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Summary

The investigation was performed on 30 pedigree heifer calves of HF breed (3 groups with 10 calves each)
from the 1st to 120th day-ofłife. The effects of supplemented brewery's dried yeast (,§accharomyces cerevisiae)
to milk and concentrates (l and 4%) - group 1, and to concentrates only (4%) - group 2, in comparison to
control group 3, on body weight gains, physiological and biochemical indicators of blood and rumen micro-
organisms development were studied. Ca|ves receiving feed with an addition of dried yeast showed higher live
body weight gains up to the age of l20 days than animals from the control group (140 vs. l15 g/day, respec-
tively), and a more favorable feed conversion (342 vs. 403 g feed/l kg body weight gain, respectively). The
yeast affected the rumen micro-organisms as the number of colony forming units in the rumen fluid increased
by 0.543-0.766 x 107 (cfu), while the number of protozoa (principally Entodinium) decreased by 2.3-3.8 x105.
Moreover, calves receiving an addition of yeast in the feed demonstrated a more favorable immunity and
health status. Cholestero| was lower by 0.24-0.74 mmol/l, leucocytes and erythrocytes increased by 1.71-2.54
and 0.80-1.24 thousand, Hb increased by 0.28-0.78 mmo|/l, respectively. Adding yeast to the feed for calves
(Io/o to milk and/or 40ń to concentrate) may be considered to have a positive and statistically confirmed
nutritional effect and does not lead to deterioration of digestive tract functions.
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Probiotyki bakteryjne i grzybowe znądąą zastosowa-
nie w zywieniu cieląt od wielu lat (7). W okresie wczes-
nym pojenia mlekiem lub zamiennikami mleka najczęściej
stosuje się przeciw biegunkom zywe komórki bakterii.
Natomiast w okresie adaptacji do trawienia w żwacnlczęś-
ciej uzywa się probiotyków stymulujapych rozwój mikro-
flory np. żywe komórki&ożdży piwnych (Saccharomeces
cerevisiae). Pod wpływem probiotyków powstają u bydła
morfologiczne, kompleksowe zmiany w przewodzie pokar-
mowym, silniejsze niz u ssaków monogastrycznych i pta-
kow (7). Probiotyki grzybowe zwiększająpobranie paszy
i przyrosty u cieląt i jagniąt (2,7, 16), Równocześnie ist-
nieją informacje, że wpływ żywych komórek drożdży na
pobranie pasz i przyrosty masy ciałabył znikomy.

Podawanie cielętom preparafu drozdzowego spowodo-
wało istotny wzrost pobraniapaszy iWższe przyrosty masy
ciała.Lepsze wyniki uzyskano przy 20ń dodatku preparatu,
w porównaniu z dodatki em Ioń. Brodawki żw aczow e były
dŁuższeprzy dodaniu do paszykomórekdrożdży (l1). W ba-
daniach in vitro (Rusitec) stwierdzono (l2), że dodatek
kultur drożdży piwnych spowodował wzrost liczby bakte-
rii, w tym szczegó7nie celulolitycznych oraz wyraźny spa-
dek liczby pier-wotniaków. Wykazano, że wpływ żywych
komórek drożdży na procesy w żwaczu nie różnił się istot-
nie od działania drożdży poddawanych procesowi autokla-
wowania (14, 15).

Działanie suszonych dr ożdży piwnych można traktowac
jako czynnik prebiotyczny. Sciany ich komórek zbudowa-
ne sąz oligosacharydów, takich jak mannany (około 40%)
i (1,3)-(1-6) beta D-glukany (60%) (6). Cukrowce te, nie
trawione przez mŁode zwierzęta tworzą wielką sieć, która
adsorbuje i wiąze mikotoksyny orazbakterie patogenne (4).
Jednocześnie glukany pobudzaj ą odporność cieląt (makro-
fagi), podnosząc status immunologiczny zwterząt (9). Su-
szone drozdze piwne można określić nazwą synbiotyku,
gdyz mimo dzińaniawysokich temperatur występuje w nich
pewna Liczbażywych komorek (103-10a/g). Jest to, co praw-
da, małaliczba, w porownaniu z probiotykiem, w ktoryrn
zawartośc żywych komórek wynosi zazwyczaj 108-109/g.

Koncentracja pierwotniaków w żwaczu oraz ich skład
ilościowy mogą róznić się u poszczególnych gatunkow
zwierzaJ, a nawet u osobników tego samego gatunku.
Zmiennośó tajest rezultatem zywienia, atakżewynikaz rcz-
maitych czynników ftzjo7ogicznych oraz osobniczego tra-
wienia charakterystycznego dla danego zwierzęcia (l7).
Liczba mikroorganizmów ofaz czas, w j akim będą one prze-
byrvać w żwaczlpozostaje w ścisłym związklzpoziomem
składników pokarmowych, zwłaszcza białka i energii oraz
źródłem ich pochodzenia (pasze objętościowe, suche, so-
czyste, kiszonki, siano, pasze treściwe) (16). Zmiana ży-
wienia powoduje zmianę ilościowego stosunku bakterii do
pierwotniaków, natomiast jezeli j est zbyt gwałtowna, może



doprowadzić do spadku liczebności Ęch mikroorganizmow,
a nawet do ich obumarcia (l6). Pozostaje to w ścisłym
zw iazkl z prawi dłow y m zaop atrz eni em pr zeżlw ac zy
w składniki pokatmowe orazichwydajnością a w konsek-
wencji stanem zdrowia zwl,erząt (10, 17).

W komórkach drożdży występują nukleotydy (około
1,5oń, w przeliczenil na zawańość azotu). W okresie neo-
natalnym s ą one dla młodych zw ier za! w zględni e e gzo gen-
ne (stymulują produkcję immunoglobulin i zwiększająto-
lerancję na anĘgeny paszowe, np. soję) Te specyficzne
właściwości drożdży piwnych i ekstraktów ich komórek
spowodowĄ wzrost zainteresowania stosowaniem Ęch
produktów w zywieniu młodych zwlerza!(4,7).

Celem badań było oszacowanie wpływu dodatku suszo-
nych drożdży piwnych na przyrosty masy ciała, wskaźniki
ftzjo7ogiczno-biochemiczne we krwi oraz rozwój drobno-
ustrojów żwacza u cieląt.

Matefiał imetody
Badania wykonano na cielętach jałówkach hodowlanych rasy

hf w fermie bydła Starczów - Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp.
z o.o, Kamieniec Zalkowicki, w której wydajność mleka od kro-
wy ksźahuje sięnapoziomie ponad 10 Ęs. kgrocznie. Doświad-
czenie przeprowadzono na 3 0 cielętach j ałóweczk ach, przezna-
czonych do hodowli (tab. 1), podzielonych losowo na 3 grupy,
z których dwie (l t 2) otrzymywńy 4%o dodatek drozdzy piw-
nych suszonych metodąrozpyłową (produkcji InterYeast@ Kroś-

Tab. 1. Układ doświadczenia

Objaśnienie:* Iiczba cie\ąt do badań krwi i treści żwacza, w wie-
ku 120 dniżycia

Tab.2. Skład chemiczny, wartość pokarmowa i pobranie pasz

niewice) do paszy treściwej oraz Ioń do mleka - (tylko grupa l).
Celem zrównoważęniawartości energetycznej i białkowej dodatku
drożdży w grupach l i 2, grupa kontrolna otrzymywała w paszy
treściwej 4%o dodatekmakuchu rzepakowego.

Zwierzęta żywiono: 1-7 dni siara i mleko matki (4-6 kgldz.);
8-21 dni: mlęko lub preparat, z dodatkiem drożdży (1%) w gru-
pie 1, oraz do 90. dnia życiapreparat mlekozamienny (6 kgldz.).
Od l5. dńa życia mieszanka treściwa z dodatkiem (4%): suszo-
nych drożdży piwnych (grupy 1 i 2) lub makuchu rzepakowego
(grupa kontrolna); od 14. dnia sianokiszonki z traw lub kukury-
dzy - całe rośliny, ąd libitum (tab.2).

Pod koniec doświódczenia pobrano od 18 cieląt (6 w obrębie
grupy) krew żylną oraztręść żwacza. Oznaczono wskaźniki bio-
chemiczne i morlologię krwi (Laboratorium Kliniki Chorób We-
wnętrznych AR Wrocław), określając: mocznik (metoda BUN
Pointe Scientific - B 7550, cholesterol całkowiĘ (Epo11-2), biał-
ko całkowite oraz globuliny, wyliczone zwzorLl (reakcja biureto-
wa; Pointe Scientific - T 7528), albuminy (aparat Kodak Ekta-
chem DT 60) i glukozę (metoda etwymaĘczna; paski testowe
ONE TOUCH). Badania morfologiczne krwi (leukocyty, erytro-
cyty, Hb, Ht), wykonano na aparacie ADC Vet 16p. W treści zwa-
cza (sonda doprzełykowa) oznaczono liczbę bakterii i pierwot-
niaków.

Oznaczanie pierwotniaków. W doświadczeniu wydzielono
okres wstępny niezbędny do adaptacji mikroorganizmów żwacza
i okres właściwy, w którym sondą pobierano próbki płynl żwa-
czowęgo. Próbki płynu pobierano z gonrej, środkowej i dolnej
częściżwacza w ilości 150-200 ml, dbając, aby zakażdymrazem
głębokośc, z której pobierany był płyn oraz jego ilośó byĘ takie
same. Do określenia pierwotniakow pobierano 5 ml niefiltrowa-
nego płynu żwacza, który następnie konserwowalo 4%o formali-
nąwstosunku1:l.

Pierwotniaki systematyzowano w obrębie czterech rodzajów:
Entodinium, Diplodinium, Epidinium oraz Holotricła, posługu-
jap się kluczem Dogiela, Uwzględniono przy tym t}powe dla pier-
wotniaków cechy, takie jak: długośó i szerokośc, stosunek dłu-
gości do szerokości, położenie mikro- i makronukleusa oraz sze-
rokość pĘki szkieletowej, Określano je pod mikroskopem świetl-
nym, wykorzystując w tym celu kamerę Fuchsa-Rosenthala. Wy-
konano zdjęcia metodą mikroskopii elektronowej drożdży i mi-
kroflory żwacza (mikroskop scaningowy S.E.M, Zeiss).

Ogólna liczba bakterii w płynie żwacza. Oznaczano 1ąpo-
średnio, na aparacie Bentley Bactocount'70, w którym do licze-
nia jednostek tworzących kolonie bakterii (tk) wykorzystanajest

Liczba cieląt:

do mleka, wiek 8-21 dni

do paszy lleściwej,
od 14. dnia

sucha masa

Białko sulowe

Tłuszcz sutowy

włókno sulowe

Związki bez N

EM (MJ),

90,00

35,60

9,10

11 ,50

29,30

11 ,75

89,31

20,65

2,92

7,31

53,07

6,01

88,71

20,19

3,19

7,92

Glupa 1

Grupa 2

konttolna

0,6 kg (ad1O lwody)
= pójło 6 kg/dz.

1,184 | 1,513

1,184 | 1,513

1,184 | 1,513

Objaśnienia:* - energia mętaboliczna, MJ; ** - suszone drożdżę piwne InterYeast@ zawieraĘ około 5 x l02 żywych komórek
drożdży; slłazmiatania wolnych rodników 190 mg rodnika DPPH/I g



metoda cytometrii przepływowej, RNA jądra ko-
mórkowego bakterii barwione są oranzem akrydy-
nowym; w strumieniu światła lasera następuje flu-
orescencja zabatwionych jąder bakterii. Pobiera-
no 5 ml nielrltrowanego pĘnużwacza i konsęrwo-
wano 4%o formaliną w stosunku 1 : 1; w laborato-
rium pĘn przęsączar'o. l ml przesączu dodawano
do 25 ml standardowej próbkimleka (200 tys. LKS
i 100 tys. OLB-Jtk), następnie oznaczano ogólną
liczbę bakterii (tĘ oraz liczbę komórek somatycz-
nych (LKS ), która nie ul e g ała zmialie, w sto sunku
do standardu. Wynik oznaczenia liczby jednostek
tworzących kolonie bakterii w płpie żwaczaprze-
liczano dla r ozcieiczenia 5 0-krotnego : jtkz : fi tk

l00 tys.) x 56.
Wyniki poddano analizię statysĘcznej (program

SAS), wyliczając średnie arytmętycznę i standar-
dowe odchyl ęnia or az r óżnic e między grup ami fi edno c zyrniko -
w a analiza wari ancj i w układzię 3 - grupowym),

Wyniki iomówienie
Przyrosty dzienne cieląt. Wartość pokatmowa mieszan-

ki treściwej (tab, 2), z 4%o dodatkiem suszonych drożdży
piwnych lub makucha rzepakowego była podobna. Pozo-
stałe pasze, od 2l. dniażycta, wszystkie grupy cieląt otrzy-
mywaĘ j e dnakowo. D oty czy to także mie szanki tre ściwej,
która została pobrana na średnim poziomie 1,184 kg
(wwieku 15-90 dni),2,047 kg(9I-I20 dnl) oraz 1,513 kg
(15-120 dni).

Przyrosty dzienne cieląt jałoweczek w okresie doświad-
czenl,a (ab. 3) najkorzystniej kształtowały się w grupach
otrzymujących dodatek drożdży (grupy I i 2), w stosunku
do grupy kontrolnej (rożnice statystycznie istotne), odpo-
wiednio o I37 i I78 g (za okres 1-90 dni odchowu), o 53
iż6 g(9I-120 dni) oraz zacaĘ okres doświadczęnlao 115
i 140 g (I-120 dni), Statystycznie istotnych różnic między
grupami otrzymujących dodatek drożdży nie udowodnio-
no, mimo iżI%o dodatekdrożdży do mleka (g.upa 1) poda-
wany w okresie 8-21 dni wpłynął pozytywnie na poziom
przyrostów. Mozna stwierdzić, że dodatek drożdży do mie-
szanki treściwej wpłynął korzystnie na uzyskanie lepszych
przyrostów w pierwszym okresie odchowu do 90. dnia
życia ciela! (róznice statystycznie wysoko istotne w sto-
sunku do grupy kontrolnej).

Dodatek suszonych drożdży piwnych wpĘnął na mniej-
sze zllżycie paszy treściwej na 1 kg przyrostu masy ciała
(tab. 4). W rozpatrywanych okresach doświadczenia, sta-
tysĘcznie istotnie mniej mieszanki treściwej na przyrost
1 kg masy ciała pobrały cielęta z grupy I i 2, w stosunku
do grupy kontrolnej: odpowiednio o 385 t 473 g (w okresie
15-90 dni), o 131 i 68 g(9I-I20 dni) oraz342 i 403 g
(15-120 dni).

W doświadczeniach na cielętach na ogół nie dodawano
drożdĘ piwnych do mleka, wyjątek stanowiąbadania Strze-
telskiego i wsp. (16) orazHeinrichsa i wsp. (5), w których
dodawano probiotyk do mleka lub do jego zamienników,
z efektem obniżenia biegunek i zwiększenia przyrostow. Do-
datek drożdży piwnych u cieląt przyspiesza kolonizację
żwacza mikroorganizmami i ułatwia przejście z żywienia
mlekiem na żywienie paszami treściwymi i objętościowy-
mi (3),

Wskaźniki chemiczne i morfologiczne krwi. Wskaź-
niki badań chemicznych i morfologicznych krwi cieląt
przedstawiono w tab. 5. Poziom mocznika nie różnił się

Objaśnienie: grLlpy oznaczone róznymi literami - różnica statysĘcznie istotna:
a-b : p < 0,05; A-B : p < 0,01

Tab.4. Pobranie mieszanki treściwej na 1 kg przyrostu masy
ciała (i + s)

Objaśnienie: grvpy oznaczone róznymi literami - róznica staty-
stycznie istotna: u-6 : p < 0,05

Tab. 5. Wyniki badań biochemicznych i morfologicznych krwi
G+s)

Objaśnienie:jak w tab, 4.

w grupach i wynosił 4,13-4,40 mmolil. Wartości te miesz-
czą się w dolnym przedziale danych referencyjnych, cyto-

Tab. 3. Masa ciała i przyrosĘ dzienne cieląt w okresie doświadczenia (i + s)

1 26,97A
6,76

129,87^
3,74

113,10B
3,68

,l23,3,|

8,84

1,957a
0,114

1,896a
0,067

2,2g9b
0,101

2,036
0,145

1

2

konlrolna

ś lednio

1,642a
0,118

1,554a
0,059

2,027b
0,097

1,718
0,120

2,1 95a

0"l27

2,258
0,067

2326b
0,082

2,25s
0,,l 52

mocznik
mmol/l

cholesletol
mmol/|

białko całkowite

s/
albuminy
sI
g lob u liny

sl
glukoza
mmol/l

Leukocyty, Ęs.
G/

Erytrocyty, ty§.

Il|

Hb

mmol/|

Ht

Il|

4,40
0,75

1,28a^
0,18

56,33
5,32

27,33
2,34

29,00
3,41

2,55a
0,61

f ,27a
2,15

9,55a
0,96

6,08a
0,68

0,31

0,03

4,25
0,64

1,78b
0,31

55,33
6,09

28,50
1,87

26,83
4,92

2,71a
0,44

12jla
1,08

9,99a
0,17

6,58a
0,33

0,33
0,01

4,13 l 4,26
0,73 l 0,67

0,3[.ł | 0,41

56,50 l so,0o
2,59 | 4,63

28,67 | 28,17
1,03 l 1,82

27,83 l 27.89
1,83 | s,st

3,22n I z,os
0,50 l 0,57

9,56b I t1,oo
2,38 l 2,09

8,75b I g,łz
0,61 l 0,81

5,80b l o,1g
0,41 l 0,57

0,29 | 0,31

0,02 l 0,03



Tab. 6. Wyniki oznaczeń pierwotniaków i bakterii w 1 ml płynu żwacza cieląt § + s)

,|

2

konttolna

Ś lednio

0,078
0,031

0,067
0,g22

0,060
0,036

0,067
0,036

1,27la
0,045

1,054a
0"l72

0,511b
0,070

0,947
0,230

Objaśnienie:jak w tab. 4.

wanych w pracy Knowlesa i wsp. (8). Zawartość choleste-
rolubyła statysĘcznie istotnie niższaw grupach cieląt otrzy-
mujących dodatek drożdży,w porównaniu z grupąkontrol-
ną (gr. I o 0,74, gr,2 o 0,24 mmolA), co potwierdzatezę
Nicolosi i wsp. (I3), że betaglukany drożdży zmniejszają
ilość cholesterolu w organizmie zwieruąt.

Poziom białka całkowitego or.az albumin i globulin był
we wszystkich grupach podobny. Zbliżonę wartości do uzys-
kanych podaj ąaltorzy amerykańscy ( 1 1 ). Warlości te miesz-
czą się w dolnych granicach danych referencyjnych.

Zavłaftość glukozy była istotnie niższaw grupach otrzy-
mujących drożdże (o 0,67 i 0,51 mmol/l). Knowles i wsp.
(8) cytująjako referencyjne poziomy nieco nizsze 2,8-3,6
mmol/l. Mozna uznaó, ze w doświadczeniu własnym po-
ziom glukozy w grupach otrzymĄącychdrożdże był obni-
żony w stosunku do wartości referencyjnych.

Stwierdzono wyższąliczbę leukocytów i erytrocytów
w krwi cieląt w grupach doświadczalnych w stosunku do
grupy kontrolnej (odp. o I,7I-2,54 i 0,80-1,24 tys.). War-
tości te możnalznaó za stosunkowo wysokie, przyjmując
do porównania wyniki podane przez Chldobę-Drozdow-
skąi Janeczka (1). Poziom hemoglobiny był również istot-
nie wyższy u cieląt otrzymujących drożdżę (o 0,28-0,78
mmol/l) w stosunku do grupy kontrolnej. Zawartość he-
matokrytu był nieco wyższy w grupach doświadczalnych.
Uzyskane wartości mleszczą się w granicach referencyj-
nych (B). Uzyskane istotne różnicę nakorzyśc grup cieląt
otrzymujący ch drożdże dowodzą że zwierzęta* tyct gru-
pach posiadały lepszą kondycję zdrowotną i lepszy status
immunologiczny.

Pie rwotniaki. Z go dnie z pr zew idywani em, li czba pier-
wotniakówwpłynie żwaczazalężałaod składu dawki i do-
datku drożdży. Stwierdzono istotny wpływ drożdży na
zmniejszenie liczby pierwotniaków i wzajemne proporcje
rodzaj ów. Z porównania sumy pierwotniaków oznaczony ch
w płynie żw acza wynika, że najlepsze warunki do rozwoju
miaĘ u zwierząt żywionyeh pasząbez dodatku drożdży
piwnych.

Interesujący okazń się wpĘw drożdży nalicńęposzcze-
gólnych rodzajów pier-wotniaków (tab. 6). Dodatek tego
składnika do mleka i paszy treściwej ogranic zał statystycz-
nie istotnie rozwój podstawowego rodzaju Entodinium
(o 2,3-3,8 * 10'), a tym samym zmniejszył ogólną liczbę
pierwotniakow (o 2,4-3,6 x 105), natomiast liczebnośó po-
zostałych rodzajow pierwotniaków (Epidinium i Holotri-
cha) zwiększyła się w płynie żwacza statystycznie istotnie.

Liczba bakterii w płynie żwacza cieląt kształtowała się
na poziomie 0,5-1,3 x 107. Dodatek drożdży spowodował

statystycznie istotne zwiększenie Iiczby
bakterii żwacza, które kształtują proce-
sy przemian w żwaczl. Dzięki mniejszej
Iiczbię pierwotniak ów w żw aczu i więk-
szej liczbie bakterii nastąpiło zwiększe-
nie przepływu białka bakteryjnego i biał-
ka paszy, które uniknęĘ degradacji przez
pierwotniaki, co było korzystne dlazwie-
r za!. Zw iększona liczb a b akterii sp owo -

dowała obnizenie poziomu glukozy we
krłvi, na skutek zwiększonej fetmenta-
cji węglowodanów w żwaczu.

Sumując, działanie suszonych
drożdży piwnych wykazało szerokie
spektrum działania i dlatego ocena eko-

nomiczna ich stosowaniamożę być oparla na wynikach pro-
dukcyjnych w okresie odchowu cieląt. Może to mieó ko-
rzystny wp§rv na ich rozwój hodowlany, a dodatek drożdży
dla cieląt w ilości I%o do mleka i (lub) 4%o do mieszanki
paszy treściwej nalezy ocenić jako pozyĘwny pod wzglę-
dem żywieniowym, bez ujemnego wpĘwu na funkcje prze-
wodu pokarmowego.
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