
 

PASOŻYTY
ZEWNĘTRZNE

U KONI 
DBAJ  I

CHRO Ń

PRZED

PASO Ż YTAMI



Inwazja pasożytów
zewnętrznych to dla
zwierzaka nie tylko

dyskomfort związany
z ukąszeniami i

odczynem po ukłuciu.
Pasożyty przenoszą

również wiele
grożnych chorób, a

bytując długo na ciele
zwierzaka powodują
wtórnie trudne do
leczenia choroby

skóry.



Choroby wywołane
przez roztocza należące

do następujących
gatunków: 

świerzbowiec drążący-
sarkoptoza (Sarcoptes

scabiei var.
equi), świerzbowiec

pęcinowy-chorioptoza
 (Chorioptes bovis)

oraz świerzbowiec
naskórny-

psoroptoza (Psoroptes
equi).

ŚWIERZB
(SCABIES)

Charakterystycznym
objawem jest silny
świąd i wyłysienia

na dużej
powierzchni

skóry.



ŚWIERZB DRĄŻĄCY-
SARKOPTOZA

Świerzb
rozprzestrzenia się

w miejscach
o krótkich

włosach, takich jak
głowa czy szyja.
Później może

rozprzestrzenić się
na całą skórę,
szczególnie
u zwierząt
słabszych.

Na skórze występują stany zapalne
w postaci małych guzków, które
przekształcają się w pęcherzyki

wypełnione płynem. Tworzą się strupy,
następuje nadmierne rogowacenie

i łuszczenie się naskórka.



ŚWIERZB
PĘCIONOWY-

CHORIOPTOZA

Ten rodzaj
świerzbowca

wywołuje przewlekłe
schorzenie skóry

dolnych części
kończyn, głównie

okolic pęcin
i nadgarstków,

rzadko występuje
w wyższych partiach

kończyn.

Powoduje zmiany chorobowe
w postaci ograniczonego

nadmiernego łuszczenia się naskórka,
zwykle w okolicy kończyn. W formie

przewlekłej naskórek tworzy
brodawkowate zgrubienia.



ŚWIERZB
NASKÓRNY-

PSOROPTOZA
Wywołuje miejscowe

przewlekłe
schorzenie skóry

nasady ogona
i grzywy, skąd

rozprzestrzenia się
na szyję,

przyśrodkową
powierzchnię ud

i podbrzusza.



LECZENIE I ZAPOBIEGANIE-
ŚWIERZBOWIEC

Świerzb zwalczamy pod kontrolą lekarskoweterynaryjną
stosując zabiegi u koni oraz w środowisku. Stosujemy

insektycydy (związki fosforoorganiczne, bardzo skuteczne,
stopniowo wycofywane ze względu ma toksyczność dla

środowiska: dianizon, bromfenwinfos oraz mniej toksyczne
karbaminiany). Preparaty te działają kontaktowo i stosujemy

je w formie oprysku. Zabiegom poddajemy całe stado
dwukrotnie w odstępie 14 dni w celu zniszczenia pasożytów,

które wylęgły się z jaj. Dezynsekcji należy również poddać
derki, siodła, czapraki, szczotki, zgrzebła oraz boksy

po usunięciu ściółki. Ubrania obsługi powinny być wyprane
i przeprasowane gorącym żelazkiem. Czynności te

wykonujemy również dwukrotnie. Skuteczne jest również
stosowanie iwermektyny, moksydektyny

i abamektyny.Rozległe zmiany skórne leczymy
dermatologicznie.



Wszy ssące (Haematopinus
asini) żywią się krwią i limfą.

Wystepują w sierści na całym
ciele konia. Gryząc powodują

uciążliwy świąd. Zbyt duża liczba
wszy gryzących może

doprowadzić do anemii.
Wszy gryzące (Damalinia equi) 
zwane też wszołami, żywią się

złuszczonym naskórkiem,
łupieżem oraz wydzieliną

gruczołów skóry – łojem, potem.
Występują w grzywie, grzywce i
ogonie. Ich wystepowanie może
powodować niepokój u konia, a

także świąd.

WSZY I WSZOŁY U
KONI



WSZY I WSZOŁY
U KONI  

Typowymi objawami dla koni
cierpiących na wszawicę są:

– świąd
– utrata sierści (łyse placki) w
okolicach głowy, szyi i tułowia
– wycieranie grzywy i ogona

– wygryzanie sierści
– ocieranie się o ściany,

ogrodzenia, drzewa i inne
przedmioty

– potrząsanie głową
– machanie szyją
– bicie ogonem

– tupanie nogami
– pogorszenie kondycji

– ogólny niepokój

Przyczyny:
( słaba kondycja konia, długa sierść, źle
utrzymana higiena konia, złe warunki

bytowe, trzymanie koni wraz z ptactwem
(kury, kaczki, gołębie), podawanie koniom
siana poprzez wrzucanie im go na głowę–
używanie tego samego sprzętu (szczotek,

czapraków, derek) przez wiele koni)



Wszy to powszechny problem i jeżeli mamy w stajni
jednego konia z wszami, należy sprawdzić wszystkie
konie, a te które miały kontakt z chorym zwierzęciem

profilaktyczne poddać leczeniu.Najlepszym sposobem
na pozbycie się wszy jest wykąpanie całego konia w

szamponie insektobójczym, z 1% dodatkiem siarczku
selenu lub innym preperacie zaleconym przez
weterynarza.Poza stosowaniem preparatów na
zewnetrznątrz należy także konia odrobaczyć.
Iwermektyna doskonale działa przeciw wszom.
Powinno się ją podać dwukrotnie w odstępach

dwutygodniowych.

Leczenie i zapobieganie-wszy i
wszoły



Kleszcze to pasożytnicze
pajęczaki z rzędu roztoczy,

odżywiające się krwią swych
żywicieli. Najpopularniejszym

ich przedstawicielem w
Polsce jest kleszcz pospolity

(Ixodes ricinus), ale na
północnym – wschodzie

kraju powszechnie występuje
także kleszcz łąkowy.

Kleszcze to skupisko szeregu
patogenów

chorobotwórczych nie tylko
dla ludzi, ale również koni.

KLESZCZE U KONI

Najczęstszymi
chorobami

odkleszczowymi u koni
są: babeszjoza, teilerioza,
borelioza, anaplazmoza

(erlichioza). Choroby
mogą mieć przebieg
przewlekły lub ostry.



Choroby
odkleszczowe:

Borelioza – najczęstszymi
objawami są: podwyższona

temperatura ciała, kulawizny,
obrzęki stawów, spadek masy

ciała, zapalenie błony naczyniowej
oka.

 
Babeszjoza – objawami jest

gorączka najczęściej przerywana
oraz wysoka – około 40*C,

niedokrwistość, żółtaczka, apatia,
osłabienie organizmu, spadek

kondycji, problemy z jelitami, bóle
mięśniowe, odwodnienie oraz

ciemniejszy mocz niż zazwyczaj.

Teilerioza – objawy są podobne do objawów
babeszjozy – wysoka temperatura, apatia,

spadek apetytu, osłabienie organizmu, bóle
mięśniowe, obrzęki. Kał może być twardy i

suchy. Często pojawia się łzawienie, zapalenie
spojówek i obrzęk powiek. 

Piroplazmoza- koń staje się apatyczny,
wykazuje brak apetytu i pragnienia oraz ogólne

osłabienie, a błony śluzowe są blade.



Leczenie opiera się na wyeliminowaniu
pierwotniaków z krwi chorego konia – niestety,

zdarzają się przypadki oporności drobnoustrojów
na aktualnie dostępne leki. Ponadto, dawka
lecznicza musi być stosunkowo wysoka, aby
terapia była skuteczna, co sprawia, że ryzyko

wystąpienia działania toksycznego jest wysokie.
Zapobieganie to obroże przeciwklesczowe,

preparaty z DEET odstraszające kleszcze,  olejki
eteryczne i zioła ( wrotycz pospolity, czeremchę,
złocień dalmatyński, lawendę, tatarak i czystek)

LECZENIE I ZAPOBIEGANIE-KLESZCZE



Małe owady, które
najczęściej występują od

początku wiosny do
wczesnego lata.

Największą aktywność 
wykazują o świcie i

zmierzchu. Najczęściej
atakują końską głowę,

okolice uszu, szyję i
podbrzusze. Ugryzienie

objawia się grudką, często
niewielką ilością krwi, czy

strupkiem.

Produkty syntetyczne oparte
na pyretroidach sprawdzą się przy

działaniu odstraszającym,
jednak wskazane bardziej

będą fizyczne bariery, jak maski, czy
siatki. Warto też zaopatrzyć się

w olejek z Palczatki cytrynowej lub
wazelinę, która nałożona na ucho
może zapobiec ugryzieniu przez

meszki.

Meszki



Niewielkie insekty,
rozwijające się w
wodzie stojącej.

Pasożytują w różnych
miejscach na koniu,

jednak często w
okolicach grzywy i

ogona. Ich pogryzienia
powodują

często reakcje
alergiczne i przez to

swędzenie.

Produkty na
bazie permetryny będą skutecznie

odstraszały te owady, najlepiej
używać ich późnym popołudniem.

Różnego rodzaju olejki mogą
zapobiegać przed

siadaniem muchówek na koniu i
mogą być stosowane kilka razy

dziennie.

Muchówki


