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Optymalne bilansowanie składników mineralnych
i witamin w dawce pokarmowej, szczegolnie w okre-
sie przed porodem i w pierwszej fazie laktacji, warun-
kuje nie tylko pełne pokrycie zapotrzebowania krów
na te składniki, lecz taWe może korzystnie wpĘwać
na koncentrację witamin oraz makro- i mikroelemen-
tów w siarze i mleku (I4,23). Stymuluje często od-
kładanie się składnikow mineralnych i witamin w pło-
dzie,przyczyniając się tym samym do poprawy stanu
zdrowotnego cieląt po urodzeniu oraz w okresie od-
chowu (1 5, 22), Z nieltcznych b adań wyn 1ka, że u kro w
wysoko wydajnych zwiększenie biodostępności skład-
nikow mineralnych z dawki pokarmowej można uzys-
kaó przy jednoczesnym stosowaniu dodatku kultury
dr o żdży (szc ze golnlc S a c c h a r o my c e s c e r ev i s i cł e), sty -

mulujących procesy trawienne w żwaczll (I9).
Dlatego podjęto badania nad efektywnością wpły-

wu dodatkow mineralnych (podawanych w formie or-
ganic znej), witamin i dr o żdży 1ą,yykor zys tani e s kład-
nikorv mineralnych i witamin (A,E, B-karoten) z dawki
pokarmowej krow, określanych na podstawie ich kon-
centracji w siarze i mleku orazw surowicy krwi cieląt.

Mateliał i metody

Badania obejrnowały 3 grupy krów (60 sztuk) rasy hf.
w 2-3 laktacji (o średniej masie ciała 650 kg i średniej wy-
dajności mlecznej 6300 kg mleka), zywionych dawką po-
karmową którą stanowiła kiszonka z kukurydzy, kiszonka
ztraw, sianokiszonka i mieszanka treściwa (grupa I kon-
trolna - l9 krów). Grupa II (doświadczalna - 21 krór.v)
10-14 dnj przedorazdo 120. dniapoporodzie otrzymylł,a-
ła dodatek mineralny (struktury mineralne w połączeniach
organicznych w postaci chelatów*) w ilościach zalecanych
przezproducenta: Mg 1,35 g;}/n- I,40 g;Zn 1,35 g;

Cu - 0,50 8] Se - 0,06 g oraz witamin: wit, E 50% SD rozp.
(octan a-tokoferolu)x* 500 mg; PP (preparat Rovimix
Niacyn)x** 12 g iB-karoten 450 mg (w formie prepara-
tu RovimixB catotene 107o;xxx. Grupa III (doświadczal,na

20 krów) oprocz dawki podstawowej oraz dodatku skład-

* Chelaty to spccyficzne kompleksyjonów meta]i z aminokrvasami, posiada-
jzpe w swojej stlr-Lkturze silne, podwójrre rł,ia3ania kowalcrrcy, jne Nazwa hand-

lowa zastosowanych preparatóu, b;opJesy, rł, 1<tórych składniki lnineralne (Mg,
Nln, Cu, Zn) u,ystępor,vały w fornrie połączeń z aminokr.vasatrri, a Se rł, 1-1ostaci

drożdży seleorvllych. Produccnt: Alltech Biotechnology Center, Inc USA
** Dystrybucja C rodzisl<ie Zakłady Fannaceutyczne,.Pol1'a"
*+8 Dystrybucja Roche Witaminy Polska Sp z o o.



ników mineralnych i witamin (1ak w grupie II) otrzymywa-
ła ponadto biopreparat Yea-Sacc|026 10 glszt.ldzień,
zawieraj ący dr ożdże S a c c h a r o my c e s c e r ev i s i ąe (pro duc ent
Alltech Biotechnology Center, USA).

Dawka pokarmowa dla krow (opracowana zgodnie
zNormami INRA) dostarczała krowom 19,9 kg suchej
masy, Koncentracja składników pokarmowych w 1 kg su-
chej masy dawki wynosiła: białko ogólne 16,20ń; BTJ -
100,4 g; JPM - 0,97; włókno surowe I9,3Yo; NDF -
3 6 A%; ADF - 2I,'7 oń; Ca - 0,9 60ń; P 0,66ań; Mg - 0,19oń;
Na 0,13%; K 1,9loń;Fe 117 mg; Zn- 45 mg; Cu
8.6 mg;B-karoten - 10,3 mg; witanina E ż7,6 mg.

W próbkach pasz stosowanych w zywieniu krów (po-
b i eranyc lr 6 -krotnie) oznaczano zawarto ś ć p o dstawowych
składników pokanrrowych metodanri konwencjonalnyrni
(i), poziom składników rnineralnych (po uprzedrrim spo-
pieleniu próbki paszy w piecu muflowym): Ca, Na i K - na
fotometrze płomieniowym Flapho-4; Mg, Fe, CliZn me-
todą spektrofotometrli absorycji atomowej (ASA); P me-
todą Fiske-Subbarowa (9) W paszach oznaczano także
koncentrację B-karotenu (w świezych paszach objętościo-
wych) metodąBalcerka (2) orazpoziomwitaminy E meto-
dą wysoko sprawnej chronatografii cieczowej (HPLC),
przygotowujap materiał do oznaczeń według Polskiej Nor-
my PN-EN ISO 6867:2000.

W siarze (pierwsza porcja) oraz w mle]<u pobranym
w 15,, 30.,45.,60.,J5.,100. i 120. dniu laktacji oznaczano
zawaftość składników mineralnych (metodami podanymi
pTzy oznaczaniu tych składników w paszach), B-karotenu
rnetodą Manza i Biihler-Steinbrunna (16) oraz poziom wi-
taminy A l E metodą podaną przez Hewavitharana i wsp.
( 1 J ), odbiałczając próbki siary i mleka amoniakiem i alko-
holem etylowym, a ekstrakcjęprzeprowadzając eterem ety-
lowynr oraz n-heksanem, Rozdziału dol<onano na aparacie
HPLC.

Krew do badańpobierano 2-krotnie od cieląt zżyĘ jarz-
tnowej: po urodzeniu (przed odpojeniem siara) i w 21. dniu
ich życia (po zakończeniu skarmiania mleka). W surowicy
krwi oznaczano zawaftość wapnia, fosforu nieorganiczne-
go, magnezu, żelaza i miedzi na aparacie Epo11-20, stosu-
jąc testy diagnostyczne firmy Chęciński-Farma, miedzi
i cynku przy lżyciu zestawów firmy Analco Sp. z o,o. Po-
ziom B -kar otenu okre ś lano meto dą sp ektro fotom etry czną
stosując ekstrakcję i rozdziałB-karotenu metodą chroma-
tografii kolumnowej według Manza i Biihler-Steinbrunna
(16), azawartośc witaminyA i E metodąMcMurray'a
i Blanchflowera (17).

Otrzymane wyniki badań opracowano statystycznie, sto-
sując analizę wariancji (ANOVA) w układzie jednoczyn-
nikowym nieoft ogonalny m za pomocą programu S TA f IS-
TICA (test Duncana).

Wyniki i omówienie

Przeprowadzonę badania wykazaĘ, że siara krów
otrzymujących dodatek składników mineralnych
(w formie połączen organicznych: Mg, Mn, Ctt, Zn,
Se) i witamin (E, PĘ B-karoten), podawanych bez lub
łącznie z drożdżamt zawrcrała, w porównaniu z siarą
krow kontrolnych, wyższąo 55oń (grupa II) t o 26%
(grupa III) zawartość miedzi i zwiększony o 10% po-

Tah. l. 7awartość
G+ s)

składników mineralnych w siarze krów

Objaśnienie: A, B istotność różnic przy p < 0,01

ziom magnezu (grupa II), atakżewyższąo 3-9%okon-
centrację sodll, żelaza i cynku (tab. 1). Zastosowane
dodatki wpłynęĘ w niektórych okresach laktacji, na
wzrost koncentracji składników mineralnych w mle-
ku (ryc. 1). W porównanil z grupąkontrolną mleko
krow grupy II (od 60. do I20. dnta laktacji) charakte-
ryzowało się nieznacznie v,l1ższym poziomem wap-
nia, fosforu imagnezu,przy czymw 100. dniu laktacji
zawartość fosforu w mleku była zwiększona o 20oń,
wapnia o I0oń, apoziommagnę^lw mleku pobranym
w 120. dniu laktacjibyŁ wyższy o 6,50ń (p < 0,05).
Mleko krow otrzymujących dodatki mineralno-wita-
minowe (g*pa II) charakteryzowało sięw caĘm okre-
s ie b adań nięznacznię wy ższą zawarto ś ci ą K, a wzro st
koncentracji Na obserwowano od 60. dnia laktacji
w porównaniu z wartościami oftzymanymi w mleku
krówkontrolnych. Podawanie chelatów (Mg, Mn, Cu,
Zn, Se) i witamin (E, PŁ B-karoten) wpłynęło przede
wszystkim na wzrost zawartości miedzi w mleku, któ-
rej poziom w 60. dniu po porodzie byłwyższy o 38oń
(p < 0,0 1 ) w porównaniu z zaw artością miedzi w mle-
ku krow kontrolnych. Wyższązawartość żelazaw mle-
ku krow grupy II obserwowano dopiero od ]5. dnia
laktacji, a cynku - tylko w 100. dniu po pofodzie.

Wzbogacenie dawki pokarmowej krow składnika-
mi mineralnymi (w formie organtcznej) i witaminami
podawanymiwraz z drożdżami (grupa III) nie powo-
dowało istotnych zmian w p oziomie makroelementów
w mleku, zwiększało natomiast (od 60. dnia po poro-
dzie) koncentrację żęlaza i cynku w porównanluz za-
wartością tych mikroelementów w mleku krów kon-
trolnych (.yc. 1). Mimo podawania chelatu Cu, kon-
centracja tego pierwiastka w mleku krow grupy III (do
60. dnia laktacji) byŁawyrażnie obnizona, aw następ-
nych okresach badań - zbliżona do poziomu stwier-
dzonego w mleku krów kontrolnych. Znaczne obnize-
nie zawartości miedzi w mleku pobranym w 1 00. dniu
iaktacji obserwowałatakże Iwańska i wsp. (14), poda-
jąc krowom chelaty mikroelementów (w tym miedzi),

Ca mmol/|

P mmol/|

Mg mmol/|

Na mmol/

K mmol/|

Fe pmol/|

Cu pmol/

7n pmol/|

58,9 t 6,3

54,5 t 7,3

8,1 ł 1,7

28,5 ł6,2

35,6 t 4,9

36,4 ł 4,7

8,2A t 1 ,3

'160,3 x 21 ,2

57,0 ł 7 ,4

55,2 
= 

8,2

9,6 t 1,3

29,6 t 5,3

36,'t t 5,7

38,7 t 5,6

12,1B t 3,4

168,4 t 25,3

57 ,l x 3,3

54,6 t 7,9

9,5 t '1,6

29,3 t 6,4

35,2 t 5,1

38,9 t 8,1

10,3 t 2,3

174,6 t 19,6
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trolnych, podwyższoną o 50ń
zawartośc magnezu i o I0oń
wapnia i fosforu, a jednocześ-
nie zwiększonąo 17-29Yo za-
wartość żelaza, miedzi i cyn-
ka. Zmiany w koncentracj i nie-
których składników mineral-
nych w mleku krow, przy po-
dawaniu dodatków mineralno-
-wi taminowych lub witamino-
wych obserwowali także inni
altorzy (5, 6, 14, 1 8). Badania,
m.in. Bielaka (3), nie wykaza-
Ę natomiast współzależności
między koncentracj ą skład-
nikow mineralnych w dawce
pokarmowej a ich poziomem
w mleku krow.

Stwierdzony w badaniach
własnych wzrost koncentracji
w mleku niektórych makro-
i mikroelementów sugeruje, ze
podawani e or ganlcznych p ołą-
czeń składników mineralnych
(chelatów), witamin t Crożdży
wpływało na transport i pobie-
ranie składników mineralnych
ptzez komorki gruczołu mle-
kowego.

Zwtększenie w mleku za-
wartości makro- i mikroele-
mentów przy podawaniu bio-
pleksow i witamin bez lub
Łącznie z drożdżami ma istot-
ne znaczęnie nie tylko jako
dobre żr ó dło składników mine-
ralnych w zyłvieniu człowieka
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Ryc. 1. Zawartość składników minera|nych w mleku krów w poszczególnych okresach
badań. Objaśnienia: grupy: O kontrolna; l chelatyi A chelaty+ Yea-Sacc|016

witaminy i Yea-Saccl026. Wyniki mogą sugerować, ze
niska dostępność miedzi (przy dodatku drożdży) mo-
głabyćuza\ężniona od dynamiki rozkładu chelafu Cu
w żwaczu i tym samym odpowiedniej koncentracji
mtędzi w wątrobie (10), Du i wsp. (7) stwierdzili, żę
bakterie żwaczapreferująpeptydy i aminokwasy z or-
gani czny ch p ołączeń mte dzi, uwalni aj ąc mię dź w p o s -
taci wolnych jonów, które nie mogą być wchłaniane
tak szybko jak miedź w połączeniu z aminokwasami
lub peptydami. Badania przeprowadzonę przez Stru-
sińską (23) wykazaĘ, że włączenie do zbilansowanej
dawki pokarmowej krów (w okresie zimowym) pre-
miksu witaminowo-mineralnego (w którego skład
wchodziły witaminy: A, D-,, E oraz mikroelementy
w formienieorganicznej:Co, J, Se, Cu, ZniMn) i mie-
szanki zawierającej syntetyczny B-karoten - 300 mg,
witaminę E - 500 mg i niacynę - 6 g wykazaĘ wzrost
zawartości wapnia, fosforu i potasu w siarze o ok. 80ń,
a poziom że|aza, miedzi i cynku zwiększył się o 12-
-20%. Mleko Ęch krów analizowane w 60. dniu lak-
tacjt zawierało, w porównaniu z mlekiem krów kon-

i młodych zwterząt,lecz także odgrywa istotną rolę
w ksźałtowaniu wielu cech fizykochemicznych mleka
(m.in. gęstośó, kwasowość, czas krzepnięcia, stabil-
ność termiczna). Właściwości te wpĘwająna prze-
bieg procesów technologicznych w czasie przerobu
mleka i tym samym decydująo jakości produktów mle-
czarskich (3).

Zastosowanie do dawki pokarmowej krow dodat-
kow mineralno-witaminowych i drożdży miało także
wpĘw na koncentrację B-karotenu, witaminy A i E
w siarze i mleku. W porownaniu z grupąkontrolnąsia-
ra krów doświadczalnych zawięrała wyższą o 32oń
(grupa II) i o ponad 60% (grupa III) koncentrację
P-karotenu i witaminy E oraz zwiększony o 7oń i23oń
poziom witaminy A (tab. 2). Zaw artość witamin w mle-
ku krow do świadczalnych była v,ry ższa we wszystkich
okresach badań. W 120. dniu laktacji stwierdzono pod-
wyższonąo 5I%o (grupa II) i o ponad 38% (grupa III)
koncentrację B-karotenu i zwiększoną o 44oń i 53%
zawartośc witaminy E orazwyższy o 28oń i 30oń po-
ziom witaminy A w porównaniu z za:wartością Ęch



Tab.2. Zawartość B-karotenu, witamin A i E rv siarze i mleku krów w poszczególnych okresach
badań (mcg/l00 m|) fx+ s)

Objaśnienia: istotność różnic przy a,b p < 0,05; A, B p < 0,01; ilośó analizowanych prób (n) juk
w tab, 1.

0kresy badań
(dni laktacii)

1l -ka role n

lIlllll I

S iara

M leko

15

30

45

60

75

100

120

143,6a
t 37,6

6,8a
t 1,0

7,2
t 1,0

5,gAa

t 0,6

6,8Aa

t 0,5

6,1Aa

t 0,3

7,9a
t 1,3

6,9A
t 1,5

,l89,4 
235,8b

ł72,3 t 84,9
331,5a
ł57,2

24,2a
t 3,5

27,5a
ł 2,9

27,8
t 3,6

28,9
t 8,0

27,8
t 4,0

28,9
t 4,9

27,6^

ł 5.2

353,7 l łog,on
t55,0 | t83,2

326,lpa l 431,5b 551,4e
t38.8 | t55,9 t86,7

elementów (Fe, Cu,
Mn. Co, Se) we knvi
noworodków za\eŻy
w znacznym stopniu
od ich koncentracji
w dawce pokarmo-
wej matek, poniewaz
w znacznym stopnlu
przęchodząonęprZęZ
łożysko do płodu.
Swiadczy o Ęm m.in.
wyŻsza zawartoŚĆ
miedzt w wątrobie
noworodka niż osob-
nika dorosłego. Au-
torka sugeruje,. ze
efektywnośc zaopa-
trzenia cieląt w mi-
kroelementy przez
właściwe zywienie
podstawowe i mine-
ralne krow jest bar-
dziej właściwa niz
sposób bezpoŚrednie-
go stosowania ich

witamin w mleku krów kontrolnych (tab.2).Iwańska w okresie pourodzeniowym.
i Strusińska (12) podając krowom dodatek syntetycz- Stwierdzony w badaniach własnych istotny wzrost
negoB-karotenu wrazzwitaminami:A, D. i E (14 dni poziomu witaminy A w surowicy krwi cieląt nowo-
ptzed i 100 dni po porodzie),wykazaĘ istotnie wyższą rodków, ktorych matki otrzymywaĘ dodatki mineral-
dynamikęptzechodzęniaB-karotenlLl (148 vs I73 mcgl no-witaminowe i drożdże, znalazł potwierdzenie
/100 ml) i witaminy A (325 vs 408 mcg/
/100 ml) do siary tw znacznie mniejszym
stopniu do mleka (odpowiednio 16 vs
18 mcg/l00 mlt26 vs 33 mcg/l00 ml). Na
wzrost koncentracji B-karotenu, witaminy
A i E w mleku w okresie żywienialetniego
krów (wyższe pobieranie w dawceB-karo-
tenu i tokoferoli) zwracająuwagę niekto-
tzy autorzy (20).

Zawartośc składników mineralnych i wi-
tamin w surowicy krwi cieląt w zalężności
od wieku zw|ęrzątptzedstawiono w tab. 3,
Podawanie krowom I 0 - I 4 dni przedporo-
dem dodatków mineralno-witaminowych
(bez lub łącznie z Yea-Saccr026) miało
wpływ na wzrost o 2-I9%o koncentracji
wapnia, żelaza, międzi i B-karotenu oraz
lvyższąo 9 -33% zaw artośc witaminy A i E
w surowicykrwi cielątnoworodków, w po-
równaniu z zawartością tych składników
u zwierzątpochodzących od krow kontrol-
nych. Od urodzenia do 2I. dnta życia ob-
serwowano dalszy wzrost zawartości ba-
danych mikroelementów (poza żelazem
w grupie III) i witamin (przede wszystkim
witaminy E, p ś 0,01) w surowicy krwi
wszystkich badanych cieląt. Według Kru-
czyńskiej (I5), szczególnie poziom mikro-

Tab. 3. Zawartość składników mineralnych i witamin w surowicy krwi cie-
lątw zależności od wieku zwierząt G+ s)

Objaśnienia: A, B, C istotność różnic przy p < 0,01; iiość analizowanych
prób (n) .jak w tab, 1.

wskaźniki

po urodzeniu

Grl

llllll

Ca mmol/|

Pn*. mmol/l

Mg mmol/|

Na mmol/l

Fe pmol/|

Cu pmol/|

B-karote n

mcgi1()0ml

Witamina A
mcg/100ml

Wilamina E

mcg/100 ml

2,99
t 0,23

2,53
t 0,29

0,90
t 0,11

127,33
t 8,26

1 5,50
t 4,56

1 5,96
t 3,15

7 34A
t 1,50

26,35A
t 5,00

58,89A
x 12,25

3,09
t 0,29

2,15
t 0,19

0,s2
t 0,09

122,46
t 9,27

15,81
ł 3,47

16,91
t 4,01

7,51A
t1,75

t 3,53

67 ,1 0A

t 15,25

3,1 8
ł 0,27

2,39
t 0,34

0,79
t 0,16

125,29
ł 12,15

18,43
ł 6,24

17,02
ł 2,76

8,22A
t 3,10

t 2,60

64,04A
t 1 9,76

2,85
t 0,25

2,32
ł 0,24

0,86
t 0,13

12s,13
t 10,13

1 6,43
t 5,03

21,34
t 2,96

7,40A
t 1,03

31 ,58A
x 2,41

t 45,97

2,75
t 0,31

2,56
t 0,28

0,79
t 0,14

123,43
t 1 0,41

20,28
ł 5,12

22,27
t 3,35

7,57A
t 1,57

37,69B
l2,29

ł 24,7 4

2,75
t 0,30

2,51
t 0,26

0,84
t 0,14

124,97
t 9,67

17 ,57
ł 4,79

23,0Ą
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t1,33
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w badaniach innych autorów (8, 13). Według Rach-
mana i wsp. (21), cynk imiedź pośrednio warunkują
zachowanie prawidłowej koncentracji witaminy A
w surowicy krwi, sąbowiem niezbędne do syrrtezy spe-
cy ftczne go b iałka transp ortuj ąc e go retino 1. Wykazano
taWe, że l zwierząt żywionych dawką pokarmową
z niedoborem cynku i miedzi występował w osoczu
krwi niski poziom witaminy A, mimo wystarczającej
koncentracji tej witaminy w dawce pokarmowej oraz
w wątrobie. W świetle tych danychmożnaprzypulsz-
czać,że podawanie chelatów ClltZn dlakrów przed
porodem korzystnie wpĘnęło na koncentrację wita-
miny A w surowicy krwi cieląt noworodków. Na pod-
kreślenie zasługuje także fakt wysoko istotnego wzros-
tu zawartości witaminy Ew surowicy krwi wszystkich
badanych cieląt w 27. dniu ich życia w stosunku do
warto ści pourodzeniowych. Jak podaj e B onsembiante
i wsp. (4), cielęta pochodzące od krów, które w okre-
sie ciązy otrzymyw aĘ dodatek B-karotenu, charakte-
ryzowaĘ się w pierwszym miesiącu życia znacznie
wyższąkoncentracją nie tylko B-karotenu ,lecz takżę
witaminy A i E we krwi, co potwierdzają równiez
wyniki naszych badań.

Stwierdzony wzrost zawartości składników mine-
ralnyc h (szcz e góInie mikro e l emento w) or az B -kar ote -
nu, witaminy A i E w siarze, mleku i surowicy krwi
cieląt wskazuje na celowość szerokiego stosowania
do datku or ganlczny ch p ołącz eh s kładnikow mineral -

nych (Mg, Mn, Cu, Zn, Se), witamin (E, PĘ B-karo-
ten) i drozdży do zimowej dawki pokarmowej krów,
podawanych około 2 tygodnie przed porodem i w
pierwszej fazie laktacjt.
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Mesocestoides (Mesocestoididae) zaraża wiele gatunków zwierzal domowych,
psy i koĘ ptaki, płazy i gady Psy i koĘ są zarówno gospodarzem pośrednim,
jak i gospodarzem ostatecznym pasożyta. W ich organizmie rozwija się drugie
stadium pasożyta (tetratyridium'y w postaci wydłużonego, płaskiego, pozbawio-
nego segmentacji ciała tworu o długości 2-70 mm, bez haków i przyssawek,
Dojrzały pasożyt o dfugości ciała 30-50 mm i szerokości 3 mmposiada skoleks
pozbawiony hakóił,i 4 przyssawki oraz obojnacze proglotydy. U 9-Jetniego psa
san]ca rasy mieszanej wystąpiła utrata łaknienia, zatwardzenie, depresja, go-
rączka i powiększenie lewegojądra. Po zastosowaniu środków rozwalniających
i antybioĘków uzyskano niewielką poprawę i zdecydowano stę na usuniecie
lewego jądra. Z powodu złego prognozowania psa uśpiono W powiększonym
usuniętymjądrze (l 0x5 cm) miąższjądra był wypełniony przezliczne tetratyri-
dla, co spowodowalo martrł,icę jądra Ogniska martwicy otaczał naciek złożony
z limfocytów i makrofagóił, z niewielką liczbą neutrofilów.
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