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w Ąrwieniu zwierząt, w trosce o zwiększenie efek-

Ęwności produkcji i ochrony środowiska oraz speł-
nienia oczekiwań konsumentów na bezpteczną żyw -
ność, stosuje się m.in. naturalne dodatki paszowe w
postaci zioł, jako alternatywę dla antybiotyków. Spe-
cyftczne właściwości ziół znanę są od wiekóW nowo-
czesna fitoterapia dysp onuj e dużą w tedzą doĘ czącą
terapelĘcznych ich właściwości oraz działanta na or-
ganizm substancji czynnych zawartych w ziołach (1).
wĄrwieniuzwierzątmonogasĘcznychwłaściwości
zioł zostaĘ stosunkowo dobrzę poznane (4, 11), nato-
miast uprzeżuwaczybrak jest szerszych opracowań z
zakresu wykorzystania zioł w profilaktyce weteryna-
ryjnej. DoĘchczasowe badania nad wpĘłvem miesza-
nek mineralno-ziołowych, podawanych w postaci su-
chej w okresie odchowu cieląt, wskazują na ich ko-
rzystne dziaŁante (2, 5, 6,9, 10, 13, 15). Niewiele jest
opracowań doĘ czący ch wykorzystania wyciągów zio-
łowych w żywieniu cieląt (3, I2).

Celem badań była ocena wpĘv,u mieszaŃi zioło-
wej, podawanej w postaci żOoń wodnego wyciągu, na
poziom glukozy, białka całkowitego i cholesterolu w
surowicy krwi cieląt.
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Matetiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na klinicznie zdrowych

cielętach rasy czarno-białej w dwóch grupach: kontrolnej i
doświadczalnej, liczących po 6 samcow i 6 samic w każdej
grupie. Cielęta z grupy doświadczalnej otrzymywaĘ mie-
szankę ziołową w postaci żOoń lvodnego wyciągu (200 g
zioł na 1 litr wody). Pozostałe pasze (siara, mleko pełne,
mieszanka treściwa i siano łąkowe) zaIowno w grtrpie kon-
trolnej, jak i doświadczalnej byĘ jednakowe i skatmiano
je zgodnie z notmami zywienia zwierząt (7). Komponenty
mieszanki ziołowej i treściwej orazlch procentowy ldztał
przedstawiono w tab. l.

Wyciąg ziołowy przygotowywano codziennte. Zioła za-
lewano przegotowaną wodą i doprowadzano do wrzenia,
Czas zaparzania wynosił około 10 minut, a następnie po
ostudzeniu do temperatury 40'C wyciąg ziołowy odcedza-
no i dziennądawkę mieszano z mlekiem i po okresie siaro-
wym podawano cielętom przy każdym z dwóch odpasów,
W grupie doświadczalnej dzienną dawkę wyciryl z zioł
(2x50 mllszt.) rozpoczęto podawać cielętom w 2 tygodniu
zycia, stopniowo zwiększając dawkę w 9-I4 tygodniu do
450 ml (1 x 200 i I x 250 ml/szt.). Dzienna dawka mleka
wyprjanego przez clelrę w grupie doświadczalnej wynosiła:
od 2 do 6 tygodnia J l,w 7 tyg. 6l i w 8 tyg. 3 litry. Od 9



tygodnia cielętom nie podawano mleka. Cielęta z grupy
kontrolnej nie otrzymywały wyciągu z ziół. Cie|ęta żywio-
no indyłvidualnie, codziennie odwazano ilośc podawanych
pasz i nier,vyjadków.

Krew do badań pobierano z żyĘ szyjnej zewnętrznej w
trzech tetminach (wiek cieląt): I (4 Ędzleń), II (9 tydzień) i
III (14 tydzień), W celu wyeliminowania zmienności do-
bowej t zmtan związanych z karmieniem cieląt materiał
pobierano przed rannym odpasem w stałych godzinach
(między godziną 700 a9ao).

Poziom glukozy, białka całkowitego i cholesterolu w
surowicy krwi cieląt ozllaczono przy pomocy analizatora
firmy Connay.

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie, ob-
Ilczając średnią arytmetyczną dla każdego wskaźnika bio-
chemicznego krwi w grupie kontrolnej i doświadczalnej,
w zalezności od tenninów pobrania krwi (wiek cieląt) i płci
(samice i samce), Istotność rożnic, w zalezności od grup,

terminów pobrania krwi i płci cieląt oraz istotności inte-
rakcji (grupy x terminy, glllpy x płec) weryfikowano za
pomocą 3-kierunkowej analtzy wariancji, Dla istotnych
źr odęł zmienno ści dokonano szcze gółowe go porównania
średnich za pomocą tesfu Tukey'a, Istotność wpłluu ba-
danych czynników (g-p, terminów pobrania krwi i płci
cieląt) określono na podstawie najmniejszych róznic (NIR)
dla poziomu istotności 0,05 (p < 0,05). Metody obliczeń
statys§cznych wykonano wg Trętowskiego i Wójcika (14).

Wyniki iomówienie
Srednie stężenie wybranych wskaźników bioche-

micznych w surowicy krwi cieląt przedstawiono w tab.
2-4.

Wykazano istotne różnice dla stężenia glukozy w
surowicy krwi cieląt (tab. ż) dla terminów pobrań w
obrębie grup. W grupie kontrolnej, w której cielęta nie
otrzymy-waĘ wyciągu z zioł, wykazano i stotno ść róż-
nic w poziomie glukozy między I a II pobraniem krwi
(wzrost w II terminie o 0,26 mmo1/1). W grupie do-
świadczalnej natomiast zawartośc glukozy w surowi-
cy krwi w kolejnych tygodniach Ęcla cieląt istotnie
wzrastała (od 2,53 mmol/l w 4 do 3,58 mmollI w 14
tygodniu). Nie stwierdzono istotnychróżnic w stęze-
niu glukozy w surowicy krwi cieląt dla płci wewnątrz
grup.

StaĘstycznie istotne rożnicę w poziomie glukozy
w surowicy krwi cieląt wykazano mtędzy grupą kon-
trolną (2,74 mmol/l) a doświadczalną(3,09 mmol/l).
W kolejnych terminach pobrania krwi stwierdzono
istotny wzrost zawartości glukozy (odpowiednlo,. 2,54,
2,98 t 3,23 mmo1/1). Ponadto wykazano wpĘrv płci
cieląt na koncentrację glukozy w surowicy krwi. Prze-
prow adzon a anallza staty styc zn a wykazała i stotni e

vrryższe stęzenie tego wskazrrikau samic (o 0,21 mmoVl)
niz u samców.

Flzjologtczna nolTna glukozy w surowicy bydła po-
winna wynosic od2,2 do 4,5 mmol/l, a podwyższenie
jej poziomu wę krwi zwierząt następuje w przebiegu
wielu schorzeń (16). Stan zdrowia cieląt, od których
pobierano krew do analiz, nie wykazywał jakichkol-

Tab. 1. Skład mieszanki ziołowej i treściwej (7o) według Sten-
zla i wsp. (12)

Objaśnienia: a, b, c - średnie w kolumnach (dla terminów pobra-
nia kr-wi i płci) oraz w wierszach (dla grup) ozr7aczone róznymi
literami różnią się między sobą istotnie przy p < 0,05.

Tab. 3. Średnie stężenie białka całkowitego w surowicy krwi
cieląt (g/l)

Objaśnienia: jak w tab. 2.

Tab. 4. Średnie stężenie cholesterolu
(mmoVl)

w surowicy krwi cieląt

Skład
wok

Pokrzywa

Dziu raw iec

Melisa

Bumianek

Nagietek lekarski

Babka lancetowata

25,0

25,0

20,0

10,0

1 0,0

10,0

Śruta |ęczmienna

Poekstlakcyina śruta sojowa

Śruta pszenna

otręby pszenne

Mieszanka mineralna MMB

50,0

22,0

16,5

10,0

1,5

Tab.2. Srednie stężenie glukozy w surowicy krwi cieląt (mmol/l)

i płci

l (4 tydz.)

HTll1.|f:fjl!] | 
l 1s vo, 1

lll (14 tydz.)

Średnie dla grup

| ..rr.
Płeć cieląt

samice

2,54a

2,80b

2,89b

2,74a

2,68a

2,81a

2,53a

3,16h

3,58c

3,09b

2,g3a

3,23a

2,54a

2,98b

3,23c

i = 2,s2

2,81a

3,02b

l l (4 tydz,)

HTiil,.f:flii] " 
1",o,1

lll (14 tydz.)

Średnie dla grup

l ,.rr.
Płeć cieląt

samlce

58,3a

62,0ab

66,1b

62Ja

61 ,9a

62,4a

56,8a

70,5b

75,8c

67,7h

68,1a

67,3a

57,6a

66,2b

71 ,0c

r = 64,9

65,0a

64,9a

l (4 tydz.)

HTl}1.f:r,xl1 | 
ll ts tvo, 1

l lll (14 Ędz,)

Średnie dla grup

samce
Płeć cieląt 

l1 samlce

2,78a

3,55a

3,93a

3,42b

3,69a

3,15a

2,55a

2,$ga

3,15a

2,86a

3,08a

2,65a

2,67a

3,22ab

3,54h

i = 3,14

3,39b

2,90a

Ob.jaśnienia:jak w tab, 2.



wiek odchyleń od nolmy, Stwierdzić można zatem, że
podawanie cielętom mieszanki ziołowej w postaci}Ooń
wyciągu korzystnie wpĘnęło na wzrost poziomu glu-
kozy w surowicy krwi.

StatysĘcznie istotne rożntce stwierdzono w stęże-
niu białka całkowitego w surowicy krwi cieląt (tab. 3)
dla terminów pobrań w obrębie grup. W grupie kon-
trolnej udowodniono istotność rożntc w poziomie biał-
ka całkowitego między I a III pobraniem krwi (wzrost
w III terminie o 7,8 g/1). W grupie doświadczalnej, w
której cielęta otrzymywaĘ !\yci€ zzioł, w kolejnych
terminach pobrania krwi obserwowano istotny wzrost
zawartości białka całkowitego (odpowiednio: 56,8,
70,5 i75,8 gll). Nie udowodniono natomiast istotnych
rożnic w stężeniu tego wskaźnika dla grup wewnątrz
płct oraz dla płci.

Wykazano istotne rożnice dla średniego poziomu
białka całkowitego w surowicy krwi cieląt między gru-
pą kontroln ą(62,I g/l) a do świ adczalną(S7,7 gll). W r az
z wiekiem cieląt istotnie wzrastała zawartość białka
całkowitego w surowicy krwi (kolejno: w 4 tygodniu
57 ,6 gll, w 9 tyg. 66,2 gll i l,a Ęg, 7I,0 gll),

Zakes koncentracji białka całkowitego w surowicy
krwi bydła winien być zawaĘ w granicach od 51 do
7I gll (16). Z przeprowadzonych badań wynika, że
uzyskane wartości tego wskaźnika mieszczą się w
wartościach referencyjnych, a nawet zostaĘ przekro-
czone (u l4-tygodniowych cieląt, otrzymujących !\ry-
ciągz ziół). Saba i wsp. (9) podają ze zastosowanie
mieszanek mineralno-ziołowych w żywieniu cieląt
wpĘwa na lepsze wykorzystanie białka zawartego w
paszy iwyższe poziomy tego wskaźnika w surowicy
krwi.

Stężenie cholesterolu w surowicy krwi cieląt waha-
ło się od 2,55 do 3,93 mmol/l (tab. 4). W grupie kon-
trolnej, w której cielęta nie otrzymĄ wyciągu z zioł,
stwierdzono wyższązawartośc tego wskaźnika w ko-
lejnych tygodniach Ęcia w porównaniu z grupą do-
świadczaln% przy czym nie udowodniono istotnych
różntc między średnimi dla terminów w obrębie grup,
Podobna była reakcja w koncentracji cholesterolu w
surowicy krwi cieląt dla płci wewnątrz grup, wyższe
poziomy tego wskaźnika wykazano w grupie kontrol-
neJ.

Podawanie cielętom 20%o wyctagl z zioł istotnie
wpływało na obniżenie średniego stężenia cholestero-
lu w surowicy krwi (z 3,69 do 2,86 mmo1/1). Staty-
sĘcznie istotne różnice w poziomie tego wskaźnika
stwierdzono między 4 Ęgodniem Ęcia cieląt a 14 Ę-
godniem (wzrost o 0,87 mmol/l). Podobnie jak w ptzy-
padku glukozy, zawartośc cholesterolu w surowicy
I<rw t zvv iązana była równi eż z pŁcią u s amc ów wyka-
zano istotnie wyższe stężenie tego wskaźnika niż u
samlc.

Prawidłowy poziom cholesterolu w surowicy krwi
bydła mieści się w przedziale od 1,8 do 5,2 mmol/l
(16). U cieląt w wieku od 4 do 14 Ęgodnia Ęcta za-
równo w grupie kontrolnej, jak i doświadczalnej kon-

centracj a cholesterol u zaw arta była w granicach norm
ftzjologtcznych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowa-
nie w żywieniu cieląt mieszankt ziołowej w postaci
20oń v,ry ciągl ziołowe go korzystnie wpływa na p oziom
wskaźników biochemicznych krwi. Wraz zę wzrostem
i rozwojem cieląt istotnie zwiększa się stężenie glu-
kozy ibiałka całkowitego w surowicy krwi, natomiast
poziom cholesterolu obniża się (istotne rożnice stwier-
dza się między 4 a 14 Ęgodniem zycia). Na poziom
glukozy i cholesterolu w surowicy krwi ma rownteż
wpb.w płeć cieląt (istotnie wyższy poziom glukozy u
samic, a koncentracja cholesterolu u samców). Podob-
ne zmiany w gospodarce biochemicznej analizowanych
wskaźników zaobserwowano u cieląt, którym poda-
wano mieszanki mineralno-ziołowe w ilości 3,5oń jako
dodatek do paszy treściwej (9).

Uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w dal-
szych badaniach, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na rodzaj i ilość komponentów, ziołovych, ich wza-
jemne proporcje, wielkośc dawki i długość skarmia-
nia oraz postać flzycznązioŁ,
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