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Mieszanka ziołowa iako zamiennik antybiotyku
w paszy dla tuczników
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Wyc ofanie antyb iotykowych stymulatorów wzro stu
z żywienla zwterząt gospodarskich zwiększyŁo zain-
teresowanie producentów pasz i hodowców ich za-
miennikami. W ostatnich latach, zarówno w piśmien-
nictwie naukowym, jak i popularnym znależc można
prace, w których opisano efekłwność potencjalnych
zamienników anĘbiotyków paszowych. Są to między
innymi probioĘki, kwasy organ i czne, enzymy, oligo sa-
charydy, atakżę ziaŁa (4,8, 17). Największe potencjal-
ne możliwości zastąpienia anĘbioĘków paszowych
tkwią w ziołach, co wynika z faktu, że w,ykamją one
ukierunkowaną aktywność biologi czną (2). Niektóre
zioła, a szczegolnie odpowiednio dobrane ich zesta-
wy, mogQ wyr,vierać wpĘw na organtzm zwierzęcia
oraz ęgzystujące w nim drobnoustroje. Znając skład
chemiczny i specyfikę ich działania można sĘmulo-
wać produkcję zwierząt. Zioła (czosnek, cebula, ty-
mianek, melisa) mogą z-łviększac anabolizm białka, a
tym samym wzrost zwierzą| wzmacntać odpomość
organizmu (11), łagodzić stres i niwelować ujemne

SuĘmąfy

o ddzi aĘrvanie sub stan cji anty żywieni owych zaw ar -

Ęch w zbożach i nasionach roślin strączkowych (7).
D ziałaj ą one b akterio staĘczni e or az b akteriobój czo,
zapobiegając procesom gnilnym w przewodzie pokar-
mowym (mięta, mniszek, kolendra). Zawarte w po-
krzywie i liściach mięty pieprzowej oraz kłączach
perzu i w czosnku olejki eteryczne zwtększająpobra-
nie paszy, co jest szczegolnle istotne u zwierząt odłą-
czonych od matki. PozyĘwne oddziaĘrvanię zioł na
wskaźniki odchowu prosiąt i tuczników znajduje od-
bicie w wynikach wielu badań (5, 6, 8-10, 14, 15).

Celem przeprowadzonych badań było określenie
efektywności w tuczu świń wieloskładnikowej mie-
szanki ziołowej Ziołosan T jako zamiennika antybio-
tyku paszowego.

Materiał imetody
Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na ż4 losz-

kach i ż4 wieprzkach mieszańcach (pbz " wbp x duroc x

pietrain) podzielonych na 3 grupy żywieniowe różniące się



rodzajem zastosowanych dodatków.
Wszystkie zw lęrzęta otrzymywaĘ mie-
szanki PTl i PT2 zawierające 13,2 MJ
EM, I 5 l l3ońbiałka ogólnego, 0,9 l 0,] 5o^

Iizyny oraz0,5510,53% metiontny z cy-
Styną.

Układ doświadczenia był następują-
cy: grupa I - nie otrzymująca dodatków,
gnrpa lI otrzymująca Ziołosan T w ilo-
ści 5 g/kg mieszanki oraz grupa III - fla-
womycynę w ilości 20 mg/kg mieszan-
ki. Skład mieszanki ziołowej Ziołosan
T: melisa lekarska (Melissa otficinalis),
mięta pieprzowa (Mentha piperita), po-
krzywa zwyczalna (tlXica dioica), ty-
mianek właściwy (Thymus vulgaris),
perz właściwy (Agropyron repens) kłą-
cza, czosnek (Alliuń), pieprz turecki
(Capsicum annuĄ, majeranek ogrodo-
wy (Origanun maiorała), kolendra
siewna (Coriandruln sativum), mniszek
pospolity (Taraxacum vulgare), ostro-
pest plamisty (Silybum marianum).

Zwierzęta utrzymywano grupowo po
4 szt. w kojcu i zl,wiono do woli. Tucz
doświadczalny prowadzony był od masy
ciała około 35 do 112 kg. Do uboju kon-
trolnego przeznaczono 36 fuczników, a
prawe półtusze poddano dysekcji zgod-
nie z metodykąSKURTCh (13). Pomia-
rów kwasowości mięsa dokonano przy
pomocy pehametru zaopatrzonego w
elektrodę szĘletową 45 min. po uboju
or az p o ż4 - go dzinnym s chło dzeniu. B ar-

wę mięsa oznaczano w próbkach mięś-
nia najdłużs zego (longissimus) pobra-
nych za ostatnim zebrem, przy lżycil
kolorymetru Minolta, a wodochłonność
metodąGraua i Hamma (3), a zawańość
TBA metodą Saliha (l2). Badanie sen-
soryczne kulinamej jakości mięsa kar-
kówki wykonano stosujap skalę S-punk-
tową oceniaj ąc zapach, smak, kruchość
i soczystość próbek (18).

Uzyskane wyniki opracowano sta§-
stycznie za pomocą programu Statistica'95, stosując jed-
noczynnikową anali zę wariancj i or az ntep ar ametryczny test
istotności rożnic Duncana.

Wyniki iomówienie

Wprowadzenie Ziołosanu T do mieszanek paszo-
wych dla tuczników wpĘnęło korzystnie na przebieg
hlcnt (tab. 1). Efektywnośó dodatku zioł okazała się
szczegolnie widoczna na początku ttlczu (35-60 kg
mc), gdyż zwierzęta żyłvione mieszanką paszowąza-
wlęrającąZiołosan T przyrastaĘ o 90 g średnio dzien-
nie lepiej ntżtuczntki kontrolne, ataWe o 66 g szyb-
ciej niZ otrzymujące flawomycynę. W drugim okresie
tuczu zwterzęta kontrolne kompensowĄ wzrost i w
efekcie różntcę w całym okresie tlczu zma|ały do
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objaśnienie: a, b - średnie w wierszach oznaczonę róznymi literami różnią się przy p
< 0,05,

Tab. ż. Wskaźniki oceny poubo.iowej tusz

objaśnienie: a, b A, B - wartości średnie w wierszach oznaczonę różnvlli mał'"rrri

literami różniąsię istotnie przy p < 0,05, a dużyni - przy p < 0,01.

3,60ń. Poprawę przyrostów tuczników otrzymuj ących
ztoła w mieszance paszowej stwierdzono także w in-
nych badaniach (1, 5,16,I7). Zaskakująco niska wy-
dawac się może skuteczność dodanego anĘbioĘku,
czego powodem mogły być dobre warunki środowi-
skowe w chlewni Zootechnic zne go ZaĘadu Do świ ad-
czalnę go B alice. P otwierdzaj ą to rczfltaĘ wcze śniej -

szy chbadańprowadzonych w tych samych warunkach
(15), w których efektywność zastosowania ekstraktu
ziołowego Aromex była wyższa niż antybioĘku pa-
SZoWego.

Przeprowad zona ocena pouboj owa tusz tuczników
(tab.2) wykazała, ze zastosowany w paszry ZiołosanT
wpĘnął na poprawę oceny poubojowej bxz. Zwterzę-
taotrzymujące jego dodatek charakteryzowĄ się naj-

Tab. 1. Wyniki tuczu

Badane wskaźniki tuczu

Rodzaj dodaiku

bez l todatek dodatek

dodailu I ZiołosanuT, antybioĘku

sEM

Średnia masa ciała przy rozpOczęclu

doświadczenia (kg)

Średnia masa ciała przy zakończeniu
doświadczenia (kg)

Ś rednie przyrosty dzienn

w okresie tuczu

Spożycie paszy (kg/sztuk

w okresie tuczu

Zużycie paszy na 1 kg pr

w 0kresie tuczu

37,Ą

111,7

706

849

796

2,33

3,14 b

2,81

3,34

3,76

3,60

36,1

113,8

796

8Ą2

825

2,4g

3,12 b

2,89

3,18

3,78

3,57

34,5

1,1 1 ,8

730

810

775

2,4,|

2,88 a

2,72

3,40

3,70

3,60

076

0,75

1 9,34

14,95

1 3,66

0,06

0,05

0,05

0,09

0,06

0,05

0ceniane cechy

ROdzai dOdatk

bez ] uoort.ł l

dOdatku I Ziołosanur 
]

dodalek
antybiotyku

sEM

Masa tuczników przy uboiu (kg)

Wydainość rzeźna po schłodzeniu (%)

Mięso szynki właściwei (%)

Masa wyrębów podstawowych (kg)

Pow. oka polędwicy (cm2)

Średnia grubość słoniny z 5 pomiarów (cm)

Średnia grubośó słoniny w punkcie C (cm)

Mięsność tuszy (%)

Masa wąlroby (kg)

Masa nerki (g)

Masa tarczycy (g)

,1 13

78,89

74,56

24,93

46,85 a

2,74

1,67

53,21

1,92

146

12,21 B

114

78,95

76,18

25,79

53,91 b

2,51

1,32

56,80

1,84

135

9,66 A

112

79,13

7 4,75

24,90

48,54 ab

2,63

1,55

53,66

1,85

140

11,14 AB

0,54

0,22

0,65

0,39

,|,24

0,07

0,09

0 ,94

0 ,03

0,28

0,38



cieńszą słoniną grzbietową naj więk-
szą powierzchnią oka polędwicy i
najwyższą mięsnością, Srednia gru-
bość słoniny z 5 pomiarów wlmosiła
w grupie kontrolnej 2,7 4 cm,podczas
gdy u zwierząt otrąmujących Zio-
łosan T - 2,5I, a flawomycynę 2,63
cm, Powierzchnia oka polędwicy
była największa tj. 53,91 cm2 utucz-
ników otrzymujący ch zioŁa, podczas
gdy u kontrolnych wynosiła 46,85
cm2, co oznacza, żebyła większa o
I5,I oń (p < 0,05). Takżę Grela (7)
stwierdził zwiększenie powierzchni
oka polędwicy o 5,8 oń i zmńejsze-
nie grubości słoniny o 2,3 oń u zwie-
rząt otrzymljących zioław paszry.

Większa zawartośó mięsa w wyrę-
bach podstawowych i sąmce właści-
wej tuczników otrzymujących zioła
oraz cieńsza słonina znalańy odbicie
w mięsności tuszy, U zvvierząt otrzy-
muj ących zioła strllięrdzono 56,80oń
mięsa w tuszy, podczas gdy u kontrolnych 53,2Ioń,
tzn. o 6,] Yo więcej. Poprawę oceny poubojowej tusz
u tuczników otrzymujących mieszankę paszowąz
udziaŁem zioł i ich ekstraktów obserwowano także w
innych badaniach (I,7, I7).

Wprowadzęnie ziółdo paszy dla tuczników doświad-
czalnych wpłynęło na wyraźne zmniejszenie masy ich
tarczyc,które waĘĘ średnio 9,66 g, podczas gdy u
kontrolnych I2,2I g, tj. o 26,4 "ń mniej (p < 0,01).
Można prTp|lszczaó, że zioła dodane do paszy zrnniej-
szyĘ goitrogenne dziaŁanie zastosowanej w mieszance
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej . Zwlerzęta otrzymu-
jące zioła miały również o 4,ż oń lżejsze wątroby i o
7,7oń nerl<l. co świadczy o mniejszym obciĘeniu tych
organów metabolitami przemiany materii,

Dodane dopaszy ziołaiantybioĘknie wywaĄ sta-

ĘsĘcznie istotnego wpływu na oceniane parameĘ
jakości mięsa (tab. 3), takie jak: kwasowość po uboju
t p o 24 go dz. s chło dzeniu, b arwa, wodo chłonn o śc or az
wartość TBA świadczącąo przebiegu procesów oksy-
dacji thrszczu w mięsie. Nie wpĘnęĘ również na jego
zapach i smak. Okazało się jednak, żę dodatęk zioł
spowodował polepszenie kruchości i soczystości mię-
sa, a stwierdzone rożnice w porównaniu do mięsa
mv ier ząt otr zy muj ących mi e sz ankę kontro lną byĘ sta-
tysĘcznie istotne (p < 0,05), Tendencję do poprawy
zapachu, smaku, kruchości oraz soczystości mięsa
pochodzącego od tuczników zywionych mieszankami
z dodatkiem ziela polłrywy, owoców jałowca i kłą-
cza pęrzv obserwowaŁ także Grela (7).

Podsumowującrezultatyprzeprowadzonychbadań
można stwierdzić, że odpowiednio dobran e zioła mogą
stanowić zamiennik antybioĘku paszowego w mie-
szankach dla tuczników
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Tab. 3. Ocena jakości mięsa

Rodzai dodalku

bez dodatek dodalek
dodatku Ziołosanu T antybiotyku

sEM

pH mięsa 45 min. po uboiu

pH mięsa po24godz, schłodzeniu półtusz

iasność %

Wysycenie w kietunku
czerwieni (a)

wysycenie w kietunku
żółci (b)

Wodochłonność (%)

TBA mg kwasu malonowego/ kg mięsa

zapach

smak

soczyslość

kruchość

Barwa mięsa
L*a'b*

0cena
sensOryczna
mlęsa

6,30

5,52

50,30

15,67

3,90

19,75

0,235

4,63

4,55

4,18 A

4,17 a

6,19

5,41

50,56

15,57

3,85

19,00

0,254

4,62

4,58

4,46 B

4,42 h

6,24

5,42

49,90

1 5,49

3,62

19,50

0,265

4,73

4,64

4,31 AB

4,30 ab

0,03

0,03

0,369

0,117

0,176

0,606

0,019

0,03

0,03

0,04

0,04

Objaśnienie:jak w tab. 2


