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DĘenia do intensyfikacji produkcji zwierzęcej zna-
lazły odbicie w stosowaniu racjonalnego żywienia
opartego na pełnowarlościowych mieszankach paszo-
wych. Tę zaś bogate w węglowodany, białko, tłusz-
cze, w itaminy i mikro elementy stw ar zaj ąwarunki do
intensywnego rozwoju rożny ch drobnoustroj ów. Na-
mnażaniu ich sprzyja takżę zastosowanie do produk-
cji.mieszanek surowców pochodzenia roślinnego i
zw ter zęc e go zanie c zy s zczony ch mikro fl o r,ą s apro fi -
tyczną a często i patogenną. Z surowców oraz mie-
szanek paszowych izolowano bowiem bakterie Granr-
-uj emne z r o dzajl F l av o b a c t er i um t C hro m o b a c t er iu m
(10, 17), Pseudomonas i Aeromonas (I0, 17 , 20) jak
również: Escherichia, Enterobacter, Salmonella,
Edwardsiella, Yersinia, Proteus, Serratia (7,10, II,
I],20). Z grupy bakterii Gram-dodatnich stwierdzo-
no obecnośc Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clo-
stridium perfringens, Achromobacter sp., Micrococ-
cus sp., Streptococcus sp., Lactobacillus sp. (J ,I0,17 ,

20). Wśród izolowanych bakterii na uwagę zasługują
drobnoustroj e proteol ity czne i amonifikacyjne obni-
żające wartość pokarmowąpasz (9).

Z wysoką częstotliwością odnotowuje się również
występowanie w paszach grzybow strzępkowych, w

ty m także p o tencj a lni e t ok syn o tw or c zy ch nale żący ch
do rodzaju Aspergillus, Penicillium i Fusarium.Wy-
twarzają one mikotoksyny, z ktorych za najbardziej
znaczące w rolnictwie uznano: ochratoksyny, patuli-
ny, alfatoksyny i trichotecyny (4, 8, 1I,I2,76).

Rozwój toksynotwó r c zy ch gr zyb ow strzępkowych
ivrytwarzanieprzezniemikotoksyndeterminująróżne
czynniki j ak chociażby: napowietrzanie podło ża, wŁa-
ściwości genetyczne szazępu, wil gotność i temperatu-
ra. Slmteza ochratoksyn przebiega najintensyrłmiej przy
wilgotności I7% i w temperaturze 4-30"C,trichotecyn
przy wilgotnośct}Ooń i temperaturze8-25"C, a alfatok-
syn przy wilgotności powyżej I8% i 27 -3 0" C (12).

Celem badań była ocena wpływu procesu granulo-
w an i a i eksp andow ania na zanie c zy szcz eni e mikrob i o -
1ogiczne mieszanek paszowych dla drobiu.

Matefiał i metody

Badania przeprowadzono na dwóch rożnych partiach
mieszanki sypkiej dla drobiu DKA grower wyprodukowa-
nej w jednej z większych mieszalni pasz w województwie
opolskim, Zkażdej parlii materiału o masie 100 t przygo-
towano, zgodnie z norTną PN-90-R-64769 (l4), trzy śred-
nie próbki, każda o masie 500 g, Jedna parlia (slpka) sta-
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nowiłakontrolę dla mieszanki DKA gro-
wer objętej procesem granulowania, a

druga dla mieszanki DKA grower obję-
tej procesem ekspandowania. Proces
granulowania polegał na poddaniu mie-
szanki działaniu przegrzanej pary wod-
nej o temperaturzę B0-120'C i ciśnieniu
0,35 MPa. Natomiast w procesie ekspan-
dowania mieszanka w czasie 7 sekund
przebywała pod ciśnientem 2-3 MPa i
w temperafurze 1 40-1 50"C. Uzyskane w
ten sposób do dalszych analizmieszan-
ki gtanulowane i ekspandowane charak-
teryzowaĘ się 10-12% wilgotnością. Po
zakończeniu procesów technologicz-
nych z partii mieszanki granulowanej i
ekspandowanej pobrano zgodnie z nor-
mąPN-90-R-64169 (14) próbki o masie
500 g kazda. Podobne probki pobrano
jeszcze czterokrotnie w odstępach tygo-
dniowych. Wszystkie pobrane próbki
przygotowano do badań mikrobiologicz-
nych według normy PN-R-64791 (15).

W mieszankach określono ogolną
liczbę bakterii mezofilnych (OLBM) z
uwzględnieniem grup morfologicznych

- laseczck, ziarniaków, pałeczek olaz
ogolną liczbę grzybów potencjalnie tok-
synotwórczych (OLG). Szczególnąulva-
gę zwrócono na ewentualną obecność
bakterj i chorobotwórczy ch z rodzalu:
C l o s tr idittm, S trept o c o c cu s, St ap h,v l. o -

c o c cus oraz Salnlo nella. Diagnostykę
bakterii przeprowadzono według BeĘeya
(1) z ttwzględnieniem normy PN-R-
64191r (15). Diagnos§kę grzybów strzęp-
kowych przeprowadzono na podstawie
kryteriów morfolo gicznych według Fas-
satiova (5) i Pitta (13).

Wyniki iomówienie
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Tab. 2. zanieczyszczenie bakteryjne mieszanki granulowanej i ekspandowanej

Mieszanka granulOwana, liczba

bakterii mezOfilnych (itk/g)

(redukcja %)

ll
ogółem I laseczki Iziarniaki

ziarniaki

Mieszanlca, ailłi licz.ba

0gółcm

I

ll

lll

lV

V

Średnio

400 000
(33,34)

4700
(98,94)

8300
(87,79 )

3230
(98,40)

2066
(99,70 )

83 660
(79,80)

400 000
(33,34)

4660
(98,95)

8300
(87,79)

3230
(98,40)

2066
(99,70)

83 653,40
(79,75)

0

33*

0

0

0

6,60
(99,08)

260 000
(78,15)

17 000
(96,82)

6000
(84,21)

4430
(95,05)

20 330
(95,04)

61 550
(86,40 )

249 000
(78,66)

17 000
(96,82)

5670
(85,08)

4430
(95,05)

20 330
(95,04)

59 290
(86,77)

11 000
(52,17)

0

330*

0

0

2260
(50,87)

Zanteczyszczęnię bakteryjne mie- objaśnienic: * brak redukcji, wzrost
szanek kontrolnych podano w tab. 1.

średnia liczbauit<tęiii wynosiła 4I3 g2O jtVg dla kon- laseczki, średnio 83 653,40 jtk/g dla mieszanki granu-

troli mieszanki granulowanej oraz 452 ZOO jtk/g dla lowanej oraz59 290 jtWgdlamieszanki eksPandowa-
kontroli mieszanki ekspandowanej, Dominującą mi- nej.

kroflorę bakteryjnąstanowiły laseczki tlenowe w licz- Z przeprowadzonych badań wynlk1, iz proces gra-

bie średnio 4l3 20O jtldg dla kontroli mieszanki gra- nulowania i ekspandowania pozwolił_w sPosób zna-

nulowanej i 448 100 jtt<lg ata kontroli mieszanki eks- czący ogranlczycliczbębakterii mezofilnych reduku-
pandowanej. Nie stwie.drono natomiast obecności jąc jąo ]9,807ow mieszance granulowllej i_o 86,400ń

bakterii patógennych z rodząu Clostridium, Strepto- w mieszance ekspandowaneJ ftab. ż). W.żadnej Zpro-
cocctls, Śnpńyloóoccus oTaz-Salmonella. bek nie stwierdzono bakterii patogennych, a uzYskane

MieŚzani<a granulowana i ekspandowana (tń.2) wyniki znądująpotwierdzenie w badaniach innYch
charakteryzo*iły slę znacznte ńższąOLBM w po- autorow (I8,22), z których wYnika, Że Proces granu-

równaniu do miószanek kontrolnych.- Srednia IicŻba lowania i ekspandowania skutecznie ogranicza mikro-

bakterii wynosiła bowiem 83 660 jtk/g w mieszance florę, w tymtakże patogenną (głównie E. coli i Sal-
granulowanej oraz 61 550 jtlCg w mieszance ekspan- monella).
Óowanej. poóobnie jak w przypadku mieszanek kon- W ilościowych badaniach mikologicznYch miesza-

trolnycńdominującąmikrónorĘbakteryjnąstanowiły nek kontrolnych średnia Itczba grzYbow wYnosiła

Ta b. 1. Zanieczy szczenie b akteryj ne mieszan ek syp kich (kontrolnych)

I

ll

lll

lV

V

Ś rednio

600 000

445 000

68 000

203 300

753 300

413 920

600 000

445 000

64 400

203 300

753 300

413 200

0

0

3600

0

0

720

1 190 000

536 000

38 000

89 600

41 0 000

452 700

1 167 000

536 000

38 000

89 600

410 000

448 100

23 000

0

0

0

0

4600



Ptóbka

Konllola dla mieszanki
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ll

I

V

V

Średnio

45 300

6460

150 000

307 600

384 330

1 78 700

Penicillium sp.,

Mucor sp,,
Geotrichum sp.,

Verlicillium sp.,
Acremonium sp.,
Rhizopus sp.

Penicillium sp.,
Mucor sp.,
Geotrichun sp,,
Verlicillium sp.,
Aspergillus sp,

Penicillium sp.,
Verlicillium sp,,

Aspergillus sp.,
Rhizopus sp,

Penicillium sp,,

Aspergillus sp.

Penicillium sp.,

Mucor sp,,
Aspergillus sp,

20 560

47 300

1 96 600

83 600

244 000

118 400

Penicillium sp.,
Mucor sp,,
Geotrichum sp.,
Verticillium sp.

Penicillium sp.,
Mucor sp.,
Verlicillium sp.,
Ehizopus sp,,
Aspergillus sp.

Penicillium sp,,
Verticillium sp,,
Aspergillus sp.,
Bhizopus sp,

Penicillium sp,,
Mucor sp.,
Veńicilliun sp.,
Geotrichum sp,,
Bhizopus sp,,
Aspergillus sp,

Penicilliun sp.,
Mucor sp.,
Geolrichum sp,,
Verlicillium sp.,
Rhizopus sp,,
Cladosporium sp,,
Aspergillus sp,
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V
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V

850
(86,84)

430
(99,05 )

59 000
(60,6i)

87 300
(71 ,61)

85 330
(77,80 )

46 600
(73,92 )

Penicillium sp,
Aspergillus sp,

Penicillium sp.
Aspergillus sp.

Penicillium sp,
Aspergillus sp,

Penicillium sp,
Aspergillus sp,

Penicillium sp.
Mucor sp,,

Aspergillus sp.

5570
(72,s0|

3340
(92,93 )

54 700
(72,17|

79 600
(4,78 

}

92 000
(6?,2s|

47 000
(60,30)

Penicillium sp,,

Mucor sp,,

Geotrichum sp,,
Verticillium sp.

Penicillium sp.,
Mucor sp.,
Verticillium sp.,
Aspergiltus sp.

Penicillium sp,,

Verlicillium sp.,
Aspergillus sp.

Penicillium sp,,

Mucor sp.,

Veńicillium sp,,
Aspergillus sp.

Penicillium sp,,
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Verlicillium sp.,
Cladospołium sp.,

Aspergillus sp.

Tab. 3. Zanieczy szczen ie grzyb ami mieszanek slpkich (kon -
trolnvch)

178 700 jtWg dla kontroli mieszanki granulowanej i
1 18 400 jtk/g dla kontroli mieszanki ekspandowanej
(tab. 3), W próbkach IV i V kontroli mieszanki granu-
lowanej or az V kontro li mie szanki eksp andow anej li cz-
b a grzyb ów pr zękr o c zyła dopuszczalną normą PN- R-
-6479r (15) wartość 200 000 jtk/g. Próbki kontrolne
char aktery zowały s i ę b o gatą mikro fl orą miko 1o gi c z-
ną, Do najczęściej izolowanych grzybów strzępkowych
na|eżały : P enic illium, Asp ergillus, Mtlc or, Rh iz opus,
G eo trichum, Ver ti c i l l ium, A cremonium or az Cl ad o s p o -
rium (tab.3).

W przeciwieństwie do mieszanek kontrolnych, mie-
szanki uzyskane w procesie granulowania i ekspando-
wania spełniały ilościowe wymagania mikologiczne.
Srednia wartość OLG dla paszy granulowanej wyno-
slła 46 600 jtk/g, a dla paszy ekspandowanej 47 000
jtW l g (tab . 4) . Uzyskane wyniki b adań wskazuj ą takż e
na znaczne obniżenie liczby gIzybow, które dla mie-
szanki granulowanej wynosiło 73,92oń, a dla paszy
ekspandowanej 60,30oń (tab. 4), co znajduje potwier-
dzenie w innych badaniach (22), Najuboższągatun-
kowo florę grzybiczą stwierdzono w paszy granulo-
wanej. StanowiĘ jąjedynie grzyby zrodzaju Penicil-

MB En6ń,, i

Tab. 4. Zanieczyszczenie grzybami mieszanki granulowanej i
ekspandowanej

lium i Aspergillus, a w próbce V dodatkowo Mucor
(tab. a). Natomiast z mleszanki ekspandowanej wy-
izolowano Penicillium, Aspergillus, Verticillium,
Mucor, CladosporiLtm oTaz Geotrichum (tab.4), co jest
zbieżne z wynikami innych autorów (2, 3, 7 , 10, 16).
Z mieszanek izolow-ano grzyby potencjalnie toksyno-
tw órcze z rodzaju: P enicillium, Asp ergillus, Fus arium,
Stachybotrys, Mucor oraz Rhizopus (2, ], I0, 17).
Molenda (10) w mieszankach dla drobiu stwierdził
ob e cno ś ć gr zyb ow tok synotwó r czy ch z r o dzaju P e n i -

cillium t Aspergilltts jednakże nie wytwarzających al-
fatoksyn i ochratoksyn. Podobnie Borkowska-Opacka
(3) izolowała z pasz przemysłowych Aspergillus ochra-
ceus równięż nię produkujący ochratoksyn. Według
Miillera (11) spośród3014 badanych szczępow Asper-
gillus flavus, izolowanych głównie z żywności i pasz
tylko 2327 (16%) okazało się alfatoksynotwórczych.
Spośród 200 wyizolowanych szczepow Penicillium sp.
22 szczepy były toksynotwórcze (l9). Wytwarzanie
zatem mikotoksyn pTzęz grzybnię zależy od wielu
czynników, zarówno genetycznych jak i środowisko-
wych (wilgotność, temperatura), i z przynależnośct
rodzajowej czy gatunkowej pleśni trudno wnioskować
o ich toksyczności. Dlatego tężizolowanie z badanych
mi e szanek p aszowych grzyb ów z r o dzaju P eni c i l l ium
tAspergillus nie musi wtązac się zwytworzeniemprzez
nie mikotoksyn, a niebezpieczeństwo ich obecności w
paszach o wilgotnośct I0-I2%jest niewielkie (3, 10-
-I2).



Jak wynika z przepr owadzonych badań zastosowa-
nie w produkcji mieszanek paszowych technologii gra-
nulowania lub ekspandowania pozwala na uzyskanie
pro duktu o ni ewi e lki m zanieczy szczeniu mikrob io 1o -

gicznym, co ma znaczący wpływ na jakość produko-
wanych mieszanek, a tym samym na zdrowotność
zwterząt. W utrzymaniu wysokiej czystości mikrobio-
logicznej pasz uzyskanych w procesach barotermicz-
nych duże znaczęnle ma jednak dalsze postępowanie
z gotowym produktem ) a w szczęgólności zabezpie-
czenie go przed wtórnym zanieczyszczeniem mikro-
biologicznym.
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