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WPROWADZENIE

We współczesnej produkcji zwierzęcej racjonalne i ekonomicznie uzasadnione żywienie 
zwierząt jest trudne bez stosowania dodatków paszowych. Terminem tym określa się sub-
stancje chemiczne lub mikroorganizmy oraz ich mieszaniny, które nie są niezbędne do  życia 
i  prawidłowego rozwoju, ale wprowadzone do diety poprawiają efektywność żywienia zwie-
rząt. Są dodawane w celu:

•	 poprawy lub stabilizacji cech materiałów paszowych, mieszanek paszowych lub 
środków żywienia zwierząt,

•	 zaspokojenia potrzeb żywieniowych zwierząt lub poprawienia cech użytkowych 
zwierząt w wyniku wpływu na florę żołądkowo-jelitową lub na strawność paszy,

•	 wprowadzenia składników pokarmowych umożliwiających osiągnięcie 
szczególnych celów żywieniowych lub zaspokojenia szczególnych potrzeb 
żywieniowych w danym okresie,

•	 zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych środków spożywczych zwierzęcego 
pochodzenia,

•	 zapobiegania szkodliwemu wpływowi odchodów zwierzęcych na środowisko lub 
zmniejszenie tego wpływu.

W związku z zakazem stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu 
zwierząt (od 01.01.2006 - regulacja UE 1831/2003), poszukuje się naturalnych  i bezpiecz-
nych dodatków, jakie producenci zwierząt mogą wykorzystać w celu optymalizacji składu 
flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, uzyskując tym samym lepsze trawienie składników 
pokarmowych paszy oraz wysoką wydajność i opłacalność produkcji. Do klasycznie pojmo-
wanych dodatków paszowych należy zaliczyć: probiotyki, prebiotyki oraz ich mieszaninę jako 
synbiotyki, enzymy paszowe, substancje aromatyczne i smakowe, barwniki, konserwanty i 
detoksykanty, lepiszcza, przeciwutleniacze, preparaty deodoryzujące, zioła i inne. 

W ostatnich latach pojawiło się na rynku wiele dodatków roślinnych (fitobiotyków), które 
stanowić mogą interesujące dodatki dla zwierząt i ludzi. Jedną z takich roślin może być lucer-
na oraz preparaty z niej produkowane. Konferencja ta poświęcona jest właśnie problematyce 
lucerny, a więc roślinie bogatej w białko, witaminy, związki mineralne i dużo substancji meta-
bolizmu wtórnego, które mogą korzystnie oddziaływać na organizmy ludzi  i zwierząt. Będzie 
więc okazja do przybliżenia nowoczesnej agrotechniki lucerny w różnych krajach Europy, 
produkcji różnych preparatów oraz ich wykorzystania w żywieniu zwierząt i w diecie ludzi 
oraz korzyści, jakie można uzyskiwać po ich zastosowaniu. Będzie też okazja do wymiany 
poglądów odnośnie bezpieczeństwa żywności oraz jej walorów odżywczych i  dietetycznych 
po zastosowaniu dodatków paszowych.

Chciałbym gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, współ-
autorom niniejszego opracowania oraz Recenzentom, za ich zaangażowanie w przekazanie 
najnowszej wiedzy z zakresu wykorzystania dodatków dla poprawy zdrowia i efektywności 
żywienia ludzi i zwierząt.

Dziękując także sponsorom naszej Konferencji za wsparcie tego przedsięwzięcia, życzę im 
dużo satysfakcji z krzewienia wiedzy z tego zakresu oraz aby ich produkty przyczyniały się do 
poprawy efektywności produkcji zwierzęcej i lepszego zdrowia ludzi. 

Eugeniusz R. Grela
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Marek Ćwintal i MieczySław wilczek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Akademicka 15, 20-950 Lublin
e-mail: marek.cwintal@ar.lublin.pl

AGROTECHNIKA LUCERNY

Słowa kluczowe: agrotechnika, lucerna, pokoSy, JakośĆ

WSTęP

Lucerna w Polsce reprezentowana jest głównie przez dwa gatunki tj. lucernę siewną 
(Medicago sativa L.) i lucernę mieszańcową (Medicago x varia T. Martyn). Jest to roślina 
pastewna wysokobiałkowa, wielokośna i wieloletnia. Wymienione gatunki lucerny 
mogą być przeznaczone na zielonkę, siano, sianokiszonkę oraz susz. W ostatnich latach 
wykorzystanie tej rośliny wzrasta w żywieniu ludzi (kiełki i wyciągi z lucerny) oraz 
w produkcji różnych dodatków do pasz dla trzody chlewnej, indyków i koni. Wyciągi 
z lucerny poprawiają jakość mięsa drobiowego i wieprzowego.

W naszym klimacie lucernę siewną i mieszańcową użytkuje się 3 lub 4-kośnie. 
W zachodniej części kraju można doprowadzić do zbioru 5 odrostów. Liczba pokosów 
w okresie wegetacji decyduje o trwałości lucerny, składzie chemicznym i plonowaniu 
[Ćwintal, 2000; Graham, 1991; Staszewski, 1975; Wilczek i Ćwintal, 2002]. Lucerna 
użytkowana 3-kośnie może być eksploatowana przez 3-4 lata, natomiast zbierana 4-lub 
5-kośnie przez 2-3 lata. Zadowalającymi plonami i dobrą jakością odznacza się lucerna 
zbierana w fazie pąkowania (wysoka zawartość białka ogólnego i właściwego, karotenów, 
makro- i mikroelementów, a niska włókna surowego). Już z tej krótkiej charakterystyki 
widać, że lucerna jest cenną rośliną uprawianą jednak na niewielkim areale w kraju.

WYMAGANIA GLEBOWE I KLIMATYCZNE

Lucernę mieszańcową i siewną należy uprawiać na glebach zaliczanych do kompleksu 
pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego. 
Wymaga ona gleb o wysokiej kulturze, ale bardziej przewiewnych niż koniczyna czerwona. 
Najodpowiedniejszymi glebami dla lucerny uprawianej na paszę są czarnoziemy, gleby 
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brunatne, gleby płowe na podłożu wapiennym, mady średnie oraz rędziny czarnoziemne 
i brunatne. Kwasowość (pH) gleby powinno być w zakresie 6,0-7,4, a najlepiej 6,5-7,2. 
Lucerna nie znosi gleb kwaśnych oraz o wysokim poziomie wody gruntowej. Podmokłe 
i bardzo zwięzłe gleby ograniczają oddychanie i inne procesy życiowe korzeni roślin, 
które wymagają strukturalnej i przewiewnej gleby, aby dobrze rozwijały się bakterie 
brodawkowe (Rhizobium meliloti), które pobierają wolny azot z powietrza i w wyniku 
symbiozy udostępniają go lucernie [Jelinowska, 1983;Staszewski, 1975; Wilczek, 2003].

Lucerny wymagają dużych ilości wody, o czym świadczy wysoki współczynnik 
transpiracji (600-900). Największe pobieranie wody występuje podczas szybkiego 
przyrostu masy roślin. Pomimo dużego zapotrzebowania na wodę lucerna siewna 
i mieszańcowa lepiej znosi niedobór wody niż koniczyna czerwona, ponieważ pobiera 
ją z głębszych warstw gleby, dzięki dużej sile ssącej masywnego systemu korzeniowego. 
Obydwa gatunki lucerny zaliczane są do heliofitów, wymagających dnia długiego dla 
właściwego rozwoju. Nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze 3-6oC. Wyższa 
temperatura powietrza (powyżej 20oC) przy odpowiedniej wilgotności gleby powoduje 
szybsze tempo wzrostu pędów. Natomiast niska temperatura i krótki dzień hamują wzrost 
łodyg. Zwykle większą zimotrwałością odznaczają się odmiany należące do lucerny 
mieszańcowej [Borowiecki i wsp. 1997; Ćwintal i Olszewski, 2007; Staszewski, 1975; 
Wilczek, 2003].

PRZEDPLON, UPRAWA ROLI I NAWOŻENIE

Stanowisko lucerny w zmianowaniu musi uwzględniać zarówno przedplon jak 
i roślinę następczą, wykorzystującą zasoby pokarmowe pozostawione w glebie. Pole pod 
lucernę powinno być dobrze odchwaszczone, a przede wszystkim pozbawione perzu. 
Najodpowiedniejszym przedplonem zarówno dla lucerny siewnej jak i mieszańcowej 
są rośliny okopowe uprawiane na oborniku, zboża lub rzepak [Jelinowska, 1983; 
Skrzyniarz, 1992]. Wymienione przedplony stosuje się pod lucernę wysiewaną wiosną. 
W przypadku siewu letniego lucernę uprawia się po międzyplonach ozimych lub 
mieszankach zbożowo-strączkowych zbieranych na zielonkę. Przerwa w uprawie lucerny 
na tym samym polu powinna wynosić, co najmniej 4 lata. Lucerna pozostawia glebę 
w dobrej strukturze, zasobną w azot i duże ilości resztek korzeniowych, w których jest 
dużo wapnia, potasu, fosforu i magnezu. Z badań przeprowadzonych przez Harasimowicz-
Herman [1996] wynika, że sucha masa resztek pozbiorowych (korzenie z warstwy ornej, 
ścierń, opadłe liście i ewentualnie inne części) wynosiła w przypadku lucerny użytkowanej 
przez dwa lata średnio 8,7 t ha-1. Stwierdzenie to jest niezwykle ważne ze względu na fakt 
ciągłego zmniejszania się substancji organicznej w naszych glebach. Lucerny należą do 
roślin strukturotwórczych o wysokim dodatnim bilansie materii organicznej. 

Lucerna wymaga starannego przygotowania roli pod siew. Gleba powinna być 
głęboko spulchniona ale odleżała, co ułatwi właściwy rozwój systemu korzeniowego. 
Orkę przedzimową najlepiej wykonać z pogłębiaczem. Na glebach z podeszwą płużną lub 
zlewnych konieczne jest stosowanie głębosza. Na wiosnę celem uprawy jest zatrzymanie 
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w glebie wody, zniszczenie chwastów oraz przygotowanie roli do siewu. Pole trzeba 
możliwie szybko zwłókować i zabronować lub zastosować zestaw uprawowy (kultywator 
z wałem strunowym). W tym ostatnim przypadku pole jest wyrównane, a gleba spulchniona 
w górnej warstwie umożliwia równomierny siew nasion na głębokość 1-1,5 cm. Wysiew 
nasion w lecie, po wcześniej wymienionych przedplonach, jest poprzedzony orką siewną 
i tradycyjną uprawą roli.

Na glebach kwaśnych należy koniecznie zastosować nawozy wapniowe w dawce 
wynikającej z kwasowości i kategorii agronomicznej gleby. Wapnowanie należy 
przeprowadzić pod przedplon lucerny lub jesienią przed wiosennym jej wysiewem. 
Na gleby zwięzłe odpowiedni jest tlenek wapnia ze względu na szybkie i intensywne 
działanie, natomiast na gleby lżejsze przydatniejszy jest węglan wapnia. Nawożenie 
lucerny azotem jest bardzo ograniczone, ponieważ zapewniają go bakterie brodawkowe 
asymilując N2 z powietrza. Proces ten nabiera znaczenia, gdy temperatura gleby przekracza 
100C. Dlatego też może być celowe stosowanie wczesną wiosną niewielkich dawek azotu 
w formie saletry amonowej (20-30 kg N ha-1).

Nawożenie lucerny fosforem jest niezbędne, ponieważ bierze on udział w przemianach 
energetycznych. Wpływa również na jakość paszy. Większa zawartość fosforu w suchej 
masie lucerny jest pożądana, gdy karmi się nią młode zwierzęta w okresie zimowym, 
ponieważ przyczynia się do właściwego rozwoju układu kostnego. Fosfor nie jest 
wypłukiwany z gleby, co umożliwia stosowanie go „na zapas”, to znaczy na wszystkie 
lata użytkowania. W takim przypadku najlepiej wnosić nawozy fosforowe pod orkę 
przedzimową. Orientacyjna dawka roczna P2O5 waha się od 40 (na glebach zasobnych 
w ten składnik) do 80 kg ha-1 (na glebach ubogich w fosfor). 

Nawozy potasowe wpływają korzystnie na intensyfikację przemian węglowodanowych 
oraz aktywizują enzymy niezbędne do powstawania białka [Laynon i Griffith, 1988]. 
Procesy te zwiększają zimotrwałość oraz przedłużają eksploatację lucerny. Potas jest łatwo 
wypłukiwany z gleby, dlatego należy go stosować każdego roku. W roku siewu stosuje się 
K2O przedsiewnie, natomiast w latach pełnego użytkowania – na wiosnę. W przeciętnych 
warunkach siedliskowych orientacyjna dawka wynosi od 80 do 120 kg K2O ha-1 rocznie. 
Im większa jest zawartość przyswajalnego potasu w roztworze glebowym tym więcej 
pobierają go rośliny (pobieranie luksusowe). Duże dawki potasu (140-180 kg ha-1) 
stosowane jednorazowo powodują wzrost zawartości K w suchej masie roślin do ponad 
3,0%, co pogarsza jakość paszy. W takiej sytuacji dawkę K2O przekraczającą 120 kg ha- 1 
należy stosować w dwóch terminach: I – wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji; 
II  – po zbiorze pierwszego pokosu [Skrzyniarz, 1992; Wilczek, 2003; Wilczek i Ćwintal, 
1993].

DOBóR ODMIAN, MATERIAŁ SIEWNY I SIEW

W naszym kraju prowadzi się głównie hodowlę odmian lucerny mieszańcowej. 
Obecnie zrejonizowane są trzy odmiany tego gatunku: Kometa, Radius i Tula (Lista 
odmian COBORU 2007). Wymienione odmiany odznaczają się wysoką zimotrwałością, 
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dlatego też powinny być uprawiane w północno-wschodniej i wschodniej Polsce. Pożądaną 
cechą nowych odmian jest duży plon zielonej, a przede wszystkim suchej masy [Broniarz, 
2004]. Chodzi również o to, aby wzrastał udział drugiego, trzeciego i czwartego pokosu 
w rocznym plonie, co zapewni równomierniejszy dopływ paszy w sezonie wegetacyjnym. 
Rośliny wysokie dobrze odrastające i obficie ulistnione dają duży plon dobrej jakości. 
Im wyższy jest stosunek masy liści do łodyg tym większa jest zawartość w paszy białka 
ogólnego i właściwego oraz karotenów, witamin i soli mineralnych. W obrębie gatunku 
lucerny siewnej, w krajowym rejestrze odmian, znajduje się 23 odmiany zagraniczne, 
z których bliżej poznane są takie jak: Legend, Legendairy (o 5-7 listkach w liściu), Planet, 
Pondus, Ulstar, Fraver [Lista odmian COBORU, 2007]. Odmiany te odznaczają się większą 
odpornością na chorobę grzybową wertycylioza (Verticilium albo-atrum), a tym samym 
dłuższym użytkowaniem. Są natomiast mniej zimotrwałe w porównaniu z odmianami 
lucerny mieszańcowej, dlatego też winny być głównie uprawiane w centralnej i zachodniej 
części Polski.

Nasiona lucerny siewnej i mieszańcowej muszą odpowiadać określonym wymaganiom 
dotyczącym zdolności kiełkowania, czystości, wilgotności oraz zanieczyszczeń 
nasionami innych gatunków roślin uprawnych [ISTA, 1999]. Nasiona różnych gatunków 
kanianek dyskwalifikują materiał siewny. Aby zabezpieczyć lucernę przed zgorzelą 
siewek, wywołaną przez różne patogeny grzybowe należy nasiona zaprawić jednym 
z wymienionych preparatów: Sarfun T 65 DS, Sarfun T 450 FS, Funaben T, Zaprawa 
nasienna T75 DS/WS. Do zwalczania chorób grzybowych i niektórych szkodników 
przydatna jest zaprawa Super-Homai 70 DS. Gdy na polu przeznaczonym pod uprawę 
lucerny nie uprawiano jej przez kilka lat to nasiona należy zaprawić Nitraginą, zawierającą 
szczepy bakterii Rhizobium meliloti. W materiale siewnym lucerny siewnej, a przede 
wszystkim mieszańcowej, znajdują się nasiona twarde, które uważa się za kiełkujące, 
jeżeli ich udział nie przekroczył 20% [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału 
siewnego. Dz.U. z dn. 15.08.2005 r.]. Wstępne badania nad naświetlaniem nasion laserem 
wykazały istotny wzrost energii kiełkowania oraz spadek udziału nasion twardych 
[Wilczek i wsp. 2005ab]. 

Nasiona lucerny można wysiewać w różnych terminach: 1. wiosennym – od połowy 
kwietnia do połowy maja bez rośliny ochronnej lub w roślinę ochronną; 2. letnim – od 
czerwca do połowy lipca bez rośliny ochronnej. Lucerna lepiej rozwija się bez rośliny 
ochronnej, ponieważ jest wrażliwa na zacienienie. Nasiona należy wysiewać w rozstawie 
rzędów, co 10-20 cm. Ilość wysiewu w terminie wiosennym powinna wynosić 10-15 kg ha-1 
(500-750 szt. m-2), natomiast w letnim 15-20 kg ha-1 (750-1000 szt. m-2) – tabela 1.
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Tabela 1. średnie plony zielonej i suchej masy lucerny w latach pełnego użytkowania 
w zależności od terminu i ilości wysiewu nasion [Wilczek i Ćwintal, 1993]

Ilość wysiewu
(kg ha-1)

Zielona masa (t ha-1) Sucha masa (t ha-1)
siew wiosen-

ny siew letni siew wiosenny siew letni

6
9
12
15
18
21

55,4
55,8
56,5
56,3
57,4
57,0

40,2
44,2
45,9
47,5
49,3
51,0

12,0
12,0
12,5
12,5
12,7
12,5

9,0
9,9
10,1
10,5
11,3
11,6

średnio 56,4 46,3 12,4 10,4
NIR0,05 pomiędzy:
Ilościami wysiewu      r. n.                  4,4
terminami wysiewu                  5,0

          r. n.                     0,8
                         0,9

Ilość wysiewu nasion lucerny zależy od warunków glebowych i wilgotnościowych, 
jakości materiału siewnego oraz sposobu i terminu siewu. Czynniki te wpływają na polową 
zdolność wschodów lucerny, od których zależy tzw. samoregulacja łanu w kolejnych 
odrostach i latach użytkowania. Należy również podkreślić, iż liczba wschodzących roślin 
jest nieproporcjonalna do wzrastającej liczby wysianych nasion i stanowi większy procent 
przy rzadszym siewie, a mniejszy przy gęściejszym [Ćwintal, 2000]. Głębokość siewu 
powinna wynosić 1,0-1,5 cm na glebach zwięzłych i 1,5-2,0 cm na lżejszych. Płytkie 
umieszczenie nasion jest warunkiem równomiernych wschodów. Lucerna uprawiana 
jako wsiewka w roślinę ochronną powinna być wysiewana oddzielnie i płytko, natomiast 
roślina ochronna np. jęczmień jary głębiej (3-4cm), najlepiej w rzędy prostopadłe lub 
międzyrzędzia [Wilczek, 2003].

PIELęGNOWANIE W ROKU SIEWU

W roku siewu wschodząca lucerna jest narażona na silne zachwaszczenie. Dlatego 
też nie należy jej wysiewać zbyt wcześnie. Wyniki przedstawione w tabeli 2 świadczą, 
że w roku siewu uzyskuje się znacznie wyższe plony z siewu czystego wówczas, 
gdy plantację odchwaszczano Basagranem. Najniższe plony wydała lucerna wsiana 
w jęczmień jary jako roślinę ochronną. Przykaszanie odchwaszczające lucerny w fazach 
pąkowania i pełni kwitnienia wpłynęło na znaczną zwyżkę plonów w stosunku do obiektu 
z rośliną ochronną, ale było istotnie niższe od obiektu z Basagranem [Wilczek i Ćwintal, 
1994]. Tylko w tym ostatnim przypadku zebrano dwa pokosy. W roku siewu chwasty 
dwuliścienne w lucernie można zwalczać herbicydami takimi jak: Basagran 480 SL, Basagran 
600 SL, Barox 460 SL. 
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Tabela 2. Plony zielonej i suchej masy lucerny (t ha-1) w roku siewu [Wilczek i Ćwintal, 
1994]

 Wyszczególnienie* Zielona 
masa

Sucha
masa

Lucerna wsiana w jęczmień jary na ziarno
Lucerna w czystym siewie przykaszana w fazie pąkowania
Lucerna w czystym siewie przykaszana w fazie kwitnienia
Lucerna w czystym siewie odchwaszczana Basagranem

5,5
12,1
10,8
22,3

1,0
2,7
2,3
4,9 

NIR0,05 1,4 0,3

*We wszystkich wariantach nasiona wysiano w trzeciej dekadzie kwietnia

Poza zachwaszczeniem niebezpieczne dla wschodzącej lucerny jest zaskorupienie 
gleby. W przypadku jego wystąpienia należy zastosować wał kolczatkę do skruszania 
skorupy. W przypadku siewu lucerny w roślinę ochronną należy możliwie szybko ją zebrać, 
aby umożliwić odrost tzw. ściernianki. Wysokość koszenia nie powinna być mniejsza 
niż 5 cm od powierzchni gleby [Klicka i wsp. 1995]. Najczęściej rośliną ochronną jest 
jęczmień jary wysiewany w ilości 80-90 kg ha

-1
, który daje przeciętny plon ziarna na 

poziomie 3,0-3,5 t ha-1.

UŻYTKOWANIE

W latach pełnego użytkowania dobrze zagęszczona lucerna zachwaszcza się w małym 
stopniu i praktycznie nie wymaga stosowania herbicydów. Natomiast przerzedzenie łanu 
w wyniku gorszego przezimowania lub stosowania ciężkiego sprzętu do zbioru można 
zlikwidować poprzez podsiew. Przy silnym zachwaszczeniu plantacji stosuje się późną 
jesienią Kerb 50 WP, lub Kerb 500 SC, który niszczy chwasty dwuliścienne i jednoliścienne 
w tym perz [Zalecenia IOR, 2006].

W każdym roku pełnego użytkowania należy zastosować nawożenie potasem 
i  fosforem pod bronę, (gdy nie zastosowano go „na zapas”) przed ruszeniem wegetacji. 
Bronowanie doprowadza do gleby powietrze i pobudza rośliny do rozwoju. Ponadto 
pozwala wymieszać nawozy z glebą i zniszczyć niektóre chwasty zimujące. Od drugiego 
roku pełnego użytkowania na glebach żyznych i przy dobrej obsadzie roślin można 
stosować kultywator. Zabieg ten uaktywnia odbijanie pędów z szyjki korzeniowej 
i  zmniejsza zachwaszczenie [Plebański, 1970; Staszewski, 1975].

Plonowanie i wartość paszowa lucerny uzależniona jest w największym stopniu 
od intensywności użytkowania plantacji. W tabeli 3 podano plon i jakość lucerny 
w  zależności od liczby pokosów [Skrzyniarz i Ufnowska, 1993]. Z badań tych wynika, 
że zbliżone plony zielonki, suchej masy i białka otrzymano zbierając trzy, bądź cztery 
pokosy w  roku. Przy zbiorze 4-kośnym zanotowano wyższą zawartość białka ogólnego 
oraz niższą włókna surowego niż w przypadku sprzętu 3 pokosów. W użytkowaniu 
3- kośnym lucernę zbierano, – co 50 dni, przy 4-kośnym, – co 40, a przy 5-kośnym, 
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co 30 dni. Pięciokrotne koszenie odznacza się istotnie niższym plonowaniem i krótszym 
okresem użytkowania lucerny (do 2 lat), ale lepszą jej jakością. 

Tabela 3. Plon i jakość lucerny w zależności od częstotliwości koszenia [Skrzyniarz 
i Ufnowska, 1993]

Składniki
plonu

Pierwszy rok użytkowania Drugi rok użytkowania
3

pokosy
co 50 dni

4
pokosy

co 40 dni

5
pokosów
co 30 dni

3
pokosy

co 50 dni

4
pokosy

co 40 dni

5
pokosów 
co 30dni

Zielonka
(t ha-1) 62,2 62,6 56,4 70,6 69,3 53,5
Siano
(t ha-1) 12,7 11,6 9,8 13,0 12,2 9,0

Białko ogółem 
(t ha-1) 2,2 2,2 2,0 2,6 2,3 1,8

Białko ogólne 
(%) 18,0 19,0 21,0 19,0 19,0 21,0

Włókno surowe 
(%) 23,0 22,0 20,5 24,0 23,0 21,5

Taki surowiec może być wykorzystany do produkcji suszu i koncentratów białkowych. 
5-kośny zbiór jest mało realny we wschodnich i północnych częściach kraju. Tradycyjne 
użytkowanie lucerny polega na zbiorze trzech pokosów; pierwszego w okresie pąkowania 
roślin, drugiego w pełni kwitnienia i trzeciego podczas pąkowania. Takie użytkowanie 
zapewnia duży plon zielonej i suchej masy, ale o gorszej jakości oraz zwiększa trwałość 
plantacji do 3-4 lat. Podczas kwitnienia roślin składniki mineralne i organiczne gromadzone 
są w systemie korzeniowym (głównie w szyjce korzeniowej), co powoduje lepszy jego 
rozwój i zwiększa trwałość lucerny. 

W użytkowaniu 4-kośnym pierwszy pokos lucerny zbiera się w okresie pąkowania, 
drugi w początku kwitnienia, natomiast trzeci i czwarty po około 40 dniach odrostu, gdy 
rośliny mają przynajmniej 30-40 cm wysokości [Harasimowicz-Herman i Andrzejewska, 
1997; Klicka i wsp. 1995; Wilczek, 2003].
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Tabela 4. Zawartość suchej masy, włókna i białka ogólnego w lucernie mieszańcowej  (%), 
w zależności od pokosów i lat użytkowania [Wilczek i Ćwintal, 1996]

Rok użytko-
wania

Zbiór 3-kośny
średnia 
ważona

Zbiór 4-kośny
średnia 
ważonaPokos Pokos

1 2 3 1 2 3 4
Sucha masa

1
2
3

21,4
22,3
24,3

20,6
21,6
28,2

25,6
24,2
32,9

21,8
22,5
26,9

19,9
20,6
23,7

21,1
30,7
29,8

21,8
22,4
31,9

24,1
31,2
22,8

21,0
24,1
25,6

średnia 22,6 23,5 27,6 23,7 21,4 27,2 25,3 26,0 23,6
Włókno surowe

1
2
3

34,9
36,3
30,7

34,5
31,1
24,8

31,1
29,9
22,2

34,0
33,4
27,2

32,0
31,5
25,0

32,8
31,1
25,7

28,2
29,2
23,9

19,8
15,0
16,2

30,4
30,5
24,6

średnia 34,0 30,2 27,7 31,5 29,5 29,8 27,1 17,0 28,5
Białko ogólne

1
2
3

20,0
16,0
15,7

19,6
18,0
17,8

20,8
19,7
20,0

19,9
17,4
17,3

20,8
18,0
17,8

20,6
17,7
18,0

22,9
21,3
18,3

27,8
25,0
22,5

21,6
18,7
18,1

średnia 17,2 18,5 20,2 18,2 18,7 18,8 20,8 25,1 19,5

W literaturze spotyka się informacje o warstwowym koszeniu lucerny [Downs 
i  Taylor, 1989]. Górna połowa roślin koszonych na początku fazy kwitnienia zawiera 
o  około 25% więcej białka i o 60% karotenu, a mniej o 30% włókna niż całe rośliny. Taki 
zbiór daje możliwość frakcjonowania surowca do produkcji koncentratów białkowych, 
suszu i karotenu. 

W uprawie na paszę plonowanie roślin zależy od struktury zagęszczenia łanu, którą 
tworzy obsada roślin i pędów na jednostce powierzchni. Zależność między obsadą 
roślin a zagęszczeniem pędów nie jest wprost proporcjonalna, gdyż w praktyce z różnej 
liczby roślin wyrasta zbliżona liczba pędów na jednostce powierzchni [Ćwintal, 2000]. 
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że czynnikiem determinującym liczbę 
pędów z rośliny oraz ich masę jednostkową jest średnica szyjki korzeniowej. Zmienność 
udziału roślin o różnej wartości tej cechy w łanie zależy od czynników agrotechnicznych, 
częstotliwości zbioru (pokosów) i roku użytkowania. W procesie samoregulacji istnieje 
mechanizm prowadzący do wyłonienia się dominujących frakcji roślin pod względem 
średnicy szyjki korzeniowej, które swoim udziałem w strukturze łanu najsilniej kształtują 
wysokość plonu. Na przykład w zagęszczeniu roślin na 1 m2 dominowały frakcje 
o  średnicy szyjki korzeniowej 1,2-1,5 oraz 0,8-1,1 cm, które stanowiły około 60% plonu 
i odznaczały się w porównaniu z innymi najmniejszą zmiennością [Ćwintal, 2000].

Zdolności kompensacyjne lucerny są w stanie zapewnić plon o zbliżonej wysokości 
przy znacznym zróżnicowaniu podstawowych elementów jego struktury. Z badań Ćwintala 
[2000] wynika, że lucerna użytkowana 3-kośnie w trzecim roku pełnego użytkowania 
obniżyła obsadę roślin o 58,9% i pędów o 26,6% w odniesieniu do  pierwszego 
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roku, co  zostało zrekompensowane przyrostem masy jednostkowej pędu o 27,1% 
zapewniającym plon na zbliżonym poziomie. 

Ważnym wskaźnikiem jakości paszy z lucerny jest udział liści w suchej masie 
roślin. Był on istotnie wyższy w lucernie użytkowanej 4-kośnie, poza tym wzrastał 
w kolejnych pokosach i wahał się od 33,5 do 52,8% - zbiór 3-kośny oraz od 35,9 do 
64,9% - zbiór 4-kośny. Należy podkreślić, że udział liści był różnicowany przez warunki 
pogodowe w  latach oraz masę pędu. Lucerna o wysokiej średniej masie jednego pędu 
charakteryzowała się gorszym stosunkiem masy liści do łodyg pomimo zbioru w tej samej 
fazie rozwojowej [Ćwintal, 2000]. W tabeli 4 podano zawartość składników organicznych 
w zależności od pokosów i lat użytkowania. 

Tabela 5. Zawartość fosforu ogólnego, potasu, wapnia i magnezu w suchej masie lucerny 
mieszańcowej (%) w zależności od pokosów i nawożenia [Wilczek i wsp. 
1996]

Nawożenie
Zbiór 3-kośny

średnia 
ważona

Zbiór 4-kośny
średnia 
ważonaPokos Pokos

1 2 3 1 2 3 4
Fosfor ogólny

I
II
III

0,41
0,44
0,43

0,36
0,34
0,35

0,39
0,40
0,40

0,39
0,40
0,40

0,43
0,43
0,41

0,36
0,38
0,36

0,40
0,39
0,40

0,40
0,42
0,42

0,40
0,41
0,39

średnia 0,43 0,35 0,40 0,40 0,42 0,37 0,40 0,41 0,40
Potas

I
II
III

2,10
2,23
2,53

1,95
2,11
2,40

2,32
2,48
2,53

2,12
2,26
2,51

2,21
2,49
2,74

2,05
2,18
2,29

2,28
2,35
2,65

2,32
2,46
2,55

2,19
2,36
2,58

średnia 2,29 2,15 2,44 2,30 2,48 2,17 2,43 2,44 2,38
Wapń

I
II
III

1,62
1,41
1,33

1,82
1,58
1,28

2,09
1,89
1,59

1,79]
1,58
1,38

1,73
1,68
1,53

1,82
1,54
1,38

2,14
1,99
1,86

2,57
2,43
2,27

1,88
1,71
1,58

średnia 1,45 1,56 1,85 1,58 1,65 1,58 2,00 2,42 1,72
Magnez

I
II
III

0,25
0,22
0,20

0,23
0,22
0,21

0,27
0,24
0,23

0,25
0,22
0,21

0,26
0,25
0,23

0,23
0,21
0,21

0,28
0,27
0,24

0,28
0,27
0,25

0,26
0,25
0,23

średnia 0,22 0,22 0,25 0,23 0,25 0,22 0,26 0,27 0,25
Poziomy nawożenia (kg·ha-1): I. P2O5 – 50, K2O – 75; II. P2O5 – 75, K2O – 112; III. P2O5 – 100, 
K2O – 150.
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Zbiór 4-kośny był korzystniejszy niż 3-kośny ze względu na niższą zawartość włókna 
i wyższą białka ogólnego w lucernie. Z kolei lata użytkowania powodowały wzrost suchej 
masy i spadek zawartości włókna oraz białka ogólnego w roślinach.

Zwiększające się nawożenie fosforowo-potasowe od 50 kg P2O5 i 70 kg K2O do 100 
kg P2O5 i 150 kg K2O ha-1 wpłynęło na wzrost zawartości potasu oraz spadek zawartości 
wapnia, nie miało natomiast istotnego wpływu na udział fosforu i magnezu w suchej 
masie lucerny (Tab. 5). 

Z badań nad wpływem nawożenia P, K na zawartość takich mikroelementów jak Cu, 
Mn i Zn wynika, że wzrost dawek fosforu i potasu powodował istotną zwyżkę zawartości 
Mn, zarówno w lucernie użytkowanej 3 jak i 4-kośnie, z kolei udział miedzi i cynku malał 
w miarę wzrostu nawożenia fosforowo-potasowego (Tab. 6).

Tabela 6. Zawartość miedzi, manganu i cynku w suchej masie lucerny mieszańcowej 
(mg kg-1 s.m.) w zależności od pokosów i nawożenia [Wilczek i Ćwintal, 2000]

Nawożenie
Zbiór 3-kośny

średnia
Zbiór 4-kośny

średniaPokos Pokos
1 2 3 1 2 3 4

Miedź
I
II
III

12,4
11,5
11,4

10,6
11,2
11,2

10,2
11,1
10,1

11,1
11,3
10,9

12,8
11,4
11,0

12,8
11,8
11,2

12,6
11,9
12,0

15,3
15,7
15,6

13,4
12,7
12,4

średnia 11,8 11,0 10,5 - 11,7 11,9 12,3 15,5 -
Mangan

I
II
III

37,5
41,5
48,0

55,8
53,4
70,4

94,9
108,7
113,1

62,7
67,9
77,2

42,5
44,0
48,5

59,5
59,7
56,7

96,0
104,9
123,2

128,4
147,9
158,3

81,6
89,1
96,7

średnia 42,3 59,9 105,6 - 45,0 58,6 108,0 144,9 -
Cynk

I
II
III

78,0
72,5
71,4

64,0
57,5
53,5

54,5
53,3
54,0

65,5
61,1
59,6

88,3
80,4
78,6

65,4
62,7
61,1

56,2
47,8
46,5

55,1
50,2
45,8

66,2
60,3
58,0

średnia 74,0 58,3 53,9 - 82,4 63,1 50,2 50,4 -
Poziomy nawożenia (kg ha-1): I. P2O5 – 60, K2O – 90; II. P2O5 – 90, K2O – 135; III. P2O5 – 120,
K2O  – 180.

PODSUMOWANIE

Warunki glebowo-klimatyczne w Polsce sprzyjają uprawie lucerny na paszę niemal na 
terenie całego kraju, pod warunkiem właściwego doboru gleb pod plantacje, wysokiego 
poziomu kultury rolnej oraz ukierunkowania produkcji. Wprowadzając lucernę 
w  większym stopniu do uprawy mamy szansę poprawy struktury gleby i podniesienia 
w  niej zawartości azotu oraz próchnicy. 
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W związku z różnym wykorzystaniem lucerny w żywieniu zwierząt oraz ludzi (kiełki, 
wyciągi białkowe) należy przeprowadzić odpowiednie badania określające przydatność 
poszczególnych odmian i odrostów do tego celu. Lucerna jest rośliną bardzo plastyczną, 
której plonowanie i skład chemiczny daje się kształtować liczbą pokosów i terminem ich 
zbioru. 

 Zachowując podstawowe zasady uprawy i nawożenia w latach pełnego użytkowania 
można osiągnąć wysokie plony lucerny w zakresie 12-15 t ha-1 suchej masy i 2,2-2,7 t ha-1 
białka ogólnego.
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SUMMARY

The paper presents soil and climatic requirements of alfalfa, its fore-crops, tillage, 
fertilization, variety selection, seeding material, sowing, nursery in sowing year, as well 
as performance in subsequent cultivated years. Rules of cultivation favoring higher and 
better-quality yields were presented. It was underlined that soil and weather conditions 
in  Poland are appropriate for alfalfa cultivation for fodder when soils are properly 
selected, high agricultural culture is incorporated and production direction is right. Hybrid 
and sowing alfalfa are very plastic species, yielding and chemical composition of which 
can be shaped by number of cuts and harvest date.
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WSTęP 

Pod koniec lat 50-tych, rozwinął się nowy proces przechowywania paszy poprzez 
suszenie w wysokiej temperaturze w piecach rotacyjnych. W ten sposób narodziła się 
dehydratacja i produkcja tradycyjnego suszu z lucerny oraz innych roślin (Ryc. 1, patrz 
str. 199).

W Szampanii-Ardenach, pod wpływem impulsu kilku odważnych rolników, 
rozpoczęła funkcjonowanie pewna liczba kooperatyw zajmujących się suszeniem. 
Lucerna, która aż  do tej pory służyła do produkcji paszy (zielonki i siana), stała się uprawą 
przemysłową. Na wielkiej, kredowej równinie Szampanii, na wapiennej glebie, gdzie pH 
jest często wyższe od 8, roślina ta rozwija się wspaniale. Dobrze się składa, bo w Europie, 
w  której występuje deficyt białka paszowego, lucerna dostarcza go najwięcej z hektara: 
około 2,3  t/ ha, podczas gdy pszenica dostarcza jej około 1 t/ha, rzepak 1,4 t/ha, ziarno 
kukurydzy 0,7t/ha, a soja tylko 0,8 t/ha. Ponadto, lucerna jest doskonałą rośliną do uprawy 
ze względu na pozostawione po sobie stanowisko. 

Wraz z powstawaniem nowych zakładów suszenia (dehydratacji) lucerny, region 
Szampania- Ardeny produkuje coraz więcej lucerny suszonej i osiąga dziś około 900 000 
ton na milion ton całkowitej produkcji we Francji i 4 miliony ton produkcji w UE. Rozwój 
uprawy tej rośliny nie odbywał się bez rozwoju rynków zbytu. Na początku chodziło 
tylko o paszę do chowu i hodowli zwierząt w regionie. Bardzo szybko jednak utworzyły 
się nadwyżki lucerny, a zmniejszyła się ilość zwierząt, trzeba było więc uzyskać produkt 
na eksport. Na początku, tylko do innych regionów francuskich, później zaś na resztę 
Europy. Zakłady nie mogły same udźwignąć ciężaru sprzedaży, dlatego też utworzyły się 
grupy handlowe. Dziś nasze stowarzyszenie produkuje, składuje i zajmuje się handlem 
poprzez grupę FRANCE LUZERNE (składowanie), i DESIALIS (handel).
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ORGANIZACJA PRODUKCJI

Od dawna Szampania była regionem ugorów i lasów. W latach 1955 – 1975, 
w odpowiedzi na potrzeby rynku i konsumpcji w Europie, powstały duże gospodarstwa 
rolne. W wyniku mechanizacji i postępu technicznego, bardzo duże powierzchnie 
wykarczowano i zagospodarowano. Zboża są dość powszechnie uprawiane, a rozwój 
uprawy buraków cukrowych nie zapewnia dobrej rotacji w uprawach. Lucerna pojawiła 
się w porę, by zmienić płodozmian. Z agronomicznego punktu widzenia to było szczęśliwe 
posunięcie, gdyż roślina pozostaje w uprawie od 2 do 3 lat, co pozwala przerwać cykl zbóż, 
równocześnie wzbogaca glebę z natury ubogą w azot. Stosunkowo płaska rzeźba terenu, 
gleba wyposażona w naturalny drenaż /kreda/, scalenie małych pól uprawnych w duże, jak 
też niebagatelna wydajność z hektara zachęciły producentów (mowa o stowarzyszeniach 
rolników zrzeszonych w kooperatywach) do założenia licznych jednostek produkcyjnych 
w Szampanii. Na całości równiny szampańskiej, uprawa lucerny zajmuje ważne 
miejsce. W rzeczywistości stanowi 10% stosowanych upraw, czasem dochodzi aż, do 
20%, co stwarza problemy fito-sanitarne w uprawach o dużym udziale procentowym 
buraków i ziemniaków. Trzeba zaznaczyć, że prawie cała produkcja podlega suszeniu 
(dehydratacji). To pierwszy region Francji pod względem produkcji; około 900 000 ton 
na 70 000 hektarach przy 13 tonach suszu/ha. Susz zawiera średnio 20% białka ogólnego, 
co daje 2,3-2,6 ton białka/ha. 

Reszta produkcji znajduje się w środkowej Francji, w Górnej Normandii, Pikardii, 
Bretanii. W Szampanii, czołową pozycję zajmuje departament Marne, następne miejsce 
zajmuje departament Aube na równi z departamentem Ardeny. Największym, europejskim 
producentem lucerny jest Hiszpania, około 2 200 000 ton suszu rocznie.

Zarządzanie produkcją lucerny, w 95 % przybrało kształt stowarzyszeń (kooperatyw). 
W Szampanii jest ich 7 i posiadają 17 zakładów, których zdolność odparowania wody 
wynosi od 20 000 litrów do 150 000 litrów/godz. Nasz zakład posiada zdolność 
suszenia (odparowania) 120 000 litrów wody na godzinę z zielonej masy lucerny. Jedno 
stowarzyszenie jest zorganizowane jako stowarzyszenie anonimowe. Na 7 stowarzyszeń 
(kooperatyw), 5 zajmuje się komercjalizacją produkcji poprzez łączenie składowania: 
France Luzerne i SA de commercialisation: DESIALIS. Dwa inne stowarzyszenia jak 
też  S A/Societe Agriculture/, są niezależne.
France Luzerne pełni 2 funkcje :

	składowania : część składowana jest w silosach pionowych (binach) o pojemności 
280 000 ton. Inne silosy – przejazdowe - mają pojemność 80 000 ton. Całkowita 
pojemność wynosi 360 000 ton.

	homogenizacji (ujednolicenia): ważne jest, by mieć w każdym silosie produkt 
jednorodny, a lucerna przyjeżdża z różnych zakładów i każda z nich ma nieco 
odmienną strukturę. Niezbędne jest, więc wymieszanie i standaryzowanie 
na zawartość białka ogólnego przed umieszczeniem w silosach. 

Jakość odpowiada oczywiście wymaganiom klienta. Obecnie pracuje około 
30 jednostek składowania grupy France Luzerne.
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Organizacja od strony zatrudnienia i rozmieszczenia geograficznego
Cztery oddzielne jednostki pełniące funkcję centrów produkcyjnych dzielą się między 

sobą zdolnością produkcyjną grupy. Każde centrum zaopatrzone jest w biny i silosy 
przejazdowe. Spedycja odbywa się najczęściej za pomocą ciężarówek, jednakże każde 
centrum posiada bocznicę kolejową do załadunku kompletnego składu pociągu, jak też 
rodzaj rampy do załadunku barek (o pojemności 250 ton). Aby całość mogła sprawnie 
funkcjonować, siedziba znajduje się w CHALONS EN CHAMPAGNE w departamencie 
Marne. Sześć osób personelu, a także 39 innych pracowników zatrudnionych przy 
silosach stanowi niezbędną obsługę tego przedsiębiorstwa. Rada administracyjna tego 
stowarzyszenia składa się z prezydentów kooperatyw zajmujących się produkcją i liczy 
16 członków. 

Sytuacja finansowa France Luzerne w liczbach
Kapitał zakładowy: 18 900 K€
Rezerwy i zapasy: 6 640 K€ 
Aktywa netto: 9 844 K€
Kapitał obrotowy: 16 276 K €.
Désialis - jest to organ zajmujący się handlem w grupie. Stowarzyszenie jest połączeniem 2 
jednostek handlowych :

	ALFALIS, która sprzedaje produkty z lucerny grupy FRANCE LUZERNE czyli 
600 000 ton

	DESHYFRANCE, która sprzedaje wysłodki buraczane grupy SUCRE-UNION.
Désialis jest najważniejszym stowarzyszeniem handlu produktami suszonymi (po 

dehydratacji). Jej siedziba znajduje się w PARYŻU. Mimo swego zasięgu, jej struktura 
zatrudnieniowa jest niewielka, gdyż około 10 osób pracuje w siedzibie i 6 handlowców 
zajmuje się sprzedażą w terenie. Koszt sprzedaży 1 tony suszu lucerny wynosi ok. 4 €.

KOOPERATYWA DEHYDRATACJI W ARCIS SUR AUBE 

Kooperatywa dehydratacji w ARCIS SUR AUBE została utworzona w 1967 r, 
a wszystkie zakłady powstały w latach 1965 - 1972. Z inicjatywy kilku dynamicznych 
rolników z regionu Arcis sur Aube, sprawnie prowadzone działania zakończyły się 
w 1965 utworzeniem stowarzyszenia w formie kooperatywy. Po kilku dyskusjach 
zadecydowano o utworzeniu dużej jednostki. Tak więc od początku, czyli od 1 lipca 
1967, plon z 1 500 ha poddany został suszeniu w piecu o mocy przerobowej 17000 
odparowanych litrów wody/godz. W 1969 roku do pierwszego dodano drugi piec 
o pojemności 20 000 l/ godzinę i przerabiano plon z 3 000 ha. W ten sposób produkowano 
30 000 ton granulatu lucerny, do których należy dodać 20 000 ton granulatu wysłodków 
buraczanych. W 1972, by zapewnić kontynuację prac związanych z suszeniem, rada 
administracyjna zadecydowała o zainstalowaniu nowej suszarni o mocy przerobowej 10 
000 l/ godz. tamtych latach, nośnikiem energii cieplnej był mazut; zaopatrzenie było łatwe 
i tanie. Rynek granulatu z lucerny i wysłodków był dynamiczny i pierwsze skoki ceny ropy 
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naftowej wpłynęły w niewielkim stopniu na rachunki stowarzyszenia. Współpracujący 
plantatorzy otrzymywali dobrą zapłatę i chcieli uprawiać więcej lucerny. W tych też 
latach, cukrownie w Arcis i w Connantre zwiększyły swoją moc przerobową stosując się 
do nowych rozporządzeń unijnych dotyczących cukru było, więc też więcej wysłodków 
do przetworzenia. W 1976 roku rada pod wpływem prezydenta, zdecydowała się na zakup 
pieca o mocy przerobu 40 000 l/godz. W tych latach zakład zbierał i przerabiał 3500 
ha lucerny, czyli ok. 40 000 ton produktu końcowego i wytwarzał 30 000 ton granulatu 
wysłodków.

PRODUKCJA KONCENTRATU BIAŁKOWO-KSANTOFILOWEGO PX 
(PROTEIN-XANTHOPHYLLS)

Od 1979 roku cena ropy naftowej wzrosła na tyle znacząco, że rada postanowiła 
rozpocząć prace nad nowym sposobem suszenia, który oszczędzałby energię (Ryc. 2, 
patrz str. 199). Chodziło o przepuszczenie zielonej masy przez prasy; otrzymując w ten 
sposób 2 fazy produkcji:
	1 stałą, w której to sprasowana lucerna poddana jest suszeniu w wysokiej 

temperaturze w piecu rotacyjnym;
	2 płynną, w której zielony sok, przepływa przez bęben działający na zasadzie siły 

odśrodkowej (wirówkę) 
Otrzymuje się wówczas 2 półprodukty: 
	1 ciastowaty koncentrat bogaty w białko ogólne, który będzie suszony w małym 

piecu o niskiej temperaturze ; 
	2 serum, bardzo rzadki produkt, zawierający jeszcze od 5 do 10 % suchej masy. 

To serum będzie koncentrowane w kolumnie do suszenia, która działa na zasadzie 
odzyskiwania energii zawartej w oparach suszarni o wysokiej temperaturze. 

Proporcje przepływu różnych substancji w tym procesie są następujące : 
	50% lucerny prasowanej,
	50% zielonego soku zawierającego: 10 -20% suchej masy.

Wody, które zbierają się na końcu procesu są zlewane do zbiornika, a następnie 
rozlewane na pola uprawne należące do stowarzyszonych rolników. W porównaniu do 
klasycznego procesu, ten nowy system pozwala na zaoszczędzenie 40 % energii. Dziś, 
przy metodzie wstępnego suszenia oszczędność wynosi nie więcej niż 20 %, lecz ta 
metoda pozwala otrzymać 2 lub 3 produkty zamiast jednego. 
Tak oto można zaoferować na rynku :
	 klasyczną lucernę prasowaną (susz),
	PX (Protéine-Xanthophylle) nowy produkt zawierający 55 do 60% białka ogólnego 

o cennym składzie aminokwasowym (Ryc. 3, patrz str. 200) i 1250 do 2000 mg/m³ 
ksantofilu. 

	serum w postaci skoncentrowanej to produkt, który był z powrotem dodawany 
do prasowanej lucerny przez długi czas, od kilku lat nasze badania wykazały, 
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że  ten produkt po suszeniu pozwalał na o wiele lepsze trawienie u przeżuwaczy, 
a więc zwiększenie ilości mleka u krów mlecznych. Jest to jednak produkt 
wymagający jeszcze badań, gdyż suszenie nie jest łatwe (jest kosztowne) i produkt 
bardzo szybko ulega zepsuciu, jeśli nie jest suchy i przechowywany w zamkniętych 
workach.

W 1996, sąsiednia kooperatywa zaprzyjaźniona z nami w St Ouen znalazła się w trudnej 
sytuacji (starzejący się sprzęt, dyrektor odchodzący wówczas na emeryturę) w związku, 
z  czym odpowiedź na prośbę współpracy z ich strony wydała nam się korzystna. Wynikiem 
współpracy opartej na zaufaniu było wspólne wybudowanie na terenie zakładu w Ormes 
nowego pieca o wydajności 45 000 l/godzinę. Obydwa stowarzyszenia współistniały 
nadal, do 2002, kiedy to postanowiły dokonać fuzji obu kooperatyw w celu uproszczenia 
zarządzania. Od chwili połączenia kooperatywa przetwarza około 5 000 ha lucerny 
jak również 35–40 000 ton wysłodków buraczanych. 650 rolników współpracujących 
ma zapewniony zbyt na swoje produkty (lucerna, buraki) co pozwala im na uzyskanie 
korzystniejszej ceny.

Od roku 2000 stwierdziliśmy olbrzymie zwiększenie kosztów energii (Ryc. 4, patrz 
str. 200). Od początku swego istnienia zakład korzystał z energii wytwarzanej z mazutu 
i gazu. Rada obserwowała z niepokojem krzywe zawrotnie rosnących cen. Zobowiązała 
dyrekcję do zmiany źródła energii, gdyż w tym samym czasie istniało zagrożenie 
bezprecedensowego kryzysu w produkcji zwierzęcej (ptasia grypa, choroba wściekłych 
krów) i nie mogliśmy odbić podwyżek na cenach naszych produktów końcowych. Szybko 
określiliśmy źródło energii, które odpowiadałoby nam. W istocie od 2002 wiedzieliśmy, 
że chodzi o węgiel brunatny – energię, obficie występującą w Europie. Dodatkowo, jest 
to węgiel zawierający niewielki procent popiołów, gdyż raz zmielony zachowywał się 
będzie podobnie podczas spalania jak mazut. Trudności administracyjne kazały nam 
czekać aż do września 2004 na otrzymanie pozwolenia prawa do eksploatacji. Przez 
cały ten czas, rada korzystała ze swych zasobów, by wypłacić należyte wynagrodzenia 
stowarzyszonym rolnikom. Wprowadzenie nowej technologii odbyło się szybko i po zimie, 
zakład zaczął funkcjonować na węglu brunatnym i dziś, po pewnych perypetiach, działa 
dobrze. Zdolność odparowywania wody wynosi 120 000 l/godz. dla lucerny i 85 000 
l/godz. dla wysłodków buraczanych.

Lucerna zbierana jest w promieniu 30 km od zakładu, średnia wielkość pól wynosi 
10 ha (nie akceptujemy pól o powierzchni 5 ha ze względu na wysoką wydajność maszyn 
koszących i zbierających zielonkę lucerny). średnia wydajność (plon) wynosi między 
12,5 - 14 t/ha suszu w zależności od roku. To daje 130 ton/godz. zielonego produktu, 
co oznacza- 3 200 ton na 24 godz. pracy lub w zależności od zbioru 100 do 180 ha/dzień. 
Organizację zbioru lucerny z pola i transport zapewnia stowarzyszenie. W tym czasie 
pracują ciągi produkcyjne o zdolności 30 t/godz. produktów końcowych, które częściowo 
magazynujemy u siebie (40 000 ton), częściowo zaś w wspólnych silosach grupy. 
Nasze składowiska zaś będą wolne na kampanię buraczaną (wysłodki). Cała ta  praca 
wykonywana jest przez 50 pracowników i stałe kadry, jak też 30 pracowników sezonowych, 
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zatrudnianych na czas zbiorów. Stali pracownicy, w okresie zimy, zajmują się, w dużej 
części, utrzymaniem parku maszynowego stowarzyszenia /remonty/.

Kapitał społeczny/zakładowy/ wynosi 3 500 000 €. Stanowi część wkładów 
własnych każdego ze stowarzyszonych i określa jego prawo do dysponowania swoim 
wkładem. Rezerwy finansowe stanowią także 3 500 000 €, gwarantują dobrą równowagę 
finansową przedsiębiorstwa. Kwota obrotu 11 do 12 000 000 € wskazuje na rozmiar 
przedsiębiorstwa.

Koncentrat białkowo-ksantofilowy PX : zakład w Ormes produkuje go ok. 4 000 
ton rocznie. To produkt bardzo skoncentrowany, ponieważ zawiera więcej niż 50% białka 
ogólnego i 1200 - 2200 mg/dm³ ksantofilu (naturalnego barwnika żółtego). To z powodu 
możliwości tego barwnika kupcy są nim zainteresowani, bowiem u kur niosek poprawia 
się barwa żółtka w jajku, a mięso drobiowe ma intensywniejszy kolor i konsumenci 
bardziej cenią je. To samo dotyczy ryb i skorupiaków. Produkt ten bogaty jest również 
w  chlorofil i ma swoje miejsce na rynku żywności dla zwierząt. Tymczasem ¾ sprzedaży 
ma miejsce na rynku barwników. 

PRZYSZŁOśĆ DEHYDRATACJI

Lucerna, uprawiana jest od czasów starożytnych i nadal będzie stanowić znaczącą 
pozycję w żywieniu przeżuwaczy i innych roślinożerców jako zielonka, kiszonka, 
siano lub susz. Jednak proces dehydratacji (suszenia gorącym gazem) napotykać może 
różne trudności, zwłaszcza natury finansowej i organizacyjnej. W krajach UE nastąpiło 
rozłączenie pomocy w rolnictwie od produkcji i wprowadzone prawa do jednokrotnej 
wypłaty/dopłaty do powierzchni uprawy, co bardzo zmienia podejście do uprawy tej 
rośliny z przeznaczeniem na susz. Kooperatywa dehydratacji otrzymywała subwencję do 
produkcji suszu, było to około 68 Euro na 1 tonę suszu, mogła kontraktować lucernę 
gwarantując producentom dobrą rentowność. Obecnie subwencję zmniejszono do 
33  Euro/tonę suszu dzieląc ją po połowie miedzy kooperatywę i rolnika. Wysokie koszty 
produkcji suszu, zmniejszenie subwencji, bariery dotyczące emisji CO2 przyczyniają się 
do zmniejszenia rentowności tej produkcji. Z drugiej strony, Francja i Europa wylansowały 
szeroki program rozwoju biopaliw produkowanych na bazie buraków cukrowych, zbóż 
i rzepaku. To przyniesie następujące efekty:
	podwyżkę cen na zboża i rzepak (trzeba będzie zaopatrywać zakłady 

przetwórcze),
	wprowadzenie na rynek produktów po ekstrakcji (śruty poekstrakcyjne) i destylacji 

(młóto i wywary zbożowe) lub odciskaniu (wysłodki buraczane).
Te produkty znajdą swoje miejsce na rynku pasz dla zwierząt. Lucerna nie będzie w tak 
korzystnej sytuacji, bo znajdzie się pomiędzy białkowo-energetycznymi produktami 
wchodzącymi na rynek w dużej ilości (śruty poekstrakcyjne) a zużyciem energii na 
suszenie (odparowanie) wody z lucerny. Margines pola działania stanie się ograniczony. 
Najbogatsze stowarzyszenia będą stawiać opór, tzn. dobrze opłacać swoich 
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współpracowników, mając nadzieję, że sąsiad (konkurent) zaprzestanie jako pierwszy 
produkować susze. Kooperatywa z Arcis wybierze inny scenariusz. Jeśli będzie musiała 
ograniczyć produkcję czasowo i w sposób rozsądny - zrobi to. Myślę jednak, że przede 
wszystkim rozwinie produkcję  EFL (wyciągu z liści lucerny) i zastąpi część zapotrzebowania 
na energię kopalną poprzez biomasę (słoma, drewno, itp) bez nadmiernego inwestowania, 
bo kruszarka do węgla brunatnego była również przewidziana do kruszenia biomasy.

Wyciąg z liści lucerny (EFL)
W istocie jest to produkt zbliżony do PX (podobnie otrzymywany), z tą różnicą jedynie, 

że jest to produkt przeznaczony na rynek żywności dla ludzi, więc normy sanitarne są tu bardziej 
restrykcyjne. Produkt ten, bogaty w białko ogólne, jest równie bogaty w żelazo przyswajalne, jak 
też w inne substancje. Skład tego produktu jest bardzo podobny do mleka (dodatkowo dochodzi 
ksantofil), można go porównać też do innego modnego produktu zwanego we Francji ’la spiruline’. 
To też jest produkt zawierający wszystkie aminokwasy niezbędne do życia i dawka 10 gramów 
dziennie dostarcza osobom niedożywionym wszystkiego, co niezbędne dla życia. 

Pozostaje nam już tylko spopularyzować i sprzedawać ten produkt tym, którzy go potrzebują, 
a jest ich bardzo, bardzo wielu. W moim mniemaniu to jest właśnie dobry i  długofalowy sposób na 
wyjście z trudności, które nas we Francji czekają.

JacqueS caillot

President of Cooperative Dehydration of alfalfa in ORMES,
Kanton-10700 Arcis sur Aube, Department Aube, Region Champagne-Ardenne, France

ALFALFA PRODUCTION IN CHAMPANIA-ARDEN REGION 

keyworDS: alFalFa, Meal, protein-xanthophyllS (px) concentrate, proDuction

SUMMARY

The paper includes the description of dry alfalfa and protein-xanthophylls 
concentrate production development in Champagne-Ardenne region. That product 
contains over 50% of total protein and 1200-2200 mg/dm3 of xanthophylls. It may 
be used in poultry, swine, and dairy cattle feeding as well as for people as a special 
food additive.
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WYCIĄG Z LIśCI LUCERNY (EFL)

Słowa kluczowe: ekStrakt z liści lucerny, eFl, SkłaD cheMiczny

Technika wytworzenia suszonego preparatu z liści lucerny (EFL) polega na ekstrakcji 
najbardziej bogatych składników odżywczych: białka, makro- i mikro-elementów oraz 
witamin, po wyeliminowaniu niestrawnej części włókna oraz niektórych składników 
mineralnych zawartych w całej roślinie. Frakcjonowanie wykonuje się w następujący 
sposób [Gastineau, Mathan, 1981]: lucerna jest koszona i siekana na polu oraz 
transportowana do fabryki w celu natychmiastowej obróbki, aby uniknąć proteolizy 
enzymatycznej. Jest rozdrabniana i wyciskana: zbiera się zielony sok, który zawiera około 
30 % białka surowego. Sok ten jest podgrzewany do 90°C wtryskiwaniem pary, aby wytrącić 
białko. Skrzep,  zebrany przez wirowanie, jest suszony na złożu fluidalnym, a następnie 
zagęszczany w kaszę zawierającą około 55 % białka ogólnego. Jedynym dodatkiem 
do  naturalnego produktu jest witamina C, która jest dostarczana na koniec procesu jako 
przeciwutleniacz (600 mg witaminy C na kg EFL). Termo-koagulacja pozwala wydobyć 
z liści średnio 8% suchej substancji, w tym 20 do 25 % frakcji białkowej. Francja jest 
aktualnie jedynym krajem na świecie produkującym wyciąg liściowy z lucerny (Medicago 
sativa L) w formie suchego koncentratu.

WARUNKI UPRAWY LUCERNY WYKORZYSTYWANEJ DO
 PRODUKCJI EFL

Producent lucerny jest profesjonalistą, który wybrał tę uprawę ze względu na jej walory 
agronomiczne: dobry płodozmian i wzbogacenie gleby w azot i próchnicę. Działki muszą 
być dobrej jakości (pH wyższe od 6,2 bez nadmiaru wody) oraz nieobsiewane wcześniej 
lucerną przez około 6 lat. Rolnik dobiera metody siewu odpowiednie dla uprawy wraz 
z okresami siewu najbardziej odpowiednimi, aby zapewnić szybki początek wzrostu 
i uniknąć w ten sposób stosowania nadmiaru produktów fitosanitarnych (pestycydów). 
Stosuje się materiał siewny podwójnie czyszczony, aby wyeliminować nasiona chwastów 
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i kanianki oraz zapewnić bezpieczeństwo wysiewu. Etapy uprawy są realizowane we 
współpracy ze specjalistami od nawadniania, którzy udzielają rad technicznych. Porada 
techniczna może następować w każdym stadium uprawy i będzie podstawą przyjęcia działki 
do nawadniania. W ramach swoich zadań SNDF i jego Komitet Badań Agronomicznych 
współpracują w badaniach z INRA-ITCF-SRPV, wykonując regularnie prace dotyczące 
doskonalenia upraw. Wydział powiadamiania stosowne służby na każdym etapie uprawy, 
podając informacje dla zespołu profesjonalistów, przypominając o środkach ostrożności 
dotyczących upraw oraz o koniecznych działaniach ochronnych. Uprawa odbywa się 
według prawidłowych reguł mając na celu:

- utrzymania uprawy czystej bez chwastów i wyprodukowania lucerny o dużej 
zawartości białka,

- produkcji bezpiecznej lucerny, gdzie wszystkie interwencje chemiczne są 
wykluczone na 15 dni przed zbiorem (środki owadobójcze),

- utrzymanie uprawy bezpiecznej z zakazem stosowania wapna saturo-
defekacyjnego.

Zespół tych reguł jest zapisany w podręczniku ”Przewodnik dobrych praktyk plantatora 
lucerny”, opracowanym przez fachowców i stosowanym przez każdego producenta.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE W EFL (EXTRACT FLEUR LUCERNE)

EFL jest bogatym źródłem składników odżywczych (Tab. 1), a szczególnie 
aminokwasów o wysokiej wartości biologicznej (Tab. 2, 3), witamin (Tab. 4) i składników 
mineralnych (Tab. 5).

Tabela 1. Skład chemiczny (%) preparatu EFL

 Składniki EFL Mleko pełne w 
proszku Spirulina

Woda 8 3 3-7
Białko ogólne 55-58 26 55-56
Tłuszcz surowy 9-10 26 4-7
KT wielonienasycone n-3 6,4 (4,8) 0,9 (0,2) 1,8 (1,0)
Składniki mineralne 13-14 8 7-9
Włókno surowe 1-2 - 4-7
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Tabela 2. Zawartość aminokwasów w mg/g białka
AA

(mg/g protein) EFL Mleko w 
proszku

Izolat 
sojowy Spirulina Jaja

Histydyna 24 26 26 17 23
Izoleucyna 55 52 49 58 48
Leucyna 95 94 82 90 81
Lizyna 65 68 63 48 66
Metionina i cysteina 31 33 26 29 40
Fenyloalanina i tyrozyna 88 92 90 76 95
Treonina 52 43 38 53 51
Tryptofan 25 13 13 15 17
Walina 62 61 50 66 56

Tabela 3. Wskaźnik aminokwasowy PDCAAS* (dla EFL jest równy 1)
Aminokwas

(mg/g białka) EFL Strawność
(AA 90%) FAO Wskaźnik 

PDCAAS
Histydyna 24 21 19 1,10
Izoleucyna 55 49 28 1,75
Leucyna 95 85 66 1,29
Lizyna 65 58.5 58 1,00
Metionina i cysteina 31 28 25 1,12
Fenyloalanina i tyrozyna 88 79 63 1,26
Treonina 52 47 34 1,37
Tryptofan 25 22 11 2,00
Walina 62 56 35 1,59

*wskaźnik zaproponowany przez FAO i OMS, aby sprecyzować jakość białka danego produktu 
spożywczego

Tabela 4. Zawartość witamin w EFL 
Witaminy: zawartość w 10 g EFL

A (ß karoten) 750 µg ER
B1 0,03 mg
B2 0,05 mg

B3 (PP) 0,06 mg
B5 ~0 mg
B6 0,84 mg
B8 2 µg
B9 7,5 µg
B12 0,14 µg
C** 6 mg
D ~0 µg
E 9 mg
K 1 mg

*1mg = 167µg ER**: wkład 60 mg wit. C/100 g EFL podczas produkcji
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Tabela 5. Zawartość składników mineralnych w EFL 

Mikroelementy: zawartość w 10 g EFL
Miedź 0,08 mg

Jod 3 µg
Żelazo 5 mg
Cynk 0,2 mg

Makroelementy: zawartość w 10 g EFL
Wapń 320 mg

Magnez 14 mg
Fosfor 78 mg
Potas 78 mg
Sód 0,5 mg

ZAWARTOśCI ZWIĄZKóW PRZECIW ODŻYWCZYCH

W EFL fityniany są obecne w niewielkich ilościach, poniżej 0,2 g fitynianów w 1 kg 
[Sauveur, 1989]. Koncentracja saponin w zielonym soku z lucerny (zaraz po fazie 
wyciskania) oraz w EFL wynosi odpowiednio od 2 do 3 % oraz od 0,5 do 1,4 %. Wartości 
te są niższe od uzyskanych dla innych roślin strączkowych (3 - 7 %) [Fenwick i Oakenfull, 
1983]. Saponiny z lucerny nie wykazują jednak działania toksycznego [Malinow i wsp. 
1982a]. Koncentracja L-kanawaniny w EFL jest podobna do zawartości w soi i o wiele 
mniejsza niż w innych produktach roślinnych, tj. soczewicy czy cebuli (Tab. 6).

Tabela 6. Zawartość L- kanawaniny (µg/g suchej masy)

Zielony sok z 
lucerny EFL Soja Soczewica Cebula

110 4,3 2,1 2800 10 000
Analizy wykonane w laboratorium biochemicznym CHU w Reims

Produkt ten stanowił przedmiot specyficznej analizy przy reaktywacji toczenia 
rumieniowatego rozsianego (LED) u konsumentów tabletek z lucerny sprzedawanych 
w USA przez spółkę SHAKLEE (spożycie długotrwałe odpowiednio po 8 i 15 tabletek 
dziennie przez wiele miesięcy) [Roberts i Hayashi, 1983]. Tabletki te składające się 
z ziaren i kiełków lucerny były stosowane ze względu na ich właściwości obniżające 
zawartość cholesterolu we krwi. Było to spowodowane podwyższoną zawartością 
saponin. Aktywatorem przypadków toczenia była prawdopodobnie L-kanawanina, która 
jest zawarta w nasionach i kiełkach większości roślin strączkowych. Wg Bardana i wsp. 
[1982] spożycie świeżych kiełków lucerny doprowadza do pojawienia się LED u małp, 
po 5-7 miesiącach spożywania ziaren i kiełków lucerny stanowiących, co najmniej 40% 
całkowitego spożycia żywieniowego. W badaniach Malinow i wsp. [1982b] została 
stwierdzona natomiast regresja LED po zaprzestaniu spożycia ziaren i kiełków lucerny 
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oraz ponowne pojawienie się LED po wprowadzeniu 1% siarczanu L-kanawaniny 
w żywieniu małp, u których po roku spożywania ziaren i kiełków lucerny, autoklawnych 
przez 2 godziny przed spożyciem (powodując w ten sposób zniszczenie L-kanawanine), 
nigdy nie pojawiły się objawy LED [Malinow i wsp. 1984].

Przeprowadzone doświadczenia in vitro pozwoliły wyjaśnić rolę L-kanawaniny 
w nagłym pojawieniu się LED [Alcocer-Varela i wsp. 1985; Morimoto i wsp. 1989] 
i nie ma danych (na dzień dzisiejszy), które pozwoliłyby na wskazanie innego czynnika 
odpowiedzialnego za to schorzenie. Należy również podkreślić, że jedyne przypadki 
dysfunkcji układu odpornościowego związane były ze spożyciem wyciągu z lucerny, 
który wykonany był z ziaren i świeżych kiełków, natomiast wyciągi stosowane 
w walce z niedożywieniem były wykonane z liści lucerny. Z drugiej strony, kumaestrol 
(izoflawonoid) i fitoestrogeny zawarte w lucernie są związkami odpowiedzialnymi za 
łagodzenie intensywności LED u myszy genetycznie predysponowanej do tej choroby. 
Zawartość kumaestrolu (coumestrol) mieści się między 30 i 80 ppm. Koncentracja innych 
fitoestrogenów (genisteine i daidzeine) jest znacznie niższa niż np. w soi, soczewicy, białej 
czy czerwonej fasoli [Livingston 1978; Mazur, 1998]. 

Kumaestrol (coumestrol) posiada znaczną aktywność estrogenną oraz jest czynnikiem, 
który może wywołać zaburzenia osi gonadotropowej. Jednak jego działanie na poziomie 
macicznym jest niewielkie i aż 100 - 1000 razy niższe od estradiolu [Newsome i Kitts, 
1980; Collins i wsp. 1997] oraz diethylstilbestrolu [Jefferson i wsp. 2002]. 

Znaczny wpływ na narządy płciowe i oś gonadotropową podawania kumaestrolu 
był widoczny jedynie, gdy podawano go w ilości powyżej` 10 mg/kg/d drogą doustną 
(np. przyjmowanie z pożywieniem lub wodą przez dłuższy okres czasu) [Whitten i wsp. 
1992, 1995; Pocock i wsp. 2002]. Liczne badania wskazały, że kumaestrol podany drogą 
pozajelitową wywołał istotne zmiany, ale jedynie przy dawkach wyższych niż te, które 
są dostarczane przez EFL. Działanie kumaestrolu podawanego natomiast iniekcyjnie 
(pozajelitowo) jest 100 razy większe niż drogą doustną [Braden i wsp. 1967].

TOKSYCZNOśĆ

Od 1960 roku angielscy badacze Waterlow i Pirie zasugerowali, by używać 
wyciągi liściowe z roślin zielonolistnych, aby walczyć z niedożywieniem w państwach 
rozwijających się [Pirie, 1959, 1966; Waterloo, 1962]. Sugestia ta zapoczątkowała szereg 
badań, w których używano różne koncentraty z liści otrzymane w sposób rzemieślniczy 
[Doraiswamy i wsp. 1969; Lala i Redy, 1970; Olatunbosun i wsp. 1972; Devadas, Murthy, 
1978; Devadas i wsp. 1984; Shah i wsp. 1981].
Lucerna jest uznaną rośliną strączkową nietoksyczną, która jest użytkowana powszechnie 
w stanie surowym lub przetworzonym (siano, kiszonka, susze) w żywieniu zwierząt.

EFL nie zawiera żadnego śladu toksyn wytwarzanych przez Aspergillus flavus, 
pestycydów lub metali ciężkich, a jej charakterystyka mikrobiologiczna jest zgodna 
z europejskimi normami żywnościowymi (Tab. 7).
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Tabela 7. Zawartość wybranych mikotoksyn w EFL

Nancy 1998 UCCAB 
1998

Eurofins 2002
PX 1996 236 CX 231 CX 1440930 1440931

Aflatoxine B1 < próg < próg < próg - < próg < próg
Aflatoxine B2 < próg < próg < próg - < próg < próg
Aflatoxine G1 < próg < próg < próg - < próg < próg
Aflatoxine G2 < próg < próg < próg < próg < próg
Vomitoxine - - - < próg < próg < próg
Zéaralénone - - - < próg < próg < próg
Ochratoxine A - - - - < próg < próg
Fumonisine B1 - - - - < próg < próg
Fumonisine B1 - - - - < próg < próg

Wysoki poziom spożycia EFL u zwierząt (szczur i świnia) może być 10 do 30 razy 
większy niż zalecany dla człowieka (zalecane dawki: 5 do 10 g u dziecka oraz 15 g/d
u dorosłego), ponieważ nie powoduje szkodliwych skutków po wielu miesiącach 
stosowania [Carr, Pearson, 1974; Bourdon i wsp. 1980]. Należy również podkreślić, 
że  FDA uważa lucernę za roślinę nieszkodliwą dla człowieka.

Zaleca się stosowanie EFL w połączeniu z pożywieniem. Jak podają dane organizacji 
ONZ w 20 państwach świata spożyto już 320 ton EFL i nie zanotowano żadnych skutków 
negatywnych. Niedawno zrealizowano cztery doświadczenia ściśle kontrolowane. 
Pierwsze wykonano w Peru we współpracy z Uniwersytetem w Limie. Obserwowano 
wpływ codziennego pobierania 10 g EFL przez 1 rok przez 30 dzieci w wieku od 3 
do  5  lat. Grupę kontrolną stanowiły dzieci otrzymujące mleko odtłuszczone w proszku 
w  ilości pozwalającej na dostarczenie tej samej ilości białka jak EFL. U dzieci zarówno 
z grupy doświadczalnej jak i kontrolnej, analizowano zawartość hemoglobiny, białka 
we krwi, albumin w osoczu, kreatyniny we krwi oraz aktywność transaminaz. Uzyskane 
wyniki wskazały na akceptacje EFL przez badane osoby. Nie zanotowano różnic w masie 
ciała czy szybkości wzrostu u dzieci z obydwu grup. EFL powoduje szybszą normalizację 
wskaźników niedożywienia (nadmiar białka we krwi, obecność albumin w osoczu) 
niż mleko. Nie odnotowano żadnego negatywnego oddziaływania EFL na poziomie 
trawiennym, nerkowym i wątrobowym w czasie trwania badań.

Drugie doświadczenie odbywało się w tych samych warunkach metodologicznych, 
ale odnosiło się do większej społeczności (70 dzieci w grupie), trwało tylko 6 miesięcy, 
a grupa kontrolna otrzymywała mleko pełne w proszku zamiast mleka odtłuszczonego 
w  proszku. Badania te pokazały większą skuteczność EFL niż mleka pełnego w proszku 
na wzrost, poziom albuminy oraz nadmiar białka we krwi. Żaden efekt szkodliwy nie 
został stwierdzony.
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PODSUMOWANIE

W wyniku stosowania EFL, szczególnie w przypadkach niedożywienia, można 
spodziewać się poprawy stanu zdrowia, który objawia się, m.in.: 

- przyśpieszeniem wzrostu i masy ciała u dzieci i młodzieży,
- zmniejszeniem opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego (zwiększenie masy płodu) 

oraz stymulacja laktacji,
- zmniejszeniem anemii powstałej przez niedobór żelaza,
- zmniejszeniem infekcji oddechowych oraz chronicznych biegunek,
- znaczną poprawą stanu zdrowia osobników HIV.
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ALFALFA LEAF EXTRACT (EFL)

keyworDS: extract Fleur lucerne, eFl, alFalFa, cheMical coMpoSition

SUMMARY

This study presents technology of producing dry alfalfa leaf extract (EFL). 
The preparation contains 92% dry matter, which is 55-58% crude protein, 9-10% ether 
extract, half is polyunsaturated fatty acid. Crude ash are 13-14%, dietary fibre only 1-2%. 
Amino acid composition equals egg white quality. This product is appreciated for its high 
vitamin and mineral contents and microelements. Mycotoxins level is hardly detectable, 
significantly below permissible norms. EFL is often used as food supplementation and has 
a favorable influence on human body. It accelerates children growth and  development, 
prevents anemia, reduces air-passages infections and diarrhea, it even improves health 
state of HIV positive people.
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WSTęP

Lucerna siewna (Medicago sativa L.) jest obecnie rozpowszechnionym składnikiem 
diety i nutraceutyków, wymienianym w dokumentach Rady Europy jako źródło 
naturalnych substancji poprawiających walory organoleptyczne żywności (kategorie N2 
i N3). Roślina ta nie ma jednak długiej tradycji stosowania w lecznictwie człowieka - 
nie była bowiem uznanym środkiem terapeutycznym, wykorzystywanym przez starożytne 
cywilizacje, ani nie odnajdziemy jej obecności w dawnych zielnikach i herbarzach. 
Historia lucerny jako środka leczniczego rozpoczęła się właściwie w Ameryce 
Północnej, gdzie biali osadnicy, stosowali przetwory z tej rośliny m.in. w schorzeniach 
reumatycznych, hipercholesterolemii, cukrzycy i chorobie wrzodowej. Znane były także 
właściwości bakteriobójcze, kardiotoniczne, moczopędne oraz estrogenne ziela lucerny 
[Newall i wsp. 1996]. Przedstawiona poniżej ocena fitochemiczna i farmakologiczna 
tego gatunku, pozwala skonfrontować wiedzę o aktywności biologicznej jej składników, 
przejętą z medycyny tradycyjnej, z wynikami badań przedklinicznych, przeprowadzonych 
w okresie ostatniego ćwierćwiecza.
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SUBSTANCJE BIOLOGICZNE CZYNNE LUCERNY
 – CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

W zespole biologicznie aktywnych związków, obecnych w liściach lucerny siewnej, 
dominującą grupę stanowią glikozydy saponinowe (2-3%), uwalniające w procesie 
hydrolizy wolne formy aglikonów: kwas medykagenowy (1), soyasapogenole A-F (2) 
i hederageninę (3) (Ryc. 1) oraz monosacharydy: arabinozę, galaktozę, kwas glukuronowy, 
glukozę, ramnozę i ksylozę [Newall  i wsp. 1996; Oleszek i Jurysta, 1986; Gruenwald 
i wsp. 1999].

                 1                                        2                                                   3
Rycina 1. Struktury chemiczne aglikonowych form saponin zidentyfikowanych 

w  Medicago sativa L.

Dodatkowo, w lucernie zidentyfikowano także inne związki hydrofobowe, 
reprezentujące klasę roślinnych steroli, m.in.: β-sitosterol (główny składnik), kampesterol, 
cykloartenol, α-spinasterol i stigmasterol. W grupie związków polifenolowych, 
obdarzonych aktywnością estrogenną wyróżnia się kumestany (kumestrol, lucernol, 
satiwol, trifoliol) oraz izoflawonoidy: biochaninę A, daidzeinę, formononetynę i genisteinę. 
Części nadziemne lucerny stanowią także cenne źródło składników odżywczych z grupy 
witamin (A, B1, B6, B12, C, E, K), prowitamin (β-karoten), związków mineralnych 
(sole wapnia, potasu, żelaza, manganu) oraz aminokwasów białkowych, m.in. argininy 
i asparaginy (dominujące związki w nasionach), cystyny, histydyny, izoleucyny, leucyny, 
lizyny, metioniny, fenyloalaniny, treoniny, tryptofanu i waliny. W grupie aminokwasów 
niebiałkowych zidentyfikowano toksyczny związek: L-kanawaninę, obecną w liściach 
(0,9-1,2 mg/g), łodygach (0,6-0,9 mg/g) a zwłaszcza nasionach lucerny (5-14 mg/g), 
co m.in. spowodowało znaczące ograniczenie wykorzystania tego gatunku w lecznictwie 
człowieka [Newall i wsp. 1996; Gruenwald i wsp. 1999; Bruneton i Pharmacognosy, 
1999].
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AKTYWNOśĆ FARMAKOLOGICZNA SKŁADNIKóW CZYNNYCH 
LUCERNY POTWIERDZONA W BADANIACH in VitRo

 ORAZ in ViVo

Działanie przeciwmiażdżycowe
Aktywność hipocholesterolemiczną, związaną bezpośrednio z ograniczaniem procesu 

zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, przypisuje się głównie składnikom 
saponinowym lucerny. Mechanizm tego działania opisano już w latach 70-tych ubiegłego 
wieku i obejmuje on tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów cholesterolu i saponin w 
jelicie, nie wchłanianych do krwiobiegu (z powodu braku specyficznych nośników w ścianie 
jelita dla tego typu makrocząsteczek) i wydalanych następnie z kałem [Cheeke, 1973]. 
Badania in vitro grupy polskich naukowców wykazały dodatkowo zdolność stymulacji 
lipazy trzustkowej przez składniki saponinowe lucerny, co dowodzi lipolitycznych 
właściwości tej grupy związków, istotnych w profilaktyce miażdżycy [Sroka i wsp. 1997]. 
Najnowsze badania in vitro wskazują, także na hamujący wpływ wodnych ekstraktów 
z lucerny na agregację ludzkich płytek krwi. Składniki tych wyciągów hamowały w 73%, 
indukowaną ADP, agregację trombocytów w porównaniu do kontroli (p<0,05) oraz 
w 6 5% agregację, stymulowaną kolagenem. Dodatkowo ww.  wyciągi silnie hamowały 
stymulowaną ADP lub kolagenem syntezę tromboksanu B2 oraz zwiększały (o ok. 
35% w porównaniu do kontroli) poziom cGMP w płytkach krwi, co dowodzi istotnych 
właściwości antyagregacyjnych składników czynnych lucerny [Pierre i wsp. 2005].

Aktywność hipocholesterolemiczną związków czynnych tej rośliny potwierdzono także 
w licznych testach in vivo na różnych modelach zwierzęcych. Przykładowo, w badaniach 
przeprowadzonych na małpach z gatunku Macaca fascicularis, zwierzętom podawano 
pożywienie zawierające cholesterol, wzbogacone dodatkiem saponin, wyodrębnionych 
z części nadziemnych lucerny (łodyga i liście) lub (w grupie porównawczej) pozbawione 
tego dodatku. U małp, przyjmujących żywność wzbogaconą saponinami, odnotowano 
spadek zawartości cholesterolu całkowitego w osoczu krwi (bez wpływu na poziom 
cholesterolu związanego z HDL lipoproteinami), zmniejszenie jelitowej absorpcji tego 
związku oraz zwiększony rozpad cholesterolu w wątrobie do kwasów żółciowych, 
wydalanych następnie z kałem. Efektem przeprowadzonego eksperymentu było 
ograniczenie rozwoju miażdżycy, a nawet regresja procesu ateromatozy w grupie badanych 
zwierząt [Malinow i wsp. 1981]. 

Zdolność hamowania absorpcji cholesterolu w jelicie cienkim przez związki 
saponinowe, wyodrębnione z ziela i korzeni lucerny, potwierdzono także w testach 
in vitro [Story i wsp. 1984] oraz, opisanych poniżej, badaniach na szczurach. Stosowano 
5- do 20-miligramowe dawki saponin, po uprzednim podaniu zwierzętom (per os lub 
i.v.) znakowanego izotopem cholesterolu. W przeprowadzonych badaniach wykazano 
dodatkowo, że poddany hydrolizie kwasowej, zespół saponin lucerny, zawierający 
formy aglikonowe, silniej hamował proces wchłaniania cholesterolu z jelita niż w grupie 
kontrolnej [Malinow i wps. 1977]. W kolejnych testach in vivo, pierwszej, badanej grupie 
królików (n = 18) podawano pożywienie o wysokiej zawartości cholesterolu z 1,0 do 1,2% 
dodatkiem saponin lucerny, natomiast drugiej grupie zwierząt (n = 17) - z dodatkiem 
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40% nasion lucerny. Grupa kontrolna królików (n = 18) otrzymywała wyłącznie dietę 
wysokocholesterolową. Po 4-miesięcznym okresie obserwacji wykazano wyraźne 
działanie hipocholesterolemiczne w obu testowanych grupach zwierząt, wyrażające się 
zmniejszeniem stężenia cholesterolu w śródbłonku naczyń tętniczych oraz wątrobie, 
bez wpływu na parametry hematokrytu [Malinow i wsp. 1980].

Działanie estrogenne
Istotną grupę składników czynnych lucerny stanowią związki izoflawonowe (w tym: 

biochanina A, daidzeina, formononetyna i genisteina) oraz kumestany (kumestrol), 
reprezentujące klasę fitoestrogenów. Ze względu na podobieństwo strukturalne 
do estradiolu, związki te oraz ich aktywne metabolity wykazują działanie zbliżone 
do selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych (selective estrogen receptor 
modulators - SERMs). Na podstawie badań epidemiologicznych dowiedziono, 
że zwiększona zawartość fitoestrogenów w diecie narodów Azji Południowo-Wschodniej 
(np. Japończyków, Tajów. Malezyjczyków), związana z dużym spożyciem soi i jej 
przetworów, skutkuje m.in. zmniejszonymi dolegliwościami neurowegetatywnymi 
u  kobiet w okresie menopauzy, obniżoną zapadalnością na niedokrwienną chorobę serca, 
hormonozależne nowotwory piersi czy prostaty oraz zahamowaniem procesu osteoporozy 
[Guilliams, 2001; Rishi, 2002].

W badaniach przeprowadzonych na 19-dniowych samicach myszy, w których 
zwierzętom podawano, przez okres 5-6 dni, ekstrakty ze świeżego i fermentowanego ziela 
lucerny, wykazano wpływ składników fitoestrogenowych wyciągów na przyrost masy 
macicy, w porównaniu z grupą kontrolną. Silniejsze działanie estrogenne zaobserwowano 
w przypadku ekstraktów fermentowanych, co wiązało się z metaboliczną konwersją 
glikozydów izoflawonowych do aktywnych biologicznie aglikonów, spowodowaną 
działaniem enzymów bakteryjnych [Jorgensen i Freymiller, 1972]. Analogiczny model 
badawczy, z wykorzystaniem młodocianych samic myszy i oceną wzrostu masy macicy 
pod wpływem spożycia fitoestrogenowych składników zawartych w zielu różnych odmian 
lucerny, wykorzystali także bułgarscy naukowcy, którzy ustalili, że aktywność estrogenna 
badanych wyciągów jest następstwem działania zarówno związków izoflawonowych 
(genisteiny), jak i kumestrolu [Shtereva i wsp. 1977]. 

Nowe badania amerykańskich naukowców, przeprowadzone na modelu 
doświadczalnym in vitro, który stanowiły estrogenozależne linie komórkowe MCF- 7 
ludzkiego raka piersi, wykazały silne powinowactwo składników izoflawonowych, 
obecnych w wyciągach metanolowych z siewek lucerny, do receptorów estrogenowych 
typu beta (ER-β) [Boué i wsp. 2003]. Aktywność to może mieć bezpośredni związek 
z działaniem antyosteoporotycznym składników fitoestrogenowych lucerny, wykazanym 
w badaniach in vivo, przeprowadzonych w grupie kur niosek odmiany White Leghorn. 
U ptaków, otrzymujących dietę wzbogaconą 70% dodatkiem lucerny, wykazano wzrost 
mineralizacji i gęstości części korowej kości podudzia, co może wskazywać na działanie 
kościochronne składników lucerny, związane ze stymulacją receptorów ER-β, w które 
szczególnie obfituje tkanka kostna [Kim i wsp. 2007].
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Działanie przeciwcukrzycowe
Napary wodne z ziela lucerny podawane per os zdrowym królikom wywoływały 

znaczące zmniejszenie poziomu glukozy w osoczu krwi zwierząt, porównywalne 
z działaniem tolbutamidu [Mashalkar i Joglekar, 1970].

Efekt przeciwcukrzycowy wodnego wyciągu z lucerny (o stężeniu 1 mg/ml) 
wykazano, także w badaniach na myszach z cukrzycą doświadczalną, wywołaną 
podaniem steptozotocyny. Ustalono, że składniki tego wyciągu stymulowały transport 
2-deoksyglukozy, utlenianie glukozy i transformację tego monosacharydu w glikogen 
w brzusznej tkance mięśniowej myszy. Dodatkowo, w badaniach in vitro, po podaniu 
wodnego ekstraktu z lucerny w dawce 0,25-1 mg/ml wykazano 2,5-6,3-krotną stymulację 
wydzielania insuliny w linii komórek β trzustki. Sekwencyjna ekstrakcja rozpuszczalnikami 
ujawniła zdolność stymulacji uwalniania insuliny zarówno przez składniki czynne 
metanolowych, jak i wodnych frakcji z ziela lucerny [Gray i Flaut, 1997].

Wyciągi wodno–etanolowe z lucerny podawano przez okres 4 tygodni (w dawce 550 
mg/kg m.c.) zdrowym samcom szczurów Wistar (n = 8) oraz szczurom (n = 8), u których 
wywołano cukrzycę, wstrzykując zwierzętom śródotrzewnowo streptozotocynę w dawce 
90 mg/kg m.c. Zaobserwowany spadek poziomu glukozy w osoczu krwi był znacznie 
wyższy w grupie szczurów z cukrzycą, w odniesieniu do grupy kontrolnej zwierząt 
(n = 8), nie otrzymującej ekstraktu z lucerny. Równocześnie nie odnotowano jednakże 
hamującego wpływu składników wyciągu na rozwój nefropatii u szczurów z cukrzycą 
[Mehrenjani i wsp. 2007].

Działanie immunostymulujące
W badaniach in vivo zespół polisacharydów lucerny, podawany śródotrzewnowo 

myszom przez okres 5 dni, zwiększał znacząco ilość limfocytów w śledzionie, 
antagonizował efekt immunosupresyjny cyklofosfamidu w stosunku do limfocytów oraz 
stymulował produkcję przeciwciał w badanej grupie zwierząt [Zhao i wsp. 1993].

Polysawon – naturalny ekstrakt z lucerny, zawierający polisacharydy (18,63%), 
saponiny triterpenowe (5,58%) i flawonoidy (5,89%), podawany kurczętom rasy Arbor 
Acres w ilości 0,06% podstawowej diety zwiększał (w porównaniu z grupą kontrolną) 
masę narządów immunokompetentnych ptaków: grasicy, śledziony czy bursy oraz 
stymulował proliferację limfocytów T i B [Dong i wsp. 2007].

Działanie przeciwdrobnoustrojowe
Badania in vitro aktywności przeciwbakteryjnej składników saponinowych ziela 

i korzeni lucerny wykazały ścisłą zależność pomiędzy strukturą chemiczną ww. grupy 
związków, a ich działaniem antybiotycznym. W stosunku do zespołów glikozydów 
saponinowych, obecnych w ekstraktach, sapogeniny (wolne formy aglikonowe) 
odznaczały się silniejszą aktywnością przeciwbakteryjną, co dowodzi, że obecność 
łańcuchów cukrowych w cząsteczkach saponozydów nie jest istotna dla działania 
przeciwbakteryjnego tych związków. Saponiny lucerny wykazywały szczególnie wysoką 
aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich, t.j. Bacillus cereus, B. subtilis, staphylococcus 
aureus oraz Enterococcus faecalis [Avato i wsp. 2006].
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Glikozyd saponinowy, wyodrębniony z korzeni lucerny – 3-o-β-D-glukopiranozyd 
kwasu medykagenowego – odznaczał się silnym działaniem przeciwgrzybicznym wobec 
10, ważnych z medycznego punktu widzenia, grzybów drożdżoidalnych: Rhodotorula 
glutinis, Candida tropicalis, C. pseudotropicalis, C. crusei, C. albicans, C. parapsilosis, 
C. guilliermondii, torulopsis glabrata, torulopsis candida oraz geotrichum candidum 
[Polacheck i wsp. 1986]. Dla tego samego związku udokumentowano także silne działanie 
grzybobójcze wobec patogennych grzybów z klasy dermatofitów [Evron i wsp. 1988]. 
Mechanizm działania przeciwgrzybicznego ww. pochodnej kwasu medykagenowego 
wynika ze zdolności wielu saponin do tworzenia stabilnych kompleksów ze 
składnikami sterolowymi (np. ergosterolem) ścian komórkowych grzybów, co powoduje 
ich uszkodzenie, letalne w skutkach  dla grzybowych patogenów [Polacheck i wsp. 1991]. 
W innych badaniach potwierdzono wysoką aktywność wobec dermatofitów (Microsporum 
gypseum, trichophyton interdigitale i t. tonsurans) zarówno pojedynczych związków 
saponinowych, jak i zespołów saponin wyodrębnionych z części nadziemnych oraz 
korzeni lucerny. Udowodniono ponadto, że formy aglikonowe saponin są mniej aktywne 
przeciwgrzybiczno od glikozydów, natomiast w grupie glikozydów monodesmozydy  
odznaczały się wyższą aktywnością grzybobójczą od bidesmozydów [Houghton i wsp. 
2006].

OCENA WŁAśCIWOśCI TOKSYKOLOGICZNYCH LUCERNY 
W OPARCIU O BADANIA PRZEDKLINICZNE

Badania in vitro w kierunku genotoksyczności, przeprowadzone przy wykorzystaniu 
szczepów salmonella typhimurium TA98 i TA100 (test Amesa), nie wykazały działania 
mutagennego składników wyciągu acetonowego z ziela lucerny [White i wsp. 1983].

Zaburzenia hematologiczne (pancytopenia, anemia, leukopenia) i serologiczne 
(powstawanie przeciwjądrowych przeciwciał), zbliżone do występujących 
u ludzi przypadku poważnego schorzenia autoimmunologicznego - toczenia 
rumieniowatego układowego (SLE), zaobserwowano u małp karmionych dietą 
z dodatkiem kiełków lucerny. Ustalono, że składnikiem toksycznym, odpowiedzialnym 
za rozwój ww  schorzenia jest aminokwas - L-kanawanina (Ryc. 2), [Malinow i wsp. 
1982].

Rycina 2. Struktura chemiczna L-kanawaniny
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L-kanawanina jest strukturalnym analogiem argininy, wbudowywanym, w zastępstwie 
tego ostatniego związku, w strukturę jąder komórkowych i białek, czego następstwem 
jest m.in. zakłócona synteza DNA i RNA. W badaniach in vitro wykazano wpływ 
L- kanawaniny na zmianę funkcji immunoregulacyjnej limfocytów T-supresorowych 
oraz zwiększone uwalnianie przeciwciał klasy IgG, co może mieć związek z rozwojem 
zmian autoimmunizacyjnych w organizmach zwierzęcych, zbliżonych do obserwowanych 
w zespole SLE [Alcocer-Varela i wsp. 1985; Akaogi i wsp. 2006].

Kompleks związków saponinowych, wyodrębniony z części nadziemnych lucerny, 
podawany małpom przez okres 6 lub 8 tygodni, nie spowodował natomiast żadnych 
efektów toksykologicznych w grupie badanych zwierząt [Malinow i wsp. 1981].

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badań przedklinicznych dokumentują wielokierunkowość 
działania farmakologicznego składników czynnych lucerny. Mimo to, najbardziej 
prawdopodobna (z punktu widzenia dalszych, potencjalnych zastosowań medycznych) 
wydaje się możliwość wykorzystania tej rośliny jako pomocniczego środka w hiperlipidemii 
i miażdżycy naczyń krwionośnych. Izolowane związki saponinowe lub zespoły saponin 
lucerny, o dobrze udokumentowanej aktywności przeciwdrobnoustrojowej, mogą 
w przyszłości stanowić składniki roślinnych produktów leczniczych o szerokim spektrum 
działania przeciwgrzybiczego. Należy jednakże pamiętać, że wykrycie w zielu (a zwłaszcza 
nasionach lucerny) obecności toksycznego aminokwasu L-kanawaniny, wywołującego 
groźne reakcje autoimmunologiczne u zwierząt i ludzi, może znacząco ograniczać 
możliwość wykorzystania tej rośliny jako źródła doustnych produktów leczniczych. 
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SUMMARY

Phytochemical constituents of alfalfa (Medicago sativa L.), comprising saponins, 
steroids, isoflavones, coumestans as well as amino acids, vitamins and minerals have 
been presented. Various types of biological activities: hypocholesterolaemic, oestrogenic, 
anti-diabetic, immunomodulatory, antimicrobial (bactericidal and antifungal) of lucerne 
have been described based on results of numerous in vitro and in vivo experiments. 
Toxicological aspects of alfalfa, in relation to L-canavanine – a non-protein amino 
acid, suspected of being the possible causative agent of an autoimmune disease similar 
to systemic lupus erythematosus (SLE) and observed in monkeys fed alfalfa seeds, has 
been also discussed.
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WSTęP

W medycynie ludowej od dawna wykorzystywano niezwykłe właściwości lecznicze 
lucerny (Medicago sativa L.), powszechnie kojarzonej raczej z rośliną pastewną. 
Obecnie badania naukowe potwierdzają, że części lucerny znajdujące się nad ziemią, 
a zwłaszcza jej liście, zawierają znaczne ilości beta-karotenu, witamin B, C, D, E i K oraz 
soli mineralnych: potasu, żelaza, wapnia i fosforu. Te dwa ostatnie składniki są bardzo 
pożyteczne dla kości i zębów rozwijającego się organizmu. Dzięki wysokiej zawartości   
chlorofilu, jednego z czterech znanych w przyrodzie najsilniejszych fitozwiązków 
o działaniu przeciwnowotworowym, lucerna ma także działanie odtruwające i zapobiega 
nowotworom układu trawienia: nowotworom jelit (okrężnicy, odbytu), raka żołądka 
i przełyku.

Angielska nazwa lucerny brzmi alfalfa. To słowo pochodzenia arabskiego - znaczy 
ojciec i prawdopodobnie ma związek z jej nadzwyczajnym działaniem wzmacniającym 
i leczniczym. Zioło to o nazwie alfalfa znajduje się w menu wielu krajów Ameryki: 
w sosach, sałatkach i zupach oraz w słodkim deserze. Z sukcesem można ją stosować 
przy ostrych i przewlekłych zaburzeniach trawienia. Pomaga w leczeniu wzdęć, wrzodów 
i braku apetytu, ponieważ, podobnie jak surowa kapusta, jest bogata w witaminę U. 
Alkalizujące właściwości lucerny wykorzystuje się do leczenia wrzodów trawiennych 
powstających w miejscach, w których błona śluzowa traci odporność na trawiące działanie 
kwasów żołądkowych (w przełyku, żołądku lub w jelicie). Działanie to wspiera węglan 
magnezu, często dodawany do nowoczesnych preparatów. Lucerna zawiera też substancje 
przeciwgrzybiczne - wspomaga leczenie drożdżaków (candida), dlatego wzmacnia 
działanie bakterii Acidophilus – prawidłowej i pożytecznej mikroflory jelit. 
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Lucerna jest dobrym, naturalnym środkiem przeczyszczającym, moczopędnym 
i obniżającym gorączkę. Poznano również jej działanie zapobiegające powstawaniu wola 
(powiększeniu tarczycy). Lucerna wspomaga wchłanianie i przyswajanie węglowodanów, 
białka, wapnia, żelaza i innych pierwiastków śladowych. Lucerna lub jej wyciąg, działa 
szczególnie korzystnie na osoby w starszym wieku. Wzmacnia system immunologiczny, 
spowalnia proces starzenia się. Zwiększa siłę życiową, wydolność fizyczną, zapewnia 
lepszy sen. Lucerna wspomaga leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia pęcherza 
moczowego lub prostaty, zmniejsza też bóle reumatyczne i wspomaga laktację 
(wydzielanie mleka). Swoje działanie rozwija powoli, ale jest ono gruntowne. Ponieważ 
lucerna zawiera duże dawki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dłuższa kuracja 
może spowodować ich kumulację. Dlatego po 2-3 miesiącach należy zrobić przerwę 
w kuracji. Frank Bouer, nazwał lucernę wielkim uzdrowicielem. W zielonych liściach tej 
rośliny odkrył osiem enzymów niezbędnych dla naszego organizmu. Ponadto stwierdził, 
że w 100 gramach lucerny zawarte jest 8000 j.m. witaminy A oraz od 20000 do 80000 j.m. 
witaminy K. Ta druga wspomaga krzepnięcie krwi i zapobiega zbyt dużej utracie krwi 
podczas miesiączkowania oraz podczas krwotoków lub w hemofilii. Również osobom, 
które często miewają krwotoki z nosa, może pomóc witamina K, zawarta w wyciągu 
z ucerny. Długo trwająca biegunka może być jednym z objawów niedoboru witaminy 
K [Anonim 1].

Doniesienia światowe o stosowaniu odżywki z wyciągu z liści lucerny skłoniły 
nas do poszukiwania składu francuskiego koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) 
zwanego też LPC oraz zastosowania tego roślinnego specyfiku u ludzi. Znany jest raport 
o wpływie koncentratu PX z lucerny z Chin na poziom hemoglobiny w krwi ludzi [Peiyou, 
1993]. W tym chińskim uniwersytecie rolniczym zbadano 40 studentów z wydziału nauki 
o żywieniu - dwudziestu mężczyzn i 20 kobiet. Podzielono ich na dwie dwudziestoosobowe 
grupy A i B. Grupa A – badana (10 mężczyzn i 10 kobiet), B kontrolna z takimi samymi 
proporcjami. Studenci w grupie badanej A, oprócz zwykłego pokarmu zjadali jeszcze 3 
kromki chleba dziennie. Każda kromka zawierała 37,5 g mąki zbożowej i 2,5 g wyciągu 
lucerny. Student w grupie badanej zjadał 7,5 g LPC dziennie. Parametrem mierzonym był 
poziom hemoglobiny (Tab. 1).

Tabela 1. Poziom hemoglobiny (g/dl) w krwi badanych pacjentów

Grupa Przed badaniem
1996.04.30

Po badaniu
1996.07.19 Wzrost wartości

Grupa A: 
badana 11,45 12,23 0,86

Grupa B: 
kontrolna 11,45 11,97 0,52

Wartość hemoglobiny 11,45 g/dl była niższa od norm (mężczyźni 16,0, kobiety 14,5). 
Można więc analizując te wartości postawić diagnozę anemii. Po 80 dniach podawa-
nia odżywki z wyciągu lucerny hemoglobina w grupie badawczej wyniosła 12,31 g/ dl, 
a w grupie kontrolnej 11,97 g/dl. W obu grupach wzrósł poziom hemoglobiny. W analizie 
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statystycznej hemoglobina w grupie badanej osiąga znaczący poziom (p ≤ 0,05). W grupie 
kontrolnej poziom był nieznaczący statystycznie. Chińczycy wyciągnęli wniosek, iż po-
dawanie dziennie 7,5 g PX może znacząco podnieść poziom hemoglobiny i jest przydatne 
w zapobieganiu anemii wśród studentów. 
Inne badania odbyły się w Laiysang Psychology Recovery Hospital w prowincji Shan-
dong (Association Pour La Promotion des Extraits Foliaires en Nutrition  Association san 
but lucrative – Loi de 1901 / Energistree a la Prefecture de Police de Paris le 29 juin 1993 
– N093/2617). Badaniu poddano 20 osób. Dziesięć z nich było w grupie badanej, a dzie-
sięć w kontrolnej. Wiek badanych wynosił od 14 do 65 lat. Podawano im dziennie 10 g 
koncentratu PX z lucerny z wodą lub z mlekiem. Tabela 2 pokazuje porównanie poziomu 
hemoglobiny w grupie kontrolnej i badanej. Wzrost poziomu hemoglobiny w grupie ba-
danej był znacznie wyższy niż w grupie kontrolnej.

Tabela 2. Poziom hemoglobiny (g/dl) w krwi badanych pacjentów

Grupa Przed badaniem
1996.05.22

Po badaniu
1996.08.31 Wzrost wartości

Grupa A,
 badana 7,65 10,6 2,95

Grupa B, 
kontrolna 8,55 9,03 0,48

W trakcie III Międzynarodowego Kongresu Gerontologii, który odbył się od 14 do 17 
listopada 1996 roku w Tesalonikach w Grecji naukowcy ze szpitala chorób przewlekłych 
z Bukaresztu w Rumunii, Zeana i wsp. [2003] przedstawili doniesienie pt.: Foliowy eks-
trakt z lucerny jako dodatek żywieniowy dla osób starszych. Przebadano grupę 50 osób 
w przedziale wiekowym 50-86 lat. Analizie poddano objawy kliniczne: ogólne osłabienie 
oraz obniżenie zdolności do wysiłku. Laboratoryjnie obserwowano niską zawartość he-
moglobiny, żelaza, magnezu, wapnia, retinolu oraz cholesterolu. Preparat z lucerny po-
dawano przez 15 dni w dawkach 15 g na dzień. Według autorów zawartość hemoglobiny 
wzrosła u wszystkich badanych średnio 12,96 % (wartości graniczne 5,9% - 40%), poziom 
żelaza u 37 osób wzrósł przeciętnie o 74%. Zawartości retinolu wzrosła u 88% badanych, 
średnio o 18,25%. Poziom wapnia wzrósł u 68% badanych do średniej 5,02%. Poziom 
magnezu wzrósł u 56% średnio o 38,54%. Praktycznie u wszystkich badanych koncentrat 
z lucerny (alfalfa) był dobrze tolerowany i akceptowany. U pacjentów z objawami anemii 
spowodowanej zaburzeniem wchłaniania żelaza ekstrakt poprawiał wartości morfologicz-
ne krwi (hemoglobinę, erytrocyty i hematokryt). U osób starszych zaobserwowano wzrost 
poziomu retinolu, wapnia i magnezu.
Doniesienia dr Petronile Teran pediatry z Managui – Nikaragua dotyczące stosowania 
wyciągu z liści lucerny (PX) w dawkach 10 g dziennie przez okres 4 miesięcy doku-
mentują wzrost poziomu hemoglobiny z najniższych wartości początkowych – 10,56 g/dl 
do wartości 12,5 g/dl w 90% (Tab. 3). W praktyce lekarzy nikaraguańskich zalecane jest 
podawanie wyciągu z liści lucerny u kobiet w ciąży i matek karmiących. 
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Tabela 3. Zawartość hemoglobiny g/dl w krwi pacjentów przed i po zastosowaniu dodatku PX

Dzielnica Wiek w 
miesiącach

Hb
początkowa

Hb
końcowa Różnica

„22 de Enero”
06-11
12-23
24-72

10,57
10,98
11,28

12,30
12,15
12,36

1,73
1,17
1,08

„Tres Ochenta”
06-11
12-23
24.72

11,32
10,80
11,28

11,90
11,93
12,30

0,58
1,13
1,02

„Sabanagrande” 12-23
24-72

11,40
11,34

12,50
12,36

1,10
1,02

„Salomon 
Moreno”

06-11
12-23
24-72

10,56
11,10
11,27

11,63
12,00
12,18

1,07
0,90
0,91

U dzieci z poszczególnych dzielnic, którym podawano koncentrat białkowo-ksantofilowy 
PX, stwierdzono znaczącą poprawę poziomu hemoglobiny (Tab. 4)

Tabela 4. Udział populacji dzieci w poprawie poziomu hemoglobiny po zastosowaniu PX

Dzielnice Dzieci z anemią Hb > 12 g/dl Poprawa w badanej 
populacji, %

„22 de Enero” 53 48 90
„Sabanagrande” 20 17 85
„Salomon Moreno” 36 24 67
„Tres Ochenta” 65 60 92
Suma 174 149 86

Odnotowano również znaczący wzrost poziomu hemoglobiny u kobiet w ciąży i matek 
karmiących (Tab. 5 i 6).

Tabela 5. Poziom hemoglobiny (g/dl) przed i po badaniu kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących

Dzielnice Hb początkowa Hb końcowa Różnica
„22 de Enero” 10,30 12,00 1,70
„Tres Ochenta” 11,25 12,30 1,10
„Sabanagrande” 11,50 12,12 0,62
„Salomon Moreno” 11,40 12,60 1,20
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Tabela 6. Kobiety w ciąży i matki karmiące, których stan się poprawił (suma)

Dzielnice Matki z anemią Hb > 12 g/dl Procentowo
„22 de Enero” 3 2 67
„Sabanagrande” 5 5 100
„Salomon Moreno” 3 3 100
„Tres Ochenta” 4 4 100
Suma 15 14 93.3

W 2004 roku w trakcie obowiązujących badań sportowo-lekarskich, zgodnych z pra-
wodawstwem polskim (jednym z obowiązujących badań jest badanie morfologiczne krwi) 
stwierdzono u lekkoatletki I.K., lat 19, z młodzieżowej reprezentantki Polski w biegach 
na 200 i 400 metrów w trakcie treningu przygotowawczego do sezonu poziom hemoglo-
biny  11 g/dl oraz hematokryt 34,2 %. Zawodniczka zgłaszała szybką męczliwość oraz 
obniżenie tolerancji wysiłkowej. W badaniu stwierdzono zawartości magnezu, wapnia 
oraz żelaza poniżej obowiązującej normy. Leczona była ona dostępnymi preparatami że-
laza, po których występowały objawy dyspeptyczne. Przystała na propozycję stosowania 
koncentratu z lucerny PX dwukrotnie po 3,5 g dziennie (płaska łyżeczka rano i wieczorem 
z sokami dostępnymi w sprzedaży). Po 7 dniach stosowania koncentratu PX wystąpiła 
poprawa samopoczucia, zdecydowana akceptowalność treningu. Po 20 dniach stosowania 
suplementacji poziom hemoglobiny wyniósł 13,5 g/dl, zaś hematokryt 42,1%. Aktualnie 
zawodniczka stosuje PX tylko w okresie przygotowawczym do sezonu, poziom hemoglo-
biny utrzymuje się na poziomie 14,5 g/dl, hematokryt zaś na poziomie 45%. 

Inny przypadek, zawodnik G.S., lat 24, chodziarz. W trakcie badań sportowo- lekar-
skich zgłosił znużenie treningiem oraz złe samopoczucie. Zawodnik wykonywał trening 
tlenowy i znajdował się w trakcie okresu startowego (hemoglobina 13,0 g/dl, hematokryt 
39,4%). Zaproponowano stosowanie koncentratu PX z lucerny – 1 płaską łyżeczkę rano 
i wieczorem. Po 3 dniach zgłosił poprawę stanu psychofizycznego, którą określił jako 
powrót do szybszej restytucji powysiłkowej. Zawodnik stosował obciążenia treningowe 
założone w programie treningowym przed mistrzostwami świata w lekkiej atletyce. Po 20 
dniach stosowania PX wykonano badanie morfologiczne krwi. Wynik był następujący: 
hemoglobina 15,1 g/dl, hematokryt 49%. W trakcie stosowania PX zawodnik uzyskał 
minimum na mistrzostwa świata; był poddany badaniu antydopingowemu (analizowano 
wysoki hematokryt). Badanie to przy stwierdzanej obecności w PX fitosterydów i fito-
androgenów zobligowało nas do zlecenia badania preparatu w kierunku obecności sub-
stancji zabronionych w sporcie. W Instytucie Sportu – Zakład Badań Antydopingowych 
w Warszawie od 17.07.2005 do 22.08.2006 przeprowadzone badania odżywki Medica-
go dały wynik negatywny. W konkluzji badań – preparat koncentratu PX z lucerny nr 
laboratoryjny 6-12-82 stwierdzono, iż substancji zabronionych w sporcie nie  wykryto 
(załącznik 1).

Kontynuowaliśmy, więc suplementowanie w okresie startowym wyżej wymienionego 
zawodnika, u której aktualna wartość hemoglobiny wynosi 15 g/dl, a hematokryt 45%. 
Zawodnik ten jest objęty przygotowaniem do igrzysk olimpijskich w Pekinie i uzyskał 
minimum olimpijskie.
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Kazuistyczny przypadek sportowca, młodzika, a później juniora uprawiającego pły-
wanie, u którego w okresie pokwitania, szybkiego wzrostu, oraz bardzo intensywnych tre-
ningów oraz startów sportowych wystąpił zespół małopłytkowości idiopatycznej, związa-
ny najprawdopodobniej z obniżeniem odporności, m.in. będący skutkiem intensywnych 
wysiłków fizycznych.

Załącznik 1. świadectwo badań na obecność substancji zabronionych w sporcie
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Pacjent: Marcin M. data ur. 22.05.1992. Uprawiana dyscyplina: sportu: pływanie. 
Jednostka chorobowa: ITP (małopłytkowość idiopatyczna). Data zachorowania: 
14.12.2004.

Przyczyna choroby: nieznana (podejrzewany czynnik bakteryjny).
Objawy: krwotoczna wysypka, wybroczyny krwiste na śluzówce jamie ustnej, 

krwawienie z nosa. 
Pobyt w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego od dnia 14.12.04 do 

dn. 17.12.04.
W badaniach dodatkowych znacznego stopnia trombocytopenia PLT 1,0 k/ul, układ 

biało- i czerwonokrwinkowy w normie. Parametry zapalne w normie. Podano koncentrat 
krwinek płytkowych, leki uszczelniające naczynia, endoglobuliny. Nie uzyskano wzrostu 
liczby płytek. Przesłano pacjenta  do Szpitala Wojewódzkiego Nr.2 w Rzeszowie 
na Specjalistyczny Oddział Dziecięcy ul. Lwowska 60, gdzie przebywał w dn.17.12.2004-
14.01.2005. Wykonano biopsję szpiku kostnego uzyskując w mielogramie obraz typowy 
dla ostrej małopłytkowości. Włączono do leczenia duże dawki sterydów dochodząc do 
4 mg/kg, oraz przetoczono ponownie immunoglobuliny w dawce do 1,6 mg/kg uzyskując 
w 4 dobie od ich przetoczenia wzrost liczby płytek do 123 tys. Od tego momentu rozpoczął 
się ponowny spadek liczby płytek aż do wartości 7,5 tys. Przesłano pacjenta do leczenia do 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Klinika Hematologii i Onkologii w Lublinie, 
ul .Chodźki, gdzie leczony był pacjent początkowo stacjonarnie, a następnie ambulatoryjnie 
w dn.17.01.05 aż do połowy 05.2005. Wykonano badania w kierunku czynników 
reumatycznych uzyskując jedynie podwyższony poziom przeciwciał przeciwjądrowych, 
miano 1:40, pozostałe wyniki prawidłowe. Włączono Encorton, początkowo zaczynając 
od dawek 2 mg/kg oraz leki osłaniające. Uzyskano poprawę, pomimo ubocznych efektów 
długotrwałego podawania sterydów. Jednak przy kilkakrotnych próbach zmniejszenia 
dawki sterydów uzyskiwano gwałtowny spadek liczby płytek, nawet poniżej 10 tys. 
W Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie zaproponowano usunięcie 
śledziony lub włączenie leków immunosupresyjnych. W związku z powyższym udano się 
na konsultację do Kliniki Hematologii Dziecięcej Prokocim Kraków, gdzie zaproponowano 
jeszcze jedną próbę bardzo powolnego spokojnego odstawiania Encortonu. Po konsultacji 
z rodziną postanowiliśmy podać preparat Medicago sativa. Podano go po uprzednim 
zmieleniu zaczynając od mniejszych dawek stopniowo dochodząc do dawki 3x łyżka 
stołowa, podając go jednoczenie z witaminą C. Uzyskano wzrost liczby płytek początkowo 
do wartości do 60 tys., a później powyżej 100 tys., pomimo stopniowego odstawienia 
sterydów. Czas brania preparatu Medicago-sativa do 3 miesiecy. We wrześniu 2006, 
pomimo braku podawania sterydów i zaprzestania podawania preparatu Medicago sativa 
uzyskano stałą poprawę wartości płytek do 230 tys. oraz spadek wartości przeciwciał 
przeciwjądrowych do wartości prawidłowych.

Obecnie pacjent nie zażywa żadnych leków, stosuje jedynie dietę oraz nawadnianie 
przy pomocy płynów izotonicznych. Liczba płytek okresowo sprawdzana osiąga poziom 
ponad 200 tys. Pacjent powrócił do czynnego uprawiania sportu, biorąc udział w styczniu 
2006 w Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu, poprawiając kilka swoich rekordów 
życiowych. Ostatnio (marzec 2007) uczestniczył w Międzynarodowych Zawodach 
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Pływackich Młodzików i Juniorów w Berlinie, gdzie również osiągnął duże sukcesy.
Dla potwierdzenia skuteczności stosowania odżywki z koncentratu PX z lucerny 

przedstawiamy dramatyczny przypadek niezwiązany ze sportem.
Hubert P. urodzony 5.11.2003
Jednostki chorobowe: Trombocytopenia chronica,
                                   Anemia z niedoboru żelaza,
                                   Niedoczynność tarczycy,
                                   Stan po zapaleniu biodra lewego,
                                   Przerost grasicy.
Data zachorowania (trombocytopenia): 25.01.2005.
Przyczyny choroby: nieznane.
Objawy małopłytkowości to drobno plamiste wybroczyny oraz tworzące się 

samoistnie krwiaki podskórne. Dziecko diagnozowane w Klinice Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej Szpitala Klinicznego AM Lublin. Początkowo poziom PLT w granicach 
20 x 103/µl, pozostałe elementy morfotyczne: erytrocyty 4,19 x 106/µl, hematokryt 
29,9 %, hemoglobina 9,9 g/dl, leukocyty 6,7 x 103/µl. Wykonano punkcję szpiku 
kostnego, uzyskując w mielogramie megakariocyty na różnym stopniu rozwoju, głównie 
mikromegakariocyty, które sporadycznie wykazywały czynność płytkotwórczą oraz obraz 
erytropoezy normoblastycznej. W leczeniu małopłytkowości zastosowano sterydy (Solu-
medrol, Encorton), endoglobuliny (Intraglobin), a w leczeniu anemii preparaty żelaza 
(Ferrum lek), włączono również Letrox ze względu na niedoczynność tarczycy. Uzyskano 
chwilowe poprawy poziomu PLT nawet do 250 tys. płytek, oraz okresowe spadki poziomu 
PLT do 12 tys./mm przy infekcjach lub próbie odstawienia sterydów. Dziecko kilkakrotnie 
hospitalizowane z tego powodu w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala 
Klinicznego AM Lublin oraz w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie na Oddziale 
Dziecięcym. W lipcu 2005 na życzenie rodziców przeniesiono leczenie dziecka do Kliniki 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium 
Medicum UJ w Krakowie. Ponownie podano w leczeniu małopłytkowości endoglobuliny, 
oraz sterydy i opanowano zapalenie ucha środkowego antybiotykoterapią uzyskując 
przejściową poprawę poziomu płytek PLT do 148 tys./mm. Wykonano również dodatkowe 
badania oznaczając, m.in. poziom immunoglobulin w surowicy, które były w normie, zaś 
przeciwciał przeciwpłytkowych nie stwierdzono. Potwierdzono również anemię z powodu 
braku żelaza i kontynuowano leczenie doustnymi preparatami żelaza i kwasem foliowym. 
Poziom PLT u dziecka nawet przy banalnych infekcjach dróg oddechowych spadał do 
poziomu 12-25 tys./mm. Było ono wielokrotnie hospitalizowane w Klinice Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W styczniu 
2006 włączono w proces leczniczy imunosupresory Immuran i podając sterydy w pulsach. 
Jednak uzyskiwano krótkotrwałą poprawę poziomu PLT, przy nadal utrzymującej się 
anemii. Poziom PLT spadał i utrzymywał się w granicach 15-40 tys. Włączono w sierpniu 
2006 preparat ziołowy Medicago sativa w dawkach 5 g/dobę nie przerywając terapii 
zaleconej przez Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Uzyskano po 
miesiącu stosowania preparatu ziołowego PX znaczną poprawę poziomu PLT w surowicy 
oraz znaczną poprawę w zakresie obrazu czerwonokrwinkowego. Stan ten utrwalił się, 
pomimo odstawienie imunosupresorów, sterydów i imunoglobulin.
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PODSUMOWANIE

Koncentrat białkowo-ksantofilowy PX z lucerny (Medicago sativa) może stanowić 
interesujący dodatek do żywności jako preparat wzmacniający odporność organizmu, 
przyczyniając się do zwiększenia poziomu hemoglobiny i dobrego samopoczucia ludzi.
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APPLICATION OF A PROTEIN-XANTHOPHYLL LUCERNE 
CONCENTRATE AS A DIET SUPPLEMENT

 FOR HUMANS – A CASE STUDY
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huMan, BlooD, health

SUMMARY

This work focuses on an assessment of effectiveness of application of a protein-
xanthophyll (PX) concentrate additive as a food supplement for humans. Results of 
researches carried out by some authors as well as cases observed by a sport doctor showed 
that application of a PX additive increased the level of haemoglobin and haematocrit in 
patients’ blood. The ill felt better and were less prone to tiredness. A protein-xanthophyll 
PX alfalfa (Medicago sativa) concentrate can, therefore, constitute a good food additive as 
a preparation strengthening the immune system and increasing people’s health. 
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STUDIUM PORóWNAWCZE WPŁYWU PODAWANIA 
KONCENTRATU BIAŁKOWO-KSANTOFILOWEGO

 Z LIśCI LUCERNY ORAZ ŻELAZA I KWASU FOLIOWEGO 
DLA POLEPSZENIA WYNIKóW KRWI 

U DOJRZEWAJĄCYCH DZIEWCZĄT CIERPIĄCYCH 
NA ANEMIę

Słowa kluczowe: lucerna, Dziewczęta, krew, żelazo, kwaS Foliowy

WSTęP

Rozkwit organizmu ludzkiego w wieku dojrzewania, to czarujący, przewidywalny 
i nie mniej fascynujący okres w życiu człowieka. Cechą charakterystyczną wieku 
dojrzewania jest zmiana funkcji fizjologicznych, metabolicznych oraz wyglądu 
zewnętrznego. Istnieje ogólne przeświadczenie w społeczeństwie, że lata dojrzewania są 
zwykle wolne od poważnych problemów zdrowotnych. Przeciwnie – to decydujący okres, 
ponieważ dojrzewająca dziewczyna to wciąż jednak rozwijające się dziecko. Pomimo 
zadziwiających osiągnięć w dziedzinie zdrowia i odżywiania, znaczna część młodych 
ludzi w krajach rozwijających się, cierpi z powodu anemii. Efekt wczesnego niedoboru 
odżywczego jest widoczny w okresie dojrzewania przeważnie u dziewcząt. Dojrzewanie 
to czas rozwoju fizycznego, poznawczego oraz psychicznego. światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) w 2000 roku oszacowała, że około 30-55% dziewcząt w okresie 
dojrzewania cierpi z powodu anemii.

W siódmym 5-letnim planie (2001) zaznaczono, że problem anemii jest tak duży, 
że należałoby zastosować suplementy odżywcze i opracować specjalne strategie 
na wzmocnienie odporności tak, aby spowodować widoczny efekt i poprawę tej sytuacji.
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Indie były pierwszym spośród państw rozwijających się, które przystąpiły 
do Międzynarodowego Programu Profilaktyki Anemii (NAPP) w 1970, aby zapobiegać 
anemii wśród kobiet i dzieci poprzez dystrybuowanie żelaza oraz tabletek z kwasem 
foliowym. Po spożyciu tych tabletek, osoby donosiły o licznych skutkach ubocznych 
ze strony przewodu pokarmowego takich jak: nudności, wymioty, itp. Jednakże 
z powodów takich jak: nieregularne zażywanie, nie stosowanie się do zaleceń lekarza, 
program ten nie odniósł zamierzonego skutku w zapobieganiu anemii. To dało nam 
wskazówki do poszukiwania innych rozwiązań. Koncentrat z liści lucerny okazał się być 
dobrym źródłem składników biologicznie czynnych. Wyciąg z liści roślin zielonych jest 
najbardziej obiecującym i nowatorskim źródłem mikroodżywczym, jak również dobrym 
źródłem białek roślinnych. Celem tego studium było porównanie wpływu podawania 
wyciągu z liści lucerny (LC) oraz żelaza i kwasu foliowego w celu poprawienia wyników 
krwi u dojrzewających dziewcząt.

W związku z powyższym postanowiono: 
•	 oznaczyć poziom anemii u dojrzewających dziewcząt,
•	 opracować dawkę koncentratu z liści lucerny (LC) oraz tabletek IFA (z kwasem 

foliowym), skutecznie podnoszącą poziom hemoglobiny we krwi badanych,
•	 ocenić wpływ suplementacji na całkowity poziom żelaza u badanych osób.

MATERIAŁ I METODY

Badania zostały przeprowadzone w Shastri Nagar Kacchi Basti w dzielnicy slamsów 
przy mieście Jaipur, Indie. Grupą docelową były dziewczęta dojrzewające, mieszkające 
w tej okolicy. Wszystkie dziewczęta w wieku 14 do 18 lat skontaktowano z pracownikami 
Anganwadi, którzy wyjaśnili im cel badania. Dziewczęta, które zdecydowały się wziąć 
udział w badaniu zostały wpisane na listę według następujących kryteriów:

- poziom Hb powinien być poniżej 12 mg/dl,
- wiek pomiędzy 14-18 lat,
- osoba powinna być niezamężna,
- nie powinna cierpieć na inne dolegliwości,
- powinna wyrazić zgodę na badanie,
- rodziny osób badanych powinny wyrazić zgodę na badanie.
W badaniu udział wzięło 120 osób, które podzielono na dwie grupy:
•	 grupa eksperymentalna I (otrzymywała dodatek IFA – żelazo i kwas foliowy),
•	 grupa eksperymentalna II (otrzymywała LC – wyciąg z liści lucerny).
Jedna duża tabletka żelaza i kwasu foliowego (60 mg żelaza i 0.05 mg kwasu 

foliowego) była podana grupie I każdego dnia. Dla dziewcząt grupy II podawano 10 g 
suszonego koncentratu z liści lucerny (8 mg żelaza i 0,03 mg kwasu foliowego) jako 
dodatek ziołowy.

Warto wspomnieć, że tabletki z żelazem i kwasem foliowym występowały w postaci 
siarczanu żelaza w czystej formie chemicznej, podczas gdy koncentrat z liści jest naturalnym 
suplementem odżywczym i zawiera również wiele różnych minerałów, witamin i innych 
składników biologicznie czynnych.
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Dokładnie zaplanowano przeprowadzenie tego badania oraz zapoznano tubylców 
z możliwymi korzystnymi efektami po podaniu obu suplementów. Podawano je przez 
okres 135 dni. 

Argumenty do przeprowadzenia badań opracowano według następującej strategii:
•	 dyskusja w grupie badanych osób,
•	 kontakt bezpośredni z badanymi – „od drzwi do drzwi:,
•	 demonstracja praktyczna ( jak spożywać koncentrat z liści lucerny),
•	 przytaczanie innych przykładów osób, które spożywały suplement regularnie 

i jakie korzyści można z takiego postępowania uzyskać.
Około 120 dojrzewających dziewcząt zostało wybranych do badań. Dziewczęta poddały 

się wstępnym badaniom krwi. Kilka osób nie zażywało suplementu regularnie, kilka miało 
obfite menstruacje, zaburzenia tarczycy i inne komplikacje. Te osoby zostały wykluczone 
z końcowej analizy. Ostatecznie 90 osób (40 zażywających IFA i 50 zażywających LC) 
zostało poddanych analizie statystycznej.

WYNIKI

Uzyskane wyniki badań uwydatniły znaczną poprawę wskaźników krwi obserwowaną 
na podstawie poziomu Hb oraz innych parametrów jak TRBC, PCV, MCV, MCH, 
MCHC, żelazo w obu grupach badanych. W obu grupach zaobserwowano około 15% 
wzrost poziomu hemoglobiny. Te dane zostały sprawdzone dla większej próby populacji 
i dowiodły, że jeśli użyjemy LC (koncentratu białkowo-ksantofilowego z liści lucerny) 
jako suplementu dla większej populacji, to rezultat będzie jeszcze bardziej obiecujący niż 
przy użyciu tylko IFA;

Zawartość żelaza w preparacie IFA to 60 mg, a w 10 g koncentratu LC to tylko 8 mg żelaza, 
a pomimo tego faktu wyniki dla obu grup były podobne. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnych różnic pomiędzy dwoma grupami. Uzyskane wyniki mogą dowodzić o lepszym 
przyswajaniu żelaza z LC oraz skuteczności działania tego suplementu w diecie ludzi.

 

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

Wyniki badań okazały się być obiecujące dla koncentratu z liści lucerny, gdyż 
pozwoliły na osiągnięcie podobnych i porównywalnych rezultatów w zwiększaniu 
poziomu żelaza we krwi badanych osób. Oba suplementy pokazały podobną efektywność 
poprawy wyników krwi. Pomimo małej dawki koncentratu z liści lucerny podawanej 
badanym, poziom Hb we krwi, jak inne parametry poprawiły się. Na ten końcowy efekt 
mogły wpłynąć także inne składniki koncentratu z lucerny jak miedź, cynk i wiele innych 
składników biologicznie czynnych. Wiele dotychczasowych badań również wykazało, 
że dodatek cynku wraz z żelazem poprawia poziom hemoglobiny i ma dobroczynny 
wpływ na anemię spowodowaną brakiem żelaza [Kolesteren i wsp., 1999]. Miedź również 
odgrywa znaczącą rolę w podwyższaniu poziomu hemoglobiny jak również stymuluje 
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regenerację czerwonych ciałek [Hart i wsp., 1925; McHargue i wsp., 1928]. Keil i Nelson 
[1931] odkryli, że regeneracja hemoglobiny pojawia się, kiedy Fecl3 z dodatkiem mleka 
podawano jako suplement szczurom, ale szybkość regeneracji znacznie wzrastała, gdy 
podawano dodatkowo małą ilość siarczku miedzi.

Wyciąg z liści lucerny ma trawiasty smak i badani mieli problemy z jednorazową 
konsumpcją 10 g proszku. Poradzono im spożywanie tych 10 g w 2-3 porcjach w ciągu 
dnia. Dodatek 10 g nie jest aż tak problematyczne w konsumpcji, może być podane 
doustnie ze szklanka wody (soku cytrynowego), z kefirem, jogurtem lub z soczewicą. 
Być może mniejsza dawka 5 g proszku z LC może być podawana przez długi czas jako 
suplement diety, tak aby uboższe grupy ludzi mogły dostać jakąś dodatkową porcję 
witamin i składników odżywczych w ich dietach. Rząd Rajasthan szuka odpowiedniego 
suplementu odżywczego dla swoich programów uzupełniających żywienie i koncentrat 
z liści lucerny może być właśnie użyty do takich celów.

PIśMIENNICTWO 

W DYSPOZYCJI AUTORóW TEKSTU
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A COMPARATIVE STUDY OF IMPACT OF LEAF 
CONCENTRATE AND IRON AND FOLIC ACID 

SUPPLEMENTATION ON BLOOD PROFILE OF ANEMIC 
ADOLESCENT GIRLS
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SUMMARY

The study was conducted on 120 girls age of 14-18 years, divided in two groups: 
group I, which was given 60 mg iron and 0.05 mg folic acid daily and group II, where 
objects were given alfalfa leaf concentrate (LC) (8 mg iron and 0.03 mg folic acid daily) 
as a herbal supplementation. The level of Hb, TRBC, PCV, MCV, MCH, MCHC and iron 
in blood  was determined just before experiment and in 120 days of the trial.

Results concerning the increase of iron level  in both groups were similar. Both sup-
plements have shown a similar blood improvement effects.  In spite of  a small dose 
of iron in the leaf concentrate, Hb level (and other parameters) were improved. In both 
groups Hb level increased about 15%. 

These results may proof of better iron absorption from LC preparation and better ef-
fect of that supplement in human’s diet.





65

Danuta kołożyn-kraJewSka

SGGW w Warszawie
Zakład Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
e-mail: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl

BEZPIECZEńSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOśCI
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zagrożenia, SySteMy zapewnienia BezpieczeńStwa

WSTęP

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności definiowane jest przez Codex Alimentarius, Food 
Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, [2003] jako zapewnienie, że żywność nie spowoduje 
uszczerbku na zdrowiu konsumenta, jeśli jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem. 

Polska ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje bezpieczeństwo 
żywności jako „ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących 
w szczególności: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji 
zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, 
cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach 
produkcji lub obrotu żywności - w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”.
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności jest z punktu widzenia konsumenta najważniejszą 
cechą jakości, stąd też prawo żywnościowe (światowe i europejskie) szczegółowo 
reguluje tę kwestię w celu upewnienia konsumenta, że żywność, którą nabywa spełnia 
jego oczekiwania pod względem bezpieczeństwa. Pojęcie bezpieczeństwa nie należy 
jednak ograniczać tylko do bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, ale również widzieć 
je w kontekście zdrowia publicznego, żywienia, jakości żywności i pasz, a także 
bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta.

Wyniki badań przeprowadzonych przez europejską organizację Eurobarometr 
wykazały, że 68% konsumentów niepokoi się o bezpieczeństwo spożywanej przez 
siebie żywności, a 35% uważa, że oferowana żywność nie jest bezpieczna. Zwłaszcza 
wydarzenia z ostatnich lat np. gąbczasta encefalopatia bydła, (BSE - bovine spongiform 
encephalopathy), tzw. choroba szalonych krów w Wielkiej Brytanii, afera dioksynowa 
w Belgii czy wykrycie glikolu w winach austriackich, zaniepokoiły konsumentów.
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W krajach uprzemysłowionych nadal notuje się wiele zatruć pokarmowych, które 
w skali roku dotyczą prawie 30% populacji. W najlepszym przypadku są to kilkudniowe 
niedyspozycje, ale zdarzają się też długotrwałe choroby lub zgony. W krajach 
uprzemysłowionych średnio 20 mieszkańców na milion, umiera każdego roku z powodu 
zatrucia pokarmowego. Jak podaje WHO, każdego roku w Azji umiera ok. 700000 
ludzi z powodu chorób, których przyczyną była spożywana żywność lub woda. Ogólnie 
w krajach rozwijających się, co roku z powodu zatruć pokarmowych, umiera 1,8 miliona 
ludzi [Tirado, 2004]. Wprawdzie w wielu krajach realizuje się programy, które mają 
przeciwdziałać tym problemom, jednak globalnie liczba zatruć pokarmowych zwiększa się.

Powyższe fakty spowodowały konieczność zmiany sposobów zagwarantowania 
jakości zdrowotnej produkowanej żywności. Zarówno w krajach Unii Europejskiej 
jak i w innych rejonach świata zaproponowano i obecnie wymaga się od uczestników 
łańcucha żywnościowego, stosowania podejścia systemowego. Podstawą wszystkich 
systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności są działania prewencyjne, zapobiegające 
zaistnieniu sytuacji niebezpiecznych z punktu widzenia zdrowia konsumenta.

ZAGROŻENIA W PRODUKCJI ŻYWNOśCI

Zagrożenia zdrowotne, które mogą wystąpić w łańcuchu żywnościowym mają różny 
charakter. Rozporządzenie 178/2002/EC definiuje „zagrożenie” jako czynnik biologiczny, 
chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy lub stan żywności lub paszy, mogący 
powodować negatywne skutki dla zdrowia, natomiast „ryzyko” to niebezpieczeństwo 
zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia oraz dotkliwość takich skutków 
w następstwie zagrożenia.

Do najpoważniejszych zalicza się zagrożenia biologiczne, niemniej istotne są także 
czynniki chemiczne. Szczególnie problem jakości mikrobiologicznej żywności uznawany 
jest w skali światowej za bardzo istotny. Obserwuje się także przyrost liczby osób 
o podwyższonej podatności na zachorowania np. chorych na AIDS. Przyczyną wzrostu 
zachorowań jest także transport nietrwałej, mało przetworzonej żywności na duże 
odległości, co umożliwia przenoszenie drobnoustrojów patogennych po całym świecie. 
Innymi czynnikami przyczyniającym się do zmiany epidemiologii zatruć i zakażeń 
pokarmowych są rodzaje spożywanych przez ludzi produktów żywnościowych, ich źródła 
i zmiana wymagań konsumentów ze wskazaniem na żywność o niskim stopniu utrwalenia, 
czyli żywność minimalnie przetworzoną [Altekruse i wsp. 1996, Ehiri i Morris, 1994, 
Notermans i wsp. 1994].

Do powyższej listy można dodać jeszcze wzrost popularności odżywiania poza 
domem, a więc podniesienie znaczenia żywienia zbiorowego oraz zmienność zachowań 
i cech drobnoustrojów. Należy także zaznaczyć, że wraz ze zmianą mikroorganizmów 
patogennych o podstawowym znaczeniu pojawiły się także nowe, wywoływane przez 
nie schorzenia, nieograniczone jedynie do przewodu pokarmowego, np. zaburzenia 
neurologiczne, choroby serca i układu krwionośnego, nerek, itd. [Ehiri i Morris, 1994].
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W czasie konferencji zorganizowanej w ramach projektu Unii Europejskiej EU- RAIN 
(European Union Risk Analysis Information Network), w dniach 2 – 3 grudnia 
2004 r. w Padwie stwierdzono, że najpoważniejszymi obecnie problemami związanymi 
z drobnoustrojami są: zoonozy odżywnościowe, wirusy w żywności i nowe pasożyty 
odżywnościowe np. Cryptosporidium.

Wiedza na temat wirusów w żywności jest mniejsza niż o bakteriach czy grzybach, 
głównie ze względu na trudności związane z ich izolowaniem, hodowlą i oznaczaniem 
w produktach żywnościowych. Przez ponad 20 lat jedyną metodą diagnozowania 
wirusów było stwierdzenie ich obecności pod mikroskopem elektronowym. Obecnie 
znane są także inne metody oznaczania wirusów jelitowych, zarówno w materiale 
pobieranym od pacjenta jak i w żywności lub wodzie; są to głównie testy immunologiczne 
i hodowle kultur tkankowych. Jednak nadal nie są to metody łatwe i tylko w niektórych 
przypadkach dysponuje się rutynowymi testami [Crudell i Monini, 2004]. Podobnie jak 
bakterie jelitowe, także wirusy tego pochodzenia stanowią potencjalne zagrożenie, jako 
zanieczyszczenie żywności. Są to np. picornawirusy (np. wirus zapalenia wątroby, wirus 
polio, wirus ECHO), reowirusy, parvowirusy, adenowirusy, wirus EB (Epstein-Barr).

Zatrucia spowodowane przez Hepatitis a przenoszony przez żywność należą 
do najlepiej udokumentowanych infekcji wirusowych. Najczęstszym źródłem tych 
wirusów są częściowo gotowane skorupiaki z zanieczyszczonych wód, warzywa 
zanieczyszczone wodą ze ściekami, żywność zanieczyszczona przez osoby, które 
chorowały na żółtaczkę. Obróbka cieplna stosowana do przygotowania potraw nie zawsze 
jest skuteczna w stosunku do tych wirusów, gdyż przeżywają one normalną pasteryzację. 
Najwięcej przypadków infekcji wirusem Hepatitis a w Europie, występuje we Włoszech 
i innych krajach śródziemnomorskich i jest to związane z konsumpcją surowych owoców 
morza i zwyczajami żywieniowymi. Wzrost międzynarodowego handlu zarówno owocami 
morza jak i warzywami może spowodować epidemię Hepatitis a w Europie i innych 
krajach, co wymaga zwrócenia większej uwagi na ten patogen odżywnościowy, który 
jeszcze do niedawna był zlokalizowany tylko w niektórych rejonach Europy [Kołożyn-
Krajewska, 2006].

Rotawirusy są znane jako czynnik wywołujący infekcje głównie u dzieci w wieku 
między 6 miesiącem a 1 rokiem życia. Dorośli są zwykle uodpornieni na rotawirusy, 
chociaż wykrywano je jako przyczynę „biegunki podróżnych”.  Infekcje następują zarówno 
przez bezpośredni kontakt jak też za pośrednictwem żywności czy wody. Ostatnio jednak 
wykryto, że szczepy wirusów pochodzenia zwierzęcego, głównie świńskie i bydlęce, 
mogą infekować ludzi, a w związku z tym powinno się zwrócić większą uwagę na łańcuch 
żywności pochodzenia zwierzęcego i możliwe zanieczyszczenie żywności przez personel. 
Poza tym natura genomów rotawirusów, pozwala im na zmiany genetyczne szczepów 
w czasie ich przenoszenia ze zwierząt na ludzi co może stanowić ryzyko pandemii 
wywołanej przez szczep wirusa na który większość populacji jest wrażliwa. Jest to 
sytuacja podobna jak w przypadku wirusa ptasiej grypy [Crudell i Monini, 2004].

Caliciwirusy są przenoszone przez żywność pochodzenia zwierzęcego, ale także 
warzywa i jagody. Odpowiadają one za ponad 50% wirusowych biegunek u dzieci. 
Caliciwirusy należą do rodzaju Norowirusy (NoV), do którego zalicza się także wirus 
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Norwalk. Należy zwrócić uwagę na ich cechy charakterystyczne takie jak: niska dawka 
infekcyjna, duża zmienność, łatwość zakażania, odporność na czynniki środowiskowe, 
a także problemy diagnostyczne.

Wirus Norwalk jest odpowiedzialny za ok. 1/3 wirusowych zatruć pokarmowych. 
Źródłem zatruć są także najczęściej owoce morza, głównie ostrygi. Norowirusy są 
efektywnie przenoszone przez żywność, wodę czy zanieczyszczone nimi powierzchnie. 
NoV podobne do ludzkich, ale nie identyczne, wyizolowano z materiału bydlęcego 
i świńskiego. 

Najpopularniejszym źródłem wirusów, powodujących zatrucia pokarmowe są 
skorupiaki, zakażane wirusami za pośrednictwem wody, w której żyją. Wirusy mogą 
przetrwać w zanieczyszczonej żywności przez kilka - kilkanaście dni i nie są wrażliwe 
na rozwój bakterii powodujących jej zepsucie. Istnieje wiele udokumentowanych 
przypadków infekcji wirusowych spowodowanych spożyciem sałatek, kanapek, ostryg 
i innych produktów [Koopmans, 2004]. 

Od ponad 10 lat, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, gromadzi 
się informacje na temat 11 zoonoz i czynników zoonotycznych w łańcuchu żywnościowym. 
Wprawdzie monitoring ten nadal nie jest w pełni zharmonizowany, ale pozwala na ocenę 
sytuacji związanej z zoonozami w Europie. Komisja Europejska publikuje, co roku raport 
przygotowany przez Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne Epidemiologii Zoonoz, 
Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka w Berlinie (Community Reference Laboratory for 
the Epidemiology of Zoonoses, Federal Institute for Risk Assessment). Raport ten stanowi 
podstawę oceny sytuacji związanej z zoonozami, a w przyszłości zostanie wykorzystany do 
ustalenia priorytetów w stosunku do działań kontrolnych podejmowanych na odpowiednich 
etapach łańcucha, przede wszystkim w produkcji pierwotnej [Käsbohrer, 2004].

Najpoważniejszymi, ze zdrowotnego punktu widzenia, zoonozami są: salmonelozy, 
kampylobakteriozy, jersiniozy, infekcje powodowane przez toksyczne szczepy E. coli 
oraz listeriozy. Obecnie najczęściej raportowanymi zoonozami u ludzi są salmonelozy 
i kampylobakteriozy. W roku 2002, wykazano po około 150000 przypadków zachorowań 
związanych z każdym gatunkiem tych bakterii. 

Pałeczki salmonella mogą stanowić duże zagrożenie zdrowotne. Rozpowszechniły się 
one w ostatnich dziesiątkach lat wskutek rozwoju międzynarodowego handlu żywnością 
i paszami. Obecnie znanych jest ok. 2200 typów serologicznych i wciąż odkrywane są nowe. 
Z produktów, które są przyczyną zatruć tym drobnoustrojem należy wymienić: potrawy 
i wyroby mięsne (np. hamburgery, salami), drobiowe, mleczne (także sery) i z dodatkiem 
jaj, mogą być także wewnątrz jaj. Czynnikiem wywołującym chorobę w Polsce są 
głównie pałeczki z gatunków: salmonella enteritidis, s. typhimurium i s. agona. Dane 
raportowane w Unii Europejskiej wskazują głównie na s. enteritidis, które wywołały 
ponad 60% zachorowań wykazanych w 2002 r., natomiast na drugim miejscu znajduje 
się s. typhimurium. Wymagania Unii Europejskiej dotyczące monitorowania i kontroli 
zarówno salmonella enteritidis jak i s. typhimurium w paszy dla drobiu, obowiązują od 
prawie 10 lat. Dzięki temu w ostatnich latach obserwuje się spadek nosicielstwa drobiu. 

Dopiero od niespełna 20 lat znane są zachorowania powodowane przez Campylobacter. 
Obecnie kampylobakteriozy występują i są rozpoznawane w wielu krajach na świecie, 
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przewyższając nawet salmonelozy. Do szczególnie często zanieczyszczonych tą bakterią 
produktów należą: mięso drobiowe i mleko nie pasteryzowane [Kołożyn-Krajewska 
i Chrostowska-Gońda, 1993]. Głównym czynnikiem epidemiologicznym raportowanym 
w UE jest Campylobacter jejuni, która odpowiada za ponad 90% infekcji. Obserwuje 
się sezonowość zachorowań z nasileniem przypadków w miesiącach letnich. Dawka 
infekcyjna Campylobacter jest niska; przyjmuje się, że już 500 komórek jest w stanie 
wywołać zachorowanie, ale ostatnie badania udowadniają, że może to być tylko 
10 komórek [Ridley, 2004].

W roku 2002 po raz pierwszy zanotowano 5% spadek liczby zachorowań na 
kampylobakteriozy w Unii Europejskiej. Programy zapobiegawcze w stosunku 
do nosicielstwa wśród drobiu, są realizowane w wielu krajach i przynoszą wreszcie 
pierwsze efekty. Dotyczą one przede wszystkim paszy i higieny uboju drobiu. Stwierdzono 
także, że mięso drobiowe jest głównym źródłem Campylobacter w porównaniu z innymi 
rodzajami mięsa np. wieprzowym czy wołowym i dlatego w tym zakresie należy podjąć 
prewencję [Ridley, 2004].

W roku 2002 zanotowano w Unii Europejskiej ponad 10000 przypadków jersinioz. 
Yersinia enterocolitica (i inne z rodzaju Yersinia) to bakteria psychrotroficzna, która jako 
patogen odżywnościowy, powodujący chorobę zwaną jersiniozą, została rozpoznana 
dopiero w połowie lat siedemdziesiątych. Głównym źródłem zakażenia jest woda, 
następnie produkty zawierające mleko oraz mięso surowe i gotowane, ryby, owoce morza, 
surowe warzywa [Kołożyn-Krajewska i Chrostowska-Gońda, 1993].

W ostatnich latach wzrasta liczba doniesień nt. zatruć pokarmowych wywoływanych 
przez Escherichia coli - bakterię wchodzącą w skład mikroflory przewodu pokarmowego 
człowieka i zwierząt i uważaną za nieszkodliwą, a wręcz pożyteczną. Istnieją 
jednak szczepy chorobotwórcze: eteropatogenne (EPEC), enteroinwazyjne (EJEC), 
enterotoksyczne (ETEC) i enterokrwotoczne 0157:H7 (EHEC), które mogą wywoływać 
zaburzenia jelitowe oraz infekcje o różnym przebiegu u ludzi i zwierząt. Zatrucia 
szczepami ostatniej grupy zidentyfikowano najpóźniej ze wszystkich w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych. Związane były one z piciem surowego mleka i ze spożyciem 
wołowiny [Kołożyn-Krajewska i Chrostowska-Gońda, 1993]. W roku 2002 wykazano w 
Unii Europejskiej ponad 2500 przypadków zachorowań wywołanych enterokrwotoczną 
E. coli. Obecność tej bakterii, a przede wszystkim serotypu O157 w mięsie wołowym 
i wpływ tego faktu na wywoływanie zachorowań u ludzi, zostały wykazane w szeregu 
krajach europejskich [Kołożyn-Krajewska, 2006]. Niezaprzeczalne zagrożenie stanowi 
inna bakteria psychrotrofowa - Listeria monocytogenes. Dotychczas zidentyfikowano 
7 gatunków Listeria i wyróżniono co najmniej 16 serotypów tego gatunku. W niskich 
temperaturach może wzrastać do niebezpiecznego poziomu, gdyż uzyskuje sprzyjające 
warunki, dzięki ograniczeniu wzrostu drobnoustrojów mezofilnych. Na gatunek ten 
zwraca się szczególną uwagę ze względu na udokumentowane przypadki pojedynczych 
i grupowych, groźnych infekcji ludzi oraz wywoływanie choroby (listeriozy), kończącej 
się dużą śmiertelnością. Do produktów często zanieczyszczonych L. monocytogenes 
należą sery miękkie, „maziowe” i dojrzewające z udziałem pleśni, a następnie surowe 
mięso, drób, surowe i pasteryzowane mleko, nie myte owoce i warzywa. W 2002 r. 
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zanotowano w Unii Europejskiej ponad 800 przypadków listerioz u ludzi. Wykryto Listerię 
monocytogenes w wielu rodzajach żywności, między innymi w produktach gotowych do 
spożycia, zwykle w niewielkiej liczbie komórek [Käsbohrer, 2004].

Rodzaj Cryptosporidium jest pasożytem atakującym wiele zwierząt, a także jak 
się okazuje ostatnio, człowieka. Najczęstszą drogą zakażenia jest bezpośredni kontakt 
pomiędzy ludźmi. Ostatnio stwierdza się, że woda może stanowić poważne zagrożenie 
jako źródło zakażenia. Wiele przypadków było też spowodowanych spożywaniem 
zanieczyszczonej żywności. Zakażenie organizmu człowieka następuje przez oocysty 
zanieczyszczające wodę lub żywność. Obecność oocyst stwierdzano w warzywach 
i owocach np. kapuście, selerach, szczypiorku, sałacie, pietruszce, bazylii, ogórkach, 
pomidorach, cukini; owocach morza np. ostrygach, małżach, mięczakach; produktach 
mleczarskich np. surowym mleku, jogurcie, lodach, mleku odtłuszczonym. Przypadki 
infekcji Cryptosporidium raportowano w ponad 90 krajach na 6 kontynentach. Częściej 
stwierdzano je w krajach rozwijających się np. Chinach czy Brazylii [Caccio, 2004].

Wśród zanieczyszczeń chemicznych żywności wyróżnia się: kontaminanty (np. 
metale ciężkie, pozostałości pestycydów, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 
polichlorowane bifenyle, dioksyny, furany), pozostałości (takie jak: pozostałości 
leków, związki dodawane w czasie przetwarzania żywności lub powstające w czasie 
nieprawidłowego przechowywania surowców rolnych – mykotoksyny lub w procesach 
technologicznych – węglowodory aromatyczne). Większość wymienionych związków 
może stanowić poważne zagrożenie zdrowotne konsumenta (np. działanie mutagenne, 
kancerogenne, alergenne), a w związku z tym ich zawartość w żywności i paszach 
powinna pozostawać pod kontrolą. W przypadku wielu substancji chemicznych, które 
mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumenta, wprowadzono wartości 
limitowane w postaci „najwyższej dopuszczalnej pozostałości” (ang. maximum residue 
limit, MRL). Jest ona wyrażana w miligramach na kilogram (ppm) lub mikrogramach na 
kilogram (ppb) produktu żywnościowego. Wartość MRL wyznaczana jest na podstawie 
badań naukowych, a jej podstawę stanowi wyznaczone „akceptowane dzienne pobranie” 
(ang. acceptable daily intake, ADI), [Obiedziński, 2006].

Możliwość zaistnienia ryzyka zdrowotnego wskazuje na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na wszystkie czynniki, które mają podstawowe znaczenie w zapewnieniu 
bezpieczeństwa spożywanej żywności w całym łańcuchu wytwarzania, dystrybucji 
i serwowania żywności „od pola do stołu”.

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEńSTWA 
W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ŻYWNOśCI

Żywność oferowana na rynki krajów UE musi odpowiadać wymaganiom prawa 
żywnościowego UE zarówno pod względem jakości zdrowotnej, jak i przygotowania 
do sprzedaży czy oznakowania. Od roku 2002 w Unii Europejskiej nastąpiła zmiana 
podejścia do stanowienia prawa w zakresie żywności w ogólności, a bezpieczeństwa 
żywności w szczególności. Momentem przełomowym był 28 stycznia 2002 r., kiedy 
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Parlament Europejski i Rada przyjęły Rozporządzenie nr 178/2002/WE (General Food 
Law Regulation) – dokument o fundamentalnym znaczeniu dla stanowienia prawa 
żywnościowego w przyszłości.

 Rozporządzenie 178/2002, określając cele i zasady prawa żywnościowego, służyło 
tworzeniu podstaw wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów 
żywności, a także określeniu wspólnych środków, umożliwiających zapewnienie solidnych 
podstaw naukowych, skutecznych procedur organizacyjnych, wspierających proces 
decyzyjny w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz ustanowieniu ogólnych zasad 
regulujących sprawy żywności i pasz w ogólności, a bezpieczeństwo żywności i pasz w 
szczególności, na poziomie wspólnoty i krajowym. Na mocy rozporządzenia powołano też 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) 
jako instytucję niezależną od organów Komisji z szerokim mandatem, umożliwiającym 
wnikliwą i wyczerpującą ocenę zgodności funkcjonowania łańcucha żywnościowego, 
opartą na osiągnięciach naukowych i propozycjach z zakresu prawa żywnościowego. 
Zgodnie z nowym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, prawo to 
obowiązuje na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania, dystrybucji żywności i pasz 
(zgodnie z zasadą „od pola do stołu”).

Zgodnie z rozporządzeniem 178/2002, wprowadzono tzw. zasadę ostrożności 
(precautionary principle). Jest to podejście do zarządzania ryzykiem zastosowanego 
w  warunkach naukowej niepewności, uwzględniające potrzebę działania w konfrontacji 
z potencjalnym ryzykiem bez oczekiwania na wynik badań naukowych. 

Wprawdzie to producenci odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, 
jednakże wszystkie organizacje rządowe i pozarządowe powinny ponosić odpowiedzialność 
za skuteczne i sprawne koordynowanie zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. 
Działania zmierzające do ochrony zdrowia konsumenta żywności powinny być oparte 
na  dogłębnych badaniach naukowych oraz fachowej analizie ryzyka. 

  Na mocy Rozporządzenia 178/2002, 29 kwietnia 2004 r. zostały uchwalone nowe 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: nr 852/2004, 853/2004, 854/2004 
i  882/2004, zwane pakietem higienicznym, które stały się obowiązujące od 1 stycznia 
2006r. Nowe przepisy systematycznie wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, 
przenoszą całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na jej producentów w całym 
łańcuchu (w równym stopniu także na producentów pasz). Nowe prawo wspólnotowe, 
przede wszystkim z „pakietu higienicznego” podaje podstawowe zasady, które są bardzo 
istotne w działalności przedsiębiorstwa sektora spożywczego. 

W świetle przyjętych zapisów w rozporządzeniu (WE) 852/2004 ustanawia się 
między innymi ogólne zasady w zakresie higieny środków spożywczych, a mianowicie 
pełne wdrożenie zasad bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcji żywności „od 
pola do stołu konsumenta” włączając w to konieczność wdrażania zasad GMP, GHP 
i  systemu HACCP, co powinno zwiększyć odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora 
spożywczego. Nowe przepisy zostały tak sformułowane, aby można było je zastosować 
we wszystkich typach zakładów produkcyjnych, niezależnie od ich wielkości. Podejście 
to nazwano „elastycznością”. Stwierdzono także, że zastosowanie zasad analizy zagrożeń 
i krytycznych punktów kontroli (HACCP) do produkcji podstawowej nie jest jeszcze 
możliwe. Jednakże, wytyczne dobrych praktyk powinny zachęcać do wykorzystywania 
właściwych praktyk higienicznych na poziomie gospodarstwa. 
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W celu zagwarantowania czuwania nad bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu 
„od pola do stołu”, włącznie z możliwością wycofania z rynku produktów uznanych 
za niebezpieczne, prawo UE wprowadziło obowiązek monitorowania (identyfikowalności). 
Identyfikowalność (podążanie śladem), zgodnie z artykułem 18 Rozporządzenia 
178/2002 to opracowanie procedur dających możliwość monitorowania żywności, 
pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich substancji przeznaczonych do dodania do 
żywności lub pasz bądź, które można do nich dodać na wszystkich etapach produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji. Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny 
móc zidentyfikować każda osobę, która dostarczyła im środek spożywczy, paszę, zwierzę 
hodowlane lub substancję przeznaczoną do dodania do żywności lub pasz bądź, którą można 
do nich dodać. Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny jednocześnie 
utworzyć systemy i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw, którym dostarczyli 
swoje produkty. Informacje te mają być dostępne na żądanie właściwych władz.

Żywność lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mogą być wprowadzone 
na ten rynek we Wspólnocie, powinny być także oznakowane w celu ułatwienia ich 
monitorowania, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi 
wymogami lub bardziej szczegółowymi przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzania zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt, państwa członkowskie powinny egzekwować prawo paszowe i żywnościowe, 
reguły dotyczące zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz monitorować i sprawdzać, 
czy właściwe wymagania w tym zakresie są spełnione przez podmioty gospodarcze na 
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji [Gliniewicz, 2006].

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz. U. z 2006 r. 
Nr 171, poz. 1225] nakłada również sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów 
prawa, stwierdzając m.in. w art. 100 pkt. 8, że „kto nie wdraża w zakładach produkcji 
lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 
5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub 
grzywny”.

Stosowanie systemowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji 
i dystrybucji żywności jest obecnie niezbędne. Jednak, jak każde rozwiązanie, także i te 
działania nie są doskonałe. Do najistotniejszych trudności związanych z wdrożeniem 
i stosowaniem opisanych metod można zaliczyć:

- brak wiedzy na temat żywności i jej higieny,
- niechęć do stosowania nowych rozwiązań,
- brak konsekwencji w podejmowanych działaniach,
- niedostateczny nadzór nad stosowaniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności, ze strony urzędowej kontroli żywności,
- brak lub ograniczenia w dostępie do przewodników i poradników wdrażania 

i doskonalenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
Do ograniczeń w stosowaniu rozwiązań systemowych w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji żywności zaliczyć można następujące kwestie:
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- zmieniające się, często na skutek błędnych działań, zagrożenia ze strony żywności 
(np. BSE, dioksyny, mikotoksyny, „nowe” patogeny mikrobiologiczne, itp.),

- niedostateczne współdziałanie i komunikacja pomiędzy naukowcami, których 
zadaniem jest oszacowanie ryzyka, a uczestnikami łańcucha żywnościowego, 
urzędową kontrola żywności i administracją rządową,

- mała jak dotąd, rola Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności,
- zbyt słabe naciski ze strony konsumentów żywności, ograniczona rola organizacji 

konsumenckich.

PODSUMOWANIE

Sprawą podstawową w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, jest 
świadomość istniejących zagrożeń związanych z produkcją i dystrybucją żywności oraz 
ryzyka wystąpienia tych zagrożeń we współczesnym przetwórstwie i handlu. W tym 
kierunku powinny, więc iść prace naukowców, na te zagadnienia powinny znajdować się 
fundusze w Unii Europejskiej.

Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać zarówno rodzaj przedsiębiorstwa 
żywnościowego (zakład przemysłowy, catering, handel) jak i jego wielkość. Szczególna 
uwaga powinna być zwrócona na przedsiębiorstwa mikro i małe, które często nie są 
w stanie samodzielnie sprostać stawianym zadaniom systemowym, a pełnią istotną rolę 
w łańcuchu żywności „od pola do stołu”. Osobną kwestią jest też rozwiązanie podstawowej 
produkcji żywności oraz wytwarzania pasz – w tym zakresie do zrobienia jest jeszcze 
bardzo dużo.

Następną istotną i nadal nierozwiązaną sprawą jest komunikacja ryzyka. Rozwiązania 
wymagają takie kwestie jak: przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń 
do uczestników rynku żywnościowego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, 
ich edukacja i szkolenie, szybka reakcja służb kontroli żywności na informacje o ryzyku 
i wprowadzanie w życie zaproponowanych rozwiązań zarządzania ryzykiem, a wreszcie 
edukacja konsumentów żywności.

Działanie te powinny służyć ochronie zdrowia i życia konsumentów żywności, którzy 
w dobie globalizacji mogą czuć się zagrożeni. Jednocześnie jednak wzrasta ich świadomość, 
dotycząca aspektów bezpieczeństwa żywności a co za tym idzie wymagania zarówno 
w stosunku do producentów jak i polityków, którzy powinni zapewnić nie tylko ocenę 
ryzyka, ale także skuteczne procedury zarządzania ryzykiem.
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20. Ustawa z 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 171, poz. 1225).
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FOOD SAFETY
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SUMMARY

Definitions and safety rules in food chain were described in the paper. Main hazards, 
especially microbiological new hazards as viruses, zoonoses and parasites were discussed. 
Then methods and systems of safety assurance according to food law were pointed as well 
as difficulties and barriers in their implementation into food enterprices.
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WARTOśĆ POKARMOWA LUCERNY I EFEKTYWNOśĆ 
KONCENTRATU PX W ŻYWIENIU ZWIERZĄT

Słowa kluczowe: koncentrat px z lucerny, tuczniki, inDyki, eFekty proDukcyJne

WSTęP 

Z chwilą wprowadzenia w kraju zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów 
wzrostu [Grela i Semeniuk, 2006] poszukuje się różnych alternatywnych dodatków 
paszowych, które byłyby w stanie zastępować tego typu stymulatory wzrostu lub 
przyczyniać się do uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i zdrowotnych 
w produkcji zwierzęcej [Grela, 2004; Turner i wsp. 2002]. Spośród rozważanych dodatków 
na uwagę zasługują różne rośliny lub uzyskiwane z nich preparaty [Grela, 2004].

Jednym z takich dodatków zawierających, oprócz dużej ilości białka ogólnego, 
różnego rodzaju metabolity wtórne może być lucerna. W Polsce stanowi ona jedną 
z najcenniejszych roślin pastewnych, dość odpornych na suszę, udająca się na różnych 
glebach, byle niezbyt piaszczystych, czy podmokłych [Staszewski, 1975]. Odpowiednio 
posiana i użytkowana przez 3-4 lata daje 15-25% więcej paszy o większej zawartości 
białka ogólnego niż koniczyna lub inne zielonki. W suchym roku lucerna daje plon około 
15 t, a w wilgotnym 20 t suchej masy z ha [Radkowski i Grygierzec, 2006]. Jest rośliną 
wieloletnią, dającą rocznie 3-4 pokosy doskonałej zielonki, przydatnej do bezpośredniego 
skarmiania, zakiszenia oraz suszenia na siano, susze lub specjalne preparaty lucerniane. 
Lucerna daje największe plony białka, wynoszące 800-1500 kg z 1 ha, niekiedy nawet 
do 3 000 kg [Radkowski i Grygierzec, 2006]. Z uprawy lucerny wynika też wiele innych 
korzyści, do których można zaliczyć: ochronę gleb przed erozją wietrzną i wodną, 
dostarczenie glebie próchnicy z korzeni i opadłych liści, akumulację azotu z powietrza 
przez bakterie brodawkowe, zwalczanie chwastów, spulchnianie gleby dzięki głębokim 
korzeniom palowym, dostarczanie pożytku dla owadów, a przede wszystkim dostarczenia 
wysokiej jakości paszy lub surowca do wytwarzania siana, suszu lub innych produktów 
[Kuydowicz i wsp. 1963]. Lucerna zasobna jest w witaminy i prowitaminy, zwłaszcza 
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w karoten, cholinę, witaminę K i inne oraz w wapń, a także w niezbędne dla zwierząt 
mikroelementy. Z wiekiem zmniejsza się w niej udział liści, a wzrasta łodyg, dlatego 
na susz należy kosić ją w okresie pączkowania. Uwzględnić przy tym można zbiór 
jedno- lub dwufazowy [Wilczek, 2003].

SKŁAD CHEMICZNY I WARTOśĆ POKARMOWA LUCERNY

Skład chemiczny i wartość pokarmowa zielonki z lucerny zależy, m.in. od gleby, 
opadów, terminu jej zbioru. Niezależnie od plonu zielonej masy, istotna jest zawartość białka 
i  energii oraz włókna i karotenowców. Lucerna jest rośliną o wielorakim zastosowaniu, 
bowiem jej uniwersalność i duża przydatność użytkowa wynika z korzystnego składu 
chemicznego oraz możliwości skarmiania lucerny w rozmaitej postaci.

Zawartość suchej masy jest jednym, z podstawowych wskaźników świadczących 
o wartości paszy. Wynosi ona średnio 16-26 % dla zielonki i 86 % dla siana. Duża 
zawartość przyswajalnego białka i aminokwasów oraz wysoka strawność węglowodanów 
i pozostałych składników suchej masy z jednoczesną niską zawartością włókna decydują 
o wartości paszy.

Białko ogólne stanowi średnio 17 – 22 % suchej masy lucerny [Radkowski Grygierzec, 
2006]. Wysoka jakość białka wynika z dużej zawartości w nim aminokwasów 
egzogennych. Dalszą cenną właściwością białka lucerny jest korzystny wzajemny 
stosunek aminokwasów, co decyduje o ich wysokiej przyswajalności przez organizm 
zwierząt. Zawartość i skład aminokwasów w lucernie są podobne do składu jaj kurzych, 
który jest przyjmowany za optymalny wzorzec w żywieniu. Jedynie metioniny jest 
znacznie mniej. Jej niedobór może być kompensowany dostateczną zawartością cysteiny. 
W doświadczeniach wykazano, że białko z lucerny dorównuje wartością poekstrakcyjnej 
śrucie sojowej lub odtłuszczonemu mleku w proszku i może być stosowane jako wyłączne 
źródło białka dla krów mlecznych lub owiec.

Wyciąg eterowy stanowi 2 – 3 % suchej masy i zawiera główne substancje tłuszczowe 
oraz chlorofil, olejki eteryczne, karoten i inne. Jego przyswajalność jest niska w granicach 
24 – 56 % dla różnych grup zwierząt. 

Włókno surowe jest mało wartościowym składnikiem paszy dla monogastrycznych. 
Przeżuwacze przyswajają go w około 50-70 %. Rośliny koszone w okresie pełnego 
kwitnienia lub później zawierają dużo włókna surowego (30 – 35 % suchej masy), 
a w nim duży udział ligniny, która jest praktycznie niestrawna, a ponadto zmniejsza 
stopień wykorzystania innych składników paszy.

Składniki bezazotowe wyciągowe dostarczają zwierzętom energii. Skrobia i cukry są 
głównymi składnikami tej frakcji. Siano z lucerny może zawierać 25 - 50 % składników 
bezazotowych wyciągowych, których współczynnik strawności wynosi około 70-85 %. 

Składniki mineralne – mające znaczenie w żywieniu zwierząt znajdują się 
w lucernie w stosunkowo dużych ilościach. Zawartość tych składników w paszy 
zależy przede wszystkim od dostępności dla roślin składników mineralnych zawartych 
w glebie, tj. głównie od nawożenia. Wapń, fosfor, magnez są niezbędnymi składnikami 
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w tworzeniu kośćca. Żelazo jest składnikiem hemoglobiny. Potas, chlor, sód regulują 
właściwości fizyko - chemiczne krwi. Magnez, miedź, kobalt, cynk są aktywatorami 
licznych enzymów regulujących podstawowe procesy życiowe. Mangan jest składnikiem 
substancji regulujących rozwój płciowy. Jod reguluje funkcje tarczycy. A więc ilość 
i  dostępność poszczególnych składników mineralnych z lucerny decyduje również o jej 
wysokich walorach odżywczych i dietetycznych.

Witaminy są to związki organiczne niezbędne do normalnego wzrostu i rozwoju 
zwierząt. Zawartość witamin w lucernie jest stosunkowo duża. Roślina ta zawiera sporo 
witaminy K, C, D2, E oraz karotenów. 

Saponiny to związki powodujące pienienie się roztworów, mimo ich małej (0,5 – 1%) 
zawartości w roślinach mogą być szkodliwe przy wyłącznym żywieniu paszą z lucerny, 
zwłaszcza u przeżuwaczy. Spasanie lucerny na świeżo i przy wczesnym zbiorze (dużo 
białka i saponin, a mało włókna) przyczyniać się może do powstawania wzdęć [Staszewski, 
1975].

Wysokie plony zielonej masy lucerny skłaniają do jej konserwacji poprzez zakiszanie 
lub suszenie na siano lub susze. Susz z lucerny stanowi dobre źródło białka, karotenu oraz 
włókna w żywieniu zwierząt (Tab. 1).

Tabela 1. Skład chemiczny (%) oraz wartość pokarmowa suszu z lucerny [NŻD, 2005, 
NŻś, 1993]

Rodzaj suszu, gatunek zwierząt Sucha masa Białko 
ogólne 

Włókno 
surowe

Energia, 
MJ EM

Susz, 16-20% BO w SM, drób 91 16,8 23,9 4,35
Susz, pow. 20% BO w SM, drób 91 20,2 20,6 5,45
Susz, 16-20% BO w SM, świnie 91 18,5 26,3 7,4
Susz, pow. 20% BO w SM, świnie 91 22,2 22,6 9,2
Susz, 16% BO w SM, bydło 91 16,0 31,0 7,69
Susz, 18% BO w SM, bydło 91 18,0 26,5 8,15
Groch (D) 88 20,9 6,0 11,25
Pszenica (D) 88 11,9 2,9 12,85
Otręby pszenne (S) 88 14,3 7,6 10,27
Susz z traw (D) 91 20,4 21,3 5,45

Oznaczenia skrótów: BO – białko ogólne, SM – sucha masa, D – drób, S - świnie

Może zastępować susze z innych zielonek, np. z koniczyny lub traw, a w niektórych 
przypadkach można go stosować zamiast nasion grochu lub bobiku lub też otrąb 
zbożowych, oczywiście w sensownych ilościach. Produkcja suszu z lucerny odbywa 
się w specjalnych suszarniach (bębnowych lub pneumatycznych) i polega na szybkim 
odparowaniu wody z suszonej masy przez działanie gorącymi gazami [Caillot, 2008]. 
Efektywność suszenia zależy od zawartości wody w zielonej masie lucerny. Odległość 
plantacji lucerny od suszarni nie powinna przekraczać 15-20 km, gdyż koszty transportu 
rzutują na cenę suszu. W zależności od zebranej zielonki i zawartości w niej suchej masy 
przyjmuje się, że na wyprodukowanie 1 tony suszu potrzeba około 4-5 t zielonej masy.



80

Spotkać można dwu fazowy zbiór lucerny na produkcję suszu. Po wcześnie rannym 
skoszeniu zielonkę pozostawia się na pokosach, można ją w między czasie przetrząsnąć, 
a następnie przy zawartości suchej masy około 30-40% zbierać z jednoczesnym 
rozdrobnieniem i dostarczeniem do suszarni celem dalszego dosuszenia i ewentualnego 
brykietowania. Można w tym przypadku przy sprzyjającej pogodzie zaoszczędzić znaczące 
wydatkowanie energii cieplnej. Wyprodukowany susz jest najczęściej poddawany 
procesowi mielenia na mączkę. Po ostudzeniu jest on pakowany w worki papierowe 
i składowany w magazynie. Poprawę przechowalności suszu można uzyskać przez 
granulowanie. Zabieg ten powoduje zmniejszenie objętości jak też i zapobiega pyleniu. 
Podczas granulowania dodaje się przeciwutleniacze (BHT, BHA, EQ lub ich mieszaniny), 
które zapobiegają rozkładowi tłuszczu i karotenu. Są to syntetyczne przeciwutleniacze, 
których stosuje się około 2-3 kg/tonę suszu. Susz może być przechowywany nawet do 
1 roku w ciemnym, suchym i przewiewnym magazynie. Najlepiej jednak jest go skarmiać 
do 3 - 6 miesięcy, ze względu na straty niektórych aminokwasów i karotenu. Jeden m3 
suszu ma masę (waży) około 375 kg, zaś dobrze ubity nawet 600 kg.

W ostatnich latach wprowadzono we Francji produkcję koncentratu białkowo-
ksantofilowego (PX) z lucerny [Caillot, 2008]. Z zebranej lucerny pozyskuje się sok, po 
czym zagęszcza się go poprzez wirowanie, a następnie suszy, uzyskując wartościowy 
produkt o zawartości 55 do 60% białka ogólnego i 1250 do 2000 mg/dm³ ksantofilu.

WYKORZYSTANIE LUCERNY W ŻYWIENIU ZWIERZĄT

Lucerna jest wartościowym źródłem energii i białka dla zwierząt przeżuwających. 
Zaleca się następujące ilości zielonki z lucerny: 

• krowy w okresie laktacji 15-30 kg/dzień,
• jałówki do 400 kg masy ciała 10-20 kg/dzień,
• młode bydło rzeźne 5 kg/każde 100 kg masy ciała,
• cielęta 3-5 kg/dzień,
• owce i kozy matki z młodymi 3-5 kg/dzień,
• owce i kozy matki bez młodych 3 kg/dzień,
• jagnięta i koźlęta odsadzone 2 kg/dzień.
Lucerna jest także dobrym surowcem do produkcji siana i suszu z całej rośliny. 

Susz z lucerny jest wartościowym komponentem paszowym w mieszankach dla drobiu, 
zwłaszcza kur nieśnych i brojlerów. Stosowany jest jako naturalny barwnik zawierający 
w 1 kg około 60 – 100 mg β-karotenu. Jego stosowanie w ilości 1-2 % mieszanki paszowej 
nadaje pożądane zabarwienie żółtkom jaj i tuszkom brojlerów. Wobec odchodzenia 
od syntetycznych substancji barwiących w paszach, stosowanie suszu z lucerny 
w mieszankach paszowych nabierało będzie znaczenia, zwłaszcza w chowie ekologicznym. 
Susz z lucerny stosowany jest również jako komponent pełnoporcjowych mieszanek 
paszowych dla królików i szynszyli. Wobec wzrostu produkcji mieszanek paszowych dla 
zwierząt futerkowych, rosło będzie zapotrzebowanie na susz dla tych zwierząt. Należy 
jednak pamiętać, że produkcja suszu jest bardzo energochłonna. Koszt produkcji suszu 
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z lucerny znacznie obniża 2-fazowy zbiór roślin i ich podsuszenie po koszeniu do około 
300-500 g suchej masy w 1 kg podsuszonej paszy.

Z produktów otrzymanych z lucerny duże zastosowanie w żywieniu świń i drobiu 
znalazły susze oraz specjalne pozyskiwane preparaty z zagęszczonego soku z lucerny 
(PX). W żywieniu zwierząt zastosowanie znajduje susz workowany luzem jako mączka 
lub też w formie brykietów. Brykiet z suszu z lucerny może być dodawany do pasz 
pełnodawkowych dla świń, drobiu i opasów, najczęściej przy przemysłowej produkcji 
mieszanek paszowych.

Susz (brykiet) z lucerny może być stosowany w następujących ilościach:
• świnie: lochy i tuczniki do 5-10 % mieszanki, prosięta raczej nie, ewentualnie do 3 %,
• drób: gęsi, kaczki, kury nioski – 3-10 % mieszanki, brojlery nieznaczne ilości do 4 %,
• bydło: cielęta – 5-8 %, opasy – 10-20% mieszanek treściwych, konie 10 % 

mieszanki uzupełniającej.
Ponadto jako stały komponent wchodzą w skład mieszanek dla strusi (30-50%), 

królików (15-30%) i szynszyli (30-50%). 
Aktualne wymogi dla suszu luzem lub w formie brykietu: białko ogólne – min. 

16%, włókno surowe – max. 25%, karoteny – min. 95 mg/kg oraz wilgotność do 14% 
(standard 8%).

Stosowanie suszu jest realnie możliwe przy cenie oscylującej w cenie ziarna 
pszenicy.

ZASTOSOWANIE SUSZU Z LUCERNY W ŻYWIENIU ZWIERZĄT 

Wiele różnych badań wykonano na zwierzętach karmionych mieszankami paszowymi 
z udziałem suszu z całej rośliny lub innych produktów z lucerny. Badania Yen [2004], 
które dotyczyły redukcji wydalania azotu pokazały, że stosowanie mieszanki z dodatkiem 
10 % suszu z lucerny w żywieniu tuczników może efektywnie zmniejszyć wydalanie N 
w moczu przy zbliżonej produkcji odchodów (kału i moczu) w porównaniu z typową 
kukurydziano-sojową paszą dla tuczników (Tab. 2).

Susz z lucerny użyto też w trzech innych eksperymentach [Brumm i Peo, 1985]. Tylko 
w jednym eksperymencie, gdy świnie otrzymywały przez dwa tygodnie paszę zawierającą 
10 % suszu z lucerny, stwierdzono poprawę dziennego przyrostu w porównaniu do 
świń żywionych mieszanką kukurydziano-sojową. W badaniach Bourdon i wsp. [1980] 
na rosnących świniach wprowadzono susz z lucerny w dawce 10 i 20 % do mieszanek 
na bazie pszenicy zamiast poekstrakcyjnej śruty sojowej. Uzyskane wyniki wykazały, 
że strawność białka ogólnego była niemal identyczna jak śruty sojowej (89 %), zaś 
przyrosty dzienne po uzupełnieniu lucerny dodatkiem tryptofanu były porównywalne 
do zwierząt karmionych paszą z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej.
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Tabela 2. Rezultaty badań z wykorzystaniem 10 % udziału suszu z lucerny [Yen, 2004]

Wyszczególnienie
Grupa

Istotność
Kontrolna Doświadczalna

Przyrosty dzienne (g) 686,0 785,0 P<0,05
Pobranie paszy (kg) 2,49 2,59 P<0,05
Pasza/przyrost 0,28 0,30 P=0,08
Pobranie azotu (g/dzień) 56,4 55,6 P=0,34
Produkcja moczu (g/d) 37,3 29,1 P<0,05
Sekrecja N w moczu (g/d) 23,9 20,2 P<0,05

W badaniach na kurczętach i świniach żywionych mieszanką z dodatkiem koncentratu 
białkowego pozyskanego z lucerny o niskim poziomie saponin odnotowano jedynie 
tendencję do obniżenia cholesterolu całkowitego w krwi kurcząt. Koncentrat nie wpłynął 
na wydajność kurcząt i świń [Ueda i Ohshima, 1989]. W innych badaniach wprowadzenie 
do mieszanek dla tuczników 2, 4 i 6 % koncentratu z lucerny zwiększyło efekty produkcyjne 
tylko w grupie żywionej mieszanką z dodatkiem 2 % koncentratu [Tartari i wsp. 1992]. 
U krów mlecznych otrzymujących dawkę pokarmową suplementowaną rosnącym 
dodatkiem koncentratu z lucerny [PX Agro] odnotowano liniowy wzrost zawartości 
beta-karotenu i witaminy E w surowicy. Podobny efekt dla witaminy E zaobserwowano 
w mleku [Calderon i wsp. 2007]. Wprowadzenie dodatku ekstraktu z lucerny [Polysavone] 
w ilości 0,06% do mieszanek dla brojlerów obniżyło odkładanie tłuszczu sadełkowego 
oraz zwiększyło odporność ptaków bez istotnego wpływu na ich wydajność [Dong i wsp. 
2007].

Również w Instytucie Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
wykonano kilka eksperymentów z wykorzystaniem suszonych produktów z lucerny 
w żywieniu świń oraz indyków. W jednym z badań [Grela i wsp. 2007] porównano 
efektywność dodatku 2 % koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) na efekty tuczu 
świń. Badania wykonano na 60 tucznikach mieszańcach (pbz x Duroc) x Pietrain 
podzielonych na 2 grupy po 30 loszek i 30 wieprzków w każdej o masie początkowej około 
14 kg, tuczone do 125 kg. Zwierzęta utrzymywano grupowo po 5 sztuk w kojcu. Tuczniki 
pobierały do woli mieszanki sypkie z automatów paszowych, wodę zaś pobierały z poideł 
smoczkowych. Przed rozpoczęciem badań zwierzęta odrobaczono i poddano stosownym 
szczepieniom ochronnym. Warunki zoohigieniczne, tj. temperatura i wilgotność względna 
oraz ochładzanie były identyczne dla obu grup żywieniowych. Zwierzęta ważono na 
początku badań (przy wstawieniu), następnie przy masie około 30, 70 kg oraz przed 
ubojem. Spożycie pasz kontrolowano dla każdego kojca poprzez odważanie zasypów do 
automatów paszowych. 
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Tabela 3. Skład receptury mieszanek dla tuczników [Grela i wsp. 2007]

Mieszanka pełnoporcjowa „Starter” 14-30 kg
Surowce paszowe Grupa kontrolna Grupa doświadczalna

Pszenica 47,9 45,9
Jęczmień 30,0 30,0
Kukurydza 5,0 5,0
śruta sojowa poekstrakcyjna 10,0 10,0
Mieszanka uzupełniająca Starter 6,0 6,0
Olej roślinny 1,0 1,0
Zakwaszacz Baracid 0,1 0,1
Koncentrat PX z lucerny - 2,0

Mieszanka pełnoporcjowa „Grower” 31-70 kg
Pszenica 33,5 31,5
Jęczmień 50,0 50,0
śruta sojowa poekstrakcyjna 10,0 10,0
Mieszanka uzupełniająca Grower 6,0 6,0
Olej roślinny 0,4 0,4
Zakwaszacz Baracid 0,1 0,1
Koncentrat PX z lucerny - 2,0

Mieszanka pełnoporcjowa „Finiszer” 71-125 kg
Pszenica 36,0 34,0
Jęczmień 50,0 50,0
śruta sojowa poekstrakcyjna 7,5 7,5
Mieszanka uzupełniająca Finiszer 6,0 6,0
Olej roślinny 0,4 0,4
Zakwaszacz Baracid 0,1 0,1
Koncentrat PX z lucerny - 2,0

Zwierzęta grupy kontrolnej żywiono standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi 
typu Starter (14 - 30 kg), Grower (30 - 70 kg) i Finiszer (70 – 120 kg). Skład recepturowy 
pasz przedstawiono w tabeli 3. W grupie doświadczalnej do wymienionych mieszanek 
zastosowano 2 % koncentratu PX z soku z lucerny zamiast śruty pszennej.

Wykonano badania strawnościowe na 4 tucznikach z grupy o masie ciała 90-95 kg, 
umieszczanych na okres badań w klatkach metabolicznych. Kolekcję kału do badań 
strawnościowych metodą wskaźnikową prowadzono przez 6 dni, po czym z kolejnych 
3 dni wykonano próby zbiorcze, z których pobrano dwukrotnie próby średnie do analiz 
chemicznych. W paszach i kałach oraz w pobranych podczas uboju tkankach i narządach 
wykonano analizy na zawartość podstawowych składników odżywczych [AOAC, 2000]. 
Na prawych półtuszach wykonano niektóre pomiary skróconej analizy rzeźnej według 
metodyki SKURzTCh.

średnie przyrosty dzienne, wykorzystanie paszy przez tuczniki i wybrane wskaźniki 
analizy rzeźnej tusz zestawiono w tabeli 4. Wyniki pokazały, że tuczniki z grupy kontrolnej 
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przyrastały średnio dziennie 771 gramów. Dodatek koncentratu PX z lucerny przyczynił 
się do wyraźnego zwiększenia przyrostów w grupie doświadczalnej do 846 gramów 
dziennie oraz zmniejszenia zużycia paszy, średnio o 0,29 kg na 1 kg przyrostu masy 
ciała. Analizując wskaźniki oceny rzeźnej tuczników można zauważyć, że tusze zwierząt 
z grupy doświadczalnej cechowały się lepszym umięśnieniem, wyrażonym większą 
powierzchnią „oka” polędwicy oraz mniejszym otłuszczeniem w stosunku do wartości 
uzyskanych w grupie kontrolnej. Uzyskane wyniki wskazują, że mieszanki z odpowiednio 
dobranym dodatkiem paszowym mogą prowadzić do szybszego tempa wzrostu zwierząt, 
zmniejszenia otłuszczenia i lepszego umięśnienia tusz.

Tabela 4. Efekty produkcyjne tuczników [Grela i wsp. 2007]

Wyszczególnienie
Grupa

Kontrolna Doświadczalna
Masa początkowa (kg) 14,3 13,9
Masa przy uboju (kg) 124,6 124,7
Długość tuczu (dni) 143a 131b

średnie przyrosty dzienne (g) 771a 846b

Dzienne pobranie paszy (kg/dzień) 2,14 2,11
Wykorzystanie paszy (kg/kg przyrostu) 2,78a 2,49b

Powierzchnia oka polędwicy (cm2) 40,63a 46,02b

średnia grubość słoniny (mm) 24,8a 17,8b

Mięsność (%) 52,4a 56,9b

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

W tabeli 5 przedstawiono strawność składników pokarmowych mieszanek z udziałem 
koncentratu PX z lucerny. Wyniki w grupie doświadczalnej wskazały na lepsze 
wykorzystanie niektórych składników paszy przez tuczniki żywione mieszanką z dodatkiem 
preparatu PX z lucerny. Dla suchej masy i związków bezazotowych wyciągowych 
stwierdzono istotne zwiększenia współczynnika strawności, natomiast dla  tłuszczu i 
włókna nie stwierdzono korzystnych zmian.

Tabela 5. Współczynniki strawności składników pokarmowych (%) tuczników przy masie 
ciała 90-95 kg [Grela i wsp. 2007]

Składniki
Grupa

Kontrolna Doświadczalna
Sucha masa 82,35a 85,30b

Białko ogólne 85,24 86,11
Tłuszcz surowy 75,44 73,67
Włókno surowe 70,82 70,73
Bez N wyciągowe 91,16a 93,88b

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05
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Wprowadzony dodatek nie spowodował znaczących zmian w zdrowotności zwierząt. 
Nie stwierdzono występowania biegunek w obu grupach zwierząt. Dodatek 2 % suszonego 
wyciągu z liści lucerny w postaci preparatu XP do mieszanki dla tuczników można uznać 
za uzasadniony produkcyjnie i zdrowotnie.

W innych badaniach Greli i Semeniuk [2008] analizowano wpływ dodatku koncentratu 
PX z lucerny do mieszanek o zmniejszonym poziomie białka na efekty produkcyjne oraz 
ograniczenie wydalania azotu do środowiska. Badania wykonano na 60 warchlakach 
mieszańcach (Duroc x Pietrain) podzielonych na 3 grupy po 10 loszek i 10 wieprzków 
w każdej o masie początkowej 25 kg, tuczone do 110 kg. Zwierzęta trzymane grupowo po 
5 sztuk w kojcu pobierały do woli mieszanki sypkie z automatów paszowych, wodę zaś 
pobierały z poideł automatycznych. Zwierzęta grupy kontrolnej (I) żywiono mieszankami 
standardowymi pełnoporcjowymi typu PT-1 (25 - 70 kg) i PT-2 (71 – 110 kg), przy czym 
zawartość białka ogólnego i aminokwasów była zgodna z zaleceniami norm żywienia 
świń [1993]. Mieszanki dla grup doświadczalnych zawierały zmniejszony o 10% poziom 
białka ogólnego. W grupie doświadczalnej III do wymienionych mieszanek jak w grupie 
II zastosowano dodatek 3% granulatu PX z lucerny zamiast śruty pszennej. Zwierzęta 
były ważone trzykrotnie: na początku badań, przy masie około 70 kg i przed ubojem. 
Spożycie pasz kontrolowano dla każdego kojca poprzez odważanie zasypów do automatów 
paszowych. Kał i mocz zbierano całodobowo od 6 zwierząt z grupy, umieszczanych 
na czas badań bilansowych w klatkach metabolicznych. W paszach wykonano analizy 
na zawartość podstawowych składników odżywczych [AOAC, 2000]. W moczu i kale 
określono zawartość azotu całkowitego metodą Kjeldahla [AOAC, 2000].

Uzyskane efekty produkcyjne oraz pobranie, wydalanie i wykorzystanie azotu (N) 
zestawiono w tabeli 6. Najlepsze średnie przyrosty dobowe uzyskano w grupie I kontrolnej. 
Interesujące jest porównanie efektów u świń grupy II i III, dla których pasze cechowały się 
podobnym poziomem białka ogólnego i aminokwasów, a tylko do grupy III wprowadzono 
dodatek 3 % koncentratu PX z lucerny. Stwierdzono lepsze efekty produkcyjne (przyrosty 
i wykorzystanie paszy) oraz wyraźne zmniejszenie wydalania azotu z moczem i kałem 
do środowiska. 
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Tabela 6. Rezultaty badań z wykorzystaniem dodatku 3 % koncentratu białkowo - 
ksantofilowego (PX) z lucerny [Grela i Semeniuk, 2008]

Wyszczególnienie
Grupa żywieniowa

SEM
I II III 3% PX

Zawartość białka ogólnego w mieszance,
 PT-1/PT-2, g 170/150 153/135 153/135

Przyrosty dzienne – PT-1, g 654a 582b 626ab 25,4
Przyrosty dzienne – PT-2, g 915a 859b 896a 34,6
Zużycie paszy PT-1, kg/kg przyrostu 2,40a 2,89b 2,68ab 0,11
Zużycie paszy PT-2, kg/kg przyrostu 3,14a 3,53b 3,36ab 0,09
Pobranie azotu z PT-1 (g/dzień) 42,70a 41,13ab 40,39b 0,14
Pobranie azotu z PT-2 (g/dzień) 68,88a 63,29b 62,86b 0,23
Produkcja moczu – PT-1 (ml/d) 2568,2a 2512,5a 2853,7b 28,40
Produkcja moczu – PT-2 (ml/d) 3527,4a 3496,6a 3912,9b 34,46
Wydalanie N w moczu - PT-1 (g/d) 15,22 14,31 13,53 0,75
Wydalanie N w moczu - PT-2 (g/d) 27,94 26,36 25,12 0,92
Produkcja mokrego kału – PT-1 (g/d) 486,3 478,2 481,4 8,01
Produkcja mokrego kału – PT-2 (g/d) 646,3 658,0 651,2 11,23
Wydalanie N w kale – PT-1 (g/d) 5,58a 4,96b 4,45c 0,21
Wydalanie N w kale – PT-2 (g/d) 8,29a 7,27b 6,96b 0,32
Całkowite wydalanie N – PT-1 (g/d) 20,80a 19,27b 17,98c 0,41
Całkowite wydalanie N – PT-2 (g/d) 36,23a 33,63b 32,08b 0,68

a, b, c - średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

W innym doświadczeniu rozpoczętym na 120 warchlakach, mieszańcach rasy pbz x 
(Duroc x Hampshire), podzielonych równomiernie na 3 grupy określono wpływ dodatku 
3% koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny do mieszanek z udziałem 
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej [Grela i wsp. 2007]. Zwierzęta trzymane były grupowo 
po 10 sztuk w kojcu. Zwierzęta grupy I kontrolnej żywione były standardową mieszanką 
pełnodawkową typu Starter (15-30 kg), następnie Grower (31-70 kg) i Finiszer (końcowy 
okres tuczu). W mieszankach dla zwierząt grupy II i III zastąpiono poekstrakcyjną śrutę 
sojową śrutą z rzepaku, przy czym w mieszankach Starter i Grower w 50%, zaś w Finiszer 
w 100%. W mieszankach Starter i Grower w grupie II i III wprowadzono także po 2 % 
mączki rybnej zamiast śruty pszennej. W grupie III zwierzęta otrzymywały mieszanki jak 
w grupie II ale z dodatkiem 3% koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny. 
Tuczniki miały swobodny dostęp do paszy i wody. Warunki zoohigieniczne, tj. temperatura 
i wilgotność względna oraz ochładzanie były identyczne dla obu grup żywieniowych. 
Wszystkie zwierzęta zostały indywidualnie oznaczone kolczykami plastykowymi w celu 
indywidualnej kontroli masy ciała. Spożycie paszy notowano dla każdego kojca.

Dane dotyczące średnich przyrostów dobowych oraz wykorzystania paszy (Tab. 7) 
świadczą o wysokiej efektywności stosowania koncentratu białkowo-ksantofilowego 
(PX) z lucerny do mieszanek zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową z mączką 
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rybną. Pobranie mieszanki w całym okresie tuczu kształtowało się na zbliżonym poziomie. 
Dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny do mieszanek z udziałem 
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i mączki rybnej spowodował uzyskanie znacznie 
lepszej mięsności tuszy (grupa III) niż w grupie kontrolnej (PśS). Tuczniki otrzymujące 
mieszanki z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej (grupa II i III) cechowały się 
wyraźnie zwiększoną masą wątroby, co spowodowane było udziałem glukozynolanów 
w tej paszy.

Tabela 7. Efekty produkcyjne tuczników [Grela i wsp. 2007]

Wyszczególnienie
Grupy żywieniowe

I - PśS II - PśRz III - PśRz +PX
Masa początkowa (kg) 12,9 13,8 13,6
Masa przy uboju (kg) 112 116 119
Długość tuczu (dni) 131 131 131
średnie przyrosty dobowe (g) 756a 780ab 805b

Dzienne pobranie paszy (kg) 2,04 2,07 2,04
Wykorzystanie paszy (kg/kg przyrostu) 2,70a 2,65a 2,53b

średnia wydajność rzeźna (%) 82,4 81,9 81,5
Powierzchnia „oka” polędwicy (cm2) 45,6a 46,1a 49,4b

średnia grubość słoniny (mm) 22,8ab 24,2a 21,4b

średnia masa serca (kg) 328 347 351
średnia masa wątroby (kg) 1444a 1945b 1997b

a, b - średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

W tabelach 8 i 9 zostały zestawione współczynniki strawności składników 
pokarmowych pasz wykonane przy masie ciała tuczników 60-65 i 90-95 kg. Uzyskane 
wartości wskazują na lepsze trawienie składników paszy przez świnie żywione mieszanką 
z dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny (grupa III).

Tabela 8. Współczynniki strawności składników pokarmowych (%) tuczników przy masie 
ciała 60-65 kg [Grela i wsp. 2007]

Składniki
Grupa

I - PśS II - PśRz III - PśRz +PX
Białko ogólne 82,60b 83,11ab 84,06a

Tłuszcz surowy 52,26c 59,37a 67,25b

Włókno surowe 42,60 40,60 41,86
Bez N wyciągowe 90,39 90,17 91,43

a, b, c - średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

Pod koniec I okresu tuczu wyraźną poprawę strawności zanotowano w przypadku 
białka ogólnego i tłuszczu surowego. Dla pozostałych składników nie stwierdzono 
istotnych zmian. W końcowym okresie tuczu odnotowano również poprawę trawienia 
białka i tłuszczu surowego w grupie III, zaś spadek dla włókna surowego w grupach II i III.
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Tabela 9. Współczynniki strawności składników pokarmowych (%) tuczników przy masie 
ciała 90-95 kg [Grela i wsp. 2007]

Składniki
Grupa

I - PśS II - PśRz III - PśRz +PX
Białko ogólne 82,77ab 80,77a 83,50b

Tłuszcz surowy 82,29a 82,13a 84,37b

Włókno surowe 62,75b 54,07b a
Bez N wyciągowe 91,28 90,05 91,42

a, b - średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

Analiza składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu polędwicy wskazała na istotne 
zmniejszenie udziału kwasów tłuszczowych nasyconych a zwiększenie jedno- i wielo-
nienasyconych w grupie III, w której zwierzęta otrzymywały mieszanki z dodatkiem 
koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny. świadczyć to może o dietetycznym 
wpływie tego preparatu na właściwości tłuszczu wieprzowego.

Tabela 10. Profil kwasów tłuszczowych (%) w lipidach polędwicy [Grela i wsp. 2007]

Kwas tłuszczowy
Grupa

I - PśS II - PśRz III - PśRz +PX
Mirystynowy 14:0 1,36 1,36 1,31
Palmitynowy 16:0 25,89A 25,96A 24,76B

Palmitooleinowy 16:1 n-6 2,98 3,11 3,13
Stearynowy 18:0 15,27A 14,96A 13,42B

Oleinowy 18:1 n-6 42,95A 42,53A 44,33B

Wakcenowy 18:1 n-11 3,61Bb 3,89a 4,02A

Linolowy 18:2 n-6 4,97 5,56 5,87
Linolenowy 18:3 n-6 0,34A 0,40A 0,63B

Eikozaenowy 20:1 n-3 0,66 0,68 0,70
Inne 1,97 1,55 1,83
Suma 100,00 100,00 100,00
Nasycone (SFA) 42,52a 42,28a 39,49b

Jednonienasycone (MUFA) 50,20a 50,21a 52,18b

Wielonienasycone (PUFA) 5,31a 5,96ab 6,50b

a, b – p ≤ 0,05; A, B – P ≤ 0,01

Badania na rosnących indykach wykonano w gospodarstwie Eugeniusza Pawełczaka 
zam. Dulcza Mała, gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielec [Grela i wsp. 2008]. Wyodrębniono 
dwie grupy doświadczalne po 40 sztuk, zaś grupę kontrolną stanowiły pozostałe ptaki 
trzymane w budynku fermy. Do obu grup doświadczalnych ptaki zostały wybrane losowo 
z całego pomieszczenia fermy, przy czym najpierw zważono wyrywkowo 100 indyków 
i do grup badawczych wybierano ptaki o zbliżonej do średniej (około 4 kg) masy ciała 
stada. W II grupie (doświadczalnej) dodawano do mieszanek żywieniowych 1,5% 
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preparatu PX z lucerny, zaś do III 3,0% preparatu PX. Mieszanki dla grup doświadczalnych 
i dla kontrolnej (I) wykonano w wytwórni Pasz w Brzesku. Indyki żywiono do woli 
mieszankami sypkimi, zgodnie z Normami Żywienia Drobiu [2005] przy swobodnym 
dostępie do wody. Zestawione w tabeli 11 wyniki wykazały, że dodatek koncentratu 
białkowo-ksantofilowego PX z lucerny w ilości 30 g/kg mieszanki pozwolił na uzyskanie 
najlepszych efektów produkcyjnych w postaci tempa wzrostu oraz zużycia paszy. Biorąc 
pod uwagę, że badania wykonano na niewielkiej grupie (badania pilotażowe), wymagają 
one dalszej kontynuacji z większą liczebnością ptaków.

Tabela 11. Efekty produkcyjne indyków [Grela i wsp. 2008]

Cecha
Grupy żywieniowe

SEM
I - kontrola II – 1,5% PX III – 3,0% PX

Masa początkowa, kg 4,15 4,12 4,11 0,18
Masa po 30 dniach, kg 9,45 9,21 9,64 0,24
Masa po 50 dniach, kg 12,26 11,76 13,05 0,28
Masa po 70 dniach, kg 16,06 15,36 16,55 0,34
Ubój, po 76 dniach tuczu, kg 16,50 16,26 16,94 0,27
średnie przyrosty dobowe, g 162,5 159,7 168,8 12,6
średnie zużycie paszy podczas 
tuczu, kg/kg przyrostu masy 2,60a 2,51ab 2,42b 0,04
Upadki, % 8,84a 5,00b 5,00b 0,25

a, b - średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

PODSUMOWANIE 

Koncentrat białkowo-ksantofilowy (PX) z lucerny okazał się być przydatnym 
dodatkiem w żywieniu trzody chlewnej oraz indyków. Jego zastosowanie pozwoliło 
uzyskać wyraźną poprawę efektów produkcyjnych w postaci zwiększonych przyrostów 
masy ciała oraz zmniejszonego zużycia paszy. Odnotowuje się także korzystny wpływ 
na umięśnienie tusz tuczników oraz profil kwasów tłuszczowych wieprzowiny. Nie bez 
znaczenia są również zmniejszone upadki oraz brak kanibalizmu.
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NUTRITIVE VALUE OF ALFALFA AND ITS UTILIZATION 
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keyworDS: px concentrate FroM alFalFa, Fattener, turkey, perForMance

SUMMARY

Alfalfa is a widespread crop used as forage, hay and dry feed in animal nutrition. 
Recently, there has been produced a protein-xantophylss concentrate (PX) composing 
of 55-60% crude protein and 1250-2000 mg/dm3 xantophylss. It may make an interesting 
dietary supplement for a broad spectrum of animal species, in that pigs and turkeys. 
Its employment as 2-3% of full ration mixture composition improved the performance 
parameters distinctly manifested with increased body weight gains and decreased feed 
consumption. The beneficial effects of alfalfa feeding include higher crude protein 
digestibility, fattener musculature and a porcine fatty acid profile. Besides, a lower 
mortality rate and the absence of cannibalism were noted.
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JAKOśĆ MIęSA I PRODUKTóW Z INDYKóW I śWIń 
ŻYWIONYCH  PASZĄ Z DODATKIEM KONCENTRATU 

BIAŁKOWO-KSANTOFILOWEGO (PX) Z LUCERNY

Słowa kluczowe: JakośĆ MięSa, żywienie, lucerna

WSTęP

Wieprzowina należy do najczęściej spożywanych mięs w Polsce i jej spożycie 
wyrażone w liczbach bezwzględnych utrzymuje się na podobnym poziomie od szeregu 
lat (ok. 40 kg rocznie na osobę). Ponieważ jednak obserwuje się wzrost spożycia mięsa 
ogółem do około 74 kg, stąd też procentowy udział wieprzowiny w stosunku do ogólnej 
jego ilości spada. O ile kilka lat temu, w roku 2000- 2002 udział wieprzowiny w ogólnym 
spożyciu mięsa wynosił nieco ponad 60%, to obecnie jest niższy o kilka procent. W tym 
samym okresie zmalało spożycie mięsa wołowego (prawie o 5%) a wzrosło spożycie mięsa 
drobiu wynosząc obecnie prawie 32-34% (średnio 24-26 kg/osobę). Przemysł mięsny 
stawia przed hodowcami zwiększające się wymagania odnośnie jakości dostarczanego 
żywca wieprzowego. Dotyczy to szczególnie mięsności tusz i zmniejszenia częstości 
występowania wad jakości tkanki mięśniowej. świnie jako gatunek zwierząt domowych 
są szczególnie podatne na stres, który ma istotny wpływ na poubojową jakość mięsa. 
[Decker i wsp. 2000; Grela, 2008;  Łyczyński i wsp. 2006; Pospiech i Boruta, 1999].

Obniżenie częstości występowania mięsa wadliwego, głównie PSE, jest przedmiotem 
zainteresowania nauki, hodowli i przetwórstwa. Prowadzone są różne działania w tym 
zakresie, do których możemy zaliczyć między innymi: selekcję zwierząt hodowlanych 
w kierunku eliminacji genów odpowiedzialnych za występowanie jego wad, optymalizację 
warunków żywieniowych i środowiskowych oraz optymalnie prowadzony proces 
przetwórczy. Produkcję tuczników w Polsce należałoby poprzedzić analizą ekonomiczną 
i możliwościami przyrodniczymi gospodarstwa. Dotyczy to między innymi doboru 
zwierząt do rozrodu, skali i systemu produkcji, wyboru modelu i systemu żywienia 
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oraz optymalnego zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami nadmiernej produkcji 
odchodów zwierzęcych, zanieczyszczających środowisko, uciążliwych dla człowieka. 
Czynniki środowiskowe, które w sposób zasadniczy wpływają na wartość rzeźną i jakość 
pozyskiwanego mięsa, możemy zróżnicować w zależności od miejsca ich występowania, 
a mianowicie:

• podczas odchowu i tuczu (mikroklimat pomieszczeń i żywienie),
• podczas załadunku i w transporcie (rodzaj i droga transportu, temperatura),
•  w zakładach ubojowych (oszałamianie, wykrwawianie i postępowanie z tuszami 

po uboju, szczególnie w procesie wychładzania poubojowego),
• w czasie dystrybucji i sprzedaży mięsa i jego przetworów,
• podczas różnych zabiegów kulinarnych w przetwarzaniu mięsa [Buckley i wsp. 

1995; Caillot, 2008; Decker i wsp. 2000; Karwowska i wsp. 2007; Karwowska 
i wsp. 2008; Latoch i wsp. 2008; Łyczyński i wsp. 2006; Pospiech i Boruta, 
1999].

 Bardzo duże znaczenie ma także jakość użytych komponentów do sporządzania 
mieszanek  paszowych, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt, a więc również 
na ich efekty produkcyjne. Wycofanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu 
w mieszankach pełnoporcjowych może spowodować zmniejszenie zdrowotności zwierząt. 
Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że wycofanie w roku 2000 antybiotyków 
jako dodatków paszowych w Danii, spowodowało wzrost ich stosowania w leczeniu 
świń. Przypuszczać, więc można, że całkowite wycofanie antybiotyków jako dodatków 
paszowych stymulujących wzrost poprzez ograniczenie flory bakteryjnej in vivo, może 
być przyczyną przejściowego pogorszenia zdrowia zwierząt do chwili wytworzenia przez 
nie czynnej odporności, a co się z tym wiąże wzrostu w tym okresie kosztów produkcji 
tuczników, przy jednoczesnym obniżeniu jakości surowca mięsnego [Buckley i wsp. 
1995; Decker i wsp. 2000; Łyczyński i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999; Purslow 
i wsp. 2001].

Jakość mięsa i jego produktów jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Pod 
pojęciem jakości, w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumiemy zespół wszystkich 
istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej oraz 
jednoznacznie precyzujących, czy dany produkt jest wartościowy i jaki osiągnął stopień 
doskonałości. Z powyższej definicji wynika, że jakość mięsa określana jest przez takie jego 
właściwości, które wyróżniają ten produkt jako pożywienie człowieka. W tym rozumieniu 
o jakości mięsa decydować będą: ekonomika produkcji i dystrybucji, zdrowotność, 
trwałość, popyt, wartość odżywcza, biologiczna oraz inne niezdefiniowane właściwości 
[Łyczyński i wsp. 2006; Meisinger, 2001; Obiedziński, 2001; Pospiech i Borzuta, 1999; 
Purslow i wsp. 2001].

Współczesny konsument poszukuje przede wszystkim mięsa i wyrobów, które 
zawierają  zwykle dużo białka a mało tłuszczu, a zarazem mają odpowiednią jakość 
konsumpcyjną i są bezpieczne zdrowotnie. Dążąc do zwiększenia mięsności wszystkie 
starania hodowców, a następnie producentów żywca zmierzają do tego, aby grubość 
słoniny była jak najniższa, a masa mięśni jak największa o najmniejszej zawartości 
tłuszczu mięśniowego. Tak jest przynajmniej w przypadku rynku europejskiego 
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i amerykańskiego. Inne nacje (Japończycy) preferują raczej mięso poprzerastane 
tłuszczem, co należy uwzględnić przy eksporcie mięsa na ten rynek. Nie znaczy to jednak, 
że nawet dość utrwalone stereotypy japońskie, co do wartości kulinarnej mięsa tłustego, 
nie podlegają krytyce i nie zauważa się potrzeby zmiany upodobań żywieniowych. Także, 
więc i w Japonii zwraca się uwagę na potrzebę spożywania mięsa chudego [Łyczyński 
i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999]. Ważnym ponadto czynnikiem, który uwzględnia 
się w żywieniu człowieka jest stosunek kwasów tłuszczowych rodziny n-6 do n-3. 
Problem dotyczy polienowych kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim, kwasów 
linolowego i linolenowego. Z punktu widzenia żywienia człowieka (przeciwdziałanie 
chorobom naczyń wieńcowych serca) stosunek kwasów n-6 do n-3 powinien zbliżać 
się do poziomu 4–5:1, zamiast najczęściej spotykanego 8–10:1. Okazuje się, że mięso 
wieprzowe może być dobrym źródłem tych kwasów pomimo tego, że przy zbyt dużej ilości 
kwasu linolenowego może dochodzić do pogorszenia zapachu mięsa, a także obniżenia 
jego trwałości przechowalniczej. Badania wielu autorów wskazują, że w paszy dla świń 
zawierającej śrutę zbożową i sojową, w których stosunek kwasów n-6 do n-3 wynosił 
9:1, a w wyniku ich zastąpienia, bogatymi w w/w kwasy nasionami lnu stosunek kwasów 
n-6 do n-3 uległ zmniejszeniu z poziomu 8–9:1 do około 5:1. Interesującym przy tym 
jest fakt, że wykorzystanie nasion lnu nie spowodowało żadnych problemów związanych 
z oksydacją mięsa i tłuszczu w czasie jego krótkiego składowania [Łyczyński i wsp. 2006; 
NRC, 1998; Pospiech i Borzuta, 1999; Wenk, 2003].

Oksydacja lipidów mięsa jest jedną z podstawowych przyczyn obniżenia jakości. 
W praktyce oksydacja lipidów jest obserwowana przez zmiany smaku, zapachu i barwy 
mięsa i jego produktów. Mięso jest skomplikowanym układem wielu składników 
działających jako pro- lub antyoksydanty. Występowanie ich zależy od rasy, stanu zdrowia, 
paszy, ale i warunków przetwarzania.

Procesy utleniania, szczególnie nienasyconych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
powoduje powstawanie niestabilnych wodoronadtlenków, które po rozkładzie daję 
obcy posmak w wyniku powstawania aldehydów, ketonów, węglowodorów i różnych 
alkoholi. W trakcie przemian oksydacyjnych tworzą się wysoce aktywne cząsteczki 
zwane wolnymi rodnikami. Są one przyczyną wielu chorób. We wszystkich żywych 
komórkach istnieją mechanizmy obronne wobec uszkodzeń powodowanych przez 
wolne rodniki. Hamowanie procesów „wolnorodnikowych” jest związana z ochronnym 
działaniem systemu przeciwutleniaczy. W wielu badaniach wskazuje się, że poziom 
przeciwutleniaczy w produktach zwierzęcych można modyfikować przyżyciowo składem 
mieszanek paszowych. Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy np. tokoferoli może 
ograniczyć nadmierną oksydację lipidów [Buckley i wsp. 1995; Decker i wsp. 2000].

 Kruchość mięsa to jedna z najważniejszych jego cech sensorycznych, która 
w przypadku oceny jakości wieprzowiny odgrywała dotychczas stosunkowo znikomą 
rolę. Prace związane z podnoszeniem mięsności, których efektem było często 
zwiększenie się częstotliwości występowania wad mięsa (w tym szczególnie wady PSE) 
spowodowały, że na tę cechę mięsa zaczęto coraz częściej zwracać uwagę. Kruszenie 
mięsa jest konsekwencją procesu proteolizy białek, które tworzą jego struktury. Ostatnie 
badania zwracają uwagę, że szybkość proteolizy białek może być interesująca nie tylko 
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z uwagi na kruchość, ale również z powodu związków między tym procesem (proteolizą) 
a wyciekiem z mięsa. Powyższe może powodować duże straty nie tylko ilościowe 
surowca, ale również przyczyniać się do obniżania jakości mięsa i wyrobów. Zwraca 
się przy tym uwagę, że duże wycieki z mięsa wieprzowego podczas jego składowania 
występują mimo tego, że nie jest ono dotknięte występowaniem żadnych typowych wad 
(PSE). Zjawisko to jest przedmiotem badań wielu ośrodków i można stwierdzić, że czeka 
na wyjaśnienie. Jest wiele hipotez, które wymagają rozstrzygnięcia. Zjawisko to może być 
wynikiem heterozji molekularnej, związanej z interakcją genów, skurczu chłodniczego, 
a być może jest wynikiem oddziaływania jonów wapnia, które jako katalizatory mogą 
wpływać zarówno na szybkość procesów glikolizy, kontrakcji mięsa jak i proteolizy jego 
białek poprzez aktywację kalpain, głównych enzymów proteolitycznych [Buckley i wsp. 
1995; Haak i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999; Wenk, 2003].

Można ją również kształtować przyżyciowo. Marmurkowatość mięsa korzystnie 
wpływa na rozluźnienie struktury tkanki mięśniowej i polepszenie jego kruchości. świnie 
rasy Duroc mają korzystny wpływ na zwiększanie przetłuszczenia śródmięśniowego. 
Poprzez udział tych knurów w kojarzeniach lub poprzez odpowiednie żywienie świń 
można wpłynąć na  poprawę kruchości mięsa. Również masa ubojowa decydować może 
o walorach wieprzowiny. Doświadczenia niemieckie wskazują na dobre rozwiązanie 
tego problemu. Tucz zwierząt prowadzi się do wyższej o około 11,5 kg masy ciała niż 
w Polsce, co powoduje nieznaczne obniżenie ich poubojowej mięsności. Uzyskuje się 
wówczas nieco mniej mięsne zwierzęta [56 - 58%] ale stanowi to i tak o około 7% wyższą 
mięsność w porównaniu do naszych świń. Dodatkowym argumentem takiego rozwiązania 
jest pozyskanie większej masy mięsnej od jednej świni, a więc można wówczas 
ograniczyć liczbę produkowanych tuczników. W ten sposób poprawiamy efektywność 
produkcji i ograniczamy emisję szkodliwych związków do atmosfery [Buckley i wsp. 
1995; Haak i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999; Wenk, 2003].

Cechą mięsa, która ciągle intryguje wielu badaczy i stanowi dla normalnego konsumenta 
jeden z najważniejszych wskaźników jego jakości jest barwa. Panuje przekonanie, 
że jest ona najlepszym wskaźnikiem świeżości mięsa. Jej intensywność a także trwałość, 
najważniejsze z właściwości ją opisujących, jest bardzo zróżnicowana i zależna od wpływu 
wielu czynników. Pamiętając o tym, że intensywność barwy zależy nie tylko od gatunku 
zwierzęcia, z którego ono pochodzi, ale również od rodzaju mięśnia, z którego pozyskano 
dany element i charakteru pracy za życia, dla praktyków najważniejszym zadaniem jest 
zachowanie naturalnej barwy mięsa przez jak najdłuższy okres czasu. Dodatkowo, na co 
wskazują obserwacje wielu autorów i praktyków, zachętą do zakupu mięsa jest jego jasno 
czerwona barwa, która tworzy się w wyniku utlenowania mioglobiny. Wszystkie zabiegi, 
które pozwolą na jej powstanie i zachowanie przez jak najdłuższy okres czasu sprzyjają 
ograniczeniu przebarwień mięsa i podniesieniu jego atrakcyjności [Karwowska i wsp. 
2007; Łyczyński i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999; Purslow i wsp. 2001].

 Również zabiegi termiczne związane z kulinarnym przygotowaniem mięsa (gotowanie,  
smażenie, pieczenie, duszenie, itp.) mogą mieć wpływ na jego jakość, szczególnie na kruchość 
i soczystość. Dobra jakościowo wieprzowina, przy zastosowaniu niewłaściwych zabiegów 
kulinarnych, może stać się twarda i sucha (łykowata). Łatwiej jest przygotować kruchą 
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potrawę z surowca dobrej jakości, niż podejmować wysiłki, zmierzające do poubojowej 
poprawy kruchości mięsa. Kruchość należy do podstawowych cech sensorycznych mięsa, 
decydujących o jego jakości, pomimo tego, że nie jest ona właściwością organoleptyczną 
łatwą do oceny. Zróżnicowanie mięsa pod względem tej cechy jest niezależne od tego, 
czy ocenę kruchości przeprowadza się na surowcu przeznaczonym bezpośrednio na cele 
kulinarne czy też na wyrobach gotowych (przetworzonych), których proces produkcji 
trwa kilka dni [Łyczyński i wsp. 2006; Pospiech i Borzuta, 1999].

Z czynnikami modyfikującymi ilość i jakość wieprzowiny związane są również takie 
cechy  jak: tempo wzrostu, wyrażające się wielkością przyrostu dobowego, masa ubojowa 
i poziom poubojowej mięsności tusz. Szybkość przyrostu zwierząt i związane z nim 
tempo tworzenia tkanki mięśniowej może mieć wpływ na kruchość mięsa. Przedstawione 
przez wielu autorów rezultaty badań wskazują, że głównym czynnikiem, oddziałującym 
na kruchość mięsa, jest prawdopodobnie szybkość procesów syntezy białek, jako 
podstawowego składnika tkanki mięśniowej. Przypuszczalnie oddziaływanie procesów 
syntezy białek na kruchość mięsa może wynikać albo ze zróżnicowanej aktywności 
enzymów proteolitycznych biorących udział w przemianach białkowych albo z właściwości 
strukturalnych tkanki mięśniowej, decydujących o podatności tej struktury na kruszenie 
mięsa. Jest możliwe, że obydwa wymienione czynniki mogą oddziaływać równocześnie 
[Grela, 2008; Grela i Semeniuk, 2008; Karwowska i wsp. 2007; Karwowska i wsp. 2008; 
Obiedziński, 2001; Stadnik i wsp. 2008].

MATERIAŁY I METODY

W referacie Caillot [2008] przedstawiono technologie pozyskiwania preparatu PX 
(białkowo-ksantofilowy) z lucerny. 

Badania producentów preparatu PX wykazały, że jest cennym zestawem wartościowych 
składników (Tab. 1, 2) możliwych do wykorzystania w paszy dla świń, drobiu a możliwe, 
że również i człowieka [Bourdon i wsp. 1980; Wenk, 2003]. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wstępne wyniki badań jakości mięsa świń 
i drobiu żywionych paszą z dodatkiem preparatu PX [Grela, 2008].
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Tabela 1. Zawartość niektórych składników w koncentracie białkowo-ksantofilowym PX 
[Caillot, 2008]

Zawartość Składniki odżywcze Wartość w g/kg

Białko ogólne 
(490 – 530 g/kg)

lizyna
tryptofan
treonina
cysteina
metionina
walina
leucyna
izoleucyna
tyrozyna
fenyloalanina

32,1
10,0
23,9
5,9
11,2
30,8
44,3
24,2
24,2
25,0

Tłuszcz surowy 
(100 g/kg)

kwas linolenowy
kwas linolowy

33,2
13,3

Składniki mineralne
(90 – 130 g/kg)

P
Ca
K
Fe
Na
Mg
Mn
Zn
Cu

7,0
32,0
7,0
0,7
0,05
1,3
0,06
0,02
0,008

Witaminy beta-karoten
witamina E
kwas foliowy
witamina K
cholina

92mg
0,03
0,003
0,03
0,064
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Tabela 2. Podstawowy skład chemiczny koncentratu białkowo-ksantofilowego PX 
w latach 1992-1996, [Caillot, 2008]

Składnik 1992 1993 1994 1995 1996
Woda (g/kg) 92,1 81,4 88,2 89,1 85,9
Białko, N x 6,25 (g/kg) 526 553 550,1 554,5 563,5
Celuloza (g/kg) 23,5 16,8 17 13,3 10,1
Tłuszcz surowy (g/kg) 74,6 108,6 129,8 90,3 108,2
Popiół surowy (g/kg) 106,3 96,9 80,9 112,1 106,4
Beta-karoten (mg/kg) 100,36 71,55 103,97 145,87 603,77
Ksantofil (mg/kg) 704,74 631,84 743,68 781,53 1727,5

Fosfor ogólny (g/kg) 8,43 6,93 7,34 8,09 8,32
Wapń (g/kg) 33,92 31,53 25,7 35,78 33,8
Magnez (g/kg) 1,52 1,25 1,47 1,39 1,45
Potas (g/kg) 9,81 6,47 9,06 7,29 6,6
Sód (g/kg) 0,06 0,03 0,07 0,02 0,05
Żelazo (mg/kg) 507,02 595,75 435,38 754,79 623,4
Mangan (mg/kg) 57,18 64,89 54,17 65,57 67,1
Miedź (mg/kg) 6,67 8,1 7,88 7,48 7,8
Cynk (mg/kg 17,15 16,21 36,44 16,85 14,6

WYNIKI I DYSKUSJA

Wpływ preparatu PX w żywieniu świń na jakość mięsa (badania własne)
Lucerna i jej produkty (susz, preparat z liści lucerny) stanowić może interesujący 

składnik mieszanek lub dawek pokarmowych dla zwierząt [AOAC, 2000; Bourdon 
i wsp. 1980; Caillot, 2008; Gaweł i Brzóska, 2002; Grela i Semeniuk, 2008; Haak i wsp. 
2006]. Badania żywieniowe i efekty produkcyjne dotyczące zastosowania preparatu PX 
w żywieniu świń i indyków zostały przedstawione w opracowaniu Greli w tejże publikacji 
[Grela, 2008].

Jakość mięsa i jego produktów jest kluczowym zagadnieniem dla hodowców zwierząt 
rzeźnych i producentów wyrobów mięsnych. Ważnym elementem zdrowotnym jakości 
stanowią procesy utleniania. Procesy oksydacyjne są przyczyną niekorzystnych zmian 
jakości mięsa i wyrobów mięsnych, prowadzą do degradacji tłuszczów oraz białek (m.in. 
barwników hemowych), powodują pogorszenie smakowitości, barwy, wartości odżywczej 
oraz ograniczają trwałość mięsa i wyrobów mięsnych. Obecnie istnieje tendencja do 
izolowania przeciwutleniaczy naturalnie występujących w surowcach roślinnych i ich 
stosowania w celu opóźniania procesów oksydacyjnych w mięsie i wyrobach mięsnych. 
Podejmowane są próby zwiększania ilości przeciwutleniaczy w żywieniu zwierząt 
rzeźnych, głównie świń. Celem badań była ocena wpływu dodatku ekstraktu lucerny 
w żywieniu świń na stabilność oksydacyjną szynek wędzonych parzonych podczas ich 
14-dniowego przechowywania. Stosowano wzbogacenie diety świń w ilości 2 g ekstraktu 
lucerny na 1 kg diety.



100

W badaniach wpływu dodatku preparatu PX na wybrane właściwości mięsa i tłuszczu 
określono skład chemiczny mięsa i tłuszczu. Dokonano również oceny wyprodukowanych 
w warunkach przemysłowych szynek wędzonych parzonych w zakresie pomiaru potencjału 
oksydoredukcyjnego, parametrów barwy i jej trwałości na świetle dziennym, oceniono 
przemiany utleniania tłuszczu metodą TBA i przeprowadzono ocenę organoleptyczną 
gotowych wyrobów [Karwowska i wsp. 2007; Karwowska i wsp. 2008; Latoch i wsp. 
2008; Stadnik i wsp. 2008]. Badania barwy dokonano w układzie CIE L*a*b*, gdzie 
określono jasność barwy (L*), chromatyczność w zakresie czerwono-zielonym (a*) 
i chromatyczność w zakresie żółto-niebieskim (b*). Pomiarów parametrów barwy 
dokonano metodą odbiciową z wykorzystaniem kolorymetru spektralnego X- Rite 
8200. Stosowano źródło światła D65 i standardowy obserwator kolorymetryczny o polu 
widzenia100. Pomiaru kwasowości dokonano przy użyciu cyfrowego konduktometru CPC-
501 i elektrody zespolonej typ ERH-111. Wartość potencjału oksydoredukcyjnego (ORP) 
mierzono za pomocą elektrody zespolonej ERPt-13 i przeliczano na wartość potencjału 
względem elektrody wodorowej. Oceny stopnia przemian utleniających w tkance 
mięśniowej dokonano przez pomiar zawartości aldehydu malonowego przy pomocy 
pomiaru absorbancji z kwasem 2-tiobarbiturowym (odczynnik TBA). Pomiaru zawartości 
kwasów tłuszczowych dokonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem 
standardowych wzorców [AOAC, 2000; Pikul i wsp. 1989; PN-ISO 4121:1998]. Ocenę 
organoleptyczną przeprowadzał zespół pracowników Katedry Technologii Mięsa 
i Zarządzania Jakością.

Wyniki badań jakościowych mięsa drobiowego są przygotowywane do prezentacji. 
Wstępna analiza otrzymanych rezultatów badań jakości mięsa indyczego wykazała 
wpływ preparatu PX na wartości masy poszczególnych elementów podczas dysekcji. 
Stwierdzono, że dodatek do paszy preparatu z lucerny w ilości do 1,5% zwiększa 
mięsność najważniejszych mięśni tuszki indyczej. Zwiększenie do 3% dodatku preparatu 
do paszy nie wpływa na masę poszczególnych elementów tuszki drobiowej. Analiza 
parametrów barwy, kwasowości, ORP, zawartości aldehydu malonowego i właściwości 
technologicznych mięsa indyczego wykazała, że udział preparatu PX z lucerny w paszy 
do 1,5% nie powoduje tworzenia mięsa wadliwego typu PSE, czy DFD. W analizie 
właściwości fizyko-chemicznych mięsa zaobserwowano, że dodatek preparatu do paszy 
wpływa na wzrost udziału barwy czerwonej, co świadczy o wzroście ilości mioglobiny 
lub o zwiększonej zdolności redukujących substancji komórkowych. Potwierdzeniem 
zaobserwowanej wartości udziału barwy czerwonej jest wzrost jasności barwy mięsa 
ptaków próby kontrolnej. Przeprowadzona ocena wyrobów z mięsa indyczego potwierdziła 
zaobserwowane zależności w surowcu. Zaobserwowano, że dynamika przemian w 
produktach drobiowych z mięsa indyków żywionych paszą z dodatkiem preparatu z  lucerny 
charakteryzuje niższa zmienność wartości potencjału oksydoredukcyjnego podczas 
przechowywania w okresie trwałości. Taką zależność potwierdzają wyniki zawartości 
aldehydu malonowego, którego wyższy poziom obserwuje się w próbach z  mięsa ptaków 
próby kontrolnej. Podobne zależności występują w otrzymanych wynikach parametrów 
barwy mierzonych metodą odbiciową.
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Uzyskane wyniki badań mięsa wieprzowego wykazały, że dodatek ekstraktu lucerny 
wpłynął na skrócenie procesu żywienia, wzrost masy mięśniowej u świń. Badania 
poziomu kwasów tłuszczowych wykazały wpływ dodatku preparatu w żywieniu 
na zawartość nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w słoninie i polędwicy. 
W tłuszczu polędwicy (Tab. 3) wykazano wzrost o 1,5% jednonienasyconych i o 0,2% 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W słoninie (Tab. 4) istotnie wyższą 
zawartość stwierdzono dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (o 1,5%). Podobne 
efekty uzyskano w badaniach Greli i Semeniuk [2008] po zastosowaniu koncentratu PX 
do mieszanki o obniżonym poziomie białka. Wyniki badań barwy mięsa wykazują wpływ 
żywienia świń dietą wzbogaconą w ekstrakt lucerny na wzrost udziału barwy czerwonej 
(wyniki w przygotowaniu do druku) czyli zwiększenia ilości mioglobiny w mięsie. 
Wyniki badań jakościowych szynki [Karwowska i wsp. 2007; Karwowska i wsp. 2008] 
nie wykazały istotnego wpływu wzbogacenia diety świń ekstraktem lucerny na wartości 
badanych wyróżników jakości to jest parametrów barwy oraz wskaźnika utlenienia 
tłuszczu szynek wędzonych podczas ich 14-dniowego przechowywania (Tab.5 i 6). 
Wartości parametrów barwy L*a*b* oraz wskaźnika TBA szynek kontrolnych oraz 
eksperymentalnych były bardzo zbliżone, mimo znacznego zwiększenia wydajności 
rzeźnej i skrócenia okresu tuczu. Wartości potencjału oksydoredukcyjnego wyrobów 
zależały od czasu przechowywania; wartości tego wyróżnika istotnie malały dla wszystkich 
wariantów doświadczalnych podczas ich przechowywania. Zaobserwowano nieznacznie 
niższą wartość pH (o 0,1 jednostki) w badanym okresie przechowywania szynek dla prób 
badawczych. Badania organoleptyczne (Ryc. 1) nie wykazały wpływu dodatku PX do diety 
karmionych świń na badane wyróżniki oceny tj. barwę, smak, soczystość, konsystencję 
i zapach, mimo znacznego przyrostu masy podczas tuczu zwierząt i zwiększonej mięsności 
poubojowej. Ocena i analiza wpływu preparatu PX na cechy jakościowe i technologiczne 
mięsa indyczego jest w trakcie przygotowania do publikacji [Karwowska i wsp. 2007; 
Karwowska i wsp. 2008; Stadnik i wsp. 2008].

Tabela 3. Profil kwasów tłuszczowych (%) w tłuszczu polędwicy [Karwowska i wsp. 
2008]

Kwasy tłuszczowe, % Kontrolna Doświadczalna P value
Alkanowe (SFA) 40,90 39,38 0,114

Monoenowe (MUFA) 54,51 55,99 0,098
Polienowe (PUFA) 3,64 3,82 0,331

Tabela 4. Profil kwasów tłuszczowych (%) w słoninie [Karwowska i wsp. 2008]

Kwasy tłuszczowe (%) Kontrolna Doświadczalna P value
Alkanowe (SFA) 41,23 40,09 0,054

Monoenowe (MUFA) 42,47 42,48 0,831
Polienowe (PUFA) 11,48 12,83 0,033
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Tabela 5. Parametry barwy szynki podczas chłodniczego przechowywania [Karwowska 
i wsp. 2007]

Próba Parametr
Czas przechowywania (dni)

2 6 10 14

Kontrolna
L* 66,97a 67,66a 67,36a 66,80a

a* 9,45a 8,91a 9,06a 9,46a

b* 9,75a 9,38a 9,36a 9,88a

Doświadczalna
L* 68,41a 67,27ab 67,62ab 66,92b

a* 9,30a 9,54a 9,66a 9,52a

b* 9,59a 9,63a 9,85a 10,19a

a, b – różnymi literami oznaczono różnice statystycznie istotne przy p≤0,05

Tabela 6. Fizykochemiczne właściwości szynki [Karwowska i wsp. 2007]

Próba Parametr
Czas przechowywania (dni)

2 6 10 14

Kontrolna
Wartość pH 5,76a 5,73a 5,97b 6,06d

ORP (mV) 289,74a 262,45b 265,80b 216,97c

TBARs (mg/kg) 1,10a 1,04a 1,00a 1,00a

Doświadczalne
Wartość pH 5,67a 5,73a 5,90b 5,96b

ORP (mV) 295,81a 261,50b 255,89b 219,90c

TBARs (mg/kg) 1,06a 1,00a 1,00a 0,94a

a, b - różnymi literami oznaczono różnice statystycznie istotne przy p≤0,05

Rycina 1. Wyniki oceny organoleptycznej [Haak i wsp. 2006] (colour - barwa; flavour 
- smak; odoru -zapach; consistence - konsystencja; juiciness – soczystość)
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PODSUMOWANIE

Otrzymane wyniki badań wskazują, że dodatek preparatu PX z lucerny w żywieniu 
zwierząt jedno żołądkowych wywarł znaczący wpływ na efektywność tuczu świń 
i indyków. Pozyskane mięso nie wykazuje odchyleń jakościowych, a otrzymane produkty 
w niczym nie odbiegają od produktów prób kontrolnych, a dla niektórych badanych 
wyróżników otrzymuje się bardzo interesujące zależności. Preparat ten jest godny uwagi 
do stosowania w żywieniu świń i drobiu. Badania jakości mięsa i produktów mięsnych 
prowadzono w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością i Instytucie Żywienia 
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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SUMMARY

Withdrawing of antimicrobial growth promoters (AGP) from the pig diets was 
an inducement for intensive investigations upon the utilization of the alternative feed 
additives, like organic acids, probiotics and herbs. The aim of research was to investigate 
the influence of dietary alfalfa meal supplementation of pig diets (2 g per 1 kg diet) 
on the colour, myoglobin forms and lipid oxidation of pork loin. Investigations were carried 
out on 40 hybrid fatteners [(Polish Large White x Polish Landrace) x Duroc] at a body 
weight at slaughter approximately 125 kg. Hunter colour lightness, redness and yellowness 
values were measured on freshly cut surfaces of pork loins using 8200 Series reflection 
spectrocolorimeter (X-Rite). Lipid oxidation was assessed by the 2- thiobarbituric acid 
method. Oxidation-reduction potential values were determined using pH-meter CPC-501 
CPC-501 (Elmetron) and equipped with redox electrode (ERPt-13). The results indicated 
the influence of dietary supplementation with extracted alfalfa meal on fattening time 
of pigs and chicken. The experimental group of animal gained almost the same body weight 
as the control group of pigs  and chicken during lower time of feeding. The examinations 
indicated that dietary extracted alfalfa meal supplementation of pig diets did not affect the 
colour, myoglobin forms and lipid oxidation of pork loin.
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PROFIL METABOLICZNY KRWI śWIń ŻYWIONYCH 
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BIAŁKOWO-KSANTOFILOWEGO (PX) Z LUCERNY

Słowa kluczowe: świnie, lucerna px, krew

WSTęP

Alternatywą dla stymulatorów wzrostu tradycyjnie stosowanych w żywieniu zwierząt 
są zioła [Turner i wsp. 2002], które mogą być użyte zarówno w profilaktyce jak i leczeniu 
zwierząt. Zawierają one wiele substancji biologicznie czynnych (alkaloidy, glikozydy, 
garbniki, saponiny, olejki eteryczne, flawonoidy, śluzy roślinne, pektyny, kwasy 
organiczne, witaminy, sole mineralne), które wzmagają wrażenia smakowe i pobudzają 
apetyt [Grela, 2004]. Jako regulatory funkcji trawiennych zioła wpływają na motorykę, 
sekrecję soków trawiennych (tymianek, czosnek) i działają osłonowo (len), natomiast jako 
regulatory przemiany materii (rdest ptasi) wpływają na jakość produktów zwierzęcych 
(barwa jaj, tuszki). Niektóre surowce zielarskie (tymianek, kminek, cebula, czosnek) 
wykazują działanie antystresowe, wzmacniające i niwelujące negatywny wpływ substancji 
przeciw odżywczych [Grela i wsp. 1998]. Poprawiają również cechy rzeźne tusz [Pascha, 
2000]. Wiele ziół (czosnek, cebula, szałwia) działa przeciwbiegunkowo, antybakteryjnie 
oraz przeciwzapalnie. Lucerna siewna uważana za roślinę pastewną posiada niezwykłe 
właściwości lecznicze, które przyczyniły się do dużego zainteresowania tą rośliną jako 
dodatku do pasz w żywieniu zwierząt [Seguin i wsp. 2004]. Dotychczas prowadzono 
wiele badań nad zastosowaniem lucerny w żywieniu zwierząt poligastrycznych [Klita 
i wsp. 1996; Malinow i wsp. 1979; Bessa i wsp. 2005] niewiele jest natomiast badań 
dotyczących trzody chlewnej.

Celem badań było określenie wpływu dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego 
(PX) z lucerny do mieszanek pełnodawkowych dla warchlaków i tuczników na wskaźniki 
hematologiczne i biochemicznych krwi oraz zawartość składników mineralnych.
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MATERIAŁ I METODY

Wykonano dwa doświadczenia na rosnących świniach z zastosowaniem koncentratu 
białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny. Doświadczenie 1 rozpoczęto na 60 warchlakach, 
mieszańcach rasy pbz x (Duroc x Hampshire), podzielonych równomiernie na 2 grupy 
po 15 loszek i 15 wieprzków w każdej o masie początkowej około 12 kg [Grela i wsp. 
2007]. Zwierzęta utrzymywano grupowo po 5 sztuk w kojcu. Zwierzęta grupy kontrolnej 
żywiono standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi typu Starter (12 – 30 kg), 
Grower (31 – 70 kg) i Finiszer (71 – 120 kg). W grupie doświadczalnej do wymienionych 
mieszanek zastosowano 2 % granulatu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny zamiast 
śruty pszennej.

Doświadczenie 2 przeprowadzono na 120 tucznikach, mieszańcach rasy pbz x (Duroc 
x Hampshire), podzielonych równomiernie na 3 grupy [Grela i wsp. 2007]. Zwierzęta 
trzymane były grupowo po 10 sztuk w kojcu. Zwierzęta grupy I (PSS) kontrolnej żywione 
były standardową mieszanką pełnodawkową typu Grower (31-70 kg) i Finiszer (końcowy 
okres tuczu). W mieszankach dla zwierząt grupy II (PSRz) zastąpiono poekstrakcyjną 
śrutę sojową śrutą z rzepaku, przy czym w mieszankach Starter i Grower w 50%, zaś 
w Finiszer w 100%. W grupie III (PSRz+PX) zwierzęta otrzymywały mieszanki jak 
w grupie II ale z dodatkiem 3% koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny.

Tuczniki pobierały do woli mieszanki sypkie z tubomatów paszowych, wodę zaś 
pobierały z poideł automatycznych. Przed rozpoczęciem badań zwierzęta odrobaczono 
i poddano stosownym szczepieniom ochronnym. Warunki zoohigieniczne, tj. temperatura 
i wilgotność względna oraz ochładzanie były identyczne dla obu grup żywieniowych. 
Wszystkie zwierzęta w kojcach zostały indywidualnie oznaczone kolczykami 
plastykowymi. 

W doświadczeniu 1 krew z żyły szyjnej jarzmowej pobrano trzykrotnie (przy masie 
ciała około 15 kg, 65 kg oraz przy 110 kg), natomiast w doświadczeniu 2 dwukrotnie 
(przy 65 i 110 kg)

W pobranych próbkach krwi oznaczono wskaźniki hematologiczne krwi (wartość 
hematokrytu-Ht, zawartość hemoglobiny-Hb, liczbę erytrocytów-RBC i leukocytów-
WBC, obraz krwi - ilość neutrocytów-NEU, limfocytów-LYM, MID = eozynocyty+ba-
zocyty+monocyty (ilość komórek średniej wielkości) na aparacie Abakus Junior VET. 
W osoczu krwi oznaczono metodą kolorymetryczną zawartość wybranych wskaźników 
biochemicznych tj; białka ogólnego (TP), glukozy (Glu), kwasu moczowego (UA), 
mocznika (UREA), cholesterolu całkowitego (CHOL), triacylogliceroli (TG), frakcję 
HDL cholesterolu oraz obliczono zawartość frakcji LDL cholesterolu. Dodatkowo 
w doświ. 1 w osoczu krwi oznaczono również zawartość sodu, potasu, wapnia, magnezu, 
cynku, miedzi i żelaza metodą spektrometrii absorpcji atomowej (ASA), zaś fosforu 
metodą kolorymetryczną. Oznaczono również aktywność aminotransferazy alaninowej 
(ALT) i asparaginianowej (AST) z wykorzystaniem monotestów firmy Cormey. 

Uzyskane dane liczbowe poddano analizie wariancji (ANOVA) i otrzymano wartości 
średnie dla grup i odchylenie standardowe, zaś istotność różnic między średnimi 
wartościami analizowanych cech wyznaczono testem t-Studenta [SAS/STAT, 1993].
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WYNIKI I DYSKUSJA

W badaniach hematologicznych oceniono wpływ koncentratu białkowo-ksantofilowego 
z lucerny w żywieniu trzody chlewnej na sprawność układu immunologicznego oraz 
czerwonokrwinkowego. Do oznaczanych wskaźników czerwonokrwinkowych należą: 
wskaźnik hematokrytowy, zwany popularnie hematokrytem (Ht), który określa objętość 
krwinek czerwonych i wyrażony jest w stosunku do pełnej krwi; liczbę erytrocytów 
(krwinki czerwone), które dzięki swemu kształtowi i zawartości hemoglobiny służą 
wymianie gazowej (przenoszeniu tlenu i dwutlenku węgla), a także stężenie hemoglobiny 
(Hb), które jest wskaźnikiem określającym ilość barwnika krwi wiążącego tlen 
i dwutlenek węgla. Wahania stężenia hemoglobiny są zależne od liczby erytrocytów, ich 
wielkości oraz zawartości w nich hemu [Henry, 2001]. W doświadczeniu 1 (Tab. 1) jak 
i 2 (Tab. 2) wszystkie parametry hematologiczne uzyskane we krwi świń we wszystkich 
okresach technologicznych mieściły się w granicach wartości referencyjnych [Winnicka, 
2004; Friendship i Henry, 1996]. W doświadczeniu 1 w pierwszym i drugim okresie 
tuczu nie zanotowano różnic statystycznie istotnych dotyczących wartości wskaźników 
czerwonokrwinkowych (Ht, Hb, RBC). Zostało to potwierdzone w doświadczeniu 2. 
Można jednak było zauważyć nieznaczny wzrost liczby erytrocytów we krwi zwierząt 
otrzymujących dodatek koncentratu z lucerny, zarówno w doświadczeniu 1 jak i 2. 
W badaniach przeprowadzonych przez Takyi i wsp. [2006] wykazano jednak, że dodatek 
lucerny spowodował istotny wzrost ilość hemoglobiny i pozostałych wskaźników 
czerwonokrwinkowych we krwi ludzi. Wzrost wskaźników czerwonokrwinkowych 
może być związany z lepszym wchłanianiem pierwiastków uczestniczących w procesach 
erytropoetycznych (miedź, żelazo), [Seguin i wsp. 2004]. Żelazo jako główny pierwiastek 
krwiotwórczy jest wchłaniany głównie w żołądku i początkowym odcinku dwunastnicy, 
łączy się ono z białkiem apoferrytyną tworząc ferrytynę, która tworzy kompleks 
z β globuliną zwany transferyną. Miedź natomiast w postaci ceruloplazminy zwiększa 
szybkość wcielania żelaza w transferynę [Ganong, 2005; Henry, 2001].

Drugim co do liczebności składnikiem postaciowym krwi obwodowej są leukocyty 
(WBC). Krwinki te odgrywają istotną rolę w mechanizmach obronnych ustroju. Służą 
obronie przed bakteriami, wirusami, pierwotniakami itp. Liczba tych krwinek u świń 
w doświadczeniu 1 zarówno w grupie kontrolnej jak i doświadczalnej kształtowała się 
na zbliżonym poziomie w pierwszym i drugim okresie tuczu, natomiast u warchlaków 
otrzymujących mieszankę z udziałem koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny 
ich liczba była istotnie mniejsza (p ≤ 0,05). W doświadczeniu 2 u zwierząt z grup 
otrzymujących dodatek soi (I) oraz rzepaku i koncentratu z lucerny (III) liczba WBC była 
również istotnie mniejsza w porównaniu do zwierząt grupy otrzymującej dodatek rzepaku 
(II). Może to świadczyć o dobrym stanie zdrowotnym tych zwierząt i brakiem stanów 
zapalnych. 
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Tabela1. Wskaźniki hematologiczne krwi świń w doświadczeniu 1 [Czech i wsp. 2008]

Wskaźnik Masa ciała, kg
Grupy żywieniowe

SD SEM
Kontrolna PX

RBC
1012 l-1

15 5,49 5,78 1,05 0,35
65 5,63 5,91 0,99 0,35
110 8,85 9,00 0,86 0,30

Hb
g l-1

15 86,00 80,25 10,59 1,86
65 97,50 97,33 12,43 1,86
110 144,2 147,7 10,37 3,67

Ht
%

15 27,73 26,11 6,30 2,10
65 32,68 32,63 1,63 0,58
110 41,88 42,57 3,59 1,27

WBC
109 l-1

15 17,79b 15,95a 1,38 1,13
65 14,32 13,42 2,03 0,72
110 15,35 15,70 4,49 1,59

Leukogram %

LYM
15 51,29a 73,96b 7,96 1,99
65 49,35 52,40 9,43 3,33
110 52,98 46,20 4,39 2,09

MID
15 3,80 1,72 1,93 0,64
65 6,55A 2,90B 1,29 0,51
110 5,98 6,63 1,32 0,47

NEU
15 45,03b 24,28a 6,93 1,64
65 44,10 44,70 8,21 2,90
110 41,05 47,17 14,53 5,14

średnie oznaczone różnymi literami a, b różnią się istotnie dla P ≤ 0,05; literami A, 
B dla P ≤ 0,01

We krwi obwodowej znajduje się kilka rodzajów krwinek białych należą do nich: 
neutrocyty - (granulocyty obojętnochłonne), które są komórkami odpowiedzialnymi 
za zwalczanie wnikających bakterii oraz usuwanie martwiczo zmienionych tkanek; 
monocyty odpowiadające za usuwanie z organizmu martwych tkanek, uszkodzonych 
cząsteczek białka oraz kompleksów antygen – przeciwciało; eozynocyty - (granulocyty 
kwasochłonne), czyli komórkami fagocytującymi kompleksy antygen-przeciwciało; 
bazocyty - (granulocyty zasadochłonne) to komórki żerne, ich najważniejszą funkcją 
jest udział w reakcjach alergicznych organizmu oraz limfocyty, które są komórkami 
powstającymi w szpiku oraz w narządach układu chłonnego. Występują dwie grupy 
limfocytów: komórki T – odpowiedzialne za odporność komórkową oraz komórki B 
mające zdolność wytwarzania immunoglobulin i przekazywania ich otoczeniu. Liczba 
limfocytów zarówno w doświadczeniu 1 jak i 2 szczególnie u zwierząt młodszych 
otrzymujących mieszanki z udziałem koncentratu z lucerny była istotnie większa 
(p ≤0,05) w porównaniu do pozostałych grup. Natomiast zawartość neutrocytów uległa 
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istotnemu obniżeniu. Takie wyniki mogą świadczyć o korzystnym działaniu składników 
biologicznie aktywnych zawartych w koncentracie z lucerny na pobudzenie układu 
immunologicznego, a tym samym odporności zwierząt. Nie zanotowano takich zależności 
u zwierząt starszych. Pobudzenie układu immunologicznego szczególnie młodych 
osobników jest bardzo korzystne. Związane jest to z obecnością w koncentracie z lucerny 
saponin triterpenowych, które posiadają bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne oraz 
przeciwgrzybiczne, a także mogą przywracać prawidłową florę bakteryjną jelit [Francis 
i wsp. 2002; Seguin i wsp. 2004].

Tabela 2. Wskaźniki hematologiczne krwi świń w doświadczeniu 2 [Czech i wsp. 2008]

Wskaźnik Masa ciała, kg
Grupy żywieniowe

SD SEM
I PSS II PSRz III PSRz +PX

RBC
1012 l-1

65 5,76 5,90 5,92 0,55 0,17
110 8,38 8,29 8,32 0,55 0,16

Hb
g l-1

65 120,5 118,7 117,3 6,04 1,91
110 138,2 143,7 142,7 8,37 2,42

Ht
%

65 37,86 35,97 37,93 3,71 1,17
110 42,98 43,03 42,65 2,22 0,64

WBC
109 l-1

65 15,61a 18,40b 15,28a 2,43 0,77
110 19,58a 24,68b 22,70ab 2,89 0,84

Leukogram %

LYM
65 52,67a 63,80b 75,77c 10,28 3,25
110 45,28 37,12 35,08 16,93 4,89

MID
65 2,19 3,80 3,90 1,31 0,41
110 3,10 3,13 1,75 1,08 0,31

NEU
65 45,14c 32,40b 20,33a 11,39 3,60
110 51,65 59,75 63,18 16,95 4,89

średnie oznaczone różnymi literami a, b, c różnią się istotnie dla P ≤ 0,05

Poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi w obydwóch doświadczeniach 
(Tab. 3, 4, 5) mieścił się w granicach wartości referencyjnych [Winnicka, 2004; Friendship 
i Henry, 1996].

Do oznaczanych wskaźników lipidowych krwi należy cholesterol całkowity, który jest 
związkiem sterolowym występującym w osoczu w α- i β-lipoproteinach oraz jego frakcje 
HDL (cholesterol w lipoproteinach o wysokiej gęstości) i LDL (cholesterol w lipoproteinach 
o niskiej gęstości), a także triacyloglicerol. Cząsteczki HDL transportują cholesterol 
z tkanek organizmu do wątroby, przez którą jest on wraz z żółcią wydalany. Natomiast 
frakcja lipoproteinowa LDL jest uważana za wskaźnik rozwoju miażdżycy. W diagnostyce 
klinicznej frakcja HDL jest lepszym parametrem niż poziom cholesterolu całkowitego 
[Ganong, 2005]. Wg Bachl [1999] stosowanie w żywieniu zwierząt lucerny przyczyniać 
się może do obniżenia poziomu cholesterolu, bez zmiany poziomu cholesterolu frakcji 
HDL. Można również zaobserwować obniżenie jelitowej absorpcji cholesterolu, a także 
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zwiększenie wydzielania steroidów i kwasów żółciowych. Takie działanie lucerny związane 
jest z obecnością w roślinie dużej ilości saponin [Khaleel i wsp. 2005; Reshef i wsp. 2006]. 
Znaczne zmniejszenie zawartości cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi królików 
otrzymujących dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny zanotowali 
również Khaleel i wsp. [2005]. Podobne zależności stwierdzono u świń w doświadczeniu 
2 otrzymujących dodatek rzepaku i koncentratu z lucerny (II PSRz +PX). Nie zostało to 
potwierdzone jednak w doświadczeniu 1, gdzie u młodszych świń zaobserwowano istotny 
wzrost zawartości cholesterolu całkowitego, ale również i frakcji HDL w osoczu krwi. 
Stosunek zawartości cholesterolu całkowitego do frakcji HDL, który jest bardzo istotny 
z punktu widzenia klinicznego był mniejszy w grupach otrzymujących dodatek wyciągu 
z lucerny przez cały okres doświadczenia 1. Może to świadczyć o korzystniejszym efekcie 
działania koncentratu z lucerny w organizmie rosnących świń na metabolizm substancji 
lipidowych. Zarówno w doświadczeniu 1 jak i 2 dodatek koncentratu z lucerny przyczynił 
się do istotnego wzrostu (p ≤0,05) zawartości triacylogliceroli, szczególnie u zwierząt 
młodych. Triacyloglicerole stanowią główną formę magazynowania rezerw tłuszczowych 
w organizmie i są kumulowane w komórkach tłuszczowych oraz uwalniane w razie 
zapotrzebowania do krwioobiegu (Tab. 3, 4).

Lucerna jest rośliną, która zawiera znaczne ilości chlorofilu, β karoten, witaminy 
z grupy B; B1, B6, B12, A, P, K1 i E. Jest również bogatym źródłem mikro i makroelementów 
tj. żelazo, wapń, magnez, mangan, sód, potas, fosfor, krzem, a także aminokwasy [Sen 
i wsp. 1998]. Wspomaga ona wchłanianie i przyswajanie węglowodanów, białka, wapnia, 
żelaza i innych pierwiastków śladowych [Seguin i wsp]. Dodatek do mieszanek dla świń 
koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Dośw. 1 i 2) nie spowodował istotnych 
zmian w zawartości zarówno białka ogólnego jak i glukozy w osoczu krwi (Tab. 3, 4). Białko 
całkowite stanowi ważny składnik osocza utrzymujący ciśnienie wewnątrznaczyniowe. 
Stężenie białka we krwi zależy od jego podaży w pokarmach, od syntezy głównie 
w wątrobie i komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego oraz od stopnia utraty 
białek przez nerki, przewód pokarmowy, skórę i płuca. Wartości podwyższone mogą 
być spowodowane przez: wytwarzanie białek patologicznych (szpiczak mnogi, 
choroba Waldenstroma), wzmożone wytwarzanie białek fizjologicznych (przewlekłe 
stany zapalne), a także znaczne odwodnienie organizmu. Wartości obniżone mogą być 
spowodowane przez: niedostateczną podaż białka (wadliwe żywienie, niedożywienie, 
dieta ubogobiałkowa), upośledzenie wchłaniania białka z przewodu pokarmowego, 
nadmierna utrata białka przez przewód pokarmowy (enteropatia wysiękowa, przewlekłe 
stany zapalne jelit), [Ganong, 2005].

Zawartość kwasu moczowego oraz mocznika w osoczu krwi w doświadczeniu 1 
szczególnie w końcowym okresie tuczu uległa obniżeniu u zwierząt otrzymujących 
dodatek koncentratu z lucerny (Tab. 3). Jest to korzystna reakcja organizmu na stosowany 
dodatek. Ponieważ wzrost zawartości kwasu moczowego w osoczu krwi świadczy m.in. 
o stanach chorobowych. Zwiększony poziom kwasu moczowego we krwi często łączy 
się z występowaniem zaburzeń przemiany tłuszczowej i dużym uszkodzeniem tkanek. 
Wzrost natomiast stężenia mocznika może być spowodowane przez dietę bogatą w białka 
czy nadmierny katabolizm białek w ustroju. Nie zanotowano jednak zmian w zawartości 
UA i UREA w osoczu krwi zwierząt w doświadczeniu 2 (Tab. 4).
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Tabela 3. Wskaźniki biochemiczne krwi świń w doświadczeniu 1 [Czech i wsp. 2008]

Wskaźnik Masa ciała, kg
Grupy żywieniowe

SD SEM
Kontrolna PX

Cholesterol 
całk.

mmol l-1

15 1,81b 2,38a 0,45 0,15
65 2,32 2,65 0,33 0,12
110 2,35 2,01 0,34 0,12

HDL
mmol l-1

15 0,89B 1,23A 0,19 0,06
65 1,34b 1,78a 0,37 0,13
110 1,44 1,29 0,29 0,10

Triglicerydy 
mmol l-1

15 0,59b 0,92a 0,25 0,08
65 0,56 0,39 0,13 0,04
110 0,49 0,56 0,16 0,06

LDL
mmol l-1

15 0,65 0,73 0,33 0,11
65 0,80 0,62 0,25 0,09
110 0,69a 0,46b 0,16 0,06

CHOL/HDL
15 2,05 1,93 0,25 0,08
65 1,75 1,51 0,24 0,08
110 1,64 1,60 0,19 0,07

Glukoza 
mmol l-1

15 6,05 6,07 0,45 0,15
65 5,64 5,79 0,43 0,15
110 4,55b 5,27a 0,51 0,18

Białko ogólne
g l-1

15 46,92 46,52 6,15 2,05
65 65,42a 56,30b 6,36 2,25
110 81,95 75,75 5,01 1,77

Kwas moczowy 
mmol l-1

15 0,084 0,089 0,007 0,08
65 0,057a 0,042b 0,006 0,09
110 0,060 0,056 0,006 0,09

Mocznik 
mmol l-1

15 5,65 6,21 0,88 0,45
65 4,72a 3,81b 1,18 0,42
110 7,63a 6,58b 0,82 0,32

ALT
U l-1

15 40,65 38,21 4,41 2,88
65 41,64 49,18 9,57 3,38
110 43,81 48,09 5,60 2,05

AST
U l-1

15 44,28 51,25 6,15 1,56
65 53,84 55,17 6,67 2,36
110 66,22 70,45 5,48 3,13

średnie oznaczone różnymi literami a, b różnią się istotnie dla P ≤ 0,05; literami A, 
B dla P ≤ 0,01

W metabolizmie aminokwasów najważniejszą rolę odgrywają dwa enzymy: 
aminotransferaza alaninowa (ALT) i aminotransferaza asparaginianowa (AST). 
Aminotransferaza alaninowa jest enzymem wątrobowym, wewnątrzkomórkowym. 
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Występuje on także w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym oraz w nerkach. 
Aminotransferaza asparaginianowa jest α2 globuliną, występującą w cytoplazmie 
i w mitochondrium. Występuje ona we wszystkich tkankach ustrojowych, w mięśniu 
sercowym, w mięśniach szkieletowych, w wątrobie, trzustce i nerkach. Enzym ten 
uwalniany jest i dostaje się do krwi w momencie uszkodzenia komórki. Aktywność 
wymienionych enzymów w obydwóch doświadczeniach (Tab. 3,4) mieściła się w granicach 
wartości referencyjnych [Winnicka, 2004; Friendship i Henry, 1996]. Dodatek koncentratu 
białkowo-ksantofilowego z lucerny nie przyczynił się do zmian w aktywności tych 
enzymów. Zarówno w doświadczeniu 1 jak i 2 ich aktywność, w obrębie poszczególnych 
okresów tuczu, kształtowała się ona na zbliżonym poziomie we wszystkich grupach. 
W badaniach Yang-YuFen i wsp. [2002] odnotowano jednak istotny wpływ lucerny 
na aktywność AST.

Tabela 4. Wskaźniki biochemiczne krwi świń w doświadczeniu 2 [Czech i wsp, 2008]

Wskaźnik Masa ciała, 
kg

Grupa żywieniowe
SD SEM

I PSS II PSRz III PSRz +PX
Chol. całk., 

mmol l-1
65 1,85a 1,68ab 1,51b 0,18 0,05
110 2,03b 2,36a 2,17b 0,16 0,05

HDL
mmol l-1

65 1,05 0,95 1,19 0,19 0,06
110 1,49 1,67 1,60 0,19 0,05

Triglicerydy 
mmol l-1

65 0,51b 0,37a 0,85c 0,24 0,07
110 0,68 0,61 0,73 0,33 0,09

LDL
mmol l-1

65 0,57 0,56 0,53 0,21 0,06
110 0,41 0,41 0,43 0,17 0,05

CHOL/HDL
65 1,76a 1,77a 1,27b 0,25 0,07
110 1,36 1,41 1,36 0,12 0,04

Glukoza 
mmol l-1

65 6,36 5,82 5,30 0,46 0,13
110 5,51 5,84 6,05 0,74 0,21

Białko og.
g l-1

65 64,48 64,86 70,27 5,33 1,54
110 68,01 66,66 66,28 5,61 1,62

Kw.moczowy 
mmol l-

65 0,082 0,089 0,091 0,005 0,06
110 0,068 0,070 0,071 0,002 0,03

Mocznik
mmol l-1

65 5,01 4,85 4,82 0,57 0,17
110 6,00 6,09 6,06 1,32 0,38

ALT
U l-1

65 32,16 30,85 32,68 3,45 1,00
110 43,24 42,30 41,24 4,51 1,30

AST
U l-1

65 41,79 47,49 41,59 5,88 1,70
110 45,54 47,60 47,86 5,92 1,71

średnie oznaczone różnymi literami a, b, c różnią się istotnie dla P ≤ 0,05

Zawartość makroskładników (sodu, potasu, wapnia, fosforu oraz magnezu) w obrębie 
grup technologicznych (Dośw. 1) kształtowała się na zbliżonym poziomie (Tab. 5). 
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Tabela 5. Zawartość elementów mineralnych w osoczu krwi świń w doświadczeniu 1 
[Czech i wsp. 2008]

Cecha Masa ciała, kg
Grupy żywieniowe

SD SEM
Kontrolna Doświadczalna

Sód
mmol l-1

15 142,1 139,3 7,98 2,11
65 140,4 144,7 9,33 3,81
110 131,7 139,8 11,95 4,88

Potas
mmol l-1

15 4,88 5,06 0,45 0,68
65 5,13 5,30 0,35 0,36
110 4,75a 5,75b 0,54 0,44

Wapń
mmol l-1

15 2,13 2,11 0,56 0,11
65 2,55 2,56 0,88 0,36
110 2,79 2,85 0,68 0,27

Fosfor
mmol l-1

15 2,05 2,15 0,07 0,04
65 2,95 2,94 0,05 0,01
110 2,33a 3,03b 0,65 0,22

Magnez
mmol l-1

15 1,14 1,20 0,09 0,05
65 1,03 0,93 0,16 0,06
110 0,91 0,96 0,27 0,11

Miedź
µmol l-1

15 25,11 23,56 2,01 0,98
65 27,00 25,27 2,70 1,10
110 23,54 17,11 3,30 1,40

Żelazo
µmol l-1

15 29,11 32,08 4,17 1,11
65 28,14 30,07 4,50 2,30
110 36,11 37,51 4,00 1,40

Cynk
µmol l-1

15 11,65b 15,26a 0,89 0,95
65 12,99b 14,98a 0,70 0,80
110 14,52 16,51 1,50 0,90

średnie oznaczone różnymi literami a, b różnią się istotnie dla P ≤ 0,05

Jedynie u tuczników w końcowym okresie tuczu zawartość potasu oraz fosforu była istotnie 
większa w grupie zwierząt otrzymujących dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego 
z lucerny. Znaczny wpływ dodatku koncentratu przez cały okres tuczu zanotowano w lości 
mikroskładników w osoczu krwi zwierząt. Zawartość cynku (p ≤ 0,05) i żelaza była 
większa w grupie zwierząt otrzymujących dodatek koncentratu z lucerny. Wzrost ten był 
związany prawdopodobnie z lepszym wchłanianiem tych pierwiastków wspomaganym 
przez lucernę. Odwrotną zależność zanotowano w stosunku do miedzi. Prawdopodobnie 
było to związane z faktem, że miedź i cynk działają wobec siebie antagonistycznie. 
Nadmiar cynku powoduje spadek poziomu miedzi w organizmie [Underwood i Suttle, 
1999]. Wzrost zawartości żelaza potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące 
wpływu koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny na poprawę wartości wskaźników 
erytopoetycznych. Cynk również bierze udział w reakcji biosyntezy hemu (jako koenzym), 
oraz wchodzi w skład hemoglobiny. Zadaniem tego pierwiastka jest także regulacja 
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procesów antyoksydacyjnych. Wchodzi on w skład głównego antyoksydacyjnego enzymu 
- (Zn, Cu)-dysmutazy nadtlenkowej (SOD) i indukuje biosyntezę obronnych białek 
komórki – metalotionein [Ganong, 2005]. Wg Ben i wsp. [2006] w wyciągu z lucerny 
występuje wiele substancji biologicznie czynnych, które przyczyniają się do silnych 
właściwości antyoksydacyjnych tej rośliny.

PODSUMOWANIE

Uzyskane wyniki wskazują na pobudzenie układu immunologicznego u zwierząt 
otrzymujących dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny, co objawiało 
się wzrostem liczby limfocytów, a spadkiem neutrocytów we krwi, szczególnie 
w początkowym okresie tuczu. Również pobudzeniu uległy przemiany składników 
lipidowych w organizmie tuczników otrzymujących w mieszance dodatek koncentratu 
z lucerny. Nastąpił także wzrost zawartości żelaza i cynku oraz spadek ilości miedzi 
w osoczu krwi zwierząt otrzymujących dodatek koncentratu z lucerny. Wskaźniki 
hematologiczne oraz pozostałe wskaźniki biochemiczne krwi (TP, Glu, UA, UREA, 
AST, ALT) nie były podatne na dodatek koncentratu. Porównując wyniki otrzymane 
w przeprowadzonych doświadczeniach z literaturą nie można jednoznacznie ocenić 
wpływu koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny na wskaźniki erytropoetycznych 
i biochemiczne krwi trzody chlewnej. Dlatego wskazana jest dalsza analiza koncentratu 
z lucerny w żywieniu świń.
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SUMMARY

The objective of the present research was to determine the effect of protein-xanthophylls 
(PX) concentrate of alfalfa added to full ration diets for growing pigs and fatteners 
on the blood hematological and biochemical indices as well as mineral contents.

Experiment 1 included 60 growers, Polish Landrace x (Duroc x Hampshire) crossbreds, 
assigned into 2 equal groups, 30 gilts and 30 boars each, of about 12 kg average initial body 
weight. The animals from the control group were fed standard full ration diet - Starter (12-
30 kg), Grower (31-70 kg) and Finisher (71-120 kg).This diet supplied to the experimental 
group, had wheat meal replaced with a 2% protein-xanthophylls (PX) granulate.

Experiment 2 covered 120 growers, Polish Landrace x (Duroc x Hampshire) crossbreds 
divided into 3 equal groups. The animals from control group 1 were given standard full 
ration diet Starter (15-30 kg), then Grower (31-70 kg) followed by Finisher (late fattening 
period). In the mixtures for group II animals, post-extraction soybean meal was substituted 
by rapeseed meal, that is 50% in Starter and Grower mixtures, while 100% in Finisher. 
Whereas in group III, the pigs received the same mixtures as in group II but supplemented 
with a 3% protein-xanthophylls (PX) concentrate of alfalfa.

In Experiment I, blood from the jugular vein was collected three times (at body weight 
about 15 kg, 65 kg and 110 kg), while in Experiment II – twice (at 65 and 110 kg).

The obtained results indicate excitation of the immune system of animals fed a protein-
xanthophylls concentrate of alfalfa- supplemented diet, manifested with increased 
lymphocyte count and a decrease of neutrocyte number in blood, especially in the early 
stage of fattening. Besides, activation of lipid component metabolism was detected 
in the fatteners` whose diet was improved by alfalfa concentrate additive. There was also 
noted an elevated content of iron and zinc, while a declined copper level in blood plasma 
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of animals receiving a diet with alfalfa concentrate supplement. The hematological 
parameters and other blood biochemical indices (TP, Glu, UA, UREA, AST, ALT) were 
not affected by concentrate addition. Comparison of the results obtained in the present 
study and those presented in literature has not revealed any explicit influence of a protein-
xanthophylls (PX) concentrate of alfalfa on the erythropeotic and biochemical parameters 
of porcine blood. Therefore, some further analyses of alfalfa concentrate dietary supplement 
applied in pig nutrition would be recommended.
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WPŁYW DODATKU KONCENTRATU PX Z LUCERNY 
 (MEdiCago satiVa) NA WSKAŹNIKI HEMATOLOGICZNE 

I BIOCHEMICZNE KRWI INDYKóW
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WSTęP

W odchowie drobiu poszukuje się proekologicznych dodatków, które mogłyby być 
alternatywą dla wycofanych już antybiotyków paszowych oraz innych stosowanych 
dotąd chemioterapeutyków. Wśród tego typu dodatków znaczącą rolę odgrywają enzymy 
paszowe, probiotyki, kwasy organiczne, a także zioła i przyprawy oraz ekstrakty z roślin. 
Celem stosowania dodatków roślinnych jest nadanie paszy atrakcyjnego smaku i zapachu, 
niwelowanie oddziaływania substancji przeciw odżywczych, zwiększenie aktywności 
enzymów trawiennych, anabolizmu białka, a tym samym wzrostu zwierząt, modulowanie 
mikroflory przewodu pokarmowego oraz łagodzenie stresu, wzmocnienie reakcji 
obronnych organizmu czy też reakcji antyoksydacyjnych w ustroju. Bardzo ważnym 
aspektem jest poprawa efektów produkcyjnych, wykorzystania paszy, walorów smakowych 
produktów zwierzęcych oraz zdrowia zwierząt, niwelowanie schorzeń, zwłaszcza tych 
na tle pokarmowym. Niektóre zioła i dodatki roślinne posiadają zdolność blokowania 
enzymu ureazy powodującego uwalnianie się amoniaku z odchodów ptaków. Ponadto, 
liczne badania wskazują, iż to właśnie zioła i preparaty roślinne w znaczący sposób mogą 
modyfikować zawartość składników krwi [Faruga i wsp. 1996; 2002; Grela i wsp. 2003; 
Krauze i wsp. 2007], co wskazywać może na modulowanie procesów metabolicznych.

Celem badań było określenie wpływu dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego 
(PX) z lucerny na wybrane wskaźniki profilu metabolicznego krwi indyków.
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MATERIAŁ I METODY

Badania żywieniowe przeprowadzono na 4000 sztuk 1-dniowych indyków Big-6. 
Po 8 tygodniowym odchowie indyki podzielono na trzy grupy: dwie eksperymentalne, 
każda po 40 sztuk oraz kontrolną, którą stanowiły pozostałe ptaki. Do grup doświadczalnych 
ptaki zostały wybrane losowo, przy czym najpierw wyrywkowo zważono 100 sztuk 
indyków z całego stada i wybrano do grup doświadczalnych (I i II) zwierzęta o masie 
ciała najbardziej zbliżonej do średniej stada. Indykom grupy I dodawano do mieszanek 
1,5% koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny, zaś w II - 3,0% preparatu 
(PX). Grupę III - kontrolną stanowiły ptaki nieotrzymujące takiego dodatku do paszy. 
Wszystkie indyki żywiono ad libitum mieszankami sypkimi, odpowiadającymi Normom 
Żywienia Drobiu [Smulikowska i Rutkowski, 2005], sporządzonymi przez Wytwórnię 
Pasz w Brzesku. Wszystkie ptaki miały przez cały czas swobodny dostęp do wody. 

W 19. tygodniu odchowu od 8 indyków z każdej grupy z żyły skrzydłowej pobrano 
krew do badań hematologicznych i biochemicznych. W pełnej krwi oznaczono: liczbę 
hematokrytową (Ht) metodą mikrohematokrytu, zawartość hemoglobiny (Hb) metodą 
Drabkina oraz liczbę erytrocytów (RBC) metodą komorową i leukocytów (WBC) 
wraz z leukogramem metodą Pappenheima. W osoczu krwi wykonano oznaczenia 
poziomu: białka całkowitego, glukozy, kwasu moczowego, triglicerydów, cholesterolu, 
lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) przy 
wykorzystaniu gotowych testów firmy Cormay. Zbadano także aktywność wybranych 
enzymów: aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej 
(AST), fosfatazy zasadowej (ALP) oraz dehydrogenazy mleczanowej (LDH), również 
przy użyciu gotowych testów. 

Uzyskane dane liczbowe poddano analizie wariancji jednoczynnikowej i otrzymano 
wartości średnie dla grup oraz błąd standardowy dla średnich, zaś istotność różnic między 
średnimi wartościami analizowanych cech wyznaczono testem Anova, przyjmując poziom 
istotności 0,05 (p≤0,05). Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu 
Statistica v. 5.0. 

WYNIKI I DYSKUSJA

W dostępnej literaturze nie odnaleziono danych na temat wpływu dodatku koncentratu 
białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny na zawartość składników hematologicznych 
i biochemicznych w osoczu krwi u indyków.

Zawartość hemoglobiny, wartości hematokrytowej, liczby erytrocytów oraz leukocytów 
we krwi badanych ptaków wskazuje na prawidłowy przebieg procesu erytropoezy 
(Tab. 1) i jest zgodna z rezultatami badań Koncickiego i wsp. [2005]. Ponadto odsetek 
granulocytów obojętnochłonnych, zasadochłonnych i kwasochłonnych oraz monocytów 
i limfocytów nie był determinowany dodatkiem koncentratu białkowo-ksantofilowego 
(PX) z lucerny w żywieniu indyków. 
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki hematologiczne krwi indyków [Krauze i Grela, 2008]

Wskaźnik
Grupy

SEM
I (1,5%) II (3%) III (0%)

Ht, % 39,31 38,95 38,75 0,24
Hb, g dl-1 13,75 13,25 14,13 0,10
RBC, 1012 l-1 2,39 2,47 2,44 0,02
WBC, 109 l-1 19,14 18,76 19.07 0,37
Heterofile, % 45,2 43,4 42.3 0,50
Limfocyty, % 50,0 51,4 52,3 1,41
Monocyty, % 2,0 2,1 1,9 0,05
Bazofile, % 2,3 2,5 2,5 0,04
Eozynofile, % 0,6 0,6 1,0 0,03

SEM – błąd standardowy średnich 

Analiza biochemiczna osocza krwi indyków (Tab. 2,3,4) wykazała istotne statystycznie 
różnice w zawartości białka ogólnego, triglicerydów i cholesterolu oraz aktywności AST 
i ALP. Uzyskane wartości są zbliżone do rezultatów badań innych autorów [Faruga i wsp. 
2002; Koncicki i wsp. 2005; Krauze i wsp. 2007].

Zawartość białka ogólnego grupie I i II była niższa od stwierdzonej u ptaków grupy 
kontrolnej (Tab. 2). Odmienne rezultaty, tzn. podwyższenie poziomu białka ogólnego 
po podaniu lucerny zaobserwował w swoich badaniach Wang i wsp. [2008] u owiec. 
Dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny istotnie zróżnicował grupy 
pod względem koncentracji kwasu moczowego, którego wartość wynosiła 181,29 µmol l-1 
w grupie I, 193,56 µmol l-1 w II oraz znacząco więcej w grupie kontrolnej - 226,06 µmol l-1. 
Jednoczesne obniżenie poziomu białka ogólnego i kwasu moczowego w grupie I pozwala 
przypuszczać, że ptaki tej grupy najlepiej wykorzystały białko paszy. Kwas moczowy 
jest u ptaków głównym końcowym metabolitem białka i jego ilość może wzrastać wraz 
ze wzrostem zawartości białka całkowitego w surowicy w wyniku odwodnienia [Kokot, 
1993].

Tabela 2. Zawartość wybranych składników w osoczu krwi indyków [Krauze i Grela, 
2008]

Wskaźnik
Grupy

SEM
I (1,5%) II (3%) III (0%)

Białko ogólne, g dl-1 7,31b 7,41b 8,92a 1,30
Glukoza, mmol l-1 18,59 17,12 20,88 0,88
Kwas moczowy, µmol l-1 181,29b 193,56b 226,06a 16,96
Fosfor, mmol l-1 3,87 4,53 4,00 0,18
Wapń, mmol l-1 2,84 3,19 3,09 0,36

Objaśnienia: jak w tabeli 1



124

W zawartości glukozy, wapnia i fosforu w osoczu krwi nie zaobserwowano znaczących 
różnic, przy czym w przypadku glukozy w grupie kontrolnej oraz wapnia i fosforu w grupie 
II odnotowano nieznacznie wyższe wartości aniżeli w pozostałych grupach. Inni autorzy 
również nie odnotowali wpływu naturalnych dodatków paszowych na zawartość glukozy 
[Schleicher i wsp. 1998] oraz wapnia i fosforu w osoczu krwi ptaków [Burs i wsp. 2001].

Dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny znacząco ukształtował 
natomiast niektóre parametry profilu lipidowego osocza krwi indyków (Tab. 3). W grupach 
doświadczalnych poziom cholesterolu całkowitego był istotnie niższy - o około 9% 
w grupie I i 13% w II, w porównaniu z grupą kontrolną. Niższa zawartość cholesterolu 
w grupach otrzymujących koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny może 
być spowodowana tym, że dodatek niektórych roślin, głównie ziół, powoduje zwiększone 
wydzielanie kwasów żółciowych, a prawie połowa cholesterolu po przekształceniu 
w kwasy żółciowe zostaje wydalona z kałem. Ponadto tylko w grupach doświadczalnych 
znacząco wyższa była również koncentracja triglicerydów (o 18% w grupie I i 16% w II). 
Poziom frakcji lipoprotein wysokiej gęstości HDL kształtował się na zbliżonym poziomie 
(1,35 mmol l-1 w grupie I i 1,33 mmol l-1 w grupie II) i wartość tego wskaźnika nie różniła 
się jednak znacząco od grupy kontrolnej (1,31 mmol l-1). 

Tabela 3. Zawartość składników lipidowych w osoczu krwi indyków [Krauze i Grela, 
2008]

Wskaźnik
Grupy

SEM
I (1,5%) II (3%) III (0%)

Triglicerydy, mmol l-1 1,52b 1,56b 1,85a 0,34
Cholesterol całkowity, mmol l-1 3,48b 3,33b 3,84a 0,02
HDL, mmol l-1 1,35 1,33 1,31 0,06
LDL, mmol l-1 0,17 0,11 0,15 0,04
% HDL w chol. całk. 39 40 34 -

Objaśnienia: jak w tabeli 1

Przypuszczać, zatem można, że stwierdzony w badaniach własnych znacząco niższy 
poziom kwasu moczowego w grupie I i II może być skorelowany z jednoczesnym 
obniżeniem poziomu białka ogólnego w osoczu krwi ptaków tych grup. Fakt taki 
może sugerować, iż dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny 
spowodował osłabienie nasilenia katabolizmu aminokwasów na drodze dezaminacji, 
w warunkach zwiększonego zużycia aminokwasów. Dodatkowym potwierdzeniem tego 
przypuszczenia może być jednoczesne zmniejszenie poziomu triglicerydów, co z kolei 
może być konsekwencją osłabienia aktywności dehydrogenazy glicerolo-6-fosforanowej, 
kluczowego enzymu biosyntezy tych związków [Berg i wsp. 2005]. Obniżenie poziomu 
triglicerydów, cholesterolu całkowitego i jego frakcji po podaniu lucerny gęsiom 
uzyskali w swoich badaniach Gucka i wsp. [2004] oraz Ohshima i wsp. [1996], którzy 
z kolei podawali lucernę kurczętom. Analogiczne rezultaty uzyskano także w przypadku 
podawania ziół tj. oregano i mięty kurczętom [Màtĕowà i wsp. 2008] oraz jeżówki 
i czosnku indykom [Krauze i wsp. 2007]. 
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Dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny zróżnicował istotnie 
aktywność niektórych enzymów: aminotransferazy asparaginianowej (AST) oraz fosfatazy 
alkalicznej (ALP) (Tab. 4). Wysoce istotnie wyższą aktywność AST odnotowano jedynie 
w grupie kontrolnej, zaś w grupie II aktywność tego enzymu była o ok. 31% mniejsza. 
Niemniej jednak wartości te mieściły się w granicach referencyjnych podawanych przez 
Koncickiego i wsp. [2005]. Z kolei ALP maksimum aktywności wykazywała w grupie I 
i była o 45% wyższa w porównaniu do kontroli. Dodatek koncentratu (PX) z lucerny nie 
różnicował natomiast istotnie aktywności ALT i LDH. 

Tabela 4. Aktywność (U l-1) wybranych enzymów w osoczu krwi indyków [Krauze i Grela, 
2008]

Wskaźnik
Grupy

SEM
I (1,5%) II (3%) III (0%)

AST 1,59ab 1,29b 1,86a 0,19
ALT 5,58 3,70 4,47 0,67
ALP 4,66a 3,95ab 2,10b 0,53
LDH 184,67 163,06 228,79 23,94

Objaśnienia: jak w tabeli 1

Znaczący wzrost aktywności AST przy jednoczesnym wzroście LDH, typowych 
enzymów tkanki mięśniowej świadczyć mógłby o wzmożonej pracy mięśni oddechowych 
spowodowanej np. zianiem. Nagły intensywny wysiłek może doprowadzić, bowiem 
do wydłużenia fazy beztlenowej przemiany cukrów w mięśniach. W efekcie glikolizy 
beztlenowej w nadmiernych ilościach produkowany jest kwas mlekowy gromadzący się 
w tkance mięśniowej. Takie nagromadzenie się produktów przemian energetycznych 
i lokalny spadek pH w miocytach może doprowadzić do rozpadu mitochondriów 
i uszkodzenia błony komórkowej, a więc w efekcie do destrukcji komórek mięśniowych 
i pogorszenia jakości mięsa. Objawia się to wzrostem aktywności w surowicy enzymów 
typowych dla tkanki mięśniowej tj. LDH i AST, które wydostały się z uszkodzonych 
komórek mięśniowych do płynu pozakomórkowego i do krwi. Ponadto zwiększona 
aktywność LDH może świadczyć również o niedoborze witaminy B12 lub kwasu foliowego. 
Z kolei wzrost aktywności ALT w osoczu krwi może być uważany za czuły wskaźnik 
zmian patologicznych wątroby [Berg i wsp. 2005]. Niemniej jednak ze  względu na brak 
uchwytnych zmian w ocenie anatomopatologicznej tego narządu należy wykluczyć, 
że dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny spowodował zmiany 
w funkcjonowaniu wątroby. W dostępnym piśmiennictwie nie natrafiono na prace 
potwierdzające bezpośredni wpływ dodatków roślinnych na aktywność wybranych 
enzymów.
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PODSUMOWANIE

Na podstawie otrzymanych wyników badań hematologicznych można stwierdzić, 
że dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny nie spowodował 
zmian w zawartości hemoglobiny, poziomu hematokrytu ani ilości poszczególnych 
krwinek w obrazie krwi. Analiza biochemiczna wykazała natomiast, znaczące zmiany 
w zawartości białka ogólnego, triglicerydów i cholesterolu oraz aktywności AST i ALP 
w poszczególnych grupach. Nie odnotowano wpływu dodatku koncentratu (PX) z lucerny 
na różnice w koncentracji glukozy, wapnia i fosforu oraz aktywności dehydrogenazy 
mleczanowej w osoczu krwi.
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THE INFLUENCE OF ADDITION PROTEIN-XANTHOPHYLL 
EXTRACT (PX) FROM ALFALFA ON HEMATOLOGICAL 
AND BIOCHEMICAL TURKEYS’ BLOOD PARAMETERS
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SUMMARY

The aim of the present study was to evaluate the influence protein-xanthophyll 
extract (PX) from alfalfa on modification hematological and biochemical turkeys’ blood 
parameters. The research was carried out on 4000 slaughter turkeys of heavy Big-6 type 
divided into three groups. The turkeys from group I were given 1,5% of extract protein-
xanthophyll (PX) from alfalfa to fodder and from group II - 3% the same extract. Group III 
– control was given fodder without the additive. The present results of hematological and 
biochemical  analysis of turkeys’ blood plasma showed that addition of extract protein-
xanthophyll (PX) from alfalfa significantly reduced concentration of total protein, uric 
acid, triglicerides and total cholesterol and didn’t differentiate hematological indices. 
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WPŁYW DODATKU KONCENTRATU 
BIAŁKOWO-KSANTOFILOWEGO (PX) Z LUCERNY 

NA WZROST KARPI (CYpRinus CaRpio)

Słowa kluczowe: karpie, koncentrat Białkowo-kSantoFilowy z lucerny, żywienie

Ryby należą do zmiennocieplnych kręgowców, u których występuje olbrzymie 
zróżnicowanie gatunkowe, a szczególnie różnorodne są sposoby odżywiania się ryb. 
Bardzo ogólnie ryby można podzielić na ryby drapieżne (ichtiofagi), których pokarmem 
są głównie inne ryby oraz ryby tzw.: spokojnego żeru żywiące się pokarmem roślinnym, 
poprzez fito- i zoo- plankton, po organizmy bezkręgowe takie choćby jak larwy owadów, 
owady i mięczaki [Szczerbowski, 1993; Brylińska, 2000]. Tak wielkie zróżnicowanie 
w preferencjach pokarmowych dodatkowo skomplikowane jest zmiennością rodzaju 
pokarmu wraz ze wzrostem poszczególnych gatunków ryb. Młode formy wszystkich 
gatunków ryb odżywiają się głównie planktonem, coraz większym wraz z wiekiem, 
a ostateczne ukształtowanie się preferencji pokarmowych gatunku przypada na formę 
dorosłą ryb.

Żywienie w rybactwie śródlądowym polega na dostarczaniu rybom paszy 
wyprodukowanej poza środowiskiem wodnym. Stanowi ono podstawę podnoszenia 
produkcji gospodarstw stawowych i stosowane jest we wszelkiego rodzaju zbiornikach 
spuszczalnych, gdzie po sezonie wzrostu istnieje możliwość odłowienia wszystkich ryb 
[Rudnicki, 1963]. Żywienie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ 
na produkcję ryb [Sadowski i wsp. 2000; Filipiak, 1997], stąd powszechne jest jego 
stosowanie w gospodarstwach stawowych, gdyż powoduje zwiększenie koncentracji 
pokarmu [Stegman, 1969]. Ponadto jedną z podstawowych zalet żywienia jest możliwość 
zagęszczenia obsady na jednostkę powierzchni, bez obniżenia przyrostu sztuki, co prowadzi 
do lepszego wyjadania naturalnych zasobów pokarmowych zbiornika wodnego. Stosując 
małowartościowe mieszanki paszowe możemy otrzymać wysokowartościowe mięso, 
które odznacza się wysoką wartością dietetyczną i smakową [Guziur, 1991]. 
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Dość długo w hodowli ryb stosowano jedynie pasze pochodzenia naturalnego (głównie 
zboża), jednak wraz z postępem techniki i rozwojem mechanizacji rolnictwa także w chowie 
ryb wprowadzono stosowanie wielu rodzajów pasz przemysłowych. Pokarm naturalny 
i pasze są wówczas lepiej wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb energetycznych 
i wzrost organizmów a żywienie takie pozwala kilkakrotnie zwiększyć produkcję. Wzrost 
zależy głównie od rodzaju stosowanej paszy. Im intensywniejsze żywienie i produkcja, 
tym pasza musi zawierać więcej białka, w tym również zwierzęcego. Znacznie większą 
wydajność zapewnia stosowanie pasz w pełni pokrywających zapotrzebowanie ryb na 
składniki pokarmowe [Szczerbowski, 1993]. Najbardziej odpowiednie pod względem 
wartości odżywczej są pasze pełnoporcjowe. Pasze te są idealnie zbilansowane, wiec 
zapewniają rybom optymalny wzrost i rozwój. Ponadto są bardzo atrakcyjne smakowo, 
co zapobiega zjawisku tzw. „nie wyjadania” paszy, który obniża wartość współczynnika 
pokarmowego. Pasza dla ryb produkowana jest z najwyższej jakości surowców 
i zanim zostanie ostatecznie uformowana w charakterze granulatu, przechodzi szereg 
skomplikowanych procesów technologicznych, takich jak np. kondycjonowanie i ekstruzja, 
mających na celu poprawienie jej strawności i właściwości fizycznych gotowego granulatu 
a także poddawana jest badaniom [Stanny, 2000; Krüger i Lirski, 2002, Wudarczak i wsp. 
2004].

Warto podkreślić, że stosowanie przemysłowych mieszanek paszowych o wysokiej 
wartości odżywczej, pozwala na: zagęszczenie obsad, racjonalniejsze wykorzystanie 
powierzchni stawów pod produkcję finalną, skrócenie cyklu hodowlanego i uniezależnienie 
procesu produkcyjnego od zasobów naturalnych [Przybył, 1998]. Jednak, jak podaje 
Trzebiatowski [1997] przy wyborze żywienia granulatem czy paszami konwencjonalnymi, 
znaczącym elementem jest rachunek ekonomiczny.

Rodzina karpiowatych (Cyprinidae), której przedstawicielem jest karp (Cyprinus carpio 
L., 1758), jest bardzo liczną grupą ryb reprezentowaną w naszych wodach śródlądowych 
[Prawocheński, 1986]. Ojczyzną karpia jest Europa południowo-wschodnia i zachodnia 
Azji w zlewiskach mórz Egejskiego, Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Jest to gatunek 
o szczególnych właściwościach przystosowawczych, co wpłynęło na jego udomowienie 
i rozprzestrzenienie się na pięciu kontynentach. Karp występuje w wielu odmianach. 
Jedną z nich jest odmiana dzika (sazan) wolno żyjąca w rzekach i jeziorach oraz szereg 
odmian hodowlanych zaczynając od golca (forma bezłuska) na odmianie koi, jako formy 
ozdobnej często przetrzymywanej w przydomowych stawkach i oczkach wodnych, 
kończąc [Wolny, 1974; Szczerbowski, 1993; Brylińska, 2000].

O gospodarczym znaczeniu chowu karpia decydują pewne właściwości tego gatunku, 
np.: mocno zróżnicowany skład pokarmu naturalnego i duża zdolność przyswajania 
i wykorzystania pasz. Chów na pokarmie naturalnym, bez żywienia, zapewnia produkcję 
100-400 kg/ha, przy żywieniu paszami zbożowymi, 1000-1500 kg/ha. Stosowanie pasz 
przemysłowych z białkiem zwierzęcym pozwala osiągnąć dużo większą wydajność 
[Szczerbowski, 1993].

Hodowla karpi w stawach powinna się opierać na dokładnej znajomości biologii 
tego gatunku, jego potrzeb pokarmowych w poszczególnych okresach życia, zdolności 
przyrastania, a także znajomości fizyko-chemicznych i biologicznych czynników 
wpływających na warunki panujące w stawach.
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Wylęg karpia już w drugim dniu życia zaczynają pływać pobierając pokarm 
z pęcherzyka żółtkowego a po zużytkowaniu jego zawartości, co następuje w okresie 
2 - 3 dni od wyklucia, rozpoczyna odżywianie planktonem. Jak podaje Rudnicki [1963] 
karp w ciągu pierwszych 10-14 dni odżywia się przede wszystkim skorupiakami 
planktonowymi. Po tym okresie narybek zaczyna zjadać drobne larwy ochotkowatych 
(tendipedidae) oraz larwy ochotkowatych żyjące na roślinności wodnej. Wylęg długości 
13mm posiada już zdolność chwytania większych zwierząt takich jak dafnie, oczliki, 
natomiast, gdy jego długość dochodzi do 20mm żywi się on również mniejszymi larwami 
owadów, rurecznikami i mięczakami [Steffens, 1986]. 

Narybek letni odznacza się charakterystyczną dla dorosłych karpi wszystkożernością, 
zdolnością pobierania dużych ilości pokarmu, oraz dość szybkim wzrostem. Narybek 
potrzebuje pokarmu różnorodnego pod względem jakościowym. W tym okresie jego 
pokarm stanowią jętki, larwy owadów żyjących na roślinach podwodnych, bentos, 
skorupiaki planktonowe, mięczaki jak i nasiona roślin. Szczególnie pod koniec lata 
narybek pobiera również dość duże ilości paszy zadawanej do stawu [Rudnicki, 1963].

Żywienie karpi w hodowli odbywa się na bazie pokarmu naturalnego i paszami 
pochodzenia roślinnego, rzadziej zwierzęcego a także paszami przemysłowymi. Z uwagi, 
iż ryby należą do zwierząt zmiennocieplnych bardzo ważna rolę w hodowli odgrywa 
temperatura wody. Intensywność przemiany materii i zapotrzebowanie na pokarm 
zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury wody. Podobnie dzieje się z zapotrzebowaniem 
na białko, im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie. W Polsce w ciągu około 
150-180 dni woda utrzymuje temperaturę, w jakiej karpie dobrze rosną. W warunkach 
optymalnych karp ma dużą aktywność żerowania, wysoki stopień wykorzystania 
pokarmu, a w konsekwencji i duże przyrosty [Horoszewicz, 1969]. Karp w porównaniu 
ze zwierzętami stałocieplnymi wykorzystuje zadawane mu pasze 2 - 2,5-krotnie lepiej niż 
owce i bydło, 1,5 – krotnie lepiej niż drób oraz 1,3 – krotnie lepiej od trzody chlewnej 
[Guziur, 1991]. Ponadto należy pamiętać, że w zależności od wieku karpi pasza powinna 
być odpowiednio dostosowana, np. ryby młode powinny otrzymywać wyższe zawartości 
białka w paszy niż starsze, a w miarę podnoszenia intensywności żywienia pasza sztuczna 
musi charakteryzować się wyższą zawartością białka. Racjonalne żywienie wymusza 
konieczność takiego zbilansowania dawki pokarmowej, aby ilość aminokwasów 
egzogennych w paszy była równa zapotrzebowaniu na nie przez karpia. Dlatego też 
precyzyjne określenie optimum zapotrzebowania karpia na białko i poszczególne 
aminokwasy ma rozstrzygające znaczenie dla osiągania satysfakcjonujących rezultatów 
produkcyjnych (Przybył, 1996b). Jak podaje Guziur [1997] odpowiedni poziom tłuszczu 
w organizmie karpia (powyżej 6-7%) zmniejsza jego śmiertelność, u narybku nawet 
o 20- 27,5%, a dodatkowo obniża ubytki masy ciała ryb w czasie zimowania.

Pasza, którą karmiony jest karp powinna zawierać wszystkie podstawowe składniki 
odżywcze, bez których organizm nie mógłby normalnie funkcjonować, czyli głównie 
białko, tłuszcz i węglowodany oraz mniejsze ilości włókna i popiołu. Komponując 
mieszankę paszową trzeba uwzględniać również, zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe karpia, jego grupy wiekowe oraz wartość odżywczą komponentów, które są 
do dyspozycji [Gacek i wsp. 1981; Przybył, 1996a]. Bardzo ważnym czynnikiem podczas 
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stosowania tych nasion w żywieniu jest znajomość współczynnika pokarmowego, który 
przedstawia wartości tych pasz. Współczynnik pokarmowy jest parametrem wyrażającym 
ilość danej paszy, która spożyta przez karpia zapewni mu 1kg przyrostu. Z tego wynika, 
że im niższy jest współczynnik pokarmowy, tym dana pasza jest lepsza pod względem 
wartości odżywczej.

Poprawienie wartości zadawanej paszy lub umożliwienie jej pobrania i zjedzenia 
przez rybę, wymaga od nas przygotowania danej paszy do spożycia. Niektóre pasze 
trzeba rozdrobnić, np.: nasiona, przez śrutowanie lub gniecenie. Aby poprawić strawność 
paszy należy niektóre jej komponenty moczyć lub parować. Najkorzystniejszą formą 
jest granulowanie pasz, które wpływa na wysoką strawność takiego granulatu, niski 
współczynnik pokarmowy, oraz ma to wpływ na dodatni bilans tlenowy stawów. Pasza 
jest wówczas bardzo dobrze wykorzystywana. Jedynym mankamentem w tej kwestii 
są koszty zrobienia granulatu. Obecnie dostępne są na rynku krajowym granulaty kilku 
firm. Dostosowane są zarówno wielkością granul, jak i składem odżywczym dla różnych 
grup wiekowych karpi. Choć postęp w dziedzinie paszoznawstwa posunął się bardzo do 
przodu to w Polsce jego praktyczne wykorzystanie jest jeszcze odległe. W większości 
gospodarstw dominuje nadal monodietetyczny sposób żywienia [Rawicki i Baronowski, 
2002]. Przy wykorzystaniu zazwyczaj pasz zbożowych takich jak jęczmień, pszenica czy 
pszenżyto. Ponadto często używane są ziarna innych zbóż, takie jak kukurydza, nasiona 
roślin strączkowych, soja, łubiny, groch, wyka i nasiona roślin oleistych: słonecznik, 
dynia i konopie.

Aktualnie w żywieniu bardzo dużą rolę odgrywają, tzw. dodatki paszowe- substancje, 
które nie są właściwymi składnikami pokarmowymi, a pobudzają wzrost ryb, zwiększają 
wykorzystanie paszy i poprawiają walory sensoryczne mięsa. Do głównych dodatków 
paszowych stosowanych w hodowli karpia należą barwniki, lepiszcza, enzymy paszowe, 
antybiotyki, przeciwutleniacze, probiotyki i zioła [Przybył, 1996a]. Przy dodatku 
barwników można korzystnie wpłynąć na ubarwieni mięsa ryb [Steffens, 1986]. 
Lepiszcza i enzymy paszowe są stałym składnikiem wpływającym na jakość i trwałość 
granulowanych mieszanek paszowych [Steffens, 1986]. Według Rudnickiego [1963] 
w gospodarstwach zintensyfikowanych może wpływać na poprawę zdrowotności ryb oraz 
lepsze wyzyskanie paszy poprzez dodatek probiotyków a niekiedy i antybiotyków. Zioła 
są kolejnym dodatkiem i jak podaje Przybył i wsp. [1992] posiadają właściwości lecznicze 
na przykład w stanach zapalnych przewodu pokarmowego spowodowanych błędami 
żywieniowymi poprzez podawanie pasz źle zbilansowanych, często jednostronnych, 
zjełczałych, zdegradowanych mikrobiologicznie oraz tych, w których rozwinęły się 
mikotoksyny.

Ryby charakteryzują się znacznym zapotrzebowaniem białkowym, które może 
być pokryte przez udział suszu lucerny w paszy (w postaci koncentratu białkowo-
ksantofilowego - PX), która pokrywa zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne 
a oprócz tego posiada szereg składników mineralnych i witamin wpływających 
pozytywnie na wzrost i rozwój karpi. Koncentrat PX produkowany jest z lucerny, rośliny 
bogatej w białko a także rośliny, która stanowi bogate źródło witamin (E, D, K i z grupy 
B) oraz składników mineralnych takich jak żelazo i fluor. Ponadto lucerna w paszy 
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regeneruje śluzówkę układu pokarmowego, ma działanie przeciwgrzybiczne i sprzyja 
rozwojowi przyjaznych bakterii [Konieczny, 2007]. Lucerna jest rośliną pastewną 
wykorzystywaną w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zwierzęta dokarmiane 
paszą z dodatkiem PX uzyskują większe przyrosty masy ciała. Szeroko wykorzystywana 
jest w chowie wielu gatunków zwierząt począwszy od drobiu a skończywszy na dużych 
przeżuwaczach. W dostępnym piśmiennictwie brakuje jednak informacji o wykorzystaniu 
dodatku z lucerny przy żywieniu ryb. Dlatego też celem niniejszych obserwacji było 
określenie wpływu zastosowania paszy z dodatkiem ekstraktu z lucerny (PX) na wzrost 
karpi towarowych w trzecim roku produkcji.

Doświadczenie żywieniowe na karpiach przeprowadzono w 2007 roku w Gospodarstwo 
Rybackie Antoniówka położonym w dolinie rzeki Sanna, koło Zaklikowa w województwie 
podkarpackim. Gospodarstwo składa się z trzech obiektów: Antoniówka, Łysaków 
i Zdziechowice. Jest to typowe gospodarstwo karpiowe o tradycyjnym systemie chowu 
karpia. Obiekt rybacki Antonówka, na którym przeprowadzono doświadczenie ma 
powierzchnię całkowitą 61,5 ha, w tym stawy hodowlane stanowią 40 ha (powierzchnia 
ogroblowana, pow. użytkowa ok. 30 ha). Gleba, na której wybudowano stawy należy 
do 6 klasy gleb i jej wydajność naturalna wynosi ok. 50-100 kg/ha. Obiekt posiada 
wszystkie kategorie stawów, tj.: narybkowe, kroczkowe, handlowe, magazyny. Stawy 
zbudowane w systemie paciorkowym, w wodę zasilane są ze źródeł wgłębnych i wodą 
opadową z topniejącego śniegu. średnia głębokość stawów wynosił ok. 0,7 m, natomiast 
spust wody odbywa się do rzeki Sanna. W wyniku systematycznych od 10 lat konserwacji 
stawów zwiększa się ich pojemność i wzrasta powierzchnia zalewu. 

W produkcji karpia towarowego w omawianym gospodarstwie stosuje się żywienia 
tradycyjne oparte na paszach naturalnego pochodzenia, głównie zbożach. Ponadto 
do niektórych form karpia (narybku i kroczka) dodaje się pasze granulowane. Ogólna 
wydajność stawów wynosi ok. 750 kg ryb z jednego hektara powierzchni użytkowej. 

Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do października 2007 roku 
w gospodarstwie karpiowym w Antoniówce. Materiał badawczy stanowiły karpie towarowe, 
które utrzymywano w dwóch kategoriach stawów: stawie kontrolnym, w którym podczas 
doświadczenia stosowano paszę tradycyjną tj.: pszenżytem, jęczmieniem i pszenicą 
oraz stawie doświadczalnym, w którym ryby karmiono przy wykorzystaniu w/w paszy 
z dodatkiem 2-3% wyciągu z lucerny (PX). We wszystkich stawach ryby karmiono 2 – 3 
razy w tygodniu od maja do września włącznie.

W okresie chowu od czerwca do października wykonywano pomiary długości 
całkowitej ryb i masy ciała w trzech terminach: czerwiec, sierpień i październik. Długość 
całkowitą ryb (Lt) (od początku głowy do końca płetwy ogonowej) zmierzono przy 
użyciu miarki z dokładnością do 1mm, a masę ciała (W) określono przy użyciu wagi 
elektronicznej z dokładnością do 1g. Do pomiarów wykorzystywano różną liczbę ryb 
w zależności od miesiąca badań i możliwości odłowu osobników doświadczalnych.

Ustalono zmiany długości całkowitej i masy ciała ryb w stawach kontrolnych 
i doświadczalnych od czerwca do października 2007 roku. Otrzymane wyniki poddano 
analizie statystycznej przy wykorzystaniu testu t - studenta. Dodatkowo dla wszystkich 
ryb wyliczono współczynnik odżywienia (Fultona) według wzoru:
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1003 ⋅=
Lt
WK

 gdzie:
W- masa ciała (w gramach), Lt- długość całkowita ciała (w centymetrach).

Tabela 1. Charakterystyka stawów wykorzystywanych w doświadczeniu

Nazwa 
stawu

Żywienie
K/Lu

Pow.
(w ha)

Ilość 
zużytej 
paszy 
(kg)

Obsada 
karpia 
(szt.)

Obsada 
karpia
(kg)

Obsada 
innych 

gat.
(kg)

Odłów 
karp
(kg)

Odłów 
inne 

gatunki
(kg)

Macocha
górna Lu 4,38 4000 1250 250 40 1295 290

Lewy K 1,51 4500 1500 300 80 1300 240

średnia długość całkowita karpi w stawie, w którym skarmiano ryby paszą tradycyjną 
(staw kontrolny) na początku doświadczenia (czerwiec) wynosiła 30,98 cm. Pod koniec 
sezonu hodowlanego (październik) osiągnęła 36,74 cm. W trakcie całego doświadczenia 
średnio ryby przyrosły ok. 5,76 cm. Natomiast średnia długość całkowita ryb w stawie, 
w którym do paszy dodano lucernę (PX) w okresie od czerwca do października wzrosła 
z 30,68 do 40,70 cm. Oznacza to, że ryby karmione paszą zbożową z dodatkiem lucerny 
przyrosły o ponad 10 cm w trzecim roku cyklu produkcyjnego (Ryc. 5, patrz str. 201). 
Jak wykazała analiza statystyczna karpie żywione paszą z dodatkiem lucerny osiągnęły 
statystycznie istotnie większe długości całkowite niż ryby żywione tradycyjną paszą 
(N=174; p=0,00276; F=2,03), (Ryc. 6, patrz str. 201).

średnia masa ciała karpi, w stawie, gdzie stosowano pasze tradycyjną (K) na początku 
doświadczenia wynosiła 636,08g, natomiast w stawie, w którym żywiono ryby z dodatkiem 
lucerny (Lu) - 615,50 g. W październiku odłowione karpie osiągnęły masy odpowiednio 
1100,00 i 1630,74 g. Wartości masy ciała karpi w poszczególnych miesiącach przedstawiono 
na rycinie 7, natomiast wzrost masy ciała dwóch grup doświadczalnych na rycinie 8 (patrz 
str. 202). Karpie żywione zbożem od czerwca do października zwiększyły swoją masę 
średnio o ponad 460 g, a żywione zbożem z dodatkiem lucerny o ok. 1015 g (Ryc. 8, 
patrz str. 202). Analiza statystyczna wyników uzyskanych podczas pomiarów masy ciała 
wykazał, iż karpie żywione zbożem z dodatkiem lucerny osiągnęły statystycznie istotnie 
wyższe wartości tego parametru niż ryby żywione samym zbożem (N=174; p= 0,00007; 
F= 2,75), (Ryc. 7, patrz str. 202).

Obliczony współczynnik odżywienia (Fultona) dla karpi na początku doświadczenia 
wynosił średnio 2,10. W wyniku stosowania paszy tradycyjnej i paszy z dodatkiem 
lucerny okazało się, iż u karpi żywionych zbożem wartość współczynnika odżywienia 
przyjmowała wartość od 1,74 do 2,86, średnio 2,18. Nieco większa wartość średnią 
współczynnik ten osiągnął u karpi żywionych zbożem z dodatkiem lucerny – 2,41. 
W całej grupie karpi żywionych tą pasza przyjmował on wartości od 1,6 do 3,2. Zależność 
wzrosty długości ciała w stosunku do wzrostu masy ciała wykazała, iż ryby żywione 
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paszą zbożową z dodatkiem lucerny przyrastały nieco lepiej (R2 = 0,9156) niż żywione 
tradycyjnie, samym zbożem (R2 = 0,9006) (Ryc. 9).

Podsumowując można stwierdzić, iż dodatek koncentratu białkowo-ksantofilowego 
z lucerny (PX) wpłynął pozytywnie na wzrost karpi w trzecim roku produkcji stawowej. 
Pozytywny efekt uwidocznił się w postaci większej średniej długości całkowitej i większej 
masy ciała u karpi w żywieniu, których stasowano w/w dodatek. 

A      B

Rycina 9. Zależność przyrostu długości i masy ciała u karpi żywionych różnymi paszami

W doświadczeniu żywieniowym nie uwzględniono wpływu na wyniki innych 
czynników hodowlanych takich jak właściwości fizyko – chemiczne wody, przebieg 
temperatur rocznych, jakość paszy, czy choćby wpływu chorób ryb. Stąd doświadczenie 
miało charakter wstępny, a uzyskane wyniki nie upoważniają do sformułowania 
konkretnych wniosków. Jednocześnie prowokują do powtórzenia doświadczenia 
żywieniowego na większa skalę, na większej liczbie osobników w różnych warunkach 
żywieniowych i w kilku gospodarstwach rybackich.
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SUMMARY

In the intensive carp farming are used traditional (barley or wheat) fodders together 
with supplements. These supplements actuate fish growth, enlarge utilization of the 
fodder and improve sensory value of meat. In the present experiment the growth of carps 
in the third year of production fed with the grain (control) was compared with the growth 
of fish fed on the grain plus proteins-xanthophyll (PX) concentrate of alfalfa. During 
the  experiment the total body length fed on traditional fodder increased for average 5.7cm, 
while fish fed on fodder plus alfalfa over 10 cm. The weights of control group of fish rose 
from the average 636 g to 1100 g, whereas in group of fish fed on fodder with proteins-
xanthophyll (PX) concentrate of alfalfa from average 615 g to 1630 g. The addition 
of proteins-xanthophyll (PX) concentrate of alfalfa positively influenced the growth 
of carp in the third year of pond farming and appeared in the higher average total body 
lengths and weights of carps fed on fodder with alfalfa supplement. The experiment has 
a cognitive and contributory character. It should have been repeated to give an opportunity 
to rise substantial conclusions. It ought to embrace larger fish stock in different feeding 
conditions and it needs to be leading in more than one fish farm.
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DODATKI PASZOWE W ŻYWIENIU ZWIERZĄT
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WSTęP 

Producentów rolnych interesuje głównie osiąganie dobrych efektów produkcyjnych 
oraz takich produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą atrakcyjne dla konsumentów 
ze względu na swoją wartość odżywczą, dietetyczną i prozdrowotną. Coraz częściej 
konsumenci poszukują także żywności wyprodukowanej metodami ekologicznym lub 
z zastosowaniem ekologicznych dodatków paszowych, co gwarantuje im wysoką jakość 
odżywczą. Ważne staje się również przy obecnej intensyfikacji produkcji zwierzęcej, aby 
stworzyć warunki do maksymalnego wykorzystania składników pokarmowych paszy 
przez zwierzę przy jak najmniejszym wydalaniu ich wraz z odchodami, co zmniejsza 
zanieczyszczenia środowiska. Stosowane dotychczas w żywieniu zwierząt antybiotykowe 
stymulatory wzrostu zostały z dniem 1 stycznia 2006 zabronione [Grela i Semeniuk, 
2006b]. Czynione są poszukiwania innych dodatków paszowych, które przyczyniać 
się będą do uzyskiwania poprawnych efektów produkcyjnych przy jednoczesnym 
bezpieczeństwie produkowanej żywności. Spośród bezpiecznych dodatków paszowych 
najczęściej wymienia się pro- i probiotyki, synbiotyki, kwasy organiczne i ich sole, 
enzymy paszowe i zioła [Grela, 2004].

PROBIOTYKI

Termin probiotyk powstał z dwóch greckich słów oznaczających „dla życia” i jest 
przeciwstawny z terminem antybiotyk, który oznacza „przeciw życiu”. Za probiotyki uważa 
się produkty zawierające żywe i/lub martwe mikroorganizmy, jak też dostarczane przez nie 
substancje, które przyczyniają się do stabilizacji równowagi populacji mikroorganizmów 
jak też i aktywności enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, przez co wywierają 
dodatni wpływ na wzrost i rozwój zwierząt. Są to najczęściej odpowiednio dobrane 
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naturalne szczepy bakterii jelit, które po doustnym wprowadzeniu są w stanie zasiedlić 
przewód pokarmowy, uniemożliwiając tym samym nadmierny rozwój mikroorganizmów 
chorobotwórczych, zapewniając lepsze trawienie i optymalne wykorzystanie pokarmu 
[Nousiainen i Setälä, 1993; Fuller, 1992]. 

Probiotyki mogą zawierać jeden lub kilka szczepów mikroorganizmów i być podawane 
zwierzęciu w formie dodatków mikrobiologicznych, pojedynczych lub zmieszanych 
z innymi substancjami. Są podawane „per os” jako proszek lub zawiesina, tabletki, 
granulki lub pasty - periodycznie lub w sposób ciągły. Są też rozprowadzane poprzez 
rozpryskiwanie lub zamgławianie w pomieszczeniu. Probiotyki dostarcza się zwierzętom 
z wodą pitną lub jako dodatek do paszy pełnoporcjowej lub do premiksów [Grela 
i  Semeniuk, 1999; Grela, 1998].

W produkcji zwierzęcej następujące mikroorganizmy uważane są za składniki 
probiotyków:

−	 bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus spp, Leuconostoc spp, streptococcus 
spp i pediococcus spp,

−	 drożdże i pleśnie: saccharomyces spp, torulopsis spp, aspergillus oryzae,
− Bifidobacterium spp,
−	 bakterie tworzące endospory: Bacillus spp, Clostridium butyricum,
−	 kultury natywne, pozyskiwane z przewodu pokarmowego zwierząt jako 

fakultatywne i obligatoryjne anaeroby [Grela i Semeniuk, 1999]. 
Mechanizm działania mikroorganizmów probiotycznych wprowadzonych do  przewodu 

pokarmowego zwierzęcia dotyczy głównie [Fuller, 1992]:
−	 współzawodnictwa o przyleganie na nabłonku jelit i o składniki pokarmowe,
−	 produkcji substancji bakteriostatycznych, inhibitujących rozwój patogenów (Tab. 1),
−	 stymulowania odporności organizmu.

Tabela 1. Związki inhibitujące produkowane przez mikroorganizmy probiotyczne 
[Ochmański i Barabasz, 1999; Prost, 1999; Juven i wsp. 1991]

Mikroorganizmy Substancje inhibitujące

Lactobacillus spp.
acidofilina, acidolina, laktolina, reuteryna, bulgarcina, 
laktacyjna,  laktobacillina, laktobrewina, bakteriocyna, 
helwetykan, nadtlenek wodoru, kwasy organiczne

streptococcus faecium Nizina, reuteryna
saccharomyces cerevisiae mannanoligosacharydy (MOS)
pediococcus acidilactici pediocyna, bakteriocyna

W wyniku działalności bakterii probiotycznych powstają kwasy organiczne (mlekowy, 
octowy, propionowy) wpływające na zmianę pH w określonych odcinkach przewodu 
pokarmowego zwierząt. Obniżenie pH jest zabójcze dla większości bytujących tam bakterii 
chorobotwórczych i względnie chorobotwórczych, np. E. coli czy bakterie z rodziny 
salmonella w środowisku kwaśnym nie znajdują warunków do rozwoju. W ich miejsce 
wkraczają mikroorganizmy wprowadzone w preparatach probiotycznych, wszczepiają się 
one w ściany jelit tworząc zwarte kolonie. Występuje tu zjawisko tzw. efektu zajętego 
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miejsca. W środowisku wytworzonym przez bakterie probiotyczne znajdują dobre warunki 
do rozwoju także inne korzystne mikroorganizmy, dlatego do preparatów probiotycznych 
dodaje się niektóre drożdże i pleśnie (aspergillus). Specyficznymi właściwościami 
charakteryzują się drożdże saccharomyces cerevisiae ich ściany komórkowe są zbudowane 
między innymi z mannanooligosacharydów. Cukry te są pożywką dla bakterii kwasu 
mlekowego a dla innych stanowią śmiertelną pułapkę,np. E. coli i salmonella nie potrafią 
rozkładać tych cukrów i unieruchomione w ich środowisku, usuwane są z przewodu 
pokarmowego [Nousiainen i Setälä, 1993; Fuller, 1992].

Stosowanie probiotyków w produkcji zwierzęcej nie zawsze może przynosić korzystne 
rezultaty, a zmienność wyników zależy od [Nousiainen i Setälä, 1993; Barrow, 1992; 
Fuller, 1992; Jonsson i Conway, 1992]:

−	 zdrowia,  kondycji i wieku zwierząt,
−	 występowania stresu środowiskowego,
−	 wieku, płci oraz kierunku produkcji, 
−	 żywotności i trwałości probiotyków,
−	 relacji probiotyk a żywiciel z uwzględnieniem specyfiki gatunków,
−	 poziomu dawki i częstotliwości karmienia lub okresu stosowania probiotyku,
−	 jakości i higieny pasz,
−	 stosowania lekarstw i niektórych innych dodatków paszowych.
W żywieniu przeżuwaczy stosuje się probiotyki zarówno u zwierząt młodych 

przeznaczonych na opas także u dorosłych opasów i krów mlecznych. W żywieniu młodych 
przeżuwaczy dodatek bakterii probiotycznych powoduje szybszy rozwój przedżołądków, 
obniżenie występowania stanów zapalnych jelit, zwiększenie przyrostów masy ciała oraz 
zwiększenie odporności na stres związany z transportem. U bydła dorosłego probiotyki 
przyczyniają się do poprawy mleczności, stabilizacji równowagi mikrobiologicznej 
w żwaczu oraz lepszego wykorzystania składników paszy [Grela i Semeniuk, 1999; 
Grela, 2006].

Efektywność stosowania preparatów probiotycznych w żywieniu cieląt oceniana jest 
głównie na podstawie przyrostów masy ciała i wykorzystania paszy oraz poprawy ich 
zdrowotności. W doświadczeniu przeprowadzonym przez Timmerman i wsp. [2005] 
u cieląt podawanie probiotyków wpłynęło na zwiększenie przyrostów masy ciała podczas 
pierwszych dwóch tygodni stosowania, zredukowało występowanie biegunek oraz średnią 
liczbę dni z biegunką. Odnotowano również tendencje do mniejszej śmiertelności u cieląt, 
które były karmione preparatem mlekozastępczym z dodatkiem probiotyku. W ósmym 
tygodniu życia cielęta otrzymujące probiotyk charakteryzowały się istotnie wyższymi 
przyrostami i wykorzystaniem paszy. Szulc i wsp. [1992] podają, że po zastosowaniu 
u cieląt probiotyku Biogen N w okresie od urodzenia do 60 dnia życia nastąpił wzrost 
przyrostów masy ciała z 632g (grupa kontrolna) do 781g (grupa doświadczalna). 

Zastosowanie probiotyku (2g/dzień/sztukę preparatu probiotycznego zawierającego: 
5x109 cfu drożdży i 5x109 cfu dwóch szczepów Enterococcus faecium) u krów w okresie 
przed i po poprodowym spowodowało, że zwierzęta te produkowały więcej mleka 
(o 2,3 kg mleka/krowę/dzień), spożywały więcej suchej masy w dawce pokarmowej 
[Nocek i Kautz, 2006]. Natomiast dodanie do paszy krów mlecznych preparatu 
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probiotycznego zawierającego L. acidophilus i p. freudenreichii przez 84 dni nie wpłynęło 
na wydajność produkcyjną krów, strawność pasz i fermentację żwacza [Raeth-Knight, 
2007]. Wprowadzanie preparatów probiotycznych z drożdży do paszy powoduje poprawę 
przyrostów i lepsze wykorzystanie składników paszy, poza tym zmniejszenie ilości 
amoniaku, metanu, zwiększenie ilości lotnych kwasów tłuszczowych [śliżewska i wsp. 
2004; Resiak i Bąkowska, 2002].

Probiotyki są również wykorzystywane u innych grup przeżuwaczy. Tak np. po 
zastosowaniu Biogenu O u kóz mlecznych [Siuta, 1996] nastąpił wzrost wydajności 
mleka z 3,04 do 3,21 kg/szt., poziom białka ogólnego wzrósł o 3,23% (nie był to jednak 
istotny wzrost), natomiast istotnie zwiększyła się gęstość mleka i poziom wapnia. 
W przypadku stosowania preparatu drożdżowego Yea – Sacc 1026 w żywieniu owiec 
w okresie okołoporodowym Lachowski [1996] podaje, że w 28 i w 70 dniu laktacji matki 
otrzymujące biopreparat produkowały więcej mleka kolejno o 14,4% i 28,3%. Masa ciała 
jagniąt w początkowym okresie życia była podobna, natomiast w 28 dniu jagnięta z grupy 
matek doświadczalnych były o 0,7 kg cięższe. Yea – Sacc 1026 wpływa także korzystnie 
na niektóre parametry ubojowe tuczonych jagniąt. Zwierzęta otrzymujące dodatek 
biopreparatu w ilości 1kg/t mieszanki uzyskały większą powierzchnię oka polędwicy 
i masę udźca od zwierząt z grupy kontrolnej odpowiednio o 17,7% i 30,1%. Dodatkowo 
w udźcu zwierząt z grupy doświadczalnej było o 11,8% mniej tłuszczu i o 7,8% więcej 
mięsa. 

Stosowanie preparatów probiotycznych jest najbardziej rozpowszechnione w żywieniu 
trzody chlewnej. Należy podawać probiotyki zwierzętom jak najwcześniej – już nawet 
1 lub 2 dnia życia, bezpośrednio za pomocą specjalnego dozownika lub w postaci 
roztworów wodnych. Probiotyki mogą być z powodzeniem stosowane u wszystkich grup 
technologicznych świń, jednak najbardziej zalecane są u osobników młodych, narażonych 
na stresy (odsadzanie, transport, zmiana składu paszy), a także w chowie wielkostadnym, 
gdzie występuje obniżona odporność zwierząt. Do innych korzystnych oddziaływań 
bakterii probiotycznych u świń zalicza się [Grela i Semeniuk, 1999]:

−	 wytwarzanie własnych enzymów poprawiających strawność paszy, zwłaszcza 
włókna pokarmowego oraz dostarczanie świniom witamin, głównie z grupy B 
wraz z cyjanokobalaminą (B12),

−	 zwiększenie aktywności niektórych enzymów jelitowych (laktazy, sacharazy, 
maltazy),

−	 stymulujące oddziaływanie na układ immunologiczny organizmu, poprzez 
zwiększenie poziomu przeciwciał oraz aktywności makrofagów,

−	 redukcję toksycznych amin biogennych oraz poziomu amoniaku w przewodzie 
pokarmowym i we krwi,

−	 obniżenie poziomu triglicerydów i cholesterolu we krwi i tkankach, z czym wiąże 
się duże nadzieje na poprawę wartości dietetycznej wieprzowiny,

−	 działanie przeciwnowotworowe.
W wielu eksperymentach wykazano użyteczność probiotyków w żywieniu rosnących 

świń, niekiedy nawet lepszą niż antybiotyków. Dodawanie probiotyków w okresie ciąży 
i laktacji jest również obiecujące, szczególnie dla macior, które nie otrzymały szczepionki 
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z E. coli. Pozytywne wyniki podawania probiotyków dla loch i nowonarodzonych prosiąt 
są mniej zmienne i bardziej widoczne niż u świń rosnących i w końcowym okresie 
tuczu. 

Produkowane przez szczepy probiotyczne organiczne kwasy obniżają częstotliwość 
występowania biegunek nawet o 40% [Lipiński, 2003]. Zdaniem Lima i wsp. [1988] 
dodatek probiotyku All-Lac (0,25g/prosię) w okresie 0-15 dni odchowu pozwolił 
uzyskać wyższe przyrosty dzienne (o 18%) oraz zmniejszenie występowania biegunek 
u prosiąt (3,7% vs 10,7%) w porównaniu do kontroli otrzymującej antybiotyk. Dodatek 
probiotyku (Enterococcus faecium) do mieszanek dla karmiących loch spowodowało 
obniżenie śmiertelności u prosiąt w porównaniu do kontroli (16,2% vs 22,3%), natomiast 
wprowadzenie dodatku probiotyku do mieszanki poodsadzeniowej dla prosiąt obniżyło 
u nich występowanie biegunki (21% vs 38%) w stosunku do kontroli [Taras i wsp. 2006]. 
Podawanie preparatów drożdżowych również wpływa na poprawę efektów produkcyjnych 
i zdrowia prosiąt poprzez stymulację odporności a także poprzez pozytywny wpływ 
na mikroflorę przewodu pokarmowego [Van Heugten i wsp. 2003]. W badaniach Van der 
Peet-Schwering i wsp. [2007] stwierdzono, iż preparaty probiotyczne zawierające drożdże 
są dobrą alternatywa dla stosowanych antybiotyków. Dodawanie probiotyków w okresie 
ciąży i laktacji jest również obiecujące, szczególnie dla macior, które nie otrzymały 
szczepionki z E. coli. Podawanie lochom przez 2 tygodnie przed oproszeniem i podczas 
laktacji preparatu z B. subtilis spowodowało wzrost poziomu przeżywalności prosiąt 
odsadzanych [Stewart i Chesson, 1993]. Wskazane jest również stosowanie drożdży 
probiotycznych w żywieniu loch. Drożdże saccharomyces cerevisiae dodawane 
do mieszanek powodują rozwój mikroflory celulolitycznej w przewodzie pokarmowym, 
co sprzyja lepszemu trawieniu i wykorzystaniu energii z pasz, które zawierają dużo włókna 
a które maja duże zastosowanie w żywieniu loch w okresie ciąży [Pastuszewska, 2002].

Poza prosiętami, warchlakami i lochami preparaty probiotyczne można również 
stosować w przypadku żywienia tuczników, choć ich działanie w tej grupie technologicznej 
nie jest tak wyraźne jak w przypadku młodych zwierząt, gdyż dorosłe osobniki są bardziej 
odporne na dolegliwości jelitowe i mogą efektywniej trawić paszę niż młode [Nousiainen 
i Setälä, 1993]. Jak podają Sokół i Bobel [2002] dodatek probiotyków (probiotyk B 
zawierający mieszaninę kultur bakterii B. bifidum i probiotyk BD składający się z tych 
samych kultur bakterii i dodatkowo kultur drożdży + s. boulardi), spowodował zwiększenie 
strawności oraz poprawił dzienne przyrosty masy ciała tuczników. W doświadczeniu 
Davisa i wsp. [2008], w którym zastosowano probiotyk przez cały okres tuczu świń 
i stwierdzono poprawę przyrostów, wykorzystania paszy i zmniejszenie śmiertelności. 

Stosowanie probiotyków w produkcji drobiarskiej nie zawsze daje obiecujące 
wyniki. Mimo tego, na pewno uzasadnione i skuteczne wydaje się stosowanie bakterii 
probiotycznych w przypadku zaburzenia równowagi mikrobiologicznej przewodu 
pokarmowego. Zastosowanie preparatu Broilact u kurcząt brojlerów okazało się skuteczne 
w zapobieganiu rozwoju salmonella i Clostridium perfringens, ograniczyło tym samym 
liczbę padnięć ptaków [Elwinger i wsp. 1992]. Dodatek do paszy dla kur niosek probiotyku 
zawierającego szczep Lactobacillus acidophilus pozwolił na wzrost nieśności z 77,2% 
do 85,2%. Odnotowano również obniżony poziom cholesterolu w jajach kur gdzie 
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zastosowano probiotyk [Haddadin i wsp. 1996]. Wprowadzanie do żywienia preparatów 
probiotycznych u indycząt również poprawia wyniki odchowu. Ich zastosowanie 
poprawiło przyrosty masy ciała (o ok. 6,7%) oraz wykorzystanie paszy [Jankowski, 1997]. 
Pietras i Skraba [2000] podają, że u kurcząt brojlerów przyjmujących probiotyk w paszy 
obserwowano spadek śmiertelności i znaczne obniżenie pH treści jelit, ale nie odnotowano 
wpływu preparatu na masę ciała i zużycie paszy. W doświadczeniu przeprowadzonym 
przez Mountzouris i wsp. [2007] testowano wpływ podawania nowego probiotyku 
(zawierającego 2 rodzaje Lactobacillus, po 1 rodzaju Bifidobacterium, Enterococcus 
i pediococcus) u brojlerów. Wyodrębniono 4 grupy żywieniowe: kontrolę bez dodatków, 
grupę drugą z probiotykiem podawanym w wodzie i paszy, grupę trzecią z probiotykiem 
podawanym w paszy i czwartą gdzie zastosowano antybiotyk avilamycynę. Działanie 
antybiotyku i probiotyku w wodzie i paszy na produkcyjność ptaków było zbliżone. 
W grupach gdzie stosowano probiotyki odnotowano ich istotny pozytywny wpływ na skład 
i aktywność mikroflory jelitowej (zwiększenie liczby Bifidobacterium spp., Lactobacillus 
spp. i ziarenkowców Gram-dodatnie np.: Enterococcus, pediococcus). W grupach 
tych wykazano również u brojlerów większą aktywność enzymów α- galaktozydazy 
i β- galaktozydazy w porównaniu do kontroli i grupy z antybiotykiem, co ma pozytywny 
wpływ na stopień wykorzystania paszy.

PREBIOTYKI

Określenie prebiotyki zaproponowali w 1995 roku Gibson i Roberfroid, którzy 
zamienili przedrostek „pro, „ na „pre,” mając na myśli „przed” albo „dla” i zdefiniowali 
prebiotyki w następujący sposób „niestrawne składniki pokarmu, które korzystnie 
działają na żywiciela poprzez selektywne stymulowanie wzrostu i/lub aktywności jednego 
lub ograniczonej ilości bakterii w okrężnicy”. Wspomniana w definicji selektywność 
w stymulowaniu wzrostu i/lub aktywności bakterii została wykazana dla bakterii rodzaju 
Bifidobacterium, które mogą rozwijać się poprzez wykorzystywanie takich substancji jak 
inulina, fruktooligosacharydy (FOS), pochodnych galaktozy oraz β-glukanów (tzw. „efekt 
bifidogenny”) [Schrezenmeir i de Vrese, 2001].

Prebiotyki są, więc dodatkiem paszowym, nie zawierającym mikroorganizmów, 
ale substancje odżywcze, stymulujące rozwój i wzrost naturalnej, pożytecznej mikroflory 
jelitowej zasiedlającej przewód pokarmowy zwierząt oraz wypierając potencjalnie 
szkodliwe bakterie. Bakterie, które bytują w jelitach, wykorzystują częściowo strawiony 
pokarm, który jest przesuwany dalej w przewodzie żołądkowo - jelitowym. Niektóre 
z nich potrzebują specyficznych składników odżywczych do wzrostu. Dodawanie 
lub zwiększanie poziomu tych składników w dawce, zmienia liczebność i rodzaj bakterii 
w jelitach. Wynikiem działania prebiotyków jest stymulacja odporności organizmu 
poprzez zrównoważenie pożytecznej mikroflory jelitowej, do zwalczania infekcji 
powodowanych przez bakterie chorobotwórcze lub będących wynikiem szkodliwego 
wpływu produkowanych przez nie toksyn [Grela i Semeniuk, 2006b]. 
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Do substancji prebiotycznych możemy zaliczyć [Patterson, 2005]: agarooligosacharydy 
(AOS), arabinoksylany, cyklodekstryny, fruktooligosacharydy (FOS), inulinę, izomaltozę, 
laktozę (dla drobiu), laktulozę, mannanoligosacharydy (MOS), oligofruktozę, rafinozę 
i stachiozę, xylooligosacharydy (XOS), β-galaktooligosacharydy (GOS).

W wielu badaniach można się spotkać z zastosowaniem oligosacharydów jako dodatku 
w żywieniu zwierząt, szczególnie młodych. Wpływają one na zwiększenie zdrowotności 
zwierząt: zmniejszenie biegunek i upadków, a przez to na optymalizację ich wydajności: 
zwiększenie tempa wzrostu, wykorzystanie paszy. 

Z badań Greli i wsp. [2006a] wynika, że dodatek różnych prebiotyków (FOS lub MOS) 
do mieszanek dla prosiąt zamiast antybiotyków pozytywnie wpłynął na zmniejszenie 
śmiertelności redukując upadki (od urodzenia do 84 dnia życia) do 6,32% w grupie 
z dodatkiem MOS i do 8,25% w grupie otrzymującej dodatek w postaci FOS w porównaniu 
do kontroli, w której wynosiły one 12,24%. Prebiotyki korzystnie wpływały także na 
produkcyjność i odnotowano ich wpływ na obniżenie cholesteroli i jego frakcji LDL 
w surowicy krwi. W doświadczeniu, w którym prosiętom podawano laktulozę (prebiotyk) 
odnotowano zmniejszenie występowanie biegunek poprzez obniżenie występowania 
w jelitach bakterii z gatunku Clostridum w porównaniu do kontroli [Kien i wsp. 
2007]. W doświadczeniu z dodatkiem MOS i tylozyny oraz sulfametazyny, u prosiąt 
stwierdzono, iż prebiotyk może być alternatywnym promotorem wzrostu dla tych 
antymikrobiologicznych dodatków [Rozeboom i wsp. 2005]. W badaniach Smiricky-
Tjardes i wsp. [2003] dodatek do mieszanek dla rosnących świń galaktooligosacharydu 
jako prebiotyku spowodował wzrost liczby pożytecznej mikroflory jelitowej i zwiększenie 
koncentracji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA). Produktami fermentacji 
oligosacharydów przeprowadzonej przez bifidobakterie są krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (SCFA) i inne kwasy organiczne, które obniżają pH treści jelitowej, na tyle, 
że staje się ono zabójcze dla bakterii patogennych i gnilnych oraz sprzyja utrzymaniu 
równowagi mikroflory jelita grubego.

Preparat Bio-MOS (zawierający mannanoligosacharydy) hamuje u brojlerów 
przywieranie do ścian jelit i namnażanie się bakterii salmonella typhimurium. Dzięki 
obecności mannozy następuje usuwanie toksyn z przewodu pokarmowego ptaków 
[Roszkowski, 2004]. W doświadczeniu przeprowadzonym na brojlerach żywionych 
mieszanką z dodatkiem prebiotyku (chitooligosacharydem – COS) stwierdzono poprawę 
średnich dziennych przyrostów, wykorzystania paszy i pozytywny wpływ na zwiększenie 
ilości pożytecznej mikroflory bytującej w jelitach. Dodatkowo prebiotyk wpłynął 
na podwyższenie frakcji HDL w surowicy krwi [Li i wsp. 2007]. W doświadczeniu 
przeprowadzonym na brojlerach z użyciem MOS, stwierdzono redukcję kolonizacji 
bakterii salmonella [Spring, 1996], czynnik ten wpłyną również na obniżenie ilości E. coli 
wywołujących biegunkę u cieląt [Jacques i Newman, 1994]. Natomiast w badaniach 
Heinrichs i wsp. [2003] zastosowanie preparatu Bio-MOS do preparatu mlekozastępczego 
u cieląt dało podobne wyniki jak zastosowanie antybiotyku.
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SYNBIOTYKI

Poza preparatami probiotycznymi i prebiotycznymi, istnieją preparaty synbiotyczne, 
które powstają w wyniku połączonego działania pro- i prebiotyków. Według Roberfroid 
[1998] synbiotyki można zdefiniować jako „mieszaninę probiotyków i prebiotyków, które 
pożytecznie działają na żywiciela poprzez zwiększenie przeżywalności i osadzanie żywych 
mikrobiologicznych pokarmowych dodatków w przewodzie pokarmowym, poprzez 
selektywne pobudzanie wzrostu i/lub pobudzanie metabolizmu jednego lub ograniczonej 
ilości korzystnych dla zdrowia bakterii”. Ich wspólne działanie na organizm zwierzęcia 
jest znacznie efektywniejsze niż w przypadku stosowania probiotyku lub  prebiotyku 
osobno (Tab. 2).

Tabela 2. Wpływ wspólnego działania probiotyków i prebiotyków u zwierząt

Probiotyk Prebiotyk Zwierzęta Efekt działania Źródło 

Probiotyk oligofruktoza prosięta Zwiększenie średnich dziennych przyro-
stów, obniżenie coliform bakterii, wzrost 
liczby Bifidobacterii

Shim 
i wsp. 
[2005]

Enteroccocus 
faecium

inulina warchlaki Wzrost przeżywalności szczepów probio-
tycznych w przewodzie jelitowym, pozy-
tywny wpływ na mikroflorę jelitową

Böhmer 
i wsp. 
[2005]

Lacto – Sacc Mannano-oli-
gosacharydy 
(Bio-MOS)

prosięta Zmniejszenie występowania biegunek, 
zwiększenie przyrostów i wykorzystania 
paszy

Grela i
Pastuszak 
[2001] 

Enterococcus 
faecium

laktuloza cielęta Poprawa morfologii jelita cienkiego i gru-
bego 

Fleige 
i wsp. 
[2007]

Lactobacillus 
casei subsp. 
casei

dekstran krowy 
mleczne Zmniejszenie liczby komórek somatycz-

nych, zwiększenie produkcji mleka

Yasuda 
i wsp. 
[2007]

Lactobacillus 
casei subsp. 
casei

dekstran kurczęta 
hodowane 
na nioski

Zwiększenie odporności
Ogawa 
i wsp. 
[2006]

PREPARATY DEODORUJĄCE 

Przy intensywnej produkcji zwierzęcej mamy do czynienia z powstawaniem dużych 
ilości szkodliwych gazów i odorów takich jak amoniak, siarkowodór, metan, indol, fenol, 
skatol, merkaptan, dwutlenek węgla. Powodują one nadmierne obciążenie środowiska 
działając eutrofizująco na ekosystemy wodne oraz ujemnie wpływając na atmosferę, 
między innym mając swój udział w powstawaniu efektu cieplarnianego. Do neutralizacji 
tych gazów stosowano różne substancje i preparaty, które dodawano bezpośrednio 
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do odchodów lub ściółki albo stosowano jako dodatki paszowe: formaldehyd, wapno 
palone, superfosfat, kwasy organiczne i nieorganiczne, zeolity, związki miedziowe, 
preparaty torfowe, fungistatyczne, antybiotyki. Niestety, pomimo pozytywnego działania 
wielu z nich, nie znalazły one szerszego zastosowania. Na ogół działały zbyt krótko, 
a skutki uboczne były często równie groźne, jak te, wywoływane przez same odory 
[Majewski, 1995]. Obecnie poszukuje się takich dodatków deodorujących, których 
działanie ograniczające powstawanie odorów rozpoczyna się już na poziomie organizmu 
zwierzęcia a jednocześnie takich, które działają prozdrowotnie. Można tu wymienić takie 
kategorie dodatków deodorujących jak: dodatki mikrobiologiczne, dodatki ziołowe, 
dodatki zakwaszające, absorbenty, inhibitory ureazy, saponiny (Yucca schidigera).

Dodatki paszowe stosowane jako deodoranty charakteryzują się następującymi 
kierunkami działań [Le i wsp. 2005]:

−	 ilościowe i jakościowe zmiany mikroflory przewodu pokarmowego oraz 
odchodów

−	 zmiana pH na mniej sprzyjające powstawaniu odorów
−	 wiązanie odorów
Jednym z takich dodatków jest wyciąg z południowoamerykańskiej palmy Yucca 

schidigera. Wyciąg z tej rośliny charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem i jest 
bezpieczny dla zdrowia zwierząt i ludzi. Dodatek wyciągu (Yucca schidigera) powoduje:

−	 obniżenie amoniaku i gazów kloacznych w odchodach zwierząt, 
−	 ilościowe i jakościowe zmiany mikroflory przewodu pokarmowego i odchodów 

zwierząt,
−	 działanie niszczące ściany komórkowe bakterii,
−	 działanie inhibitujące bakterie gram dodatnie,
−	 działanie przeciwgrzybiczne i przeciw pierwotniakom z rodziny Eimeria,
−	 hamowanie aktywności ureazy, 
−	 obniżenie koncentracji mocznika i amoniaku w krwi, 
−	 obniżenie koncentracji mocznika w żwaczu, 
−	 działanie stymulujące na układ odpornościowy, 
−	 obniżanie metanogenezy [Cheeke, 2000].
W badaniach nad zastosowaniem u trzody chlewnej preparatu z Yucca schidigera 

(Deodorase) Amon i wsp. [1995] odnotowali istotne obniżenie koncentracji 
amoniaku w chlewni (o 26%) podobne wyniki (23%) otrzymał Kemme i wsp. [1993]. 
Przy zastosowaniu preparatu Micro-Aid, zawierającym 30% ekstraktu z Yucca schidigera 
odnotowano redukcję stężenia amoniaku w powietrzu chlewni w granicach od 38 do 42% 
[Mroczek, 2001]. 

U krów podawanie wyciągu z Yucca obniżyło liczbę pierwotniaków w płynie 
żwaczowym i koncentrację amoniaku w żwaczu [Hristov i wsp. 1999]. Wilson i wsp. 
[1998] nie zaobserwowali u krów mlecznych o wydajności powyżej 30 kg dziennie, 
wpływu dodatku ekstraktu z Yucca ani na wydajność, ani na skład mleka. Pen i wsp. 
[2006] przeprowadzili doświadczenie z udziałem, ekstraktu z Yucca schidigera i Quillaja 
saponaria w żywieniu krów. Odnotowali obniżenie amoniaku i liczby protozoa. Dodatkowo 
produkcja metanu została silnie ograniczona (o 32%) poprzez dodatek ekstraktu z Yucca 
schidigera.
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W doświadczeniach Yeo i Kim [1997] stwierdzono, że dodatek tego ekstraktu w ilości 
0,2% do mieszanki powoduje istotny spadek aktywności ureazy w jelicie grubym 
3 tygodniowych kurcząt. Obserwowano również spadek produkcji amoniaku zarówno 
u kurcząt 3-, jak i 6-tygodniowych. W doświadczeniu przeprowadzonym na indykach 
zaobserwowano obniżenie azotu amonowego, pH i stężenia grzybów w ściółce oraz 
stężenia amoniaku w powietrzu [Sutton i wsp. 1990]. W badaniach krajowych Tomczyk 
i wsp. [1996] wykazali również, że dodatek wyciągu z Yucca schidigera (120 g/t) do 
paszy dla brojlerów zmniejsza wilgotność ściółki, ilość grzybów (w tym pleśni) oraz 
wytwarzanie amoniaku przez mikroorganizmy występujące w ściółce. 

Właściwości deodorujące wykazują również sorbenty – glinokrzemiany (zeolity), 
takie jak: klinoptylolit. Mechanizm działania zeolitów w organizmie zwierząt to:

−	 wiązanie i neutralizacja amoniaku 
−	 eliminacja p-krezolu z kału
−	 zwolnienie przesuwania się treści pokarmowej, co wpływa na zwiększone 

wykorzystanie składników pokarmowych
−	 wiązanie aflatoksyn [Papaioannoua i wsp. 2005].

KWASY ORGANICZNE

Do konserwantów zaliczamy głównie krótkołańcuchowe kwasy organiczne (kwas 
mlekowy, mrówkowy, propionowy, sorbowy, cytrynowy i fumarowy) lub ich sole, 
niekiedy też kwasy nieorganiczne (np. ortofosforowy). Są podawane pojedynczo lub jako 
mieszaniny do surowców i pasz. Hamują one lub zapobiegają negatywnym zmianom 
mikrobiologicznym prowadzącym do obniżenia jakości paszy a zachodzącym w paszach 
wyprodukowanych lub przechowywanych w wadliwych warunkach. Dodatki mają 
właściwość wiązania wody, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej i wzrostowi 
wilgotności w przechowywanych materiałach paszowych. Ponadto konserwanty mogą 
wpływać na procesy zachodzące w organizmie [Dibner i Buttin, 2002]:

−	 zapobiegają efektowi buforowania paszy w początkowym odcinku przewodu 
pokarmowego, 

−	 zwiększają przyswajalność składników pokarmowych,
−	 działają stabilizująco na rozwój korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego 

poprzez zmianę pH,
−	 hamują rozwój bakterii patogennych takich jak: E. coli, salmonella 

i Campylobacter,
−	 obniżają poziom toksycznego amoniaku i amin biogennych w jelicie cienkim,
−	 przyczyniają się do polepszenia wchłanialności białek i tłuszczów,
−	 zmniejszają straty azotu,
−	 wpływają korzystnie na gospodarkę mineralną. 
Dodatek zakwaszaczy zwiększa również uzyskiwane efekty produkcyjne, tj. przyrosty 

masy ciała, pobranie i wykorzystanie paszy. Zwierzęta żywione paszą z dodatkiem 
konserwantów odkładają więcej białka z tendencją do mniejszego odtłuszczenia [Grela 
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i wsp. 1998]. Hohler i Pallauf [1993] wykazali zwiększenie absorpcji Zn poprzez 
włączenie do dawki prosiąt 1% kwasu cytrynowego. Eckel i wsp. [1992] zgłosili efekt 
obniżenia w jelicie koncentracji amin biogennych kadaweryny, putrescyny i spermidyny 
po zastosowaniu zakwaszaczy u świń. Podobnie Mosenthin i in, [1992] zaobserwowali 
znaczącą redukcję koncentracji putrescyny i kadaweryny oraz stężenia amoniaku w jelicie 
(o 25%), przy podawaniu 2% kwasu propionowego u świń. Ten autor stwierdził także 
znaczące polepszenie strawności w jelicie cienkim niektórych niezbędnych aminokwasów, 
jako rezultat dodatku kwasu propionowego. Dodatek kwasu cytrynowego do mieszanek 
dla tuczników zwiększył strawność składników pokarmowych i ich równowagę mineralną 
[Viswanathan i wsp. 2007]. Roth i Kirchgessner [1998] odnotowali w przypadku 
stosowania dodatku kwasu mrówkowego lub sorbowego zwiększenie dziennych 
przyrostów prosiąt nawet o ponad 20% w stosunku do zwierząt grupy kontrolnej. 
W doświadczeniu przeprowadzonym na odsadzonych prosiętach i tucznikach z dodatkiem 
kwasu mrówkowego, fumarowego, cytrynowego i dwumrówczanu potasu do mieszanek, 
stwierdzono istotne zwiększenie przyrostów masy ciała i pobrania paszy w grupach gdzie 
zastosowano kwas mrówkowy i dwumrówczan potasu. Dodatki te są szczególnie polecane 
dla młodych zwierząt ze względu na stabilizujący wpływ na  mikroflorę przewodu 
pokarmowego [Partanen, 2001]. 

Dodatek zakwaszaczy wykorzystywany jest także w żywieniu drobiu. Patten i  Waldroup 
[1988] odnotowali istotne zwiększenie przyrostów brojlerów po zastosowaniu dodatku 
do mieszanki w postaci kwasu fumarowego (0,5 i 1,0%), natomiast Versteegh i Jongbloed 
[1999] testujący wpływ kwasu mlekowego do mieszanek dla brojlerów zaobserwowali 
zwiększenie przyrostów i wykorzystania paszy.

ENZYMY PASZOWE

Enzymy są białkami sterującymi procesami metabolicznymi, są one wytwarzane 
przez organizmy żywe i występują w minimalnych ilościach. Ze względu na rodzaje 
katalizowanych reakcji dzielimy je na: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, 
izomerazy i ligazy. Natomiast ze względu na użyteczność żywieniową enzymy można 
podzielić na:

−	 wspomagające enzymy własne u zwierząt młodych o dość niskiej ich aktywności 
(lipaza, amylaza),

−	 enzymy egzogenne, a więc rozkładające głównie składniki włókna pokarmowego, 
czyli karbohydrolazy (beta-glukanaza, pektynaza, ksylanaza, arabinoksylanaza, 
celulaza, hemiceluloza) oraz fitazy rozkładające fityniany.

Enzymy paszowe produkowane są na drodze fermentacji przez różne mikroorganizmy 
takie jak pleśnie, grzyby i bakterie, np.: aspergillus ssp., penicillium ssp., Hurnicola 
ssp. i Bacillus ssp.. Korzyści ze stosowanie enzymów, oprócz rozkładu frakcji włókna 
to zwiększenie efektów produkcyjnych: przyrostów masy ciała, wykorzystania paszy, 
polepszenie strawności składników pokarmowych (białka aminokwasów i niektórych 
elementów mineralnych, np. Zn, Cu, Ca) i energii, obniżenie występowania biegunek 
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i upadków zwierząt, poprawa warunków zoohigieniczych. W przypadku zastosowania 
fitazy uzyskuje się dostęp do fosforu fitynowego, co z kolei wpływa na obniżenie ilości 
stosowanych fosforanów w mieszankach i zmniejszenie ilości wydalanego fosforu 
z kałem a w konsekwencji zapobiega zanieczyszczeniu tym pierwiastkiem środowiska 
[Czech, 2007].

Drób jest najwrażliwszy na działanie rozpuszczalnych w wodzie polisacharydów 
nieskrobiowych, dlatego też stosowanie enzymów hydrolizujących tą grupę 
węglowodanów daje u nich najwyraźniejsze efekty. Wiele publikacji wskazuje na 
korzyści produkcyjne uzyskane po dodaniu enzymów paszowych do mieszanek opartych 
na jęczmieniu [Marquardt i wsp. 1994; Brenes i wsp. 1993], pszenicy [Hughes i Zviedrans, 
1999; Bedford i Morgan, 1996], a nawet do mieszanek z kukurydzą [Wyatt i wsp. 1999; 
Steenfeldt i wsp. 1998]. Mieszanki dla drobiu, suplementowane są takimi enzymami 
jak proteazy i amylazy dają w efekcie poprawę efektów produkcyjnych [Greenwood 
i wsp. 2002]. Dodatek fitazy pozwala na pełniejsze wykorzystanie fosforu z pasz oraz na 
zmniejszenie zanieczyszczenia tym pierwiastkiem środowiska, [Jongbloed i wsp. 1997; 
Kornegay i wsp. 1997]. W doświadczeniu przeprowadzonym na brojlerach żywionych 
mieszankami z niskim udziałem niefitynowego fosforu i z dodatkiem fitazy (500 FTU/
kg mieszankę) stwierdzono w grupie gdzie żywiono brojlery mieszanką z fosforem 
niefitynowym na poziomie 0,30%, zwiększanie efektów produkcyjnych, wzrost retencji 
składników odżywczych (N, Ca i P) i poprawę mineralizacji kości [Panda i wsp. 2007]. 

Stosowanie enzymów w żywieniu świń daje mniej widoczne efekty produkcyjne, ale 
jest uzasadnione szczególnie u prosiąt, które jeszcze nie mają w pełni rozwiniętego układu 
enzymatycznego i ich mikroflora jelitowa jest jeszcze nieustabilizowana a nie rozłożone 
części pokarmu mogą spowodować namnożenie się mikroorganizmów wywołujących 
biegunkę. Podanie enzymów paszowych daje w efekcie obniżenie występowania biegunek 
oraz zwiększa produkcyjność. W doświadczeniu Omogbenigun i wsp. [2004] zastosowano 
do mieszanek dla prosiąt dodatek preparatów enzymatycznych zawierających ksylanazę, 
glukanazę, amylazę, protezę, inwertazę i fitazę. Dodatek enzymów zwiększył średnie 
dzienne przyrosty i wykorzystanie paszy, poprawiła się również strawność jelitowa 
suchej masy (60 vs. 66%), energii brutto (62,8 vs. 70,4%), białka (62 vs. 72%), skrobi 
(86,7 vs. 94,2%), polisacharydów nieskrobiowych (NSP; 10,1 vs. 17,6%) i fitynianów 
(59 vs. 70%). Stwierdzono również obniżone wydalanie fosforu z kałem.

W doświadczeniu przeprowadzonym na prosiętach żywionych mieszankami z udziałem 
jęczmienia lub pszenicy lub żyta lub kukurydzy i dodatkiem ß-glukanazy stwierdzono 
poprawę strawności suchej masy, energii i białka w grupie gdzie zastosowano jęczmień. 
W pozostałych grupach nie odnotowano wpływu dodatku enzymu [Li i wsp. 1996]. 
W doświadczeniu [Veum i Ellersieck, 2008] w którym oceniano efektywność rosnącego 
dodatku fitazy dla tuczników, w pierwszym i drugim okresie tuczu, stwierdzono brak 
wpływu na produkcyjność, absorpcję fosforu i wapnia oraz na strawność azotu i suchej 
masy. Dodatek fitazy w tym eksperymencie obniżył natomiast wydalanie P z kałem z 16 do 
38% oraz wapnia z 21 do 42%. Stwierdzono, że dodatek 450 U fitazy/kg było równoważne 
zastąpieniu 0,9 g nieorganicznego P/kg w mieszankach na drugi okres tuczu. W innych 
badaniach stwierdzono, że łączne podawanie fitazy i ksylanazy rosnącym świniom 
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poprawia strawność fosforu i aminokwasów, ale nie odnotowano żadnych interakcji 
pomiędzy tymi enzymami [Woyengo i wsp. 2008].

Natomiast ze względu na charakter trawienia przeżuwaczy zastosowanie enzymów jest 
tu niewielkie, ale w pewnych sytuacjach uzasadnione. Ponieważ warunki rozwoju bakterii 
celulolitycznych w żwaczu często nie są optymalne, np. przy skarmianiu pasz treściwych, 
w takich w sytuacjach dodatek enzymów celulolitycznych mógłby rekompensować 
niedostatek enzymów bakteryjnych. Obserwowano w wielu badaniach wzrost produkcji 
mleka i zwiększenie przyrostów, choć wyniki te często były zmienne i zależne od 
zastosowanych enzymów i ich ilości [Beauchemin i wsp. 2003]. Natomiast badaniach 
Elwakeel i wsp. [2007] dodatek fibrolitycznych enzymów nie wpłynął na produkcyjność 
krów mlecznych. W badaniach prowadzonych z użyciem preparatu enzymatycznego 
Fibrozyme rozkładającego włókno, wykazano, że podany z dobrze zbilansowaną dawką 
zwiększał produkcje mleka i przyrosty zwierząt [Howes i wsp. 1998]. 

FITOBIOTYKI

Zioła, ekstrakty ziołowe oraz przyprawy mogą być stosowane w profilaktyce i leczeniu 
zwierząt. Zawierają one wiele składników i substancji biologicznie czynnych takich jak: 
olejki eteryczne, alkaloidy, flawonoidy, glikozydy, saponiny, garbniki, terpeny, śluzy 
roślinne, pektyny, kwasy organiczne, witaminy, sole mineralne. Występująca w roślinnych 
dodatkach paszowych taka obfitość i różnorodność składników biologicznie czynnych 
wpływa na ich szeroki zakres oddziaływania w organizmie zwierząt. Zaletą fitobiotyków 
jest to, że zawierają substancje organiczne, do których zwierzęta są przyzwyczajone 
od  tysięcy lat, a także związki czynne w naturalnej formie. Oprócz tego posiadają często 
działanie synergistyczne. Wymienione związki wzmagają wrażenia smakowe i pobudzają 
apetyt, działają jako regulatory funkcji trawiennych (np. tymianek, kminek). Spełniają 
funkcje osłonowe (np. len), działają jako regulatory przemiany materii (np. kozieradka, 
rdest ptasi), przeciwbiegunkowo, antybakteryjnie i przeciwzapalnie (np. czosnek, cebula, 
szałwia), można też dzięki nimi kształtować jakość produktów zwierzęcych. Wykazują 
również działanie anaboliczne, zmniejszają podatności na stres, wzmacniają system 
immunologiczny i niwelują negatywny wpływ substancji przeciwodżywczych (tymianek, 
cebula, czosnek, pięciornik kurze ziele) [Grela, 2003; Czosnek, 1999; Fritz i Grela, 
1995].

Wśród fitobiotyków możemy wydzielić następujące grupy roślinnych dodatków 
stosowanych w żywieniu zwierząt:

−	 zioła i przyprawy w formie pojedynczej lub w mieszankach, w postaci świeżej lub 
suszu, w formie lizawek, odwaru, naparu czy też maceratu,

−	 olejki eteryczne, czyli mieszaniny związków lotnych otrzymywane z roślin,
−	 preparaty ziołowe – zawierające w swoim składzie różne przetwory z roślin (olejki, 

gumy, żywice, itp.). 
Olejki eteryczne są uznawane jako bezpieczne dla człowieka i zwierząt. Departament 

Kontroli Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych [FDA, 2004] zalicza je do kategorii 
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jako dodatki “powszechnie uznane za składniki bezpieczne” (GRAS). 
Olejki eteryczne wykazują, m.in. działania:
−	 żółciopędne - olejki miętowy i tymiankowy; 
−	 moczopędne - pietruszkowy i jałowcowy; 
−	 wykrztuśne - sosnowy, eukaliptusowy, szałwiowy, miętowy; 
−	 uspokajające - walerianowy, tatarakowy, z melisy; 
−	 przeciwbakteryjne - miętowy, sosnowy, anyżowy, majerankowy,
−	 dezynfekujące – tymiankowy,
−	 pobudzają perystaltykę jelit,
−	 podnoszą walory smakowe – kminkowy, koprowy, majerankowy, macierzanki 

[Greathead, 2003; Sadowska, 2003; Anioł-Kwiatkowska, 1993]. 
Przegląd wielu badań wskazuje, na korzystne działanie fitobiotyków wprowadzanych 

do pasz treściwych, szczególnie dla drobiu i świń Powodują one zwiększenie uzyskiwanych 
efektów produkcyjnych, polepszenie zdrowotności oraz wyraźną poprawę walorów 
dietetycznych i smakowych mięsa wieprzowego i drobiowego [Grela i Baranowska, 
1999].

Dużo badań obejmuje młode zwierzęta, które dobrze reagują na dodatki ziołowe 
w niekorzystnych warunkach. W doświadczeniu na prosiętach odsadzonych z niedoborem 
wagi ciała zastosowano dodatek do żywienia w postaci mieszanki ziół: rumianek, 
nagietek, koper, kozieradka, bazylia i/lub wodny wyciąg aloesu (Biostymina). Fitobiotyki 
wpłynęły na zwiększenie przyrostów masy ciała i aktywności fagocytarnej neutrofilów. 
Odnotowano również w grupie prosiąt gdzie stosowano łącznie mieszankę ziół i wyciąg 
z aloesu odbudowę populacji T-limfocytów. Mieszanina 5 ziół była efektywniejsza 
w odbudowie masy ciała [Kołacz i wsp. 1997]. W badaniach przeprowadzonych przez 
Kuhn i wsp. [2005] Echinacea miała immunostymulacyjny wpływ zarówno na lochy jak 
i na ich potomstwo. U jednodniowych prosiąt koncentracja immunoglobulin IgG i IgA 
była istotnie wyższa niż w kontroli. Prozdrowotny efekt dodatku jeżówki obniżył się 
do 70 dnia życia prosiąt, ale nie wpłynęło to na przyrosty i jakość tuszy.

Przeprowadzono również szereg badań nad zastosowaniem dodatków roślinnych 
w żywieniu loch i tuczników. Grela i wsp. [2006b] porównywali wpływ dodatku 
mieszaniny ziół (pokrzywa, oregano, Echinacea, czosnek i melisa) i olejków eterycznych 
wyekstrahowanych na wskaźniki reprodukcyjne oraz biochemiczne i hematologiczne krwi 
loch. Odnotowano wzrost białka w surowicy krwi loch i redukcję koncentracji cholesteroli 
i triglicerydów w krwi loch w grupach z dodatkiem. Prosięta od tych loch charakteryzowały 
się wyższą masą ciała. Grela i Baranowska [1999] w doświadczeniu przeprowadzonym 
na tucznikach żywionych paszami z dodatkiem mieszaniny ziół (liście pokrzywy i babki 
lancetowatej, ziele krwawnika, owoce jałowca, kłącza perzu, czosnek liofilizowany) 
odnotowali zwiększenie przyrostów o 4,4%, zmniejszenie zużycia paszy w pierwszym 
okresie o 2,9% a w drugim o 1,1%, lepsze umięśnienie tusz, zmniejszenie grubości 
słoniny i sadła oraz polepszenie oceny organoleptycznej mięsa w porównaniu do kontroli. 
Na młodych tucznikach badano wpływ preparatu Herbiplant CS (ekstrakt roślinny) 
podawanego w mieszankach pełnoporcjowych. Preparat stosowany w ilości 125 mg/kg 
mieszanki paszowej pełnoporcjowej w okresie tuczu wstępnego wpłynął na zwiększenie 
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przyrostów masy ciała o 4,8% oraz mniejsze zużycie paszy na 1 kg przyrostu o 5,9%. 
Herbiplant CS wpłynął także na poprawę strawności włókna surowego i bezazotowych 
wyciągowych oraz zwiększenie retencji azotu z 46,7 do 48,4%. Nie stwierdzono wpływu 
stosowanego preparatu na absorpcję pozorną oraz bilans wapnia, fosforu i magnezu. 
Wykazano, że Herbiplant CS spowodował lepsze wykorzystanie żelaza, miedzi i manganu 
u młodych świń [Korniewicz i wsp. 2007]. W innym doświadczeniu przeprowadzonym 
na tucznikach otrzymujących standardową mieszankę finiszer z dodatkiem kwasu 
galusowego (50 lub 100 mg/kg) lub z ekstraktem z szałwi (400 i 800 mg/kg paszy) 
stwierdzono, że dodatek 400 mg/kg ekstraktu z szałwi powoduje spadek strawności 
suchej masy, włókna i substancji bezazotowych wyciągowych, natomiast wzrosła ilość 
białka (o 9,8%) odkładanego w ciele. Dodatki szałwi i kwasu galusowego w wyższej 
dawce zwiększyły mięsność tuszy oraz powierzchnię oka polędwicy. Wprowadzenie tych 
dodatków do mieszanek zmniejszyło w surowicy krwi tuczników ilość triglicerydów 
i frakcji HDL [Hanczakowska i wsp. 2007]. Grela [2001] badał wpływ dwóch mieszanek 
ziołowych (krwawnik pospolity, czosnek i melisa lub pokrzywa, owoce jałowca i kłącza 
perzu) na produkcyjność tuczników i jakość mięsa. Pierwsza mieszanka ziołowa poprawiła 
przyrosty zwierząt (5,5%) i istotnie wpłynęła na zwiększenie udziału wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych w mięsie. Drugi zestaw ziół zwiększył wykorzystanie paszy (3,9%), 
mięsność i wskaźniki organoleptyczne mięsa. Dodatek czosnku wpływa pozytywnie na 
zawartość cholesterolu i tłuszczu w mięsie tuczników żywionych mieszanką z dodatkiem 
czosnku Grela i Semeniuk [2006a]. 

Badania z zastosowania fitobiotyków u drobiu często dotyczą zwiększenia osiąganych 
efektów produkcyjnych, poprawy zdrowotności i kształtowania cech sensorycznych 
mięsa drobiowego.

Allen i wsp. [1997] przeprowadzili doświadczenie nad zastosowaniem składników 
(artemisinin, eucalyptol) pozyskanych z artemisia annua (Bylica roczna) ako dodatków 
antykocydiostatycznych u jednodniowych kurcząt. U kurcząt, którym wszczepiono 
Eimeria acervulina i Eimeria tenella odnotowano pewne działanie antykocydiostatyczne, 
szczególnie w grupie gdzie zastosowano artemisinin do mieszanki. Evans i wsp. [2001] nie 
odnotowali natomiast wpływu mieszaniny olejków eterycznych uzyskanych z goździków 
(1,0%), tymianku (0,1%), mięty (0,1%) i cytryny (0,1%) na ilość bakterii Clostridium 
perfringens w przewodzie pokarmowym kurcząt. Natomiast mieszanka capsicum, aldehydu 
cynamonowego i karwakrolu obniżyła liczbę chorobotwórczych bakterii Escherichia 
coli i Clostridium perfringens w treści jelita brojlerów [Jamroz, 2003]. Schleicher i wsp. 
[1996] w doświadczeniu z dodatkiem preparatu czosnkowo-ziołowego do mieszanek 
dla kurcząt rzeźnych zauważyli korzystny wpływ na zabarwienie skóry tuszek a mięso 
kurcząt z grupy żywionej mieszanką z czosnkiem uzyskało najlepszą ocenę sensoryczną. 
Natomiast dodatek 1% czosnku zwiększył ocenę organoleptyczna mięsa brojlerów. 
Fritz i wsp. [1992] stosując w swoich badaniach dodatek ziół (krwawnik i dziurawiec) 
w żywieniu kurcząt rzeźnych odnotowali ich pozytywny wpływ na wybarwienie tuszek. 

Dodatki ziołowe stosuje się również z powodzeniem w żywieniu przeżuwaczy. 
Podawanie w dawce krowom mlecznym mieszanki ziołowej (rumianek pospolity, 
krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity, babka lancetowata, dziurawiec 
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zwyczajny, przywrotnik pasterski) zwiększyło ich produkcyjność: skład chemiczny 
i cechy fizykochemiczne mleka, jakość cytologiczno-mikrobiologiczna oraz wartość 
technologiczna do przerobu. Najlepsze efekty uzyskano podając w  dawce pokarmowej 
2% tej mieszanki [Kraszewski i wsp. 2008]. Hosoda i wsp. [2006] przeprowadzili 
doświadczenie na krowach mlecznych żywionych z dodatkiem mięty 5%. Nie stwierdzono 
różnic w strawności, koncentracji amoniaku w żwaczu i lotnych kwasów tłuszczowych 
(VFA), produkcji mleka i składzie mleka pomiędzy grupą z dodatkiem mięty a kontrolą. 
Odnotowano jedynie tendencję do obniżenia tłuszczu w mleku u krów żywionych 
dawką z dodatkiem mięty. Dodatek do dawek dla cieląt ziół w ilości 1,5% mieszanki 
mineralno-ziołowej poprawiło ich zdrowotność i zmniejszyło upadki [Stenzel i  wsp. 
1998]. Natomiast zwiększenie udziału mieszanki ziołowej do 3,5% tylko w niewielki 
sposób wpłynęło na uzyskiwane efekty produkcyjne [Wideński i wsp. 1998]. W innych 
badaniach stwierdzono korzystny wpływ ziół na poprawę wskaźników biochemicznych 
krwi. U cieląt i lekkich opasów otrzymujących w dawce pokarmowej wyciąg ziołowy 
sporządzony z pokrzywy, dziurawca, melisy, rumianku, nagietka i babki lancetowatej lub 
części tych ziół, odnotowano wyższy poziom glukozy i białka całkowitego w surowicy 
krwi. Natomiast poziom cholesterolu całkowitego uległ obniżeniu [Dąbrowski i wsp. 
1994]. 

Ostatnio szczególnym zainteresowaniem cieszą się olejki eteryczne ze względu na 
swój pozytywny wpływ na produkcyjność bydła i funkcjonowanie żwacza. Mazuranok 
i Ionescu [2004] przeprowadzili doświadczenie nad zastosowaniem ekstraktów 
roślinnych w żywieniu cieląt. Zastosowana mieszanina zawierała: olejek eteryczny 
(pochodzący z oregano) zawierający karwakrol, aldehyd cynamonowy pochodzący 
z olejku cynamonowego oraz olejek zawierający alkaloid kapsaicynę. Dodatek ten 
zastosowano w  ilości 200g/tonę mieszanki w początkowym okresie opasu i 150g/t 
mieszanki w końcowym okresie opasu cieląt. Zaobserwowano niewielkie zwiększenie 
przyrostów. Benchaar i wsp. [2007b] zgłosili brak zmian w profilu kwasów tłuszczowych 
mleka, kiedy do dawki krów zastosowano dodatek 750 mg dziennie mieszaniny olejków 
eterycznych (mieszanina naturalnych i identycznych z naturalnymi składników olejków 
eterycznych zawierające tymol, eugenol, wanillina, gwajakol i limonen). Jednak 
dodatek tej samej mieszaniny w większej koncentracji 2 g/dzień wpłynął na zwiększenie 
koncentracji sprzężonego kwasu linolowego (CLA) o właściwościach prozdrowotnych 
w tłuszczu mlecznym. W doświadczeniu in vitro przeprowadzonym przez Borchers 
[1965] wykazano, że dodatek tymolu do płynu żwaczowego (1 g/l) zawierającego kazeinę 
wpłynął na akumulację aminokwasów, obniżenie koncentracji amoniaku. Spowodowane 
jest to prawdopodobnie zahamowaniem dezaminacji AA przez bakterie żwaczowe. 
Bakterie produkujące amoniak reprezentują mała grupę mikroorganizmów w żwaczu 
(<0,01 populacji bakterii żwaczowych), jednak wykazują się bardzo dużą aktywnością 
dezaminacji [Russell i wsp. 1988]. Wallace [2004] zgłosił, że ilość bakterii produkujących 
amoniak (Clostridium sticklandii i peptostreptococcus anaerobius) została ograniczona 
(o 77%) przez dodatek mieszaniny olejków eterycznych (100 mg/dzień) do dawki 
niskobiałkowej owiec. Jednak nie odnotowano takiego efektu po wprowadzeniu dawki 
wysokobiałkowej. 
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Zainteresowanie stosowaniem fitobiotyków jako stymulatorów wzrostu będzie 
w przyszłości wzrastało, ze względu na naturalne pochodzenie tego dodatku, szerokie 
spektrum pozytywnego działania i zwiększający się popyt konsumentów na zdrową 
ekologiczną żywność. 

PRODUKTY Z LUCERNY 

W produkcji zwierzęcej poszukiwane są roślinne dodatki paszowe, które mogłyby 
zastąpić antybiotykowe stymulatory wzrostu. Coraz częściej zainteresowanie 
żywieniowców kierowane jest w kierunku związków i preparatów stosowanych jako 
suplementy w żywieniu człowieka oraz w profilaktyce i terapii chorób. Wymienić 
tu można taniny, saponiny, beta-glukany [Jouany i Morgami, 2007; Hahn i wsp. 2006; 
Francis i wsp. 2002], specyficzne fosfolipidy [Schwarzer i Adams, 1966], preparaty 
homeopatyczne [Albrecht i Schutte, 1999] oraz zioła tradycyjnie stosowane w medycynie 
chińskiej [Qingru i wsp. 2007; Guo i wsp. 2004].

Lucerna siewna (Medicago sativa) jest to roślina należąca do rodziny motylkowatych. 
Swoje wielokierunkowe działanie na organizm zawdzięcza bogatemu składowi 
chemicznemu. Wymienić tu możemy cenne substancje fitochemiczne takie jak: alfa-
karoten, beta-karoten, beta-sitosterol, chlorofil, kumaryna, kryptoksantyna, daizdeina, 
kwas fumarowy, genisteina, limonen, luteina, saponiny, stigmasterol, zeaksantyna. 
Roślina ta zawiera także składniki mineralne niezbędne dla funkcjonowania organizmu 
ludzkiego: wapń, miedź, żelazo, magnez, mangan, fosfor, potas, krzem, cynk, wapń, fosfor 
i witaminy: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E i K [Balch i Balch, 2000]. Lucerna wykazuje 
się działaniem oczyszczającym i odtruwającym, wpływa alkalizująco na organizm, 
może być stosowana w przypadku anemii, zapalenia stawów, wrzodów, zaburzeń pracy 
przewodu pokarmowego i problemów skórnych, może zapobiegać nowotworom układu 
trawiennego, działa moczopędnie, wspomaga wchłanianie i przyswajanie składników 
odżywczych, utrzymuje w równowadze poziom cukru we krwi i hormonów, pomaga 
w prawidłowym działaniu przysadki mózgowej [Głowniak i wsp. 2007; Francis i wsp. 
2002; Balch i Balch, 2000]. Obecne w niej saponiny mają działanie przeciwbakteryjne 
oraz przeciwgrzybiczne a także hipocholesterolemiczne (bez obniżenia poziomu frakcji 
cholesterolu HDL). Wpływają również stymulująco na układ odpornościowy oraz 
wykazują się silnym działaniem przeciwutleniającym [Avato i wsp. 2006; Khaleel i wsp. 
2005; Francis i wsp. 2002; Balch i Balch, 2000].

Tak szerokie spektrum działania predysponuje lucernę do zastosowania jako dodatku 
paszowego w żywieniu zwierząt, o czym traktuje publikacja Greli [2008] zamieszczona 
w tym wydaniu.
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SUMMARY

Reducing the application, then withdrawal of antibiotic growth promoters from animal 
feeding made the increased interests in alternative feed additives such as probiotics, 
prebiotics, synbiotics, deodorants, organic acids, feed enzymes, phytobiotics, and even 
preparations applied in a human diet and medicine, e.g. protein preparations made 
of alfalfa. Pro-ecological activity profile that positively affects the production effects, 
health and welfare of animals as well as excreting reduction of unused feed components 
into the environment are these additives’ virtues. Above feed additives are also safe for 
human’s health.

The research is a review of domestic and foreign studies upon efficiency of feed 
additives in animal’s feeding.
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INTRODUCTION

In modern society the way of human food production is intensively discussed and  qu-
estioned. We expect food from plants, farm animals and microorganisms to  be  of  good 
quality, healthy and inexpensive. In addition, we are increasingly concerned about environ-
mental matters and look for low energy and nutrient input production systems. Arguments 
for food that is produced as naturally as possible (organic farming) come primarily from 
consumers organizations. On the other hand, we do not always feel the impact of the ste-
ady growth of world population. In twenty-five years from now there will be almost nine 
billion inhabitants [FAOSTAT, 1998] on earth who expect to get enough food to meet their 
nutritional needs. The goal to produce sufficient food for everybody can only be achie-
ved in future if the world food production increases by about 2 % per year. It is expected 
that world animal production will follow this trend. According to IFPRI [1999] world 
production will grow about 2.0 % for pigs and chicken, respectively, in the next twenty 
years, mainly in the developing countries with an annual growth between 2.5 and 3 %. 
World food production must grow without increasing the environmental waste load. This 
precondition demands the efficient use of all available resources of traditional and mo-
dern technologies as well as of feed additives in a responsible way! There is no doubt that 
today’s worldwide agriculture productivity must be increased. 

A general ban of antibiotics as antimicrobial performance promoters in animal nutrition 
is realized since 1986 in Sweden, since 1999 in Switzerland and 2006 in the European 
Union. At least for the present time coccidiostats are not included in the list of banned 
antibiotics for poultry.

With the restricted use or ban on dietary antimicrobial agents we must explore new 
ways to improve and protect the health status of farm animals in order to guarantee animal 
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production performance and to increase nutrient availability. This goal can be attained 
by good housing or climatic conditions as well as by the best possible combination 
of the so called pronutrients [Rosen, 1996] available including pro- or prebiotics, organic 
acids, dietary fibers, highly available nutrients, herbs and botanicals. Rosen defined 
the pronutrients as “microfeedingstuffs used orally in a relatively small amount to improve 
the intrinsic value of the nutrient mix in an animal diet”. 

Even at low levels pronutrients can contribute to nutritional requirements. Their main 
activities are expected in feed intake regulation, processes in the digestive tract (Eubiosis) 
or after the absorption of the active substances in the intermediate metabolism. The effect 
of a pronutrient on the performance of farm animals can vary over a wide range. Many 
causes can be considered:

-  Better nutrient digestion
-  Microbial vitamin synthesis
-  Stimulation of the immune system (e.g. IgA)
-  Protection of the mucosa against undesirable microorganisms
-  Antagonistic effects against undesired microorganisms
Generally the best effects are achieved in animals with a low performance, in diets 

with a low nutritive value, at low health conditions and an unfavorable environment, 
under stress and under inappropriate animal husbandry.

NEED FOR ALTERNATIVE FEED ADDITIVES

With the restricted use or ban of dietary antimicrobial agents, we must explore new 
ways to protect and improve the health status of farm animals, to guarantee animal 
performance and to protect the environment. This target can be attained by good housing 
or climate conditions along with best possible combination of pronutrients [Rosen, 1996] 
available as organic acids, dietary fibers, pro- or prebiotics, highly available nutrients 
or eventually herbs. The types of combinations of feed additives required by an animal 
will primarily depend on its age or the growth phase (Fig. 1). Some feed additives are 
more relevant during the young stage, some during the finishing phase while others are 
important throughout the fattening period. Similarly, the objective of using a particular 
feed additive can vary depending on the time of application. For instance, antioxidants are 
important during young stage to protect the animal’s health status from oxidative stress, 
but using the same antioxidant at the finishing phase will help to improve the product 
quality. Comparative observations of the use of alternative additives have been reported 
in the last few years [Flachowsky and Schulz, 1997, Freitag et al., 1999].



169

 Figure 1. Requirements for feed additives at different growth phases in farm animals

ANTIMICROBIAL AGENTS

Antimicrobial agents that are used as feed additives develop their activity 
in the digestive tract (in non ruminants mainly in the small intestine). They suppress 
competitively undesired microorganisms that utilize nutrients and produce undesirable 
or toxic substances. The consequence is an optimal environment for the intestinal mucosa, 
which allows an efficient nutrient absorption [François and Michel, 1968]. Therefore 
nutrient utilization, feed conversion ratio and growth rate are in most cases improved. 
Furthermore, the health status of animals that are reared under sub-optimal conditions 
become better. With dietary supplementation of antibiotics to healthy piglets even under 
good housing and hygienic conditions, an increase of body mass gain and of the feed 
conversion ratio of 10 to 15 % can be expected. The effect of antibiotics is pronounced 
in young growing animals especially under unfavourable climatic and management 
conditions. When animals get older, the beneficial effect is reduced and can often not 
be observed in the finishing period. Pfirter [1998] estimated the effect of the withdrawal 
of dietary antibiotics on growth and feed conversion efficiency of different farm animals 
as shown in Table 1. 
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Table 1. Effect of the withdrawal of antibiotics as performance promoters on growth 
performance and feed conversion efficiency in different growing farm animals 
[Pfirter, 1998]

Reduction of 
daily body mass gain

 Increase of 
feed per gain

Veal calve production 7 - 8 % 4 - 5 %
Beef production 4 % 2 %
Weaned piglets 8 % 5 %
Growing pigs 5 % 3 %
Fattening pigs 2 % 1 %
Pig production 5 % 2 %
Growing chicken 3 % 2 %

In Europe the available antimicrobial substances were clearly categorized under 
two sub-groups: those for use as feed additives and others for therapeutic applications. 
As discussed earlier, information on resistance transfer between antibiotics have led 
several times to an update of the list of antibiotics used in agriculture. Under the pressure 
of consumer organizations and supermarket chains, the complete ban of all antimicrobial 
performance promoters in farm animals is presently discussed intensively or an important 
prerequisite of label programs. Though the risk of antimicrobial resistance transfer 
from feed additives for farm animals toward human use is not yet epidemiologically 
clearly confirmed [SCAN, 1996; Bager, 1997], the highest risk occurs in the application 
and misuse of therapeutic antibiotics in humans. The utilization of antibiotics as feed 
additives or as medical feed cannot be preciously differentiated. On the other hand, 
the risks of antibiotics used in the medical care of pet animals are not known. The recent 
survey of [DANMAP, 2007] on the use of antibiotics in farm animals in Denmark clearly 
demonstrates the reduced occurrence of antimicrobial resistance in farm animals and their 
products with the restriction of the use of antimicrobials. On the other hand an increase 
of multi resistance to antibiotics could be observed with the uncritical use of medicated 
feed mainly in pigs. Today it is also not yet clear what consequences the ban of antibiotics 
as growth promoters in farm animals has on the misuse of other substances having 
an efficient antimicrobial effect such as high doses of ZnO or CuSO4. The ecological 
consequences of such a misuse can be enormous.

RARE EARTH ELEMENTS

Recently rare earth elements (REE) or lanthanoids have been considered as possible 
growth promoting feed supplements [Redling, 2006]. In China the effect of REE 
on performance of farm animals has been studied already long ago. Results from these 
experiments indicate an improvement in different species (cattle, pig and poultry). 
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Additionally improvements in milk yield and egg production were also described. In some 
cases even product quality (meat) was affected.

Newer studies in pigs and poultry performed under European standard indicate in most 
cases an improvement of feed efficiency ratio. Less pronounced is the effect on growth 
performance. The inconsistent results can at least partly be explained by the varying 
composition of the REE mixtures or the form of application. Today REE citrate is the most 
used form as feed supplement.

Organic Acids
The successful use of organic acids or their salts as feed supplements is well known 

since a long time. The favorable effects on different criteria like feed safety, digestion 
processes, performance and product quality are appreciated according to the different 
production systems and products used in feed and drinking water. 

In the feed, organic acids can suppress the growth of undesired microorganisms 
by lowering of the pH or a specific antimicrobial effect [Roth and Kirchgessner, 
1998]. With the change of taste feed intake can be influenced, an effect that is usually 
less pronounced in poultry compared to young pigs. Organic acids can reduce the pH 
in the stomach, stimulating the activity of pepsin, and eventually in the upper part of the 
small intestine of young piglets depending on the place and rate of absorption of organic 
acids [Partanen and Mroz, 1999]. They are able to suppress the growth of undesired 
microorganisms mainly in the upper part of the digestive tract. The faster the acids are 
absorbed the smaller is the pH lowering effect. This effect is directly influenced by the acid 
binding capacity of the diet [Blank et al., 1999]. Furthermore, the digestibility of nutrients 
can be improved by organic acids [Blank et al., 1999; Thacker et al., 1992]. Some organic 
acids can be metabolized and represent therefore also an energy source. Finally, they can 
improve the hygienic quality of meat with the suppression of undesired microorganisms 
like salmonella or campylobacter [Byrd et al., 2001].

Enzymes
Biotechnologically produced exogenous enzymes are available to enhance digestive 

capacity especially of young or ill animals as well as to increase the digestibility of the feed. 
A variety of carbohydrases are used to enhance digestion of carbohydrates including 
resistant starch or dietary fibers [Annison and Choct, 1993; Chesson, 1987; Wenk, 1993]. 
Proteases which increase the utilization of vegetable proteins such as soybeans or other 
legumes [Pugh and Charton, 1995; Schutte and de Jong, 1996] and also lipases [Pluske 
et al., 1997] are available today. Phytases which increase the availability of phosphorus 
and other minerals are in use especially in regions with a high animal production intensity 
to reduce environmental load [Pallauf et al., 1992; Jongbloed et al., 2000; Wenk and Gebert, 
2000]. Enzymes that increase generally the utilization of organic matter and energy have 
always a beneficial effect on the environment due to improved feed utilization provided 
that the dietary nutrient supply is reduced according to the increased availability.

Exogenous enzymes can be utilized successfully if they are well adapted to the secretion 
of endogenous and microbial enzymes. This is of great importance especially in young, 
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stressed or ill animals. In adult animals, the choice of exogenous enzymes depends mainly 
on the feed composition.

The use of agro-industrial by-products in animal feeding is very relevant to many 
countries food an feed industries. In Switzerland in 1993, about 60 % of pig feed consisted 
of locally available by-products and only about 40 % of the feed derived from directly 
grown raw materials. With regard to poultry feeds, about 30 % were by- products 
[Wenk, 1995]. Presently, most chicken diets in intensive production systems contain 
carbohydrases. In piglet diets, carbohydrases and eventually other enzymes are used 
to optimize the digestion processes with endogenous enzymes [Lindemann et al., 1986; 
Inborr, 1994]. Whole maize plants are commonly used as a major component of diets for 
ruminants. Experiments conducted by Wenk et al. [1993] revealed that they can also be fed 
to growing / finishing pigs or to pregnant sows, if they are supplemented with an appropriate 
enzyme mixture. In their experiments, enzymes increased the energy utilization of the diet 
containing 50 % whole maize plants by 4 % while increasing the energy digestibility of 
the maize plant alone by 10 %.

Studies conducted in Sri Lanka on pigs fed with swill and rice bran diets have shown 
positive responses to carbohydrases and antibiotics. Though the enzyme alone resulted in  a 
small increase in body mass gain, the addition of both enzyme and antibiotic increased the 
mass gain by about 25 %. Obviously there was a very distinct positive interaction of  the 
enzyme and antibiotic. Birzer et al. [1991], Vukic-Vranjes and Wenk [1995] and Wenk 
et al. [1997] showed in their studies at least an additive effect of the two supplements. 
The positive effects of enzymes are well documented today.

Probiotics
Many microorganisms are used in the form of probiotics in animal nutrition 

on different levels. For instance, lactic acid bacteria are used for silage fermentation, other 
microorganisms serve as protein sources or are utilized to produce amino acids, vitamins, 
highly available minerals etc. 

With the increasing ban of antimicrobial feed additives, lactobacilli (for monogastric 
animals) and yeast cultures (for ruminants or horses) are employed more and more 
as “probiotics”. They are by definition “microbial food / feed supplements that 
beneficially affect the host by improving its intestinal microbial balance” [Gibson and 
Roberfroid, 1995]. Effective probiotics on one hand stimulate beneficial microorganisms 
in the gastrointestinal tract and on the other hand suppress pathogens by competitive 
exclusion. In ruminants for instance, yeast cultures stimulate the growth of cellulose 
degraders and lactic acid utilizers in the rumen [Dawson et al., 1990]. The resulting 
optimal pH regulation can, as a consequence, suppress lactic acid producers. 

In monogastric animals a low pH in the upper small intestine helps to suppress pathogens 
like E. coli or salmonella. Therefore, probiotics for monogastrics should stimulate lactic 
acid producers. Wenk [1990] observed in experiments with pigs and chickens not only 
an increased growth rate and better feed efficiency after the supplementation of high fiber 
diets with lactobacilli and yeast cultures, but also a higher digestibility of energy and some 
of the fiber fractions.



173

Prebiotics
A new concept is the use of resistant starch or oligosaccharides derived e.g. from inulin 

as fructose-oligosaccharides, from yeast cell walls such as mannan-oligosaccharides 
or other oligomers. Again, these additives help to optimize the eubiosis, improve 
the digestion capacity and increase the health status of the animal. These substances are 
generally called “prebiotics”. They can be defined as “nondigestive food / feed substances 
that beneficially affect the host by selectively stimulating the growth and/or activity 
of  one or a limited number of bacterial species already resident in the digestive tract 
and thus attempt to improve host health”  [Gibson and Roberfroid, 1995]. Prebiotics can 
be specific nutrient sources for beneficial microorganisms like fructose-oligosaccharides 
for bifidobacterium spp. [Bornet et al., 1994; Rochat et al., 1994; Bolduan et al., 1993]. 
A main other aspect of the use of prebiotics in diets for young animals is the benefit due 
to the competitive exclusion of pathogenic microorganisms like E. coli or salmonella 
[Savage and Zakrzewska, 1995; Spring, 1996]. In an analysis of 24 experiments in which 
mannan-oligosaccharides were used as a supplement in the diets of nursery pigs, Miguel 
et al. [2002] calculated a mean improvement of 4.0 % for average daily gain and 2.4 % 
for feed conversion ratio. 

Herbs, Spices and Botanicals
Herbs are non-woody, flowering plants valued for their medical properties, flavor 

or scent. Spices are defined as any of a class of pungent or aromatic substances of vegetable 
origin as pepper, cinnamon and cloves used as seasonings,  preservatives etc. A drug made 
from a part of a plant as from roots, leaves, bark etc. is called as a botanical. Plant extracts 
or essential oils possessing a distinct odor are used mainly in the production of perfumes, 
flavors and pharmaceuticals, but some are also of interest in animal nutrition because 
of their antimicrobial and antioxidative properties.

In the past few years, the western world has been learning what many Asians and  native 
Americans have known for centuries that plant extracts and spices can play a significant role 
in health and nutrition [Bye and Linares, 1999]. Herbs and botanicals can beneficially affect 
feed intake, secretion of digestive juices and the immune system of animals. They  may 
have antibacterial, coccidiostatic, anthelmintic, antiviral or anti-inflammatory activity 
and particularly antioxidant properties. Most of these active secondary plant metabolites 
belong to the classes of isoprine derivatives, flavonoides and glucosinolates and a large 
number of these compounds has been suggested to act as antibiotics or as  antioxidants 
in vivo and in food.  Several authors have reported on these substances [Rhodes, 1996; 
Wenk, 2000] and their antioxidative properties [Halliwell et al., 1995].

Spring, Wang and Ding [1998] reported the occurrence of antimicrobial activity 
of a number of Chinese herbs. Oils of spices usually contain natural antioxidants which 
can be used to improve the oxidative stability of animal products. These antioxidants 
are mainly tocopherols or phenoles [Baldioli et al., 1996]. While a number of herbs and 
spices are reported to contain antioxidative properties, some of the herbs and spices can have 
no such activity or even pro-oxidative effects [Deans et al., 1993]. Therefore, when herbs 
and spices are used as alternatives to traditional antibiotics, coccidiostats or antioxidants, 
a proper screening of such materials is very important to assure the expected results.
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CONCLUSIONS

The beneficial effect on health status, performance as well as nutrient and energy 
utilization and some times environmental issues are the main reasons as to why animal 
feed additives are widely used. With the today’s trend towards more “natural” or “organic” 
animal production systems, antimicrobial agents and other growth promoters are banned 
by special labeled programs or at the national level (e.g. Sweden and Switzerland). 
Discussions about the possibility of the transfer of resistance against antibiotics from 
animal products to humans fortify that development. Therefore, agriculture is looking 
for more consumer friendly additives. Whether pro- or prebiotics, enzymes, herbs, 
highly available minerals or other feed additives are appropriate has to be considered 
in each practical application. Only the best combination of the possible alternatives can 
be recommended. 

Pro- and prebiotics show the best activity in young animals when the digestive system 
is still in development. While metabolic modifiers are influencing the intermediate 
metabolism, antimicrobial agents, enzymes or pro- and prebiotics affect the digestive 
processes in different modes of action. They can partly replace each other. Enzymes 
increase the digestion capacity in young animals and help to decrease the risk of digestive 
problems and therefore increase the health status. In adult animals, enzymes can be used 
successfully to increase the use of (homegrown) feedstuffs rich in dietary fibers or other 
components with a low digestibility (by-products from food industry) and to reduce 
environmental load with nutrients. 

Most feed additives discussed develop their activity in the digestive tract or have 
a special form that allows a high availability (minerals in organic form). A higher absorption 
rate of the nutrients and changes in the microflora are the consequences. Furthermore, 
nutrient and energy requirements are met efficiently. This increases the health status 
and the performance of animals. 

With the ban of antibiotics in Europe, and eventually soon also in other countries, 
strategies of alternatives are often discussed, especially in production of veal calf 
and of young pigs. The strategies must be based primarily on optimal management 
and housing conditions. The main aspects are:

- adapted temperature (microclimate of the calves and piglets)
- fresh air, no draft
- adapted space and appropriate floor
- if possible bedding with straw (no mycotoxins!)
- low humidity and minimal dust 
- good rotation system 
The animals should primarily be supplied with all essential nutrients and energy 

in adequate amounts. In large groups, adequate feed troughs must allow all animals getting 
sufficient amounts of food. On the other hand overeating of the heavier animals should 
be avoided so that digestive disorders do not occur. With the following measures the risks 
of digestion problems mainly in the young pig can be minimized:

- low acid binding capacity,
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- reduced mineral content (< 6 g Ca and < 5 g P per kg feed),
- reduced protein content (but essential amino acids according to requirement),
- use of organic acids (mainly fumaric and lactic acid),
- use of enzymes, prebiotics and dietary fibers,
- use of mainly phytases and carbohydrases,
- use of fructose and mannose oligosaccharides,
- use of pectins or other soluble dietary fibers,
- liquid feeding systems with the possibility of fermentation before feeding,
- use of herbs, botanicals, spices or essential oils,
- use of probiotics (lactobacilli),
- supply of sufficient amounts of special amino acids (glutamine and alanin),
- prevention of anti-nutritional factors (ANF).
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48. Wenk C., Messikommer R., Bee G. 1997. Enzyme statt Antibiotika im Broilerfutter 
(Enzymes instead of antibiotics in broiler diets). Schriftenreihe aus dem Institut 
für Nutztierwissenschaften, Ernährung-Produkte-Umwelt, ETH-Zürich; F. Sutter, 
C. Wenk, M. Kreuzer (Hrsg.). (M)ar(k)tgerechte Tierernährung, Tagungsbericht 
vom 7.5.1997 ETH-Zürich 17: 105-109.
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ALTERNATYWNE PROMOTORY WZROSTU PO 
WPROWADZENIU ZAKAZU STOSOWANIA 

ANTYBIOTYKóW PASZOWYCH

Słowa kluczowe: świnie, DoDatki paSzowe, antyBiotyki, kwaSy organiczne, enzyMy, 
proBiotyki, preBiotyki, zioła

STRESZCZENIE

Dodatki paszowe są powszechnie używane z wielu różnych powodów. Część z nich 
pomaga pokryć zapotrzebowanie na podstawowe składniki a inne polepszają przyrosty 
zwierząt, pobranie paszy a przez to pomagają zoptymalizować zużycie paszy. Mogą 
one pozytywnie wpływać zarówno na właściwości technologiczne i jakość paszy 
jak i na produkty zwierzęcego pochodzenia. W wielu krajach zastosowanie dodatków 
paszowych takich jak antybiotyki, chemiczne środki bakteriostatyczne czy hormony, 
jest coraz bardziej kwestionowane przez konsumentów, a wiele z nich podlega zakazowi, 
ponieważ są one postrzegane jako wysoce ryzykowne. Wymagania konsumentów kierują 
się ku bezpieczniejszej i bardziej „organicznej”(naturalnego pochodzenia, ekologicznego) 
żywności. Aspekty środowiskowe i warunki zarządzania w produkcji zwierzęcej stają się 
najbardziej istotne w intensywnym systemie produkcji zwierzęcej. Ponadto, przemysł 
paszowy chętnie szuka efektywnych alternatyw, które są akceptowalne (dopuszczalne przez) 
tak dla konsumentów jak i dla wymagań środowiskowych. Kwasy organiczne, enzymy, 
probiotyki, prebiotyki oraz formy łatwo dostępne elementów mineralnych podobnie jak 
zioła lub inne środki pochodzenia roślinnego są postrzegane jako potencjalne alternatywy 
modyfikatorów metabolizmu (stymulatorów) czy antybiotyków. Najlepsze wyniki można 
osiągnąć łącząc te dodatki paszowe z dobrymi warunkami środowiskowymi. 
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MIEJSCE LUCERNY W KOMPLEKSIE 
GOSPODARKI ŻYWNOśCIOWEJ

Słowa kluczowe: lucerna, koMplekS, goSpoDarka żywnościowa

Przedstawione w poprzednich artykułach nowatorskie odkrycia badawcze 
poszczególnych Autorów zgodnie podkreślają nowe możliwości wykorzystania produktów 
otrzymywanych z lucerny w żywieniu ludzi i zwierząt. Wykorzystanie ich pozwala 
na podniesienie efektywności produkcji zwierzęcej. Na podstawie zaprezentowanych 
osiągnięć można przyjąć, iż produkty z lucerny dają także możliwości wykorzystania 
ich w profilaktyce i leczeniu ludzi. Te poważne dokonania i wyniki prac naukowych 
w zakresie badań podstawowych, laboratoryjnych, częściowo weryfikowanych także 
w warunkach produkcji masowej lub praktyki lekarskiej pozwalają wnosić, iż podjęte 
działania badawcze należy kontynuować a może nawet stworzyć interdyscyplinarny zespół 
badawczy w środowisku naukowym Lublina, który połączy badania nad zaprezentowaną 
problematyką badawczą także przedstawicieli innych ośrodków akademickich 
krajowych a później zagranicznych. Wydaje się, że przedstawione prace otwierają nowe 
pola badawcze i mogą być zaczynem dalszych nowych odkryć i zastosowań a także 
przyczyniać się do modernizacji i przebudowy regionalnego rolnictwa i kompleksu 
gospodarki żywnościowej. W tym zakresie, nie zaniedbując dotychczasowych kierunków 
badawczych, w których zespoły pracowników mają znaczące osiągnięcia, powinno się 
dążyć do wykształcenia lubelskiego ośrodka jako lidera w zakresie prowadzenia badań 
nad podjęta problematyką. Nawiązywać będziemy w ten sposób do nowych trendów 
rozwoju cywilizacyjnego, w którym powstawanie i kształtowanie ośrodków naukowych, 
badawczych, produkcji w skali półtechnicznej i technicznej, należy uznać za podstawę 
kreowania nowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opierać się będzie 
na wiedzy.

Zdając sobie sprawę z wagi przedstawionych wyników badawczych należy się 
zastanowić, jak wdrożyć je do praktyki gospodarczej. Istotną rolę w tym zakresie mają 
badania rynku lucerny, które odpowiedzą na pytanie, jak kształtuje się i jak jest postrzegana 
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użyteczność lucerny i pochodzących z niej produktów przez rolników, zwłaszcza 
w dużych gospodarstwach rolnych jako potencjalnego rynku oraz jakie możliwości daje 
wykorzystanie badań w profilaktyce i lecznictwie ludzi. W zależności od rozmiarów 
zapotrzebowania na lucernę jako paszę i na jej produkty, w oparciu o kryterium 
efektywności będą, bowiem podejmowane decyzje dotyczące wielkości jej produkcji 
i stopnia przetwarzania. Pojawią się, więc ważne do rozwiązania problemy dotyczące 
możliwości zwiększenia zapotrzebowanie na lucernę oraz na jej przetwory a także 
zwiększenia efektywności uprawy lucerny w stosunku do innych upraw i wytworzonych 
z nich produktów.

Dlatego ważnym problemem jest dokonanie próby analizy określającej miejsce lucerny 
w zmieniających się tendencjach kształtowania kompleksów gospodarki żywnościowej 
w skali regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej. Na wstępie należy przyjąć, 
iż problematyka gospodarki żywnościowej nabierać będzie coraz poważniejszego 
znaczenia wobec zarysowujących się tendencji wzrostu demograficznego świata, 
postępującego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i nasilającego się głodu 
oraz niedożywienia ludności, liberalizacji w zakresie przepływów produkcji rolniczej, 
zarysowującego się postępu w zakresie zwiększania wydajności produkcji rolniczej oraz 
modyfikacji genetycznej produktów. 

Należy przyjąć, że żywność jest i będzie nadal pierwszą potrzebą człowieka 
a poziom wyżywienia społeczeństwa zawsze będzie decydował o jego rosnącym 
znaczeniu. Odpowiedni poziom wyżywienie jest funkcją określonych potrzeb a zadaniem 
gospodarki żywnościowej jest maksymalnie wykorzystanie istniejących możliwości 
zwiększania zasobów żywności i dostarczenie ich konsumentowi niezależnie od miejsca 
i pory roku. Zadaniem gospodarki żywnościowej jest uzyskanie pożądanych potrzeb 
żywności społecznie oczekiwanej o akceptowanej strukturze ilościowej i asortymentowej 
[Zalewski, 1989]. Dlatego też jako podstawowy cel gospodarki żywnościowej należy 
przyjąć, racjonalne zaspakajanie rosnących potrzeb żywnościowych, przy zachowaniu 
względnej równowagi między popytem a podażą oraz aktywizacją obszarów rolniczych. 
Gospodarka żywnościowa należy, więc do bardzo złożonych struktur nie tylko gospodarki 
narodowej, ale także gospodarki przestrzennej (światowej, krajowej, regionalnej i 
lokalnej). Łączy ona różnorodne rodzaje produkcji rolniczej, uzależnione bardzo silnie 
od lokalnych i regionalnych uwarunkowań przyrodniczych, produkcji przemysłowej, 
przetwórstwa, działalności handlowej, chłonności i preferencji rynku a także poziomu 
rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego ludności [Zioło, 1991].1

1Problematyka gospodarki żywnościowej oraz poglądy na kształtowanie kompleksów rolniczo-przetwórczych zostały 
przedstawione w pracy: Zioło Z., Wybrane problemy gospodarki żywnościowej [w:] Problemy przemysłu rolno-spo-
żywczego w badaniach geograficznych (red, Z. Zioło). Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków-Warszawa 1991, s. 118-130.
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W świetle analizy literatury2 należy przyjąć, że podstawowe elementy kompleksu 
gospodarki żywnościowej obejmują:

•	 rolnictwo - całokształt procesów produkcyjnych mających swoje miejsce w polu 
i w gospodarstwie producenta rolnego, 

•	 przemysły wytwarzające środki produkcji dla rolnictwa, głównie przemysł maszyn 
rolniczych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i in.,

•	 szeroko rozumiane usługi materialne na rzecz rolnictwa,
•	 przemysły przetwórstwa rolno-spożywczego, przetwarzające surowce rolnicze 

w produkty żywnościowe i paszowe,
•	 obrót produktami rolniczymi,
•	 urządzenia infrastruktury związane z rolnictwem i przetwórstwem, 
•	 usługi niematerialne (m.in. oświata rolnicza, prace badawczo-rozwojowe) 

wpływające pośrednio na wyższy poziom efektywności gospodarowania,
•	 otoczenie biznesowe gospodarki żywnościowej (produkcji rolniczej, przetwórstwa, 

organizacji rynku produktów rolniczych i in.).
Kompleks rolniczo-przetwórczy jest z jednej strony częścią gospodarki regionalnej a 

z drugiej częścią gospodarki żywnościowej układu krajowego [Zioło, 1991]3. Obejmuje 
on wytwarzanie środków produkcji na rzecz rolnictwa, produkcję rolniczą, przetwórstwo 
produkcji rolniczej, dystrybucję produktów oraz otoczenie instytucjonalne, które 
reprezentowane są przez sfery: wytwarzania środków produkcji dla rolnictwa, produkcję 
rolniczą, przetwórstwo i dystrybucji (Ryc. 1).

I. Sfera wytwarzania środków produkcji dla rolnictwa obejmuje:
•		produkcję maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej,
•		projektowanie i wdrażanie do produkcji rolniczej nowych maszyn i urządzeń,
•		infrastrukturę techniczną dla obsługi rolnictwa i terenów wiejskich,
•		nawozy i środki ochrony roślin,
•		usługi rentowe maszyn, urządzeń i infrastruktury.
Działalność ta może dokonywać się zarówno w strukturze kompleksu rolniczo-
przetwórczego jak i w jego otoczeniu.

II. Sfera produkcji rolniczej
1. Instytucje obsługi rolnictwa:

a/ techniczne:
prace polowe,
zabiegi agrotechniczne i in.

b/ prace badawcze i edukacja rolnicza:

2Por prace: Bajan (1978), Chołaj (1982), Davis, Goldberg 1957), Gorzelak (1985), Gorka, Grabiec (1980), Hunek 
(1969, 1973), Kamiński (1980, 1983), Kos (1980), Łach (1985), Małusz (1985), Matulewicz (1978), Misiuna (1975), 
Rudnicki (1977), Sackiewicz (1967), Strużek (1975), Styś (1983), Woś (1975), Woś, Zegar (1983), Zalewski (1989), 
Zegar (1973).

3Zioło Z., Zarys kompleksu rolniczo-przemysłowego w układzie regionalnym [w:] Problemy przemysłu rolno-spo-
żywczego w badaniach geograficznych (red, Z. Zioło) Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków-Warszawa 1991, s. 131-142.
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Rycina 1. Zarys koncepcji kompleksu rolniczo-przetwórczego 
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kształcenie na poziomie zawodowym, średnim, wyższym na kierunkach uprawy 
roślin, hodowli i przetwórstwa produktów rolnych, badania podstawowe i prace 
badawczo-rozwojowe, dokształcenie, doskonalenie i poradnictwo zawodowe,

c/ zaopatrzenie rolnictwa,
d/ instytucje obsługi finansowej (rolnicze banki, banki i kasy spółdzielcze i in.).

2. Ziemia:
a/ struktura użytkowania gruntów,
b/ jakość zasobów glebowych, klasy bonitacyjne,
c/ rozdrobnienie gospodarstw i rozkawałkowanie gruntów.

3. Gospodarstwa domowe;
a/ zasoby pracy: 

zasoby stałe, sezonowe, marginalne,
poziom kwalifikacji rolniczych.

b/ umaszynowienie gospodarstw,
c/ przechowalnictwo,
d/ przetwórstwo w obrębie gospodarstwa,
e/ poziom techniczny zabudowy: gospodarczej, mieszkaniowej, magazynowej, 

rekreacyjnej.
4. Produkcja roślinna:

a/ zbożowa: konsumpcja własna, produkcja towarowa,
b/ okopowe: konsumpcja własna, produkcja towarowa,
c/ przemysłowe,
d/ uprawy zielone, w tym lucerna,
e/ owoce i warzywa,
f/ rośliny energetyczne.

5. Materiały paszowe:
a/ zbożowe,
b/ okopowe,
c/ zielonki, w tym lucerna,
d/ odpady przemysłowe.

6. Produkcja zwierzęca: 
a/ bydło, 
b/ trzoda chlewna, 
c/ drób, 
d/ ryby i in. 

III. Sfera przetwórstwa:
1 .Zakłady przetwórstwa zbożowego: młyny, kaszarnie,
2. Zakłady przetwórstwa produkcji roślinnej: olejarnie, gorzelnie, krochmalnie, 

cukrownie, przetwórstwo owoców i warzyw, piekarnictwo, mieszalnie pasz, 
przetwórstwo lucerny.

3. Zakłady przetwórstwa produkcji zwierzęcej:
a/ mleczarnie,
b/ zakłady mięsne,
c/ zakłady jajczarsko-drobiarskie.
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4. Zakłady przechowalnictwa;
a/ chłodnie składowe,
b/ elewatory zbożowe,
c/ pomieszczenia magazynowe w gospodarstwach rolnych (przechowalnictwo 

owoców, warzyw, zbóż).
5. Zakłady utylizacyjne:

a/ odpady produkcyjne,
b/ odpady komunalne,
c/wykorzystanie odpadów w energetyce,
d/ składowanie odpadów.

IV. Sfera dystrybucyjna:
1. Obecne i potencjalne rynki poszczególnych produktów:

a/ lokalne,
b/regionalne,
c/ krajowe,
d/ międzynarodowe: Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, pozaeuropejskie,
e/ utrzymanie istniejących rynków oraz możliwości ich pogłębiania,
f/ możliwości zdobywania nowych rynków.

2. Działania marketingowe, instytucje organizacji i pośrednictwo w zakresie 
zaopatrzenia i zbytu:
a/ produktów gotowych,
b/ półfabrykatów,
c/ usług (transportowych, budowlanych, w zakresie prac polowych i in.),
d/ maszyn, środków produkcji i części zamiennych,
e/ nawozów i ochrony roślin.

3. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna niezbędna do produkcji rolniczej 
i modernizacji obszarów wiejskich:
a/ rodzaj i jakość regionalnego i krajowego zagospodarowania transportowego,
b/ zabudowania gospodarskie i mieszkaniowe,
c/ środki łączności (dostęp do Internetu).

V. Instytucje podnoszące sprawność (efektywność) funkcjonowania kompleksu:
1. Obsługa finansowa, prawna i administracyjna oraz ich jakość.
2. Polityka gospodarcza:

a/ Unii Europejskiej,
b/ krajowa,
c/ regionalna,
d/ lokalna.

3. Uwarunkowania otoczenia dla rozwoju działalności produkcyjnej rolnictwa 
(sytuacja na rynkach międzynarodowym, krajowym, regionalnym).

Podstawowym kryterium funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych 
i instytucji funkcjonujących w strukturze kompleksu rolniczo-przetwórczego jest 
efektywność ekonomiczna oraz funkcje społeczne. Postępujący proces koncentracji kapitału 
oraz dążenia do podnoszenia konkurencyjności działalności produkcyjno-usługowej 
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prowadzą do wzrostu spójności w zakresie: zarządzania, stosowania nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych i technicznych, organizacyjnych, czy finansowo-
kapitałowych i in. Generalnie proces przemian kompleksu rolniczo-przetwórczego jako 
całości a także jego poszczególne elementy, powinny kształtować się zgodnie z regułami 
systemu dynamicznego. W pracach nad budową strategii jego rozwoju należy podejmować 
ocenę efektywności działalności kompleksu jako całości, a także ocenę efektywności 
działalności poszczególnych elementów. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre elementy 
kompleksu mogą przynosić ujemne efekty ekonomiczne, ale mogą być niezbędne 
dla właściwego funkcjonowania kompleksu. Dlatego przy określaniu kierunków rozwoju 
należy przewidzieć, które elementy kompleksu rolniczo-przetwórczego mogą przynosić 
efekty ujemne (np. zakłady utylizacyjne, elementy infrastruktury), ale ze względu 
na potrzeby całości kompleksu muszą funkcjonować i być odpowiednio dofinansowywane. 
Ma to szczególne znaczenie w początkowej fazie wdrażania nowych działań odnoszących 
się zarówno do pojawienia się nowych elementów w strukturze kompleksu związanych 
z podejmowaniem działań na rzecz dalszego rozwoju, czy restrukturyzacji istniejących 
relacji wewnętrznych a także zmieniających się relacji z otoczeniem. W zakresie wsparcia 
finansowo-kapitałowego mogą także uczestniczyć samorządowe władze administracyjne 
zarówno szczebla regionalnego jak i krajowego a także centralne władze państwowe.

Związki funkcjonalne między poszczególnymi segmentami kompleksu rolniczo-
przetwórczego realizują się w drodze różnorodnych przepływów, głównie w zakresie:

•	 masy towarowej,
•	 gotowych produktów,
•	 dostaw kooperacyjnych,
•	 relacji finansowo-kapitałowych,
•	 informacyjnych (marketingowych), 
•	 usług materialnych,
•	 usług niematerialnych,
•	 podejmowanych decyzji.
Ważnym czynnikiem podnoszącym efektywność funkcjonowania tego kompleksu jest 

eliminowania pośredników4. Istnieje pośrednictwa można niekiedy traktować jako wyraz 
małej sprawności organizacyjnej danego systemu gospodarczego. Pośrednictwo wpływa, 
bowiem na pojawianie się określonej marży, która prowadzi z jednej strony do podnoszenia 
cen oferowanych produktów, czy usług a z drugiej wpływa na ograniczania przychodów 
i zysków producentów. Dlatego przyjmując działania pośrednictwa należy określić, 
w jakim stopniu wpływają one na obniżenie kosztów funkcjonowania kompleksu. 

Należy jednak przyjąć, że podstawowym czynnikiem zwiększającym efektywność 
funkcjonowania kompleksu rolniczo-przetwórczego jest integracja jego różnorodnych 
elementów strukturalnych dokonująca się w pionowych układzie technologicznym 
i poziomym układem regionalnym

4Dążenie do eliminowania pośredników było jedną z podstaw organizacji francuskich kooperatyw rolniczych i or-
ganizacji produkcji rolnej (L.Debelle, W. Fircowicz, R. Maj, H. Richard, M. Woźniak, Z. Zioło, 1996, 1998, W. 
Fircowicz, R. Maj, M. Woźniak, Z. Zioło 2006)
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Ważnym czynnikiem zwiększającym efektywność poszczególnych elementów 
kompleksu i jego całości jest:

1. bliskość sąsiedztwa, która wpływa na obniżenie kosztów transportu,
2. szybkość przepływu informacji, która przyśpiesza proces podejmowania decyzji,
3. wspólne wykorzystanie:
•	 zasobów pracy,
•	 produktów rolniczych,
•	 infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej,
•	 zasobów kapitałowych i finansowych,
•	 urządzeń produkcyjnych i in,

4. wspólna organizacja marketingu,
5. możliwość koordynacji w podejmowaniu kierunków produkcji rolniczej 

i jej przetwórstwa.
W celu zwiększania efektywności kompleksu rolniczo-przetwórczego niezbędna 

jest postępująca integracja różnorodnych elementów strukturalnych, dokonująca się 
zarówno w pionowym układzie technologicznym jak i poziomym układzie lokalnym 
czy regionalnym. Proces integracji elementów w strukturze kompleksu rolniczo-
przetwórczego należy traktować jako dynamiczny proces dokonujący się w określonych 
uwarunkowaniach przestrzennych i społeczno-gospodarczych. Zgodnie z prawem 
koncentracji kapitału proces ten prowadzi on do scalania samodzielnych elementów 
poprzez mechanizmy ekonomiczne, techniczne, organizacyjne, decyzyjne i kapitałowo-
finansowe, które umożliwiają zwiększanie efektów ekonomicznych i podnoszenia 
konkurencyjności oferowanych produktów. Powiązania technologiczne kompleksu 
dokonują się w oparciu o reguły synergii, co w efekcie przyczynia się do poprawy jego 
efektywności ekonomicznej. 

Przedstawiony model kompleksu rolniczo-przetwórczego zawiera wszystkie możliwe 
elementu strukturalne oraz relacje zachodzące między nimi. Podstawą jego działania 
jest kryterium efektywności ekonomicznej. W określonych warunkach lokalnych, 
czy regionalnych mogą występować tylko wybrane segmenty zarysowanego kompleksu 
rolniczo-przetwórczego, które odnoszą się do układu lokalnego [Maj i Zioło, 1991]5, 
określonej branży przemysłu spożywczego6, czy danej uprawy, np. lucerny, czy buraków 
cukrowych.

5Maj R., Zioło Z., Koncepcja organizacji gminnego ośrodka przemysłu spożywczego [w:] Problemy przemysłu rolno-
spożywczego w badaniach geograficznych (red, Z. Zioło) Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków-Warszawa 1991, s.143-150.

6Makieła Z., Zioło Z., Problematyka przemysłu mleczarskiego województwa tarnobrzeskiego [w:] Problemy prze-
mysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych (red, Z. Zioło) Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów 
Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków-Warszawa 1991, 
s. 151-168.
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Segment lucerny w kompleksie rolniczo-przetwórczym
W świetle przedstawionych rozważań należy przyjąć, że zarysowany model 

funkcjonowania kompleksu rolniczo-przetwórczego, a także jego wybrane segmenty 
tworzą złożoną strukturą kształtującą się pod wpływem zmieniających się uwarunkowań 
i czynników wewnętrznych jak i impulsów płynących z różnych kategorii jego otoczenia 
(lokalnego, regionalnego, krajowego, międzynarodowego). Podkreśla to konieczność 
prowadzenia systematycznych studiów diagnostycznych związanych z dotychczasowym 
kształtowaniem się kompleksu a także przewidywanymi możliwościami zmian zachowań 
różnorodnych podmiotów gospodarczych, instytucji, tendencji w polityce rolnej, 
czy szerzej w polityce gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

W tych złożonych uwarunkowaniach należy budować koncepcję modelowe 
możliwości wykorzystania lucerny i jej produktów w zakresie żywienia ludzi i zwierząt. 
Wyniki badań naukowych dopiero wtedy przynoszą określone efekty ekonomiczne, 
jeżeli są wdrażane do praktycznej działalności podnoszącej jakość i konkurencyjność 
oferowanych produktów. Wówczas przyczyniają się one do wypełniania określonej luki 
na rynku, umożliwiają utrzymanie istniejących rynków a także przyczyniają się do ich 
pogłębiania a także stwarzają możliwości opanowywania nowych obszarów rynkowych. 
Nowe produkty muszą być, bowiem bardziej konkurencyjne lub proponować substytucyjne 
ich wykorzystanie w żywieniu, produkcji, czy lecznictwie. 

Miejsce produktów lucerny w kompleksie rolniczo-przetwórczym przedstawia 
rycina 2. Założono, że w kompleksie rolniczo-przetwórczym podstawową rolę odgrywa 
decydent, który dysponuje określonymi zasobami finansowymi. W wyniku analizy 
rynku przewidywanych zmian podejmuje określone decyzje w zakresie utrzymania, 
czy przebudowy potencjału poszczególnych jego elementów. 

W modelu umownie wyróżniono:
•	 wybrane segmenty kompleksu rolniczo-przetwórczego,
•	 konkurencyjność lucerny w stosunku do innych upraw,
•	 wyniki badań naukowych wskazujących na efektywność zastosowania produktów 

z lucerny w żywieniu i lecznictwie.

Wyróżnione segmenty odznaczają się dużym zróżnicowaniem jakościowym. 
W strukturze wybranych segmentów kompleksu rolniczo-przetwórczego wyodrębniono:

•	 wymagania glebowe i środowiska przyrodniczego, jako zmienne warunkujące 
jakość i wydajność odpowiednich upraw, 

•	 kulturę rolniczą obejmującą istniejące i nowe zasoby intelektualne w zakresie 
gospodarki rolnej,

•	 infrastrukturę edukacyjną i administracyjną,
•	 zasilanie finansowe działalności rolniczej.
Wybór określonych upraw ziemiopłodów dokonuje w wyniku analizy ich 

konkurencyjnej i efektywności. Dlatego wyróżniono tu uprawy lucerny w odniesieniu 
do innych potencjalnie konkurencyjnych grup upraw a wśród nich uprawy: zbożowe, 
okopowe, przemysłowe, energetyczne. Należy nadmienić, iż relacje konkurencyjne 
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poszczególnych upraw mogą się bardzo szybko zmieniać w zależności od zmian warunków 
pogodowych, zapotrzebowania na określone produkty np. na rośliny przemysłowe 
w wyniku zapotrzebowanie na oleje roślinne, zboża, czy rozwijania produkcji biomasy 
dla celów energetycznych7. 

Konkurencyjność poszczególnych upraw w stosunku do uprawy lucerny wynika 
z zapotrzebowania przez przetwórstwo przemysłowe a także jako paszy dla potrzeb 
hodowlanych. W tym zakresie także lucerna jako surowiec może być wykorzystana jako 
pasza w postaci np. zielonki lub przetworzona, w wyniku, czego otrzymuje się dodatki 
do pasz (koncentrat białkowo-ksantofilowy - PX) i in.

W dalszych rozważaniach w strukturze analizowanego segmentu kompleksu rolniczo-
przetwórczego odniesiemy się do powiązań w zakresie wykorzystaniu produktów z lucerny 
w żywieniu ludzi i zwierząt. Tym, bowiem problemom poświęcone były zaprezentowane 
w poprzednich artykułach wyniki badań podstawowych i laboratoryjnych pracowników 
naukowych ośrodka lubelskiego, które częściowo zostały także weryfikowane w praktyce 
hodowlanej i medycznej. Odnosiły się one do efektywności w lecznictwie ludzi 
oraz ich znaczenia jako dodatków do pasz dla: bydła, trzody chlewnej, drobiu i ryb. 
Przedstawione wyniki wskazały, że miały one istotny wpływ na jakość i efektywność 
ekonomiczną hodowli i wyprodukowanych przetworów. W modelu wyróżniono tylko 
określone rodzaje przetworów z mięsa, mleka i skór. Należy zaznaczyć, że wśród 
przetworów mięsnych można bardziej szczegółowo wyróżnić np. określone gatunki 
szynek, które otrzymuje się w wyniku zastosowanych dodatków do pasz z lucerny. Biorąc 
pod uwagę względy ekologiczne dodatkowo wyróżniono: odpady, możliwości skażenia 
środowiska przyrodniczego a także działania na rzecz utylizacji odpadów, których 
produkty można wykorzystać jako surowce energetyczne lub wprowadzać w obieg 
procesów przyrodniczych, bez szkody dla środowiska.

Działalność przedstawionego segmentu kompleksu rolniczo-przetwórczego 
związanego z wykorzystaniem produktów uzyskanych z lucerny jako dodatków 
do żywienia ludzi i zwierząt nie jest odizolowana, ale może się dokonywać w warunkach 
konkurencyjnego rynku stwarzanego przez inne układy lucerny występujące w gospodarce 
krajowej, europejskiej, czy światowej. Dodatki do pasz stanowią, bowiem stosunkowo 
małą objętościową masę, którą można bez większych utrudnień importować np. 
z Francji, gdzie tego typu produkcja jest już w pełni rozwinięta. Dlatego o powodzeniu 
przedsięwzięć związanych z zastosowaniem produktów z lucerny jako dodatków do pasz 
w decydującym stopniu wpływa technologia produkcji, cena oferowanych dodatków, 
jakość związana ze stosowanymi odmianami lucerny oraz warunków glebowych. Należy 
nadmienić, iż na terenie wyżyny lubelskiej występują bardzo korzystne warunki glebowe 
dla uprawy lucerny, co stwarza racjonalne przesłanki dla jej rozwoju.

7 W wyniku zwiększenia zapotrzebowania na biopaliwa, światowa produkcja zbóż spadła do poziomu sprzed 40 lat a 
popyt na nie wciąż rośnie. Wobec wzrostu ceny baryłki ropy z ok. 36 dol. w 2004 r. do 114,5 dol. w 2008 r., produkcja 
paliw (biodisel) w tym czasie zwiększyła się z ok. 1,3 mln ton do blisko 4,5 mln ton. W 2007 r. w Stanach Zjednoczo-
nych na produkcję etanolu przeznaczono ok. 20% zbiorów kukurydzy. W wyniku tego procesu w Wielkiej Brytanii 
w ostatnim roku ceny żywności zwiększyły się o 6%, w innych krajach europejskich ceny makaronu wzrosły o 20%, 
a droższe zboża zmniejszają opłacalność produkcji zwierzęcej. Podobne tendencje wzrostu cen żywności występują 
także w Polsce.
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Wyróżnione elementy segmentu produktów z lucerny umownie obejmują:
•	 decydentów (X1),
•	 gleby (X2), 
•	 kulturę rolną (X3), 
•	 finanse (X4), 
•	 uprawy konkurencyjne (X5), 
•	 uprawę lucerny (X6), 
•	 przetwórstwo lucerny (X7, X8, X9).

Elementy te odznaczają się wewnętrznymi powiązaniami funkcjonalnymi, które 
ilustrują relacje występujące na przekątnej tablicy. 

Uwarunkowania wewnętrzne odnoszące się do:
	decydenta, określą relacje - x11, 
	relacje odnoszące się do gleb - x22, 
	do kultury rolnej - x33, 
	finansów - x44, 
	do upraw konkurencyjnych - x55, 
	upraw lucerny - x66, oraz 
	jej przetwórstwa - x77, x88, x99.

Poszczególne elementy analizowanego segmentu kompleksu rolniczo-
przetwórczego (X1, … ,X9), związane z uprawą i przetwórstwem lucerny wykazują 
także określone relacje między sobą. Podstawową rolę odgrywa decydent (X1), który 
w oparciu o ekonomiczne, czy społeczne wyniki analizy relacji (x12, … ,x19) zachodzące 
między nim a pozostałymi elementami (od X2 do X9), podejmuje określone decyzje. 
Np. wpływ decydenta na:
	warunki glebowe opisuje relacja – x12, 
	finanse, relacja – x14, 
	uprawę lucerny, relacja x16,
	przetwórstwo lucerny na dodatki do pasz i żywności, relacja – x18.

Podobne relacje aktywne między poszczególnymi elementami przedstawiają 
pozostałe wiersze modelu. Np.:
	wpływ gleb (X2) na uprawę lucerny (X6)określa relacja – x26, 
	wpływ finansów (X4) na przetwórstwo dodatków do pasz (X8) – x48,
	wpływ dodatków do pasz (X8) na uprawę lucerny (X6) relacja – x86.
Przedstawione relacje nie są symetryczne. W wyniku, czego relacje - x48 i x84 

nie są sobie równe, ponieważ - x48 przedstawia wpływ finansów na dodatki do pasz a - x84 
wpływ dodatków do pasz na finanse.

Podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga, więc precyzyjnej analizy poszczególnych 
rodzajów relacji. 

Ważnym problemem badawczym i aplikacyjnym jest określenie efektów ekonomicznych 
produktów otrzymywanych w wyniku stosowania dodatków do pasz z lucerny. Umożliwia 
to porównanie jakości i zysków osiąganych z produktów ze stosowaniem dodatków 
do pasz oraz produktów, w których nie były stosowane dodatki paszowe. 
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Umożliwia to analiza porównawcza produktów pod względem różnorodnych cech 
jakościowych (mięsa, wyrobów z mięsa, mleko, sery, skóra i in.). Jakość produktów 
przekłada się, bowiem na jego cenę i pozycję konkurencyjną na rynku a w konsekwencji 
na wielkość zysku. Należy również nadmienić, że stosowanie dodatków do pasz skraca 
cykl hodowlany zwierząt, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszanie kosztów 
hodowli. Dlatego w rachunku efektywności należy uwzględnić także różnicę w długości 
czasowej dochodzenia do wartości rynkowych bydła, trzody chlewnej, drobiu i ryb, która 
ma swoje odbicie w kosztach stałych i zmiennych w procesie hodowli.

Otoczenie segmentu produktów lucerny
Segment upraw lucerny do produkcji dodatków paszowych, ze względu 

na uwarunkowania ekonomiczne nie może funkcjonować samodzielnie. Dlatego powinien 
być powiązany relacjami technologicznymi i organizacyjnymi z innymi synergicznymi 
segmentami produkcyjnymi przemysłu spożywczego. Dlatego w celu podniesienia 
efektywności produkcji, przedstawione wyniki badawcze związane z wykorzystaniem 
lucerny jako dodatku paszowego powinny być wdrożone i wykorzystane w kojarzeniu 
z niewykorzystanym poza kampanią cukrowniczą majątkiem cukrowni (np. infrastrukturą, 
urządzeniami energetycznymi, terenami upraw i in.) powiatu hrubieszowskiego, 
tomaszowskiego i zamojskiego. Powiązanie technologiczne oraz wykorzystanie wspólnej 
infrastruktury zwiększy pozytywne efekty synergii, wpływając na obniżenie kosztów 
i podniesienia konkurencyjności produktów przetwórstwa lucerny a także przemysłu 
cukrowniczego.

Realizacja zarysowanego segmentu kompleksu rolniczo-przetwórczego wpłynie 
na dalszą aktywizację badań podstawowych i laboratoryjnych a poprzez wdrożenie 
ich do hodowli, podniesienie jakości i efektywności produkcji zwierzęcej i wzrostu 
dochodów gospodarstw rolnych. Powiązania z majątkiem cukrowni subregionu 
zamojskiego może zapoczątkować tworzenie nowego i nowoczesnego elementu 
regionalnego, jakim będzie przyszły kompleks rolniczo-przetwórczy.

Osiągnięte wyniki badawcze pracowników naukowych ośrodka lubelskiego 
oraz ich wdrożenie do produkcji przemysłowej a także korzystne w skali krajowej 
uwarunkowania przyrodnicze województwa, pozwalają na wygenerowanie wewnętrznego 
i nowoczesnego czynnika rozwoju wschodniego pogranicza, który zainicjuje wdrażanie 
gospodarki opartej na wiedzy. Pozwoli to również na możliwości stopniowego 
opanowywania rynków wschodniej Europy na produkty z lucerny. Rozwój tego typu 
działalności zaktywizuje dalszy rozwój badań naukowych, wpływa na podniesienie 
poziomu edukacyjnego i wiedzy rolniczej właścicieli gospodarstw a także sprzyjać 
będzie dalszemu zacieśnianiu więzi nauki z praktyka gospodarczą. Zwiększone z tego 
rodzaju działalności strumienie finansowe płynące do gospodarstw, aktywizować będą 
z kolei rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy samorządowych układów lokalnych 
i regionalnych. 
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Rycina 2. Miejsce produktów lucerny w kompleksie rolniczo-przetwórczym
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PLACE OF ALFALFA IN THE COMPLEX FOOD ECONOMY
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SUMMARY

The paper outlines the concept of complex food economy, which pinpointed as key 
elements of manufacturing : production for agriculture, agricultural production, processing 
of agricultural products,  distribution and service institutions. Then, the operation segment 
alfalfa processing complex in agro-processing and its surroundings was discussed.
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