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The effectiveness of the use certain Polish probiotical feed additiues in reailng piglets

Summary
The effects of probiotical products added to CS and/or SS concentrate mixtures fed to suckling and weaned

piglets on the mońaliĘ rate, frequency of diarrhea, general health status, growth rate and performance in
rearing piglets were studied. The test coverred 63 days (9 weeks) and was performed on six litters of polish
cross-bred sows (pbz x pbz and pbz x wbp). Prohiomix PI improved the health status and body condition of
rearing piglets, significantly decreasing the acute,qourse and frequency ofdiarrhea and thus reducing their
morta|ity rate. Probiotical additive significantly increased the growth rate (321vs. l9}gldand 312 vs. tiZ ya)
in the groups fed concentrate SS. However, significant differences were not found between the frequency of
feeding Probiomix and growth rate (groups PISS and PIISS). The results indicate that the addition of probiotical
additives to the diets of rearing piglets is grounded, but its effects are not always noticeable.

Kevwords: probiotic, pig|ets, mortaliĘ diarrhea, performance.

Okres zycia prosiąt od urodzenia do momentu odsa-
dzenia od macior to najbardziej krytyczny czas odcho-
wu, w którym odnotowuje się największy odsetek pad-
nięć wśród zwterząt, dochodzący nawet do ok. 20oń.
J e go przy czynami s ą naj czę ści ej mała odp orno ść mło-
dych organizmów na infekcje, charłactwo oraz duża
częstotliwość występowania biegunek, będąca wyni-
kiem zaburzeń notmalnej, fi zj olo gtcznej równowagi
mikrofl ory j e litowej przewo du pokannowe go, bądź też
brak ukształtowania się (wykształcęnja się) właściwej
flory bakteryjnej w początkowych dniach życia. Wie-
lu hodowców trzody chlewnej stwierdza, ze w wantn-
kach intensywnego odchowu prosiąt głównym proble-
mem jest występowanie biegunek. Powodująone duze
straty ekonomiczne w produkcji tych zwlerząt.

Możliwości ograniczenia ekonomtcznych strat w
produkcji prosiąt do względnego poziomu, istnieją
dzięki stosowaniu w dietach zezwolonych medyka-
mentów paszowych. które jednocześnie wzmigają
wydajność zwierząt. Jednak stosowanie takich dodat-
ków, w tym o dztałaniu antybiotycznym w profilakty-
ce i terapii musi być Tozpoznaną jako głowna przy-
czy na wzrastaj ąc ej o dp orno ś c i wys e lekcj onowanych
szczepow bakteryjnych organizmu żywiciela oraz jako
problem związany z pozo_sta,łością tych związków w
organizmie zwierzęcym, W konsekwencji stanowi to
poważne niebezpieczeństwo występowania pozosta-
łości środków farmakologlcznych w produktach po-

chodzenia zwierzęcego, które niewątpliwie nie pozo-
stają obojętne dla konsumentów spożywających takie
produkty (8, 10, 11).

Wśród dodatków paszowych coTaz powszechniej
sto s owanych w żywi en i u zw ier ząt na szcze golną uwa-
gę zasługują biopreparaty probiotyczne. Stanowią je
koncentraty wyselekcj onowanych, pożytecznych drob-
noustroj ów, które korzystnie oddzi ałują na środowi-
sko przewo du p okarmo w e go zwi er ząt. P opr zez p o da-
wanie żywych mikroorganizmów wraz z paszami ist-
nieje możliwość interwencji w kolonizację mikroflo-
ry jelitowej. Mikroorganizmy, stosowane jako biolo-
gicznie aktywne dodatki (określane mianem probioty-
ków), stanowią naturalny sposób bioregulacji flory
jelitowej eliminujący wymienione powyzej uboczne
skutki stosowania chemicznych medykamentów (1, 6,
8, l0,11),

W wyniku stosowania probiotycznych bioprepara-
tów obserwuje się korzystne zmiany w składzie mi-
kroflory jelitowej (2, II) prowadzące do ogranicze-
nia, czy wręcz hamowania rozwoju niepożądanej pa-
togennej mikrofl ory. Zmiany w składzie mikrofl ory w
konsekwencji wpływają na poprawę ogólnego stanu
zdrowotnego organizmu, kondycję i żywotność zwie-
rząt, a ponadto stymulują ich produkcyjnośc (3, 6, 8,
9). Mikrobiologiczne dodatki paszowe nowej genefa-
cji (8) mogą być stosowane w profilaktyce antybie-
gunkowej, skutecznie zmniejszając b ądź całkowicie



redukuj ąc częstotliwośó występowa-
nia biegunek. Równocześnie w ten
sposób przyczyniająsię one do ogra-
niczęnia śmierlelności wśród prosiąt
zwłaszcza w krytycznych okresach
ich odchowl (2, 4-6). Ponadto istot-
nym efektem stosowania probiotycz-
nych dodatków jest możliwość po-
prawy wskaźników produkcyj nych u
zwl,erząt, takich jak przyrost masy
ciała czy l i wykorzystanie pasz, dzię-
ki lepszemu przyswajaniu składni-
ków pokarmowych (2,3,8). Osta-
tecznie pozwala to na uzyskanie cał-
kowicie bezplecznych produktów
zw ier zęcy ch, przy j e dn o częsny m za-
chowaniu optymalnych wskaźników
ekonotnicznych i opłacalności pro-
dukcji zwterzęcej, w tym trzody
chlewnej. Aktualnie na rynku krajo-
wyrn dostępnych jest kilka serii bio-
preparatów występujących pod roz-
maitymi nazwami handlowymi, któ-
r e pT zeznaczone s ą dl a r o żny ch zw ię -

rząt (3,5, 8). Jednym z taktch bio-
preparatów jest produkowany przęz Instytut Biotech-
nolo gii Przemysłłr Rolno- Spo żyw czego w Warszawie
PROBIOMIX P-I.

Biorąc pod uwagę powyzsze aspekty uznano zawła-
ściwe przeprowadzenie badań, których celem było
określenie praktycznej efektywności stosowani a kra-
jowego dodatku probiotycznego na stan zdrowotny
prosiąt, w tym zastosowanie w profilaktyce anty-bie-
gunkowej oraz określenie jego wpływu na produkcyj-
ność zwierząt.

Matefiał imetody

Badania przeprowadzono na 6 miotach prosiąt pocho-
dzących od macior zkrzyżowek rasy polskiej białej zwi-
słouchej (pbz) x pbz, pbz x wielka biała polska (wbp). Pro-
sięta utrzym},wano w oddzielnych kojcach, zgodnie zukła-
dem doświadczęnia. Sześć miotów przydzielono losowo do
dwóch grup zywieniowych (CS i SS), po trzy rnioty w gru-
pie. Każdy miot przydzielono z kolei do grupy kontrolnej
(KCS i KSS) oraz dwóch grup doświadczalnych (PI i Pll,
tj, PICS, PlSS oraz PIICS i PIISS), które otrzymyłvaĘ pro-
biotyczny biopreparat, jako dodatek paszowy. Prosiętom
grupy PlCS i PISS podawano codziennie przez cały okres
trwania doświadczenia 3 g probiotycznego preparatu. Na-
tomiast grupy PIICS i PIISS otrzymy,wały probiotyczny
dodatek, w tej samej ilości, w dniu urodzenia orazw 14,28
i 42 dniu zycia. Biopreparat podawano prosiętom, każdo-
razowo rano indywidualnie per os.

Doświadczerrie obejmowało okres 9 tygodni (63 dni)
począwszy od pierwszego dnia życia prosiąt. Wszystkie
zwierzęta zywiono ad libitum przez pterwsze dni siarą a
następnie mlekiem macior, Od 14 dnia życia rozpoczęto
dokarmianie prosiąt pełnodawkową mieszanką treściwą o
nazwie handlowej Central Soya (CS) lub Sano Suggi (SS)

lf,

Tab. 1. Skład mieszanek firmy Central Soya dla prosiąt i warchlaków I grupy
doświadczalnej

rów-niez cłcl libitum. W 42 dniu zycia prosięta odsadzono
od loch, a następnie do dnia zakończęnia badań zl,wiono
pełnodawkową mieszanką dla warchlak ów z udziałem kom-
ponentów wymienionych firm (tab, 1, 2). Prosięta grupy
kontrolnej nie otrzymlłvaĘ dodatku probioĘcznego. Swie-
za rr,,oda do picia była dostępna przez cały czas trwania
doświadczenia,

Prosięta grup zylvieniowej (CS) otrzymywaĘ od 14 dnia
życia do 5 dnia po odsadzenfu (47 dzień życia) Prestafier
Lider R-230 firmy Central Soya, a następnie mieszankę peł-
nodawkową Starter R-231 również firmy Central Soya. Na-
tomiast prosięta grupy żywieniowej SS od 14 dnta życia
zywiono mieszankąpełnodawkową typu Prestafter z udzia-
łem paszy Suggi Flavo - 4101 firmy Sano, Warchlaki tej

grupy doświadczalnej od 5 dnia po odsadzenll (41 dzień
życia) aż do zakończenia badań otrzyrnyrvały mieszankę
p ełno d awkową typu S tarter równiez z udzlałem p aszy uzu -

pełniającej Suggi Flavo - 4101 firmy Sano. Zmiana mie-
szanek Prestańer na Stafter wprowadzana była w obu gru-
pach ży,wieniowych stopniowo. W pierwszym dniu poda-
wano mieszankę składającąsię z3l4 częścl Prestarter i 1/4

mieszanki Starter. W drugim dniu zwierzęta otrzymywały
po l12 obu mieszanek, zaś w trzecim dniu 1/4 mieszanki
Prestafier i 3/4 Starter, a dopiero w czr,vartym dniu poda-
wano wyłącznie mieszaŃę Stańer. Granulowane mieszanki
podawano na sucho do korytek zawieszonych na ścianie
kojców.

Skład wymienionych mieszanek okryty jest tajenrnicą
produkujących je firm. Zwlerzęta objęte badaniami prze-
bywały w pomieszczeniach, w których zachowano dobre
warunki zoohigicniczne. Temperatura wynosiła około 20oC,
wilgotność względna 60-'70oń, stosowano oświetlenie za-
równo naturalne jak i sztuczne odpowiednie dla tego ga-

tunku i danej grupy lviekowej świń. Prosięta i warchlaki
utrzymyrvano na ściółce (słomie) w kojcach wyposazonych
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Tab.2, Skład mieszanek firmy Sano dla prosiąt i warchlaków ll grupy doświad-
czalnej

249,,,....

zywotnoŚcią, o czym Świadczy sto-
sunkowo niska liczbapadnięć aż do
całkowitego ich zaniku w okresie od
42 do 63 dnia życia.

Największą śrniertelność wśród
prosiąt odnotowano do 21 dnlażycia
00-1 6%). Główną przyczyną pad-
nięć w tym okresie było charłactwo
prosiąt oraz występowanie stosunko-
wo częstych biegunek, ktore zwłasz-
czaw formie ostrej kończąsię zwy-
kle śmierci ą zwierząt. Dodatek Pro-
biomixu P-I zmniejszył intensyłvność
i częstotliwość biegunek eliminując
jednocześnie upadki na tym tle. W
okresie przeprowad zany ch doświ ad-
czeń zdrowotność miotów była za-
dowalająca i uległa poprawie w wy-
niku działania probiotyku. Prosięta
rosły i rozwijały się prawidłowo. Ob-
serwowane efekty działania probi o-
tyku w niniejszych badaniach sąpo-
równywalne i potwierd zanę przez rc -
zultaty uzyskane pTzez innych auto-
rów (5).

w okresie odchowu warchlaków
między 42 i 63 dniem życia stwier-
dzono najwy ższąśmi erlel no ść wśród

prosiąt grupy kontrolnej, która wynosiła ok. 5%. W
pozostałych grupach efekt działania probiotycznego
dodatku paszowego spowodował wyeliminowanie
padnięć zwierząt. W niniejszym okresie odchowu nie
odnotowano żadnych padnięć w grupie otrzymującej
Probiomix codziennie jak i okresowo (śmiertelność
wynosiła 0%).

Między miotami objętymi badaniami istniała zmien-
ność rniędzygrupowa w masie ciała przy urodzeniu
wynikająca zę zrożnicowanej liczebności prosiąt w
miotach. W 2l dniu życia najwyższą masę ciała
(6,60 kg vs.4,ż2 kg w grupie kontrolnej) rejestrowa-
no u prosiąt żywionych rnieszankąCS i dodatkiem Pro-
biomix-u codziennie. Natomiast w grupie żywionej
mieszanką SS najwyższą średniąmasę ciała osiągały
prosięta otrzymujące Probiomix okresowo (PII SS 6,47
kg vs. 5,56 kg w grupie kontrolnej KSS). Na występo-
wanie rożnic w zakresie tej cechy miała zapewne
wpływ rożna liczebność prosiąt w miotach. Dodatek
probiotyczny spowodował odchowanie mocniej szego
i zdrowszego potomstwa czego efektem była llczeb-
ność i produkcyjnośc zwierząt.

Przyrosty masy ciała były zadowalające we wszyst-
kich grupach ż}rvieniowych objęĘch badaniami (tab. 3).

Obserwowano tendencję poprawy tempa przyrostow
masy ciała u prosiąt karmionych dodatkiem Probio-
mix-u. Nie stwierdzono jednak różnic w przyrostach
masy ciała u prosiąt, którym podawano probiotyk co-
dziennie i prosiętami żywionymi dodatkiem okreso-
wo. Na tej podstaw le można by wnio skow ać, że p oda-

w poidła smoczkowe oraz karmniki paszowe. W pomiesz-
czeniu, w którym przebywały prosięta i warchlaki zastoso-
wano wentylację mechaniczną ze sterowanym mikroklima-
tem firmy Fancom.

Zastosowany w badaniach PROBIOMIX P-I jest prze-
zr7aczony dla prosiąt w oklesie odchowu. PROBIOMIX P-I
zatł,iera biomasę żywych komórek (tk/g), Bifidobacterium
bifińtm 100J, B. bi/ińtm 55], B. bifidum 558 (w proporcji
I:2:2, mlm), biomasę bakterii Lactobacillus fernlentum
I4931, biomasę szczepów bakterii Streptococcus faecium
T 208a oraz7aktozę w ilości < l% wagowego i nasiona
kukurydzy do 96Yo wagowych, ZawartoŚĆ wody w takim
preparacie nie przekracza I00ń wagowych.

W trakcie badań prowadzono dobową kontrolę stanu
zdrowia wszystkich prosiąt, ze szczegolnym uwzgJędnie-
niem częstotliwości występowania biegunek, charłactwa,
ogólną oceną kondycj i zwierząt. Równocześnie, prowadzo-
no ewidencję upadków i kontrolę przyrostów masy ciała
prosiąt. Każdy miot ważono indywidualnie w dnlu urodze-
nia, w 21 dniu życta oraz co 7 dni przez okres trwania ba-
dań, każdorazowo przed rannym karmieniem.

Uzyskane pomiary mas ciała pozwoliły na wyliczenie
średnich przyrostów masy ciała zwterząt objętych doświad-
czeniem. Wyniki badań poddano analizie statystycznej przy
uzyciu powszechnie stosowanych testów z wykorzystaniem
programu SAS (7).

Wyniki iomówienie
Zastosowany w niniejszych badaniach probiotycz-

ny preparat Probiomix P-I wpłynął korzystnie na stan
zdrowia i kondycję zwierząt. Prosięta, które otrzymy-
wały dodatek probiotykl odznaczały się dużą (dobrą)



Tab. 3. WpĘw badanych czynników zmienności n^ przyro-
sĘ masy prosiąt

Objaśnienia: - brak istotności; * różnice istotne w porównaniu
do grupy kontrolnej KxSS

wanie probiotyku w krytycznych okresach odchowu
zwięrząt odnosi podobny skutek jak jego stosowanie
codziennie .ptzęz cały czas odchowu. Uzyskane lep-
sze efekty wzrostowe zwterzątprzy zastosowaniu Pro-
biomix-u nie zostały jednak potwierdzone statystycz-
nie. Badania prowadz onę przez Kornegaya i Risleya
(3) na tucznikach z zastosowaniem probiotycznych
produktów bakterii Bacillus wykazaŁy brak istotnych
Zmlanmasy ciała Zwletząt w róŻnych okresach wZTo-
stu badanych zwierząt w wyniku działanta czynntka
do świ adczalne go. Podawanie pro duktów b akterll B a -

cillus spowodowało efektywne zmiany w składzie
mikroflory kału u tuczników (3).

Wyniki badań wielu autorów (cyt. 3) świadczą o
zmiennym wpływie probiotyków na wzrost wydajno-
ści masy ciała oraz generalnie produkcyjności u zwie-
rząt. Również nieltczne wyniki badań strawności po-
szczegolnych składników pokarmowych i retencji azo-
tu uzyskan e przez różny ch autorów są zmienne (3).

Słabo ujawniające się efekty działanta biostymula-
torów probiotycznych obserwuje się często przy ich
stosowaniu w dobrych warunkach środowiskowych,
w jakich przebywajązwtetzęta. W niniejszym do-
świadczeniu takie warunki zapewniono prosiętom stąd
uzyskane efekty sąmało wyraźnie zaznaczonl Podob-
ne obserwacje poczynili inni autorzy (4,6).

Stwierdzono jednak statystycznie istotną(P < 0,05)
interakcję (mieszanka x probiotyk) w przyrostach po-
między grupą kontrolną (KSS) i gryp_?1i otrzymują-
cyml ek (PISS i PIISS) uzwierząt
żywi my Sano. W grupach żywio-
nych Soya obserwowano również
wzrost tempa przyrostów masy ciała prosiąt i warchla-

ków przy podawaniu probiotycznego preparatu, jed-
nak różnice między grupami nie były statystycznie
istotne (tab. 3), Skarmiana mieszanka CS zawierała w
swoim składzie jako jeden z komponentów stymula-
tor wzrostu (tylozynę), który najprawdopodobniej ,,ma-
skował" efekt probiotyku podawanego dodatkowo
zw,l,erzętom grupy PICS i PIICS. W grupach świń
żywionych mieszanką SS dodatek Probiomix-u pozwo-
li1 natomiast ujawnić ęfękt dziaŁania probiotyku. Nie
stwierdzono jednak statystycznie istotnych różnic po-
mlędzy c zę s totliwo ś c i ą p o daw ania pr ep aratu ( grup a-

mi PISS i PIISS).
W konkluzj i należy stwierdzić, że uzyskane efekty

stosowania Probiomix-u w postaci lepszej kondycji
prosiąt ssących i od
ności, ograniczenia
szania przyrostów
pr akty czne sto sowanie probiotycznych do datków p a-

Śzowych w odchowie młodych świń. Nie należy jed-

nak oczekiwać istotnego wzrostu wskaźników produk-
cyjnych pod wpływem dodatku probiotycznego przy
równoczesnym stosowaniu typowych (tradycyjnych)
stymulatorów wzrostu.
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W czasie badań prowadzonych w latach 1994-1996 określono wpływ karmy

wzbogaconej w witaminę E w dawce dziennej 330 jm/zwierzę na 3 tygodnie

przed spodziewanym terminem wykotów. Karma wzbogacona w witaminę E nic

wpływała na masę ciała i kondycję maciorek po miesiącu po wykocie oraz w

okresie odsadzania .jagniąt Masa ciała maciorek w grupie doświadczalnej po

miesiącu po wykocie wynosiła 58,5 kg, w kontroli 59,0 kg, w okresie odsadza-

nia odpowiednio 65,8 kg i 65,9 kg. Dieta wzbogacona w witaminę E nie wpły-

wała też na płodnośc (kontrola 97,8oń, grupa doświadczalna 98,4%) oraz na

ilośc jagniąt przypadających na owcę (kontrola 1,4, grupa doświadczalna 1,46)

Średnia lnasa ciałajagniąt po urodzeniu wynosiła w grupie kontrolnej 4,8 kg, po

miesiącu l 3,7 kg, w chwili odsadzania 32,4 kg. W grupie doświadczalnej wato- .

ści te wynosiły odpowiednio,ł,8; ] 3,7 oraz 32,I kg U owiec rodzących na po-

czątku sezonu wykotów w grupie kontrolnej odsetek padnięć jagniąt był staty-

stycznie niższy (12%) aniżeli w grupie kontrolnej (7%) 
G.


