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Zapotrzebowanie bydła na mangan przyjmowane
według różnych norm jest zrożnicowane (tab. 1). Roz-
biezności te są konsekwencj ą braku badań bilansowych
i określania wielkości zapotrzebowania na podstawie
eksperymentów żywieniowych nad klinicznymi obja-
wami niedoboru lub fizjologicznymi efektami wzbo-
gaeanla dawek pokarmowych w mangan (4, 9-11).
Główn ą pr zy czy ną o gr aniczaj ącą p o dej mowanie b a-
dań bilansowych są trudności wynikające z ryzyka
zanieczy szczenia wydalin i wydzielin przeznaczony ch
do analtz.
Tab. l. Zapotrzebolvanie bydła na Mn w pasz)/ wg różnych
norm
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Przyj muj ąc nawet najb ar dziej rygorystyczne wi el-
kości zapotrzebowania, bilansuj ąc zaw artośc mikro-
e l ementów w dawkach p okarmowy ch zakłada s i ę zwy-
kle taką samą przyswajalnośc pierwiastka z pasz to-
ślinnych czy zwletzęcych i mieszanki mineralnej,

B adania i n vi tro i i n vi vo w skazuj ą j edno znacznle na
rożnlce w przyswajalności składników mineralnych z
r ó żny ch nv tązków chemi c znych sto s owanych w do dat-
kach mineralnych dla bydła (20). Podkreśla się zwłasz-
cza niską przyswaj alność nieor ganiczny ch połączeń
mikroelementów na tle efek§wności stosowania orga-
niczny ch chelatów (2 1) . Wy r azem te go s ą m. in. zr ó żni-
cowane wielkości dawek dodatków mineralnych opar-

Ęch na składnikach organicznych i nieorganicznych.
W piśmiennictwie brak jest danych na temat wyko-

r zy stania b i o chemi c zny ch w skaźników niedob oru
manganu w celu porównania jego przyswajalności z
pasz objętościowych i treściwych, będących podsta-
wowymi składnikami dawek pokarmowych i nieorga-
nicznych zw iązków w mi e s zankach uzup ełniaj ących.

Stwierdzona w badaniach własnych wprost propor-
cjonalna zależnośc między zawartością manganu w
paszy a jego stężeniem w surowicy i zawartością w
sierści - wobec szeroko rozumianej definicji przyswa-
jalności składników mineralnych, skłoniła autorów do
podj ęcia próby porównani a przy sw ajalności tego bio-
pierwiastka zpaszroślinnych i MnSO. (5, 6).

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono w stadzie krów mlecznych
nalezącym do jednego z gospodarstw połozonych w woj,
pomorskim, w okresach zywieniowych charakteryzuj ących
się stałością składu asortymentowego dawek pokarmowych.
Dwa doświadczęnia (dośw. I i II) przeprowadzono w okre-



sie zywienia krow zielonkami z lucerrry i traw, natomiast
jedno (dośw. III) w okresie stosowania sianokiszonkiztraw
i lucerny oraz okresowo wywaru zbozowego. W stosunku
do obowiązującej w Polsce norTny (INRA w wersji 19BB r,)

- 50 mg Mn/kg s.m, (s.m. - suchej masy), badane okresy
rożnlły się koncentracją manganu w paszach objętościo-
wych od wartości prawidłowych (-65 mg/kg s,m,), przez
graniczne (-45 mg/kg s.m.) do obnizonych (-30 mg/kg s.m.)
(I2).

W każdym z doświadczeń bydło podzielono na 3 grupy,
z których drvie otrzymywały dodatek soli manganu w daw-
kach 5 g (grupa I) i 15 g MnSO, x HzO/sztukęldzteń (grupa
II), zmieszany zpaszątreściwąi zadawany jednorazowo w
czasie porannego odpasu. Trzecia grupa krów (grupa kon-
trolna) nie otrzymywała MnSOo. Skład mieszanki treści-
wej, której podstawowymi komponentami była śruta z
pszenżyta, otręby pszenne i poekstrakcyjna śruta rzepako-
wa (bez premiksu mineralnego), był stały we wszystkich
okresach zywieniowych, Uzupełnieniem dawki pokarmo-
wej były lizawki solne.

Badania przeprowadzonołącznie na 95 krowach powy-
żej 12 tyg. laktacji. Przy doborze zwierząt kierowano się
zasadąpodobnego pod względem wydajności mlecznej i
fazy Iaktacjtzrożntcowania krów w kolejnych doświadcze-
niach i grupach źywieniowych. Sredni wiek krów uzytych
do badań wynosił 5-B lat, a ich roczna wydajność mleczna
w roku prow adzenia obserwacji wahała się w zakresie 3 500-
4700 litrów. Liczbę zwterzal w poszczegolnych doświad-
czeniach i grupach przedstawiono w tab. 3 i 4.

Próbki pasz do badań pobierano pięciokrotnie w kaz-
dym doświadczeniu - pasze objętościowe (zielonki, kiszon-
ki, siano) bezpośrednio z koryta, natomiast pasze treściwe
z ogólnej ich ilości przygotowanej na dany okres zywie-
niowy, z worków. Dla potrzeb badań statystycznych kon-
centrację Mn w dawkach pokarmowych obliczono na pod-
stawie średnich arytmetycznych jego zawartości w bada-
nych paszach i średniego zużycta pasz objętościowych w
oborze, aw przypadku paszy treściwej 1ej zlżycla na pro-
dukcję mleka i wydajności krów w grupach. Zawartośc
manganu w paszach objętościowych przedstawiono w
tń,2. Biorąc pod uwagę okresowe stosowanie w}rvaru zbo-
żowego w doświadczeniu trzecim nie został on uwzględ-
niony w obliczeniach. Zawartość Mn w badanych prób-
kach wywaru wynosiła 39,1 + B,9 mg/kg s.m. i analizując
wielkość dawki (ok. 20-25 7lszt.)uznano, ze nie miała ona
większego wpływu na podaż pierwiastka (. S% całkowitcj
podaży Mn w dawce).

Przed rozpoczęciem każdego doświadczenia wszystkim
l<rowom wystrzyżono sierść z okolicy załopatkowej z po-
wierzchni ok. 40 cm2. Po zakończeniu eksperymentow ży-
wieniowych z miejsc uprzednio wystrzyzonych ponownie
pobrano ok. 1,5 g próbki odrostów do badań na zawartośc
manganu,

Próbki krwi i sierści pobierano w końcowym okresie sto-
sowania badanych dawek pokarmowych i dodatków soli
manganu tj.: w dośw. 1 po 33 dniach, w dośw, 2 po 73 iw
dośw. 3 po 54 dniach, w godzinach rannych (600-630), przed
karmieniem zwl,erząt.

Próbki pasz i odrostów sierści mineralizowano w mic-
szaninie kwasów wg metody Sapka (I7). Zawartość man-

ganu w próbkach pasz I sterśct oznaczono techniką pło-
mieniową na spektrofotometrze absorbcji atomowej SP-9
firmy L,NICAM. Stężenie manganu w surowicy oznac7a-
no technikąelektroatomizacji w piecu grafitowym na spek-
trometrze ftmy Carl-Zeiss Jena wg metody Uchidy i Val-
le, po jej uprzedniej adaptacji do warunków własnego la-
boratorium (5,1B).

Analiza statystyczna obejmowała ocenę regresji testem
z powtorzeniami, a wyniki testowania przedstawiono w
postaci diagramu (,yc 1) Wszystkie obliczenia wykonano
przry lży ciu pakietu statystycznego,,STATGRAPHIC S",

Wyniki iomówienie
Jak wynika z danychtab. 2 średnia zawartośc Ca l

Fe w paszach objętościowych w kolejnych doświad-
czeniach. Sto sunek zawarto ś ci obydwu p ierwiastków
w paszach do Mn tj.: Ca : Mn i Fe : Mn, uznawanych
w piśmiennictwie za antagonistów przyswaj alności
manganu,charakteryzowaładużarczpiętość.Wcześniej-
sza analtza wyników wykazała, żę ich zawartość w
paszach obj ętościowych w kolej nych doświad czeniach
nie miała wpływu na zmienność stężeń Mn w surowi-
cy i jego zawartości w sierści (7).

Podaż fosforu w paszach, uznawanego za kolejny
mineralny c zy nntk antagonizljący przys w aj aln o ś ć
manganu, nie podlegaławyraźnym wahaniom i mie-
ściła się w zakresie wielkości zapotrzebowania dla
krów okreś lone go normami żyw ienta 0,23 - 0,400ń s.m.,
bądźbyła nieco niższa. Należy zatemuznać, żę zroż-
nicowanie stosunku P : Mn nie wpłlłvało na obniże-
nie przyswajalności mangąnu z dawki pokarmowej.

Przyjmując, ze krowy pobieraĘ średnio ok. 15 kg
suchej masy pasz w dawce pokamowej, to ilośc 5 g
MnSOo x H2O zawterającal,625 gczystego Mnzwięk-
szńapodażpierwiastkaw dawce o ok. 108 mglkg s.m.,
powodując wzrost jego stężenia o 0,36 + 0,09 ng/ml
w surowicy i zawartość w sierści o I,70 + 0,50 mg/kg
s,m. (tab. 3 i 4). odpowiednio dawka 15 g MnSoo x

H.O zawierąąca 4,876 g czystego składnika zwięk-
siała podaż pierwiastka o ok. 325 mg/kg s.m. wpły-
wając na wzrost jego stężenia w surowicy o 1,00 +

0,07 ng/ml i podnosząc jego zawartość w sierści o 3,97
+ 0,65 mg/Ę s.m.,

Analizuj ąc wpływ naturalne go zr ożnic ow ania za-
warlości manganuw dawkach, wynikający głównie ze
zmiennej zawartości pierwiastka w paszach objętościo-
ł\rych stwierdzono, ze nawetniewielkie różnicę wwiel-
kości podaży pterwtastka pociągająza sobą istotne
zmiany jego stęzenia w surowicy i zawartości w sier-
ści. Na podstawie równań regresji wyliczono,że wzrost
zawartości Mn w paszy o 10 mg/kg s.m. powoduje
zmianę stęzenia pierwiastka w surowicy o ok. 0,352
nglml, a jego zawartośc w sierści o 2,07 mg/kg s,m.

Porównując uzyskane wyniki można wskazać, że
efekty suplementacji dawki pokarmowej dodatkiem
Mn w postaci MnSO., x H2O - monitorowane bada-
niem stęzenia pierwiastka w surowicy lub jego zawar-
to ścią w sierści, stanowią tylko 3 -6% tych j akie ob ser-



pienłiaslek

Mn mg/<g s.m.

Ca % s.m.

P % s.m.

Fe mg/<g s.m.

Ca:Mn*

Fe:Mn -

30,8

1,05

0,21

386

341:1

12,5:1

43,9

1,24

0,27

119

282:1

2,7:1

64,3

0,89

0,29

325

138:1

5,0:1

Tab.2. Średnia koncentracja Mn, Ca, Ę Fe oraz stosunek Ca
i Fe do Mn u,paszach objętościowych badanych dawek po-
karmowych

Objaśnienie: *stosunek Ca:Mn i Fe:Mn wyrazono w mg/kg s.m,

pasz objętościowych dawki pokarmowej.

Tab. 3. Stężenie Mn (ngiml) w surowicy krwi krów w zależ-
ności od koncentracji pierwiastka w paszach objętościowych
dawki podstawowej i wielkości dodatku MnSO, (n : liczba
zwierzątlx*s;zakres)

Tab. 4. Zawartość Mn (mg/kg s.m.) w sierści krów w zależno-
ści od koncentracji pierwiastka w paszach objętościowych
dawki podstawolvej i wielkości dodatku MnSO. (n : liczba
zwierząt1,xts;zakres)

ży manganu była wynikiem wzrostu jego zawartości
w roślinie czy zastosowania dodatku MnSO,,.

Wystrzyzenie sierści przęd rozpoczęciem każdego
z eksperymentów miało na celu wyeliminowanie nie-
których czynników wpływających na zmienność za-
wartości manganu we włosie. Stwierdzona w kolej-
nychdoświadczeniachpodobnadynamlkazmianzawar-
tości manganu w sierści i jego stężeń w surowicy, jest
wiarygodnym testem porównuj ącym wartość diagno-
s:y czną anallzy p i erwi a s tka w b adany ch m at eri ał ach.

Dotychczas nie oceniano zgodności między wsponrnia-
nymi parametrami.

W świetle prz5Ąoczonych faktówwydaje się, żezroż-
ni cowanie efektów wpływu manganu z pasz ro ślinnych
i dodatku siarczanu manganu na jego stężenie w suro-
wicy i zawartośc w sierści jest wynikiem odmiennej
bio1o gicznej dostępności pierwiastk a z tr eśct przewo-
du p okarmow e g o. Z a takątnterpretacj ą wyników prz e -

mawia polównywalny wzrost ilości pierwiastka w su-
rowicy i sierści wynikający zę zlóżnlcowania zawaT-
tości manganu w paszach objętościowych, ntezależ-
nie od tego czy zastosowano dodatek soli manganu i
jakabyłajego wielkość, Wnioski te są jednak zdecy-
dowanie odmienne od obsetwacji innych autorów (14).

Stwierdzono bowiem 3-krotnie wyższą radioaktyw-
ność 5aMn w wątrobie i nerkach szczurów, którym
5aMnCl, podawano p er o$w porównaniu do zwierząt,
którym'ekwiwalent znakowanego manganu podawa-
no z paszązieloną wzbogaconą izotopem pierwiastka
w cŹasie jej wegetacji, Przyczyn tych rozbieżności
można upatrywać w różnicy między rozpuszczalno-
ścią organic znych i nieorganic znychpołączeń manga-
nu, szybko ścią pasażu tre ści przez przewód pokarmo-
wy lub w odmienności absorpcji pierwiastków radio-
akĘłvnych. Badania in vitrowskazały na najwyższą
r ozpuszczalno ś ć Mn S O. sp o śró d te stowanych zw tąz-
ków w rożnych solwentach (20). Względna przyswa-
jalność MnO, MnO, i MnCO, określona in vivo na
podstawie zawaftości pierwiastka w wątrobie, nerkach
i kościach owiec stanowiła odpowiednlo 5J,J,32,9 i
27^8%p ,*. Mimopra-
wie l0ó yswajalność
Mnztej żzpołączeń
tego pierwiastka w roślinie. Według Pirce i wsp. (15),
przyswajalność Cu w żwaczu stanowi zalędwtę 30oń
jej przyswajalności ocenianej metodami in vitro. Su-
geruje to mnogoŚó żwaczowych i pozażwaczowych
Ózynnikow o gr antczających przyswaj alnośó wielu
składników mineralnych (8).

Niewiele jest danych piśmiennictwa o odmiennych
niż mineralne czynnikach wpływających na przyswa-
jalność manganu zpasz stosowanych w Ąłvieniu prze-
-żuwaczy. 

Wynikow badań pfzeprowadzonych na in-
nych gatunk ach zw ier ząt ni e można przeno s ić j e dno -

znacznie na pr zeżuw acze. D oty czy Io m. in. ob s etwa-
cj i wskazuj ących na o gr anlczoną przyswaj alno ś ć man-
ganu w warunkach stosowania pasz o wysokiej zawar-
tości kwasu fitynowego i/lub włókna. Jak wiadomo

wuj emy w zw -t 

ązkll z natur alnym wzro s te m zaw arto -

ści Mn w paszach ro ślinnych. Powyższe analtzy wska-
zująna odmiennośc reakcji stężeń manganu w suro-
wicy i sierści w zalężności od tego czy wielkość poda-

Zawańość Mn
w paszach

obiętoś ciowych

30,8 mg/lłg s.m

43,9 mg/łg s.m

64,3 mg/łg s.m

n = 10

2,16 t 0,43

1,42-2,69

n=9

2,44 t 0,30

1,77-3,10

n = 11

3,31 t 0,63

2,52-3,99

n = 11

2,51 t 0,43

1,93-3,28

n = 11

2,65 t 0,23

2,23-2,95

n=12

3,77 t 0,86

2,57_5,50

n = 10

3,21 t 0,43

2,67 -4,22

n=9

3,36 t 0,39

2,43-3,85

n=12

4,34 ł0,74

3,42-6,00

30,8 mg/łg s.m.

43,9 mg/kg s.m,

64,3 mg/kg s.m.

n = 10

1,9 t 0,6

1,0-2,9

n=9

5,1 t 'l ,4

2,2-6,7

n = 11

8,9 t 1,6

6,8-12,4

n = 11

3,6 t 0,8

2,2-5,3

n = 11

6,3 t 1,2

4,6-8,3

n=12

11 ,1 x 1,2

9,6-8,3

n = 10

6,5 t 1,1

4,3-7,8

n=9

8,4 t 0,4

7,8-g,2

n=12

12,9 t 1,6

6,8-12,4
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1,71 2,30 2,62 Mn w surowicy (ng/ml)

4,10 6,39 Mn w sierści (mg/kg s.m.)

Ryc, 1. Diagram oceny biodostępności manganu z pasz roślin-
nych i MnSO, dla krów

(9 , 19), drobnoustr oje żwacza posiadaj ą zdolność roz-
I<Ładanta zvvi ązków fi tynowych, a tym s amym p o dwyż -
szaj ą biolo giczną do stępność wielu składników mine-
ralnych.

Wynikające zprezentowanych badań wnioski o nie-
wielkich przyrostach stężeń manganu w surowicy i
sierści po zastosowaniu dodatków MnSOo należy jed-
nak ograniczyó do badanych zakresów zawartości pier-
wiastka w dawkach pokarmowych. Zawartość man-
ganu w paszach stosowanych w badaniach własnych,
j akkolwiek niższa od zapotrzebowania kr ow,była zde-
cydowanie wyższa od tej jaką charakteryzowały się
dawki pokarmowe w eksperymentach nad w}rvołaniem
klinicznych obj awów niedoboru manganu. Trudno j est
zatem jednoznacznie stwierdzić, czy przy skrajnie ni-
skiej podaży pierwiastka wielkości przyrostów stężeń
manganu w płynnych frakcjach krwi będą porówny-
walne.

Celem przedstawionego w pracy diagramu (ryc. 1)
j est grafi czne odzwierciedlenie analizy sta§stycznej
zależności opisanych w tabelach 3 i 4. Na przykład
przy zawartości 30 mg/kg s.m. w paszy, aby przywró-
cić prawidłowe stężenia Mn w surowicy (2,62 nglml)
lub jego zawartość w sierści (6,39 mglkg s.m.) - ilości
notowane przy naturalnej zawartości 50 mglkg s.m.
o dpowi adaj ąc e wi e lko ś ci zap otr zeb owani a i ustal one
w warunka ch wy Łączne go sto s ow anla p asz obj ęto ś c i o -
wych ad ]ibitum,naleĘ podać odpowiednio 0,168 lub
0,2]] g czystego Mn w postaci MnSO, " H,O, d,: od-
powiednio 5,2 i 8,5 gldzień,

Wynikające z diagramuilości Mn w postaci MnSOo,
jakie powinny być zastosowanę w zależności od za-
wańości pierwiastka w paszy objętościowej należy
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traktowaó wyłącznte orientacyjnie. Stwierdzono bo-
wi em znac ząc e r ó żnic e w dawkow aniu uzależni one o d
tego czy wykładnikiem reakcji na Mn w paszy było
jego stężenie w surowicy czy zawartośc w sierści. Być
może pr zy czynąr ozbteżno ś ci j e st odkładani e i kumu-
lacja nadmiaru pierwiastka w sierści (13). Co więcej,
wielkości dawek wyliczono w oparciu o równanie re-
gresji dla zalężności liniowej, które nie są optymalne
dla tego typu obliczeń.

Reasumując należy wskazaó, że dostępność biolo-
glczna manganu z MnSOo jest niższa w stosunku do
obserwowanej z pasz roślinnych - co wskazlje, że
efektywniej szą i ekonomiczniej szą dro gą poprawienia
bilansu pierwiastka w organizmte zwierzątjest pod-
wyzszenie jego zawartości w paszach roślinnych.
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