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Pisklęta tndycze w naturalnych warunkach juz od
pierwszego dnta życtawykazują silne łaknienie mate-
riałów trący ch oraz instynktowną chęć zbierania żwtr-
ku krzemowego, roślin gorzkich i owadów. Chityna
skrzydeł owadów - niestrawny polisacharyd bezkrę-
gowców - drażniąc śluzowkę przewodu pokarmowe-
go indykow, powoduje zwiększenie wydzielania so-
ków trawiennych, obnizenie pH treści jelit i wzrost
łaknienia (12).

W badaniach nad wykorzystaniem w produkcj i z:lvtę-
rzęcej chitozanu (najprostszej pochodnej chityny)
stwierdzono, ze stymuluje ona niespecyf,rczną odpor-
ność organizmu, obniża napięcie powierzchniowe treś-
ci jelit wspomagając trawienię tłuszczow, hamuje
wzrost i aktywność patogennej mikroflory przewodu
pokarmowego, a takżę działa ochronnie na błony ślu-
zowe i osłonkę keratynową żołądka mięśniowego pta-
kow (18). Być może,w intens}rvnym odchowie indy-
kow brak tego czynnika, a przy tym nadmierne roz-
drobnienie mieszanek paszowych i odstąpienie od po-
dawania zwirku krzemowego powoduje u piskląt in-
dyczych brak łaknienia, zjadanie ściółki, wydzioby-
wanie i zjadanie pior. Wskutek ww. problemów zdro-
wotnych śmiertelnośó w pierwszych dwoch tygodniach
życiamoże u indyków dochodzić doż2oń (11). W poź-

niejszym okresie odchowu prawdopodobnie z tych
samych powodów obserwuje się nadzerki i odklejanie
się osłonki keratynowej żołądka mięśniowego.

Chityna skrzydeł owadów jest wielocukrem zbudo-
wanym z pochodnej glikozy - acetyloglikozaminy,
a struktura cząstek chityny jest podobna do struktury
cząstek celulozy. Powszechnie wiadomo, ze indyki
lepiej niż kury wykorzystująwłókno paszy, ze jest im
ono niezbędne, a podawanie śruty owsianej Łagodzi
wspomniane problemy występujące w odchowie in-
dykow (22). Zachodzi zatęm pytanie, czy możtn za-
stąpić chityny skrzydełek owadów włoknem zbóż,
a konkretnie włóknem owsa?

Owies ze w zględu na szczególny skład chemiczny,
jest jednąz najlepszych pasz pod względem działania
dietetyc zne go (2, 7, I 0, 17 ) . C echą wyro żniaj ąc ą ziar -
no owsa jest korzystny profil aminokwasowy, duza
zawartość frakcji globulin i tłuszczllt surowego (ok.
5,3oń) bogatego w witaminę E, kwas linolowy, linole-
nowy i lecytynę. Owies, obok prosa, należy do zbóż
najbogatszych w składniki mineralne. Zawiera dużo
cynku i rozpuszczalnej w wodzie krzemionki (zwłasz-
czaplewka), które uwazane są za promotory wzrostu
(4, 6).W owsie stwierdzono tez obecność hormonu
melatoniny (10,20,26) -pochodnej tryptofanu (7, 10,



19,26), który dla indyków jest aminokwasem ograni-
czającympełnąprz7lswajalnośćbiałkatejpasry.Właś-
ciwości owsa wydaj ą się być niezmierni ę w ażnę w ży -
wieniu indykóq których behawior, a także pH prze-
wodu pokarmowego i potrzeby pokarmowe są inne niz
kur (12).

Celem badań było określenie wpływu żywienia mło-
dych indyków rzeźnych mieszankami pełnoporcj owy-
mi zawierającymi dtetetyczny poziom 10% śruty
owsianej na zdrowotnośó, parametry wzrostowe pta-
ków oraz wartość rzeżnąi jakość mięsa.

Mateliał imetody
Badaniaprzeprowadzono na fermie drobiu Katedry Dro-

biarstwa UWM w Olsztynie. Materiał doświadczalny sta-
nowiło 216 sztuk jednodniowych indorków typu cięzkiego
o nazwie handlowej Big 6. Pisklęta rozmieszczono losowo
w dwóch grupach, w kazdej 3 powtórzenia po 36 osobni-
ków. Odchów prowadzono przez okres 18 tygodni w bu-
dynku bezokiennym, na ściółce ze słomy, przy zagęszcze-
niu ok. 45kgżywcallm2 powierzchni uzytkowej.

Ptaki żywiono sposobem do woli pełnoporcjowyni mie-
szankami granulowanymi, według programu 3-stopniowe-
go. Skład i warlość pokarmową stosowanych mieszanek
paszowych podano w tab. 1. Głównyrn komponentem zbo-
zowym wszystkich mieszanek była śruta pszenna,prĄr czp
w mieszankach dla ptaków z grlpy kontrolnej (K) l0% sta-
nowiła śruta kukurydziana, natomiast w mieszankach do-
świadczalnych (D) zamiast kukurydzy włączono l0% śru-
ty owsianej, W takiej ilości śruta owsiana miała spełniać
założonąw doświadczeniu rolę paszy dietetycznej, podob-
nądo działania chityny owadów. Róznicę wartości energii
metabolicznej między ziamem kukurydzy (13,15 MJ/kg)
a owsa (10,75 MJ/kg) zbilansowano dodatkiem oleju sojo-
wego do paszy doświadczalnej, co pozwoliło uzyskać mie-
szanki izobiałkowe i izoenergetyczne dla ptakórv obu grup.

Spożycie paszy u indyków z obu grup kontrolowano co
tydzień, natomiast ptaki padłe i wybrakowane rejestrowa-
no na bieząco, W dniu ukończenia 5., J ., Il., 16. i l8. ty-
godnia życia wszystkie ptaki wazono indywidualnie. Na
podstawie uzyskanych wyników produkcyjnych odchowu
indyków obliczono europejski indeks produkcyjny (EIP)
według wzoru:

EIP:

W celu zbadanla odporności nieswoistej określono po-
ziomlizozymu oraz aktywność fagocytamą i bójczą leuko-
cytów we krwi indyków. Krew pobierano przyĘciowo z Ą-
Ę skrzydłowej 4-krotnie w odstępach 3-tygodniowych,zaw-
sze od tych samych 12 ptakow z grupy (po 4 z każdego
powtórzenia). Aktywność lizozymu oznaczono metodą
Parry i wsp, (16) w modyfikacji Siwickiego i Andersona
(21). Aktywność fagocytarną leukocytów oznaczono me-
todą standardową wobec szczepu 209P Staphylococctts
aureus w postaci procentu komórek niefagocytujących
(NF%). Aktywność bólcząleukocytów określono w teście
NBT metodą spontanicznej migracji leukocytów (SML)
(24).

Po zakończęniu odchowu wybrano zkażdel grupy 6 pta-
ków o masie ciała zbliżonel do średniej z grupy i po 12-
-godzinnym głodzeniu poddano ubojowi. W czasie uboju
pobrano krew do rutynowych badań hematologicznych
i biochemic znych. Oznaczono liczbękrwinek czerwonych
(RBC) i biaĘch (WBC) metodąkomorową zawartośćhę-
moglobiny (HB) metodą kolorymetryczną i hematokryt
(HT) metodąmikro hematokrytu. Spośród wskaźników bio-
chemicznych określono poziom glukozy, białka całkowite-
go, trójglicerydów i cholesteroll przy uzyciu zestawów
diagnosĘcznych Alpha Diagnostics i Pointe Scientific oraz
fotometru typu Epoll 20.

AnaLizarzeżna obejmowała określenie masy tuszki wy-
patroszonej, masę zołądka, waJroby, selca oraz tłllszczu
okołojelitowego i sadełkowego. Po Z4-godzinnym schło-
dzeniu tuszek w temp. 4oC ustalono masę mięśni piersio-
wych i masę rnięśni nóg. Z mięśni piersiowych pobrano
próbki do oceny chemicznej i fizykochemtcznej. Zawar-
tośc suchej masy, białka ogólnego, thsszczu surowego i po-
piofu w mięsie oznaczono metodami konwencjonalnymi.
F izyko chem iczne w skażniki mięs a surowe go ob ej mow ały
określenie wodochłonności metodą Graua i Hamma (8),
barwy - metodą spektrometryczną według Kortza i wsp.
(9) oraz kwasowością na podstawie warlości pH,o w wod-
nych homogenatach mięsa przy użycitl pH-metru Radio-
meter i elektrody zespolonej.

Wyniki opracowano statystycznie anallząwariancji
w układach ortogonalnych i nieortogonalnych, a istotność
różnic między średnimi wartościami cech sprawdzono tes-
tem Duncana przy uzyciu programu STAT 1.

Wyniki iomówienie
Włączenie 10% śruty owsianej do mieszanek dla

ptaków z grupy doświadczalnej zwiększyło poziom
włókna surowego, ale nie w sposób drastyczny. W po-
równaniu z mieszanką kontrolną poziom włókna su-
rowego w mieszance doświadcza|nej zwiększył się
o około 7 glkg (tab. 1).

Na podstawie uzyskanych wynikow można stwier-
dzić, żę zastosowanie od pierwszego dnia życia piskląt
indyczych, mieszanek z 1 0-procentowym udziałem
śruty owsianej skutecznie zapobiegało śmiertelności
ptakow zar owno w pierwszym tygodniu zycia, j ak i pod
koniec okresu odchowu. w czasie odchowu nie stwier-
dzono żadny ch chorób inwazyj nych, j ednak śmiertel-
ność indorów w grupie kontrolnej byłabardzo wyso-
ka i wynosiła II,8oń w pierwszym tygodniu życta, aw
całym okręsie odchowu aż 14,60ń (tab.2).Przyczyną
padnięć w okresie pierwszych 7 dni życiabyŁo zjada-
nie ściółki, co spowodowało niedrozność przewodu
pokarmowego. W ostatnich dwoch tygodniach odcho-
wu śmiertelność wynosiła2,8oń ptakow z grupy kon-
tro lnej, a lch pr zy czynąbyła ni ewydolno ś ó krążenia.
Wśród indyków zywionych mieszaŃązudziałem śru-
ty owsianej nie stwierdzono żadnych padnięć. Pisklę-
ta z tej grupy od pierwszego dnia bar dziej interesowa-
ły się pasząi chętniej ją pobieraĘ. ByĘ bardziej ży-
wotne, lepiej opierzone i wcześniej próbowały pod-
fruwać.



Tab. 1. Skład i wartość pokarmowa mieszanek, 7o Tab.2. Wyniki odchorvu indyków

sEM

5

7

11

16

18

Masa c

1,51

3,33

6,96

13,33a

15,21a

ała, kg

0,139

0,260

0,586

0,906

1,080

0_5

0-7

0-1 1

0-16

0-1 8

Wykorzystanit

1,61

1,63

1,77

2"l2

2,50

paszy, kg/(g

1,63

1,63

1,89

2,17

2,47

0,040

0,039

0,056

0,109

0,1 10

0-1

2-18

0-18

Śmiertelność, %

11 ,8

2,8

14,6 ] -
ElP, pkt. 415 484

Sruta kukurydziana

ś ruta owsiana

Śruta pszenna

Ś ruta so jowa
p oekslra kcyjna

Mączka mięsno-
-koslna

Dwuloslat wapniowy

N arC0,

Metionina 99 DL

Lizyna 99 HCl

Premix WilaminOWo.
-mineralny

Dobrąkondycję zdrowotnąptakow zywionych mie-
szankami zldziałęm śruty owsianej potwierdzlĘ vry-
niki badań krui (ab. 3). We krwi ptaków z tej grupy
stwierdzon o Wższy poziombiakacałkowitego (o 9%)
oraz niższy poziom glukozy (o II%) i cholesterolu
(o 9%), Jakkolwiek różntce te nie były statysĘcznie
istotne, to uzyskane wyniki potwierdziĘ stwierdzenia
Bartnikowskiej (2, 3) o korzystnym wpływie owsa

Tab. 3. Hematologiczne i biochemiczne wskaźniki krwi indo-
rów 18-tygodniowych

Obj aśn i en ie : wartości w wierszach oznaczone r óż-
nymi literami różnią się statys§cznie istotnie: a, b

p < 0,05

w diecie na obnizenie poziomu choleste-
rolu we krwi zwierząttludzi. Autorka tłu-
maczy to obecnoŚciąw owsie anĘoksydan-
tow lub wchłanianiem przez składniki
włókna owsa, cholesterolu i kwasów żół-

ciowych, zmniejszając ich zdolność do emulgowania
lipidów. Inni autorzy (1, 14) podają żeligntny włokna
owsa ulegająpod wpływem mikroflory jelitowej prze-
mianie do bioakĘwnych substancji hormonopodob-
nych o silnym działanfuantyoksydacyjnym. Wiązą cho-
lesterol i kwasy żółciowę, atakże cechuje je zdolność
do wiązania toksyn wytwarzanychprzez grzyby i bak-
terie. Białka owsa, mikroelementy i ciała biologiczne
zaw arte w ziamie ow s a p o dno szą takżę o dp orno ś ć or-
ganizmu (10).

Można ptzw|lszczać, że dzjałanie włokna surowe-
go owsa jest podobne do chityny, gdyż we krwi pta-
kow do świ adczalny ch stwi erdz ono wyz s z ą aktywno ś ć
Iizozyml (ryc. 1 ), niższy poziom komórek niefagocy-
tujących (ryc, 2) oraz wyższy procent spontanicznej
migracji leukocytów (ryc. 3). Użytecznośc chityny
otrzymanej ze szkieletów zewnętrznych owadów i sko-
rupiaków wynika z anĘs e pĘ czne go oddziaĘwania na
niektóre drobnoustroj e, intensyfikowania migracj i leu-
kocytów i makrofagów, działając tym samym lecznt-
czo t zdrowotnie na organlzm ludzi i zwterząt (23).

Żywiente mieszankami zawierającymi 10% śruty
owsianej spowodowało istotne zmniejszenie masy cia-
ła ptakow (tab. 2). Srednia masa ciała l8-tygodnio-
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Białko całkowite, g/dl
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2,21

1 7,98

11,10

34,76

198,20

3,81

51,50

158,90

2,31

17,g2

11,20

35,27

176,20

4,14

51,00
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0,15
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0,82

2,Ą3

24,00

0,38

15,30

15,20
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identyczna (1,51 kg), a jej zmniejszenie następowało
sukcesywnie w miarę wzrostu ptaków, szczególnie po
13, tygodniu odchowu, kiedy zaczyna przyrastać
tŁlszcz.

W okresie do 11, tygodnia życia ptaki z grupy do-
świadczaln ej zużryw Ę więcej paszy na 1 kg masy ciała
o 6,80ń (tab.2). Zkolei w caĘm okresie 18 tygodni
odchowu zaznaczyła s ię tendencj a odwrotna. S rednie
zlżycie paszy na l kg masy ciała indorów w grupie
doświadczalnej było o I,2oń mniejsze niż u ptaków
z grupy kontrolnej. Moze to sugerowac działante die-
tetyczne śruĘ owsianej (np, pobudzanie sekrecji en-
zymow endogennych), j ak tez byó efektem nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych z oleju sojowego i tłusz-
czu owsa. Jak wiadomo, stopień nasycenia tŁuszcztt
paszy wpływa nie tylko na skład tłuszczu tkankowe-
go, ale też na parametry wzrostowe ptaków (5, 13).
Nie bez znaczeniana tak dobry wskaźnik wykorzysta-
nia paszy z pewnością był również fakt, że w grupie
doświadczalnej pod koniec okresu odchowu nie stwier-
dzono padnięć ptaków o duzej juz masie ciała (tab.2).
Kondycj a zdrowotna i l O0-procentowa przezywalnośc
ptakow otrzymlĄących mieszanki z udziałem śruty
owsianej, pozwoliĘ na to, ze mimo niższej średniej
końcowej masy ciała, efektywność odchowu Ęch pta-
ków wyrazona wskaźnikiem EIP była wyższa od gru-
py kontrolnej o 69 punktów.

Zasto sowane warianty żywienia nie miĄ staĘstycz-
nie istotnego wpĘwu na wskaźniki wydajności rzeż-

Tab. 4. Wartość rzeźna lS-tygodniowych indorów (7o masy
ciała przed ubojem)

D

Wydajność rzeźna

Zołądek

Wąlroba

Setce

Tłuszcz zapasowy

Mięśnie piersiowe

Mięśnie piersiowe inóg

81,40

0,83

1,00

0,32

1,67

22,50

42,40

82,40

0,90

0,98

0,31

,1,50

23,90

42,90

1 ,16

0,12

0,08

0,03

0,38

1,62

3,1 9

Tab. 5. Skład chemicznv i w,łaściwości fizvkochemiczne mięś-
ni piersiowych indorów 18-tygodniowych
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Ryc. 2. Procent komórek niefagocytujących (NF) w odczynie
fagocytarnym

23
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Ryc. 3. Procent spontanicznej migracji le ukocytów (SML)

!\ych indorów z grupy doświadczalnej, wporównaniu
z kontrolną była nlższa o 0,26 kg, tj. 1,7 oń (p < 0,05).
Moze to świadczyc o tym, ze 10-procentowy udziaŁ
śruty owsianej w mieszankach dla indyków mogł bilć
za wysoki. interesujące jest jednak, że żywienie mie-
s z anką do ś w tadc zalnąni e sp o w o do rł, ało zmn i ej s zenia
rnasy ciała ptakow w pierwszym okresie odchowu,
kieciy rośnie głównie kościec i mięśnie. Srednia masa
ciała ptaków obu grup w 5. tygociniu odchowu była
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nej (tab. 4) oraz skład chemiczny i właściwości fizy-
kochemiczne mięsa (tab. 5), Stwierdzono jednakpew-
ne korzystne tendencje, które zasługują na podkreśle-
nie. Ptaki z grupy doświadczalnej (D) uzyskaĘ nieco
wy ższąwy daj no ść r zeżną mi Ą nie co wi ększe żołądki
mięśniowe, a mniejsze wątroby i serca w porównaniu
z podrobami w tuszkach grupy kontrolnej. Tuszki pta-
ków żywionych mieszankami zudziaŁem śruty owsia-
nej zawierały większy udział mięśni piersiowych
o 6,Ioń, mięśni ogółem o ok. 1oń, natomiast mniejsze
o około l0oń otłuszczenie. Ta ostatnia cechajest, być
może, związana z faktem, że włókno owsa, podobnie
jak chityna, ze względu na swoją porowatą strukturę
ma mozliwość adsorpcji lipidów z przewodl pokar-
mowego (2,3,23).

Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne
rnięsa (tab. 5) wskazywały na lepsząjego jakość u in-
dykow z grupy doświadczalnej. Mięśnie piersiowe pta-
kow żywi onych mie s zankami z udziałęm śruty ow s ia-
nej zawierały nieznacznie więcej suchej masy oraz
wyższy poziom białka ogólnego w porównaniu z gru-
pą kontrolną (K). Mięso ptaków z grupy doświadczal-
nej charakt ery zow ńo si ę takze mniej szą wodnisto ści ą
ktorej potwierdzeniem była ciemniejsza barwa. God-
ny uwagi jest w tym względzie fakt, żę coraz częściej
mięso z mięśni piersiowych indykow rzeżnychposia-
da wadę PSE (pale, soft, exudative - blade, miękkie,
wodniste) (I5,25).

P o dsum owuj ąc należy s twi erdzi ć, że w łączente I 0oń
śruty owsianej do mieszanek dla indorów rzeżnych
poprawiło zdrowotność ptaków, zwiększyło ich prze-
zywalność i efektywność produkcyjnąodchowu, a tak-
ze poprawiło wartość rzeżnąi parametry jakościowe
mięsa, Obiecujące wyniki uzyskane w tym doświad-
częniu wskazują żębadanta w kierunku zastosowa-
nia śruty z owsa w zywieniu młodych indyków rzeż-
nych należy kontynuować.
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Wet

STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w marcu 2004 r.*)

'1 . Gąbczasta encefalopataa bydła - wystąpiła w wojewodztwie lubelskim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w województwie podlaskim (1-1). Zanotowano ją
u 1 sztuki bydła.

3. Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 4 wojewodztwach: lubelskim (2-2), lubuskim (1-1),
warmińsko-mazurskim (1-1) i wielkopolskim (6-7). Zanotowano ją u 10 lisow i 1 sarny.

+]W nawjasach podano liczbę powiatórł,i niejscowości, rv któryclr choloba zosLala stwierdzona w okresie sprarł,ozdawczynl.


