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Problemem wielu gospodarstw utrzymujących 
bydło rzeźne w systemie ekologicznym mogą być 
niedobory niektórych składników pokarmowych i mi-
neralnych w dawkach pokarmowych. Ograniczenia 
te wynikają ze stosownych rozporządzeń (23, 34), 
dotyczących zakazu stosowania pasz i dodatków 
konwencjonalnych lub otrzymywanych na drodze 
obróbki chemicznej. Niedobory składników dawki 
pokarmowej prowadzić mogą do słabszych efektów 

produkcyjnych, występowania niektórych schorzeń, 
a nawet upadków. Zwierzęta narażone są na infekcje 
bakteryjne i wirusowe, powodujące schorzenia układu 
pokarmowego i oddechowego, a także na pasożyty 
bytujące na wybiegach. W efekcie – poza doborem 
odpowiedniej rasy bydła, zapewnieniem zwierzętom 
dobrostanu i odpowiedniej jakości paszy, hodowcy 
sięgają po dodatki wspomagające układ immunolo-
giczny zwierząt. Dodatki te pozwalają na wzmocnienie 
wielu różnych mechanizmów nieswoistych, czyli nie-
związanych z wybiórczym rozpoznawaniem czynnika 
infekcyjnego (16). Do takich dodatków można zaliczyć 
zioła, których wielokierunkowe działanie zostało 
potwierdzone w badaniach na różnych gatunkach 
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Summary
The aim of the study was to evaluate the haematological, biochemical and immunological blood parameters 

of beef cattle fed diets including a herbal mixture. The study was conducted in a herd of Limousin cattle reared 
under organic conditions. The study material consisted of 16 selected animals divided into 2 groups: control 
and experimental (8 animals each). Fattening was conducted from about 100 to about 650 kg body weight. The 
experimental factor was a certified organic mixture of chopped dried herbs: purple coneflower (Echinacea 
purpurea Moench.), garlic (Allium sativum L.), thyme (Thymus vulgaris), caraway (Carum carvi), licorice 
(Glycyrrhiza glabra), fed with a concentrate mixture in an amount of 3% total DM.

During the study, at body weights of about 250 and 650 kg, blood samples were taken. In whole blood 
samples, RBC – red blood cell count, Hb – hemoglobin concentration, Ht – hematocrit and white blood cell 
count (WBC) and their percentage (leukogram) were determined. The biochemical markers in the plasma were 
determined by colorimetric methods (TG – triacylglycerols, CHOL – total cholesterol, HDL – high density 
lipoprotein) and by the kinetic method (enzyme activity: ALT- alanine aminotransferase and AST – aspartate 
aminotransferase). Immunoglobulin IgG, IgA, and IgM concnetrations in the blood plasma of the animals were 
determined by the immunoenzymatic (ELISA) method. The results were analyzed statistically with Statistica 
ver. 13 (StatSoft, 2016), and the significance of differences between the mean values of the tested parameter 
was determined by the Tukey test (P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01).

The addition of a mixture of herbs to the diet of fattening cattle caused a positive immunostimulatory effect 
by modulating the leukocyte count and composition of blood and increasing the concentration of G class 
immunoglobulin. The herbal mixture used in the experiment demonstrated a hypocholesterolemic effect and 
enhanced the organism’s defence mechanisms. The addition of the herbal mixture did not adversely affect liver 
functions, as confirmed by the aspartate and alanine aminotransferase activities.
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zwierząt gospodarskich w chowie konwencjonalnym 
(11, 13), jak i ekologicznym (10, 17, 19). Dotyczyło 
to zarówno poprawy zdrowotności (8, 9, 28), lepszych 
przyrostów (10), jak i pozytywnego wpływu na pozy-
skiwane produkty (30).

Zioła i ich mieszanki, oprócz stabilizacji mikro-
flory przewodu pokarmowego, wykazują także silne 
działanie stymulujące mechanizmy odpornościowe 
organizmu. Mieszanka ziół leczniczych (Althaea of-
ficinalis, Petasites hybridus, Inula helenium, Malva 
sylvestris, Chamomilla recutita, Plantago lanceolata, 
Rosmarinus officinalis, Solidago virgaurea, Fumaria 
officinalis, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, 
Foeniculum vulgare i Artemisia absinthium) w ilości 
100 g suchej masy na dzień przyczyniła się do spo-
wolnienia dynamiki zakażeń Haemonchus contortus 
i poprawy wskaźników produkcji jagniąt (35). W świe-
tle dostępnej literatury, jak i dotychczasowych badań 
własnych (18) przyjęto hipotezę, iż mieszanka ziół 
w odpowiednio dobranych proporcjach może działać 
synergicznie w kierunku poprawy zdrowia i odpor-
ności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach 
ekologicznych. Wielorodność fitobiotyków może 
poprawić efekty produkcyjne, jak też modyfikować 
profil metaboliczny krwi. Celem pracy była ocena 
wskaźników hematologicznych, biochemicznych i im-
munologicznych krwi opasów żywionych dawkami 
pokarmowymi z dodatkiem mieszanki ziołowej.

Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzano w stadzie bydła li-

mousin w warunkach ekologicznych. Materiał do badań 
stanowiło 16 losowo wybranych zwierząt – po 8 w grupie: 
kontrolnej (C) i eksperymentalnej (E) (tab. 1). Zwierzęta 
były utrzymywane od około 100 do min. 650 kg masy ciała. 
W każdej grupie po 2 sztuki zwierząt zostało przydzielonych 
do 4 „małych kwater” na pastwisku, a w sezonie zimowym 
do 4 kojców. W trakcie badań zwierzęta pobierały ad libitum 
zielonkę pastwiskową zastąpioną sianem w okresie zimo-
wym oraz mieszankę treściwą (jęczmień, owies, pszenżyto, 
groch pastewny w proporcji: 25%, 35%, 25%, 13%, i 2% 
mieszanki mineralno-witaminowej) w ilościach pokry-
wających, aktualizowane co 2 tygodnie, zapotrzebowanie 
zwierząt – według Strzetelskiego i wsp. (29). Zwierzęta 
miały stały dostęp do lizawek i wody.

Czynnikiem doświadczalnym była certyfikowana mie-
szanka rozdrobnionych i wysuszonych ziół: jeżówki (Echi-
nacea purpurea Moench.), czosnku (Allium sativum L.), ty-
mianku (Thymus vulgaris), kminku (Carum carvi) i lukrecji 

(Glycyrrhiza glabra), w proporcji: 35%, 20%, 15%, 15% 
i 15% (18), dodawana w ilości 3% przewidywanego dzien-
nego spożycia suchej masy dawki (29). Mieszankę treściwą 
i dodatek ziołowy podawano do karmników ustawionych 
w „małych kwaterach” na pastwisku lub w kojcach. Badania 
wykonano za zgodą LKE w Lublinie (uchwała nr 49/2012 
z dnia 2 lipca 2013).

W trakcie badań określono: pobranie paszy, przyrosty 
masy ciała, wykorzystanie paszy na 1 kg przyrostu oraz 
strawność składników odżywczych (20), a także oceniono 
wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi opasów. 
Krew pobrano od zwierząt 2-krotnie (przy masie ciała 
około 250 i 650 kg), analogicznie jak w dotychczas reali-
zowanych badaniach (17-19) z żyły szyjnej zewnętrznej, 
do podciśnieniowych probówek z heparyną. W próbkach 
pełnej krwi oznaczono wskaźniki hematologiczne: RBC – 
liczbę krwinek czerwonych, Hb – stężenie hemoglobiny, 
Ht – hematokryt oraz liczbę krwinek białych (WBC) i ich 
skład procentowy (leukogram) za pomocą aparatu hemato-
logicznego (Abacus Junior Vet). Próbki krwi odwirowano 
w wirówce laboratoryjnej (3000 obr./min przez 10 min.), 
a w uzyskanym osoczu oznaczono wskaźniki biochemicz-
ne – metodami kolorymetrycznymi: TG – triacyloglicerole, 
CHOL – cholesterol całkowity, HDL – lipoproteiny wyso-
kiej gęstości, a metodą kinetyczną aktywność enzymów: 
aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy 
asparaginianowej (AST). Oznaczenia wskaźników bioche-
micznych wykonano przy użyciu monotestów firmy BioMa-
xima zgodnie z załączoną do nich metodyką, na analizatorze 
automatycznym Metrolab 2000. Zawartość immunoglobulin 
klasy IgG, IgA oraz IgM w osoczu krwi badanych zwierząt 
oznaczono metodą immunoenzymatyczną testem ELISA. 
Analizy przeprowadzono w Laboratorium Instytutu Żywie-
nia i Bromatologii oraz Centralnym Laboratorium Agro-
ekologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej – Statistica 
ver. 13 (StatSoft, 2016), istotność różnic pomiędzy warto-
ściami średnimi badanego parametru wyznaczono testem 
Tukeya (P ≤ 0,05 i P ≤ 0,01).

Wyniki i omówienie
Zastosowanie co najmniej 3% dodatku mieszanki 

ziołowej zawierającej jeżówkę, czosnek, tymianek, 
kminek i lukrecję może być zalecane w żywieniu 
bydła opasowego w celu poprawy wykorzystania 
składników odżywczych dawek pokarmowych. Zwie- 
rzęta z grupy eksperymentalnej (E) wykorzystały 
składniki odżywcze efektywniej niż grupa kontrolna 
(C). Potwierdzono to w wykorzystaniu składników 
pokarmowych pasz, jak i pozornych współczynnikach 

strawności składników odżywczych 
(20). Zastosowana mieszanka w swo-
im składzie wykazuje działanie ana-
boliczne, zmniejsza podatność na 
stres, wzmacnia system immunolo-
giczny i niweluje negatywny wpływ 
substancji przeciwodżywczych (5, 
6). Przyczynia się do wzrostu od-
porności zwierząt oraz zwiększenia 

Tab. 1. Układ doświadczenia (19)
Masa ciała Grupa kontrolna (C) Grupa eksperymentalna (E)

100-650 kg pasza objętościowa + mieszanka 
treściwa

pasza objętościowa + mieszanka treściwa 
+ ekologiczna mieszanka ziołowa (S)*

N 8 (4 „małe kwatery” × 2 zwierzęta) 8 (4 „małe kwatery” × 2 zwierzęta)

Objaśnienia: *S – ekologiczna mieszanka ziołowa: jeżówka (Echinacea purpurea 
Moench.), czosnek (Allium sativum L.), tymianek (Thymus vulgaris), kminek (Carum 
carvi), lukrecja (Glycyrrhiza glabra)
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absorpcji niezbędnych składników odżywczych, po-
prawiając w ten sposób wzrost zwierząt (37).

Głównym założeniem niniejszej pracy była ocena 
wskaźników krwi, które świadczą o zdrowiu zwierząt, 
ich odżywieniu (21), a także o modulujących właści-
wościach stosowanej mieszanki ziołowej (3). Wartości 
badanych parametrów krwi opasów objętych bada-
niami (tab. 2, 3, 4) oscylowały w granicach wartości 
referencyjnych podawanych dla bydła (1, 15, 38).

Liczba erytrocytów we krwi jest jednym z podsta-
wowych parametrów hematologicznych i zależy (poza 
czynnikami genetycznymi) w głównej mierze od pory 
roku oraz jakości i rodzaju skarmianych pasz. W po-
czątkowym etapie doświadczenia odnotowano istotnie 
wyższą liczbę erytrocytów u zwierząt otrzymujących 
dodatek ziół. Tendencja utrzymywała się do końca 
trwania badań. Analogiczną, chociaż niepotwierdzoną 
statystycznie zależność stwierdzono w wartości he-
matokrytu oraz w stężeniu hemoglobiny. Czynnikiem 
modyfikującym wskaźniki czerwonokrwinkowe krwi 
w stosowanej mieszance ziołowej są przede wszyst-
kim czosnek oraz jeżówka (12, 25). Z kolei lukrecja 
zawiera saponiny, flawonoidy i kwasy organiczne, 
dzięki którym posiada również właściwości zatrzy-
mujące wodę w tkankach i wzmacnia drobne naczynia 

krwionośne. Działa wykrztuśnie, rozkurczowo, prze-
ciwwrzodowo, ale i przeciwwirusowo, w efekcie rów-
nież sprzyja poprawie wskaźników hematologicznych  
krwi (27).

Leukocyty oraz procentowy udział poszczególnych 
grup leukocytów, czyli leukogram, informujący o sta-
nie układu odpornościowego zwierząt, charakteryzo-
wał się wyższą liczbą leukocytów we krwi zwierząt 
otrzymujących dodatek ziół, a także statystycznie 
istotnie wyższym udziałem limfocytów w całkowitej 
liczbie krwinek białych. Również istotnie wyższy 
poziom immunoglobulin klasy G w osoczu krwi 
zwierząt otrzymujących dodatek mieszanki ziołowej 
w porównaniu do grupy kontrolnej, może świadczyć 

Tab. 2. Wskaźniki hematologiczne krwi opasów

Wskaźnik Pobranie
Grupa

C E

RBC, 1012 l–1

I 9,6b ± 0,9 10,6a ± 1,2

II 8,2  ± 1,3 8,7  ± 1,1

średnia 8,9b ± 1,1 9,7a ± 1,2

HGB, g l–1

I 102 ± 11,9 109 ± 16,1

II 121 ± 10,7 127 ± 12,3

średnia 111,5 ± 10,9 118 ± 13,8

HCT,%

I 31,2  ± 4,3 28,8  ± 2,6

II 33,2b ± 3,5 38,3a ± 5,2

średnia 32,0  ± 3,6 33,6  ± 3,9

WBC, 109 l–1

I 8,8b ± 1,0 9,9a ± 0,7

II 11,8b ± 4,2 13,8 a± 2,7

średnia 10,5b ± 2,7 11,9a ± 1,3

LY,%

I 54,6  ± 9,7 52,9  ± 13,3

II 43,5b ± 10,5 67,3a ± 10,4

średnia 49,1b ± 9,8 60,1a ± 11,2

MI,%

I 9,7  ± 1,3 7,7  ± 0,8

II 7,2a ± 3,9 3,3b ± 1,8

średnia 8,4a ± 1,5 5,5b ± 1,4

GR,%

I 35,7  ± 2,9 39,4  ± 4,5

II 49,3a ± 4,4 29,4b ± 5,1

średnia 42,5  ± 3,8 34,4  ± 4,7

Objaśnienia: a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią 
się istotnie w wierszach przy p < 0,05; C – grupa kontrolna, E – 
grupa eksperymentalna

Tab. 3. Wskaźniki biochemiczne krwi opasów

Wskaźnik Pobranie
Grupa

C E

Cholesterol, mmol l–1

I 4,89a ± 0,74 3,26b ± 1,19

II 2,86a ± 0,92 2,28b ± 1,05

średnia 3,88a ± 0,77 2,77b ± 1,13

Triglicerydy, mmol l–1

I 0,17 ± 0,06 0,14 ± 0,07

II 0,05 ± 0,02 0,08 ± 0,03

średnia 0,11 ± 0,03 0,11 ± 0,03

HDL, mmol l–1

I 2,64 ± 0,71 2,43 ± 0,97

II 1,34 ± 0,38 1,27 ± 0,82

średnia 1,99 ± 0,41 1,85 ± 0,85

% HDL-Chol

I 53,98b ± 14,60 74,54a ± 17,03

II 46,85b ± 12,55 55,70a ± 13,11

średnia 50,42b ± 13,21 65,12a ± 14,65

ALT, U l–1

I 10,09b ± 2,5 23,82a ± 3,2

II 17,11b ± 3,2 20,50a ± 1,8

średnia 13,60b ± 3,8 22,16a ± 2,9

AST, U l–1

I 87,63 ± 30,4 90,79 ± 17,1

II 56,81 ± 20,7 61,50 ± 18,4

średnia 72,22 ± 28,3 76,15 ± 18,0

Objaśnienia: jak w tab. 2.

Tab. 4. Koncentracja poszczególnych klas immunoglobulin

Wskaźnik Pobranie
Grupa

C E

IgG, mg ml–1 I 14,81b ± 2,26 17,15a ± 1,91

II 15,02  ± 1,78 16,23  ± 2,01

średnia 14,92b ± 2,11 16,69a ± 1,94

IgA, mg ml–1 I 0,35 ± 0,12 0,22 ± 0,08

II 0,29 ± 0,18 0,31 ± 0,11

średnia 0,32 ± 0,13 0,27 ± 0,10

IgM, mg ml–1 I 0,70 ± 0,33 0,82 ± 0,37

II 0,84 ± 0,27 0,75 ± 0,25

średnia 0,77 ± 0,31 0,79 ± 0,32

Objaśnienia: jak w tab. 2.
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o wysokim immunostymulującym jej działaniu. Do 
podobnych wniosków doszli Kuhn i wsp. (23) oraz 
Klebaniuk i wsp. (19), stosując mieszanki o zbliżonym 
składzie zarówno w żywieniu bydła, jak i świń. IgG 
jest głównym przeciwciałem wytwarzanym w czasie 
wtórnej odpowiedzi organizmu zarówno w odpowiedzi 
na zakażenie bakteryjne, jak i wirusowe. Zawartość 
IgM i IgA nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. 
Działanie immunostymulujące zastosowanej mieszan-
ki ziołowej można przypisywać jeżówce (24, 25, 32), 
ale także pozostałym jej komponentom. Czosnek, ale 
również tymianek i kminek, dostarczają substancji 
działających silnie antyoksydacyjnie, uspokajająco, 
ale przede wszystkim przeciwwirusowo, przeciwbak-
teryjne, antyseptycznie (7). Tymianek mający przede 
wszystkim właściwości dezynfekujące, wykrztuśne, 
bogaty w fenole, działa również nie tylko antyoksyda-
cyjnie, ale mocno przeciwzapalnie (18, 33, 36). Z kolei 
związki aktywne zawarte w lukrecji działają ochronnie 
na wątrobę. Zapobiegają m.in. chorobie stłuszczenio-
wej wątroby, a także chronią przed toksycznym wpły-
wem węglowodorów i metali ciężkich. Współczesna 
fitoterapia poleca stosowanie lukrecji pomocniczo 
w terapii wirusowego i toksycznego zapalenia wątroby, 
regulacji przemian tłuszczowych w organizmie (27). 
Zawartość cholesterolu w osoczu krwi była istotnie 
niższa w grupie opasów otrzymującej mieszankę 
ziołową. Nie obserwowano różnic statystycznie istot-
nych w zawartości triacylogliceroli, a stwierdzono 
wysoki udział frakcji cholesterolu o wysokiej gęstości 
(% HDL). Taki stan rzeczy mógł być spowodowany 
brakiem zmian aktywności chemicznych substancji 
biologicznie czynnych ziół w układzie pokarmowym 
opasów. Większość zamian obserwowanych we wskaź-
nikach biochemicznych krwi u przeżuwaczy może być 
wynikiem przemian metabolicznych zachodzących na 
poziomie żwacza (31), bowiem u tych zwierząt przy 
stosowaniu ziół również sama dawka pokarmowa może 
mieć istotny wpływ na uzyskane wyniki. Niektóre sub-
stancje biologicznie czynne zawarte w ziołach mogą 
wchodzić w interakcje z podstawowymi składnikami 
pokarmowymi, powodując ograniczone oddziaływa-
nie mikroorganizmów na te substancje (4). Poziomy 
aktywności enzymów z grupy aminotransferaz w re-
alizowanych badaniach nie przekraczały wartości refe-
rencyjnych (36). Wzrost aktywności aminotransferaz, 
zwłaszcza ALT potwierdza pozytywny, „osłonowy” 
wpływ mieszanek ziołowych na funkcjonowanie wą-
troby (2, 22) i strukturę narządu (14).

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że dodatek 
mieszanki ziołowej w dawkach dla opasów wykazał 
działanie immunostymulujące poprzez modulację 
leukocytów we krwi oraz zwiększenie koncentracji 
immunoglobulin klasy G. Mieszanka ziołowa sto-
sowana w doświadczeniu wykazała działanie hipo-
cholesterolemiczne oraz wzmacniające mechanizm 
obronny organizmu. Dodatek mieszanki ziołowej nie 

wpłynął negatywnie na funkcjonowanie wątroby, co 
potwierdzają wyniki aktywności aminotransferazy 
asparaginianowej i alaninowej.

Uwzględniając wyniki badań produkcyjnych (20) 
oraz wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi 
można uznać, że dodatek mieszanki ziołowej (tymia-
nek, jeżówka, czosnek, lukrecja, kminek) w ilości 3% 
suchej masy dawki w żywieniu opasów powyżej 250 
kg może być polecany do stosowania w ekologicznym 
chowie bydła.
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