vedení nebo elektrického ohradníku, který je nejrozšířenější a 

ekonomicky nejdostupnější. Musí být zajištěna napájecí voda, případně stanoviště pro přikrmování a přístřešky. 

Z hlediska využití celého pastevního prostoru se nedoporučuje zřizování uvedených stanovišť (mimo napájení), 

které umožňují shromažďování zvířat a narušují rozptýlení zvířat po celé pastevní ploše. Pro dojnice jsou ale 

důležitá. Zastíněná plocha zabraňuje vzniku úžehu a snižuje tepelnou zátěž na dojnice (Dufka, 2004). 

Problematický se také stává průběh dojení spojený s větší pracností při nahánění a opětovném vyhánění zvířat 

na pastvinu. Mohou být také narušeny intervaly mezi dojeními, což se také negativně odráží na úrovni 

produkce. 

 

ZÁVĚR 

Pasoucí se stáda dosahují nižší užitkovosti než zvířata trvale ustájena ve stáji. V této práci byl zaznamenán 8,5 

% rozdíl v mléčné produkci mezi skutečnými hodnotami laktace a modelovou Woodovou funkcí,  a 18,8 % 

rozdíl při porovnání dojivosti u pasoucí se skupiny a ustájenými dojnicemi. I přes snížení tržeb za mléko bývá 

pastevní chov dojnic uváděn jako rentabilní, a zejména v zahraničí se zvyšuje popularita tohoto systému. A zde 

je základní rozpor mezi ekonomickou hodnotou, zdravotním stavem a welfare zvířat, protože snížení mléčné 

užitkovosti a tělesné hmotnosti pasoucích se dojnic signalizuje problém spojený s neadekvátním energetickým 

zásobením organismu. Na druhou stranu však nemůžeme považovat vyšší mléčnou produkci ustájených dojnic 

za dobrý ukazatel úrovně pohody zvířat. 

 

Příspěvek byl zpracován s využitím výsledků získaných v rámci řešení projektu NAZV QD 0176. 
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Graf 1: Porovnání první a druhé produkční 
skupiny dojnic
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Graf 2: Porovnání laktačních křivek tří produkčních 
skupin
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ABSTRAKT 
Práca hodnotí možné riziká prestupu chemických látok  pochádzajúcich z priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby do jednotlivých článkov potravinového reťazca.  Z pohľadu  perzistencie chemických látok rôzneho 
pôvodu v životnom prostredí  sú najviac ohrozené  zvieratá chované v oblasti priemyselných a chemických 
závodov. Zároveň je  v práci diskutované  zdravotné nebezpečenstvo reziduí veterinárnych liečiv,  stimulátorov 
rastu a potravinových aditív. 
 
ABSTRACT 
The work evaluates possible risk of the transmission of chemical elements  originated from industrial and agri-
cultural production to particular parts of food chain. From the point of view of persistency of chemical matters  
of different origin, animal farmed in the area of industrial and chemical factories are the most endangered.  At 
the same time, the work deals with the health danger of residuals of veterinary medicines, growth promoter and 
food additives.  
 
 
ÚVOD 
 Integrovaná veterinárska medicína je moderný  prvok vo veterinárskej medicíne , ktorého cieľom je 
zabezpečiť  bezpečnosť potravinového reťazca  z farmy na stôl – „ Biela kniha EÚ“ ( Buncic 2006, Bíreš 
2007).  Vychádza z princípov  zabezpečenia  nenarušeného životného prostredia,  zdravotnej bezpečnosti kr-
mív, dobrého zdravotného stavu zvierat a uplatňovania hygienických princípov  pri získavaní, spracovaní, vý-
robe  a manipulácii so surovinami a potravinami živočíšneho a rastlinného  pôvodu.  Je založená na najnovších 
vedeckých a praktických poznatkoch a musia sa v nej premietnuť prvky národnej a európskej legislatívy vráta-
ne legislatívy OIE, VHO, WTO, atď., z oblasti ekológie krmív, zdravia zvierat, zdravotnej bezpečnosti potra-
vín, ochrany spotrebiteľa a verejného veterinárskeho a verejného zdravia ( WHO 2002, Bíreš, Vasiľ 2008). 
Práca sa zaoberá  reziduami chemických látok, ktoré vstupujú do potravinového reťazca  z poľa na stôl. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 V práci sú sumarizované riziká chemických  látok vo  svetle súčasného poznania, ktoré môžu vstúpiť do 
potravinového reťazca na rôznej úrovni a môžu negatívne ovplyvniť  zdravotný stav zvierat,  zdravotnú bez-
pečnosť a kvalitu surovín a potravín. Za účelom  všeobecného  hodnotenia boli  použité údaje zo štátov Európ-
skej únie, ktoré Európska komisia využíva k posudzovaniu zdravotných rizík u zvierat a ľudí (EFSA-  Europe-
an Food Safety Authority, ECDC- European Centre for Disease Prevention and Control). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 Chemické polutanty vstupujú do potravinového reťazca na úrovni životného prostredia (priemysel- ťaž-
ké kovy, polyaromatické uhľovodíky, rádionuklidy, atď.,), krmív (poľnohospodárstvo- pesticídy, mykotoxíny, 
fytotoxíny,  hnojivá, atď.,), zvierat na farmách (veterinárne prípravky- lieky, rastové hormóny, atď.,), zvierat 
pri transporte a manipulácii (tranquilizéry) a pri zabíjaní, spracovaní, výrobe a manipulácii so surovinami 
a potravinami (konzervanciá, aditíva, biogénne amíny, farbivá, zlúčeniny baliacich materiálov, prídavné látky, 
atď.,). Prítomnosť chemických  látok v jednotlivých článkoch potravinového reťazca môže byť  posudzovaná 
v súvislosti s  kontamináciou  životného prostredia  (v okolí priemyselných a chemických závodov)  alebo ich 
cieleným používaním  v prvovýrobe  a pri spracovaní potravín ( Hg- antifungicídne prípravky , As- herbicídne, 
rodenticídne, insekticídne prípravky, atď.,). Chemické látky z poľnohospodárskej výroby sa najčastejšie dostá-
vajú do potravinového reťazca pri ich aplikácii do pôdy alebo na rastliny (herbicídy, hnojivá, organofosfáty, 
insekticídy, fungicídy, atď.,). Príjem  chemických zlúčenín  cez krmivo môže byť vyššie alebo nižšie ako je ich 
vylučovanie z organizmu. Aj napriek  určitým „dekontaminačným“ schopnostiam na úrovni intermediárneho 
metabolizmu je u zvierat  nebezpečenstvo kumulácie chemických prvkov s negatívnym dopadom na zdravie 
zvierat a verejné zdravie. Vo vzťahu ku kumulácii  chemických látok  v organizme vystupujú rizikovejšie star-
šie zvieratá ako mladé (dĺžka a množstvo prijatých toxických látok, intenzita celkového metabolizmu 
a homeostatických mechanizmov). 
 Z priemyselných polutantov do potravinového reťazca najčastejšie vstupuje olovo (v blízkosti priemy-
selných závodov alebo príjem krmiva kontaminovaného olovom- olovnaté nátery, akumulátory, atď.,), arzén 
(krmivo alebo voda kontaminovaná herbicídmi, rodenticídmi a insekticídmi s obsahom arzénu, atď.,) ortuť 
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(obilniny ošetrené antifungálnymi prípravkami s obsahom ortuti) a kadmium ( v okolí priemyselných závodov, 
na pôdach hnojenými kalovými splaškami alebo usadeninami z rybníkov, jazier, atď.,). Halogénové uhľovodí-
ky (polychlórované bifenyly, polychlórované naftalény a dioxíny)  predstavujú z hľadiska chemickej povahy, 
reaktivity s biologickými systémami, teratogenity, karcinogenity, imunosupresie a  stability vo vonkajšom pro-
stredí a u zvierat , za veľmi toxické pre zvieratá a ľudí.   
 Chemické látky v poľnohospodárstve sa v súčasnosti používajú cielene  a ich používanie je kontrolova-
né príslušnou národnou a európskou legislatívou resp. kódexom správnej poľnohospodárskej praxe.  Tým, že 
herbicídy, fungicídy, hnojivá, prípadne rodenticídy sa používajú na úrovni pôdy a rastlín, zvieratá za bežných 
okolností neprichádzajú s nimi  do priameho kontaktu.  Insekticídy (chlórované uhľovodíky- DDT, Endrín, 
Aldrín/Dieldrín, atď., orgánofosfáty- Coumaphos, Malathion, Diazinon) predstavujú širokú skupinu chemikálií, 
ktoré sú extrémne stabilné vo vonkajšom prostredí a majú  vysoký potenciál  toxicity.  Aj ostatné skupiny che-
mických látok, ktoré sú aktívnou súčasťou herbicídov, fungicídov, hnojív, prípadne rodenticídov ,  nevstupujú 
do potravinového reťazca priamo a preto za kontrolovaných podmienok  pri používaní ,  nepredstavujú priame 
riziko ohrozenia pre zvieratá a ľudí. 
 Rastové  faktory sa u zvierat častejšie aplikujú  za komerčným účelom,  nakoľko samotné nemajú pozi-
tívny efekt na zdravotný stav zvierat a konzumentov.  Všeobecne na rozdiel od USA,   platí v štátoch Európskej 
únie zákaz ich používania  na podporu rastu resp. zvyšovania produkcie. Z  látok podobných  hormónom  sa za 
týmto účelom používali syntetické hormóny (Diethylsibesterol), prírodné hormóny (Oestradiol, Progesterón, 
Testosterón), plesňové  estrogény (Zearalenon), β- agonisti (Trenbolon) a thyreostatiká.  Príčina zákazu použí-
vania látok podobných hormónom na zvyšovanie produkcie u zvierat spočíva  v problematickom rozlíšení apli-
kovaných naturálnych hormónov  od  hormónov, ktoré sa prirodzene vyskytujú u zvierat.  Podobne podávané 
syntetické hormóny mladým zvieratám prinášajú riziko ich pezistencie v surovinách a potravinách , nakoľko  
diagnostika  takýchto látok je u starších zvierat problematická. Rovnako  antimikrobiálne stimulátory rastu sú 
na zvyšovanie produkčných ukazovateľov u zvierat  na rozdiel od USA v krajinách Európskej únie zakázané.  
Aplikácia antimikrobiálnych látok (napr. virginiamycín, bacitracín, polymyxín B, sulfonamidy, atď.,) je pri 
podpore rastu spájaná s ovplyvňovaním bakteriálnej mikroflóry v tráviacom trakte zvierat cestou  supresie  
alebo  anabolickým pôsobením.  
 Látkami, ktoré sa často vyskytujú v potravinovom reťazci pri nesprávnom používaní u potravinových 
zvierat, sú reziduá veterinárnych liečiv. Prítomnosť antimikrobiálnych látok  v potravinách je neprípustné 
z dôvodu nárastu alergických reakcií u ľudí na niektoré antimikrobiká (napr. penicilín, streptomycín , sulfona-
midy, atď.,) resp. zvyšovania antimikrobiálnej rezistencie u ľudí.  Zjavný nárast  antimikrobiálnej rezistencie 
v ostatnom období u ľudí ako následok nesprávneho pužívania antimikrobík u zvierat je pri terapii väčšiny zoo-
nóz (Salmonella, termofilný Campylobacter, Listeria monocytogenes, verotoxigénne E. coli, Yersenia, Q- ho-
rúčka, psitakóza, atď., voči fluóroquinolónom, sulfonamidom, penicilínu,  ampicilínu a streptomycínu (EFSA 
2007). Podobný nárast antimikrobiálnej rezistencie voči uvedeným antibiotikám a sulfonamidom je evidentný 
aj u zvierat (EFSA 2007).  Najčastejšie používanými antimikrobiokami  v prevencii a liečbe  infekčných cho-
rôb u zvierat sú penicilíny, aminoglykozidy, tetracyklíny, cefalosporíny, makrolidy, nitrofurány a sulfonamidy.  
Pri parazitárnych chorobách sa pri potravinových zvierat najviac aplikujú thiabendazol, benzimidazol, proben-
zimidazol, fenbendazol, oxfendazol, salicilanidy, ivermectíny a levamisol. Z hľadiska bezpečnosti potravín  
a ochrany spotrebiteľa musí byť po aplikácii antimikrobík a antiparazitík v zmysle Nariadenia Rady (EHS 
č.2377/90)) u produkčných zvierat dodržaná  ochranná doba resp. maximálny limit reziduí.   
 Z ostatných chemických látok, ktoré sa vyskytujú v prírode a sekundárne môžu vstupovať do potravino-
vého reťazca sú biogénne amíny (histamín, tyramín), mykotoxíny (aflatoxíny-  Aspergillus flavus, Aspergillus 
parasiticus., Ochratoxíny- Penicillum spp.,), toxíny rias a rastlín. Pre  zdravotnú bezpečnosť potravín  
a ochranu spotrebiteľa je dôležité v potravinách monitorovať  prítomnosť potravinových aditív, ktoré sa pridá-
vajú do surovín a potravín cielene napr. za účelom primárneho ošetrenia (nitrity, polyfosfáty, chlorid sodný, 
benzoáty, emulzifikátory, farbivá, antioxidanciá, atď.,) alebo reziduí  pochádzajúcich z plastových obalových 
materiálov. 
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ÚVOD 

Úspešnosť trasferu embryí závisí na zdarnej indukcii ovulácie a získaní dostatočného množstva vysoko 

kvalitných embryí od donorov ošetrovaných gonadotropínmi. Individuálna odozva na superovulačné ošetrenie 

je veľmi variabilná a doposiaľ ide o málo objasnený fenomén. Príčinou variability je genetická predispozícia 

(13),  ročné obdobie (9, 2), selekcia donorov pre superovulačné ošetrenie (16), ako i synchronizácia recipientov 

(12). Na predpoveď superovulačnej reakcie je možné použiť niekoľko prognostických markerov: konštitúcia, 

vek, váha, selekcia tých zvierat, ktoré sa už bahnili, určenie koncentrácie progesterónu a estradiolu-17b vo 

vzorke krvi zvierat. Optimálnym markerom je laparoskopická adspekcia vaječníkov, vajcovodov a maternice 

 

MATERIÁL A METODIKA  

Celkovo bolo synchronizovaných 12 oviec plemena merino pomocou CIDR (CIDR-type G 9% progesterone 

per device, Agricultural Division, CHH plastic products Group, Hamilton N.Z.) - 13 dní. Na indukciu 

superovulačnej reakcie bolo každému zvieraťu i.m. aplikované 18mg FSH (Folicotropin inj., Léčiva Praha) 

každých 12 h. v zostupných dávkach 4mg a 4mg, 3mg a 3mg, 2mg a 2mg, začínajúc 24h pred vybratím CIDR. 

Detekcia ruje a pripúšťanie synchronizovaných zvierat začalo 1 deň po vybratí CIDR. Ovce boli nakrývané 

každé 4h.. Dynamika ovariálnych zmien a počet ovulácii boli monitorované laparoskopicky v celkovej 

anestéze. Embryá boli získavané chirurgicky - vyplavením vajcovodov a rohov maternice - retrográdnym 

spôsobom (5,14) na 6.a 7.deň po 1.pripúšťaní. Zároveň boli pozorované zmeny na vaječníkoch po exteriorizácii 

genitálneho aparátu oviec a porovnávané s laparoskopickým odhadom. Vyplavené embryá boli klasifikované 

na základe morfologických kritérii (6) a štádia vývoja ako vynikajúce, dobré, dostačujúce a nevhodné 

k prenosu. Rozdiely v počte žltých teliesok zistených pomocou laparoskopu a exteriorizáciou genitálneho 

aparátu oviec boli analyzované štatisticky.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Synchronizácia a superovulačné ošetrenie zvierat pomocou CIDR a FSH sa v našom pokuse ukázali byť 

spoľahlivé. Zo 48 takto ošetrených zvierat 43 (89,6%) vykazovalo príznaky ruje. Ruja začínala v priemere 

30±6h po vybratí CIDR. Výsledkom superovulačného ošetrenia bolo priemerne 4,5 ovulácii na zviera (rozsah 

3-8). V piatich prípadoch ovce nevykazovali príznaky ruje. Rozdiely v počte ovulácii zistené laparoskopicky a 

laparotomicky - exteriorizáciou genitálneho aparátu oviec - sú znázornené v Tab.1.Na základe našich 

výsledkov možno konštatovať, že laparoskopické monitorovanie počtu ovulácii je veľmi presné, pokiaľ sa na 
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vaječníku nenachádza viac ako 5CL. Masívnejšia superovulačná odozva spôsobuje signifikantné rozdiely 

medzi laparoskopickými nálezmi a nálezmi pri exteriorizácii genitálneho aparátu, čo dokazuje Tab.1. Presnosť 

laparoskopického vyšetrenia sa pohybovala v rozmedzí 82% (v prípadoch s viac než 5CL na vaječníku) až 

100% (v prípadoch so slabšou superovulačnou odozvou), čo potvdzuje výsledky autorov (18). Celkovo bolo 

získaných 130 embryí, neoplodnených oocytov a prázdnych zón pelucíd v porovnaní s 194 CL na vaječníkoch 

celej skupiny oviec vo všetkých pokusoch tj.(67%).  Zisk embryí v našom experimente je porovnateľný 

s výsledkami iných autorov (4,3,11,14). Avšak počet získaných prenosuschopných embryí je nižší než referujú 

vo svojich prácach autori (4,3). Tento fakt možno vysvetliť nižším počtom ovulácii v našom pokuse. Počet 

získaných embryí v % sa menil v rozmedzí 34-97%. Do počtu 5Cl na jednom vaječníku u rôznych zvierat bol 

však podobný. Signifikantne nižší počet embryí (P < 0.05) bol získavaný so zvyšujúcim sa počtom CL na 

vaječníku.  

 

Tab 1. 

 
 

Jedným z možných dôvodov nízkeho zisku embryí oviec s dobrou superovulačnou odozvou (viac než 5CL) je 

nadmerné zvačšenie objemu vaječníkov, čo spôsobuje stratu oocytov v brušnej dutine. Signifikantne nízky zisk 

pri nadmernej superovulačnej odozve zaznamenali podobne autori (9,7).Z celkového počtu 130 embryí a 

oocytov 74(56,9%) bolo oplodnených. Najvyššie % oplodnených embryí bolo pozorované u zvierat so slabou 

až miernou superovulačnou odozvou. Zo 74 oplodnených oocytov 33 (44.6%) bolo vhodných k prenosu. 

Väčšina embryí bola v štádiu moruly, kompaktnej moruly a blastocysty. Pozorovali sme tiež vysoké % 

zastúpenie narušených morúl a blastocýst (31.5%, 41 zo 130; 55.4% z oplodnených oocytov) a prázdne zony 

pelucidy 9,2% a neoplodnené oocyty 43,1% (56 zo 130). Relatívne vysoké % degenerovaných embryí a 

prázdnych zón pelucíd vo výplachovom médiu bolo pravdepodobne spôsobené technikou získavania. 

Mechanický stres spôsobený veľkým tlakom a vysokou rýchlosťou embryí v relatívne dlhom vajcovode až po 

zbernú nádobu by mohol byť príčinou týchto degenerácii. Vyplavenie by malo byť vykonávané pomaly, 

miernym a konštantným tlakom.  

 

Počet CL (priemer) 

Počet ovulácii 

Počet 

pozorova

ní 

Počet 

vyplavených 

embryí a 

oocytov 

Počet 

získaných 

embryí a 

oocytov v% 

Počet získaných 

embryí a oocyt./

ovcu 

Počet oplod. 

Oocytov 

Laparotomicky:  3 

Laparoskopicky: 3 

  

26 

  

76 

  

97% 

  

2.92 

  

47 
Laparotomicky:  5 

Laparoskopicky: 5 

  

4 

  

18 

  

90% 

  

4.5 

  

11 
Laparotomicky    6 

Laparoskopicky: 5 

  

2 

  

7 

  

58% 

  

3.5 

  

3 
Laparotomicky:  7 

Laparoskopicky: 5.75 

  

4 

  

10 

  

36% 

  

2.5 

  

3 
Laparotomicky:  8 

Laparoskopicky: 6.57 

  

7 

  

19 

  

34% 

  

2.71 

  

6 
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ZÁVER 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že pre superovulačnú stimuláciu sú vhodné zvieratá s dokonale vyvinutým 

genitálnym aparátom a dobre manifestnými prejavmi estrálneho cyklu bez patologických zmien, čo je v súlade 

s tvrdením autorov (16). U oviec počas anestru je rozhodujúca prítomnosť antrálneho folikulu (antrálnych 

folikulov) na vaječníku. Na precíznu predpoveď superovulačnej odozvy je nevyhnutné ešte ďalšie 

laparoskopické vyšetrenie niekoľko hodín po ukončení superovulačného ošetrenia, ktoré je možné kombinovať 

s intrauterinou insemináciou. 
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ÚVOD 

 Svetová ochranárska spoločnosť v súčasnosti udáva 18 druhov voľne žijúcej zveri z podčeľade jeleňovi-

tých ako priamo ohrozené alebo ako druh v nebezpečí vyhynutia (Anon, 1988). Táto skutočnosť vyvolala silný 

dôraz na aplikáciu a priame uplatnenie technológie reprodukcie nielen u uvedeného druhu zveri ale aj ostatných 

ohrozených druhov fauny. Pomocou biotechnických metód riadenej reprodukcie sa niektoré ohrozené a dnes už 

zriedkavo v prírode voľne žijúce druhy jeleňovitých, podarilo nielen zachrániť, ale dokonca sa ich populácie 

úspešne rozmnožujú v zoologických alebo farmových podmienkach chovu. Pri farmovom chove jeleňovitých 

je potrebné prekonať prekážky spojené s chovom v malých chovateľských podmienkach v zajatí. Tento moder-

ný spôsob chovu je limitovaný reprodukčnou schopnosťou a typickú sezónnosť si zachováva i v podmienkach 

zajatia. V posledných rokoch sa programy reproduktívnej technológie u jeleňovitých sústredili najmä na rozvoj 

techník získavania a prechovávania samčieho genetického materiálu (Asher, 1992; Jabbor, 1991) ako aj vytvo-

renie podmienok pre vznik a ochranu génových rezerv zakladaním genobánk. 

 

 

MATERIÁL A MATODIKA 

 

 Do pokusu sme zaradili celkovo 4 danielov a 13 danielic druhu Daniela škvrnitého (Dama dama) 

z čeľade jeleňovitých (Cervidae). Práce u danielej zveri sme vykonali v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 

v období ruje. Trinásť danielíc 5 až 7 ročných bolo rozdelených do 2 skupín. V oboch akciách skupinu dono-

riek tvorili 4 danielky. V prvom roku 3 danielky a v druhom roku 2 danielky boli oddelené a pripravované ako 

recipientky. Všetky danielky boli chované na danielej farme ŠPP so sídlom v Zemplínskej Teplici, ktoré je 

účelovým zariadením UVL. Danielia farma sa nachádza na území starého ovocného sadu na južnom úpätí Slán-

skych vrchov medzi 48. a 49. rovnobežkou severnej pologule a medzi 21. a 22. poludníkom východnej pologu-

le. Obe skupiny boli držané v rozdelených vysoko ohradených oddeleniach. 

 Začiatkom októbra v čase ruje bol danielkam intravaginálne aplikovaný synchronizačný prípravok 

CIDR (CIDR-type G 9% progesterone per device, Agricultural Division, CHH plastic products Group Hamil-

ton N.Z.) na dobu 13 dní. Superovulačný efekt u každej donorky bol navodený podaním 24 mg FSH 

(Folicotropin Spofa inj. ad usum vet. Léčiva Praha). FSH bolo podávané ako jednoduchá i.m. injekcia v 6. jed-
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notlivých dávkach v 12 hodinových intervaloch. Aplikácia FSH sa započala na 12.deň prípravy donoriek 

a končila 24 hod. po uvoľnení synchronizačného prípravku. Synchronizácia a stimulácia ovárií príjemkýň bola 

dosiahnutá i.m. aplikáciou 300 m.j. PMSG (Antex Leo, Dánsko). 

 Všetky zvieratá v skupine donoriek boli pripúšťané z ruky (pripravení boli pre každý pokus dvaja sam-

ci). Daniele boli pripustení k dárkyniam 24.hod po odstránení poševných tampónov v čase nástupu ruje. Ruja 

sa dostavila u všetkých zvierat. Intenzita ruje dosahovala vrchol a kulminovala 36 hodín po uvoľnení synchro-

nizačného prípravku. Získanie a prenos embryí bolo vykonané chirurgickým spôsobom, laparotomicky, krát-

kym rezom v linea alba v chrbtovej polohe. Lokalizácia rezu bola volená tesne pred mliečnou žľazou. Zákroky 

sa vykonávali v celkovej anestézií. Získanie a následný prenos embryí sme vykonali na 5. deň od nástupu ruje. 

Po exteriorizácií vnútorného pohlavného aparátu a po zaznamenaní superovulačnej reakcie boli retrograduál-

nym spôsobom vypláchnuté vajcovody a maternicové rohy. Na výplach a krátkodobú kultiváciu embryí sme 

použili komerčné médium KRF I a KRF II (Bioveta Nitra) v celkovej dávke 20 ml na 1 maternicový roh. Vý-

plachy z oboch maternicových rohov boli získané oddelene do sterilných 50 ml kadiniek. Po mikroskopickom 

posúdení boli určené vývojové štádia embryí ako aj ich vhodnosť na prenos (Pivko, 1988). 

 

VÝSLEDKY 

 U danielok sa prenos embryí vykonal celkovo do 5 príjemkýň, z ktorých u štyroch sa zaznamenala gravidita. 

Tab. 1 Superovulačná reakcia danielok po použití FSH a zisk embryí 

 
 

ZÁVER 

 Trinásť europských danielic druhu Daniela škvrnitého (Dama dama) 5-7 ročných náhodne vybratých 

ako skupina embryo donorov (n = 8) a embryo recipientov (n = 5). Všetky zvieratá boli ošetrené synchronizač-

ným prípravkom po dobu 13 dní. Superovulačný efekt donoriek bol navodený prípravkom na báze FSH. Syn-

chronizácia príjemkýň bola navodená aplikáciou 300 m.j. PMSG. Počet získaných embryí u danielíc predstavo-

val 37 embryí. Poznatky získané z prác v oblasti riadenej reprodukcie oviec sme v plnej miere aplikovali 

a využili aj pri riadenej reprodukcii danielíc z čeľade jeleňovitých. 

Počet 
zvie-
rat 

deň zisku 
embrya od 
nástupu 
ruje 

počet žltých teliesok počet 
získa- 
ných 
embryí 

počet prenosu 
schopných embryí 

pravý 
vaječ-ník 

ľavý 
vaječ-ník celko-vo 

1 5 2 3 5 2   

2 5 4 6 10 6   

3 5 1 0 1 -   

4 5 3 5 8 5   

5 5 3 3 6 6   

6 5 6 3 9 5   

7 5 5 4 9 7   

8 5 3 4 7 6   

8 5 
27 

(Ø 3,3) 
28 

(Ø 3,5) 
56 

(Ø 7,0) 
37 

(Ø 4,6) 
23 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

284 

LITERATÚRA 

1. Šťavová, Ľ., Hajurka, J., Harbáč, D., Harvánková, M.: VI. Middle-European Buiatrics Congres in 

Cracow 2005, 394-397. 

2. Šťavová, Ľ., Guba, P., Mudroňová, D.: Revista Romana de Medecina Veterinara 17, 2007, 2, 

S.369-371. ISSN 1220-3173. 

3. Šťavová, Ľ., Harvánková, M., Harbáč, D., Košúthová, L.: VI. Celoslovenský seminár 

z fyziológie živočíchov. 8.-9.jún 2005, Nitra, 314-317. 

4. Šťavová, Ľ., Ciberej, J., Šmirjáková, S.: II. Medzinárodná vedecká konferencia, Košice, 18.-

20.9.2006, s.63-65. –ISBN 80-8077-025-5. 

5. Šťavová, Ľ., Harvánková, M., Šmirjáková, S., Hromada, R.: Zborník referátov, Košice, 26.máj 

2006,s.137-138, -ISBN 80-8077- 028-X. 

6. Hajurka, J., Macák, V., Hura, V., Stavova, L., Hajurka, R.: Veterinary Medecine-Czech, 50    

2005, 85-88. 



EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII 

285 

VPLYV POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV NA POČET A KVALITU EMBRYÍ OVIEC 

CHANGES OF NUMBER AND QUALITY IN OVINE EMBRYOS INFLUENCED BY PCB 

 

Šťavová, Ľ.1, Pošiváková, S.2, Hromada, R4.,Morvayová, H.3, Styková, E.3 
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2.Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Slovensko 

Klinika koni, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Slovensko 

      4.    Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho  

               lekárstva, Košice, Slovensko 

 

 

ÚVOD 

 

 V súčasnosti poznávanie biológie reprodukcie cicavcov sa úspešne rozvíja hlavne na bunkovej úrovni. 

Je zamerané na cytologické štúdia, rozvíjajú sa poznatky folikulogenézy, oplodnenia, ranej embryogenézy 

a transferu embryí predovšetkým pri hovädzom dobytku, ošípaných, ovciach a kozách. Napreduje a v praxi 

sa už využíva rozvoj mikromanipulačných techník pri gametach a raných embryách. V súčasnom období 

sa u nás prenos embryí oviec intenzívnejšie využíva hlavne z dôvodov experimentálnych prác. Opodstatne-

nosť väčšieho rozšírenia metódy prenosu embryí oviec potvrdzujú hlavne tieto dôvody: dovoz resp. vývoz 

nových plemien je medzinárodnou prepravou embryí vysoko efektívny, je reálne rýchlejšie a početnejšie 

rozmnožovanie genofondu vynikajúcich jedincov, je intenzívnejšie a početnejšie využitie zvierat mimo 

sezóny, v neposlednom rade je dôležitejšia kontrola prenosných chorôb a plnenie ozdravovacích progra-

mov. 

 

 

MATERIÁL A METDIKA 

 

 Polychlórované bifenyly (PCB) ako polutanty sú perzistujúce, bioakumulatívne a toxické zaťažujúce 

životné prostredie. Biologické účinky polychlórovaných bifenylov, vrátane inhibičných na emzymatické 

systémy, boli sledované na laboratórnych zvieratách (Iwamoto, 1982), vtákoch (Ahmed, 1978), ako aj na 

rybách (Stalling et Mayer, 1972). Zvýšenú aktivitu pečeňovej mikrozomálnej anilíhydroxydázy kurčiat po 

podaní PCB zaznamenali Košutzký a i. (1979). Účinok dlhodobého skrmovania komerčného produktu 

PCB domácej proveniencie nedospelým prasničkám na vybrané metabolické parametre krvnej plazmy 

sledovali Guoth a i. (1984). Autori zistili výrazný inhibičný vplyv PCB na enzymatický systém. Transpor-

tom a distribúciou PCB z tela matky do plodu cez placentu, ako aj materským mliekom do cicajúcich mlá-

ďat sa zaoberali (Masuda et al., 1979; Hori et al., 1981). 
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 Cieľom práce bolo zistiť do akej miery ovplyvňuje podanie komerčného produktu PCB (Delor 105) 

superovulovaným bahniciam zisk, početnosť a kvalitu raných embryí. 

 Do experimentu sme celkovo zaradili 16 bahníc plemena Slovenské merino rozdelených do dvoch sku-

pín po 8 ks bahníc. I. skupinu (n = 8) tvorili pokusne bahnice, ktorým sa podával komerčný produkt PCB, 

v II. skupine (n = 8) boli intaktné bahnice. Bahniciam pokusnej skupiny sme podávali po dobu 30 dní pred 

výkonom superovulácie orálne preparát PCB domácej výroby s komerčným označovaním Delor 105 

(Chemko Strážske, SR), ktorý je ekvivalentný so zahraničným výrobkom s obchodným označením Aroclor 

1254. Zvieratá pred podaním prípravku boli individuálne zvážené. Na základe hmotnosti bahníc sme vyko-

nali aplikáciu prípravku – 100 µg/kg. Zvieratá v čase experimentu boli držané v experimentálnom stredi-

sku. Kŕmna dávka na zviera / deň pozostáva z lúčneho sena (1,5 kg), jadra (250g), slamy (1,5 kg), 

a okopanín (300 g) a minerálnych komponentov (Se, Zn, J, Cu, Co, Mg) vody ad libitum. 

 Postup a schéma prípravy oviec k navodeniu ruje a superovulácie (polyovulácie) v estrickom období 

u oviec: Do prípravy boli vybrané ovce plemena merino vo veku 3 - 4 rokov celkovej hmotnosti 32 - 35 

kg. Ovce boli klinicky vyšetrené a anamnesticky boli potvrdené bezproblémové predchádzajúce pohlavné 

a reprodukčné cykly (bezproblémové pôrody, gravidita a pripúšťania). Pred výkonom superovulácie boli 

sonograficky vyšetrené na intaktnosť vnútorných pohlavných orgánov. Bahnice pred pokusom boli odčer-

vené prípravkom Aldifal 2,5 % susp a.u.v. - Mevak Nitra, SR. K príprave boli použité nasledovné veteri-

nárne hormonálne prípravky: vaginálne tampóny = syntetické gestagény – Veramix sheep sponge a.u.v. 1 

vaginálny tampón obsahuje Medroxyprogesteroni acetas 60 mg. Výrobca: Pharmacia Uphjon, Belgium. 

K navodeniu superovulačného efektu bol použitý veterinárny prípravok FSH – folikulostimulačný hypofy-

zárny hormón – Folicotropin inj. sicc.a.u.v., 1 ampula obsahuje: Follithropinum 40 I.U. = 2 mg FSH. Vý-

robca : Folicotropin inj. sicc.a.u.v., Spofa, Prague, ČR. Po odstránení vaginálnych tampónov príznaky ruje 

sa dostavili za 24 resp. 26 hod. od vybratia tampónov a vrchol ruje (ruja kulminovala) sa dostavil za 36 

hodín po odstránení vaginálnych tampónov. 

 K navodeniu superovulačného efektu u 1 ovce bolo celkovo aplikovaných 18 mg FSH. Všetky ovce 

v pokuse boli pripravované rovnakým uvedeným spôsobom. 

 

Schéma prípravy oviec 

Deň 0  - vloženie vaginálnych tampónov ráno 700 hod 

Deň 1 – 11 - vaginálne tampóny - in 

Deň 12 - ráno 700 hod. aplikácia FSH - 4 mg = 6 ml i.m. 

  večer 1900 h aplikácia FSH -  4 mg = 6 ml i.m. 

Deň 13 - ráno 700 h aplikácia FSH - 3 mg = 4,5 ml i.m. 

  večer 1900 h aplikácia FSH - 3 mg = 4,5 ml i.m. + vag.tampóny odstránené 

Deň 14 - ráno 700 h aplikácia FSH - 2 mg = i.m. 

  večer 1900 h aplikácia FSH 2 mg = 3 ml i.m. 
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Deň 15 - detekcia príznakov ruje a hodnotenie počas celého dňa, pripúšťanie 

Deň 16 - pripúšťanie, detekcia príznakov a hodnotenie odznievajúcej ruje počas celého dňa 

Deň 17 - 20 - fertilizácia a vývoj embryí vo vajcovode a maternici 

Deň 21        - vyplavovanie = zisk embryí chirurgickou metódou 

 Začiatkom októbra v čase ruje bol ovciam a donorkám intravaginálne aplikovaný synchronizačný prí-

pravok Veramix sheep sponge a.u.v. na dobu 13 dní. Superovulačný efekt u každej donorky bol navodený 

podaním 18 mg FSH. FSH bolo podávané ako jednoduchá i.m. injekcia v 6. jednotlivých dávkach v 12 

hodinových intervaloch. Aplikácia FSH sa započala na 12. deň prípravy donoriek a končila 24 hod. po 

uvoľnení synchronizačného prípravku. Príprava donoriek v oboch skupinách prebiehala rovnakým spôso-

bom. 

 Všetky zvieratá v skupine donoriek boli pripúšťané z ruky (pripravení boli pre každý pokus dvaja bara-

ni). Barani boli pripustení k darkyniam 24. hod po odstránení poševných tampónov v čase nástupu ruje. 

Ruja sa dostavila u všetkých zvierat v kontrolnej skupine. Intenzita ruje dosahovala vrchol a kulminovala 

36 hodín po uvoľnení synchronizačného prípravku. Získanie a prenos embryí bolo vykonané chirurgickým 

spôsobom, laparotomicky, krátkym rezom v linea alba v chrbtovej polohe. Lokalizácia rezu bola volená 

tesne pred mliečnou žľazou. Zákroky sa vykonávali v celkovej anestézií. Získanie embryí sme vykonali na 

5. deň od nástupu ruje. Po exteriorizácií vnútorného pohlavného aparátu a po zaznamenaní superovulačnej 

reakcie boli retrogladuárnym spôsobom vypláchnuté vajcovody a maternicové rohy. Na výplach 

a krátkodobú kultiváciu embryí sme použili komerčné médium KRF I a KRF II (Bioveta Nitra) v celkovej 

dávke 20 ml na 1 maternicový roh. Výplachy z oboch maternicových rohov boli získané oddelene do ste-

rilných 50 ml kadiniek. Po mikroskopickom posúdení boli určené vývojové štádia ako aj ich vhodnosť na 

prenos (Pivko, 1988). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA   

 Výsledky získané po navodení superovulačného efektu v skupine intaktných a pokusných bahníc sú 

prehľadne zhrnuté v tabuľkách č.1 a č.2. 

 

Tab.1 Superovulačná reakcia, celkový počet získaných embryí a počet prenosu schopných embryí 

v skupine intaktných bahníc 
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Tab.2 Superovulačná reakcia, celkový počet získaných embryí a počet prenosu schopných embryí v pokusnej 
skupine  

 

Počet 
zvierat 

Deň 
zisku 
embryí 
od ná-
stupu 
ruje 

Počet žltých teliesok Počet 
získa-
ných 
embryí 

Počet 
prenosu 
schop-
ných 
embryí 

Pravý 
vaječník 

Ľavý 
vaječník 

Celkovo 

Bahnica 
č.1 

5 2 3 5 2 2 

Bahnica 
č.2 

5 4 6 10 6 5 

Bahnica 
č.3 

5 1 0 1 - - 

Bahnica 
č.4 

5 3 5 8 5 5 

Bahnica 
č.5 

5 3 3 6 6 5 

Bahnica 
č.6 

5 6 3 9 5 4 

Bahnica 
č.7 

5 5 4 9 7 6 

Bahnica 
č.8 

5 3 4 7 6 6 

    27 28 55 37 33 

Priemer   3,375 3,5 6,875 4,625 4,125 

Počet 
zvierat 

Deň 
zisku 
embryí 
od ná-
stupu 
ruje 

Počet žltých teliesok 
Počet 
získa-
ných 
embryí 

Počet 
prenosu 
schop-
ných 
embryí 

Pravý 
vaječník 

Ľavý 
vaječník 

Celkovo 

Bahnica 
č.1 

5 2 0 2 2 0 

Bahnica 
č.2 

5 1 1 2 1 1 

Bahnica 
č.3 

5 0 0 0 0 0 

Bahnica 
č.4 

5 0 1 1 2 0 

Bahnica 
č.5 

5 3 0 3 2 2 

Bahnica 
č.6 

5 0 0 0 0 0 

Bahnica 
č.7 

5 1 1 2 2 1 

Bahnica 
č.8 

5 2 1 3 4 1 

    9 4 13 13 5 

Priemer   1,125 0,5 1,625 1,625 0,625 
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ZÁVER 
 

 V pokuse sme testovali vplyv PCB látok na kvalitu a kvantitu ovčích embryí. Výsledky zreteľne preuka-

zujú vplyv PCB látok na vitálne prejavy embryí oviec. Z našich výsledkov vyplýva, že komerčne vyrábaný 

výrobok na báze PCB Delor 105 výrazne ovplyvnil zisk ako aj kvalitu embryí. Stupeň poškodenia raných em-

bryí bol rôzne variabilný až veľmi závažný. Po aplikácii látky na báze PCB sa prejavil cytotoxický účinok na 

embrya a došlo k závažnému poškodeniu väčšiny embryonálnych buniek a embrya degenerovali. Vo väčšine 

prípadov bolo poškodenie embryonálnych buniek ireverzibilné, čo sa prejavilo zastavením ďalšieho vývoja 

embryí. 
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POUŽITIE HOMEOPATÍK V PREVENCII DIARHOICKÉHO SYNDRÓMU U OŠÍPANÝCH 

Application of homeopathics as prevention against diarrhoic syndrome in swine 

 

Húska Miroslav, Dudríková Eva, Buleca Ján ml., Bíreš Jozef, Reichel Peter 

II. interná klinika, UVL v Košiciach, Komenského 73, 04181 Košice, SR 

 

Abstract 

The benefit of homeopatics is that no residues persist in organism in comparison to classic therapeutics. This 

fact positively acts at health creation not only in animals but also in humans. We applied homeopatics in post 

weaning piglets as prevention to diarrheic syndrome occurrence. Preparation PVB Diarrhées is veterinary ho-

meopathic specialty from Boiron company that is used for diarrhea treatment and prevents complications like 

weight loosing, chronic enterocolitis and hepatitis.  Experiment was realized in ŠPP in Zem. Teplica on 28 pig-

lets. Each swine was applied 2 ml of solution per orally in period since 3 days before weaning  to 70 days after 

weaning. 

Kľúčové slová: homeopatiká, ošípané, metabolizmus, diarhoický syndróm 

 

Úvod 

Homeopatia je umenie medicíny založené na základe podobnosti. Jej zakladateľom bol nemecký lekár 

a chemik Samuel Hahnemann. Uplatňoval zákon podobnosti, ktorý spočíva na poznatku, že každá látka, ktorá 

je schopná v merateľných koncentráciách vyvolať u zdravého jedinca určité príznaky choroby, je potom aj 

schopná v nekonečne malých dávkach tieto príznaky potlačiť (Ramakrishnan a Coulterová 2005). Výhodou 

homeopatie je, že na rozdiel od klasických terapeutík homeopatiká nezanechávajú  v organizme reziduá, čo sa 

pozitívne odráža na tvorbe zdravia nielen zvierat , ale aj ľudí (Lockie, 2002,). Odskúšali sme homeopatiká pri 

odstave prasiat ako prevenciu vzniku diarhoického syndrómu. Liek PVB Diarrhées je veterinárna homeopatic-

ká špecialita firmy Boiron, ktorý sa používa  na liečenie hnačkových stavov a zabraňuje komplikáciám typu 

chudnutie, chronické enterokolitídy a žltačka.  

 

Materiál a metodika 

 Pokus bol realizovaný na ŠPP v Zemplínskej Teplici. Do pokusu bolo náhodným výberom vybratých 28 

prasiat krížencov plemena Slovenská biela ušľachtilá 75% a Landras 25%, približne rovnakej hmotnosti 

a rovnakého veku. Každé zviera bolo opatrené identifikačným číslom, a boli rozdelené do skupín A1, A2, B1, 

a B2.  

Experiment spočíval v dennom podávaní homeopatických roztokov ošípaným 3 dni pred odstavom až 70 dní 

po odstave. Skupine A1 bol podaný prípravok Boiron 69 110 šarža SL 133 58, B1 - prípravok Boiron 69110 

šarža SL 133 58, 2 ml na kus jeden krát denne, prvé 3 dni individuálne pomocou dávkovacej pumpy, potom 

potencovaný v 100 ml vody, aplikovaný v potrave. Kontrolným skupinám A2, B2 bolo podávané placebo 

v množstve 2 ml, prvé tri dni individuálne pomocou dávkovacej pumpy, potom aplikovaný v potrave. 

 Váženie odstavčiat sa vykonávalo 3 krát, vo veku 5, 7 a 9 týždňov.  
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 Krv sa odoberala v deň odstavu, 14 a 28 dní po odstave, zo sinus ophtalmicus. Táto bola následne spra-

covaná v laboratóriu II. Internej kliniky UVL v Košiciach. 

Výsledky a diskusia 

Homeopatické prípravky neovplyvnili hodnoty zložiek hematologického profilu (tab.č.1). Leukocyty (Lc) tvo-

ria bielu krvnú zložku hematologického profilu, sú základným komponentom lymfoidného a imunologického 

systému (Issautier, M.N., Calvet, H., 1993).  

 Pri experimente sa hodnoty zinku (tab.č.2) pohybovali hlboko pod spodnou referenčnou hodnotou pri 

všetkých odberoch vo všetkých skupinách. Metabolizmus zinku (Zn) súvisí s metabolizmom vitamínov A, D, 

B1 a B6 (Vrzgula a kol., 1990).  

 Poruchy energetického metabolizmu (tab.č.3) patria medzi najzávažnejšie produkčné choroby. Príčiny 

týchto porúch sú v úzkom vzťahu s kŕmnym režimom a inými etiopatogenetickými faktormi, ako sú choroby 

gastrointestinálneho traktu, parazity, poruchy funkčnej činnosti pečene, obličiek a centrálnej nervovej sústavy 

(Ammerman C. B. a kol., 1998). 

 Analýzou výsledkov enzymatického a hepatálneho profilu v sére odstavčiat (tab.č.4) sme zistili, že akti-

vita AST mala vo väčšine prípadov klesajúcu tendenciu. AST sa nachádza predovšetkým v bunkách pečene, 

srdcového svalu a je lokalizovaný tak v cytoplazme, ako aj v mitochondriách. ALT je cytoplazmatický enzým, 

lokalizovaný najmä v hepatocytoch. Aktivita tohto enzýmu v sére odstavčiat mala v skupinách, kde boli podá-

vané homeopatické prípravky, teda v skupinách A1 a B1, klesajúcu, respektíve ustálenú hladinu. Namerané 

hodnoty však boli v hornej hranici RH, alebo ju mierne prekračovali. Hodnoty GGT, enzýmu viazaného na 

bunkové membrány, sa zvyšujú pri enteritídach (Košťálová a Siveková, 1993). ALP sa vyskytuje takmer vo 

všetkých orgánoch a tkanivách, i v erytrocytoch a leukocytoch. Hladiny ALP sa počas celého experimentu po-

hybovala vo fyziologickom rozpätí, výnimku tvorí skupina A1 v druhom odbere, kde nameraná hodnota bola 

nižšia ako je udávaná RH 1,9 µkat/l. Hladina ALP sa zvyšuje pri zápalových črevných ochoreniach 

a malabsorpčnom syndróme. LDH sa nachádza hlavne vo svalovine, pečeňových bunkách a obličkách. Vo 

všetkých odberoch a vo všetkých skupinách aktivita tohto enzýmu výrazne prekračovala hornú hranicu RH, čo 

naznačuje zvýšenú stresovú záťaž u odstavčiat. Celkový bilirubín (Bi) vo väčšine odberov prekračovala hornú 

hranicu 5,13 µmol/l. 

Analýza výsledkov dusíkatého a bielkovinového profilu v sére odstavčiat (tab.č.5) ukázala, že koncetrácia CB 

nedosahovala referenčné hodnoty 70 – 90 g/l. Počas celého experimentu pretrvávala mierna hypoproteinémia. 

Nedostatok bielkovín v kŕmnej dávke, resp. pri ich syntéze má za následok zníženie úžitkovosti, zhoršenie ob-

ranných reakcií organizmu, poruchy v procese trávenia (tab.č.6), endokrinného a nervového systému, stresu. 

Ich deficit je spôsobený nedostatočným prísunom stráviteľných dusíkatých látok, celkového množstva a kvality 

v kŕmnej dávke (Fehse a kol., 2000). 

Na zdravotný stav zvierat majú vplyv faktory prostredia pri chronických zápaloch v jednotlivých chovoch. sú 

to faktory vonkajšieho prostredia, technológia ustajnenia a kŕmenia, hygiena pôrodu, technológia dojenia, re-

gionalizácia podľa chovateľských podmienok, stresové faktory. Nie menej významné faktory vnútorného pro-

stredia, metabolické poruchy a orgánové poruchy(Straw a kol. 2003) 
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Záver 

Záverom experimentu bolo overenie teórie biochemicko – homeopatickej regulácie metabolizmu, ktorého vý-

sledkom je súhrn analýz látkového metabolizmu a homeostázy u odstavčiat po perorálnej aplikácii homeopatic-

kých prípravkov BOIRON  69110 Sainte-Foy-Lés-Lyon šarža SL 133 58 a 133 59 a porovnanie so skupina-

mi kontrolných odstavčiat. 

Zistili sme že prípravky: 

• neovplyvnili hematologický profil, zvýšené hladiny Lc vo všetkých odberoch a skupinách pouka-

zujú na zvýšenú aktivitu imunitného systému 

• neovplyvnili mikro a makrominerálny profil, počas celého experimentu pretrvávala výrazná hy-

pozinkémia vo všetkých skupinách a odberoch, čo bolo zapríčinené deficitom prísunu zinku 

v kŕmnej dávke 

• neovplyvnili energetický profil, koncentráciu glukózy a TCH 

• enzymatický a hepatálny profil bol v skupinách A1 a B1 vyrovnanejší a ustálenejší, čo pozitívne 

ovplyvnilo celkový zdravotný stav 

• neovplyvnili dusíkatý a bielkovinový profil 

• priaznivo ovplyvnili zdravotný stav v skupinách A1 a B1, kde nedošlo k úhynom a zabránili vý-

skytu diarrhoického syndrómu; v skupinách A2 a B2 došlo k výskytu hnačiek a úhynu v skupine 

B2 

• priaznivo ovplyvnili hmotnostné prírastky v skupinách A1 a B1 

Homeopatický liek je nositeľom informácie, ktorej prenesenie do organizmu navodí stimuláciu vlastných ob-

ranných mechanizmov. Pre predstavu je možné homeopatický liek prirovnať ku katalyzátoru, alebo ku špecific-

kému imunomodulátoru (Busserová a kol., 2006). Tým by mohol byť vysvetlený účinok homeopatického prí-

pravku na odstavčatá bez výrazného vplyvu na metabolický profil. 

Dosiahnuté výsledky poukazujú na priaznivý vplyv podávania testovaných  homeopatických prípravkov na 

zdravotný stav odstavčiat a odporúčame ich pre praktické využitie vo farmových chovoch ako alternatívnu ná-

hradu suplementácie medikovaných kŕmnych zmesí antibiotikami, chemoterapeutikami a sulfonamidmi.  
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Abstract 

 

The aim of  our study was effects observation of homeopatics PVB Diarrhés on alpha-chymotrypsine (ACHT) 

and trypsine (T) activity in pigs faeces.  Homeopatic preparation  PVB Diarrhés (produced by Boiron 

company) used in experiment was mixed with 100 ml of water and administrated in fodder. Faeces samples 

were taken from pigs on 5th, 7th and 9th week of age. Animals were fed with fodder „OŠ – 5“ containing 

standard composition in control group. Experimental group animals were fed with the same fodder with 

homeopatics „PVB-Diarrhés“added, 3 ml per animal two times daily since postweaning time till experiment 

completion.   First group of animals constisted of postweaning pigs aged 5 weeks to 35 days (first sample 

taking). Second group of animals constisted of postweaning pigs aged 7 weeks to 14 days (second sample 

taking) and the third group consisted of pigs aged 9 weeks to 28 days (third samples taking). None perishings 

and diarrhoea occurence were observed in experimental group. Alpha-chymotrypsine (ACHT) and trypsine (T) 

activity was higher in faeces was higher in experimental group. This leaded to better fodder utilization and 

increased weight gain so homeopatics application was proved as one of the effective methods in 

gastrointestinal tract diseases prevention.  

 

 

Úvod 

V súčašnej dobe pretechnizovaného a prechemizovaného sveta, keď je každý biologický organizmus hlavne 

človek vystavený obrovskej záťaži sa v zahraničí, ale aj u nás, čoraz viac využívajú liečebné metódy 

alternatívnej medicíny. Jednou z nich je aj homeopatia. Homeopatiu ako teóriu a liečebnú metódu možno nájsť 

už v starom Grécku v Hippokratových spisoch. Otec medicíny už vtedy vyhlásil: "Rovnakí činitelia, ktorí 

chorobu vyvolávajú, ju tiež liečia." V priebehu nasledujúcich storočí dospeli aj iní lekári k podobným záverom. 

Homeopatia ako praktická liečebná metóda sa používa posledných 200 rokov. Pôvodom európska liečebná 

metóda, ktorej princípy a používané látky sa zásadne líšia od súčasnej tzv. vedeckej medicíny. Jej 

zakladateľom je nemecký lekár a chemik  Christian Fridrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Definícia- 

homeopatia (homoios = podobný, pathos = choroba). Princíp homeopatie môžeme vyjadriť nasledujúcim 

spôsobom : „Každá farmakologicky aktívna substancia, schopná vyvolať pomocou merateľnej dávky 

symptómy u zdravého jedinca, môže podobné symptómy potlačiť u chorého človeka za podmienky, že je 

použitá slabá dávka. 

          Cieľom nášho štúdia bolo pozorovať účinok homeopatika PVB Diarrhés na aktivitu alfa-chymotrypsínu 

(ACHT) a trypsínu (T) v truse prasiat. Účinok odskúšaného homeopatika  bol zameraný na prevenciu a tlmenie  
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hnačky u mladých zvierat, ktoré často trpia diarhoickým syndrómom. Otestované homeopatikum zlepšuje zdra-

votný stav zvierat, čo sa prejavilo lepším príjmom potravy a zvýšením hmotnosti odstavčiat.  

Kľúčové slová:  alfa-chymotrypsin, trypsin, homeopatikum PVB Diarrhés, probiotiká, L-TAPA, Succ-(Gly2)-

Phe-p-Na  

 

Materiál a metódy 

V experimente bolo použité homeopatikum PVB Diarrhés od firmy Boiron aplikované v kŕmnej zmesi, roztre-

paný v 100 ml vody. Vzorky trusu boli odobraté z prasiat vo veku 5,7, 9 týždňov po narodení. Zvieratá boli 

kŕmené kŕmnou zmesou OŠ – 5  štandardného zloženia v kontrolnej skupine a s homeopatikom „PVB-

Diarrhés“, podávaným 2 krát denne po 3ml na kus od odstavu do ukončenia pokusu v experimentálnej skupine. 

Prvú skupinu predstavujú odstavčatá pri odstave vo veku 5 týždňov – 35 dňové ( prvý odber). Druhú skupinu 

predstavujú odstavčatá vo veku 7 týždňov – 14 dní po odstave ( druhý odber) a tretiu skupinu  vo veku 9 týž-

dňov-  28 dní po odstave (tretí odber).       

Enzýmy boli extrahované z 1 g čerstvého trusu rozpustného v l0 ml 0.5 mol.l-1 NaCl, s obsahom 0.1 mol.l-1 

CaCl2 pri plynulom miešaní počas 2 hodín pri izbovej teplote. Suspenzia extraktu bola centrifugovaná 5 minút 

pri 5 000 x g; supernatantná frakcia bola použitá ako enzýmový zdroj. 

Trypsínová a chymotrypsínová aktivita bola vypočítaná z reakčných podmienok, ktoré boli prevedené násled-

ne: 1.8 ml 0.05 mol.l-1  Tris/HCl pufru  s 0.05 mol.l-1 CaCl2;  0.1 ml 10-3 mol.l-1substrátu rozpusteného v 5% 

dimetylformamide a reakcia bola iniciovaná s 0.1 ml extraktu trusu. Rýchlosť chymotrypsínom katalyzovanéj 

hydrolýzy Succ-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilidu bola meraná kineticky (fotometricky) na báze absorbancie p-

nitroanilínu , uvoľneného hydrolýzou pri 405 nm za podmienok nultého poriadku reakcie pri 250 C. Rýchlosť 

trypsínovej katalyzovanej hydrolýzy L-TAPA (L-tosyl-arg-p-Na) bola podobne meraná kineticky za daných 

podmienok. Trypsínová a chymotrypsínová špecifická aktivita bola vyjadrená v U.g-1 trusu. 

 

Výsledky a diskusia 

Špecifické aktivity alfa-chymotrypsínu v truse kontrôl prasiat boli v rozpätí  31,5 – 157,2 U.g-1, = 68,7 (n = 

23), sd = 25,4; v prvej sade. V druhej sade  strednej, špecifická aktivita ACHT experimentálnych vzoriek bola 

20,5 – 125,8 U.g-1,  = 67,1 (n = 27),  sd = 26,3, prakticky nemenná. Tieto rozpätia boli zvýšené 

v experimentálnych vzorkách až v tretej sade od 88,1 – 207 U.g-1, = 125,8 (n = 23), sd = 30,1.  

x

x

x
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Podobne špecifické aktivity trypsínu v truse kontrôl prasiat boli v rozpätí 50,3 – 251,2 U.g-1,  = 93,8  (n 
= 23), sd = 44,3; v prvej sade. V druhej sade strednej, špecifická aktivita trypsínu experimentálnych vzoriek 

bola 31,5 – 283,1 U.g-1,  = 83,7  (n = 27), sd = 66,8, prakticky nemenná. Tieto rozpätia boli zvýšené 

v experimentálnych vzorkách až v tretej sade od 62,9 – 226,4U.g-1,  = 118,5 (n = 23), sd = 40,9. 

 
 

Bolo zistené,že po pôsobení homeopatika sa zvýšila aktivita T aj ACHT v percentách v tretej sade oproti kon-

trole zvlášť o 26,3 % a 83,1 %. Aktivita chymotrypsínu bola evidentnejšia po pôsobení homeopatika 

v porovnaní s aktivitou trypsínu, tiež v porovnaní s kontrolou. 

Hnačku môže spôsobiť hypersekrécia na úrovni črevnej sliznice, alebo naopak porucha rezorpcie vody črevom. 

U zvierat je najčastejšie parazitárneho (askaridiózy, kokcidiózy), alebo infekčného pôvodu. Môže byť tiež pre-

javom hepatorenálnej alebo kardiálnej dysfunkcie. Liek „PVB – prujmy“ je homeopatickou veterinárnou špe-

cialitou liečiaci hnačkovité stavy a zabraňujúci komplikáciám typu chudnutia, chronickej enterokolitídy 

a zvlášť žltačky. Obsahuje jednak symptomatické lieky (Podophyllum, mercurius, corrosivus, veratrum album, 

colchicum), tak ako terénne lieky (Calcarea carbonica, phosphoricum acidum, arsenicum album, natrum sulfu-
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ricum), ktorých účinok na syndróm hnačky je dobre známy. V prípade liečby hnačky parazitárneho, alebo in-

fekčného pôvodu môže byť liek  „PVB-Diarrhes“ s úspechom predpísaný súčasne so špecifickou liečbou. Jeho 

podanie urýchľuje proces uzdravenia. V prípadne veľmi akútnych hnačiek doporučujeme ešte pred podaním 

lieku  „PVB-Diarrhes“ začať s rehydratačnou liečbou. 

 Podobné výsledky ale vplyvu probiotík boli zistené aj v štúdiu (Korének, 2004), vplyvom rôznych druhov bak-

térii na ACHT. Zvýšenia sa pohybovali u Lac. reuteri o 25 %, u Bac. licheniformis o 10 %, u Lactobacillus 

casei supp. LB-5 o 45 % a u Lac.pseudoplantárum o 7 %. Gastrointestinálny trakt bol v každom prípade pozi-

tívne ovplyvnený homeopatikom aj s probiotikami v experimentálnych skupinách v porovnaní oproti kontrole. 

Probiotické druhy produkujú niekoľko substancií takých ako sú licheniformin, bacitracin, proticin, citric acid, 

a proteázy. Tieto komponenty môžu tiež aktívne vplývať na enterocyty, intestinálne baktérie a na tvorbu mier-

ne kyslého prostredia (pH) v intestine. Homeopatikum aj probiotiká upravujú pH prostredie a mierne zvyšujú 

metabolizmus trávenia enzýmami v intestine.     

 

Záver 

Prípravok „PVB – Diarrhés“ ako veterinárna homeopatická špecialita sa nám osvedčila. Nedošlo k úhynom 

odstavčiat v pokusnej skupine, výskytu hnačiek, aktivita alfa-chymotrypsínu (ACHT) a trypsínu (T) v truse 

bola vyššia ako v pokusnej skupine čo sa prejavilo lepším využitím krmiva a zvýšenými prírastkami. Aplikácia 

homeopatika sa potvrdila ako jedna z účinných prevenčných metód pri chorobách tráviaceho traktu.  
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Abstract 

 Our work was focused to the study of selected metabolic components of blood serum of sheep in rela-

tionship to environmental load, mainly mineral profile and heavy metals. We have monitored sheep in the in-

dustrially developed area where in the eighties increased occurrence of heavy metals in the environment was 

proved. We selected municipalities in Krompachy environ, where the most important pollution source is Kovo-

huty Krompachy Co., and municipality Vikartovce localized in Low Tatras mountain area, regarded as one of 

the lowest poluted municipality considering to the distance from surrounding industrial companies. After ana-

lyzing of hematological parameters we noted that values of Ery, Leu, hemoglobine and hematocrit correspond 

with the scale of reference interval. During evaluation of mineral profile also the values of Ca, Mg and P as 

well as values of Fe a Cu were found inside of mentioned physiological norms. In heavy metals the highest 

decrease of Pb values was noticed in Slovinky village comparing to previous period measures, but concurrently 

also the highest values in control farm in Vikartovce (0,062 mmol/l). All the examined farms showed the low-

est occurrence of As (0,098 mmol/l) as well as Cd (0,096 mmol /l) presently.  

 

Key words: sheep, metabolism, heavy metals, ecosystem 

 

Úvod 

  Ľudské aktivity v posledných desaťročiach sa stali určujúcim faktorom zmenených pomerov biogén-

nych prvkov v prírodnom prostredí, vzniku a hromadenia látok, ktoré sa v prírode predtým nevyskytovali. Naj-

významnejším predmetom štúdia je ovzdušie, v ktorom sa nachádzajú minerálne častice, organické súčas-

ti, ťažké kovy a ich vplyv na zdravie zvierat a ľudí.  

Antropogénne emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú príčinou mnohých súčasných  potencionálnych prob-

lémov. Prevláda názor, že cudzorodé látky sa spolupodieľajú na zlom zdravotnom stave obyvateľstva 

a pokladajú sa za príčinu rôznych, hlavne karcinogénnych ochorení, alergií, srdcovo-cievnych, či dýchacích 

ochorení (Mariščáková et al., 1998, Buleca et al., 1998). 

S rastúcim stupňom znečistenia sa záujem o dôsledky pôsobenia toxických látok na živé systémy zvyšuje. Or-

ganizmus zvierat nie je schopný  svojimi zmyslami rozlíšiť v potrave prijímané cudzorodé látky (Ochondrický 

a Poltársky, 2003).  

Zvieratá musia žiť v prostredí, ktoré im určil človek a prijímať potravu, ktorú im človek predkladá, preto je 

potrebné monitorovať prítomnosť cudzorodých látok v potravinovom reťazci, ale aj v organizme zvierat, ktoré 

v takom prostredí žijú, lebo sú tiež súčasťou potravinového reťazca človeka (Kováčik, 2006).  

Tieto látky sa kumulujú v orgánoch a vyvolávajú metabolické poruchy a intoxikácie (Yazar et al., 2006). Na 

Slovensku je v súčasnom období deväť regiónov so silne narušenou kvalitou základných zložiek životného 
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prostredia (Braniš, 2004). Sledovali sme oblasť stredného Spiša . 

 

Materiál a metódy 

Experiment bol zrealizovaný na farmách s chovom oviec v Krompachoch, Slovinkách, Hrišovciach 

a Vikartovciach. Do pokusu bolo náhodným výberom vybratých po 25 ks bahníc plemena zušľachtená valaška, 

približne rovnakej hmotnosti (40 kg) a rovnakého veku (3 roky) v každej odberovej skupine. Každé zviera bolo 

opatrené identifikačným ušným číslom. Kondičný a zdravotný stav zvierat pri letnom type kŕmenia na pastve 

bol dobrý. 

Krv od vybraných zvierat bola odoberaná na laboratórne účely z vena jugularis. Táto bola následne spracovaná 

v laboratóriu internej kliniky UVL v Košiciach s prístrojovým vybavením od firmy Perkin-Elmers (atómovou 

absorbčnou spektrofotometriou). Hodnotený bol hematologický a minerálny profil (Ca, Mg, P, Fe a Cu) 

a ťažké kovy (As, Cd a Pb). 

V oblasti stredného Spiša, ktorej centrom je mesto Krompachy a okolie, pôsobí závod Kovohuty Krompachy a. 

s., ktoré sú v danej oblasti najvýznamnejším znečisťovateľom. V tejto oblasti sme  sledovali tri farmy–

Krompachy, Hrišovce a Slovinky. 

Z oblasti severného Spiša, ktorej centrom je mesto Poprad, bol ako kontrolný chov vybratá farma Vikartovce, v 

ktorej bol predpokladaný najnižší úlet z priemyselných emisií zo závodov v blízkom okolí. Územie má kotlino-

vú klímu s veľkou inverziou teplôt a studenou zimou. Termicky podmienená cirkulácia vzduchu zabraňuje 

zhoršeniu kvality ovzdušia z blízkych miest Poprad a Svit. 

 

 Výsledky a diskusia 

 V krvnom sére oviec na sledovaných farmách bol počet leukocytov, erytrocytov, hematokritu 

a koncentrácie hemoglobínu v rozpätí fyziologických hodnôt. Pozorovali sme miernu hypovolémiu. 

 Hladina vápnika bola u všetkých vo fyziologickom optime, pričom pred dvadsiatimi rokmi bola 

v Krompachoch a v Slovinkách zaznamenaná hypokalcémia. Hladiny horčíka boli taktiež vo fyziologickom 

optime, pričom pred dvadsiatimi rokmi bola na farmách Slovinky, Krompachy, Hrišovce zaznamená hypomag-

neziémia. Hladiny fosforu v sledovaných farmách boli vo fyziologickej norme, kým v osemdesiatych rokoch na 

farmách Krompachy a Slovinky bola zaznamenaná aj hypofosfatémia. 

 Keďže v tejto oblasti bola v rokoch 1983–1984 popísaná kumulačná otrava meďou, sledovali sme 

koncentráciu tohto prvku v súčasnom období. V súčasnej dobe najvyššie namerané hodnoty v krvnom sére u 

oviec sa pohybovali od 10,44 do 11,64 µmol/l, čo je o 40–70 % zníženie koncentrácie Cu oproti rokom 1983–

1984. Kumulačná otrava sa v súčasnosti nepotvrdila z dôvodu zmeny technológie výrobného procesu pri spra-

covaní medi. Hodnoty koncentrácie železa  v krvnom sére oviec sa pohybovali vo fyziologickej norme. Bola 

zistená hypozinkémia v krvnom sére oviec na všetkých sledovaných farmách. V Krompachoch klesla hodnota 

zinku v krvnom sére oviec o 114%. V Slovinkách a v Hrišovciach hypozinkémia pretrváva, oproti osemdesia-

tim rokom je výraznejšia.  

 Hladiny cholesterolu a bilirubínu boli vo fyziologickom optime. Hladiny celkových bielkovín boli 

zvýšené v  Krompachoch a v Hrišovciach, v Slovinkách boli vo fyziologickom rozmedzí. 

 Najväčší výskyt ťažkých kovov bol zistený v 80-tych rokoch. Najvyššia koncentrácia bola nameraná 

pri As v Krompachoch (2,37 µmol/l), Cd v Hrišovciach (0,511 µmol/l) a najnižšia koncentrácia bola zistená pri  
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Pb (0,47µmol/l).  

 Na všetkých sledovaných farmách bol v súčasnosti nameraný najnižší výskyt As  u oviec (0,098 µmol/

l) a takisto aj Cd v rozmedzí (0,094 µmol/l). Hodnota Pb bola vo Vikartoviach vyššia (0,062 µmol/l) ako na 

farmách Krompachy, Slovinky a Hrišovce. Z  dôvodu, že sa objavujú relatívne vysoké koncentrácie olova aj na 

miestach, kde nie sú evidované žiadne zdroje znečisťovania ovzdušia pre olovo, vysvetľuje sa že ide o historic-

ky. zaťažené lokality kontaminantmi prirodzeného pôvodu (geochemické anomálie), ktoré sa do pôd dostali 

v procese genézy substrátov pôd (Štiavnické pohorie, Slovenské Rudohorie, Vihorlat, Nízke Tatry, Malá Fatra 

a ich bezprostredné okolie–Cd a Pb). Z roka na rok majú klesajúcu tendenciu a v súčasnosti nepredstavujú váž-

nejší problém. (Bobro a Hančuľák, 2006) 

 

Tabuľka 1: Štatistické vyhodnotenie koncentrácie medi (Cu) v krvnom sére oviec v sledovaných oblastiach 

Table 1: Statistical evaluation of copper (Cu) concentration in blood serum of sheep in observed areas 

 
 

Tabuľka 2: Fyziologická hodnota železa (Fe) v krvnom sére oviec  

Table 2: Physiological values of ferrum (Fe) in blood serum of sheep 

 
 

Tabuľka 3: Štatistické vyhodnotenie koncentrácie zinku (Zn) v krvnom sére oviec v sledovaných oblastiach 

Table 3: Statistical evaluation of zinc concentration (Zn) in blood serum of sheep in observed areas 

 

 
 

Fe 
16-35 µmol/l 

rok 1983/1984 rok 2005/2006 
min.max x ± sd min.max x ± sd 

Krompachy 17,0-34,0 26,59 6,27 18,8-27,76 24,801 2,672 

Slovinky 8,06-26,9 17,09 5,46 12,53-25,96 20,234 3,321 

Hrišovce 12,5-20,6 15,56 2,72 14,32-25,96 20,489 3,033 

Vikartovce       2,59-31,34 20,467 6,969 

Fe 
16-35 µmol/l 

rok 1983/1984 rok 2005/2006 
min.max x ± sd min.max x ± sd 

Krompachy 17,0-34,0 26,59 6,27 18,8-27,76 24,801 2,672 

Slovinky 8,06-26,9 17,09 5,46 12,53-25,96 20,234 3,321 

Hrišovce 12,5-20,6 15,56 2,72 14,32-25,96 20,489 3,033 

Vikartovce       2,59-31,34 20,467 6,969 

 rok 1983/1984 rok 2005/2006 Zn 

12,5-24 

µmol/l 

min.max x ± sd min.max x ± sd 

Krompachy 4,17-12,2 19,12 2,59 7,64-10,70 8,94 1,023 

Slovinky 8,41-25,2 12,22 5,43 6,88-11,46 8,618 1,218 

Hrišovce 8,63-28,2 12,38 6,64 6,88-13,76 9,723 1,665 

Vikartovce    9,17-15,29 11,718 1,406 
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Tabuľka 4: Štatistické vyhodnotenie koncentrácie arzénu (As) v krvnom sére oviec v sledovaných oblastiach 

Table 4: Statistical evaluation of arsenic concentration (As) in blood serum of sheep in observed areas 

Tabuľka 5: Štatistické vyhodnotenie koncentrácie kadmia (Cd) v krvnom sére oviec v sledovaných oblastiach 

Table 5: Statistical evaluation of cadmium concentration (Cd) in blood serum of sheep in observed areas 

 
 

Tabuľka 6: Štatistické vyhodnotenie koncentrácie olova (Pb) v krvnom sére oviec v sledovaných oblastiach 

Table 6: Statistical evaluation of lead concentration (As) in blood serum of sheep in observed areas 

 

 

 
rok 1983/1984 rok 2005/2006 Cd 

µmol/l min.max x ± sd min. max x ± sd 

Krompachy 0,17-

0,72 

0,38 0,211 0,067-0,150 0,107 0,031 

Slovinky 0,19-

0,44 

0,266 0,086 0,069-0,19 0,129 0,034 

Hrišovce 0,37-

0,69 

0,511 0,177 0,052-0,172 0,114 0,031 

Vikartovce    0,055-0,148 0,094 0,024 

 rok 1983/1984 rok 2005/2006 As 

µmol/l min.max x ± sd min.max x ± sd 

Krompachy 1,16-

4,31 

2,27 1,08 0,076-0,179 0,123 0,030 

Slovinky 1,38-

4,31 

2,37 0,966 0,089-0,32 0,165 0,054 

Hrišovce 1,09-

3,05 

1,879 0,584 0,028-0,293 0,137 0,071 

Vikartovce    0,082-0,172 0,098 0,013 

rok 1983/1984 rok 2005/2006 Pb 

µmol/l min. max x ± sd min. max x ± sd 

Krompachy 0,034-

0,09 

0,052 0,0016 0,015-0,072 0,038 0,017 

Slovinky 0,034-

0,06 

0,47 0,008 0,025-0,077 0,044 0,014 

Hrišovce 0,052-

0,155 

0,089 0,031 0,024-0,053 0,038 0,008 

Vikartovce    0,027-0,088 0,062 0,017 
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Záver 

Životné prostredie chápeme ako súbor faktorov, ktoré vplývajú na všetky živé organizmy. Tento pojem zahŕňa 

nielen vonkajšie prostredie biologického systému, ale aj jeho vnútorné prostredie, v ktorom prebiehajú metabo-

lické procesy. Efektívnosť chovu oviec v tejto environmentálne zaťaženej oblasti je limitovaná faktormi, ktoré 

ovplyvňujú využitie produkčných a reprodukčných schopností, resp. fyziologické zvláštnosti metabolizmu pre-

žúvavcov. V práci sme identifikovali pokles hladín sérových komponentov, ktoré limitujú environmentálnu 

záťaž prostredia a majú pozitívny vplyv na zdravotný stav zvierat hlavne vo vzťahu k rezistencii organizmu. So 

stupňom znečistenia životného prostredia rastie záujem o dôsledky pôsobenia toxických látok na živé systémy, 

preto je potrebné systematické štúdium v tejto oblasti ďalej rozvíjať. 
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into the large-scale production technology 
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Abstract 

 The prevalence of mastitis  was 52.3% in herd with 585 breeding dairy cows (in range 443 analysed cows).  

Treatment clinical form of mastitis, standardization of hygienic program of milking,  changes of disinfectant 

substance and application optimal concentration  of solution in teat- dipping were provided for solve of mam-

mary gland health problem.  The prevalence of mastitis decreases to 34.4 % a weak after realization of measu-

res. 

 

Úvod 

Klasické metódy využívané v prevencii a tlmení mastitíd dojníc spôsobovaných kontagióznymi pôvodcami (S. 

aureus, resp. S. agalactiae), už pri eliminovaní environmentálnych patogénnych baktérií (gram-pozitívne - S. 

uberis, S. dysgalactiae,  S. equinus, Enterococcus faecium, resp.  gram-negatívne druhy -  E. coli, Klebsiela sp., 

Enterobacter sp., Serratia  sp., Pseudomonas sp.), bývajú do značnej miery neúčinné (Leigh,1999; Zadoks  

a kol., 2001). Pri druhovej rôznorodosti uvádzanej skupiny baktérií, sa tak v praxi zvyčajne jedná o riešenie 

špecifických chovateľských a hygienických podmienok konkrétneho stáda.  Ako hlavné patogény mliečnej 

žľazy environmentálneho pôvodu však bývajú uvádzané  Streptococcus uberis a Escherichia. coli  ( Zadoks  

a kol., 2005). 

Aj v našich podmienkach frekventované baktérie S. uberis boli doposiaľ izolované z rôznych častí kravského 

tela vrátane vagíny, tonzíl, rovnako tiež z ustajňovacích priestorov a pastvy (Todhunter a kol., 1995; Vasiľ 

a kol., 2001; McDougal a kol., 2004), pričom najčastejšie cesty kontaminácie prebiehajú v prostredí ustajnenia. 

Dávnejšie epizootologické štúdie uvedeného druhu Streptococcus sp., využívajúce postupy  molekulárno-

genetickej typizácie, tiež v niekoľkých stádach potvrdili jeho prenos z kravy na kravu (Phuektes a kol., 2001; 

Zadoks  a kol., 2001). S. uberis je plošne známy ako príčina  mastitíd v moderných stádach dojníc, dominuje 

v nálezoch z klinických a subklinických prípadov mastitíd (Rossitto et al., 2002; Zadoks a kol., 2003). Prispela 

k tomu aj schopnosť tejto baktérie získavať odolnosť voči účinku niektorých dezinfekčných prípravkov, hlavne 

na báze aktívneho jódu. 

Od konca deväťdesiatych rokov uplynulého storočia najmä z  prác nórskych, fínskych ale aj autorov ďalších 

krajín je známe, že až polovicu izolovaných baktérií pri mastitídach  tvorili koaguláza–negatívne stafylokoky 

(Sǿlvestǿd a Ǿsterǻs, 2001; Pitkälä a kol., 2004). Dobrá úroveň poznania zvláštností celého spektra bakteriál-

nych druhov, ktoré môžu mať niektoré spoločné vlastnosti, je základným predpokladom k riešeniu nimi spôso-
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bovaných problémov. 

Cieľom príspevku bolo sledovať možnosti  redukcie výskytu mastitíd u dojníc chovaných vo veľkovýrobných 

podmienkach pri uplatnení preventívnych a tlmiacich protimastitídnych metód. 

 

Materiál a metódy 

Stádo  Ž  585 dojníc prevažne holštýnskeho plemena, resp. kríženiek so slovenským strakatým dobytkom 

v podhorskej oblasti banskobystrického kraja bolo ustajnené v objekte s preponovou strechou pre voľné ustaj-

nenie 500 kusov, pričom boxy mali prehĺbené ležoviská vyplnené savým materiálom. Dojenie prebiehalo 

v dvojradovej dojárni 2 x 14 vybavenej  zariadením Boumatic (Alfa Laval, Tumba,  Sweden). Pôrodnica bola 

zriadená v dvoch kravínoch K 96, kde boli dočasne ustajňované akútne prípady ochorenia vemena. Úroveň 

uplatňovania zásad fyziológie a hygieny v procese dojenia dosahovala súčasný štandard. Obsluha dojárne 

a celkového ošetrovania dojníc bola organizačne zabezpečovaná striedaním pracovných skupín (2 – 3 dojičky 

a dvaja ošetrovatelia). 

V rámci vyšetrenia stáda boli odoberané individuálne (zmiešané štvrťkové, resp. polovičkové) vzorky mlieka 

na bakteriologické vyšetrenie v nadväznosti na klinické vyšetrenie mliečnej žľazy, posúdenie prvých strekov a 

NK-test podľa zásad, ako uvádzajú dokumenty IDF (Bulletin, No. 211, 1987). Mikrobiologická diagnostika 

(kultivácia a identifikácia) patogénnych baktérií bola vykonávaná podľa (IDF Bulletin, No. 132, 1981; STN 56 

0080;  STN 56 0081; STN 56 0082). Bakteriologické  vyšetrenie  bolo zamerané predovšetkým na izoláciu 

baktérií rodu Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Enterococcus sp., tiež korynebaktérií, resp. koliformných 

kmeňov. Základné postupy v princípe  charakterizuje: kultivácia na 5% krvnom agare, Médiu No 110, Baird 

Parker agare, Edwards, Endo agare, resp. dôležité bolo posúdenie  rastových vlastnosti na  živných pôdach, 

farbenie podľa Grama, katalázová aktivita, koagulácia králičej plazmy, tvorba hemolýzy, pigmentu a pod. Izo-

lované kmene boli za účelom určenia druhovej špecificity postupe vyšetrené komerčnými setmi STAPHYtest 

16; STREPTOtest, resp. ENTEROtest (PLIVA-Lachema, Brno, ČR) a vyhodnotené identifikačným  progra-

mom TNW, verzia 6.0  (PLIVA-Lachema, Brno, ČR). 

 

Výsledky a diskusia  

Pri úvodnom vyšetrení chovu dojníc bola zaznamenaná prevalencia mastitíd  52,6%, čo predstavovalo 

233 pozitívnych z celkového počtu 443 vyšetrených individuálnych vzoriek mlieka (tabuľka 1). Bakteriologic-

ký nález pozostával predovšetkým z baktérií: koaguláza-pozitívne stafylokoky (KNS) 59 (13,3%), Proteus sp. 

41 (9,3%), S. uberis 36 (8,1%), S. dysgalactiae 30 (6,8%) a S. aureus 27 (6,1%). Skutočný stav hygienickej 

úrovne vo voľnom ustajnení (vlhko, zvýšené znečistenie priestorov aj dojníc) sprevádzala aj izolácia Vibrio sp 

6 (1,4%) a Prototheca zopfii 5 (1,1%). Na uvedenom stave sa podľa  anamnézy negatívne podieľalo aj zamok-

rené a rozbahnené prostredie v bezprostrednej blízkosti farmy (výbehy a prístupové cesty na pastvu. Na základe 

vyhodnotenia klinického vyšetrenia mliečnej žľazy, individuálneho posúdenia NK testu včítane bakteriologic-

kého vyšetrenia vzoriek mlieka bolo konštatované, že akútne mastitídy (tabuľka 2) predstavovali 38 (8,6%), 

subakútne a chronické 46 (10,4%). Početné boli subklinické 57 (12,9%), najmä však latentné 92 (20,7%).  Na-

vyše boli zaznamenané abakteriálne mastitídy 28 (6,3%), pričom väčšina z nich mala akútny 10 a subakútny 7 

priebeh (tabuľka 3). Ich výskyt predstavuje riziko možnej transformácie na niektorú z foriem infekčného zápalu 

mliečnej žľazy.  
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Zohľadnením údajov o anamnéze chovu, zistených skutočnostiach v priebehu odberu vzoriek, záznamoch 

o výskyte foriem mastitíd,  skladbe izolovaných baktérií a stanoveného antibiogramu  boli prijaté opatrenia: a) 

terapia mastitíd s akútnym a subakútnym priebehom (38 bolo ošetrených prípravkom Ampiclox Lactating Cow 

susp. a 10 prípravkom Synulox LC susp.); b) uplatňovanie hygienického programu dojenia s dôrazom na umý-

vanie iba neosrstenej časti vemena prichádzajúcej do bezprostredného kontaktu s dojacím strojom a následné 

otretie jednorazovými utierkami; c) zmena dezinfekčného prostriedku používaného na dezinfekciu ceckov po 

dojení; resp. e)  organizačné a materiálne zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie ustajňovacích prie-

storov.  

Tabuľka 1 

Vyhodnotenie zastúpenia bakteriálnych pôvodcov mastitíd v nálezoch a počtu infikovaných dojníc pri jednotli-

vých vyšetreniach stáda Ž v roku 2006  s vyjadrením súčtu a rozdielu izolácií  

 

Obdobie vyšetrenia 11.X.2006 17.X.2006 Celkom / Rozdiel 

Počet vyšetrených  vzoriek 443 434 877 / -9 
Počet pozitívnych (n/%) n % n % n n 

Bakteriologické nálezy 

Hlavné patogénne baktérie – infekčné 

Staphylococccus aureus 27 6,1 22 5,1 49 - 5 

S.aureus+Enterococcus sp. 0 0,0 2 0,5 2 + 2 

Streptococcus agalactiae 30 6,8 19 4,4 49 - 11 

S.agalactiae+S.uberis 0 0,0 2 0,5 2 + 2 

S.agalactiae+CNS 0 0,0 2 0,5 2 + 2 

Celkom 57 12,9 47 11,0 104 - 10 

Hlavné environmentálne patogénne baktérie 

Streptococcus uberis. 36 8,1 17 3,9 53 - 19 

S. uberis.+ CNS 3 0,7 2 0,5 5 - 1 

Streptococcus dysgalactiae 13 2,9 19 4,4 32 + 6 
S. dysgalactiae+ CNS 2 0,5 0 0,0 2 - 2 

Proteus sp. 41 9,3 5 1,2 46 - 36 

Proteus sp.+CNS 4 0,9 0 0,0 4 - 4 

E. coli 2 0,5 3 0,7 5 + 1 

Bacillus sp. 2 0,5 1 0,2 3 + 1 

Celkom 103 23,4 47 10,9 150 - 56 

Vedľajší pôvodcovia 
Koaguláza-negatívne stafylo-
koky 59 13,3 36 8,3 95 - 23 

CNS+ Enterococcus sp. 0 0,0 2 0,5 2 + 2 
Enterobacterium sp. 0 0,0 17 3,9 17 + 17 

Kvasinky 3 0,7 0 0,0 3 - 3 

Vibrio sp. 6 1,4 0 0,0 6 - 6 

Prototheca zopfii 5 1,1 0 0,0 5 - 5 

Celkom 73 16,5 55 12,7 128 - 18 

Infikované dojnice spolu 233 52,6 149 34,3 382 - 84 

Neinfikované spolu 210 47,4 285 65,7 495 + 75 
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Tabuľka  2 
Výsledky klinického vyšetrenia mliečnej žľazy a NK-testu v chove dojníc Ž  v roku 2006 

n = počet;  np = počet pozitívnych;  % = výskyt  mastitíd v %; 
 
Tabuľka  3 
Prehľad o výskyte abakteriálnych mastitíd v chove dojníc Ž  v roku 2006 

 n = počet;  np = počet pozitívnych;  % = výskyt  mastitíd v % 
 

Už týždeň po zavedení opatrení sa dosiahol efekt v podobe redukcie premorenia mastitídami na 

(34,3%), čo pri porovnaní predstavuje zníženie o 84 pozitívnych dojníc (tabuľka 1). Napriek tomu, že terapia  

v laktácii podľa aktuálneho antibiogramu nebola v čase kontrolného vyšetrenia ešte ukončená, avšak systém 

organizačných a hygienických opatrení mal  vplyv  na výraznú redukciu výskytu Proteus sp. 5 (1,2%), KNS 36 

(8,3%), S. agalactiae 19 (4,4%),  S. uberis 17 (3,9%). Bol tiež eliminovaný výskyt  Vibrio sp. Prototheca zopfii 

a kvasiniek vo vzorkách mlieka. Opatrenia iba minimálne ovplyvnili výskyt S. aureus 22 (5,1%). Naopak,  pri-

budla izolácia  Enterobacterium  sp. 17 (3,9%), navŕšenie S. dysgalactiae 19 (4,4%), resp. výskytu málopočet-

ných baktérií environmentálneho pôvodu. 

Za pomerne krátku dobu uplatňovania opatrení nastala zmena vo výskyte latentných mastitíd  – zníže-

nie z 92 na 36 ( z 20,7% na 8,3 %). Ostatné formy infekčných mastitíd (tabuľka 2) boli redukované úmerne. 

Zmeny boli zaznamenané pri abakteriálnych mastitídach (tabuľka 3), keď za relatívne stálej početnosti boli 

minimalizované príznaky akútnych a subakútnych foriem a zvýraznil sa podiel subklinických a chronických 

abakteriálnych mastitíd.  

ZÁVER 

Z podkladov bakteriologických nálezov, resp. dvoch komplexných vyšetrení stáda dojníc Ž získaných  

v časovom intervale jedného týždňa boli zaznamenané nasledovné poznatky: 

1. Na začiatku sledovania v náleze dominovali koaguláza-pozitívne stafylokoky  (13,3%), Proteus sp. 

(9,3%), S. uberis (8,1%), S. agalactiae  (6,8%) a S. aureus (6,1%), navyše realitu hygienickej úrovne 

Vyšetrenie 
chovu 
Ž 

Počet 
vyš. 
dojníc 

Formy výskytu infekčných mastitíd 

Nk-test Klinicky zjavné 
Subklinické Latentné Abakteriálne 

Akútne 
Subakút-

ne+Chronické 
mesiac n n % n % n % n % n % np % 

Október I 443 38 8,6 46 10,4 57 12,9 92 20,7 28 6,3 261 58,9 

Október II 434 31 7,1 40 9,2 42 9,7 36 8,3 25 5,7 174 40,1 

celkom 877 69 7,9 86 9,8 99 11,3 128 14,6 53 6,0 435 49,6 

Vyšetre-
nie chovu 

Ž 

Počet 
vyšetre-
ných 
dojníc 

Výskyt abakteriál-
nych mastitíd 

Formy výskytu abakteriálnych mastitíd 

Akútne Subakútne Chronické Subklinické 

mesiac n n % n % n % n % n % 

Október  
I. 

443 28 6,3 10 35,7 7 25,0 3 10,7 8 28,6 

Október  
II. 

434 25 5,7 1 4,0 5 20,0 7 28,0 12 48,0 

celkom 877 53 6,0 11 1,3 12 1,4 10 1,1 20 2,3 
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vo voľnom ustajnení (vlhko, zvýšené znečistenie priestorov aj dojníc) dotvárala aj infekcie vemena 

baktériami Vibrio sp  (1,4%) a Prototheca zopfii  (1,1%); 

2. Po bakteriologickom vyšetrení na ďalší deň prijaté opatrenia zahrňovali: a) terapiu klinicky zjavných 

foriem mastitíd; b) uplatňovanie hygienického programu dojenia s dôrazom na umývanie iba neosrste-

nej časti vemena a následné otretie jednorazovými utierkami; c) zmenu dezinfekčného prostriedku  

a používanie správnej koncentrácie na teat-dipping; resp. e)  organizačné a materiálne zabezpečenie 

pravidelného čistenia a dezinfekcie ustajňovacích priestorov; 

3. účinnosť opatrení sa týždeň  po zavedení opatrení prejavila predovšetkým v redukcii premorenia mas-

titídami (52,6% na 34,3%), čo predstavuje zníženie o 84 pozitívnych dojníc; 

4. Systém organizačných a hygienických opatrení mal  vplyv  na výraznú redukciu výskytu Proteus sp. 5 

(1,2%), KNS 36 (8,3%), S. agalactiae 19 (4,4%),  S. uberis 17 (3,9%), resp. na elimináciu výskytu  

Vibrio sp. Prototheca zopfii a kvasiniek vo vzorkách mlieka; 

5. Opatrenia iba minimálne ovplyvnili výskyt S. aureus 22 (5,1 %) a nezabránili novým infekciám bakté-

riami  Enterobacterium  sp. 17 (3,9%), vzostupu infekcií S. dysgalactiae 19 (4,4%), resp. málopočet-

ných baktérií environmentálneho pôvodu; 

6. Za krátku dobu uplatňovania opatrení nastala zmena vo výskyte latentných mastitíd – zníženie 

(z 20,7% na 8,3%). Ostatné formy infekčných mastitíd boli redukované úmerne; 

7. V rámci abakteriálnych mastitíd boli minimalizované príznaky akútnych a subakútnych foriem 

a zvýraznil sa podiel subklinických a chronických príznakov. 

 
Uplatňované preventívne a tlmiace opatrenia, prijaté na konkrétne podmienky chovu dojníc, už 

v krátkom časovom intervale sa prejavili na  redukcii predovšetkým výskytu hlavných environmentálnych bak-

térií (pokles o 56 pozitívnych dojníc) a koaguláza-negatívnych stafylokokov (pokles o 23 dojníc). 

Táto práca bola podporovaná projektom APVT-20-025604 – Mikrobiálne a hygienické aspekty etiológie, dia-

gnostiky, prevencie a tlmenia environmentálnych mastitíd  prežúvavcov a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka, 

projektom APVV-0629-07,  projektom VEGA 1/0384/08  a projektom APAV 4/2041/08 
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ŠTÚDIUM VPLYVU U.S. STEEL KOŠICE NA ZDRAVOTNÝ STAV OVIEC VO VYBRANÝCH 

LOKALITÁCH VÝCHODNÉHO SLOVENSKA  

STUDY OF U.S. STEEL KOŠICE INFLUENCES ON SHEEP'S HEALTH IN SAMPLED 

EAST SLOVAK  LOCATIONS 

Miroslav Húska, Marta Lednická, Eva Dudriková, Jozef Bíreš, Peter Reichel 

Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, SR 

 

Abstract 

The aim of our study was to determine the effects of industrial polution from U.S. Steel Košice on the health of 

sheep’s grown in East-slovakia region. The experimental animals were chosen from two  farms (Čalovka, Hod-

kovce) situated near U.S. Steel Košice and as control was selected Vikartovce in Poprad region. 

 

Úvod 

Kontaminácia prostredia ťažkými kovmi je vážnym ekologickým problémom. Ťažké kovy sa dostávajú do 

vzduchu, pôdy a vody a v ich prostredí do životných cyklov všetkých živých organizmov antropickou činnos-

ťou.Z hľadiska fyziologického pôsobenia sú toxické kovy charakteristickou skupinou prvkov. Mnoho z nich sa 

v nízkych koncentráciách zúčastňuje biochemických procesov v organizmoch a sú nevyhnutné k normálnemu 

životu. Ich špecifickou vlastnosťou, ktorou sa odlišujú od väčšiny ostatných prvkov je ich rezistencia 

a stabilita, schopnosť kumulácie a tým aj ich toxicita.Na základe posúdenia parametrov prostredia je územie 

Slovenska rozčlenené do piatich stupňov kvality, pričom rozloha 4,3 % štátu s počtom obyvateľov 1,26 mil. je 

zaradená do V. stupňa a je predstavovaná 9 lokalitami, ktoré sú charakterizované ako problémové oblasti, 

z ktorých sa štyri nachádzajú vo východnej časti republiky. Patrí medzi ne aj oblasť v okolí najväčšieho hutníc-

keho závodu U.S.Steel Košice, ktoré predstavujú v súčasnosti najväčší hutnícky podnik na Slovensku. V roku 

1997 železiarne emitovali do prostredia 10 265,2 t tuhých emisií, 13 600 t NOx, 15 049 t SO2 a 83 822 t COx

(Kováčik J. a kol., 2000). Cieľom práce bolo zistiť vplyv emisíí tohto závodu na zdravie oviec vo východoslos-

lovenskom regióne. Ako reprezentačné boli vybrané ovce z fariem Čalovka (ŠPP Zemplínska Tepli-

ca), Hodkovce (lokalizované blízko závodu U.S. Steel Košice) a ako kontrola farma Vikartovce (nachádzajúca 

sa v oblasti s malým emisným spádom).  

Materiál a metodika 

Pokus bol zrealizovaný na farmách oviec v Čalovke ( ŠPP Zemplínska Teplica), Hodkovciach (U.S. Steel Koši-

ce), Vikartovciach (kontrola). Pri pokuse bolo náhodným výberom vybratých po 10 ks bahníc a jahniat pleme-

no ,, zošľachtená valaška“, približne rovnakej hmotnosti a rovnakého veku v každej odberovej skupine. Každé 

zviera bolo opatrené identifikačným ušným číslom.Krv od vybraných zvierat bola odoberaná na laboratórne 

účely z vena jugularis. Krv bola odobratá od 10 ks zvierat z každého chovu v jarnom a jesennom období. Táto 

bola následne spracovaná v laboratóriách Kliník prežúvavcov a ošípaných UVL v Košiciach. Hodnotený bol 

makro a mikrominerálny profil a ťažké kovy. 

Koncentrácie horčíka (Mg), draslíka (K), zinku (Zn) a medi (Cu) v sére krvi oviec bola stanovená plameňovou 

atómovou absorpčnou spektrofotometriou prístrojom AANALYST 100 od firmy Perkin Elmer. Koncentrácia 

fosforu (P) v sére sa stanovila na automatickom biochemickom analyzátore ALIZE firmy LISABIO, pomocou 

diagnostických testov RANDOX. 
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Koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd) v sére krvi oviec sa stanovovala na induktívnom plazmovom optickom 

spektrofotometri(ICP-OES) Optima 2100 DV od firmy PERKIN ELMER v grafitovej kyvete pri vysokej teplo-

te. 

Štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov experimentu sa realizovalo v programe GraphPad Prism 5 

Demo- verzii, ANOVA testom. 

 

Výsledky a diskusia 

Hypomagnezémia vzniká  pri nedostatočnom príjme Mg krmivom (karenčná hypomagneziémia) alebo po ná-

hlom prechode na bohatú pastvu, pri nadmerných stratách horčíka renálnou cestou, pri stratách tráviacim apará-

tom, pri metabolickej alkalóze, prebytku Ca v KD a poruchách distribúcie medzi intra a extracelulárnou tekuti-

nou (Kováč G. a kol., 2001). Hladina horčíka pod fyziolog. normu bola pozorovaná na farme v Č. Túto zníženú 

hladinu si vysvetľujeme menším príjmom horčíka počas gravidity (následkom jeho nedostatočného množstva 

v kŕmnej dávke) a neskôr pôrod spôsobili zníženie koncentrácie horčíka u bahníc (0,83±0,04522 mmol/l). Ne-

dostatok horčíka u matiek spôsopil následne hypomagnezémiu aj u jahniat (0,801±0,04522 mmol/l).  

Hyperfosfatémia bola pozorovaná u jahniat na všetkých farmách Č (2,844±0,3404 mmol/l), H (3,272±0,3262 

mmol/l) a V (3,187± 0,2479 mmol/l). Môže byť fyziologická a to v období rastu. Patologicky je spôsobená 

zlyhaním obličiek, hypoparathyreózou, pseudohypoparathyreózou, zvýšenou tubulárnou resorpciu fosforu, in-

toxikáciou vit. D, zvýšenou absorbciou z čreva a spätnou resorpciou v tubuloch ľadvín, gigantizmom(Racek J. 

et. al, 2006). Na základe absencie klinických príznakov usudzujeme, že je fyziologického pôvodu. 

Hyperkaliémia: jej hlavnou príčinou je nedostatočné renálne vylučovanie draslíka. Zvýšený prívod K v potrave 

kompenzujú zdravé obličky jeho zvýšenou exkréciou. Nadmerný prívod K sa ako príčina hyperkaliémie môže 

uplatniť len pri porušenej funkcii obličiek (Racek J. et. al, 2006). Bola pozorovaná u bahníc na farmách vo V 

(5,654±0,4964 mmol/l), Č (4,92±0,3994 mmol/l) a u jahniat vo V (6,995±0,5971 mmol/l). Hyperkaliémia moh-

la byť spôsobená na farme vo V aj vysokou hladinou kadmia v krvnom sére oviec. 

Hypozincémia bola pozorovaná u bahníc a jahniat v H (bahnice 9,39±2,342 µmol/l), jahňatá (10,62±2,187 

µmol/l) a V (bahnice 11,21±1,08 µmol/l, jahňatá 11,23±0,81 µmol/l). Môže byť spôsobená ako následok dedič-

ného defektu ligandu potrebného pre intestinálnu absorpciu zinku. Častejšia je však získaná deficiencia zinku 

spôsobená malnutríciou. Tá patrí k vážnym celoslovenským problémom, pretože  je v pôdach malý obsah zinku 

a jeho stráviteľnosť vo vybilancovaných kŕmnych dávkach je  nízka. 

Hypocuprémia bola zistená u bahníc (8,1±2,025 µmol/l) a jahniat (8,05±1,16 µmol/l)v H. Môže ju spôsobovať 

dedičná porucha absorpcie medi črevnou sliznicou, malnutrícia alebo ťažké hnačky. U bahníc si myslíme, že ju 

práve spôsobila malnutrícia, kvôli zníženému výskytu medi v pôde a následne v rastlinách v blízkom okolí tejto 

farmy. U jahniat bola hypocuprémia spôsobená nedostatkom medi už v materskom organizme. 

Do ovzdušia sa olovo dostáva najčastejšie z výfukových plynov benzínových motorov. Jeho produkcia, 

v závislosti na doprave, však v poslednom období prudko poklesla, ale stále je závislá na hutníckych a rôznych 

chemických prevádzkach (Bobro M., Hančulák J. a kol., 2006).  Najnižšia hladina olova u bahníc (12,41±3,886 

µg/l) a jahniat (13,92±2,915 µg/l) bola pozorovaná vo V, nami vybranej kontrolnej, ekologicky čistej oblasti. Č 

má až šesť-násobne zvýšenú koncentráciu olova oproti kontrole u bahníc (76,02±8,752µg/l), skoro štvor-

násobne u jahniat (47,75±5,549 µg/l). V H je päť-násobne vyššia u bahníc (61,8±4,822 µg/l) a štvor-násobne 

u jahniat (49,75±3,914 µg/l) oproti kontrole. Predpokladáme, že na farme H to mohol zapríčiniť hlavne úlet 
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z U.S.Steel Košice. Na farme Č to mohol byť emisný úlet z tohto závodu, poprípade iné zdroje (automobily, 

blízko položená rozchodná železničná trať a iné). Zjednodušene sa dá ako hlavný účinok olova vytknúť pôso-

benie na krvné farbivo a červené krvinky, na nervový systém, na svalstvo a na cievy. Účinkuje aj na GIT, na 

obličky a žľazy s vnútornou sekréciou (Marhold J., 1980) . V sledovanom makro, ani mikrominerálnom profile 

sme nezaznamenali žiadne výrazné alterácie zdravia bahníc a jahniat, ktoré mohli byť spôsobené práve negatív-

nymi účinkami zvýšenej hladiny olova v ich organizme. 

Zvýšenú hladinu kadmia u bahníc (10,05±2,005 µg/l) a jahniat (9,656±2,611 µg/l) vo V si vysvetľujeme, jeho 

prirodzeným výskytom v tejto horskej oblasti. Na farme v H boli hodnoty u bahníc (5,817±0,3299 µg/l) 

a jahniat (5,921±1,175 µg/l) oproti kontrole polovičné. Závažným emitentom kadmia do ovzdušia je výroba 

skla, spaľovanie odpadu, výroba neželezných kovov a doprava(Bobro M., Hančulák J. a kol., 2006). Usudzuje-

me, že sa farma H nachádza práve v oblasti so slabým emisným spádom obsahujúcim kadmium, vďaka neprí-

tomnosti týchto hlavných emitentov. Na farme Č bol obsah kadmia v krvnom sére bahníc (6,532±0,2926 µg/l) 

o 2/5 menší oproti kontrole, ale obsah kadmia v sére jahniat (9,26±1,781 µg/l) bol už porovnateľný s kontrolou. 

Príčinou o 1/3 zvýšeného obsahu kadmia u jahniat v Č môže byť zvýšená premávka práve v jarnom období, 

opravy železničnej trate a opätovné používanie motorových rušňov alebo môže byť pôvodom aj z kŕmnej zmesi 

pre jahňatá. Rozpustné soli kadmia po absorpcii v krvi pôsobia zhubne na CNS. Vyvolávajú degeneratívne 

zmeny vo vnútorných orgánoch (pečeň, obličky) a majú zhubný vplyv na žľazy s vnútornou sekréciou(Stráňai 

I., Andreji J., 2000). Máme podozrenie, že vyššie hladiny kadmia vo V zapríčinili degeneráciu obličiek 

s následným vznikom hyperkaliémie v organizme bahníc aj jahniat. 

Záver 

Zistené odchylky makro a mikrominerálneho profilu od fyziologickej normy (hypomagneziémia, hypozinké-

mia, hypocuprémia) sú zväčša spôsobené nedostatočným zastúpením prvkov dôležitých pre potreby organizmu 

v adekvátnych koncentráciách v kŕmnej dávke. Hyperkaliémiu u oviec na farme vo V mohol spôsobiť prirodze-

ný výskyt rúd obsahujúcich kadmium, alebo metabolické poruchy spôsobené inou, nám neznámou príčinou. 

Zvýšený obsah olova na farmách v Č a H oproti kontrole len potvrdzuje, že sú situované v ekologicky problé-

movom prostredí znečisťovaným emisným spádom z U.S. Steel Košice a ďalších zdrojov. Vplyv zvýšených 

hladín olova na makro a mikrominerálny metabolizmus bahníc a jahniat v Č, H nebol pozorovaný. 

Zlepšenie zdravia oviec spôsobili koncentrácie vykazujúce klesajúcu (od roku 2003) tendenciu všetkých mera-

ných exhalátov, ťažké kovy sa dostali až na podlimitnú úroveň (Dietzová Z., Labancová J., 2007). 

Za dodržiavanie emisných limitov dostal U.S. Steel cenu ministra životného prostredia, čo je veľmi dobrou 

vizitkou podniku. Za trvalé znižovanie emisií, zlepšenie kvality odpadových vôd a odpadov, získala časť závo-

du certifikát EMS podľa ISO 14 001: 1996 (Bobro M, Hančulák J. a kol., 2006).  
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NIEKTORÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU EJAKULÁTU CAPOV 

INFLUENCE OF SELECTED FACTORS IN VALUES OF BUCKS EJACULATE 

 

Černota S.1, Šťavová, Ľ.2, Pošiváková, S.3, Hromada, R.4 

 

1. Klinika koni, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Slovensko 

2. Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Slovensko 

3. Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Slovensko 

4. Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva, 

Košice, Slovensko   

ÚVOD 

 

 Z hľadiska dedičného základu a reprodukčných funkcií je potrebné hodnotiť okrem celej rady rôznych 

faktorov aj vplyv vonkajšieho prostredia kde pri dominantnom pôsobení výživy zohrávajú určitú úlohu aj vplyvy 

niektorých klimatických činiteľov. Tieto reprodukčné funkcie pôsobia prostredníctvom zložitého procesu neuro-

hormonálnej regulácie. Do tohto zložitého biologického fenoménu vstupujú aj  niektoré mikroelementy pro-

stredníctvom rôznych enzýmov ktorých sú súčasťou. Jedným z esenciálnych mikroelementov je aj zinok, nedos-

tatok ktorého bol popísaný u všetkých druhov hospodárskych zvierat. Deficit zinku pohlavne dospelých samcov 

vyvoláva atrofiu semenotvorného epitelu, čo spôsobuje výrazne poruchy spermatogenézy. To sa následne preja-

ví aj v zníženej kvalite ejakulátu. 

 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 V práci sme sledovali vplyv jednotlivých ročných období na kvalitu semena capov plemena Slovenské 

biele vo veku 2-3 rokov. Pri našich štúdiach sme sa zamerali na hodnotenie nasledovných ukazovateľov: objem 

ejakulátu, koncentrácia ejakulátu, pohyblivosť ejakulátu. Semeno sme získali od pokusných capov pravidelne 2 

krát týždenne. Pokusné zvieratá boli ustajnené v priebehu celého roka v maštali a kŕmené rovnakou dávkou. Pri 

odbere sme používali skrátenú umelú vagínu a jednorázový zberač semena z polyetylénovej fólie. 

 Vplyv zinku na reprodukčné funkcie capov sme robili na 7 pohlavne dospelých capoch vo veku 2 – 4 

rokov o ž.hm. 50 - 60 kg u ktorých bola zistená hypozinkémia. Piatim pokusným capom sme jednorázove apli-

kovali i.m. prípravok Zindep inj. (Biotika) v dávke 10 mg Zn . kg-1 ž.hm. Ako kontrola slúžili dva neošetrené 

capy. Hladinu zinku v krvnom sére sme vyšetrovali na prístroji Perkin Elmer. Krv sme odoberali s vena jugula-

ris na 0., 30., a  60.deň pokusu. Ejakulát sme získavali elektroejakuláciou dvakrát týždenne v zimných mesia-

coch. Semenníky pre svetelnú a transmisnú elektrónovú mikroskopiu sme získali kastráciou a spracovali bež-

nou metodikou. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Pri mikroskopickom hodnotení jednotlivých ejakulátov sme zisťovali hodnoty, ktoré vyhovovali požia-

davkám kladeným na čerstvé semeno capa. Priemerné hodnoty objemu ejakulátu, koncentrácie spermií 

a aktivity sú uvedené v tab. 1. Najvyšší objem dosahoval ejekulát v letnom období, najnižší v zimnom. Kon-
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centrácia dosahovala najvyššie hodnoty v jesennom období a najnižšie v jarnom. Pohyblivosť nevykazovala 

výraznejšie zmeny v závislosti na ročných obdobiach. Najnižšie hodnoty a najvyššie hodnoty objemu ejakulátu 

capa sú uvedené v tab.2 pričom najnižšie objemy sme získavali v jarnom období a to v priemere 0,45 ml 

a  najvyššie v letnom období 0,50 ml. Najnižšiu koncentráciu spermií sme získali v jarnom období a to v prie-

mere 2907x103mm3. Najvyššiu koncentráciu sme získali v jesennom období a to 3351x103mm3. 

 Sérové koncentrácie zinku u capov na začiatku experimentu charakterizovali rozsiahlu hypozinkémiu 

(6,11± 1,08 µmol.1-1). Podobný laboratórny nález sme u pokusných capov pozorovali aj na 30.deň experimentu 

(7,64 ± 1,43 µmol.1-1). Zvýšenie sérových hladín zinku na referenčnú hodnotu sme zaznamenali na 60.deň 

(13,10 ± 1,95 µmol.1-1). 

 Priemerné hodnoty objemu ejakulátu do 30 dní experimentu boli na dolnej hranici (0,8 ml). Od tohto 

obdobia sa tento ukazovateľ u pokusných zvierat začal postupne zvyšovať až na 1,2 ml v 60.deň experimentu. 

U kontrolných capov priemerné hodnoty objemu ejakulátu ostali nezmenené (0,9 ml). Pred začatím experimen-

tu aj priemerné hodnoty hustoty a aktivity spermií boli na dolnej hranici (800 000 spermií v mm3 a 70% aktivi-

ta). Pri pokusných zvieratách v období od 30. - 60. dňa sa zvýšila hustota ejakulátov (2 – 3  milióny spermií 

v mm3) a predovšetkým aktivita spermií na 85%. Aj tieto spermiologické hodnoty pri kontrolných capoch ostali 

na rovnakej úrovni ako na začiatku experimentu. 

 Mikroskopickým a submikroskopickým pozorovaním tkaniva semenníkov u capov so zistenou hypozin-

kémiou sme zistili výrazné morfologické zmeny. Niektoré semenotvorné kanáliky boli značne poškodené. Do-

šlo k degenerácií a následnej deplécii buniek semenotvorného epitelu. Poškodené boli aj niektoré Sertoliho 

bunky, ktoré sa rozpadli a tvorili typické apoptotické vezikuly. Avšak niektoré semenotvorné kanáliky boli 

poškodené menej a prebiehala v nich spermatogenéza. V interstíciu sa nachádzali rozsiahle prázdne priestory 

a len pomerne málo Leydigovych buniek. HTieto naše zistenia sú v súlade s našimi pozorovaniami u býkov, 

žrebcov a kancov so zistenou hypozinkémiou. 

 

ZÁVER 

Tab. 1 Priemerné spermiologické hodnoty ejakulátu capa za jednotlivé ročné obdobia 

 
 

Tab. 2 Najnižšie a najvyššie hodnoty objemu  ejakulátu capa v jednotlivých ročných obdobiach 

 

Ročné obdobie Objem (ml) Hustota (mm x 103) Pohyblivosť (%) 
Jar 0,45 2 907 82,2 
Leto 0,50 3 266 83,5 
Jeseň 0,48 3 351 85,8 
Zima 0,42 3 064 86,1 

Ročné 
obdobie 

  

Počet 
odberov 

Najnižšie 
hodnoty ob-

jemu  
ejakulátu  
capa x 

Počet 
ejakulátov  % 

Najvyššie hod-
noty objemu 
ejakulátu capa  

Počet  
ejakulátov % 

Jar 55 0,36 9 0,59 0,60 4 0,26 
Leto 56 0,41 3 0,18 0,60 13 0,88 
Jeseň 45 0,40 9 0,61 0,55 13 0,83 
Zima 32 0,38 10 0,42 0,48 9 0,38 
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Tab. 3 Najnižšie a najvyššie hodnoty koncentrácie ejakulátu capa v jednotlivých ročných obdobiach 
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Ročné 
obdobie 

  

Počet 
odberov 

Najnižšie 
hodnoty kon-
centrácie 
ejekulátu 
capa 

Počet ejaku-
látov 

% 

Najvyššie hodnoty 
koncentrácie eja-

kulátu 
capa 

Počet  
ejakulátov 

% 

Jar 55 2 476 x 103 3 0,18 2 980 x 103 4 0,24 

Leto 56 3 000 x 103 3 0,18 3 560 x 103 4 0,25 

Jeseň 45 3 113 x 103 4 0,22 3 626 x 103 3 0,15 

Zima 32 2 303 x 103 3 0,10 3 500 x 103 3 0,10 
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KONCENTRÁCIE A EMISIE ŠKODLIVÝCH PLYNOV Z INTENZÍVNEHO CHOVU OŠÍPANÝCH 

 

Zuzana Palkovičová, Monika Knížatová, Ján Orság, Štefan Mihina 

SCPV Nitra, VÚŽV Nitra, Hlohovská 2, 949 92 Nitra 

 

ABSTRAKT: 

Problematika emisií z poľnohospodárskej  výroby je na území Slovenskej republiky málo preskúmaná. Prvý 

výskum prebehol v chove hydiny (výkrm brojlerov) a ďalší pokračuje v intenzívnom chove výkrmu ošípaných. 

Na princípe fotoakustickej analýzy boli monitorované koncentrácie amoniaku a skleníkových plynov (metánu, 

oxidu uhličitého, oxidu dusného). Merané bolo i množstvo odvedeného vzduchu z objektu. Z nameraných veli-

čín budú prepočtom stanovené emisie  pre daný druh a kategóriu zvierat v priebehu chovného cyklu. 

 

ÚVOD: 

 Poľnohospodárska výroba je významným producentom toxického amoniaku, ktorý sa podieľa na acidifi-

kácii a eutrofizácii ekosystémov, a taktiež skleníkových plynov (metánu, oxidu dusného, oxidu uhličitého), 

ktoré vytváraním skleníkového efektu prispievajú k otepľovanie zemského povrchu, pričom podiel poľnohos-

podárstva na produkcii NH3 dosahuje až 97 % a na produkcii CH4 30-40 %. 

 V Slovenskej republike výrazne poklesli od r. 1990 stavy hospodárskych zvierat, a tým následne 

i emisie zo živočíšnej výroby. V posledných rokoch sa však stretávame s redukciou počtu poľnohospodárskych 

subjektov, ale zároveň  s intenzifikáciou živočíšnej výroby, najmä v chovoch hydiny a ošípaných, ktorá nega-

tívne vplýva na znečisťovanie životného prostredia. Vzhľadom k predpokladanému zachovaniu súčasných sta-

vov zvierat nemožno počítať s ďalším znižovaním emisií cestou ich redukcie. Preto je nevyhnutné prevádzať 

nielen monitoring emisií z poľnohospodárskej výroby, ale aktívne sa podieľať na ich znižovaní využitím BAT 

technológií. 

 

MATERIÁL A METODIKA: 

 Experiment prebehol v intenzívnom chove výkrmu ošípaných v priebehu 97 dní výkrmového cyklu 

(27.7.2007-31.10.2007). Zvieratá  v počte 352 ks boli ustajnené na celoroštovej podlahe v 16 kotercoch 

s kapacitou 22 ks v koterci. Naskladňovací vek bol 7-8 týždňov a váha zvierat cca 30 kg. Skladovanie hnojovi-

ce sa uskutočňovalo v podroštovom priestore. Kŕmenie bolo zabezpečované granulovanou KKZ privádzanou 

potrubím do kŕmnych automatov. Ventilácia  bola realizovaná prostredníctvom vetracích klapiek, umiestne-

ných pozdĺž bočných stien sekcie, a troch podtlakových ventilátorov, umiestnených v stropnom priestore. Sys-

tém ventilácie bol automatizovaný a spúšťal sa po prekročení  stanovenej teploty v sekcii. 

 Počas chovného cyklu boli monitorované nasledujúce veličiny: NH3, CH4, N2O, CO2, H2O, množstvo 

odvedeného znečisteného vzduchu, teplota vnútorného a vonkajšieho prostredia. Miesta odberov sledovaných 

veličín predstavovali ventilačná zóna (tri stropné ventilátory), zóna zvierat a zóna vonkajšieho prostredia, pri-

čom v zóne zvierat a v zóne vonkajšieho prostredia sa nemeralo množstvo odvádzaného vzduchu. 

 Na meranie produkcie škodlivých plynov sa použil prístroj 1312 Photoacoustic Multi-Gas Monitor 

s viackanálovým vzorkovacím a dávkovacím analyzátorom plynov Multipoint Sampler 1309 od dánskej firmy 

Innova Air Tech Instruments, pracujúci na princípe fotoakustickej analýzy absorpcie infračerveného žiarenia 
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a umožňujúci kvantitatívnu analýzu 4 plynov a vodnej pary s detekčným limitom pre NH3 0,2; CO2 1,5; N2O 

0,03 a CH4 0,4 ppm. 

 Na meranie teploty chovného a vonkajšieho prostredia boli použité termokáble napojené na snímacie 

zariadenie ADAM –4018 M, umožňujúce prenos a zápis nameraných údajov. 

 Na monitoring množstva odvádzaného vzduchu boli použité meracie ventilátory napojené na snímacie 

zariadenie ADAM 4018 M, umožnujúce prenos a zápis nameraných údajov. 

 K miestam merania boli privedené odberné hadice (zabezpečené vyhrievacími káblami proti zrážaniu 

plynov pri nízkej teplote), slúžiace na prenos nasatého vzduchu z miesta odberu do analyzátora (Photoacoustic 

Multi-Gas Monitor), a taktiež termokáble, snímajúce teplotu meraného vzduchu, napojené na snímacie zariade-

nie ADAM 4018 M. Zároveň na tri stropné ventilátory boli nainštalované meracie ventilátory, ktoré prevádzali 

frekvenciu otáčok ventilátora na napätie vo V, ďalej zaznamenávané snímacím zariadením ADAM 4018 M.  

Hodnoty napätia  bolo možné v ďalšej fáze, pomocou kalibračných kriviek pre príslušný ventilátor, previesť na 

množstvo odvádzaného vzduchu v m3. 

 Namerané údaje boli zaznamenávané nainštalovaným softwarom do databázy v intervale 12 min. 

(plyny), resp. v intervale 15 min. ( teplota, množstvo odvádzaného vzduchu). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA: 

Koncentrácie amoniaku 

Koncentrácie NH3 dosahovali vysoké hodnoty vo ventilačnej zóne a v zóne zvierat v 1. mesiaci výkrmu (vo 

ventilačnej zóne až do 12.9.), kedy dochádzalo k postupnému naplňovaniu podroštových priestorov hnojovi-

cou, a taktiež pri vysokej teplote chovného priestoru (niektoré dni až 30°C)  k jej intenzívnemu rozkladu. 

V ďalšej fáze výkrmového cyklu (2. mesiac) klesli hodnoty koncentrácií NH3 vzhľadom k  vyprázdneniu pod-

roštových priestorov, a taktiež pre nižšiu teplotu  chovného priestoru (nižší mikrobiálny rozklad hnojovice). Ich 

opätovný vzostup nastal v záverečnej fáze výkrmu (3.mesiac), kedy sa podroštový priestor opäť naplňoval hno-

jovicou a tiež sa znížila intenzita ventilácie vzhľadom na nižšiu teplotu  chovného priestoru. Zároveň v zóne 

zvierat bola prekročená maximálna prípustná koncentrácia NH3 (14,14 mg/m3, t. j. 20 ppm –Vyhláška 230 MP 

SR z 9.6. 1998 o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat) v priebehu 9 dní chovného 

cyklu. 

 

Koncentrácie amoniaku
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Koncentrácie oxidu uhličitého 

 Na produkcii CO2 sa podieľali exkrementy a respirácia zvierat, pričom hodnoty jeho koncentrácií vyka-

zovali vo ventilačnej zóne pomerne vyrovnaný priebeh. Značne rozdielne hodnoty boli dosahované v zóne 

zvierat, kde vysoké hodnoty koncentrácií CO2 boli zaznamenané v 1. mesiaci a začiatkom 1. týždňa 2. mesiaca 

chovného cyklu, , kedy sa naplňovali podroštové priestory hnojovicou, došlo k jej intenzívnemu mikrobiálne-

mu rozkladu vplyvom vyššej teploty chovného priestoru, a taktiež k intenzívnej respirácii zvierat v dôsledku 

kompenzácie vysokých  stresových teplôt (niektoré dni až 30 °C). Ešte vyššie hodnoty boli zaznamenané 

v tejto zóne v 3. mesiaci výkrmu, a to nielen opätovným naplňovaním podroštových priestorov, ale hlav-

ne zníženou intenzitou ventilácie pre nižšiu teplotu chovného priestoru. Zároveň bola maximálna prípustná 

koncentrácia CO2 (5449 mg/m3, t.j. 3000 ppm – Vyhláška 230 MP SR)  prekročená v priebehu 15 dní chovné-

ho cyklu, pričom jej najvyššia hodnota bola zaznamenaná  práve v 3. mesiaci. 

 

 
 

Koncentrácie oxidu dusného 

 Vo ventilačnej zóne mali hodnoty koncentrácií N2O vyrovnaný priebeh. Rozdiely boli zaznamenané 

v zóne zvierat, kde najvyššie hodnoty boli zaznamenané v 1. mesiaci (naplňovanie podroštových priestorov 

hnojovicou, vyššia teplota chovného priestoru – intenzívnejší rozklad hnojovice), v 2. mesiaci došlo k poklesu 

hodnôt ich koncentrácií (vyprázdnenie podroštových priestorov, nižšia teplota chovného priestoru) a v 3. me-

siaci k ich opätovnému miernemu vzostupu (nižšie intenzita ventilácie, naplňovanie podroštových priestorov). 
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Koncentrácie metánu 

 Priebeh hodnôt koncentrácií CH4 vo ventilačnej zóne bol veľmi obdobný priebehu ich koncentrácií 

v zóne zvierat, pričom vyššie hodnoty boli zaznamenané v zóne zvierat. V tejto zóne najvyššie hodnoty kon-

centrácií CH4 boli dosiahnuté v 1. mesiaci chovného cyklu a súviseli s naplňovaním podroštových priestorov 

hnojovicou a jej intenzívnym mikrobiálnym rozkladom (vysoká teplota chovného priestoru ). Ich opätovný 

výrazný vzostup v 3. mesiaci (viď CO2, NH3) však nebol zaznamenaný. 

 
 

Koncentrácie vodnej pary: 

 Grafy hodnôt koncentrácií H2O v zóne zvierat a vo ventilačnej zóne mali obdobný priebeh, pričom 

v zóne zvierat boli dosahované o niečo vyššie hodnoty. Tieto hodnoty koncentrácií H2O boli najvyššie v 1. me-

siaci chovného cyklu (august), a to vplyvom vysokých teplôt a tým vysokému odparu z podroštových priesto-

rov, z technologických zariadení (kvapkajúce napájačky)a tiež vplyvom intenzívnej respirácie zvierat, ktorou 

kompenzovali vysokú teplotu chovného priestoru.  
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ZÁVER: 

 Zo zistených údajov vyplynulo, že na priebeh koncentrácií stanovovaných plynov mal jednoznačný 

vplyv stav podroštových priestorov (ich naplnenosť), intenzita ventilácie i teplota chovného priestoru. 

 Zároveň sa preukázalo, že pre ďalšie  stanovenie emisií uvedených plynov (je v štádiu vyhodnocovanie 

pre široký rozsah údajov) je nevyhnutné vždy merať ich koncentrácie a tiež množstvo odvedeného vzduchu na 

všetkých ventilátoroch, pretože koncentrácie i množstvo odvedeného vzduchu vykazovali každý deň v priebehu 

celého chovného cyklu rozdielne hodnoty na rozdielnych ventilátoroch.   
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VPLYV LIEČIVÝCH DRUHOV RASTLÍN ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM. 

A MATRICARIA RECUTITA L. NA HMOTNOSŤ VAJEC  

A NOSNÍC PLEMENA HISEX BRAUN 

 

Poráčová J., Blaščáková M., Šalamon, I., Zahatňanská M., Šutiaková I., Majherová, M., Hrabkovský, B. 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 

č.1, 081 16 Prešov 

 

ÚVOD 
 

Liečivé rastliny sú zdrojom prírodných látok, s priaznivým účinkom na organizmus ľudí a hospodárskych zvie-

rat. Sú to látky rôznych štruktúr, ktoré majú schopnosť zvyšovať nešpecifickú odolnosť živočíšneho organiz-

mu. Umožňujú lepšiu sústredenosť, odolnosť, pomáhajú prekonávať únavu a stres, zvyšujú adaptáciu voči ne-

priaznivým vplyvom prostredia (Šutiak et al., 2001, Kimaková et al., 2004). 

Eleuterokok tŕnistý (Eleutherococcus senticosus MAXIM.), patrí k rastlinám, ktoré sa vyznačujú špecifickými 

farmakologickými aktivitami, má adaptogénne vlastnosti s antioxidačným, imunomodulačným, hypocholeste-

rickým a hypoglykemickým účinkom. Stimuluje činnosť makrofágov, zvyšuje proliferáciu T – lymfocytov, má 

antiradiačné a antibakteriálne účinky (Davydov, M., Krikorian, A.D., 2000). 

Rumanček kamilkový (Matricaria recutita L.) pôsobí protizápalovo, proti kŕčom a podporuje odchod plynov 

z čriev, je významný svojimi hojivými účinkami (Poráčová et al., 2006). 

Aplikácia týchto rastlinných extraktov v krmivách rôznych druhov hospodárskych zvierat, má význam 

z hľadiska prevencie zdravia, imunostimulačných účinkov, produkcie biopotravín a ochrane pred pôsobením 

rôznych toxických látok v životnom prostredí (Siwicki et al., 2004, Koréneková et al., 2004; Koréneková et al. 

2007). 

V našej praci sme sa zamerali na sledovanie vplyvu suchého extraktu eleuterokoka tŕnistého a silice rumančeka 

kamilkového na hmotnosť vajec a nosníc plemena Hisex braun v priebehu 4 týždňov experimentu.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

V modelovom experimente (4 týždne) bol aplikovaný suchý extrakt Eleuterococcus senticosus MAXIM. 

(s obsahom eleuterozidu B 0,71%; eleuterozidu E 1,14%, ako extrakčné médium bol použitý 30% etanol) 

nosniciam plemena Hisex braun, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kontrolná skupina (CG, n=10), I. 

pokusná skupina (EGI, n=10) s prídavkom suchého extraktu v koncentrácií 0,1%. 

V ďalšom štvortýždňovom modelovom experimente bola nosniciam plemena Hisex braun aplikovaná do 

kŕmnej zmesi rumančeková silica (Matricaria recutita L.) s obsahom účinných látok - bisabololoxid A, 

bisabololoxid B a bisabolonoxid do 3%, farnezén 43±2%, bisabolol 20±1%, chamazulén 4,6±0,2%. Nosnice 

boli rozdelené na kontrolnú skupinu (CG= 8) a pokusnú skupinu (EG=8), ktorej sa do kŕmnej zmesi aplikovala 

rumančeková silica v koncentrácii 0,1%. 

Nosnice boli kŕmené kŕmnou zmesou HYD – 10 a chované v trojetážovej stupňovitej klietkovej batérií. Krmivo 

a voda boli k dispozícií ad libitum. Počas 4 týždňov experimentu bol sledovaný celkový zdravotný stav, 

hmotnosť vajec a nosníc u všetkých skupín. Hmotnosť vajec a nosníc boli zaznamenávané v týždenných 
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intervaloch.  

Výsledky boli štatistický vyhodnotené programom Excel 2003 a Statistica 6.0. Na štatistické vyhodnotenie 

hmotnosti nosníc v priebehu 4. týždňov experimentu bola použitá Friedmanova ANOVA metóda a 

neparametrická analýza rozptylu. Pri vyhodnotení a porovnaní hmotnosti vajec sme použili Studentov t-test. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Klinické pozorovania pokusných a kontrolných skupín nepreukázali žiadne zmeny v ich zdravotnom stave. 

Prídavok suchého extraktu eleuterokoka tŕnistého a silice rumančeka kamilkového do kŕmnej zmesi priaznivo 

ovplyvnilo hmotnosť vajec a nosníc hybrida Hisex braun (tabuľka 1, 2, 3, 4). 

Znášku nosníc okrem dedičného základu ovplyvňujú faktory chovateľského prostredia. Zabezpečenie optimál-

nych bioklimatických faktorov a úroveň výživy determinujú realizáciu potenčnej schopnosti v znáške nosníc. 

Okrem základných nutričných faktorov rozhodujú o kvalite vajec aj mikroklimatické faktory prostredia 

(teplota, vlhkosť vzduchu, jeho zloženie), ale aj fyziologický a zdravotný stav nosníc. Pre získanie kvalitných 

vajec s mechanicky neporušenou škrupinou nesmú byť nosnice vystavené stresom. Stres spôsobuje výskyt va-

jec s nepravidelným tvarom či náklepkov (Šály et al., 2003).  

Pri vyhodnotení hmotnosti nosníc a vajec medzi kontrolnou skupinou a pokusnými skupinami v priebehu 4 

týždňov experimentu sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely.  

 

Tabuľka 1 Vplyv suchého extraktu Eleuterococcus senticosus MAXIM. na hmotnosť vajec 

 

Vysvetlivky: 
n – počet 
x – priemer 
Me – medián 
SD – smerodajná odchýlka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina 

Štatisti
cké 

hodnot
y 

1. týždeň 
experime
ntu 

2. 
týždeň 
experim
entu 

3. týždeň 
experim
entu 

4. týždeň 
experime
ntu 

      

Kontrolná 
skupina 

n 27 34 62 46 

x 0,05 0,05 0,06 0,06       

Me 0,05 0,05 0,06 0,06       

SD 0,005 0,006 0,005 0,006       

I. pokusná 
skupina 

n 14 45 66 49       

x 0,05 0,05 0,06 0,07       

Me 0,05 0,05 0,05 0,06       

SD 0,004 0,006 0,004 0,068       
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Tabuľka 2 Vplyv silice Matricaria recutita L. na hmotnosť vajec 

 

 
 
Tabuľka 3 Vplyv suchého extraktu Eleuterococcus senticosus MAXIM. na hmotnosť nosníc Hisex braun 
 

 
 
Tabuľka 4 Vplyv silice Matricaria recutita L. na hmotnosť nosníc Hisex braun 
 

 
 
Pri porovnávaní hmotnosti vajec v pokusnej skupine s prídavkom suchého extraktu eleuterokoka trńistého 

došlo k štatisticky významným zmenám (zvýšeniu hmotnosti vajec) v 2. – 4. týždni experimentu (P<0,01). 

Podobné zmeny boli zistené v pokusnej skupine s prídavkom silice rumančeka kamilkového. Hmotnosť vajec 

sme porovnávali aj medzi pokusnými skupinami navzájom, kde bola zaznamenaná štatistická významnosť v 1., 

3. (P<0,01) a 4. (P<0,05) týždni experimentu. 

V našom modelovom experimente sme zaznamenali výrazne pozitívny vplyv extraktu rumančeka kamilkového 

Skupina 

Štatisti
cké 

hodnot
y 

1. týždeň 
experime
ntu 

2. 
týždeň 
experim
entu 

3. týždeň 
experim
entu 

4. týždeň 
experime
ntu 

      

Kontrolná 
skupina 

n 51 55 54 56 

x 0,052 0,052 0,053 0,052       

Me 0,052 0,052 0,053 0,052       

SD 0,0010 0,0007 0,0009 0,0010       

Pokusná 
skupina 

n 47 56 50 55       

x 0,051 0,053 0,053 0,054       

Me 0,051 0,052 0,053 0,054       

SD 0,0011 0,0020 0,0013 0,0026       

Skupina 
Štatistic
ké 

hodnoty 

1. týždeň 
experime
ntu 

2. 
týždeň 
experim
entu 

3. týždeň 
experime
ntu 

4. týždeň 
experime
ntu 

      

Kontrolná 
skupina 

n 10 10 10 10 

x 1,69 1,76 1,84 1,84       

Me 1,70 1,80 1,88 1,88       

SD 0,161 0,134 0,134 0,140       

I. pokusná 
skupina 

n 10 10 10 10       

x 1,75 1,79 1,87 1,89       

Me 1,81 1,83 1,84 1,85       

SD 0,256 0,258 0,328 0,353       

Skupina 
Štatistic
ké 

hodnoty 

1. týždeň 
experime
ntu 

2. 
týždeň 
experim
entu 

3. týždeň 
experime
ntu 

4. týždeň 
experime
ntu 

      

Kontrolná 
skupina 

n 8 8 8 8 

x 1,66 1,56 1,58 1,60       

Me 1,75 1,68 1,69 1,69       

SD 0,260 0,240 0,230 0,210       

Pokusná 
skupina 

n 8 8 8 8       

x 1,59 1,59 1,61 1,63       

Me 1,60 1,61 1,61 1,63       

SD 0,194 0,182 0,175 0,179       
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a eleuterokoka trnistého. Svedčí o tom aj veľmi dobrý zdravotný stav a žiadna úmrtnosť experimentálnych 

zvierat počas celého pokusného obdobia. 

Z našich výsledkov vyplýva, že suchý extrakt eleuterokoka tŕnistého a silica rumančeka kamilkového 

ovplyvňuje hmotnosť vajec už v dávke 0,1 % v krmive. V budúcnosti je vhodné uvažovať o vyšších dávkach 

extraktu, prípadne dlhodobejšom experimente. Fytoaditíva vrátane rumančeka kamilkového a eleuterokoka 

tŕnistého predstavujú určitú alternatívu pre hospodárske zviaratá vrátane hydiny. Čoraz prísnejšie normy EÚ a 

neustále znečisťovanie životného prostredia predstavuje značný tlak súvisiaci práve s využívaním týchto látok 

v podmienkach veterinárej a poľnohospodárskej praxe.  

 
ZÁVER 
 
Podávanie rastlinných extraktov predstavuje vhodnú a perspektívnu alternatívu pri produkcii 

zdravých potravín živočíšneho pôvodu. Produkcia biopotravín je nevyhnutnou potrebou sú-

časnosti a budúcnosti. Suchý extrakt Eleutherococcus senticosus MAXIM. a silica Matrica-

ria recutita L.,  ktoré sme použili v našich modelových experimentoch mali významný vplyv 

na hmotnosť vajec a nosníc plemena Hisex braun. Pravdepodobne je to dôsledok nielen vý-

raznejšej a zaujímavejšej arómy prijímaného krmiva, ale aj niektorých obsahových látok da-

ného extraktu. V priebehu experimentu sme nezaznamenali žiadny úhyn a chorobnosť 

v sledovaných skupinách zvierat, aj z tohto hľadiska sú naše poznatky zaujímavé a porovna-

teľné s používaním extraktov iných druhov liečivých rastlín. 
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Merck – symbol kompetentnosti 
 

 

 

 

 

 

 

Chémia  

Spoločnosť Merck je popredný globálny výrobca chemikálií, ktorý stanovuje úroveň kvality 
produktov s veľmi rozsiahlymi a prísnymi špecifikáciami obsahu nečistôt. Môžete počítať s ma-
ximálnou spoľahlivosťou a preukázanou bezpečnosťou našich produktov vo svojich analy-
tických aplikáciách a výrobných procesoch bez ohľadu na ich zložitosť. 

Monitorovanie mikrobiologickej čistoty ovzdušia 

 
Najkompletnejšia a najpresnejšia séria systémov na monitorovanie mikrobiologickej čistoty 
ovzdušia - MAS 100 Eco® airsampler na odber vzduchu v čistých priestoroch ako aj v 
potravinárskych a nápojových výrobných prevádzkach.  

Monitorovanie čistoty   

 
HY-LiTE® System, luminometer a Test-pens (testovacie perá) na objektívne vyhodnotenie čistoty 
po vykonaní čistiacich operácií, ktoré sú súčasťou výrobného procesu potravín a nápojov.  

Mikrobiológia   

 
Výskum a vývoj médií a ostatných produktov pre mikrobiológiu pre oblasti potravinárstva, výroby 
nápojov, úpravy a čistenia vody, farmaceutického priemyslu, biotechnológií, životného prostredia 
a univerzitného výskumu. 

Chromatografia   

 
Orientácia na uspokojenie potrieb zákazníka a vývoj „na mieru šitých” riešení vo všetkých 
aplikáciách. Vývoji sorbentov, analytických a preparatívnych kolón pre prípravu vzoriek, 
tenkovrstvovej chromatografii a produktov pre biochromatografiu. 
 

 
 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte, prosím, nášho regionálneho 
zástupcu alebo naše Zákaznícke centrum Merck spol. s r. o.  
na tel.: 02 / 49 267 276, príp. csc@merck.sk 
 
Merck spol. s r. o. 
Tuhovská 3 
831 06 Bratislava 
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PROTI VŠETKÝM ŠKODCOM JE MOŽNOSŤ 
ÚČINNEJ OCHRANY... 

 
 

BÁBOLNA BIO , ako Váš partner  , k Vašej profesionálnej činnosti 
ponúka ucelený systém ochrany proti škodcom a nežiadúcemu vtáctvu . 

 
 

PROTECT 
požerové nástrahy na hlodavce 
 

BioStop 
lepové pasce lietaj.lez. hmyz 
 

TALON 
ničenie myší  
 

PESTSTOP 
prof.dezinsekcia. 
 

MOSQUITOX 1ULV 
ochrana proti komárom 
 

Chameleon 
svetelné pasce proti muchám 
 

AVIPOINT        
NETWORK  
Systém ochrany  proti nežiadúcemu vtáctvu  
 
 

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. -  profesionálne riešenie ochrany proti škodcom, 
Člen európskej konfederácie CEPA , Sdružení  pracovníkú DDD a Cechu profesionálov v DDD na Slovensku, 

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri OS v B.B. v odd. Sro, v l.č.:6757/S-IČ DPH:SK 20200855 
985 59 Vidiná – Exnárova 23.  Prevádzka : 984 01 Lučenec – Moyzesova 50. 

Tel.: 047 / 433 16 53, Fax: 047 / 451 16 97. 
E-mail: babolna@slovanet.sk,  www.babolna-bio.com 
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Z histórie a súčasnosti .. 
 
BÁBOLNA BIO , ako Váš partner  neustále dáva dôraz, aby jej  výrobky a systémy 
ochrany spĺňali zo strany účinnej látky , formulácie návnady a prevedenia  nároky 
kladené na modernú a účinnú deratizáciu, dezinsekciu a v neustále sa rozširujúcom 
sortimente ponúkať maximálnu možnosť výberu  pre zákazníka. 
 
BÁBOLNA BIO v súčasnosti už viac ako 30 rokov  zohráva  popredné miesto 
z hľadiska produkcie  požerových nástrah  a produktov k profesionálnej ochrane proti 
škodcom  v stredoeurópskom meradle . 
Za  uvedenými úspechmi  je nespočetné množstvo výskumných hodín strávených vo 
vlastných laboratóriách  pri presadzovaní nových  systémov ochrany proti škodcom . 
 
Sem môžem zaradiť vývoj nových antikoagulantných  prípravkov , 
v ničení švábov zavedenie syntetických  mikrokapsulovaných pyretroidov 
ako spôsob ochrany proti švábom vypudením, ktorej technológia sa tiež viaže 
k BÁBOLNA BIO. 
 
BÁBOLNA BIO  uviedla na trh v rámci prípravkov tzv , regulátorov rastu hmyzu 
svoj  nástrahový prípravok na ničenie mravcov faraonov , ktorý svojím zložením 
spĺňa všetky kritéria účinnej a čistej ochrany v blízkosti človeka. 
 
Problémom 21 storočia sa stávajú holuby , ktoré dokážu svojou prítomnosťou 
a trusom znečisťovať fasády budov a zároveň znehodnocovať okolie  . Aj v tomto 
segmente služieb sme sa vypracovali na popredné miesto , kde poskytujeme  na 
prevedenie 3-5 ročnú záruku so životnosťou do 30 rokov .  
 
Filozofia BÁBOLNA BIO smeruje k tomu aby vedel ponúknuť pre človeka a domáce 
a hospodárske zvieratá , ochranu proti škodcom spôsobom  na maximálny dôraz na 
čistotu životného prostredia  s maximálnou účinnosťou produktu. 

 
Ku konci 90 rokov sa BÁBOLNA BIO stala rozhodujúcim prvkom s sortimente 
komplexnej ochrany proti škodcom v stredoeurópskom meradle . 
V súčasnosti  exportujeme do  25 krajin v celosvetovom meradle a spolupracujeme 
s významnými medzinárodnými partnermi a poznatky prenáša k svojim zákazníkom. 
 
Dovoľte mi ako konateľovi spoločnosti BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.  
vysloviť poďakovanie za dôveru Vám už existujúcim zákazníkom a Vám  
ktorým sa  ešte rozhodujete o výbere dodávateľa  uľahčiť a  pomôcť pri výbere 
a otestovaní našich produktov  a služieb aj touto formou . 
 
Teraz máte jedinečnú možnosť využiť tieto poznatky a výhody a preniesť 

ich aj do svojej profesionálnej činnosti.  
Vyberte si z ponuky produktov a služieb , otestujte nás aj Vy ! 

 
 

S úctou 
Juraj Ágoston 

Konateľspoločnosti 




