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Streszczenie 

 

Celem badań było określenie wpływu czynników takich jak rasa, stan fizjologiczny, 

suplementacja paszy preparatem opartym na naturalnych olejkach eterycznych z Origanum 

vulgare (Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) na ekstensywność i intensywność zarażeń 

pasożytniczych u owiec oraz oszacowanie wpływu zastosowanego preparatu na efekt 

ekonomiczny produkcji jagniąt. Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek 

należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Materiał zwierzęcy stanowiły matki 

i jagnięta rasy uhruskiej oraz owce matki linii syntetycznych bcp i scp. We wszystkich 

eksperymentach obserwacjami  objęto łącznie 1430 zwierząt, w tym 878 owiec matek oraz 552 

jagnięta. Zwierzęta utrzymywane były w ujednoliconych warunkach środowiskowo-

żywieniowych pod stałą kontrolą zootechniczno–weterynaryjną. W trakcie doświadczeń 

przeprowadzono badania parazytologiczne, których celem było określenie intensywności i 

ekstensywności inwazji pasożytów przewodu pokarmowego u owiec. Materiał badawczy 

stanowił kał pobierany z prostnicy od owiec matek: w okresie ciąży, w 2., 28., 42. ,56., 100. 

dniu po wykotach oraz okresie jałowości. Natomiast od jagniąt w: 28., 42., 56., 100. dniu życia. 

W celu określenia wpływu żywienia paszą z dodatkiem preparatu zawierającego olejki 

eteryczne z Origanum vulgare oraz Citrus spp. na ograniczenie inwazji pasożytów oraz wzrost 

jagniąt podzielono zwierzęta na trzy grupy. Grupa 1- grupa kontrolna, dieta nie była 

suplementowana, Grupa 2- dieta matek suplementowana preparatem w okresie od trzeciego 

miesiąca ciąży aż do wykotu, urodzone jagnięta żywione były jak grupa kontrolna oraz Grupa 

3-dieta suplementowana preparatem w okresie: owce matki od trzeciego miesiąca ciąży do 

odsadzenia jagniąt, natomiast jagnięta od 14. dnia życia. W trakcie doświadczenia 

monitorowana była ekstensywność oraz intensywność inwazji pasożytów a także kontrolowana 

była masa ciała zwierząt, przyrosty dobowe. W celu określenia umięśnienia oraz otłuszczenia 

jagniąt wykonano analizę ultrasonograficzną. W wyniku badań stwierdzono istotnie niższą 

ekstensywność inwazji pasożytów u owiec rasy uhruskiej w porównaniu do obu linii 

syntetycznych bcp i scp. Najwyższe wartości ekstensywności jak i intensywności inwazji 

pierwotniaków z rodzaju Eimeria  oraz nicieni Trichostrongylidae oraz Capillaria 

zaobserwowano w okresie zasuszania i jałowości. Zastosowanie preparatu zawierającego olejki 

eteryczne z  Origanum vulgare (Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) wpływało na obniżenie 

ekstensywności inwazji Eimeria spp., Trichostrongylidae oraz Capillaria u owiec matek. 

Natomiast  przypadku jagniąt stwierdzono istotny jego wpływ na obniżenie ekstensywności 
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oraz intensywności inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria. Zastosowany preparat korzystnie 

wpływał na wzrost jagniąt w całym okresie odchowu. Ograniczenie inwazji kokcydiów 

u jagniąt w wyniku żywienia paszą z dodatkiem olejków eterycznych wpłynęło korzystnie na 

końcowy wynik ekonomiczny zwiększając wpływy za żywiec rzeźny od 7,83 do 45,17% w 

zależności od wieku jagniąt. W przypadku stwierdzonej, na podstawie badania 

parazytologicznego, konieczności przeprowadzenia zabiegów odrobaczających 

najkorzystniejszym terminem,  ze względu na najwyższą ekstensywność jak i abundancję 

inwazji, jest okres  zasuszania i jałowości. Wykorzystanie ras o mniejszej wrażliwości na 

zarażenia w połączeniu z żywieniem paszą zawierającą roślinne substancje bioaktywne 

o działaniu przeciwpasożytniczym może stanowić alternatywę dla stosowania tradycyjnych 

środków chemicznych w profilaktyce przeciwpasożytniczej stad owiec. 

 

Słowa kluczowe: owce, jagnięta, rasa, okres fizjologiczny, suplementacja, olejki eteryczne, 

Origanum vulgare, Citrus spp., efekt ekonomiczny 
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Summary 

 

The aim of the study was to determine the influence of factors such as breed, 

physiological condition and supplementation of feed based on the natural essential oils of 

Origanum vulgare (Lamiacea) and Citrus spp. (Citraceae) on the extensiveness and intensity 

of parasitic infestations in sheep, and to estimate the influence of the supplement on the 

economic effectiveness of lamb production. The study was carried out at the Bezek 

experimental farm, which belongs to the University of Life Sciences in Lublin. The animal 

material consisted of ewes and lambs of the uhruska sheep breed and ewes of synthetic lines 

bcp and scp. In all experiments a total of 1430 animals were observed, comprising 878 ewes 

and 552 lambs. The animals were kept under uniform environmental and feeding conditions as 

well as constant zootechnical and veterinary control. During the experiments, parasitological 

studies were carried out in order to determine the intensity and extensiveness of intestinal 

parasite infestations in sheep. The tested material consisted of faeces taken from the rectum 

from of the ewes: during pregnancy and on days 2, 28, 42, 56 and 100 after lambing, as well as 

in the period of sterility. Material was taken from lambs on days 28, 42, 56 and 100 of their life. 

In order to determine the effect of feeding with supplements containing essential oils from 

Origanum vulgare and Citrus spp. on the reduction of parasitic infections and improvement in 

lamb growth, the animals were divided into three groups. Group 1 - control group, without 

supplementation. Group 2 - diet containing supplements in the period from month 3 of 

pregnancy to birth; born lambs were fed the same as the control group. Group 3 - diet containing 

supplements in the period from month 3 of pregnancy to weaning, lambs from the day 14 of 

life. During the experiment, the extensiveness and intensity of the parasite infestations were 

monitored. Also, the weight of the animals and the daily gains were monitored. Ultrasound 

examinations were performed in order to determine the muscularity and body fat content in the 

lambs. The study showed a significantly less extensive parasite infestations in the uhruska sheep 

compared to both synthetic bcp and scp lines. The highest values of the extent and intensity of 

infestations with protozoa of the genus Eimeria and Trichostrongylidae and Capillaria 

nematodes were observed in the period of weaning and sterility. The application of a 

preparation containing essential oils from Origanum vulgare (Lamiacea) and Citrus spp. 

(Citraceae) reduced the extensiveness of Eimeria spp., Trichostrongylidae and Capillaria 

infestations in the ewes. In the case of lambs, there was a significant effect of the preparation 

on the decrease in extensiveness and intensity of protozoa infestations of the genus Eimeria. 

The applied preparation had a positive effect on the growth of lambs during the whole rearing 
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period. The reduction in coccidia infections in lambs as a result of feeding with fodder 

containing essential oils had a positive effect on the final economic result, increasing the income 

potential from 7,83 to 45,17%, depending on the age of lambs. If it were necessary to conduct 

a deworming treatment, based on the result of a parasitological examination, the best time 

would be the period of weaning and sterility, due to the highest extensiveness and abundance 

of the infestation. The use of breeds with lower susceptibilities to infection in combination with 

feeding a feed containing bioactive plant substances with an anti-parasitic effect may be an 

alternative to the use of traditional chemicals in the prevention of anti-parasitic of in sheep. 

 

Keywords: sheep, lambs, breed, physiological period, supplementation, essential oil, 

Origanum vulgare, Citrus spp., economic effect 
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Wstęp 

 

Jednym z ważniejszych problemów z jakim spotykają się hodowcy owiec na całym 

świecie są zarażenia pasożytnicze. Problem ten jest istotny, ze względu na duże straty 

ekonomiczne spowodowane zmniejszeniem produkcyjności, a także kosztami związanymi z 

leczeniem (Aguerre i wsp., 2018; Lambertz i wsp., 2018). Do najczęstszych objawów zarażenia 

pasożytami można zaliczyć biegunkę, utratę masy ciała, zmniejszone tempo wzrostu,  niższą 

wydajność mleka, a w skrajnych przypadkach  upadki zwierząt (Mavrot i wsp., 2015; 

Burgunder i wsp., 2018).  

 Omawiając problem zarażeń  pasożytniczych u małych przeżuwaczy należy zauważyć, 

że często mają one postać subkliniczną przez co nie są zauważane przez hodowców. Brak 

widocznych objawów opóźnia diagnozę zarażenia co w wielu przypadkach uniemożliwia 

prawidłowe leczenie. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera opracowanie 

skutecznych metod profilaktycznych, które pozwoliłyby na ograniczenie ryzyka wystąpienia 

zarażeń (Tariq, 2018; Mendes i wsp., 2017).  

Do tej pory jednoczesne połączenie wiedzy o epidemiologii pasożytów przewodu 

pokarmowego z opracowaniem skutecznych leków przeciwpasożytniczych pozwoliło na 

sukces w walce z nimi. Jednak nadmierne stosowanie leków prowadzi do coraz większej 

lekooporności pasożytów na powszechnie stosowane chemioterapeutyki (Sharma i Ganguly, 

2016; Burgunder i wsp., 2018; Singh i wsp., 2018). W związku z tym poszukiwanie 

alternatywnych metod ograniczania inwazji pasożytniczych wymaga rozwoju strategii kontroli, 

które optymalizują wykorzystanie środków przeciwpasożytniczych i jednocześnie zmniejszają 

ryzyko dalszego rozwoju lekooporności pasożytów. Jak podają Lambertz i wsp. (2018) jedną z 

metod mogłaby być genetyczna selekcja mniej wrażliwych na zarażenia zwierząt. Związane 

jest to z obserwacjami wielu naukowców na całym świecie, którzy odnotowali istotne różnice 

w poziomie zarażeń pasożytniczych pomiędzy osobnikami (Moreau i Chauvin, 2010; 

González-Garduño i wsp., 2018). Pomocne w profilaktyce może być także prawidłowo 

zbilansowane pod tym kątem żywienie zwierząt. Jak donosi w swoich badaniach  Aguerre i 

wsp. (2018) dieta w której zastosowano pasze wysokobiałkowe czy też wzbogacone w taniny 

może skutecznie obniżać ryzyko wystąpienia omawianych zarażeń. Omawiając problematykę 

żywienia należy zwrócić szczególną uwagę na suplementację diety owiec zarówno makro jak 

i mikroelementami, co jest ważne zarówno z praktycznego jak i ekonomicznego punktu 

widzenia. Deficyt mineralny może powodować wiele problemów, w tym pogorszenie wzrostu, 

przyrostów masy ciała, ale także większą podatność na choroby,  w tym zarażenia pasożytnicze 
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(Cazarotto i wsp., 2018). Dobrym rozwiązaniem wydaje się połączenie zbilansowanego 

żywienia mineralnego z substancjami roślinnymi o działaniu przeciwpasożytniczym (Junkszew 

i wsp., 2015).  Zastosowanie preparatów ziołowych i ekstraktów roślinnych  staje się 

w ostatnich latach doskonałą alternatywą dla dodatków chemicznych (Cervantes-Valencia i 

wsp., 2016; Lambertz i wsp., 2018).   Warto podkreślić, że stosowanie roślin leczniczych w 

profilaktyce i leczeniu inwazji pasożytniczych, w tym nicieni żołądkowo-jelitowych,  ma swoje 

źródło w medycynie ludowej (Athanasiadou i wsp., 2007). Chociaż do niedawna większość 

danych dotyczących aktywności przeciwpasożytniczej roślin leczniczych była 

przypuszczeniem, to jednak obecnie wzrasta liczba eksperymentów badawczych mających na 

celu weryfikację odziaływania na pasożyty naturalnych aktywnych substancji  w nich 

zawartych (Athanasiadou i wsp., 2007).  

W związku z powyżej przedstawionymi informacjami, opracowywane programy 

profilaktyki przeciwpasożytniczej powinny uwzględniać różne metody, które będą się 

wzajemnie uzupełniać i będą dostosowane  do lokalnych warunków i praktyk hodowlanych 

(Taylor, 2013). Biorąc to pod uwagę szczególnie ważne staje się określenie czynników 

genetycznych,  fizjologicznych czy też żywieniowych mogących wpływać na poziom inwazji.  

Niezwykle istotne jest też poszukiwanie roślin o działaniu przeciwpasożytniczym, które można 

by wdrożyć do profilaktyki. Zastosowanie takich praktyk mogłoby w konsekwencji sprawić, że 

chemioterapeutyki byłyby wykorzystywane tylko w przypadkach wysokiego poziomu inwazji, 

jedynie na podstawie badań parazytologicznych (Muchiut i wsp., 2018).  
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Cel i hipoteza badawcza 

 

Inwazje pasożytnicze powodują znaczne starty ekonomiczne przez co obniżają 

opłacalność produkcji. Problem ten potęguje odporność pasożytów na powszechnie stosowane 

chemioterapeutyki, z którym zmagają się hodowcy na całym świecie. Dlatego też naukowcy i 

hodowcy starają się opracować programy profilaktyki przeciwpasożytniczej bez wykorzystania 

środków chemicznych, które pozwoliłby na ochronę stad owiec przed inwazjami 

pasożytniczymi. 

W związku z powyższym w hipotezie badawczej założono, że istnieją alternatywne 

metody profilaktyki przeciwpasożytniczej owiec, ograniczające wykorzystanie środków 

chemicznych. Podstawą sformułowania w/w hipotezy były następujące założenia: 

 Lokalne rasy zwierząt, utrzymywane na danym obszarze od wielu lat, wykazują 

mniejszą wrażliwość na zarażenia pasożytnicze, ze względu na wytworzenie 

genetycznej odporności na inwazje pasożytnicze.  

 Istnieje zależność pomiędzy okresem fizjologicznym a podatnością na zarażenia 

pasożytnicze. 

 Wprowadzenie do diety dodatku preparatu zawierającego olejki eteryczne Origanum 

vulgare i Citrus spp. wpływa na ograniczenie inwazji pasożytniczych.  

W celu weryfikacji hipotez badawczych przeprowadzono doświadczenia, których celem 

było określenie wpływu czynników genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych na 

poziom inwazji pasożytniczych. Realizacja tego celu była możliwa poprzez realizację celów 

szczegółowych takich jak: 

- określenie wpływu rasy na ekstensywność i intensywność inwazji pasożytniczych, 

- określenie wpływu okresu fizjologicznego na intensywność i abundancję inwazji 

pasożytniczych, 

- określenie wpływu suplementacji diety owiec matek i jagniąt na ekstensywność i 

intensywność inwazji pasożytniczych, 

- określenie wpływu suplementacji na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt. 
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Materiał i metody 
 

Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek należącej do Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, w której utrzymywanych jest 550 owiec matek.  Materiał zwierzęcy 

stanowiły matki i jagnięta rasy uhruskiej oraz owce matki linii syntetycznych bcp i scp. We 

wszystkich eksperymentach obserwacjami  objęto łącznie 1430 zwierząt, w tym 878 owiec 

matek oraz 552 jagnięta.  Zwierzęta w trakcie doświadczeń były utrzymywane w jednym 

gospodarstwie w systemie alkierzowym (okres od października do maja) lub alkierzowo-

pastwiskowym (w pozostałym okresie) w stałych warunkach żywieniowo–środowiskowych 

pod stałą kontrolą zootechniczno–weterynaryjną.  

 

1.1 Ocena wpływu rasy 

 

Badania mające na celu określenie wpływu rasy na intensywność oraz ekstensywność 

występowania zarażeń pasożytniczych przeprowadzono na 210 owcach matkach: 70 owiec 

matek rasy uhruskiej, 70 owiec matek linii syntetycznej scp oraz 70 owiec matek linii 

syntetycznej bcp. W trakcie doświadczenia przeprowadzono badania parazytologiczne. 

Materiał badawczy stanowił kał pobierany z prostnicy od owiec matek w okresie jesieni 

(listopad), zimy (styczeń), wiosny (kwiecień) oraz lata (czerwiec). 

 

1.2 Ocena wpływu okresu fizjologicznego  

 

Badania przeprowadzono na 224 owcach matkach linii syntetycznej scp, w okresie 

kolejnych dwóch lat. W pierwszym roku badaniami objęto 103, a w drugim 121 sztuk owiec 

matek. Owce matki uczestniczące w doświadczeniu nie były odrobaczane w przeciągu roku 

poprzedzającego oraz w trakcie obserwacji. W trakcie doświadczenia przeprowadzono badania 

parazytologiczne Materiałem do badań były próbki kału zwierząt pobierane z prostnicy 

w następujących okresach fizjologicznych: okres ciąży (listopad), w 2., 28.,42. i 56. dniu po 

wykotach, w okresie zasuszania (100 dni po wykotach) oraz okresie jałowości (pomiędzy 

zasuszaniem a stanówką).  

 

1.3 Ocena wpływu żywienia matek i jagniąt paszą z dodatkiem preparatu zawierającego 

roślinne olejki eteryczne na występowanie zarażeń pasożytniczych oraz na efekt 

ekonomiczny produkcji jagniąt rzeźnych 
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Dwa miesiące przed wykotami dokonano pierwszego pobrania i analizy kału owiec. Na 

podstawie wyników przeprowadzonej analizy parazytologicznej podzielono stado owiec matek 

na trzy grupy o zbliżonej ekstensywności i intensywności stwierdzonych inwazji 

pasożytniczych. Wszystkie grupy były jednorodne pod względem cech genetycznych, wieku 

oraz utrzymywane w tych samych warunkach. Czynnikiem różnicującym był dodatek preparatu 

OILIS SD (NEOVIA / Francja) w dawce 4 g / dzień (dla owiec) i 2 g / dzień (dla jagniąt). 

Zastosowany preparat OILIS SD (NEOVIA / Francja) zawierał, według informacji podanych 

przez producenta, kompozycję olejków eterycznych z Origanum vulgare (Lamiacea) i Citrus 

spp. (Citraceae).  

Grupa 1- grupa kontrolna, dieta nie była suplementowana (74 owce matki i 87 jagniąt) 

Grupa 2- dieta suplementowana preparatem OILIS SD o działaniu kokcydiostatycznym w 

okresie od trzeciego miesiąca ciąży aż do wykotu, urodzone żywione jak grupa kontrolna (73 

owce matki i 105 jagniąt) 

Grupa 3- dieta suplementowana preparatem OILIS SD o działaniu kokcydiostatycznym w 

okresie od trzeciego miesiąca ciąży do odsadzenia jagniąt, urodzone jagnięta od 14 dnia życia 

otrzymywały paszę z dodatkiem OILIS SD  (75 owiec matek i 84 jagnięta). 

 

1.3.1 Owce matki 

 

W celu określenia wpływu olejków eterycznych zawartych w paszy  na intensywność i 

ekstensywność inwazji pasożytniczych u owiec matek analizami parazytologicznymi objęto 

grupę 222 owiec matek  podzielonych na w/w 3 grupy badawcze. Materiał badawczy stanowił 

kał pobierany z prostnicy od owiec matek przed rozpoczęciem doświadczenia, w 2., 28., 42., 

56., 70. dniu po wykocie. 

 

1.3.2 Jagnięta 

 

Badania nad wpływem suplementacji diety preparatem opartym na naturalnych olejkach 

eterycznych na ekstensywność i intensywność inwazji pasożytów u jagniąt przeprowadzono na 

grupie 276 zwierząt. Materiał badawczy stanowił kał pobierany z prostnicy jagniąt w wieku 

28., 42., 56. i 70. dni pochodzących z powyżej opisanych trzech grup badawczych.  

Jagnięta ważono przy urodzeniu oraz w wieku 28., 56., 70. i 100. dni. Masy jagniąt zostały 

wykorzystane do obliczenia dobowych przyrostów masy ciała między poszczególnymi 

okresami.  U 100-dniowych jagniąt  wykonano in vivo pomiary ultrasonograficzne głębokości 
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mięśnia i grubości tłuszczu podskórnego przy użyciu ultrasonografu (EchoSon Albit) 

wyposażonego w elektroniczną szerokopasmową sondę liniową (LA-510 / L40). Pomiary 

ultrasonograficzne wykonane zostały między ostatnim kręgiem piersiowym a pierwszym 

kręgiem lędźwiowym. 

 

1.3.3 Analiza ekonomiczna 

 

W trakcie doświadczenia urodzone jagnięta poddane były okresowym ważeniom: przy 

urodzeniu, w 28., 56., 70. i 100. dniu życia. Na podstawie uzyskanych wyników badań 

oszacowano wartość ekonomiczną odchowanych jagniąt w poszczególnych standardach 

wagowych, uwzględniając ich przynależność do grup doświadczalnych. Do wyliczenia 

wartości jagniąt posłużono się średnią ceną uzyskiwaną za materiał rzeźny w poszczególnych 

standardach wagowych. Obowiązujące ceny zostały udostępnione przez Regionalny Związek 

Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie. W obliczeniach (wyliczając średnią wartość jagnięcia) 

uwzględniono wszystkie jagnięta uczestniczące w doświadczeniu (28., 56., 70. oraz 100. dzień), 

w przypadku zwierząt mieszczących się w standardzie od 0 do 12 kg, przyjęto wartość 

kilograma za 0 PLN, ze względu na brak możliwości sprzedaży. 

 

1.4 Analizy parazytologiczne 

 

Wszystkie pobrane próbki kału zostały poddane analizom parazytologicznym, które 

miały na celu określenie składu gatunkowego pasożytów oraz ekstensywności i intensywności 

lub abundancji inwazji pasożytniczych.  W celu określenia ekstensywności inwazji pasożytów 

przewodu pokarmowego zastosowano metody flotacyjne z wykorzystaniem nasyconego 

roztworu chlorku sodu (NaCl) i sacharozy (o ciężarze właściwym 1.25 g / ml) (Dryden i wsp., 

2005). Stwierdzone jaja oraz oocysty klasyfikowano do poziomu rodziny i rodzaju na 

podstawie cech morfologicznych. Wykonano również badania ilościowe pobranego materiału 

w celu określenia liczby oocyst w gramie kału (OPG- oocyst per gram) oraz liczby jaj w gramie 

kału (EPG- eggs per gram) metodą McMastera w modyfikacji Raynaud (Raynaud, 1970; 

Kochanowski i wsp., 2013).  

 

1.5 Analiza statystyczna 

 

Wszystkie wyniki doświadczeń zostały poddane analizie statystycznej.   
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Analizując wpływ rasy statystyczne różnice pomiędzy wartościami ekstensywności 

zostały potwierdzone przy pomocy testu chi-kwadrat. Dane analizowano przy użyciu programu 

„R” modułu „empir”. Natomiast przy opracowaniu statystycznym intensywności inwazji 

pasożytów wykorzystano procedury GLM programu Statistica 13. W celu stwierdzenia 

istotnych różnic pomiędzy średnimi wykorzystano test Tukeya, przy poziomie p≤0,05 i p≤0,01. 

Analizując wpływ okresu fizjologicznego wyniki dotyczące intensywności inwazji 

opracowano statystycznie przy zastosowaniu procedury GLM, wykorzystując program 

Statistica 13. W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy średnimi wykorzystano test 

Tukeya (dla różnych liczebności), przy poziomie p≤ 0,05 i p ≤ 0,01. Natomiast statystyczne 

różnice pomiędzy wartościami ekstensywności zostały potwierdzone przy pomocy testu chi-

kwadrat. Dane analizowane były przy użyciu programu „R” modułu „empir”.  

Wyniki dotyczące wpływu żywienia na ekstensywność i intensywność inwazji u owiec 

matek opracowano statystycznie przy zastosowaniu procedury GLM, wykorzystując program 

Staitistica 13. W przypadku jagniąt przed analizą liczba oocyst została przeliczona na 

logarytmy naturalne (log [OPG+1]), a następnie dane analizowano za pomocą analizy 

wieloczynnikowej wariancja (ANOVA czynnikowa z interakcją), Statistica program (system 

oprogramowania do analizy danych), wersja 6 (StatSoftInc., 2003). W celu stwierdzenia 

istotnych różnic pomiędzy średnimi wykorzystano test Tukeya (dla różnych liczebności), przy 

poziomie p≤0,05 i p≤0,01. Natomiast statystyczne różnice pomiędzy wartościami 

ekstensywności zostały potwierdzone przy pomocy testu chi-kwadrat. Dane analizowane były 

przy użyciu programu „R” modułu „empir”.  

Analizując wpływ żywienia na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt wyniki dotyczące 

mas ciała uzyskanych przez jagnięta w poszczególnych standardach wagowych opracowano 

statystycznie z zastosowaniem procedury GLM i z wykorzystaniem programu Statistica 13. 
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Wyniki 
 

Ocena wpływu rasy (Dudko i wsp.2017a – „Ocena wrażliwości na inwazje pasożytnicze 

wybranych ras owiec z terenu Lubelszczyzny”)  

 

Ocenę wrażliwości wybranych ras owiec na inwazje pasożytnicze przeprowadzono w 

czterech okresach: wiosna, lato, jesień i zima. W okresie jesieni i zimy istotnie najniższą 

ekstensywność inwazji Eimeria spp.  stwierdzono u owiec rasy uhruskiej 15,71%- w obu 

okresach  w porównaniu do linii syntetycznej bcp- 44,29% jesienią i 45,71% zimą (p≤0,01)  

oraz  scp- 38,57% w obu okresach (p≤0,05). Podobne tendencje odnotowano w okresie zimy, a 

różnice pomiędzy grupą owiec uhruskich (14,29%) okazały się statystycznie istotne (p≤0,05) 

w porównaniu do owiec linii bcp (40,00%) i scp (37,71%). W okresie lata procent zarażonych 

owiec w poszczególnych grupach był wyrównany, niemniej jednak warto zaznaczyć, że także 

w tym przypadku najniższy był w grupie owiec uhruskich. Analiza ekstensywności inwazji 

nicieni  z rodziny Trichostrongylidae wykazała, że w okresie jesieni, zimy oraz wiosny ilość 

zarażonych owiec rasy uhruskiej  była  ok. 5 -8 krotnie istotnie niższa (p≤0,01) w porównaniu 

do owiec linii syntetycznych bcp i scp. W okresie lata różnica uległa zwiększeniu, jednak 

w dalszym ciągu była ona około 2-krotnie niższa (p≤0,05)  u owiec rasy uhruskiej.  Analiza 

ekstensywności zarażeń nicieniami z rodzaju Capillaria wykazała istotne różnice (p≤0,01) 

jedynie w okresie lata pomiędzy grupą owiec uhruskich  (2,86%) a zwierzętami obu linii 

syntetycznych (20,00%). Owce uhruskie charakteryzowały się także mniejszą wrażliwością na 

zarażenia nicieniami Nematodirus wyliczona ekstensywność była 7- do ok. 28-krotnie niższa 

(p≤0,01) w porównaniu do obu analizowanych linii syntetycznych (p≤0,01).  

Intensywność inwazji była w większości przypadków wyrównana w poszczególnych grupach. 

Jedynie pomiędzy rasą uhruską  a linią scp stwierdzono istotne różnice (p≤0,05) w okresie 

wiosny w przypadku nicieni z rodziny  Trichostrongylidae oraz w okresie lata dla 

pierwotniaków rodzaju Eimeria spp.  

 

Ocena wpływu okresu fizjologicznego (Dudko i wsp. 2017b – „Zmienność ekstensywności i 

abundancji inwazji pasożytniczych u owiec w różnych stanach fizjologicznych”) 

 

Oceniając ekstensywność inwazji pasożytniczych w różnych stanach fizjologicznych 

owiec, stwierdzono najniższy procentowy udział zarażonych zwierząt pierwotniakami Eimeria 

spp. w 28. dniu po wykotach (8,14%), natomiast najwyższy w okresie jałowości (61,17%). W 
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przypadku nicieni z rodziny Trichostrongylidae najniższy poziom zaobserwowano po 

wykotach (11,11%), a najwyższy w okresie jałowości (59,22%). Ekstensywność dla nicieni z 

rodzaju Capillaria kształtowała się od 1,16% (28. dzień) do 19,42% w okresie jałowości. 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, najwyższą ekstensywność inwazji Nematodirus 

stwierdzono w okresie jałowości 23,30% natomiast najniższą w 42. dniu (1,12%). W drugim 

roku obserwacji najniższy poziom ekstensywności inwazji Eimeria spp. odnotowano 56. dnia 

po wykotach (28,70%), a najwyższy podobnie, jak w pierwszym roku, w okresie jałowości 

(56,20%). Ponad 1,5 razy wyższą ekstensywność inwazji nicieni Trichostrongylidae 

stwierdzono podczas ciąży (73,47%) w porównaniu do okresu zasuszania (43,70%). Natomiast 

dla nicieni z rodzaju Capillaria uzyskane wartości kształtowały się na poziomie od 3,45% (42. 

dzień) do 22,31% w okresie jałowości. Najniższy poziom ekstensywności inwazji nicieni 

Nematodirus stwierdzono w okresie zasuszenia (25,21%) a najwyższy w 28. dniu po wykotach 

(48,21%). Analiza abundancji Eimeria spp. wykazała najniższy poziom w 28. dniu po wykotach 

(33,33 OPG), a najwyższy w okresie jałowości (155,36 OPG). Podobne tendencje 

zaobserwowano dla nicieni Trichostrongylidae gdzie wartość abundancji wynosiła 

odpowiednio 37,37 i 98,66 EPG. W przypadku nicieni z rodzaju Capillaria abundancja 

wynosiła od 3,65 w 42. dniu do 21,88 EPG w okresie jałowości, natomiast dla Nematodirus od 

18,45 w okresie zasuszenia do 38,69 EPG w okresie ciąży. 

 

Ocena wpływu żywienia matek paszą z dodatkiem preparatu zawierającego roślinne 

olejki eteryczne na występowanie zarażeń pasożytniczych (Bojar i wsp. 2017 a – „Wpływ 

suplementacji diety preparatem zawierającym olejki eteryczne z Origanum vulgare (Lamiacea) 

and Citrus spp. (Citraceae) w aspekcie profilaktyki inwazji pasożytów przewodu pokarmowego 

owiec”)  

 

Jedną z metod profilaktyki przeciwpasożytniczej w stadach owiec jest stosowanie 

preparatów zawierających olejki eteryczne. Analiza skuteczności preparatu, którego bazą były 

olejki eteryczne z Origanum vulgare (Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) wykazała w 2. dniu 

po wykocie niższe (p≤0,05) wartości ekstensywności Eimeria spp w grupie 2. (10,87%) i 3 

(6,12%) w porównaniu do grupy kontrolnej -1. (22,22%). W 28. dniu zarówno w grupie 2. i 3. 

nie stwierdzono oocyst w kale natomiast w grupie 1. ekstensywność wynosiła 17,78% (p≤0,01). 

W 42., 56. oraz 70. dniu od wykotu odnotowano wzrost ekstensywności inwazji w grupie 2., w 

której wartości zbliżyły się do grupy 1. Należy zwrócić uwagę, że najniższą ekstensywność we 

wszystkich omawianych terminach stwierdzono w grupie 3. natomiast najwyższe w grupie 1. 
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We wszystkich przypadkach różnice okazały się statystycznie istotne (p≤0,05). Statystycznie 

istotne różnice ekstensywności nicieni żołądkowo-jelitowych (p≤0,05) pomiędzy grupami 

odnotowano w 2. dniu po wykocie między grupą 2. a 3., w 28. dniu pomiędzy grupą 1. (22,22%) 

a 3. (6,12%), w 42. dniu (2. a 3.) oraz  w 70. dniu między grupą 1. (48,89%) a 3. (26,53%). 

Zastosowana profilaktyka przeciwpasożytnicza wpłynęła na obniżenie ekstensywności w 2. 

oraz 28. dniu po wykocie w grupach 2. i 3., w których nie odnotowano jaj  Capillaria  w kale, 

natomiast w grupie 1. w  obu terminach procent zarażonych osobników wynosił 4,44%. W 42. 

dniu we wszystkich grupach nie odnotowano jaj nicieni Capillaria. W 56. i 70. dniu po wykocie 

nastąpił wzrost (p≤0,05) ekstensywności w grupie 1. (4,44 i 8,89 %) oraz 2. (4,35 i 6,52%) w 

porównaniu do grupy 3. suplementowanej preparatem przez cały okres doświadczenia, w której 

nie stwierdzono jaj w kale.  

 

Ocena wpływu żywienia jagniąt paszą z dodatkiem preparatu zawierającego roślinne 

olejki eteryczne na występowanie zarażeń pasożytniczych (Dudko i wsp. 2018 – „ Effect of 

dietary supplementation with  preparation comprising the blend of essential oil from Origanum 

vulgare (Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae) on coccidia invasion and lamb growth”)  

 

Analizując wpływ preparatu zawierającego  olejki eteryczne z Origanum vulgare 

(Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) na występowanie zarażeń pasożytniczych u jagniąt 

stwierdzono w wieku 28 dni istotne różnice (p≤0,01) pomiędzy ekstensywnością występowania 

Eimeria spp. w grupie 2. (6,67%) i  grupie 1. (29,89%). Także intensywność inwazji w tym 

okresie była najniższa w grupie 2. (średnia log OPG - 0,095), a najwyższa w grupie 1. (średnia 

log OPG 0,731). W 42. dniu życia jagniąt ekstensywność wzrosła o 9,19, 43,81 i 47,62 punktów 

procentowych odpowiednio w grupach 1., 2. i 3. Różnica między grupami 1. i 3. była 

statystycznie istotna (p≤0,01).  Najwyższą intensywność inwazji w tym okresie stwierdzono w 

grupie 3. (średnia log OPG - 2,439), w porównaniu do grupy 1. (średnia log OPG - 0,745) i 

grupy 2. (średnia log OPG - 0,789). W następnym pobraniu w 56. dniu nastąpił spadek 

zawartości w kale oocyst Eimeria spp. w grupie suplementowanej preparatem opartym na 

naturalnych olejkach (grupa 3. - 46,43%), podczas gdy częstość występowania nadal wzrastała 

w dwóch pozostałych grupach (grupa 1.- 80,46 i grupa 2.- 66,62%). Różnice między grupą 3. 

a grupą 1. były statystycznie istotne (p≤0,01). Podobnie jak w przypadku ekstensywności, 

intensywność inwazji była najwyższa (p≤0,01) w grupie 1. (średnia log OPG 2,283), podczas 

gdy najniższa intensywność była obserwowana w grupie 2. (średnia log OPG 1,107) i grupie 3. 

(średnia log OPG - 1,071). Podobny trend zarówno intensywności inwazji, jak i ekstensywności 
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zaobserwowano w wieku 70. dni. Warto zauważyć, że ekstensywność inwazji w grupie jagniąt 

karmionych dietą suplementowaną olejkiem eterycznym z Origanum vulgare i Citrus spp. była 

mniejsza - 42,86% (p≤0,01) niż obserwowana w grupie 1. - 96,55% i 2. - 90,48%. Podobne 

tendencje odnotowano w przypadku intensywności, która była najniższa (p≤0,01) w grupie 3. 

w porównaniu do grupy 1. i 2. Pozytywny wpływ dodatku kokcydiostatycznego został także 

potwierdzony podczas analizy dobowych przyrostów masy ciała. We wszystkich 

analizowanych okresach przyrosty masy ciała jagniąt były najwyższe w grupie 3. w porównaniu 

do pozostałych dwóch grup. Wyniki badania ultrasonograficznego wykazały najniższą grubość 

tkanki tłuszczowej w grupie 3. - 3,20 mm w porównaniu do grupy 1.- 4,23 mm i 2.- 3,85 mm. 

Natomiast średnia głębokość mięśnia longissimus dorsi była najwyższa w grupie 3.- 25,78 mm  

w porównaniu do dwóch pozostałych grup (grupa 1.- 22,21 mm i grupa 2.- 22,33 mm) 

 

Ocena wpływu żywienia owiec paszą z dodatkiem preparatu zawierającego roślinne olejki 

eteryczne na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt rzeźnych (Dudko, 2017c – „Wpływ 

suplementacji diety preparatem zawierającym olejki eteryczne z Origanum vulgare 

(Lamiaceae) i Citrus spp. (Citraceae) na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt rzeźnych”) 

  

Na podstawie okresowych ważeń mas ciała oszacowano wartość jagniąt. W 28. dniu 

średnia wartość za jedno jagnię wynosiła w grupie 1. od 0,00 zł w standardzie wagowym (sw) 

0-12 kg do 145,50 zł (sw 13-16 kg), w grupie 2. od 0,00 (sw 0-12 kg) do 152,98 zł (sw 13-16 

kg), a w grupie 3. od 0,00 (sw 0-12 kg) do 153,20 zł (sw 13-16 kg). W 56. dniu średnie wartości 

uzyskane za jedno jagnię kształtowały się w grupie 1. od 0,00 (sw 0-12 kg) do 213,57 zł (sw 

23-30 kg), od 0,00 do 204,97 zł w grupie 2. oraz w grupie 3. od 0,00 do 206,57 zł analogicznie 

w tych samych standardach wagowych. Kolejnym analizowanym okresem był 70. dzień, w 

którym w grupie 3. nie stwierdzono jagniąt w najniższym standardzie wagowym (0-12 kg), a 

średnia wartość jagnięcia kształtowała się od 162,25 zł (sw 13-16 kg) do 234,90 zł (sw 31-35 

kg). Natomiast wartości w grupie 1. wyniosły od 0,00 (sw 0-12 kg) do 251,82zł (31-35 kg), a 

w grupie 2. od 0,00 (sw 0-12 kg) do 232,18zł (sw 31-35 kg). Ostatnim analizowanym okresem 

był 100. dzień, w którym średnia wartość za jedno jagnię wyniosła w grupie 1. od 173,81 (sw 

13-16 kg) do 284,56zł (sw 36-40 kg), w grupie 2. od 165,36 (sw 13-16 kg) do 278,77 zł (sw 

36-40 kg), a w grupie 3. od 201,05 (sw 17-22 kg) do 283,99 zł (sw 36-40 kg). Na podstawie 

uzyskanych wartości obliczono procentową różnicę w wartości jagniąt pomiędzy grupami 

doświadczalnymi a grupą kontrolną. Wartość jagniąt w 28. dniu w grupie otrzymującej preparat 

zawierający olejki z Origanum vulgare (Lamiacea) oraz Citrus spp. (Citraceae) była wyższa o 



34 

 

45,17%, a w grupie 2. o 26,08% niższa w porównaniu do grupy 1. W 56.dniu różnice te uległy 

zmniejszeniu. Średnie wartości jagniąt w grupie 3. były wyższe o 16,11% natomiast w grupie 

2. o 5,52% niższe w porównaniu do wartości uzyskanych w grupie kontrolnej. W 70. oraz 100. 

dniu wartość jagniąt w grupie 3. była wyższa odpowiednio o 10,06% i 7,83% w porównaniu do 

grupy 1.  Natomiast  w grupie 2. utrzymała się niekorzystna tendencja odnotowana w 

poprzednim okresie. Wartość jagniąt omawianej grupy w porównaniu do grupy kontrolnej była 

niższa o 8,98% (70. dzień) i 1,35% (100. dzień).  
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Podsumowanie i wnioski 

 

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące podsumowania i 

wnioski: 

• Stwierdzono istotnie niższą ekstensywność inwazji pasożytów u owiec rasy uhruskiej 

w porównaniu do obu linii syntetycznych bcp i scp. 

• Najwyższe wartości ekstensywności jak i abundancji inwazji pierwotniaków z rodzaju 

Eimeria  oraz nicieni Trichostrongylidae oraz Capillaria zaobserwowano w okresie 

zasuszania i jałowości. 

• Zastosowanie preparatu zawierającego olejki eteryczne z  Origanum vulgare 

(Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) wpływało na obniżenie ekstensywności inwazji 

Eimeria spp., Trichostrongylidae oraz Capillaria u owiec matek. 

• Odnotowano istotny wpływ suplementacji diety jagniąt preparatem 

kokcydiostatycznym na obniżenie ekstensywności oraz intensywności inwazji 

pierwotniaków z rodzaju Eimeria. Stwierdzono także jego korzystny wpływ na wzrost 

jagniąt w całym okresie odchowu. 

• Ograniczenie inwazji kokcydiów u jagniąt w wyniku żywienia paszą z dodatkiem 

olejków eterycznych wpłynęło korzystnie na końcowy wynik ekonomiczny zwiększając 

wpływy za żywiec rzeźny od 7,83 do 45,17% w zależności od wieku jagniąt. 

• W przypadku stwierdzonej, na podstawie badania parazytologicznego,  konieczności 

przeprowadzenia zabiegów odrobaczających najkorzystniejszym terminem,  ze 

względu na najwyższe wartości ekstensywności jak i abundancji inwazji, jest okres  

zasuszania i jałowości.  

• Wykorzystanie ras o mniejszej wrażliwości na zarażenia w połączeniu z żywieniem 

paszą zawierającą roślinne substancje bioaktywne o działaniu przeciwpasożytniczym 

może stanowić alternatywę dla stosowania tradycyjnych środków chemicznych w 

profilaktyce przeciwpasożytniczej stad owiec. 
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Wśród czynników mających znaczący wpływ na 
opłacalność hodowli zwierząt, jest ich zdrowotność, 
która warunkuje ich wzrost i rozwój (8). W produkcji 
owczarskiej głównym problemem są zarażenia paso-
żytnicze, które mogą prowadzić do strat w produkcji 
wełny, mięsa i mleka (16). W wielu przypadkach 
przebiegają one bezobjawowo i są niezauważane 
przez hodowców, jednak nie pozostają bez wpływu na 
zdrowie i wzrost zwierząt. Inwazje pasożytnicze przy-
czyniają się do zmniejszenia wchłaniania składników 
odżywczych z pokarmu, co w konsekwencji prowadzi 
do zmniejszenia przyrostów i strat ekonomicznych 
(2, 4, 9). Jedną z głównych metod zwalczania inwazji 
pasożytniczych jest stosowanie preparatów chemiote-
rapeutycznych. Środki te są skuteczne, jednak metoda 

obarczona jest wieloma przeciwwskazaniami oraz 
ryzykiem uodporniania się pasożytów na rutynowo 
stosowne leki. W związku z tym promowane są obec-
nie połączone systemy zwalczania pasożytów, które 
opierają się na wykorzystaniu zwiększonej odporności 
gospodarza (genetycznej i niegenetycznej), ograniczo-
nym lub kontrolowanym narażeniu na występujące 
postaci dyspersyjne pasożytów (strategie wypasu), 
kontroli biologicznej czy też monitorowaniu zarażeń 
jako podstawy zarządzania (10). Poznanie czynników 
mających wpływ na zarażenia wydaje się kluczowe 
w opracowywaniu strategii przeciwpasożytniczych. 
Wśród głównych czynników można wyróżnić: płeć, 
masę ciała, stan reprodukcyjny, czynniki środowisko-
we, systemy hodowli, choroby towarzyszące czy też 
różnice występujące pomiędzy różnymi rasami zwie-
rząt (13, 18, 20). Interesującym kierunkiem wydaje 
się wykorzystanie metod selekcyjnych w programach 
hodowlanych zmierzających do wyhodowania zwierząt 

1) Projekt „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwie-
rząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” współfinansowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i le-
śnictwo” – BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

Ocena wrażliwości na inwazje pasożytnicze 
wybranych ras owiec z terenu Lubelszczyzny1)

PAULINA DUDKO, ANDRZEJ JUNKUSZEW, WIKTOR BOJAR,  
KLAUDIUSZ SZCZEPANIAK*, KRZYSZTOF TOMCZUK*

Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

*Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, u. Akademicka 12, 20-950 Lublin

Otrzymano 20.06.2017 Zaakceptowano 06.09.2017

Dudko P., Junkuszew A., Bojar W., Szczepaniak K., Tomczuk K.
Differentiation of vulnerability to parasitic infections in various breeds of sheep in the Lubelskie region

Summary
The aim of the study was to compare the prevalence and intensity of parasitic invasions between Uhruska 

sheep (a local breed protected in a genetic resources protection program) and two synthetic sheep lines: BCP 
and SCP. The sheep were kept in the same flock in a combined indoor-pasture management system with unified 
feeding and environmental conditions. The observed farm is located in south-east Poland. The study animals 
were 210 mother ewes of similar age (Uhruska breed – 70 sheep, synthetic prolific-meat BCP line – 70 sheep, 
SCP synthetic line – 70 sheep). The study material was faeces collected from the rectum of every mother ewe in 
autumn (November), winter (January), spring (April) and summer (June). On the basis of the obtained results, 
the following parasites were detected: Eimeria spp. and nematodes from the family Trichostrongylidae, as well 
as the genera Capillaria and Nematodirus. It was shown that in almost all cases the invasion intensity was 
similar, while the prevalence of parasitic invasion was significantly lower in local Uhruska breed sheep than 
in synthetic lines. This could stem from the better adaptation of the animals to the environmental conditions. 
The results of the observations indicate a need for further studies on the resistance of local breeds to parasitic 
invasions. The use of resistance breeds may be helpful in effective breeding work aimed at reducing the risk 
of infection. Such activity could lead to better growth and fewer deaths, which would certainly contribute to 
an improved profitability of sheep production.

Keywords: sheep, breed, parasites, resistance
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wykazujących się większą odpornością na inwazje pa-
sożytnicze. Jest to istotne, zwłaszcza, że koszty zwią-
zane ze zwalczaniem pasożytów są wysokie (5, 21).

Celem niniejszej pracy było porównanie wrażliwo-
ści na inwazje pasożytnicze pomiędzy rasą lokalną 
a dwiema liniami syntetycznymi owiec utrzymywa-
nych w tym samym stadzie w systemie alkierzowo-
-pastwiskowym.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji  

Bezek, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, położonej w południowo-wschodniej części Polski. 
Materiał zwierzęcy stanowiło 210 owiec matek (uhruska 
– 70 owiec, syntetyczne linie plenno-mięsne bcp (7) – 70 
owiec oraz scp (7) – 70 owiec). Wybrane rasy zwierząt 
stanowią ok. 95% populacji owiec utrzymywanych na Lu-
belszczyźnie (7). Zwierzęta były utrzymywane w jednym 
gospodarstwie w systemie alkierzowo-pastwiskowym, 
w stałych warunkach żywieniowo-środowiskowych, pod 
stałą kontrolą zootechniczno-weterynaryjną. Stanówkę ma-
tek prowadzono systemem haremowym (po 25-28 maciorek 
na 1 tryka) w okresie od 1 sierpnia do 15 września, zgodnie 
z zasadami przyjętymi w stadach zarodowych. Wykoty 
w analizowanym stadzie odbywały się w miesiącach stycz-
niu i lutym. Owce matki przebywały wraz jagniętami przez 
cały czas laktacji, trwający do 70. dnia od urodzenia jagniąt. 
Począwszy od maja do rozpoczęcia stanówki (1 sierpnia) 
zwierzęta miały możliwość wypasu na pastwiskach.

Badania parazytologiczne. W trakcie doświadczenia 
przeprowadzono badania parazytologiczne, których celem 
było określenie intensywności i ekstensywności inwazji 
pasożytów przewodu pokarmowego u owiec matek. Mate-
riał badawczy stanowił kał pobierany z prostnicy od owiec 
matek w okresie jesieni (listopad), zimy (styczeń), wiosny 
(kwiecień) oraz lata (czerwiec). W celu określenia eks-
tensywności inwazji poszczególnych rodzin lub rodzajów 
pasożytów zastosowane zostały metody flotacyjne z wyko-
rzystaniem nasyconego roztworu chlorku sodu (NaCl) i sa-
charozy (ciężar właściwy 1,25 g/ml) (3). Stwierdzone jaja 
oraz oocysty klasyfikowano do poziomu rodziny i rodzaju 
na podstawie cech morfologicznych. Następnie zostały wy-
konane badania ilościowe próbek kału dla określenia liczby 
oocyst w gramie kału (OPG – oocysts per gram) metodą 
McMastera w modyfikacji Raynaud (12, 15).

Badania statystyczne. Statystyczne różnice pomiędzy 
wartościami ekstensywności zostały potwierdzone przy 
pomocy testu chi-kwadrat. Dane analizowano przy użyciu 
programu „R” modułu „empir” (17). Natomiast przy opra-
cowaniu statystycznym intensywności inwazji pasożytów 
wykorzystano procedury GLM programu Statistica 13. 
W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy średnimi 
wykorzystano test Tukeya, przy poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01.

Wyniki i omówienie
W niniejszych badaniach podjęto próbę porównania 

zarówno stopnia ekstensywności, jak i intensywności 
inwazji pomiędzy rasą lokalną objętą programem 
ochrony zasobów genetycznych (uhruska) a dwiema 

liniami syntetycznymi owiec bcp i scp. Na podstawie 
badania koproskopowego stwierdzono występowanie 
następujących pasożytów: kokcydii z rodzaju Eimeria 
oraz nicieni z rodziny Trichostrongylidae, Nematodirus 
i rodzaju Capillaria. W wynikach nie uwzględniono 
tasiemczycy ze względu na nieliczne stwierdzone jej 
przypadki w stadzie. Ekstensywność zarażenia owiec 
przedstawiono w tabeli 1. W okresie jesieni istotnie 
najniższą ekstensywność inwazji Eimeria spp. stwier-
dzono u owiec rasy uhruskiej (15,71%) w porównaniu 
do linii syntetycznej bcp – 44,29% (p ≤ 0,01) oraz scp 
– 38,57% (p ≤ 0,05). Podobne tendencje odnotowano 
w okresie zimy, natomiast nieznacznie niższe wartości 
stwierdzono w kolejnym okresie obserwacji. Różnice 
pomiędzy wyliczoną ekstensywnością u zwierząt rasy 
uhruskiej (14,29%) okazały się statystycznie istotne 
(p ≤ 0,05) w porównaniu do grupy bcp (40,00%) i scp 
(37,71%). W okresie lata procent zarażonych owiec 
w poszczególnych grupach był wyrównany, niemniej 
jednak warto zaznaczyć, że także w tym przypadku 
najniższy był w grupie owiec uhruskich. Analiza 
ekstensywności inwazji nicieni Trichostrongylidae 
wykazała, że w okresie jesieni, zimy oraz wiosny 
ilość zarażonych owiec rasy uhruskiej (od 14,29% do 
15,71%) była ok. 5-8-krotnie niższa w porównaniu do 
owiec linii syntetycznych bcp (od 61,43% do 68,71%) 
i scp (od 62,86% do 64,29%). Natomiast w okresie 
lata różnica ta uległa zmniejszeniu, jednak w dalszym 
ciągu była ona około 2-krotnie niższa u owiec rasy 
uhruskiej. We wszystkich przypadkach uzyskane róż-

Tab. 1. Ekstensywność inwazji pasożytów w przebiegu do-
świadczenia

Pora 
roku Pasożyt

Rasa

uhruska bcp scp

Jesień

Eimeria spp. 15,71Aa 44,29B 38,57b

Trichostrongylidae 10,00A 65,71B 62,86B

Capillaria spp.  5,71 15,71 12,86

Nematodirus  1,43A 40,00B 38,57B

Zima

Eimeria spp. 15,71Aa 45,71B 38,57b

Trichostrongylidae  8,57A 68,57B 64,29B

Capillaria spp.  1,43a 15,71b 14,29b

Nematodirus  5,71A 41,43B 38,57B

Wiosna

Eimeria spp. 14,29a 40,00b 37,71b

Trichostrongylidae 12,86A 61,43B 62,86B

Capillaria spp.  0,00  4,29  4,29

Nematodirus  1,43A 28,57B 32,86B

Lato

Eimeria spp. 44,29 47,14 50,00

Trichostrongylidae 34,29a 65,71b 55,71b

Capillaria spp.  2,86A 20,00B 20,00B

Nematodirus  1,43A 30,00B 31,43B

Objaśnienia: a, b; A, B – średnie oznaczone różnymi literami 
różnią się istotnie w wierszach małymi przy p ≤ 0,05, dużymi 
przy p ≤ 0,01
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nice pomiędzy rasą uhruską a obiema 
liniami syntetycznymi były istotne sta-
tystycznie, w pierwszych omawianych 
okresach na poziomie p ≤ 0,01, nato-
miast w okresie lata p ≤ 0,05. W przy-
padku analizy wartości ekstensywności 
inwazji nicieni z rodzaju Capillaria 
nie stwierdzono, z wyjątkiem okresu 
letniego, istotnych różnic pomiędzy po-
szczególnymi grupami. W lecie odsetek 
zarażonych owiec wahał się od 2,86% 
u owiec uhruskich do 20,00% u obu linii 
syntetycznych, różnice te były wysoce 
istotne (p ≤ 0,01). Na większą odpor-
ność rasy uhruskiej na zarażenia owiec 
nicieniami Nematodirus wskazują uzy-
skane wartości ekstensywności, która 
była od ok. 7- do ok. 28-krotnie niższa 
w porównaniu do obu analizowanych 
linii syntetycznych. We wszystkich 
przypadkach uzyskane różnice pomię-
dzy owcami uhruskimi a bcp i scp były 
wysoce istotne (p ≤ 0,01).

Intensywność inwazji (tab. 2) kształ-
towała się na niskim poziomie i była w większości 
przypadków wyrównana w poszczególnych grupach. 
Statystycznie istotne różnice (p ≤ 0,05) obserwowano 
wiosną pomiędzy rasą uhruską (211,11 EPG) a linią 
scp (136,36 EPG) w przypadku nicieni z rodziny 
Trichostrongylidae oraz rodzaju Eimeria spp. w okresie 
lata między owcą uhruską (250,00 OPG) a liniami bcp 
(109,09 OPG) i scp (114,29 OPG).

Jak podają Karlsson i Greeff (10), jedną z przyczyn 
zmniejszenia odporności zwierząt na pasożyty jest 
nadmierne stosowanie środków chemicznych. Duża 
ich skuteczność spowodowała, że hodowcy stali się 
od nich częściowo uzależnieni, co jednocześnie spra-
wiło, że zwierzęta pod względem genetycznym stały 
się bardziej podatne na zarażenia. Jest to szczególnie 
widoczne u ras doskonalonych w kierunku mięsnym 
(14), a do takich zaliczają się zarówno rasa suffolk, 
berrichon du cher, jak i charolaise będące komponen-
tami linii syntetycznych bcp i scp (7). Zwierzęta ras 
lokalnych są mniej wrażliwe na inwazje pasożytnicze. 
Tezę tę potwierdzają badania wykonane w wielu ośrod-
kach naukowych na świecie, w których stwierdzono 
większą odporność na zarażenia pasożytnicze u takich 
ras, jak: barbados blackbelly, st. croix, gulf coast czy 
garole w porównaniu do innych (1). Może to być 
spowodowane lepszym przystosowaniem zwierząt 
do panujących warunków środowiska, co także może 
się wiązać z lepszym wykorzystaniem paszy, a zatem 
lepszym działaniem systemu immunologicznego (6). 
O większej odporności rasy uhruskiej mogą też świad-
czyć badania wykonane przez Kędziorę i wsp. (11), 
którzy wykazali, że owce tej rasy są mniej narażone na 
zakażenia wirusem maedi visna w porównaniu do linii 

syntetycznych bcp i scp. Jedną z przyczyn tej zależno-
ści może być ograniczony kontakt stad owiec uhruskich 
ze zwierzętami innych ras wynikający z lokalnego 
jej zasięgu w porównaniu do owiec ras o większym 
zasięgu występowania (8). Lokalne występowanie 
rasy oraz związana z tym mała wymiana materiału 
genetycznego ze zwierzętami z innych terenów może 
w konsekwencji sprzyjać utrwaleniu się genetycznej 
odporności na zarażenia pasożytami. Powyższe dane 
mogą mieć istotne znaczenie w interpretacji wyników 
niniejszego doświadczenia, wskazując na naturalne 
zwiększanie się odporności owiec ras lokalnych na 
zarażenia pasożytnicze wynikające właśnie z lepszego 
przystosowania do panujących warunków środowiska. 
Opisane wyniki badań i obserwacji powinny być bra-
ne pod uwagę podczas opracowywania programów 
ochronny przeciwpasożytniczej stad owiec, szczegól-
nie, że, jak donoszą Piedrafita i wsp. (14), odporność 
na zarażenia pasożytami jest cechą dziedziczną. 
Programy takie zostały już komercyjnie zastosowane 
w Australii i Nowej Zelandii. Polegały one na doborze 
odpowiednich zwierząt w obrębie rasy bardziej od-
pornych na zakażenia pasożytnicze. W konsekwencji 
doprowadziło to do zmian w dynamice inwazji i po 
kilku pokoleniach do znaczącego wzrostu odporności 
na pasożyty (19). Określenie odporności występu-
jących w danym regionie ras na inwazje pasożytów 
może być pomocne w prowadzeniu skutecznej pracy 
hodowlanej zmierzającej do zmniejszenia ryzyka zara-
żeń. Konsekwencją takich działań powinien być lepszy 
wzrost oraz zmniejszenie liczby upadków zwierząt, co 
z pewnością przyczyni się do poprawy opłacalności 
produkcji owiec.

Tab. 2. Intensywność inwazji pasożytów w przebiegu doświadczenia (x ± SE)

Pora 
roku Pasożyt

Rasa owiec

uhruska bcp scp

Jesień

Eimeria spp. 136,36 ± 20,33 133,33 ± 9,83 137,50 ± 12,50

Trichostrongylidae 114,29 ± 14,29 130,30 ± 8,12 125,93 ± 8,59

Capillaria spp. 125,00 ± 25,00 125,00 ± 16,37 116,67 ± 16,67

Nematodirus 100,00 ± 0,00 117,65 ± 9,53 136,84 ± 11,37

Zima

Eimeria spp. 145,45 ± 36,59 133,33 ± 8,75 128,00 ± 9,17

Trichostrongylidae 150,00 ± 34,16 122,92 ± 6,13 131,11 ± 6,98

Capillaria spp. 100,00 ± 0,00 118,18 ± 12,20 110,00 ± 10,00

Nematodirus 100,00 ± 0,00 120,69 ± 7,66 137,04 ± 9,47

Wiosna

Eimeria spp. 130,00 ± 15,28 117,86 ± 7,37 140,00 ± 11,24

Trichostrongylidae 211,11 ± 42,31a 151,16 ± 7,71 136,36 ± 7,34b

Capillaria spp.   0,00 ± 0,00 133,33 ± 33,33 133,33 ± 33,33

Nematodirus 100,00 ± 0,00 115,00 ± 8,19 117,39 ± 8,08

Lato

Eimeria spp. 250,00 ± 24,82A 109,09 ± 5,08B 114,29 ± 6,00B

Trichostrongylidae 170,83 ± 18,53 145,65 ± 7,43 161,54 ± 7,89

Capillaria spp. 100,00 ± 0,00 107,14 ± 7,14 107,14 ± 7,14

Nematodirus 100,00 ± 0,00 104,76 ± 4,76 100,00 ± 0,00

Objaśnienia: jak w tab. 1.
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Ze względu na narastającą oporność pasożytów na 
chemioterapeutyki coraz trudniejsza staje się ochrona 
zwierząt przed inwazjami pasożytniczymi. Metodami, 
które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnego 
postępowania, jest zastosowanie różnych strategii 
profilaktycznych (1). Skuteczne ich wprowadzenie 
do praktyki wymaga szeregu badań mających na celu 
dokładne zdiagnozowanie i określenie newralgicznych 
okresów, a także optymalnego terminu pobrania prób 
do badań parazytologicznych w stadach zwierząt (15). 

Istotne jest też dokładne poznanie czynników zarówno 
egzogennych, jak i endogennych, które wpływają na 
inwazje pasożytnicze. Zalicza się do nich m.in.: płeć, 
masę ciała, wiek, czynniki środowiskowe, metody 
zarządzania stadem, stan zdrowotny, predyspozycje 
genetyczne zwierząt (11, 17). Określenie czynników 
ryzyka pozwala opracować skuteczne strategie zwal-
czania inwazji pasożytniczych. Należy podkreślić, że 
stosowane dotychczas metody oparte na chemioprofi-
laktyce są skuteczne, jednak niosą ze sobą duże ryzyko 
uodpornienia się pasożytów na substancje lecznicze 
(13). Problem lekooporności m.in. nicieni żołądko-
wo-jelitowych na rutynowo używane antyhelmintyki 
w hodowli owiec stwierdzono w wielu krajach świata 
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Dudko P., Junkuszew A., Tomczuk K.
Changes in prevalence and abundance of parasitic invasions in sheep at various physiological stages

Summary
The aim of the study was to determine the degree of parasitic invasion at various physiological stages, as well as 

tracing the dynamics of parasitic invasions in a flock of sheep kept in the combined indoor-pasture management 
system. The observations were performed on 224 mother ewes of the synthetic SCP prolific meat line over the 
course of two years. The animals were kept in the combined indoor-pasture management system with uniform 
feeding and environmental conditions and were under continuous animal husbandry and veterinary supervision. 
The ewes participating in the experiment were not wormed in the year preceding the experiment and during 
the observations. The experiment involved parasitologic tests aimed at the determination of abundance and 
prevalence of invasions of gastrointestinal parasites in mother ewes. The study material was faeces collected 
from the rectum in the following stages: pregnancy (November), day 2, 28, 42 and 56 after lambing, drying off 
(day 100 after lambing) and rest (between dry-off and mating). In the analysis of the results of the study it can 
be noted that, in most cases, the highest prevalence and abundance levels are observed in the infertility period. 
Moreover, the period of pregnancy and lambing was a crucial one. On the other hand, the lowest abundance 
and prevalence levels in the majority of cases were observed on day 28 and 42 after lambing. The results of the 
study should be taken into consideration during the development of prevention strategies limiting parasitic 
invasions in sheep flocks. Adjusting chemotherapy to the most important periods of parasitic invasions will 
enable a more efficient fight against parasites. It should also reduce the excessive use of chemical preparations, 
which is crucial due to the increasing resistance of parasites. Apart from the aforementioned actions, farmers 
should pay attention to supporting immunity by means of feed, especially in the periods of highest vulnerability 
to invasions. Such actions should lead to the reduction of losses caused by parasitic invasions in sheep flocks.

Keywords: physiological stages, pregnancy, lactation, sheep, parasites



Med. Weter. 2017, 73 (11), 713-716714

(12). W związku z tym wydaje się, że w przyszłości 
kontrola pasożytów powinna opierać się głównie na 
wspomaganiu odporności zwierząt na drodze żywie-
niowej, stosowaniu substancji aktywnych pochodzenia 
roślinnego, a dopiero po wyczerpaniu innych metod na 
wykorzystaniu chemioterapii (1, 5, 9). Skuteczność ich 
zastosowania wymaga jednak określenia optymalnych 
terminów przeprowadzenia zabiegów przeciwpasożyt-
niczych w stadzie owiec. Mając na względzie powyższe 
dane, podjęto badania mające na celu określenie stopnia 
inwazji pasożytami w różnych stanach fizjologicznych, 
a także prześledzenie zmian dynamiki inwazji paso-
żytów w stadzie owiec utrzymywanych w systemie 
alkierzowo-pastwiskowym.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek  

należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po-
łożonej w południowo-wschodniej części Polski. W gospo-
darstwie utrzymywanych jest 550 sztuk owiec matek.

Charakterystyka zootechniczna stada owiec. Obserwa-
cje prowadzono na 224 owcach matkach syntetycznej linii 
plenno-mięsnej scp w okresie kolejnych dwóch lat. W pierw-
szym roku liczebność zwierząt wynosiła 103, a w drugim 
121 sztuk owiec matek. Zwierzęta utrzymywane były 
w systemie alkierzowo-pastwiskowym, w ujednoliconych 
warunkach środowiskowo-żywieniowych, pod stałą kontrolą 
zootechniczno-weterynaryjną. Owce matki uczestniczące 
w doświadczeniu nie były odrobaczane w przeciągu roku 
poprzedzającego oraz w trakcie obserwacji.

Żywienie zwierząt oparte było na paszach dostępnych 
w poszczególnych porach roku w obrębie gospodarstwa. Pod-
stawą żywienia były: siano, sianokiszonka oraz pasze treści-
we. W okresie pastwiskowym zwierzęta korzystały okresowo 
w trakcie dnia z pastwiska, natomiast na noc były spędzane 
do owczarni, gdzie dokarmiano je sianem łąkowym.

Stanówkę matek prowadzono systemem haremowym 
(po 25-28 maciorek na 1 tryka) w okresie od 1 sierpnia do 
15 września, zgodnie z zasadami przyjętymi w stadach zaro-
dowych. Wykoty odbywały się w miesiącu styczniu i lutym. 
Owce matki przebywały wraz jagniętami przez cały czas 
laktacji, trwający 70 dni od urodzenia jagniąt, następnie 
matki były zasuszane. Począwszy od maja do rozpoczęcia 
stanówki (1 sierpnia) zwierzęta miały możliwość korzysta-
nia z pastwiska.

Badania parazytologiczne próbek kału. W trakcie do-
świadczenia przeprowadzono badania parazytologiczne, któ-
rych celem było określenie średniej ekstensywności inwazji 
i średniej abundancji – określonej poprzez iloraz średniej 
liczby oocyst/jaj (OPG/EPG) i liczbę badanych prób – (N) 
pasożytów przewodu pokarmowego u owiec matek. Mate-
riałem do badań były próbki kału zwierząt pobierane z prost-
nicy w następujących okresach fizjologicznych: okres ciąży 
(listopad), w 2., 28.,42. i 56. dniu po wykotach, w okresie 
zasuszania (100 dni po wykotach) oraz okresie jałowości 
(pomiędzy zasuszaniem a stanówką). W celu określenia 
ekstensywności inwazji pasożytów przewodu pokarmowego 
zastosowano metody flotacyjne z wykorzystaniem nasyco-
nego roztworu chlorku sodu (NaCl) i sacharozy (o ciężarze 
właściwym 1,25 g/ml) (4). Stwierdzone jaja oraz oocysty 

klasyfikowano do poziomu rodziny i rodzaju na podstawie 
cech morfologicznych. Wykonano również badania ilościowe 
pobranego materiału w celu określenia liczby oocyst w gra-
mie kału (OPG – oocyst per gram) oraz liczby jaj w gramie 
kału (EPG – eggs per gram) metodą McMastera w modyfi-
kacji Raynaud (10, 14).

Obliczenia statystyczne. Wyniki dotyczące intensyw-
ności inwazji opracowano statystycznie przy zastosowaniu 
procedury GLM, wykorzystując program Statistica 13. Do 
analizy zastosowano następujący model matematyczny:

Yij = µ + Oi + Rj + eij,
gdzie poszczególne symbole oznaczają: Y ijk – poziom ana-
lizowanej cechy, µ – średnia wartość cechy dla populacji,  
Oi – stały wpływ okresu, Ri – stały wpływ roku, eij – błąd 
losowy.

W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy średnimi 
wykorzystano test Tukeya (dla różnych liczebności), przy 
poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01. Natomiast statystyczne różnice 
pomiędzy wartościami ekstensywności zostały potwierdzone 
przy pomocy testu chi-kwadrat. Dane analizowane były przy 
użyciu programu „R” modułu „empir” (16).

Wyniki i omówienie
W badaniach własnych podjęto próbę scharakteryzo-

wania punktów krytycznych dla zarażeń pasożytniczych 
w stadzie owiec utrzymywanych w systemie alkierzowo-
-pastwiskowym, który jest typowy dla rejonu Europy 
Środkowo-Wschodniej (7). W tabeli 1 przedstawiono 
ekstensywność zarażeń poszczególnymi pasożytami 
w zależności od stanu fizjologicznego. Najniższą 
ekstensywność pierwotniaków z rodzaju Eimeria spp. 
stwierdzono w 28. dniu po wykotach (8,14%), natomiast 
najwyższą w okresie jałowości (61,17%). W przypadku 
nicieni z rodziny Trichostrongylidae najniższy poziom 
zaobserwowano po wykotach (11,11%), a najwyższy 
w okresie jałowości (59,22%). Ekstensywność dla 
nicieni z rodzaju Capillaria kształtowała się od 1,16% 
(28. dzień) do 19,42% po wykotach. Podobnie jak 
w poprzednim przypadku, najwyższą ekstensywność 
inwazji Nematodirus stwierdzono po wykotach 23,30% 
natomiast najniższą w 42. dniu (1,12%). Zwierzęta nie 
były odrobaczane w roku badań ani w roku poprze-
dzającym. Pomimo to zarówno ekstensywność, jak 
i abundancja nie uległy istotnemu wzrostowi. W drugim 
roku obserwacji najniższy poziom ekstensywności in-
wazji Eimeria spp. odnotowano 56. dnia po wykotach 
(28,70%), a najwyższy podobnie, jak w pierwszym roku, 
w okresie jałowości (56,20%). Ponad 1,5 razy wyższą 
ekstensywność inwazji nicieniami Trichostrongylidae 
stwierdzono podczas ciąży (73,47%) w porównaniu 
do okresu zasuszania (43,70%). Natomiast dla nicieni 
z rodzaju Capillaria uzyskane wartości kształtowały się 
na poziomie od 3,45% (42. dzień) do 22,31% w okresie 
jałowości. Najniższy poziom ekstensywności inwazji 
nicieniami Nematodirus stwierdzono w okresie zasu-
szenia (25,21%), a najwyższy w 28. dniu po wykotach 
(48,21%). Zamieszczone w tabeli 2 wyniki abundancji 
wskazują, że najniższy poziom Eimeria spp. odnoto-
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wano 28. dnia po wykotach (33,33 OPG), a najwyższy 
w okresie jałowości (155,36 OPG). Podobne tenden-
cje zaobserwowano dla nicieni Trichostrongylidae, 
u których abundancja w 28. dniu wynosiła 37,37 EPG, 
a w okresie spoczynku 98,66 EPG. Niski poziom abun-
dancji stwierdzono dla nicieni z rodzaju Capillaria, 

których liczba jaj w gra-
mie kału wahała się od 3,65 
w 42. dniu po wykotach do 
21,88 w okresie jałowości. 
Natomiast dla Nematodirus 
najniższą abundancję odno-
towano w okresie zasuszenia 
(18,45 EPG), a najwyższą 
w okresie ciąży (38,69 EPG). 
Stwierdzony we wszystkich 
przypadkach niski poziom 
abundancji może stanowić 
istotną informację dla lekarzy 
i hodowców, przemawiającą 
za tym, że taki poziom zara-
żenia może korzystnie wpły-
wać na zwiększenie poziomu 
odporności przez zwierzęta. 
W badaniach przeprowadzo-
nych przez Junkuszew i wsp. 
(9) wykazano, że utrzymanie 
niskiego poziomu zarażeń 
kokcydiami jest korzystne 
dla zwierząt, pozwalając na 
nabranie zwiększonej odpor-
ności na zarażenia.

Analizując wyniki badań 
własnych zauważono, że 
w większości przypadków 
najwyższym poziomem eks-
tensywności, jak i abundancji 
charakteryzował się okres 
jałowości. Wyższe wartości 
omawianych wskaźników 
mogły wynikać prawdopo-
dobnie ze zmniejszonej od-
porności zwierząt w okresie 
zasuszania, która sprzyjała 
zarażeniom (6). W badaniach 
oznaczano oocysty i jaja 
pasożytów w kale, jednak 
przy próbie ustalenia czasu 
zarażenia zwierząt należy 
mieć na uwadze okres pre-
patentny. Informacje te mogą 
być pomocne w ustaleniu 
strategii działań profilak-
tycznych przeciwko inwa-
zjom pasożytniczym. Jednym 
z rozwiązań, które wydaje 
się celowe, jest wzmacnia-
nie układu odpornościowe-

go, wzbogacając dietę dodatkami mineralnymi (1). 
Suplementacja diety makro- i mikroelementami przez 
cały okres odchowu jagniąt z jednej strony uzupełnia 
ich braki powodowane laktacją, a z drugiej – pozwala 
wspomóc układ odpornościowy owiec. Jednym z klu-
czowych pierwiastków w tym zakresie jest selen. Jest 

Tab. 1. Ekstensywność inwazji pasożytów w przebiegu doświadczenia
Termin 

pobrania
Lata 

badań Eimeria spp. Trichostrongylidae Trichuris spp. Capillaria spp. Nematodirus

Ciąża

I 37,14Aa 27,14Ba 1,43  8,57a  7,14a

II 52,04a 73,47Aabc 1,02 19,39AB 44,90a

ns ** ns ns **

2. dzień

I 26,67BC 11,11CDa 2,22  3,33A 12,22ABCb

II 49,57b 69,57Bde 0,00 14,78Ca 42,61b

* ** ns * **

28. dzień

I  8,14ABDEbc 15,12Eb 0,00  1,16Ba  1,16AD

II 37,5 44,64adf 0,00 10,71bc 48,21c

** ** ns * **

42. dzień

I 20,22FGb 21,35F 0,00  2,25C  1,12BE

II 32,76Cd 38,79ABCD 0,00  3,45ACDb 39,66

ns ** ns ns **

56. dzień

I 19,54HIac 19,54G 1,15  2,30D  1,15CF

II 28,70Fabe 47,83Cb 0,00  4,35BEad 33,91

ns ** ns ns **

Zasuszenie

I 44,83DFH 35,63Cbc 0,00  4,60E  3,45Gb

II 50,42Ce 43,70ceg 0,00 13,45d 25,21abc

ns ns ns ns **

Jałowość

I 61,17CEGI 59,22BDEFGc 0,00 19,42ABCDE 23,30DEFGa

II 56,20Fd 68,60Dfg 0,00 22,31DEc 33,06

ns ns ns ns ns

Objaśnienia: istotne różnice pomiędzy poszczególnymi okresami w tym samym roku badań 
oznaczono tymi samymi literami A, B – p ≤ 0,01, a, b – p ≤ 0,05; istotne różnice pomiędzy latami 
w poszczególnych okresach oznaczono ** – p ≤ 0,01, * – p ≤ 0,05; ns – nieistotne statystycznie

Tab. 2. Abundancja inwazji pasożytów w przebiegu doświadczenia

Eimeria spp. Rodzina
Trichostrongylidae Trichuris spp. Capillaria spp. Nematodirus

Lata 
badań

I 66,45 40,20 0,66  6,81  9,14

II 75,54 74,02 0,13 13,87 44,39

Termin 
pobrania

ciąża 67,86D 66,67ABC 1,19 17,26AB 38,69A

2. dzień 52,68Ea 56,59D 0,98 11,22a 37,56B

28. dzień 33,33AF 37,37AE 0,00  7,07C 31,31

42. dzień 34,90BG 39,06BF 0,00  3,65AD 27,60

56. dzień 34,16CH 58,42G 0,00  4,46BE 22,77

zasuszenie 110,19ABCa 54,85H 0,00  9,71F 18,45AB

jałowość 155,36DEFGH 98,66CDEFGH 0,00 21,88CDEFa 29,46

SEM 5,09 2,09 0,16 0,91 1,45

p-value
rok 0,2829 0,0000 0,0925 0,0001 0,0000

okres 0,0000 0,0000 0,2002 0,0000 0,0004

Objaśnienia: istotne różnice pomiędzy wierszami oznaczono tymi samymi literami A, B – p ≤ 0,01, 
 a, b – p ≤ 0,05
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rzeczą znaną powszechnie, że przy niedoborach tego 
pierwiastka w diecie, na co narażone są zwierzęta 
w wielu regionach Europy Środkowo-Wschodniej, mogą 
wystąpić zaburzenia mechanizmów immunologicznych, 
zarówno komórkowych, jak i humoralnych. Obniżenie 
odporności może prowadzić do zwiększonej podatności 
na inwazje pasożytnicze. W doświadczeniach prze-
prowadzonych na drobiu wykazano, że suplementacja 
diety selenem ograniczała istotnie negatywny wpływ 
zarażenia E. tenella na kurczęta (3). Również inne pier-
wiastki odgrywają istotną rolę w ograniczeniu inwazji 
pasożytniczych według Athanasiadou i wsp. (1) wśród 
nich wymienia się takie mikroelementy, jak miedź, fos-
for oraz molibden, dla których udowodniono korzystną 
rolę w kształtowaniu odporności zwierząt na inwazje 
wywołane przez nicienie. W poszukiwaniu skutecznych 
metod ograniczania inwazji pasożytów warto pamiętać 
o zastosowaniu w żywieniu np. pasz wysokobiałko-
wych (8). Należy jednakże mieć na uwadze, że może 
to stanowić problem w okresie odstawienia jagniąt, 
ponieważ pasze bogate w białko mogą opóźniać proces 
zasuszania wymion.

Podobnie newralgicznym okresem dla zarażeń pa-
sożytniczych, jak okres końca laktacji oraz jałowości, 
okazał się okres ciąży i wykotu. Z jednej strony, mogło 
to wynikać z wcześniejszych zarażeń podczas okresu  
pastwiskowego, a z drugiej – z wykorzystania zasobów 
energetycznych organizmu na wysiłek związany z re-
produkcją, a nie na walkę z pasożytami (6). W związku 
z opisanymi wynikami badań należy rozważyć zwró-
cenie większej uwagi na odpowiednie zbilansowanie 
żywienia w okresach zarówno ciąży, jak i okołoporodo-
wym. Jak wskazują na to wyniki badań, dieta w trakcie 
ciąży może wpływać na zarażenia pasożytnicze. W ba-
daniach Beasley i wsp. (2) zastosowanie diety wyso-
kiej jakości pozwoliło zmniejszyć inwazje pasożytów 
w okresie okołoporodowym, a także w okresie laktacji. 
O skuteczności odpowiedniego żywienia świadczą wy-
niki prezentowane przez Junkuszew i wsp. (9), którzy 
porównywali oddziaływanie preparatu chemicznego 
oraz mineralno-ziołowego na pasożyty. Wykazali, że 
pomimo wysokiej skuteczności albendazolu następo-
wało ponowne zarażenie jagniąt po okresie działania 
preparatu. Natomiast stosowanie substancji roślinnych 
oraz mineralnych powodowało utrzymanie intensywno-
ści inwazji Eimeria spp. na zbliżonym niskim poziomie 
w trakcie całego okresu obserwacji. Warto podkreślić, 
że zupełne wyeliminowanie pasożytów jest niemożli-
we, a utrzymywanie inwazji pasożytniczej na niskim 
poziomie pozwala stymulować układ immunologiczny 
żywiciela i prawidłową odpowiedź na zarażenia. W kon-
sekwencji sprzyjać to może ograniczeniu stosowania 
preparatów przeciwpasożytniczych, na które jest oporna 
coraz większa liczba pasożytów (18, 19).

Rezultaty przedstawionych badań własnych mogą 
zostać wykorzystane z powodzeniem przy opraco-
wywaniu strategii profilaktycznych ograniczających 
zarażenia pasożytnicze w stadach owiec. Dostosowanie 

chemioterapii do najbardziej newralgicznych okresów 
inwazji pasożytów pozwoli na skuteczniejszą walkę 
z nimi. Powinno także zmniejszyć nadmierne stosowa-
nie preparatów leczniczych, co jest niezwykle istotne 
ze względu na wzrastającą oporność wielu gatunków 
pasożytów na ich działanie. Oprócz wymienionych 
wcześniej działań hodowcy powinni zwrócić uwagę na 
wspomaganie odporności zwierząt na drodze żywienio-
wej szczególnie w krytycznych dla zarażeń okresach. 
Zastosowanie i przestrzeganie zaleceń oraz programów 
działania opisanych wyżej może przyczynić się istotnie 
do zmniejszenia strat spowodowanych inwazjami paso-
żytniczymi w stadach owiec.

Piśmiennictwo
 1. Athanasiadou S., Houdijk J., Kyriazakis I.: Exploiting synergisms and inter-

actions in the nutritional approaches to parasite control in sheep production 
systems. Small Ruminant Res. 2008, 76, 2-11.

 2. Beasley A. M., Kahn L. P., Windon R. G.: The influence of reproductive phys-
iology and nutrient supply on the periparturient relaxation of immunity to the 
gastrointestinal nematode Trichostrongylus colubriformis in Merino ewes. Vet. 
Parasitol. 2012, 188, 306-324.

 3. Colnago G. L., Jensen L. S., Long P. L.: The Effect of Feeding a Semipurified 
Diet to Chickens Infected With Coccidia. Poult. Sci. 1984, 63, 639-646.

 4. Dryden M. W., Payne P. A., Ridley R., Smith V.: Comparison of common fecal 
flotation techniques for the recovery of parasite eggs and oocysts. Vet. Ther. 
2005, 6, 15-28.

 5. Dudko P., Junkuszew A., Bojar W., Milerski M., Szczepaniak K., Le Scouarnec J., 
Schmidova J., Tomczuk K., Grzybek M.: Effect of dietary supplementation 
with preparation comprising the blend of essential oil from Origanum vulgare 
(lamiaceae) and Citrus spp. (citraceae) on coccidia invasion and lamb growth. 
Ital. J. Anim. Sci. 2017, doi: 10.1080/1828051X.2017.1346965.

 6. Gorsich E. E., Ezenwa V. O., Jolles A. E.: Nematode–coccidia parasite co-in-
fections in African buffalo: Epidemiology and associations with host condition 
and pregnancy. Int. J. Parasitol. Parasites Wildl. 2014, 3, 124-134.

 7. Gruszecki T. M., Pięta M., Lipecka Cz., Szymanowska A., Junkuszew A., Greguła-
Kania M., Patkowski K., Szymanowski M., Bojar W.: Owca uhruska i syntetyczne 
linie BCP i SCP na Lubelszczyźnie. ALF-GRAF Lublin, 2013.

 8. Houdijk J. G. M., Kyriazakis I., Jackson F., Huntley J. F., Coop R. L.: Can an 
increased intake of metabolizable protein affect the periparturient relaxation in 
immunity against Teladorsagia circumcincta in sheep? Vet. Parasitol. 2000, 91, 
43-62.

 9. Junkuszew A., Milerski M., Bojar W., Szczepaniak K., Le Scouarnec J., 
Tomczuk K., Dudko P., Studzińska M. B., Demkowska-Kutrzepa M., Bracik K.: 
Effect of various antiparasitic treatments on lamb growth and mortality. Small 
Ruminant Res. 2015, 123, 305-312.

10. Kochanowski M., Karamon J., Dabrowska J., Cencek T.: Koproskopowe meto-
dy ilościowe w weterynaryjnej diagnostyce parazytologicznej – zastosowanie 
i problemy w szacowaniu ich skuteczności. Post. Mikrobiol. 2013, 52, 111-118.

11. Miller J. E., Horohov D. W.: Immunological aspects of nematode parasite control 
in sheep. J. Anim. Sci. 2006, 84, E124-132.

12. Papadopoulos E.: Anthelmintic resistance in sheep nematodes. Small Ruminant 
Res. 2008, 76, 99-103.

13. Papadopoulos E., Gallidis E., Ptochos S.: Anthelmintic resistance in sheep in 
Europe: A selected review. Vet. Parasitol. 2012, 189, 85-88.

14. Raynaud J. P.: Etude de l’efficacited’une technique de coproscopie quantitative 
pour le diagnostic de routine et le controle des infestations parasitaires des bovins, 
ovins, equines et porcins. Annales de Parasitologie (Paris) 1970, 45, 321-342.

15. Sargison N. D.: Understanding the epidemiology of gastrointestinal parasitic 
infections in sheep: What does a faecal helminth egg count tell us? Small 
Ruminant Res. 2013, 110, 78-81.

16. Stevenson M., Heuer C.: Functions for analysing epidemiological data. Package 
‘epiR’. EpiCentre, IVABS, Massey University, Palmerston North, New Zealand 
2012, 74.

17. Strona A. L. S., Levenhagem M., Leiner N. O.: Reproductive effort and seasonality 
associated with malebiased parasitism in Gracilinanus agilis (Didelphimorphia: 
Didelphidae) infected by Eimeria spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) in the 
Brazilian cerrado. Parasitol. 2015, 142, 1086-1094.

18. Taylor M. A.: Parasite control in sheep: A risky business. Small Ruminant Res. 
2013, 110, 88-92.

19. Vercruysse J., Claerebout E.: Treatment vs non-treatment of helminth infections 
in cattle: defining the threshold. Vet. Parasitol. 2001, 98, 195-214.

Adres autora: mgr inż. Paulina Dudko, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin; 
e-mail: dudko.paulina@gmail.com

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/320588680


Med. Weter. 2017, 73 (11), 694-697694

Praca oryginalna Original paper

DOI: 10.21521/mw.5806

Inwazje pasożytnicze stanowią szczególne zagroże-
nie w systemach stadnych, przy dużym zagęszczeniu 

żywicieli, co jest charakterystyczne w hodowli owiec. 
Zagrożenie występowania parazytoz w owczarniach 
jest konsekwencją postępującej kontaminacji środowi-
ska bytowania zwierząt formami inwazyjnymi pasoży-
tów. W celu minimalizacji ryzyka ich rozprzestrzenia-
nia istotne jest zapewnienie odpowiedniej profilaktyki 
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Influence of dietary supplementation with a formulation containing essential oils from  
Origanum vulgare (Lamiacea) and Citrus spp. (Citraceae) as a means of prevention against  

invasions of gastrointestinal parasites in sheep
Summary

The aim of the study was to determine the efficiency of a formulation containing essential oils from Origanum 
vulgare (Lamiacea) and Citrus spp. (Citraceae) in limiting the prevalence and intensity of parasitic invasions 
in ewes kept in an indoor management system. The study material was a group of 222 mother ewes of Polish 
Lowland breed. During the entire experiment, the animals were kept in an indoor management system with 
uniform environmental conditions. On the basis of the parasitologic analysis, the flock was divided into three 
groups. All groups were uniform from the perspective of genetic traits, age and environmental conditions. 
The differentiating factor was the addition of a preparation containing essential oils from Origanum vulgare 
and Citrus spp. in the dose of 4 kg/ton of feed. Group 1 – control group, non-supplemented diet (74 mother 
ewes); Group 2 – supplemented diet from third month of pregnancy to lambing (73 mother ewes); Group 3 
– supplemented diet from third month of pregnancy to weaning (75 mother ewes). The experiment involved 
parasitologic tests aimed at the determination of prevalence and intensity of invasions of gastrointestinal 
parasites in mother ewes. The study material was faeces collected from the rectum of mother ewes before the 
start of the experiment and on day 2, 28, 42, 56 and 70 after lambing. On the basis of the observations, it was 
shown that continuous use of the preparation during the whole experimental period had a beneficial impact 
on reducing the prevalence of invasions of Eimeria spp. and Capillaria. However, it must be stressed that both 
the prevalence and the intensity of parasitic invasions in the studied flock was relatively low, and so the use of 
such a preventive method was feasible.

Keywords: sheep, essential oils, parasites
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przeciwpasożytniczej, szczególnie w dużych stadach. 
Najczęściej dostrzeganą konsekwencją występowania 
parazytoz jest ich negatywny wpływ na zdrowotność 
poszczególnych zwierząt, z możliwymi upadkami na 
tym tle włącznie. Istotnym problemem jest subkli-
niczny przebieg inwazji, często niedostrzegany przez 
hodowców i z tego względu bagatelizowany. Cechuje 
się on słabo zauważalnym oddziaływaniem indywidu-
alnym, lecz w skali stada jest bardzo istotny i wiąże się 
ze spadkiem wydajności oraz rentowności produkcji 
zwierzęcej (6, 8, 13, 17). Zjawisko to jest szczególnie 
istotne w owczarniach, gdzie stada charakteryzują się 
znaczną liczebnością. Przebieg inwazji uzależniony 
jest od wielu czynników. Poza intensywnością inwa-
zji istotne są również cechy indywidualne żywiciela, 
a najbardziej stan odporności swoistej i nieswoistej 
zwierzęcia (14, 22).

Tradycyjną i powszechną metodą kontroli zarażeń 
jest stosowanie środków chemicznych. Powszechne 
stosowanie chemioprofilaktyki obarczone jest ryzy-
kiem jej spadającej skuteczności, związane jest to 
z ryzykiem uodpornienia się pasożytów i obniże-
nia skuteczności terapii, dlatego też podjęto próby 
alternatywnego zwalczania pasożytów przewodu 
pokarmowego owiec poprzez stosowanie pasz za-
wierających naturalne substancje roślinne o działaniu 
przeciwpasożytniczym czy też suplementację skład-
ników odżywczych (3, 9, 13). Należy podkreślić, 
że zastosowanie naturalnych preparatów o działaniu 
przeciwpasożytniczym może ograniczyć inwazję paso-
żytów, jednocześnie wpływając na wzrost wydajności 
zwierząt. Zastosowanie metod opartych na naturalnych 
preparatach przeciwpasożytniczych daje najlepsze 
efekty w przypadku, gdy intensywność inwazji paso-
żytów jest stosunkowo niska, co najczęściej odpowiada 
subklinicznemu przebiegowi inwazji. W przypadku 
inwazji o znacznej intensywności, manifestujących 
się klinicznie, konieczne jest zastosowanie konwen-
cjonalnych leków przeciwpasożytniczych, dlatego 
oczekiwanym rozwiązaniem podnoszącym rentowność 
produkcji zwierzęcej jest opracowanie skutecznych 
metod profilaktyki z wykorzystaniem naturalnych sub-
stancji roślinnych, które utrzymywałyby zarażenie na 
niskim poziomie (13). Jednym z popularnych kierun-
ków w ostatnich latach jest wykorzystanie roślinnych 
olejków eterycznych, które są złożoną mieszaniną 
różnych związków chemicznych mających zastosowa-
nie w przemyśle farmaceutycznym do produkcji m.in. 
preparatów przeciwpasożytniczych (7).

Celem badań było określenie skuteczności działania 
preparatu zawierającego olejki eteryczne z Origanum 
vulgare (Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae) na ogra-
niczenie ekstensywności oraz intensywności inwazji 
pasożytów u owiec matek utrzymywanych w systemie 
alkierzowym.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek  

należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po-
łożonej w południowo-wschodniej części Polski.

Materiał zwierzęcy. Materiał do badań stanowiła grupa 
222 owiec matek rasy polska owca nizinna. Zwierzęta pod-
czas całego doświadczenia utrzymywane były w systemie 
alkierzowym, w ujednoliconych warunkach środowisko-
wych. Podczas eksperymentu wszystkie grupy uczestni-
czące w doświadczeniu żywione były w ten sam sposób, 
przy wykorzystaniu pasz dostępnych w danym okresie 
w gospodarstwie.

Grupy doświadczalne. Na podstawie wyników przepro-
wadzonej analizy parazytologicznej podzielono stado owiec 
na trzy grupy o zbliżonej ekstensywności i intensywności 
stwierdzonych inwazji pasożytniczych. Wszystkie grupy 
były jednorodne pod względem cech genetycznych, wieku 
oraz utrzymywane w tych samych warunkach. Czynnikiem 
różnicującym był dodatek preparatu OILIS SD w dawce 
zalecanej przez producenta w wielkości 4 kg/tonę paszy. 
Zastosowany preparat OILIS SD (Neovia) zawierał, według 
informacji podanych przez producenta, kompozycję olej-
ków eterycznych z Origanum vulgare (Lamiacea) i Citrus 
spp. (Citraceae): grupa 1 – grupa kontrolna, dieta nie była 
suplementowana (74 owce matki), grupa 2 – dieta suplemen-
towana preparatem w okresie od trzeciego miesiąca ciąży 
aż do wykotu (73 owce matki), grupa 3 – dieta suplemen-
towana preparatem w okresie od trzeciego miesiąca ciąży 
do odsadzenia jagniąt (75 owiec matek).

Badania koproskopowe. W trakcie doświadczenia prze-
prowadzono analizy parazytologiczne, których celem było 
określenie intensywności i ekstensywności inwazji pasoży-
tów przewodu pokarmowego u owiec matek. Materiał ba-
dawczy stanowił kał pobierany z prostnicy od owiec matek 
przed rozpoczęciem doświadczenia w 2., 28., 42., 56., 70. 
dniu po wykocie. W celu określenia składu gatunkowego 
pasożytów zastosowano metody flotacyjne z wykorzysta-
niem nasyconego roztworu chlorku sodu i sacharozy (cię-
żar właściwy 1,25 g/ml) (5). Następnie zostały wykonane 
badania ilościowe próbek kału dla określenia OPG/EPG 
(oocysts/eggs per gram) metodą z wykorzystaniem komór 
McMastera w modyfikacji Raynaud (15, 20).

Analiza statystyczna. Wyniki dotyczące intensywno-
ści inwazji opracowano statystycznie przy zastosowaniu 
procedury GLM, wykorzystując program Staitistica 13. 
W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy średnimi 
wykorzystano test Tukeya (dla różnych liczebności), przy 
poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01. Natomiast statystyczne różnice 
pomiędzy wartościami ekstensywności zostały potwierdzo-
ne przy pomocy testu chi-kwadrat. Dane analizowane były 
przy użyciu programu „R” modułu „empir” (21).

Wyniki i omówienie
Coraz większą popularnością cieszą się hodowle 

ekologiczne, w których kontrola pasożytów jest wy-
zwaniem. Wiąże się ona ze stosowaniem niekonwen-
cjonalnych środków ochrony przeciwpasożytniczej 
(18), dlatego niezwykle ważne jest poszukiwanie 
skutecznych środków opartych na naturalnych sub-
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stancjach pozwalających kontrolować zakażenia pa-
sożytnicze w tego typu gospodarstwach. W niniejszej 
pracy oceniono efektywność zastosowanie profilaktyki 
przeciwpasożytniczej z wykorzystaniem preparatu 

zawierającego olejki eteryczne z Origanum vulgare 
(Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae). Przeprowadzone 
na początku doświadczenia badania koproskopowe 
wykazały obecność u owiec matek Eimeria spp., 
nicieni Trichostrongylidae oraz Capillaria. Na pod-
stawie otrzymanych wyników obliczono ekstensyw-
ność (tab. 1) oraz intensywność inwazji pasożytów 
(tab. 2). Wpływ zastosowanego preparatu na obniżenie 
ekstensywności Eimeria spp. odnotowano w badaniu 
wykonanym w 2. dniu po wykocie. Potwierdzeniem 
skuteczności są stwierdzone istotnie niższe (p ≤ 0,05)  
wartości ekstensywności w grupie 2 (10,87%) i 3  
(6,12%) w porównaniu do grupy 1 (22,22%). Potwier- 
dzone statystycznie różnice (p ≤ 0,01) odnotowano 
w 28. dniu, warto zaznaczyć, że w grupach 2 i 3 nie 
stwierdzono oocyst w kale, natomiast w grupie 1 
ekstensywność wynosiła 17,78%. Podczas kolejnych 
pomiarów w 42., 56. oraz 70. dniu od wykotu odno-
towano wzrost ekstensywności inwazji w grupie 2, 
w której wartości zbliżyły się do grupy 1. Należy zwró-
cić uwagę, że najniższe wartości ekstensywności we 
wszystkich omawianych terminach stwierdzono w gru-
pie 3, natomiast najwyższe w grupie 1. We wszyst-
kich przypadkach różnice okazały się statystycznie 
istotne (p ≤ 0,05). Analizując poziom ekstensywności 
nicieni żołądkowo-jelitowych, nie zaobserwowano 
jednoznacznego wpływu zastosowanego preparatu 
zawierającego olejki eteryczne z Origanum vulgare 
i Citrus spp. Statystycznie istotne różnice (p ≤ 0,05) 
pomiędzy grupami odnotowano w 2. dniu po wykocie 

między grupą 2 a 3, w 28. dniu pomiędzy 
grupą 1 (22,22%) a 3 (6,12%), w 42. dniu 
(2 a 3) oraz w 70. dniu, gdzie odnotowa-
no najwyższą ekstensywność grupie 1 
(48,89%), natomiast najniższą w grupie 3 
(26,53%). Niski poziom ekstensywności 
odnotowano w przypadku nicieni z ro-
dzaju Capillaria. Warto jednak zazna-
czyć, że zastosowanie profilaktyki opar-
tej na naturalnych substancjach wpłynęło 
(p ≤ 0,05) na obniżenie ekstensywności 
w 2. oraz 28. dniu po wykocie w gru-
pach 2 i 3, w których nie odnotowano 
jaj Capillaria w kale w porównaniu do 
grupy 1, gdzie w obu terminach procent 
zarażonych osobników wynosił 4,44%. 
Brak zarażonych osobników odnotowa-
no w 42. dniu we wszystkich grupach. 
Natomiast w 56. i 70. dniu po wykocie 
nastąpił wzrost ekstensywności w gru-
pie 1 (4,44% i 8,89%) oraz 2 (4,35% 
i 6,52%) w porównaniu do grupy 3 suple-
mentowanej preparatem przez cały okres 
doświadczenia, w której nie stwierdzono 
jaj w kale. Wyliczone różnice pomiędzy 

Tab. 1. Ekstensywność inwazji pasożytów podczas doświad-
czenia

Pasożyt Dni badań Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Eimeria spp.

start 24,44 23,91 20,41

2. dzień 22,22a 10,87b  6,12b

28. dzień 17,78A  0,00B  0,00B

42. dzień 31,11a 23,91 16,33b

56. dzień 33,33a 21,74 10,20b

70. dzień 62,22a 47,83 32,65a

Trichostrongylidae

start 15,56 15,22 12,24

2. dzień  6,67 15,22a  0,00b

28. dzień 22,22a 13,04  6,12b

42. dzień 22,22 10,87a 26,53b

56. dzień 24,44 10,87 16,33

70. dzień 48,89a 36,96 26,53b

Capillaria

start  4,44  8,70  4,08

2. dzień  4,44a  0,00b  0,00b

28. dzień  4,44a  0,00b  0,00b

42. dzień  0,00  0,00  0,00

56. dzień  4,44a  4,35a  0,00b

70. dzień  8,89a  6,52a  0,00b

Objaśnienia: istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono 
różnymi literami A, B – p ≤ 0,01, a, b – p ≤ 0,01
Tab. 2. Intensywność inwazji pasożytów podczas doświadczenia

Pasożyt Dni 
badań

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

x ± SE x ± SE x ± SE

Eimeria spp.

start 160,00 ± 40,00 120,00 ± 20,00 160,00 ± 24,49

2. dzień 183,33 ± 65,40 100,00 ± 0,00 150,00 ± 50,00

28. dzień 180,00 ± 37,42a   0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00b

42. dzień 112,50 ± 12,50a 200,00 ± 44,72a 100,00 ± 0,00b

56. dzień 175,00 ± 41,19 133,33 ± 21,08 133,33 ± 33,33

70. dzień 193,33 ± 39,60 284,62 ± 45,07 210,00 ± 58,59

Trichostrongylidae

start 133,33 ± 33,33 100,00 ± 0,00 133,33 ± 33,33

2. dzień 200,00 ± 100,00a 125,00 ± 25,00a   0,00 ± 0,00b

28. dzień 133,33 ± 33,33 233,33 ± 33,33 100,00 ± 0,00

42. dzień 133,33 ± 21,08 133,33 ± 33,33 137,50 ± 37,50

56. dzień 166,67 ± 21,08 300,00 ± 115,47 140,00 ± 40,00

70. dzień 200,00 ± 30,15 130,00 ± 15,28 137,50 ± 18,30

Capillaria

start 200,00 ± 38,26 120,00 ± 20,00 100,00 ± 0,00

2. dzień 120,00 ± 20,00a   0,00 ± 0,00b   0,00 ± 0,00b

28. dzień 100,00 ± 0,00a   0,00 ± 0,00b   0,00 ± 0,00b

42. dzień   0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00

56. dzień 133,33 ± 53,00A 125,00 ± 20,00A   0,00 ± 0,00B

70. dzień 200,00 ± 23,27A 133,33 ± 35,32A   0,00 ± 0,00B

Objaśnienia: jak w tab. 1.
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grupą 3 a pozostałymi grupami uzyskały potwierdzenie 
statystyczne (p ≤ 0,05).

Powyższe wyniki badań wskazywać mogą na po-
zytywny wpływ preparatu na ograniczenie inwazji 
pasożytniczych. W wielu pracach wśród naturalnych 
środków o działaniu przeciwpasożytniczym wyróżnia 
się właśnie Origanum vulgare, w którym zawarte są 
liczne substancje czynne, takie jak: tymol, karwakrol, 
seskwiterpeny (4). Wpływa on na ograniczenie inwazji 
Eimeria spp., zmniejszenie występowania krwawych 
biegunek oraz sprzyja regeneracji uszkodzeń nabłonka 
(10, 23). Należy podkreślić, że zawarte w Origanum 
vulgare substancje są nietoksyczne (2, 11). Także olej 
pochodzący z Citrus spp. (Citraceae) wykazuje dzia-
łanie przeciwpasożytnicze. W badaniach wykonanych 
przez Abdelqader i wsp. (1) stwierdzono istotny wpływ 
cytrusowych olejków eterycznych z 96% zawartością 
limonen przeciwko Ascaridia galli. W rezultacie 
przeprowadzonych badań stwierdzono zmniejszenie 
o 68,4% inwazji u zarażonych kurcząt. Skuteczność 
działania olejków eterycznych pochodzących z Citrus 
spp. wynika prawdopodobnie z jego składu. Jak wiado-
mo, olejek eteryczny pochodzący z Citrus spp. składa 
się z naturalnej mieszaniny różnych aldehydów, takich 
jak cytronellal, cytral i innych, w których dominującym 
składnikiem chemicznym jest limonen. Limonen jest 
najważniejszym elementem skórki owoców cytru-
sowych i stanowi do 95% całkowitej objętości oleju 
pochodzącego z pomarańczy, które są uznawane za 
jedno z najlepszych źródeł tego monoterpenu (16).

Uzyskane w niniejszym doświadczeniu informacje 
są istotne, szczególnie że w ostatnich latach obserwuje 
się ciągły wzrost produkcji ekologicznej, co związane 
jest ze wzrostem świadomości konsumentów, którzy 
poszukują bezpiecznej żywności dobrej jakości (12). 
Powiązane jest to ściśle z poszukiwaniem metod ogra-
niczenia stosowania środków chemicznych m.in. przy 
zwalczaniu pasożytów i poszukiwaniu alternatywnych 
dróg ich kontroli (18, 19, 24). Ciągłe stosowanie pre-
paratu przez cały okres doświadczenia miało korzyst-
ny wpływ na ograniczenie ekstensywności inwazji 
Eimeria spp. oraz nicieni z rodzaju Capillaria. Należy 
jednak podkreślić, że zarówno ekstensywność, jak 
intensywność inwazji pasożytów w badanym stadzie 
były stosunkowo niskie, stąd też możliwość zastoso-
wania takiego sposobu profilaktyki. Rezultaty badań 
wskazują na ciągłą konieczność prowadzenia prac nad 
doskonaleniem alternatywnych metod kontroli inwazji 
pasożytniczych w stadach owiec.
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Effect of dietary supplementation with preparation comprising the blend
of essential oil from Origanum vulgare (lamiaceae) and Citrus spp. (citraceae)
on coccidia invasion and lamb growth
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ABSTRACT
The objective of this research was to assess the effectiveness of dietary supplementation with
oils extracted from Origanum vulgare (Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae) against coccidia and
to determine the impact on lamb growth in an indoor housing system. A total of 222 ewes and
276 lambs of the Polish Lowland Sheep breed maintained indoors under the same environmen-
tal conditions were included in the study. Four-month pregnant ewes were divided into three
treatment groups following parasitological evaluation. Experimental diets were supplemented
with containing vegetal extracts of O. vulgare and Citrus spp. During the study, parasitological
analyses and assessments of lamb growth were conducted. In vivo evaluation of lamb muscular-
ity and fatness was performed at 100 days of age. The inclusion of the preparation containing
the essential oil blend of O. vulgare and Citrus spp. in the diet of sheep resulted in decreases in
both the intensity and prevalence of coccidian infection within the flock as well had influence
increases in lamb growth. Therefore, this dietary supplement may contribute to the improved
profitability of sheep farming through increased production efficiency and the production of
higher-quality meat.
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Introduction

Parasitic invasions are ranked among the most import-
ant barriers to efficient sheep production, posing ser-
ious hazards to flock health, especially at the high
stocking densities that are commonly encountered in
sheep farming (Ndao et al. 1995; Perry & Randolph
1999). The threat of parasitic infection in sheep housing
facilities is a result of continual contamination of the
animal environment with invasive parasites. The occur-
rence of parasitic infections commonly leads to adverse
health consequences in animals, what cause significant
losses in agriculture (Prichard 1994). An underestimated
problem of an infected flock are subclinical infection
which associated with diminished animal performance
and profitability (Gauly et al. 2004; Mandal et al. 2007;
Junkuszew et al. 2015; Grzybek et al. 2016). As a sub-
clinical parasitic invasion proceeds asymptomatically, it
often goes unnoticed by sheep producers and is simply
neglected. Conventional infection-control measures

rely on the application of chemical agents. The
repeated use of antiparasitic drugs may induce the
development of parasite resistance that reduces thera-
peutic efficacy (Kaplan 2004; Waller 1997). Therefore,
the chance to improve the profitability of animal pro-
duction are use of efficient prophylactic strategies
based on substances of plant origin to maintain low
rates of infection (Athanasiadou & Kyriazakis 2004;
Geary et al. 2004; Junkuszew et al. 2015). For example,
the positive effect on reducing coccidiosis and
increases in lamb growth in the application of essential
oils from Thymus vulgaris, Allium sativum, Artemisia
absinthium, Dryopteris filix-mas, Tanacetum vulgare,
Cucurbita pepo, Chenopodium ambrosioide, Inula
helenium, Peumus boldus, Corallina rubens has been
previously reported (Junkuszew et al. 2015).

The main hazard for lambs in indoor housing sys-
tems seems to be coccidial infection, which results
from the contamination of the indoor environment
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with oocysts excreted in the faeces of ewes.
Importantly, the course of coccidian invasion is
dependent on a number of factors. In addition to the
intensity of the invasion, individual host characteristics
play a great role and the specific and non-specific
immune status of the animal is crucial (Klockiewicz
et al. 2007; Tomczuk et al. 2015). Not infrequently,
animals with a coccidian infection do not show any
clinical manifestations and the parasitic disease symp-
toms occur when the animal body condition is deteri-
orating which is connected with the animal immunity
system suppression (Binns et al. 2002). The apparent
absence of disease during chronic coccidian infection
can adversely affect the normal bacterial flora of the
gastrointestinal tract and damage the mucosal lining
of the intestine. This injury leads to impaired absorp-
tion of nutrients and decreased body weight gains
(Daugschies et al. 2007; Chartier & Paraud 2012). In
the light of these facts, it would be beneficial to study
and introduce parasite prevention programmes using
natural vegetal material that could help alleviate the
course of Eimeria spp. invasion, limit subclinical coc-
cidiosis and increase daily weight gain in sheep
(Junkuszew et al. 2015).

Taking into consideration drug resistance occurring
worldwide, the costs of synthetic anthelmintics and
the potential of natural medicines, the objectives of
this study were to assess the activity and spectrum of
a preparation made from Origanum vulgare
(Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae) extracts against
coccidial infection and to determine the impact of this
extract on the growth of lambs maintained in an
indoor housing system.

Materials and methods

Study location

This study was conducted at the research experimental
station in Bezek, part of the University of Life Sciences
in Lublin, located in south-eastern Poland (51.197498
N 23.256301 E). The farm housed 550 ewes in the
combined indoor-pasture management system.
Lambing took place in January and lambs were kept

with mothers throughout the entire experiment
period.

Animals

The research animals included 222 ewes and 276
lambs of the Polish Lowland sheep breed. During the
trial period, the animals were housed indoors under
the same environmental conditions.

Trial groups

On the basis of coproscopic examination for parasite
infection performed, ewes were randomised into three
experimental groups in which this initial incidence and
intensity of parasite infection were similar (Table 1).
Ewes in all groups were uniform in terms of genetic
background, age and housing conditions. Groups were
kept separately from the 4th month of pregnancy.
Experimental diets were formulated to contain the
OILIS SD dietary supplement (NEOVIA/France), at the
dose 4 g/day (for ewes) and 2 g/day (for lambs).
According to the information provided by the produ-
cer, OILIS SD contained a blend of specific natural
vegetal extracts from O. vulgare and Citrus spp. OILIS
SD is a solid (free flowing powder). Contained in the
preparation oils are stable and therefore to avoid
problems and make it easier to distribute was mixed
with barley once before distribution. The basic feeding
system was the same in all of the treatment groups.
Detailed feed composition in each experimental group
presented in Tables 2 and 3.

Group 1 (74 ewes and 87 lambs) was the control
group, which diet was not supplemented by OILIS SD
during the duration of the experiment.

Group 2 (74 ewes and 105 lambs) ewes were fed
with a diet supplemented with OILIS SD from the 4th
month of pregnancy until lambing. After lambing,
ewes and their lambs were fed the same diet as in
Group 1.

Group 3 (74 ewes and 84 lambs) ewes were fed
with a diet supplemented with OILIS SD from the
4th month of pregnancy until lamb weaning.

Table 1. Prevalence (Prev., %) and intensity (Int.) of parasite invasion in ewes before the beginning to the experiment.
Group 1 Group 2 Group 3

Intensity (Log) Intensity (Log) Intensity (Log)

Prev. (%) X ± SE Max Prev. (%) X ± SE Max Prev. (%) X ± SE Max

Eimeria spp. 22.94 0.310 ± 0.081 300 21.46 0.327 ± 0.080 200 19.98 0.133 ± 0.056 200
Gastrointestinal nematodes 13.32 0.155 ± 0.059 200 13.32 0.155 ± 0.057 100 11.84 0.169 ± 0.061 200
Trichuris 0 0.000 ± 0.000 0 4.44 0.052 ± 0.034 100 0 0.000 ± 0.000 0
Capillaria 4.44 0.057 ± 0.039 200 8.88 0.103 ± 0.047 100 3.7 0.000 ± 0.000 100
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Newborn lambs were fed with a diet supplemented
with OILIS SD from 14 days after birth to slaughter.

The study included ewes that lambed within 14
successive days and their offspring.

Coproscopic examination

Parasitological analyses were performed throughout
the experiment to identify gastrointestinal parasites in
ewes and lambs in the three treatment groups. The
first faecal collection and analysis of ewes was per-
formed two months before lambing and these results
served as the basis for animal allocation into treatment
groups. Faecal samples were collected from lambs at
28, 42, 56, and 70 days of age. Faecal samples were
taken directly from the rectum of ewes or lambs.
Flotation method with saturated sodium chloride and
sucrose was then used (specific gravity 1.25 g/ml)
(Dryden et al. 2005). To determine the actual parasite
burden, OPG (oocysts per gram of faeces) and EPG
(eggs per gram of faeces) were calculated using the
McMaster method according to the Raynaud modifica-
tion (Raynaud 1970; Kochanowski et al. 2013).

Lamb growth

All lambs included in the study was born within 14 suc-
cessive days. Newborn lambs were weighed at birth
and at 28, 56, 70 and 100 days of age. Lamb weights

were used to calculate daily body weight gains
between the sampling times. In vivo ultrasound meas-
urements of eye-muscle depth and subcutaneous fat-
layer thickness were done in 100-day-old lambs using
an ultrasound scanner (EchoSon Albit) equipped
with electronic broadband linear probe (LA-510/L40).
The ultrasonic measurements were performed
between the last thoracic vertebra and the first lumbar
vertebra.

Statistical analysis

Prior to analysis, oocyst counts were converted into
natural logarithms (log [OPG þ1]).

Data were analysed using multifactor analysis of
variance (factorial ANOVA with interaction), Statistica
programme (data analysis software system), version 6
(StatSoftInc., 2003). The analysis was conducted
according to the mathematical model:

Yijk¼ lþGiþ Sjþ Tkþ (G�S)ijþ (G�T)ikþ (S�T)jkþ
eijk
Y ijk – level of analysed trait
l – mean trait value for population
Gi – fixed effect of animal belonging to experimen-
tal group (Group 1, Group 2, Group 3)
Sj – fixed effect of gender (ram, ewe)
Tk – fixed effect of birth type (single, twins)
(G�S) – interaction of experimental group and
gender

Table 2. Diet composition during the experiment (Groups without supplementation).
Group 1 Group 1þGroup 2

December January February March April

Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs

Barley 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05
Crushed oats 0.2 0.4 0.4 0.03 0.4 0.15 0.4 0.2
Bran 0.03 0.2 0.25
Dried sugar beet pulp 0.02 0.05 0.05
Rape extracted meal 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Soybean meal 0.02 0.02
Hay 0.8 0.8 0.8 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2
Green silage 2 2.5 2.5 2.5 0.8 2.5 0.8

Table 3. Diet composition during the experiment (Groups with supplementation).
Group 2 þGroup 3 Group 3

December January February March April

Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs Ewes Lambs

Oilis Feeda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05
Crushed oats 0.2 0.4 0.4 0.03 0.4 0.15 0. 0.2
Bran 0.03 0.2 0.25
Dried sugar beet pulp 0.02 0.05 0.05
Rape extracted meal 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Soybean meal 0.02 0.02
Hay 0.8 0.8 0.8 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2
Green silage 2.0 2.5 2.5 2.5 0.8 2.5 0.8
aOilis Feed (Barley 96% þ4 % Oilis SD)
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(G�T) – interaction of experimental group and birth
type
(S�T) – interaction of gender and birth type
eijk – random error

Tukey's test (for different numbers) at p� .05 and
p� .01 was used to determine significance of differen-
ces among group means.

The chi-square test was used to determine the sig-
nificance of differences in prevalence. The data were
analysed using the programme ‘R’, module ‘epir’
(Stevenson & Heuer 2012).

Results

The coproscopic evaluation prior to the beginning of
the trial revealed the predominant presence of proto-
zoa from the Eimeria genus, gastrointestinal nemato-
des, and nematodes of the Capillaria genus in the ewe
flock (Table 1). Parasitic invasion intensity and preva-
lence were similarly low in all experimental groups
and no clinical manifestations. Not found in any case,
significant differences of statistical.

The coproscopic examination of lambs conducted
at 28, 42, 56 and 70 days of age detected only pres-
ence of oocysts from the Eimeria genus. At 28 days of
age, the prevalence of Eimeria spp. oocysts ranged
between 6.67% in Group 2 up to 29.89% in Group 1
(Figure 1). The difference was statistically significant
(p � .01). Invasion intensity (Figure 2) was lowest in
Group 2 (mean log OPG - 0.095) and highest in Group
1 (mean log OPG 0.731). After 42 days, the prevalence
of Eimeria spp. oocysts increased by 9.19, 43.81 and

47.62 percentage points in Groups 1, 2 and 3, respect-
ively. The difference between Group 1 and 2 was stat-
istically significant (p� .01).

The highest invasion intensity (p� .01) at 42 days of
age was reported in Group 3 (mean log OPG – 2.439),
compared to was observed in Group 1 (mean log OPG
– 0.745) and Group 2 (mean log OPG – 0.789). On the
next sampling day (56 days), a decline in the preva-
lence of Eimeria spp. oocysts was observed in the
group fed with the supplemented diet (Group
3¼ 46.43%), while the prevalence continued to
increase in the other two groups (Group 1¼ 80.46 and
Group 2¼ 67.62%). The differences between Group 3
and Group 1 was statistically significant (p� .01).
Similarly, invasion intensity was highest (p� .01) in
Group 1 (mean log OPG 2.283), while the lowest inten-
sity was observed in Group 2 (mean log OPG 1.107)
and Group 3 (mean log OPG – 1.071). A similar trend
in both invasion intensity and prevalence was
observed at 70 days of age. It is noteworthy that the
invasion prevalence in the group of lambs fed supple-
mented diet with essential oil from Origanum vulgare
and Citrus spp. (Group 3 – 42.86%) was less (p� .01)
than of that observed in group Group 1 – 96.55% and
Group 2 – 90.48%. The intensity of invasion Eimeria
spp. was statistically the lowest (p� .01) in the Group
3 in compared to Group 1 and 2 (Figure 2).

No significant differences were observed in the
body weight of lambs at birth or at 28 days of age
between the experimental groups (Table 4). Lamb
weights at 56 days of age indicated that the animals
from Group 3 were significantly heavier than the
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Figure 1. Prevalence (%) invasion in lambs during the experiment. Data presented as X ± SE. Significant differences between col-
umns are indicated with different letters: A.Bp� .01.
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lambs in Group 1 and Group 2 (p� .01). At 70 and 100
days of age, lambs from Group 3 continued to be sig-
nificantly heavier than lambs from the other two
groups (p� .01). No differences in lamb weight were
observed between Group 1 and Group 2 throughout
the experiment.

The positive impact of the coccidiostatic additive
was confirmed by the calculated daily weight gains
between the sampling dates (Table 5). Notably, during
the period from 28 to 56 and 0 to 100 days of age,

lamb daily weight gains in Group 3 were significantly
higher than in the other groups (p� .01). During the
other experimental periods, the calculated daily weight
gains were also higher in Group 3 than in Groups 1
and 2.

Ultrasound scanning was performed to determine
the effect of the coccidiostatic preparation on lamb
muscularity and adiposity (Figure 3). The thinnest layer
of fat tissue was observed in Group 3 (3.20mm) when
compared to the other two groups (Group

Table 4. Body weight (kg) of experimental lambs.

Group 1 Group 2 Group 3
Effects

Age (days) X ± SE X ± SE X ± SE T G S Interaction

0 4.58 ± 0.02 4.45 ± 0.01 4.30 ± 0.02 ns ns ns ns
28 10.21 ± 0.25 9.98 ± 0.24 10.98 ± 0.29 �� ns ns ns
56 16.43 ± 0.39A 16.00 ± 0.35A 18.74 ± 0.40B �� �� ns ns
70 20.43 ± 0.46A 19.43 ± 0.42A 23.07 ± 0.46B �� �� ns ns
100 27.32 ± 0.61A 26.78 ± 0.52A 30.84 ± 0.53B �� �� ns ns

Data presented as X ± SE.
Significant differences between columns are indicated with different letters: A.Bp� .01.
�p� .05; ��p � .01.

Table 5. Daily weight gains (g/day) of experimental lambs.

Group 1 Group 2 Group 3
Effect

Age interval (days) X ± SE X ± SE X ± SE T G S Interaction

0–28 199.91 ± 6.95 189.46 ± 6.73 222.36 ± 8.27 �� ns ns ns
28–56 222.06 ± 7.40A 223.98 ± 5.89A 277.39 ± 6.98B �� �� ns ns
56–70 286.02 ± 10.96a 244.93 ± 8.50Ab 308.92 ± 10.82B � �� ns ns
70–100 229.72 ± 8.37a 244.90 ± 5.66 258.98 ± 6.77b ns � ns ns
0–100 227.11 ± 6.35A 221.84 ± 5.51A 260.88 ± 5.55B �� �� ns ns

Data presented as X ± SE.
Significant differences between columns are indicated with different letters: A.Bp� .01 and a.bp� .05.
�p� .05; ��p� .01.
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Figure 2. Intensity (OPG¼ oocysts per gram of faeces) of Eimeria spp. invasion in lambs during the experiment (log). Data pre-
sented as X ± SE. Significant differences between columns are indicated with different letters: A.Bp� .01.
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1¼ 4.23mm and Group 2¼ 3.85mm).The average
depth of the longissimus dorsi muscle was significantly
higher in Group 3 (25.78mm) than in the other two
groups (Group 1¼ 22.21mm and Group 2¼ 22.33mm)
(p� .01).

Discussion

The assessment of the effectiveness of antiparasitic
treatments should consider not only the treatment
dose, but also the optimal timing of application. The
present study aimed to establish if a coccidiostatic
preparation formulated with essential oils from O. vul-
gare and Citrus spp. administered to pregnant ewes
could decrease the prevalence and intensity of proto-
zoan (Eimeria spp.) invasion and thus, reduce the risk
of environmental contamination with oocysts. As is
generally known, coccidiosis resulting from environ-
mental exposure to oocysts poses a serious threat to
nursing lambs (Junkuszew et al. 2015). It should be
noted that both the prevalence and intensity of proto-
zoan invasion by Eimeria spp. was relatively low in the
ewe flock at the beginning of the current study.
However, ewes supplied with the evaluated dietary
supplement during pregnancy yielded lambs that were
characterised by a lower intensity and prevalence of
coccidian invasion in lambs at 28 days of age as com-
pared to lambs from the control group. These results
indicate a lower risk of lamb infection that is related
to a lowered environmental contamination with
oocysts in the groups receiving the OILIS SD dietary
supplement during gestation. Interestingly, the highest
increase in the prevalence and intensity of invasion

occurred at 42 days of age in lambs from Group 3 that
received the supplemented diet. It was previously
demonstrated that 42 days of age is within the period
when invasion intensity increases to a peak
(Junkuszew et al. 2015). The higher intensity of inva-
sion in Group 2 and 3 may be attributed to the activ-
ity of the preparation applied in the pregnancy. Lambs
whose mothers were supplied with the coccidiostatic
dietary supplement during pregnancy may also have a
compromised resistance against coccidian invasion,
which would favour an increase in the prevalence and
intensity of invasion. Pregnant ewes are known to pro-
duce antibodies, which are passed to their offspring
via the colostrum. Accordingly, a lower level of coc-
cidia during pregnancy in ewes receiving the supple-
mented diet could lead to a lack of stimulation of the
immune system leading to a decrease in the produc-
tion of specific antibodies. The substantial effects of
ewes milk on lamb body weight and immune status
has been confirmed in other studies (Hern�andez-
Castellano et al. 2015). Another factor resulting in the
increased prevalence and intensity of invasion in
Group 3 may be associated with the activity of the
examined dietary supplement promoting a higher rate
of oocyst excretion. Key information to consider when
interpreting the results of the current study is that
lambs were offered supplemented creep feed begin-
ning at 14 days of age; however, observations of lamb
behaviour throughout the nursing period revealed
that lambs only began showing a genuine interest in
consuming solids at approximately 20 days of age.
Until then, the main food for lambs is mother's milk.
Probably as well this is the reason later infect lambs
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Figure 3. Ultrasound measurements of musculus longissimus dorsi depth and back-fat thickness in experimental lambs at 100 days
of age (X± SE). Significant differences between columns are indicated by different letters: A.Bp� .01 and a.bp� .05.
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coccidia. In addition, the average prepatent period for
coccidian oocyst excretion is two to three weeks
(Le Sueur et al. 2009), which may have contributed to
the increased invasion prevalence and intensity
observed at 42 days of age in the current study
(Group 3).

Evidence of the effectiveness of the coccidiostatic
supplement under investigation includes a significant
decline in both the prevalence and intensity of Eimeria
spp. invasion in the lambs fed a diet containing this
supplement. This effect may be attributed to the com-
position of the essential oils of O. vulgare and Citrus
spp., which constitute the main components of the
preparation. Origanum vulgare has been addressed in
a vast body of literature and has been recognised for
its natural potent antiparasitic properties. Essential oil
of oregano reduces the incidence of bloody diarrhoea,
reduces the number of faecal oocysts and prevents tis-
sue damage (Giannenas et al. 2003; Anthony et al.
2005). It also improves feed conversion ratios and thus
contributes to higher body weight gains (Bampidis
et al. 2005). In addition, O. vulgare contains non-toxic
compounds that have potent antimicrobial activities
(Friedman et al. 2002; Anthony et al. 2005; Ichimori &
Crump 2005). Oil of oregano demonstrates bactericidal
activity at concentrations above 400 ppm, which is
likely due to its high phenolic compound content
(Marino et al. 2001; Friedman et al. 2002). The other
component of the preparation under study, essential
oil of Citrus spp., also exhibits strong antiparasitic
properties. Studies by Abdelqader et al. (2012) high-
lighted a substantial effect of citrus essential oils with
96% limonene content against Ascaridia galli, which
resulted in a 68.4% reduction in its invasion of experi-
mentally challenged broiler chickens. The effectiveness
of essential oils obtained from Citrus spp. is ascribed
to its chemical composition, which is a highly complex
natural mixture of various aldehydes, such as citronel-
lal, citral, and others, with limonene being a dominant
component. Limonene is the main constituent of citrus
fruit peel and accounts for up to 95% of the total of
orange peel oil, which is considered the richest source
of monoterpenes (Lota et al. 2002).

The beneficial effects of O. vulgare and Citrus spp.
on milk chemical composition, milk yield and other
factors have been reported in numerous studies.
Lacerda et al. (2014) demonstrated a positive influence
of dietary oregano oil on milk quality. Volanis et al.
(2004) and Bampidis and Robinson (2006) reported a
positive impact of dietary Citrus spp. oil supplementa-
tion on milk composition. Therefore, the higher body
weight and greater daily weight gain of lambs in the
current study (Group 3) may be the result of

improvements in dam milk yield and quality in
response to constituents of the coccidiostat dietary
supplement. Obviously, such changes in dam milk pro-
duction were not only sole cause of the improved
growth of lambs from Group 3. However, the coccidio-
static activity of the dietary lambs supplement could
substantially contribute towards these differences in
growth. Junkuszew et al. (Junkuszew et al. 2015) dem-
onstrated that decreasing the coccidian level increases
lamb body weight and daily weight gains.

No clinical manifestations of coccidiosis (i.e. bloody
diarrhoea) were observed in the flock in the current
study, yet ongoing coccidiosis presented in a subclin-
ical form. This information is quite valuable, as many
sheep producers neglect coccidiosis in the absence of
evident clinical signs. However, animals that are
asymptomatic carriers of protozoan parasites can
develop active coccidiosis and the presentation of clin-
ical symptoms can be delayed until body condition
has already become severely deteriorated (Binns et al.
2002). Consequently, ignoring subclinical coccidiosis
without taking proper preventive measures can bring
devastating economic loss to a sheep flock (Junkuszew
et al. 2015).

The higher body weight and daily weight gain of
lambs receiving the supplemented diet translated into
improved carcase properties as indicated by in vivo
evaluation. However, it should be noted that greater
daily gains are frequently associated with the
unfavourable increase in fatness (Carrasco et al. 2009).
To determine the effect of the dietary supplement on
adiposity and muscularity, in vivo ultrasound evalu-
ation was performed (Milerski 2001; Junkuszew &
Ringdorfer 2005; Maxa et al. 2007; Grill et al. 2015). It
was demonstrated that the dietary supplement con-
taining the essential oil combination of O. vulgare and
Citrus spp. had a positive influence on lamb muscular-
ity while significantly lowering fatness. This result indi-
cates that the dietary supplement contributes to
meeting the demands of consumers for lean lamb as,
in addition to pricing, lamb fat content is an important
factor that is considered by consumers.

Conclusions

The inclusion of the preparation containing the essen-
tial oil blend of O. vulgare and Citrus spp. in the diet
of sheep resulted in decreases in both the intensity
and prevalence of coccidian infection within the flock
as well had influence increases in lamb growth.
Therefore, this dietary supplement may contribute to
the improved profitability of sheep farming through
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increased production efficiency and the production of
higher quality meat.
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Wpływ suplementacji diety preparatem zawierającym  

olejki eteryczne z Origanum vulgare (Lamiaceae) i Citrus spp.  

(Citraceae) na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt rzeźnych 

Effect of diet supplementation with a preparation containing essential oils from 

Origanum vulgare (Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae) on the economic  

effect of production of lambs for slaughter 

Streszczenie. Celem pracy było oszacowanie wpływu suplementacji diety preparatem zawierają-

cym olejki eteryczne z Origanum vulgare (Lamiaceae) i Citrus spp. (Citraceae) na efekt ekono-

miczny produkcji jagniąt rzeźnych. Materiał do badań stanowiła grupa 222 matek oraz 276 jagniąt 

rasy polska owca nizinna. Biorąc pod uwagę kryterium parazytologiczne, stado owiec podzielono 

na trzy grupy doświadczalne, jednorodne genetycznie, w tym samym wieku. Zwierzęta utrzymy-

wano w tych samych warunkach środowiskowych. Czynnikiem różnicującym był dodatek prepara-

tu zawierającego kompozycję olejków eterycznych z Origanum vulgare (Lamiaceae) i Citrus spp. 

(Citraceae). W trakcie doświadczenia wszystkie jagnięta poddawano okresowym ważeniom, tzn. 

przy urodzeniu, w 28., 56., 70. i 100. dniu życia. Na podstawie uzyskanych mas ciała oszacowano 

wartość ekonomiczną odchowanych jagniąt w poszczególnych grupach doświadczalnych. Uzyska-

ne wartości posłużyły do obliczenia procentowych różnic w wartości jagniąt pomiędzy grupami 

doświadczalnymi a grupą kontrolną. Stwierdzono korzystny wpływ suplementowania diety jagniąt 

preparatem zawierającym olejki z Origanum vulgare (Lamiaceae) oraz Citrus spp. (Citraceae) na 

ich wzrost, w konsekwencji na wynik ekonomiczny produkcji. Wartość jagniąt z grup doświad-

czalnych była wyższa o 7,83–45,17% w zależności od wieku jagniąt w stosunku do grupy kontrol-

nej. Wykorzystanie ocenianych preparatów w profilaktyce przeciwpasożytniczej może być szansą 

dla hodowców oraz producentów na zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji jagniąt 

rzeźnych. 

 
Słowa kluczowe: jagnięta, suplementacja diety, efekt ekonomiczny 
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WSTĘP 

Do najczęściej występujących problemów w gospodarstwach owczarskich można za-

liczyć inwazje pasożytnicze, których duża intensywność może skutkować zaburzeniami 

we wchłanianiu składników odżywczych. Konsekwencją zarażeń może być zmniejszenie 

przyrostów masy ciała, wydłużenie okresu tuczu, a w skrajnych przypadkach upadki 

jagniąt [Sutherland i in. 2010, Junkuszew i in. 2015]. Należy zauważyć, że w wielu przy-

padkach inwazje przebiegają bezobjawowo i nie są dostrzegane u pojedynczych osobni-

ków, jednak ich wpływ jest istotny w skali całego stada, co przekłada się na rentowność 

i wydajność produkcji [Gauly i in. 2004, Mandal i in. 2007, Junkuszew i in. 2015, Junku-

szew i in. 2016]. W związku z tym bardzo ważnym elementem w chowie i hodowli zwie-

rząt jest kontrola zarażeń pasożytniczych [Hashemina i in. 2014, Junkuszew i in. 2015, 

Dudko i in. 2017]. Wiąże się to z tworzeniem skutecznych programów profilaktyki prze-

ciwpasożytniczej, które z jednej strony powinny uwzględniać zabiegi weterynaryjne, 

a z drugiej wprowadzenie alternatywnych metod kontroli zarażeń pasożytniczych [Jack 

i in. 2017]. Jedną z takich alternatywnych metod może być wykorzystanie w diecie zwie-

rząt preparatów opartych na naturalnych substancjach roślinnych o potwierdzonym dzia-

łaniu przeciwpasożytniczym. Junkuszew i in. [2015] oraz Dudko i in. [2017] wykazali, 

że stosowanie preparatów przeciwpasożytniczych z jednej strony pomaga utrzymać niską 

intensywność inwazji, a z drugiej wpływa pozytywnie na wzrost zwierząt, co w konse-

kwencji przekłada się na lepszą wydajność produkcji.  

Celem niniejszej pracy było oszacowanie wpływu suplementacji diety preparatem 

zawierającym olejki eteryczne z Origanum vulgare (Lamiaceae) i Citrus spp. (Citraceae) 

na efekt ekonomiczny produkcji jagniąt rzeźnych. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek należącej do Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Lublinie, w której utrzymywanych jest 550 owiec matek. Wykoty 

odbywały się w miesiącu styczniu. Jagnięta utrzymywano z matkami w owczarniach 

przez cały okres odchowu. 

Materiał zwierzęcy. Badaniami objęto 222 matek i 276 jagniąt owiec rasy polskiej 

owcy nizinnej, które podczas całego doświadczenia utrzymywano w systemie alkierzo-

wym w ujednoliconych warunkach środowiskowych. Zwierzęta ze wszystkich grup pod-

czas eksperymentu żywiono w ten sam sposób z wykorzystaniem pasz dostępnych 

w danym okresie w gospodarstwie.  

Grupy doświadczalne. Na podstawie analizy parazytologicznej, przeprowadzonej 

na początku doświadczenia, stado owiec podzielono na trzy grupy doświadczalne, jedno-

rodne genetycznie i w tym samym wieku, które utrzymywano w tych samych warunkach 

środowiskowych. Czynnikiem różnicującym był dodatek preparatu OILIS SD (Neovia), 

który zawierał, według informacji podanych przez producenta, kompozycję olejków 

eterycznych z Origanum vulgare (Lamiacea) i Citrus spp. (Citraceae). Podawany on był 

w dawce zalecanej przez producenta w wielkości 4 kg/tonę paszy.  

Wyróżniono następujące grupy doświadczalne: grupa 1 – kontrolna, dieta matek 

i jagniąt nie była suplementowana (74 owce matki i 87 jagniąt), grupa 2 – dieta matek 

była suplementowana preparatem OILIS SD o działaniu kokcydiostatycznym w okresie 

od trzeciego miesiąca ciąży aż do wykotu, urodzone jagnięta żywione były jak grupa 
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kontrolna (73 owce matki i 105 jagniąt) i grupa 3 – dieta matek była suplementowana 

preparatem OILIS SD o działaniu kokcydiostatycznym w okresie od trzeciego miesiąca 

ciąży do odsadzenia jagniąt, urodzone jagnięta od 14. dnia życia otrzymywały paszę 

z dodatkiem OILIS SD  (75 owiec matek i 84 jagnięta). 

W trakcie doświadczenia wszystkie jagnięta poddawano okresowym ważeniom: przy 

urodzeniu, w 28., 56., 70. i 100. dniu życia. Na podstawie uzyskanych wyników oszaco-

wano wartość ekonomiczną odchowanych jagniąt w poszczególnych standardach wago-

wych, uwzględniając ich przynależność do grup doświadczalnych. Do wyliczenia warto-

ści jagniąt posłużono się średnią ceną uzyskiwaną za materiał rzeźny w poszczególnych 

standardach wagowych. Obowiązujące ceny zostały udostępnione przez Regionalny 

Związek Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie (RZHOiK w Lublinie). W szacunkach 

(obliczając średnią wartość jagnięcia) uwzględniono wszystkie jagnięta objęte doświad-

czeniem (28., 56., 70. oraz 100. dzień); w przypadku zwierząt mieszczących się w stan-

dardzie od 0 do 12 kg przyjęto wartość każdego kilograma równą 0 zł, ze względu na 

brak możliwości ich sprzedaży. 

Wyniki dotyczące mas ciała uzyskanych przez jagnięta w poszczególnych standardach 

wagowych opracowano statystycznie z zastosowaniem procedury GLM i z wykorzystaniem 

programu Statistica 13. Do analizy zastosowano następujący model matematyczny: 

Yijk = µ + Ti + Gj + Pk + S(G)lj + eijkl 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Yijk – poziom analizowanej cechy, µ – średnia wartość cechy dla populacji, Ti – stały 

wpływ typu urodzenia, Gj – stały wpływ grupy, Pk – stały wpływ płci, S(G)lj – stały 

wpływ standardu wagowego w ramach grupy, eijkl – błąd losowy. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Analiza wyników mas ciała jagniąt (tab. 1) wykazała, że były one wyrównane pomię-

dzy grupami w obrębie tych samych standardów wagowych. Uzyskane wyniki mas ciała 

posłużyły do wyliczenia średniej wartości jagniąt w poszczególnych grupach w różnych 

okresach i standardach wagowych (tab. 2).  

Średnia wartość jednego jagnięcia w 28. dniu życia wynosiła w grupie 1. od 0,00 (sw. 

0–12 kg) do 145,50 zł (sw. 13–16 kg), w grupie 2. od 0,00 (sw. 0–12 kg) do 152,98 zł 

(sw. 13–16 kg), a w grupie 3. od 0,00 (sw. 0–12 kg) do 153,20 zł (sw. 13–16 kg). Śred-

nia wartość jednego jagnięcia w 56. dniu życia kształtowała się w grupie 1. od 0,00 (sw. 

0–12 kg) do 213,57 zł (sw. 23–30 kg), od 0,00 do 204,97 zł w grupie 2. oraz w grupie 3. 

od 0,00 do 206,57 zł, analogicznie w tych samych standardach wagowych. Kolejnym 

analizowanym okresem był 70. dzień, w którym w grupie 3. nie stwierdzono jagniąt 

w najniższym standardzie wagowym (0–12 kg), a średnia wartość jagnięcia kształtowała 

się od 162,50 zł (sw. 13–16 kg) do 234,90 zł (sw. 31–35 kg). Natomiast wartości w gru-

pie 1. wyniosły od 0,00 (sw. 0–12 kg) do 251,82 zł (31–35 kg), a w grupie 2. od 0,00 (sw. 

0–12 kg) do 232,18 zł (sw. 31–35 kg). Ostatnim analizowanym okresem był 100. dzień, 

w którym średnia wartość za jedno jagnię wyniosła w grupie 1. od 173,81 (sw. 13–16 kg) do 

284,56 zł (sw. 36–40 kg), w grupie 2. od 165,36 (sw. 13–16 kg) do 278,77 zł (sw. 36–40 kg), 

a w grupie 3. od 201,05 (sw. 17–22 kg) do 283,99 zł (sw. 36–40 kg). 
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Tabela 1. Masa ciała jagniąt (kg) w poszczególnych standardach wagowych (średnia ± błąd standardowy) 

Table 1. The body weight of lambs (kg) in specific weight standards (mean ± standard error) 

Grupa  

doświadczalna 

Standard 

wagowy 

28. dzień 56. dzień 70. dzień 100. dzień 

n x  ± SE n x  ± SE n x  ± SE n x  ± SE 

1 

0–12 63 9,52 ± 0,22 11 11,06 ± 0,43 1 11,52 0 – 

13–16 12 14,13 ± 0,26 35 15,04 ± 0,16 15 15,08 ± 0,31 1 16,88 ± 0,00 

17–22 0 – 26 19,34 ± 0,33 39 19,72 ± 0,26 16 20,83 ± 0,33 

23–30 0 – 3 25,42 ± 1,36 17 25,75±0,44 32 26,43 ± 0,35 

31–35 0 – 0 – 1 33,58±0,00 15 32,19 ± 0,45 

36–40 0 – 0 – 0 – 6 38,98 ± 1,52 

2 

0–12 71 9,06 ± 0,20 15 10,88 ± 0,39 8 10,91 ± 0,71 0 – 

13–16 9 14,85 ± 0,54 37 15,12 ± 0,17 14 15,77 ± 0,24 3 16,05 ± 0,02 

17–22 0 – 24 19,00 ± 0,37 44 19,74 ± 0,23 11 20,06 ± 0,70 

23–30 0 – 4 24,40 ± 0,53 13 25,59 ± 0,54 46 26,26 ± 0,25 

31–35 0 – 0 – 1 30,96 12 32,83 ± 0,59 

36–40 0 – 0 – 0 – 5 38,19 ± 0,76 

3 

0–12 53 9,81 ± 0,24 5 12,46 ± 0,17 0 – 0 – 

13–16 15 15,12 ± 0,52 17 15,43 ± 0,22 3 15,75 ± 0,54 0 – 

17–22 0 – 33 19,81 ± 0,29 31 20,18 ± 0,35 3 21,62 ± 0,36 

23–30 0 – 9 24,59 ± 0,48 26 26,09 ± 0,37 26 27,19 ± 0,37 

31–35 0 – 0 – 4 31,32 ± 0,52 26 32,76 ± 0,39 

36–40 0 – 0 – 0 – 9 38,90 ± 0,74 

SEM   0,175   0,260   0,314   0,386 

Grupa   0,429   0,071   0,392   0,492 

typ urodzenia   0,000  0,027  0,000  0,017 

standard   0,000   0,000   0,000   0,000 

Płeć   0,123   0,198   0,562   0,794 
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Tabela 2. Średnia wartość jagnięcia w poszczególnych standardach wagowych w kolejnych dniach 

obserwacji 

Table 2. The average value of each lamb in weight standards in the subsequent observation days 

 
Grupa  

do-

świad-

czalna 

Standard 

wagowy 

(kg) 

Cena  

za kg 

(PLN) 

Średnia wartość jagnięcia (PLN) 

28. dzień 56. dzień 70. dzień 100. dzień 

1 

0–12 0 0,00 0,00 0,00 – 

13–16 10,3 145,50 154,92 155,32 173,81 

17–22 9,3 – 179,82 183,44 193,67 

23–30 8,4 – 213,57 216,26 222,02 

31–35 7,5 – – 251,82 241,46 

36–40 7,3 – – – 284,56 

2 

0–12 0 0,00 0,00 0,00 – 

13–16 10,3 152,98 155,73 162,41 165,36 

17–22 9,3 – 176,69 183,59 186,60 

23–30 8,4 – 204,97 214,94 220,59 

31–35 7,5 – – 232,18 246,25 

36–40 7,3 – – – 278,77 

3 

0–12 0 0,00 0,00 – – 

13–16 10,3 153,20 158,89 162,25 – 

17–22 9,3 – 184,23 187,67 201,05 

23–30 8,4 – 206,57 219,12 228,39 

31–35 7,5 – – 234,90 245,68 

36–40 7,3 – – – 283,99 

 

 

Na podstawie uzyskanych z RZHOiK w Lublinie cen jagniąt obliczono procentową 

różnicę wartości jagniąt pomiędzy grupami doświadczalnymi a grupą kontrolną (rys. 1). 

Wartość jagniąt w 28. dniu w grupie otrzymującej preparat zawierający olejki z Origa-

num vulgare (Lamiaceae) oraz Citrus spp. (Citraceae) była wyższa o 45,17%, a w grupie 

2. o 26,08% niższa w porównaniu z grupą 1. W 56. dniu różnice te uległy zmniejszeniu. 

Średnie wartości jagniąt w grupie 3. były wyższe o 16,11%, natomiast w grupie 2. 

o 5,52% niższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w grupie kontrolnej. W 70. 

oraz 100. dniu wartość jagniąt w grupie 3. była wyższa odpowiednio o 10,06 i 7,83% 

w porównaniu z grupą 1.  Natomiast w grupie 2. utrzymała się niekorzystna tendencja 

odnotowana w poprzednim okresie. Wartość jagniąt omawianej grupy w porównaniu 

z grupą kontrolną była niższa o 8,98% (70. dzień) i 1,35% (100. dzień). Wyższe wartości 

jagniąt z grupy 3. uzyskiwane w trakcie doświadczenia mogły być spowodowane suple-

mentacją diety preparatem zawierającym olejki z Origanum vulgare (Lamiaceae) oraz 

Citrus spp. (Citraceae).  



42 P. DUDKO  

 

Rys. 1. Procentowe różnice wartości jagniąt w odniesieniu do grupy kontrolnej (jako wartość 

wyjściową przyjęto wartość sprzedanych jagniąt z grupy 1) 

Fig. 1. Percentage differences in lamb values in reference to the control group (the value of lambs 

sold in group 1 was taken as the starting value) 

 

Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich analizowanych przypadkach w najwyż-

szych standardach wagowych przeważały jagnięta, których dieta była suplementowana 

preparatem. Jest to zgodne z obserwacjami Junkuszewa i in. [2015] oraz Dudko i in. 

[2017], którzy stwierdzili, że dodatek do diety naturalnych preparatów opartych na olej-

kach roślinnych może pozytywnie wpływać na ograniczenie zarażeń pasożytniczych, co 

z kolei przekłada się na lepszy wzrost jagniąt. Może być to spowodowane tym, że olejek 

z Origanum vulgare (Lamiaceae) powoduje zmniejszenie inwazji pierwotniaków z ro-

dzaju Eimeria. Należy podkreślić, że wysoka intensywność inwazji tych pasożytów pro-

wadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelit, co z kolei powoduje upośledzenie wchłania-

nia substancji odżywczych z pożywienia, a tym samym skutkuje osłabieniem wzrostu 

zwierząt [Chartier i Paraud 2012, Junkuszew i in. 2015, Dudko i in. 2017]. Zastosowanie 

w diecie oleju z Origanum vulgare oraz Citrus spp. może ograniczyć inwazje pasożytni-

cze i dzięki temu powodować lepsze wykorzystanie paszy, a tym samym zwiększać przyrosty 

masy ciała [Anthony i in. 2005, Ichimori i Crump 2005, Abdelqader i in. 2012]. Informacja ta 

jest bardzo ważna z punktu widzenia producentów, ponieważ zastosowanie tego preparatu 

w żywieniu owiec może pozwolić na zwiększenie zysków rolników przy jednoczesnym ogra-

niczaniu wzrostu cen jagnięciny, co jest szczególnie istotne dla konsumentów, którzy, jak 

podają Font i Furnols i in. [2011], kierują się głównie przy wyborze mięsa właśnie ceną.  

WNIOSKI 

Zastosowanie w diecie jagniąt preparatu zawierającego olejki Origanum vulgare 

(Lamiaceae) oraz Citrus spp. (Citraceae) pozytywnie wpływało na ich wzrost, co także 
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przełożyło się na wynik ekonomiczny produkcji.  Zwierzęta, których dieta była suple-

mentowana preparatem OILIS SD, charakteryzowały się wyższą wartością w porównaniu 

z pozostałymi dwiema grupami. Jest to bardzo istotna informacja dla hodowców oraz 

producentów, ponieważ pozwala zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji jagniąt 

rzeźnych. 
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Summary. The aim of this study was to estimate the influence of diet supplementation containing 

essential oils from Origanum vulgare (Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae) on the economic 

effect of producing lambs for slaughter. The study material was a group of 222 ewes and 276 

lambs of polish lowland sheep. Based on the coproscopic examination carried out at the beginning 

of the experiment, the flock of sheep was divided into three experimental groups that were uniform 
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in terms of genetic background and age. Animals were kept under the same housing conditions. 

Differentiation factor was the addition of OILIS SD (Neovia), which contained composition of 

essential oils from Origanum vulgare (Lamiaceae) and Citrus spp. (Citraceae). During the experi-

ment all born lambs were given to periodic weighing at birth, on the 28th, 56th, 70th and 100th 

day of life. Based on the body weights obtained the economic value of reared lambs has been 

estimated, taking into account belonging to particular experimental groups of observed animals. 

The obtained values were used to calculate the percentage of the difference in value of lambs 

between the groups and the control group. As a result of the study, has been found beneficial effect 

of the supplementation lambs diet formulation containing oils from Origanum vulgare (Lamiace-

ae) and Citrus spp. (Citraceae) on their growth, which also translated into economic value 

of production. The value of these lambs was higher from 7.83% to 45.17% depending on the age 

of lambs. Use of the test preparation in antiparasitic prevention may be an opportunity for breeders 

and producers to increase the economic efficiency of the production of lambs for slaughter. 
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