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Optymalizacja z},wienia mineralnego świń dotyczy nie
ty lko do starc zanta zw l,erzętom odpowiedn i ej ilo ś ci p o szcze -

gólnych makro i mikroelementów w paszy, ale równiez
uwzględniać należy pochodzenie tych składników. Dotych-
czas jako źródło wapnia i fosforu stosowano ma.czki kost-
ne, fosforany i kredę paszową. Zagrożente pĘnące ze sto-
sowania pasz pochodzenia zwterzęcego oraz niewjelkie
wykorzystanie składników nineralnych z kopalin orazpasz
roślinnych spowodowały zainteresowanie się dodatkiem
preparatórv enzymatycznych, Umozliwiają one lepsze wy-
korzystanie wielu składników mineralnych zawartych w
paszach roślinnych, przy jednoczesnym ograniczeniu wy-
dalania ich do środowiska. Badania ostatnich lat wykazaĘ
ze zastosowanie dodatku fitazy mikrobiologicznej do mie-
s z anek p as zowych dla rw ier ząt mono gastryc zny ch pr zy czy -

niać się moze do uwolnienia wiązań kwasu fitynowego z
niektórymi składnikami mineralnymi (Ę Ca, Zn, Cu), przez
co polepsza się ich strawność i dostępność dla świń (2-4,B,
l0. 17). Zwiększona w ten sposób ilośc składników mineral-
nych w organizmie może być równiez pTzyczynązmiany ich
zawafiości w tkankach i narządach świń (6, 9, 15).

Celem badań było określenie wpĘrłu dodatl<u fiazy ml-
krobiologicznej do mieszanek paszowych dla loch na straw-
nośc pozornąoraz zawafiość wapnia i fosforu w surowicy,
kościach, mięśniach i rłrybranych narządach.

Mateilał imetody
Badar-ria r,vykonano na 58 lochach rasy (polska biała zwisło-

ucha x i,vielka biała polska) x pietrain, podzielonych na 3 grupy

po 19-20 szluk w każdcj. ZwierzęIa grupy I (kontrola pozytyw-
na) otrzyml,wały mieszankę standardową o zawafiości składni-
ków pokarmowych l mineralnych zgodnie z zaleceniami norm

NRC (16). Dodatek wapnia i fosforu uzupełniono udziałem los-
foranu paszowego (tab. l). Lochy grupy ll (kontrola negatywna)

otrzymywaĘ miesz ę bez udziafu fosforu nieorganicznego i o
zmniejszonej zawarlości wapnia. W grupie III zwierzęta zywio-
ne były mieszankąjak w grupie II, ale z dodatkięm fitazy mikr-o-

biologicznej (500 PU kg,l rnieszanl<i). W skład mieszanek paszo-

wych wchodziły śruty zbożowe: pszenna! jęczmienna i owsiana,
poel<strakcyjna śruta rzepakowa i sojowa, aminokwasy krysta-
liczne (llzyna i metionina) oraz dodatki mineralno-witaminowe.
Aktywnośc fltazy, zawartość białka ogólnego oraz wapnia i fos-
foru ogólnego i fityrrowego w mieszankach podano w tab,

Strawnośó pozorną.lako różnicę między ilością waprria i fos-
foru pobraną w paszy a wydalollą w kale wyznaczono metodą

wskaźnikową(Cr,O,) bezpośredniądla 6 loch w grupie, Badania
strawności (zbieranie kału) przeprowadzono w 8 i 14 tygodniu
ciĘy oraz w 3 tygodniu laktacji. Okres wstępny badań, w którym
podawano paszę wymieszanąze wskaznikiem, trwał 8 dni, zaś

próbki kału zbierano przez 6 dni. Krew pobrano w 56 i 98 dniu
ciąży, w 21 dniu laktacji oraz w dwa dni po odsadzeniu prosiąt od

8 loch z każdej grupy, między 5 a 7 godziną po rannym odpasie



do probówek z heparyną. Prosięta odsadzanopo 28 dniach, Próbki
kości udowej i śródstopia, mięśnia najdfuższego (m. longissimu-
ł) między 7 a 8 żebrem, przywodziciela uda, serca, nerek, płuc,
śledziony i wątroby pobrano po uboju od 6 loch z grupy. W prób-
kach oznaczono zawarlość suchej masy (s,m.) i popiołu według
AOAC ( 1 ). Zawarlość wapnia oznaczoto metodą spektofotome-
trii absorpcji atomowej (1), fosforu kolorymetrycznie wedfug
Fiske-Subbarowa (7), zaś akĘłl,nośc fltazy wedh-rg postępowa-
nia podanego przezEngelen i wsp. (5).

Uzyskane dane liczbowe poddano anaiizie sta§stycznej (ANO-
VA), a istotność różnic .vqiznaczono tęstem Duncana.

Wyniki iomówienie
Zawaftość białka ogólnego w mieszankach była zbliżo-

na w grupach I, II i III, stosownie do okresu w cyklu repro-
dukcyjnym i zgodna z zaleceniami notm NRC (16). Po-
ziom wapnia zmniejszono dla zwterząt grupy II i III w cią-
ży ilaktacji o 0,ż gkg-l s.m. mieszanki (ab. 1). Zawaftość
fosforu ogólnego zmniejszono w grupach doświadczalnych
(II i n) o około 30ońw stosunku do kontroli przy zb|iżone1
ilości fosforu fitynowego. Aktyłvnośc fitazy natywnej w
grupach I i II kształtowała się na poziomie 415+5 PU k5l
w okresie ciĘy oraz 450+10 PU kgl w okresie laktacji.
Dodatek fitazy mikrobiologicznej (grupa III w okresie cią-
ży i laktacj1) zwiększył ak§,wność ogólną fiazy do 930-
940 PU k51 paszy.

Analizując współczynniki strawności pozomej (tab. 2)
stwierdzono w grupie II nieco zwiększone zatrzymanie
wapnia u loch w okresie ciĘy w stosunku do grupy I. Do-
datek fitazy mikrobiolo gicznej ( grupa III) wyraźnie zwięk-
szył resorpcję tego składnika z treści przewodu pokarmo-
wego pTzez cały okres cyklu reprodukcyjnego, a róznice w
okresie laktacji między grupą I i II a III okazały się staty-
stycznie (p < 0,05) istotne. Z porównania współczynni-
ków strawności fosforu ogólnego między grupąI aII oraz
II a III można wnosic, ze dodatek fitazy mikrobiologicznej
w pełni równowazy zastosowanie fosforanu paszowego do
mieszanek. Jeśli ponadto uwzględnić wyraźnie (p < 0,01)
wyższy rozĘad fitynianów w grupie II, a zwłaszcza w III,
przęz co zmniejsza się wydalanie fosforu z kŃem do śro-
dowiska, to uzyskane rezultaĘ przemawiają za stosowa-
niem fitazy mikrobiologicznej w żl,wieniu loch w caĘm
cyklu reprodukcyjnym. Podobne wyniki, ale u rosnących
świń stwierdzllt także inni autorzy (ż, 8, I0-I4, 1,]).

Zawallośc Ca i P w surowicy krwi loch w okresie ciąży
i laktacji była równieżwyrażnie zwtęana z dodatkiem fi-
tazy mikrobiologicznej. U loch w grupie III średnia zawar-
tość wapnia w pełnym cyklu reprodukcyjnym była o pra-
wie 1 3 % wyzsza w porównaniu do grupy II (ryc. 1 ), Zmniej -

szenie poziomu wapnia w paszy o 2 g kg l s.m. paszy (gru-
pa II) wskazało na nięznaczne obnizenie zawańości tego
pierwiastka w surowicy w stosunku do grupy I. Faza cyklu
reprodukcyjnego także uwidoczniła znaczące zmtany w za-
warlości wapnia w surowicy. Odnotowano mianowicie istot-
ne zwiększenia poziomu wapnia w okresie poodsadzenio-
wym w grupie Iilllr. Zwięane jest to najprawdopodobniej
z zatrzymaniem procesu laktacji i następowym wzrostem
koncentracji tego pierwiastka w surowicy krwi, ale wyłącz-
nie u loch ze zwiększoną ilością wapnia dostarczonego w
paszy (grupa I) oraz loch grupy III, zywionychpasząz do-
datkiem fitazy mikrobiologicznej. Niedobór wapnia w pa-
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szy (grupa II) spowodowałwyrażne zmniejszenie jego po-
ziomu w surowicy w okresie laktacji.

Dodatek fitazy mikrobiologicznej do paszy dla loch grupy
III (ryc. 2) wyraźnie (p < 0,05) zwiększył zawafiośc fosfo-
tu w surowicy, średnio o 16,20ń w odniesieniu do grupy II
(bez dodatku fosforanu) t o 8,9oń w stosunku do grupy kon-

Tab. 1. Zawartość skladników w 1 kg mieszanek dla loch

Foslotan 2-Ca, 0

Fitara miklo-bi0logiczna, PU

W 1 kg suchei masy paszy:

Białko 0gólne, g

ca, g

P 00ólny, g

P litynowy, g

Aktywność litazy, PU kg'1

10

1Ą5,2

1,52

6,02

2,43

410

143,8

7,31

4,15

2,48

420

500

144,2

7,32

4,16

2,43

940

191 ,8

8,39

6,41

2,76

4Ą0

192,3

8,19

4,58

2,82

460

190,6

8,21

4,52

2,85

930

Tab. 2. Współczynniki strawności pozornej wapnia i fosforu
u loch w okresie ciąży i laktacji

Objaśnienia: a, b - wartości średnie oznaazone różnymi maĘmi
literami różnią się istotnie statysĘcznie przy p ś 0,05, zaś duzymi
(A, B, C) przy p < 0,01; SEM - błąd standardowy dla średnich.

Tab. 3. Zawartość wapnia w g,kg l naturalnej masy tkanek
i narządów loch

Objaśnienia: a, b - waftości średnie oznaczone różnymi maĘmi
literami rożniąsię istotnie statystycznie przy p < 0,05; SEM -
błąd standardowy dla średnich

0kres w cyklu
re p rod ukcyjnym

sEM

8 tydzień ciąży

14 Ędzień ciąży

3 tydzień laktacji

Ca

P ogólny

P litynowy

Ca

P ogólny

P litynowy

ca

P ogólny

P litynowy

34,2a

44,8ń

40,6A

42,6a

45,1B

31 ,3A

46,5a

49,1B

2,1 ,4A

36,2ó

41,7a

45,9B

44,2Ó

43,6A

32,8A

45,1a

44,2^

25,88

39,8b

48,7b

53,8c

46,7b

46,3B

51 ,3B

50,3b

51 ,48

40,5c

1,4

0,9

0,6

0,9

1,2

0,8

1,2

1,1

1,2

Mięsień naidłuższy

Mięsień przywodziciel uda

WąlrOba

Nelka

ś ledziona

Płuca

Serce

kośó udowa

Kość śródstopia

0,295

0,277

0,41 5

0,384a

0,259

0,273

0,292

221,1

21g,,|

0,277

0,261

0,406

0372h

0,252

0,268

0,285

219,8

205,8

0,291

0,288

0,41 1

0,384a

0,263

0,275

0,291

222,5

211 ,8

0,004

0,005

0,004

0,002

0,002

0,002

0,003

1,99

2,,l5
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Ryc. 1. ZawartośćCa (mmol , 1-1) w surowicy krwi loch w okre-

lll
Ryc. 2. Zawartość P (mmol , 1-') w surowicy krwi loch w okre-
sie ciąży i laktacji

trolnej (do datek fo sforanu p aszowe go). Uzyskane r enl7ta-

Ę z dodatkiem fltazy mikrobiologicznej są spójne z Wni-
kami innych autorów (l5) oraz wcześniejszymi badaniami
własnymi (9). Nie zanotowano istotnych zmianw zawarlo-
ści fosforu w surowicy w zależności odfazy cyklu repro-
dukcyjnego. Nadmienić też należy, że uzyskane zawarto-
ści wapnia i fosforu w surowicy mieściĘ się w wartościach
referencyjnych podanych przez Winnicką (18).

W tkankach i narządach loch (tab. 3) nie stwierdzono
istotnych zmian w zawartości wapnia w zależności od do-
datku fitazy do paszy. Jedynie w nerkach loch zanotowano
wyższe stęzenie tego pierwiastka w grupie I i III w odnie-
sieniu do II. Dodatek fitazy mikrobiologicznej (gr. III) ujaw-
nił się wyraźnym, statystycznie istotnym wzrostem zawar-
tości fosforu (p < 0,05) w wątrobie, nerkach i kościach
loch (tab. 4). Wyniki odnośnie do zawartości fosforu w
kościach sązgodne z wcześniejszymi badaniami własnymi
(9), ale wykonanymi przy zastosowaniu pasz o innej ak-
t}r,vności fttazy natywnej i innej rasie (mieszańcach) świń.
Ana|iza zawartości wapnia, a zwłaszcza fosforu w tkan-
kach i narządach loch wskazuje na realne możliwości za-
stąpienia doĘchczas stosowanego w mieszankach paszo-
wych fosforanu paszowego z dodatkiem fitazy mikrobio-
logicznej.

W podsumowaniu na\eży stwierdzić, że dodatek fitazy
mikrobiologicznej w ilości 500 PU kg' mieszanki ztypo-
wych dla loch pasz roślinnych w okresie clązy i laktacji
przyczynlŁ się do zwiększenia strawności fosforu oraz jego

zawartości w surowicy orazw wątrobie, nerkach i kościach.
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