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W pływ zani e czys zczeń zb6ż
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Effect of glain scteenings on performance ol broilel chickens
Summary

The elTect of grain screenings in the diet on chicken perlbrmance, carcass composition and mass of meat and
organs has been determined. The grain screenings contained 44.4oA seeds of 25 weeds genera: among others,
Sinapis arvensis, Vicia cracca, Rhininnanthus sp.,Tripleurospermium inodorum, Th|aspi arvense, Consolida
regalis, Senecio vulgaris, Agrostemna githago, Galeopsis sp. Galium sp. and Echinochloa crus-galli. Screenings
were ground, stored for 45 days and added at levels of 0, 3, 6 and 90ń, to the broiler diet base. Microbiological
estimation and coumarine content of screenings }yas investigated. 160 day-old Ross chicks were allocated to
4 groups with 5 subgroups (replications) of 8 chicks each. Screenings were substituted by barley (dw).

Diet contamination with fungi increased (from 7500 cfu in 07n group to 50000 cfu in l gat90ń) with each
increment of screening added, whi|e germ content decreased from 3.4 to 1.5 r l 05 cfu. Grain screening contained
low level 0.750 mg x 100 tg of coumarin and Gallium aparine seeds 3.3 mg x 100 'g.

In the first period of feeding, conversion of feed was decreased in chickens on a diet containing9'ń screenings.
In the second period and for the entire period of the experiment the detrimental effect of 90ń screenings on
weight gain and feed conversion was significant. Grain screenings supplementation to the diet did not change
the dressing percentage and mass of breast, abdominal fat, gizzard,liver, bursa Fabrici proportion in the carcass
and activity of serum asparagine aminotransferase. Increasing levels of grain screenings in the diet caused
a significant enlargement of the spleen. It can be calculated that in the starter period a content af 2.4nń of węed
seeds in dietary grain components may cause only a small decrease, but 7.17o content gave a significant decrease
of broiler performance. Results indicated that the level of weed seeds (ground and stored) in the diet for broiler
chickens should not exceed L.33o^ in the first and ż.7o/o in the second rearing period.

Keywords: grain screenings, weed seeds, coumarin, broiler perfbrmance, carcass composition

. W przemysłowych mieszankach dla drobiu stosuje
się paszowe ziarno zboż, podd,ane uprzedniemu czysz-
częniu. N i eki e dy j e dnak, pr zy sp or ządzati u m i e s z an -
ki w fermie , użyte zostaje nie oczyszc zone zboże po-
chodzące bezpośrednio ze zblonl Nasiona chwastów
i inne zanieczyszczenia mogą być wprowadzone do
mieszanki paszowej równiez wchodząc w skład otrąb,
do których są często dodawane. Ziamo pszeni.cy za-
nieczyszczone nasionami chwastów występujących
w Kanadzie okazało się dobrym zamiennikiem paszo-
wej pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów ( 13). W ba-
daniach na świniach (9), szkodliwe dziaŁanle ziarna
zbożanie oczyszczonego w zyłvieniu odsadzonych pro-
siąt miało raczej podłoze mikrobiolo giczne. W ptzy-
padku gołębi po zastosowaniu paszy zanieczyszczo-
nej nasionami przytulii czepnej, gorczycy polnej, po-
woju polnego, rdestu powojowatego i kapusty polnej
obsetwowano wystąpienie dużej ltczby zachorowań
i padnięć (6). W oparciu o analizę sekcyjną padłych

sztuk, która wykazałazmiany patomorfologiczne w na-
rządachwewnętrznych przyj ęt o, że przy czyną padnięć
gołębi była obecnośc substancji toksycznych w nasio-
nach chwastów

We wcześniejszych badaniach własnych wprowa-
dz eni e do mie s zanki p aszowej zani e czy szczęn zb o żo -
\\ych, bezpośrednio po ich rozdrobnieniu, powodowało
pogorszenie stopnia wykorzystania paszy w pierwszym
okre s i e ży w ienia broj lerow - b ez ne gatywne go wpły-
wu na końcową masę ciała kurcząt i wykorzystanie
paszy w całym okresie odchowu (8). Obecnośc zanię-
czy szczeń zb ożowy ch w p aszy wpłynęła na zwi ęks ze -
nie liczby padnięć oruz zmnielszenie otłuszczenia tu-
szek.

Celem badań było określenie wpływl zanieczysz-
czeń zb ożowych, prz echowlłvanych w stanie rozdrob -
nionym, a następnie wprowadzonych do mieszanki
pas zowej, na r en:JtaĘ odchowu kurcząt broj ler ów or az
skład tuszki i masę narządow.
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Materiał imetody
Zanieczy szczenia zb ożowe p o zy skan o z młyn ów go spo-

darskich, dokładnie wymieszano i w stanie rozdrobnionyrn
składowano w magazynie paszowym przez okres 45 dni,
w clrłodnej temperaturze sezonu przedwiośnia.

Badania przeprowadzono na l60 jednodniowych pisklę-
taclr Ross (stan początkowy), które przydzielono losowo do
4 gr-up zywieniowych z 5 podgrupami po 8 osobników. Kur-
częta trzytlano w klatkach zaopatrzonych w tenrrore_Ęula-
cję, na podłodze z siatki ze stałym dostępern do paszy
(sypkiej) i wody. Podstawową nrieszankę typu starter oraz
grower/finiszęr zadawano w pierwszyn (1-17 dni) oraz
w drugim ( l 8-43 dni zycia) okresie odchowu. Doświadcze-
nie przeprowadzono w układzie jednoczynnikowyln. bada-
jąc wpływ zrózlricowanego poziolnu zanieczyszczeh zbo-
zowych, tj. 0, 3, 6 i 9% w tnieszance paszowej (odpowied-
nio grupa: I, II, lll i IV). Zanieczyszczen|a wprowadzano
do mieszankipaszowej w miejsce śruty jęcznriennej. Po za-
l<ończeniu doświadczeniazkażdej grupy wybrano po 4 ko-
gutki i 4 kurki o masie zbliżonej do średniej i po zabiciu
( dekapitacj a) poddano analizi e dysekcyj n ej. Określ orro wy-
dajnośc rzeźną oraz udział w tltszce mięśni piersiowych,
tłuszczu sadełkowego, zoła.dka mięśniowego, rvątroby, śle-
dziony i torby Fabrycjusza. Od ubijanych sztuk pobrano krew
i poddano analtzie na aktywność aminotransferazy aspara-
gi n owej (A spAT), ()znaczenie wyl<onano m etodą ki n etyc z-
ną w temp. 3]"C i przy długości fali 340 nnr, posługując się
zestawem analitycznym finny Pointe Scientific.

Przed rozpoczęcien doświadczenia analizowano skład
botaniczny zanieczyszczeń, a w stanie rozdrobnionyn ozna-
czano zaw artość podstawowyclr składn il<ów pokarmowych
( l ) i obecnoś c zanieczyszczeń mikr-obiologicznych wg Pol-
skiej Norrny (12), uwzględniając ogolną liczbę grzybow
i bakterii rnezofilnych, obecnośc pałeczek Salnlonella sp.,
beztlenowych laseczek przetrwalnikujących i paciorkowców
hemolizuj ąc y ch or az występo wani e chorobotlvórczych la-
seczek Clostridium.sp. i gronkowców. Badaniu mikrobio-
logicznemu poddano równiez gotową mieszankę paszową
bez udziałl i z udziałem zanieczyszczeń. W zanieczy szcze-
niach zbożowych oznaczono również zawartość kumaryn
zmodyfil<owaną metodą fluorescencyjną Blaima (4). Prób-
k i ekstrahowano chl oroforlTl et-ll, o czy szczano ch romato -
graficznie i oznaczano fluorescencyjne właściwości soli po-
tasowej kwasu kumarynowego w metanolu.

Wyniki opracowano statvstycznie przy uzyciu analizy
wariancji, a istotność różnic rniędzy gruparrri badano przy
uzyciu wielokrotnego testu rozstępu Duncana,

Wyniki iomówienie
W badanych zanieczy szczeniach zbożowy ch 44,4Yo

stanowiĘ nasiona 25 gatunkow chwastow z niewiel-
kim udziałem gleby, części wegetatywnych roślin
i szc zątkow owadów. Re s ztę stanowiło p ołamane ziar -
no zbóż, głownie jęczmienia. Kolejne poziomy zanle-
czy szczeń zbożowy ch stosowane w doŚwiadczeniu
(3, 6 i 9%) wprowadzaĘ zatem do mieszanki paszo-
wej odpowiednio 1,33; 2,67 i 4%o nasion chwastów
i innych drobnych zanleczyszczeń. Pośród nasion
chwastów na uwagę zasługująnasiona zawlerające gli-
kozyd siarkocyjanowy rozkładający się do olejku gor-
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czycowego (gorczyca), glikozyd cyjanowodorowy
(wyka), glikozyd aukubinę (szelężnik) olejki eterycz-
ne i garbniki (maruna i tobołki), alkaloidy (ostróżecz-
ka i starzec), saponinę gitaginę (kąkol) oraz trujące
nasiona poziewnika (2, I0).

W 1 g badanych zanieczyszczeń stwierdzono obec-
ność 1,3 x 105 jtkbakterii mezofilnych orazI3J 000 jtk
grzybow, natomiast w mieszance podstawowej odpo-
wiednio 3,4 x 105 jtkoraz 7500 jtk. Obecności mikro-
organizmów chorobotwórczych nie stwierdzono.
W m i e s z anc e p a s z owej z udzi ałęm 9 

oń zanle c zy szc zeń
stwierdzono spadek ltczby bakterii mezofilnych (1,5
x 1 05 jtk/g) oraz wztost ilości grzybów (50 000 jtk/g).
Wprowadzenie zani ec zy szczen spowodowało zwięk-
szenie skazenia mieszanki paszowej grzybami, ale
w stopniu nieprzekraczającym ilości uznanęj zawar-
tość granicznąwgPolskiej Normy (12). Ponadto było
niżs ze w p o r ówna niu z zani e c zy szc zęniem mikrob i o -
logicznym diety dla prosiąt, stwierdzonym w donie-
sieniu Kraętzla i Kamphuesa (9). Cytowani autorzy,
w wyniku wprowadzenia do dtety żoń lub 10% zanie-
czyszczeh zbożowy chw 1 g paszy uzyskali wzrostlicz-
by bakterii z I,5 x 105 jtk do 4-20 x l05 jtk oruz grzy-
bów zliczby ponizej 1000 jtk do liczby 1000-10 000 jtk.

Wbadanychzanteczyszczęniachzbożowych$ryka-
zano największy udział nasion chwastnicy i przytulii
czepnej. Rośliny z rodzaju Galium ry. są w publika-
cjachuznane za surowce zawierające substancje czryn-
ne, między innymi kumarynę (3, 5), Kumaryna \\rystę-
puje w roślinach jako glikozyd kwasu cis-o-hydroksy-
cynamonowego, którego prekursorem jest kwas o-ku-
marowy powstający z kwasu trans-cynamonowego (7).
Kumaryna t związki pokrewne wykazują działanię
uspokajające, spowalniające przemianę matętli oraz
obniżaj ąc e napi ęc i e mięśni ówki przewo du p okarmo -
wego (1l).

Wyniki badań własnych wskazują na obecnośó śla-
dowych ilości kumaryny w zanieczyszczeniach zbo-
zowych (0,750 mg x 100 g), a w nasionach przytulii
3,3 mg X 100 | g, Dla porównania,w zieluprzytulii
stwierdzono zawartość kumaryn w ilości 18 mg
x 100' g, u w zielu nostrzyka 150 mg x 100'8.
W świezym sianie z traw oraz w suszu z traw obec-
ności kumaryn nie stwierdzono.

W pierwszym okresie odchowu kurcząt stwierdzo-
no istotny wpływ rosnącego poziomu zanieczyszczeń
zbożowych na stopień wykorzystania paszy przy lch
90ń udzialę w mieszance paszowej (tab. 1 ). Statystycz-
nie nie potwierdzona tendencja do zmniej szeniaprzy-
rostu masy ctała oraz ogtanlczęnia pobrania paszy za-
znaczyła się jednak u kurcząt otrzymujących mniej-
sze ilości badanych zanieczy szczeń.

W drugim okresie żywienia istotne zmniejszenie
przyrostu masy ciała i wykorzystaniapaszy stwierdzo-
no ptzy 9'ń udziale zanieczyszczeń. Podobne wyniki
uzyskano za cały okres odchowu (tab. I). Przy naj-
w1l ższy m p ozio mi e zanie c zy szc zeń zb o żowyc h w mi e -

szanc e stwi erdzono równi ez najniższąwartość w skń-



Tab. 1. Wyniki produkcyjne kurcząt w zależności od ilości zanieczyszczeń zbożowych w paszy

G rupa
1.-17.

Przyrost I lolranie I Wykorzystanie
masy ciała I pas.y I purry

s9lłs
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18.-43.
ll

Plzyrosl I Pobranie IWykorzystanie
masy ciała I paszy I paszy

slslk9

,l.-43.

Przylosl PObranie IWykorzysranie EW0
masy ciała 
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I

ll

lll

lv

345,6

309,8

331,4

307,2

533

497

517

521

1,54a

1 ,61a b

1,53a

1,70b

Łffi2b

201 0b

2056b

187la

3560

3540

3650

3630

1,75a

1,76a

1,78a

1,94b

2386b

nzlb
2388b

u77a

4090

4040

4170

41 50

1,12a

1,74a

1,74a

1 ,91b

319,7b

31 5,2b

316,5b

270,5a

sEM 6.72 6,26 0,022 22,0 31,7 0,022 25"| 19,8 0,020 5,54

Objaśnienie: a, b wartości średnie w wierszach oznaczol1e rożnymi literami róznią się istotnie przy p < 0,05

nika efektyrvności odchowu (EWO). W doświadcze-
nll z llży ciem zanleczy szczen zbożory chrozdrobnio-
nych bezpośrednio przed skarmianiem (8), w drugim
i w caĘm okresie odchowu brojlerów niekorzystny
wpŁyw ich wprowadzęnia do mieszanki paszowej nie
zaznac zył się. Z p o równ an i a r ęztitatów do ś wi adc z eń
wynika, ze składowanie rozdrobnionych nasion chwas-
tów moze wpływać na pogorszenie ich przydatności
paSZoWeJ.

Poziom zanieczyszczęń w paszy nie miał wpływu
ani na wydajność rzeżną ani na ldział mięśni piersio-
\Ąych t tłuszczu w tuszy (tab. 2), Nie wpĘwaŁ także
w sposób statystycznie istotny na względnąmasę (w %
masy fuszki) żołądka mięśniowego, wątroby i torby
Fabrycjusza (tab. 3). Rosnącej ilości zanteczyszczeń
w paszy towarzyszył natomiast istotny wzrost masy
śledziony. Aktyłvność AspAT w surowicy krwi kur-

Tab.2. Wydajność rzeźna, otłuszczenie i udział mięśni w tusz-
kach kurcząt w zależności od udziału zanieczyszczeń zbożo-
wych w paszy (o/,)

cząt w grupie I wynosiła 4125 , w II - 4609 ,III - 3925
i IV - 4008 nkat x 1 t (SEM : I57,2)i nie rożniła się
statystycznie istotnie. Uzyskane ryniki świadcząo bra-
ku oddziaĘwania zantęczyszczeń zbozowych w pa-
szy na mas ę wi ęks zo ści nar ządów wewnętrznych kur-
częcia.

Badania wskazują że mteszanka paszowa dla kur-
czątrzeźnych nie powinna zawierać nasion chwastow
(przechowyłvanych w stanie rozdrobnionym) w ilości
większej ntż I,33%o w pierwszym t 2,7oń w drugim
okre sie odchowu. Można równ leż vnyr azic szkodliwo ść
nasion chwastów w przeltczeniu na składniki zbożo-
we. W mieszance paszowej typu stafier. zawterającej
około 560ń składników zbozowych, nieznaczne obni-
zenie wskażnlków produkcyjnych moze juz spowo-
dowac lżycie śruty zbożowej zawierającej 2,4oń na-
sion chwastow. W żywieniu starszych kurcząt, u kto-
rych komponenĘ zbożowę stanowiĘ około 6l0ńmie-
szanki, pogorszenie wskaźnikow produkcyjnych możę
powodowaó użycte śrut zbozowych zawterujących
6,5olo nasion chwastów.
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G tupa
Tłuszcz sadełkowy

W luszce
Mięśnie piersiowe

W tuszce

I

ll

lll

lV

73,2

74,1

72,6

73,0

1,73

2,12

,|,l3

1,88

17,0

1 6,7

,16,7

,l7,2

sEM 0,297 0,123 0.288

Tab. 3. Względna masa wybranych narządów wewnętrznych
kurcząt w zależności od udziału zanieczyszczeń zbożowych
w paszy (g " kg ' masy ciała)

Gtupa Wątroba ś ledziona

I

ll

lll

lV

9,8

9,9

10,1

1 0,3

19,9

20,7

20,9

20,2

0,91a

0,95a b

1,25b

1,11a b

2,18

2,28

2,13

2,09

sEM 0,408 0,278 0,053 0,0 87

Objaśnienie: jak w tab. 1.


