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We wcześniejszych badaniach własnych stwierdzo-
no, że kwas fitynovły zawaĘ w paszach roślinnych
pogarsza wykorzystanie cynku u kurcząt brojlerów
( 1 2). Innym czynnikiem antyzywieniowym zaw aĘm
w stosrrnkowo duzych ilościach w ziamie zbóż-psze-
nicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta, sąpolisacharydy
nieskrobiowe §SP): pentozany (ksylany i arabinia-
ny),B-glukan, jak równiez w mniejszych ilościach inne
heksozany (mannany, galaktany i celuloza). Wysoka
zawartość NSP w mieszankach paszowych dla zwlę-
r ząt mono ga stryc znych, szc ze góIni e mło dy c h i ro s ną-
cych, moze ujemnie oddziaŁywać na produkcyjność -
po gars zaj ąc przyr osĘ masy c iała or az wykorzystanie
paszy. Wpływ tęnzaznacza się szczególnie wyraźnie
w przypadku diet zasobnych w rozpuszczalne w wo-
dzie frakcje NSP - arabinoksylany iB-glukan, których
roztw ory charakteryzuj ą się duzą wodochłonnością
i lepkością. Następstwem tego możę byó zwiększenie
lepkości treści jelita cienkiego lurcząt oraz pogorsze-
nie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych
(8, 10).

Niektóre dane piśmiennictwa wskazują na mozli-
wość negaĘwnego wpĘwu wysokiego poziomu poli-
sacharydów nieskrobiowych w diecie na wykorzysta-
nie mikroelementów w organizmie. Mechanizm takie-
go oddziaływania polega na pogorszeniu przyswaja-
nia pierwiastków śladowych _w wyniku,ich komplek-
sowania przęz poszczegóIne frakcje włókna, nadmier-
nego zwiększenia lepkości treści jelit, zablxzentapro-
cesów mieszania masy pokarmowej i pogrubienia

warstwy wody otaczającej komórki nabłonka jelito-
wego (7,9). Niektórzy altorzy sugerują ze wprowa-
dzając do recepfury mieszanek paszowych dla drobiu
(szczegóInie dla larczątrzeżnych) duze ilości ziarna
zbóż - jęczmienia, pszenżyta czy żyta - należy brać
pod uwagę mozliwość gorszego wykorzystania mikro-
elementów (7).

Celem przedstawianych badań było określenie wpły-
wu stosowania mieszanki paszowej oniższej lub wyż-
szej zawartości NSP w zywieniu kurczątbrojlerów na
wykorzystaniepierwiastkówśladowychnaprzyk<ładzie
cynku.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 320 kogutkach rzeżnych

Arbor Acres w okresie od 4. do 29. dnta zycia, odchowy-
wanych w bateriach, na podłodze z siatki. Ptakom zapęw-
niono staĘ dostęp do paszy w formie sypkiej i wody.

Utworzono 8 grup doświadczalnych, składających się
z 5 powtórzeń po 8 kurcząt. W doświadczeniu stosowano
dwa rodzaje mieszanek paszowych typu starter: I - o niż-
szym (nNSĘ kukurydziano-sojowa) orazll - o wyższym
poziomie NSP (wNSĘ oparta o ziarno zbóż krajowych),
do których dodawano premiks witaminowo-mineralny bez
cynku. Dieta wNSP zawlerała w swoim składzie 20oń śru-
ty pszennej, 10% śruty pszenżytniej, 10% śruty jęczmien-
nej oraz 5%o śruty żytniej, a oprócz tego - 13% śruty kuku-

rydztanej i33% poekstrakcyjnej śruty sojowej. Obie mie-
sz anki char aktery zowĄ s i ę p o dob nym, normatywnym p o -

ziomem składników pokarmowych, za wyjątkiem cynku,



w który to mikroelement byĘ
niedoborowe (zawierĄ oko-
ło 35 ppm Zn).Do oburodza-
jów paszy dodawano cynk
w formie ZnSOo - w ilości 0,
I 0, 20 i 40 mgkg. We wszyst-
kich grupach stosowano do-
datek fitazy mikrob iolo gicz-
nej (7 50 j.a.lkg diety) - w ce-
lu wykluczenia wpĘwu kwa-
su fitynowego na badane pa-
rametry.

W komponentach zbożo-
wych i mieszankach oznaczo-
no reszĘ cukrowe wchodzą-
ce w składNSP (pentozy: ara-
binoza i ksyloza oraz hekso-
zy,.mannoza. galaktoza i glu-
koza). Powyższa analiza po-
legała na enzymaty cznym
wytrawieniu skrobi, wfrące-
niu nierozpuszczalnych poli-
merów etanolem, hydrolizie
polimerów w kwasie siarko-
wym i oznaczeniu poszcze-
gólnych cukrów przy :użycitl
chromatografu gazowego (2).
W mieszankach paszowych
i śrucie jęczmiennej przepro-
wadzono analizę B-glukanu
całkowitego i nierozpusz-
czalnego. Izolację i hydroli-
zę B-g|ukanów do glukozy
przepr ow adzono według pro-
cedury Amana i Grahama (1).
Glukozę oznaczono na chro-
matografie gazowym HP
5890 w postaci octanu aldi-
tolu (2).

w trakcie doświadczenia
badano masę ciała kurcząt
w 4. i 29. dnil Ę cia, ilośc po-

Tab. 1. Wpływ poziomu polisacharydów nieskrobiowych
kurcząt (4.-29. dzień zycia)

w pa§zy na wyniki produkcyjne

Objaśnienia: a, b, c, d średnie w kolumnach oznaczonę różnyml literami różnią się istotnie przy
p < 0,05; *** p < 0,001;n.i,-nieistotne; *dieta oniższej zawartościpolisacharydównięskro-
biowych; ** dięta o wyższej zawartości polisacharydów nieskrobiowych

Tab.2. Wpływ poziomu polisacharydów nieskrobiowych w paszy na zawartość popiołu i cyn-
ku w odtłuszczonych kościach piszczelowych kurcząt

(4 kości zpowtórzenia połączone w l próbkę). Po odtfusz-
czeniu i mineralizacji na mokro (mieszaniną kwasów:
azotowego, nadchlorowego i siarkowego), oznaczono
w nich zawartość Zn metodą spektrofotometrii absorpcji
atomowej przy lżyciu spektrofotometru IL-150. Określo-
no także poziom popiołu surowego (po spopieleniu ich
w piecu muflowym w temperaturze 600"C w czasie 5 go-
dzin).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, wykonując
analizęwariancji dla klasyfikacji podwójnej z jednakową
llczbą obserwacji w podklasach. Istotność różnic pomię-
dzy średnimi w obrębie czynników doświadczalnych sza-
cowano za pomocątestu wielokrotnego rozstępu Duncana.
Obliczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona (r)
oraz równania regresji liniowej (według modelu: Y: a + bx)
w celu określenia zależnościpomiędzy poziomem dodatku
cynku do paszy a wynikami produkcyjnymi oraz zawartoś-
cią popiofu surowego i Znw kościach piszczelowych.

branej paszy i liczbę padnięć. Dane te stanowiły podstawę
do obliczenia podstawowych wskaźników wzrostowych -
przyro stu masy ciała or az wykor zystani a p aszy.

W 21. dniu życia ptaków, w dwóch grupach (nNSP
i wNSŁ bez dodatku Zn) przeprowadzono analizę lepkoś-
ci treści jelita cienkiego przy uzyciu wiskometru kapilar-
nego. W tym celu z obu grup wzięto po 3 kurczęta, od któ-
rych po ubiciu (dekapitacja) pobrano treść pokarmową
z dwunastnicy i jelita czczego (do zachyłku po przewodzie
zółtkowym). Próbki treści zostaĘ odwirowane (4500 obr./
lmin.), przefiltrowane przęz gazę, a następnie naniesione
na kapilarę wiskometru . Czas przepł}rł,u mierzono w tem-
peraturze 35"C i przeliczano na jednostki c . Ps według
wzoru: lepkośc (c . Ps) : czas przepĘwu treści w kapilarze
(sek.)/45 sek. (czas przepłyr,vrr wody) x 0,70.

Po zakończeniu odchowu po 4 kurczęta zkażdej pod-
grupy poddano ubojowi przez dekapitację. Do oznaczeh
poziomu cynku pobrano od nich prawe kości piszczelowe
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Wyniki i omówienie

Ogólny poziom polisacharydów nieskrobiowych
w diecie I (nNSP) wynosił 8,żoń, natomiast w diecie II
(wNSP) - I0,3oń,przy czym obie pasze zawieraĘ taką
samą ilośó włókna surowego (3 ,8%). Zawańość poszcze-
gólnych frakcji NSP była w diecie Intższa,. pentozanów
o 4żoń (w tym arabinianów o 2I%o i ksylanów o 66%)
oraz heksozanow o Iżoń {$-gblkanów o 90ń, mannanów
o 3I%o i celulozy o 1,06%), Jedynie ilość galaktanów
w mieszance I była wyższa (o 10%), co mogło być spo-
wodowane nieco więks zą zaw afto śc ią w ni ej p o ekstrak-
cyjnej śruty sojowej, która, podobnie jak inne rośliny
strączkowe, jest bogata w tę frakcję NSP. Jamroz i wsp.
(5) również odnotowali, że skład diet dla klrcząt rzeź-
nych wyrażnie wpĘwał na zawatl.ość w nich poszcze-
gólnych frakcjiNSP. Według cl.towanych autorów, mie-
szanka kukurydz i ano - s oj ow a zaw ięr ała 0,63 oń 

B - gluka -

nów i 2,1loń arabinoksylanóq pasza z udztałem 690ń
śruĘ j ęczmiennej, odpowiedni o - 2,7 5%o i 3,58oń, nato -
miast z 33oń śruty pszennej i30% śruty ĄĄniej - 0,]8oń
i 4,73YoĘchrwtązków.

Oznaczęnię sumy NSP w poszczególnych zbożach
wykazało, że najwyższym poziomem tych związkow
charakteryzowała się śruta żytnta (1,3,80^), a następnie
jęczmienna (I3,3oń), pszenżytnia (12,6%) i pszenna
(I0,2%). Ziamo żyta zawierało przy tym najwięcej pen-
tozanów, a j ęczmienia - heksozan ów. Z danych piśmien-
nictwa wynika natomiast, że jęczmteńcharakteryzuje się
wyższą zawartością sumy NSP niż żyto (4). Dane te
wskazują na wyrażntę nlższę ilości reszt pentoz (arabi-
nozy i ksylozy) w omawiany ch zbożach w porównaniu
z własnymi oznaczęn:rami, natomiast oznaczenia reszt
heksoz - mannozy i galaktozy korespondowaĘ z rezll-
tatamiuzyskanymi w niniejszej pracy. Róznice w zawar-

Tab. 3. Za|eżnośćpomiędzy badanymi wskaźnikami (Y) a po-
ziornem dodatku cynku do diety (X) z niższą lub wyższą za-
wartością NSP

Objaśnienia: *** p < 0,001;** -p . 0,01;* -p < 0,05;PMC
przyrost masy ciała (g); WP - wykorzystanie paszy (kg); PP -

pobranie paszy (g); P* zawartość popiołu surowego w wysuszo-
nych i odtłuszczonych kościach piszczelowych (%); Zry- zawar-
tość Zn w wysuszonych i odtłuszczonych kościach piszczelowych
(mg/kg); CZnu- całkowita ilośćZnw kości piszczelowej (pg)

to śc iach p entozanów mo gły być następ s tw em zr 6żntco -
wania warunków klimatycznych, nawozeniem oraz od-
miennym genoĘpem sto sowanych odmian zb óż. P ov,ry ż-
sze czynniki mogą mieó decydujący wpływ na zawaT-
tość NSP w zbożach (3).

Analizując czynniki główne doświadczenia odnoto-
wano, że jedynie poziom dodatku cynku miał istotny sta-

Ęstycznie (p < 0,001) wpŁyw na wskaźniki wzrostowe
oraz zawartość popiołu surowego tZnw kościach pisz-
czelowych klrcząt (tab. l i2).Wraz ze wzrostem ilości
wprowadzanego do diety Zn obserwowano wyrazną ten-
dencję do zwiększeniaprzyrostów masy i polepszenia
wykorzystania paszy, najkorzystniejsze rezl|taty otrzy -

mując przy n ajwyższymdodatku badanego mikroelemen-
tu (40 mg/kg). Podobną zalężnośc odnotowano w przy-
p adkl zaw arto ś ci p op iołu i Zn w ko ś c i ach piszczelowych.
Powyższatendencja była podobna w obrębie obu rodza-
jów stosowanych mieszanek (nNSP i wNSP). Pozytyw-
ne oddziaływanie dodatku Zn do paszy na produkcyj-
nośc brojlerów było obserwowane równiez przez innych
autorów (6, 15, 16).

Drugi z głównych czynników doświadczalnych - po-
ziom NSP w diecie nie miał istotnego wpływu na ba-
dane wskaźniki. Brojlery zywione paszą o nizszej lub
wyższej zawaftości NSP charakteryzowaĘ się podob-
nym przyrostem masy ctała, pobraniem oraz wykorzy-
staniem paszy, jak rownież zaw artościąpopiołu surowe-
go iZn w kościach piszczelowych (tab. 1 i 2). Interesu-
jący jest przy tym fakt, że przy stosowaniu mieszanki
wNSP lepkość treści jelita cienkiego u kurcząt wynosiła
8,65 c . Ps i była ażczteroktotniewyższaniżw przypad-
ku diety nNSĘ co nie wpływało narenlltaty produkcyj-
ne badanych kurcząt. Odmienne wyniki otrzymaliSzcztl-
rek i wsp. (11), którzy stosując diety oparte o zbożękła-
jowe fięczmień, pszenica, pszenżyto i zyto) obserwo-
wali istotną uj emną korelacj ę pomiędzy lepko ścią treści
j elita cienkiego a produkcyjno ścią broj lerów.

Rezultaty przedstawione w tab. 3 wskazująna wyso-
ką, korzystną korelację pomiędzy poziomem cynku
wprowadzonego do pas zy, a uzyskanymi wynikami wzro-
stowymi oraz ilością popiołu surowego i Zn odkłada-
nych w kościach piszczelowych. Przy stosowaniu obu
rodzajów diet kurczęta reagowaĘ podobnie pozyĘwnie na
dodatek cynku. Zwiększenie zawańości Zn o 1 mglkg
diety powodowało polepszenie przyrostów masy ciała
średnio o 1,63 g, zwiększenie pobraniapaszy o 0,720 g,
obniżenie zużyctapaszy o 2,I g(w prze|iczeniu na 1 kg
przyrostu), wzrost zawaftości popioh,r surowego w koś-
ciachpiszczelowych o 0,07240ń oraz cynku w ptze|icze-
niuna 1gkościo 0,691 pginacałąmasękościo 8,182 pg.

Podobne, przy ntższym i wyższym poziomie NSP
w paszy przebiegrównań regresji liniowej oraz wartość
współczynników korelacji, jak również brak istotnego
efektu poziomu N SP na b adane w do świadc zenil w skaż-
niki wskazuj ą j ak się wy daj e, że zaw artość polis achary-
dów nieskrobiowych w diecie nie jest czynnikiem od-
działującym na wykorzystanie mikroelementów u kur-
cząt brojlerów. Powodem braku takiego wpłyłvu nie była
prawdopodobnie zbyt małarożnicaw poziomie NSP po-
między mieszanką nNSP a wNSŁ gdyz spowodowała
onaaż czterokrotny wzrost lepkości treści jelita cienkie-



go u kurcząt. Dane piśmiennictwa dotyczące omawia-
nego problemu nie są jednoznaczne. Częśc pozycji jed-
nakżę wskazuje, jak sięwydaje, na istnienie negatywne-
go wpływu NSP w paszy na wykorzystanie mikroele-
mentów pr zez zw ierz ęta mono g astry czne. Ob s erwowa-
no pogorszenie absorpcji Na, K, Ca, P i Mg w jelicie
cienkim brojlerow po wprowadzeniu do mieszanki roz-
ptlszczalnych w wodzie frakcji NSP - tłumacząc to
wzrostem lepkości treści pokarmowej (14). Wykazano
równiez, że pasze charakteryzujące się wysoką lepkoś-
cią (na skutek dodania do nich gumy guarowej) obniża,
ły poziom Zn w kościach plszczelowyclr i osoczu krwi,
sugerujap przy tym, ze stosowanie w zywieniu kurcząt
rzeźnych znacznych ilości zyta, pszenżyta i jęczmienia
moze pogarszać wykorzystanie cynku i podnosić zawar-
tość tego mikroelementu w odchodach (7). Z drugiej stro-
ny odnotowano, że wprowadzenie do diety dla brojle-
rów mieszaniny ksylozy z gumąarabskąnie powodowa-
ło spadku poziomu Zn w osoczu krwi i kościach pisz-
czelowych (13).

Podsumowuj ąc,można stwierdzić, ze stosowanie mie-
szanki paszowej opartej o ziarno zboż (pszenica. jęcz-
mień, pszenżyto t żyto), pomimo wyraźnego podwyz-
szenia lepkości treści jelita cienkiego, nie wpływało na
wyniki wzrostowe kl;i'rcząt w okresie od 4. do 29. dnia
życia oraz zawartość popiołu surowego i cynku w ko-
ściach piszczelowych. Zarówno w przypadku brojlerów
zywionych dietą o niższym, jak i wyższympoziomie NSĘ
odnotowano podobne, pozytywne oddziaływanie wzra-
stającego poziomu dodatku cynku na produkcyjnośc oraz
odkładanie popiołu surowego i Zn w kościach. Otrzy-
mane w doświadczeniu rezultaty wskazują ze podnie-
sienie zawartości NSP w paszy, odzwierciedlające się
w wyraznym wzroście lepkości treści jelita cienkiego,
nie wp§rva na wykorzystanie cynku u kurcząt brojlerów.
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Jest to kolejny tom z serii wydawniczej ,,Scientific and
Technical Review" zawlerający 17 artykułów przeglądo-
wych dotyczących chorób wywołanychprzez priony. opra-
cowanych ptzez naukowcÓw z różnych krajów ząmLuą-
cych się tym ciągle aktualnym i waznym problemem epi-
demiologicznym. W pos zczegó7ny ch arlykułach zaprezen-
towano osiągnięcia p oznawcze i aplikacyjne, jakie uzyska-
no od 1992 roku, kiedy lkazało się pierwsze opracowanie
na ten temat. W pierwszym ańykule omówiono syntetycz-
nie występujące obecnie gąbczaste encefalopatie u ludzi
i zwierząt z uwzględnieniem sytuacji epidemiologtcznej,
p ato gęnęzy or az właśclwo ś ci czy nnlka przy czy now e go.
W następnych artykułach przedstawiono szczegółowo wy-
stępowanie, rozpoznawanie oraz stosowane metody zwal-
czania zakaźny ch gąb czas tych enc e fal op ati i u bydła (B S E),
owiec i zwlerząt wolno żyjących, epidemiologie scrapie

owiec oraz diagnostykę róznicowąBSE z chorobamiprze-
bie gaj ącymi z obj awami zablr zeń nerwowych, wywołany-
miprzez wirusy, bakterie, pasozyty, zatrucia i niedobory
z}.wieniowe. Kolejne arlykuĘ poświęcone są ocenie aktu-
alnej sytuacji dotyczącej BSE w krajach europejskich oraz
analizie ryzyka wystąpienia tej choroby w Północnej i Po-
fudniowej Ameryce orazw Azji. W trzęch ostatnich arty-
kułach zaprezentowano aktualne poglądy na potencjalne
zagrożente BSE dla zwierząt gospodarskich monogastrycz-
nych (koni i świń) otazryb, inaktywacjęprionów przy pro-
dukcji przemysłowej pasz,jak równiez omówiono szcze-
gółowo testy przydatne do wykrywania obecności'tkanek
zwierzęcych w komponentach paszowych. Cenne uzupeł-
nienie treści stanowią tabele, karlogramy oraz czamo-bia-
łe i kolorowe ryciny, Do kazdego aĘkułu dołączono stresz-
czeniaw trzech językach kongresowych oraz spisy piśmien-
nictwa. Ksiązka przęznaczona jest dla Iekarzy weterynarii
z aj muj ących s i ę zw al c z ani em c horób zakażny ch zw ier ząt,
alellrroże być interesująca równiez dla epidemiologów i le-
karzy medy cyny, zwłaszcza neufologów.
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