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Gallic as a biostimulatu and "antibiotic" in the taiśing of piglets

Sumrnary

The aim of the research was to the check the efficacy of a garlic preparation in the early period of piglet
raising. A group of WBP breed pig|ets aged 2-6 weeks and divided into 2 sub-groups was u§ed as the basis for
the research. The experińental group af 2- to 6-week old piglets was fed with a stabilized preparation of garlic
(Alliofil). The research aimed to define the influence of garlic on body weight gains, use of feed and general
health. The results were compared to those obtained in the control group of 20 piglets. The experimental
gr:oup did not disptay any illneśses, and there was a significantly higher daily and total body weight and
greatly increased use of feed. The B-hemolytic E. coli strains isolated from the alimentary tract in both
experimental groups indicated the antibacterial proprieties of garlic which, during its ż4-30 hours of culture,
displayed a dynamic reduction in the titer of bacterium increase until complete cessation. Two of the isolated
strains from the experimental group of piglets displayed lower survival sensitivity during the 30-hour culture
period.
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W miarę intensyfikacji hodowli świń wprowadzo- B,,B,,C,PĘkwasnikoĘnowy)ibiopierwiastków(Ca,
nezostaĘwryrvieniurożnestymulatorywzrostuiroz- Ę Mg, Cl, Fe, Zn,Mn, Cu, Mo, B, J, Se) (2,3, 18),
woju oraz preparaty profilaktyczne. Dodatki te miały Obecna w czosnku allina (sulfotlenek S-alkilocystei-
na celu:.poprawę wykorzystania paszy, zwiększenie ny) posiada właściwości bakterioboJczę oraz obnlża
i przyspieszenie przyrostów masy ciała, zwiększenie stęzenie glukozy i lipidow we krwi (24). Ponadto
odpomości, poprawę jakości środkow spozywczych w czosnku występuje także alllcyna (monosulfotlenek
pochodzeniazwterzęcego orazobniżenie obciązeń śro- disiarczku diallilowego), ktorej przypisuje się działa-
dowiska nafuralnego niewykorzystanymi składnikami nie pobudzające łaknienie oraz hipotensyjne. Allicy-
pokarmowymi i produktami przemianpośrednich (5, 6, na w czystej postaci silnie hamuje wzrost drobnoustro-
20). W produkcji trzody chlewnej zaistniaŁa koniecz- jow. Wykazano, że 1 mg allicyny posiada akty,wność
ność zastępowania antybiotyków paszowych innymi 15 mgpenicyliny. Hamowaniewzrosfu dotyczy zarów-
substancjami o właściwościach przeciwbakteryjnych. no bakterii Gram-ujemnych(Escherichia coli, Proteus
Wzrosło zainteresowanie preparatami ztołowymi oraz vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Haemophillus influ-
innymi dodatkami paszowymi, które zostaĘ podzie- enzae), jaki Gram-dodatnich (StaphylococcLłs aureus,
lone na składniki pokarmowe (nutrients), składniki Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneunxo-
korzystnie działającew zywieniu (pronutrients), skład- niae) zawterających czynniki opomości na antybioty-
niki poprawiające jakość technologicznąmleszanek ki. Stwierdzono równiez wpĘw olejku czosnkowego
(conditioners) i substancje profilaktyczne (prophylac - nabakterie beztlenowe (7 , I0,1 1, 14). Działanie ptze-
tics) (1, 4,12). Niektóre ze składników odpowiedzial- ciwgrzybicze czosnku stwierdzono szczególnie w sto-
ne są za utrzymanie sprawności antyoksydacyjnych sunku do Candida albicans, Geotrichium candidum,
mechanizmów ochronnych. aprzeciwpasożrtnicze w stosunku do takich pierwot-

Efekty korzystnego dztałanta czosnku (Allium sati- niakow chorobotwórcrych, jak Entamoeba histolytica
vum) jako dodatku do pasz wynikająz obecności na- i Giardia lamblia. Wykazano równiez antyłvirusową
turalnychprzeciwutleniaczy,glikozydow, saponin, fla- przeciwalerglczną, przeciwnowotworową oraz uspo-
wonoidów, siarczków, tioli, enzymów (peroksydaza, kajającą aktywność allicyny i jej pochodnych. Olejki
alltnaza),kwasów organicznych, lipidóq witamin (A, eteryczne czosnku zawlerająS-mety1o-L-cysteinosu1-


