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Węgiel dtzewny w żywieniu kurcząt broilerów
TERESA MAJEWSKA, MAREK ZABOROWSKI

Katedra Drobiarstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząl UW-M, ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn

Majewska T., Zaborowski M.

Ghatcoal in the nutrition of btoilet chickens

Summary

The aim of the rcsearch lvas to define the influence of charcoal added to the standard feed mixtures during their
production or directly before feeding broiler chickens on the latter's development.

The experiment was conducted on l80 Starbro chickens. One-day-old chicks were allocated into 3 1'eeding groups, with
trvo replicates of 30 birds cach. The birds of all groups were fed identical standard mixtures in a three-stage system:
Starter, Grower and Finisher. The control birds rvere fed on|y with standard mixtures. The birds in group 2 received the
same mirtures but supplemented with pulverized hard-wood charcoal at a dose of 3 kg/ton (together l00.3%), added at
the moment of production of the mixturcs, about 2 weeks before thc feeding. The birds from group 3 reccived mixtures
with charcoal suppłemented during the feeding at a dose of 0.37o (together l00.3%).

In both cases thc use of charcoa| had a beneficial effect on the development of the chickens. After 7 weeks of grorvth,
birds which received supplemented charcoal lvere from 22 gto l57 g (about 1 to 6.5 7o) heavier, had a 5 to9 oń better feed
conversion ratio and a 1.6Ya better survival rate than the control group. The Fattening Efficiency Index equaled 209 for
the control group, 246 for group 2 and 262 for group 3.

Keylvords : chicken broiler, n utrition, ch arcoal, pe rformance

W żyłvieni l zwierząt gospodarskich coraz większe-
go znaczenia nabiera stosowanie naturalnych dodat-
ków mineralnych takich jak węgiel brunatny i glino-
krzemiany kaolin, zeolity, bentonity itp (2) Węgiel
drzewny uzyskiwany w wyniku suchej destylacji drew-
na z drzew liści astych j est równ i c z doskonaĘm źr o dłetn
składników mineralnych występujących w formie roz-
pttszczalnej i łatwo dostępnej.

Węgiel drzewny ma ponadto ogTomne właściwości
adsorbcyjne. Jego leczniczę działanie na pzewód po-
karmowy polega na trwaĘm, mechanicznym pochła-
nianiu tworzących się tam gazow takich jak siarkowo-
dór i amoniak, toksyn wyt:Narzanych przez bakterie,
kokcydia i nicienie, atakże mikotoksyn wytwarzanych
pTzez grzyby (1, 4, 8). Według Garwackiego i Wie-
chetek (5) jego stosowanie jest korzystne także przy
zatruciu truciznami takimi jak: alkaloidy, fenole i gli-
kozydy, a nawet strychniną i cyjankiem potasu. Wę-
giel drzewny zapobiega infekcjom jelitowym i wstrzy-
muje biegunkęprzez adsońowanie i wydalanie zka-
łem zarazków, nie działającjednak na nie zabojczo.

Czikow i Łaptiew (3) stwierdzają że węgiel drzew-
ny wiĘąc amoniak, zapobiega alkalizacjtjelit, jest
detoksykantem, a także środkiem wspomagającym
funkcje wątroby. Sole mineralne zawarte w węglu
drzewnym tworząc z wodą zasady, obniżająnapięcie
powierzchniowe treści jelit, emulguj ątłlszcze i umoż-
liwiają ich trawienie i przyswajanie.

Działanie węgla drzewnego znane było od dawna,
ale wydaje się, ze dziś w dobie chemizacji żywtenia,
natŁuszczania pasz dla drobiu i odstąpienia od poda-
wania żwirku krzemowego, powrót do stosowania

węgla drzewnego w żywieniu ptaków jest słuszny.
Korzystny wpływ niewielkiego dodatku węgla drzew-
nego do paszy na polepszenie wyników produkcji,
stwierdzono u kurcząt (1,4,6,8), indyków rzeźnych
(7) i kur niosek (9).

P oni eważ zacho dzi ob awa, że wę giel drzewny mo że
wlązac również korzystne składniki pokarmowe pa-
szy, celem badań było porównanie wyników produk-
cyjnych kurcząt brojlerów zywionych mieszankami
standardowymi z dodatkiem węgla drzewnego doda-
wanego na dwa rożne sposoby. Pierwszy polegał na
dodawaniu węgla drzewnego w procesie produkcji
mieszanek, drugi natomiast na dodawaniu węgla
drzewnego do mieszanek bezpośrednio przed poda-
waniem ich do skarmiania.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 180 nieseksowanych kur-

czętach Starbro, Doświadczenie przeprowadzono w pry-
watnej fennie według ogólnie obowia;ującej technologii
odchowu kurczal brojlcrów. Jednodniowe pisklęta podzie-
lono losowo natrzy grupy zywieniowe, w każdej po 2 po-
wtórzenia (30 sztuk) i utrzynywano w osobnych przedzia-
łach na głębokiej śclółce, w typowyrrr kurniku, podczas
trwania odchowu pozostałego stada kurczaJ. Ptaki wszyst-
kich grr-rp zl.wiono jednakowymi, sypkimi mieszankami w
systemie 3-stopniowym: Starter, Grower i Finisher. Ptaki
grupy l (kontrolnej) otrzylywały tylko mieszanki paszo-
we. Ptaki grupy II otrzymyłvały takie same mieszanki, do
których jednak w chwili ich produkcji, na około dwa tygo-
dnle przed skarmianiem, dodawano rozdrobniony w śru-
towniku, węgiel drzewny z drzew liściastych w ilości 3 kg
na tonę (razem 100,3%). Ptaki grupy lII od pierwszego dnia
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życia pruez cały okres odchowrr, otrzyn}avały takie same
mieszanki, do których węgiel drzewny w ilości 0,3%, doda-
wano do lTieszanek, w chwili ich zadawania (razeln l00,3%).

Skład i wartość pokarmową mieszanel< przedstawiono w
tab. l, Podstawowym składnikiem wszystkich rnicszanek
były śrLrta pszenna i kLrkurydziana. Z pasz wysokobiałko-
wyc h zasto sowano poek strakcyj n ą śrr,rtę soj ową or az,Ina§z-
kę mięsno-kostną, W celu podniesienia energeĘczności pa-
szy dodano olej sojowy w ilości nie przekraczającej 40ń.

Niedobór lizyny i metioniny uzupełniono aminokwasarni syn-
tetycznyTi. Witarniny, składniki mineralne i antybioĘk pa-
SZoWy Wprowadzono W postaci prenixu. Antybio§k paszo-
rł,y stanowiła flavomycyna w ilości 0,5 g w kg prelnixu.

Masę ciała wszystkich ptaków skontrolowano indywi-
dualnie z określeniem płci w dniu ukończenia 7 tygodnia
życia. Spożycie mieszanki ustalano grLlpowo zakażdy ty-
dzień, a na bicżąco brakowania i upadki ptakólv.

Ponieważ w niniejszym doświadczeniu odchowywano
ptaki nieseksowane, efekt ekonomiczny wyliczono posłu-
gując się wskaznikiem efektywności odchowu Fattening
Efficiency Index (FEI) według wzoru:

(końcorva llasa ciała rvszvstkich blo_jleróu u glupie)' r l() (X)()

liczba dni odchowtL x liczba wstalljonych ptaków x crl]<otritc s|lożycie paszy

Po zakończęniu doświadczenia po 6 kogutkórv z każdej
grupy poddano kontrolnemu ubojowi w ccltl r-rstalenia wy-
dajności rzeżne1, masy żołądka, wątroby i serca. W czasie
uboju od ptaków tych pobrano równiez krew do badań hc-
matologicznych i biochemicznych. W zakresie wskaznikórv
hernatol o gic zny ch oznaczono l iczbę k rwinek czerwonych
(RBC) i białych (WBC) metodą komorową, 1iczbę hcma-
tokrrytową (Ht) metodą nril<rolrematokrytLL i pozioln lremo-
globiny (Hb) mctodą kolorynletryczną. Oznaczeń chole-
sterolu ogólnego dokonano przy użycitt zestawtl diagno-
styczncgo firm Alpha Diagniosticks i Pointc Scientific przy
uzycitt fotometru typu Epoll 20.

Wyniki opracowano statystycznie arralizą rvariancji w
układach ortogonalnych i nieortogonalnych oraz testem
Duncana,

Wyniki iomówienie
Ptaki obu grup doświadczalnych, które otrzymywa-

Ę mieszanki z dodatkiem węgla drzewnego, osi€nę-
Ły po 7 tygodniach odchowu lepsze wskaźniki produk-
cyjne w porównaniu do ptaków grupy kontrolnej, tj.
wyższe masy ciała, mniejsze zużycie paszy iv,ryższą
przeżywalnośc (tab. 2). Masa ciała kurek grupy II w
chwi 1 i zakończenta odchowu zvv iększyŁa się nieznacz-
nie, tylko o22 g,ti.I,04o^, ale grupy IIIażo I24 g,tj.
5,84Yo. W przypadku kogutków zarówno grupy II jak
i III masa ctŃabyławyższa o około 50ń do 6,5ońtj. od
121 do 156 g, w stosunku do ptaków grupy kontrol-
nej. Dodatek węgla drzewnego wpłynął korzystnie
również na obniżente zużyciapaszy na kilogram masy
ciała (tab. 2). W grupie II, w ktorej węgiel drzewny
dodawano do mieszanek w chwili ich produkcji, zu-
Ęcie paszy na kg masy ciała wynosiło - 1,9 kg paszJ,
natomiast w grupie III, w której węgiel drzewny doda-
wano do mieszanek w chwili ich zadawania. zuĘcie
paszy wynosiło 1,82 kg i było to zużycie mniejsze
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odpowiednio o 5,0% j 9,0oń w stosunku do ptaków
$upy kontrolnej, w której wskaźnik ten kształtował
się na poziomie 2,0 kg.

Podobną tendencję przy zastosowaniu dodatku węgla
drzewnego stwierdzono w innych badaniach własnych
przeprowad zony ch n a kurczętach broj lerach (6 ), gdzi e
zastosowano dodatek węgla drzewnego w ilości -
0,3Yo. W badaniach tych, 7-tygodniowe kurczętauzy-
skaĘ wyzsząmasę ciała o 127 g, tj. o ponad 50ń, a
zuĘcie paszy było mniej sze o 8,530ń w stosunku do
ptaków grupy kontrolnej. Edrington i wsp. (4) stosu-
ją. * żywieniu kurcząt brojlerów dodatek 0,5o% super
aktywnego węgla - superactivated charcoal (SAC)
stwierdzili już po 21 dniach odchowu zwiększenie
masy ciała kurcząt o 29 g, tj. 4,6Yo.Indyki rzeżne na

Tab. l. Skład mieszanek i ich wartość pokarmorva, 7o

składniki
Stańet

8-21 dni

Grower

22-42 dni

Fin isher

42-49 dni

Kukurydza

Psze n ica

Śruta poeksllakcyjna sojowa

Mączka mięsno-koslna

0leizepakowy

DL-melionina

L-lizyna

NaCl

Kreda paslewna

Fosloran 2-Ca

Ptemix

Białko ogólne

Energia metaboliczna, MJ

włókno surowe

26,0

36,0

24,0

8,0

3,0

0,1 5

0,1

0,20

0,45

,1,1

1,0

22,04

12,45

3,40

30,0

35,13

22,0

5,0

5,0

0,12

0,05

0,25

0,35

1,1

1,0

1 9,88

13,03

3,34

34,3

34,0

20,0

4,0

5,0

0,09

0,01

0,30

0,30

1,0

1,0

18,82

13,60

3,40

Tab.2. Srednia masa ciała kurcząt, (i+ s), zużycie paszy kgikg
ipadnięcia 7o

Bada ne
palamelry

Grupy

|]llllll

Zużycie paszy
(ksn(s)

Pad nięcia

2125,9A ł 147

ll=27

100%

2417 ,3A t 1Ą0

fl=30

1 00,00%

2,00

1 00,00%

5,00%

21 48,1 AB t 1 51

n=27

101 ,04%

2544,58 t 163

n=31

105,26,/"

1,90

95,00%

3,33%

2250,0B ł 152

n=29

105,84%

2574,1B t 186

n=29

106,48%

1,82

91,00%

3,33%

Objaśnicnie: A, B - p < 0,01



Wyszczególnienie
Glupy

llllllll
Masa ciała

Wydajność neźna

,l00

70,5 t 0,85

4,56 t 0,14

1,61AB t 0,17

2,40 t 0,'|

0,55 t 0,03

100

71, 6 t 1,14

4,40 t 0,35

'| ,85A t 0,1 6

2,06 ł 0,2

0,49 t 0,04

100

72,28 x0,51

4,21 ł 0,'l8

1,32B t 0,07

2,39 t 0,3

0,50 t 0,05

300
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Tab. 3. Wl niki analizy rzeźnci (%) kogutków po 7 tygodniach
<ldcholvu w stosunku do mas;- ciała przed ubojem (x + s; n:6)

Objaśnienic: jak w tab. 2.

Tab. 4. Hematologiczne i biochcmicznc rvskaźniki krrl,i kogu-
tór,r, w,wicku 7 tygodni (i + s; n : ó)

wskaźniki
Grupy

llllllll
BEc,1012/

WBc, 109/

Hb, mmoli|

Ht, |/

cholestero l

całkowity, mmol/|

2,44 x 0,19

18,53 t 1 ,16

8,31 t 0,30

0,34 t 0,02

3,33 t 0,26

2,5l ł 0,02

17,98 t 0,99

9,12 t 0,25

0,33 t 0,01

2,90 t 0,23

2,27 x 0,34

18,05 t 0,45

8,01 t 0,33

0,30 t 0,03

3.27 ł 0,29

Wartości, punkty

250 _
200

150

100

R1.,c. 1. Wskaźnik efek§,wności odchouu (FEI)

dodatek węgla drzewnego reagowały jeszcze silniej.
W badaniach własnych (7), masy ciała 18-tygodnio-
wych indorów otrzymujących mieszanki z 0,3-procen-
towym dodatkiem węgla drzewnego byĘ wyższe od
mas ciała ptaków kontrolnych aż o 870 g, tj. 5,9%o,
przy mniejszym zlżyciu paszy o 6,5Yo. Efekty uzy-
skane we wszystkich tych doświadczeniach autorzy
tŁumaczą działalno ści ą ob ecnych w wę glu drzewnym
mikroelementów - przyswaj alnych i nietoksycznych,
występujących w wartościowości i proporcjach właś-
ciwych przyrodzię, które mogą działacjako nieozna-
czone czynniki wzrostu oruz działalnoŚcią adsorbcyj-
ną i detoksykacyjną węgla drzewnego, polegającą na
mechanicznym pochłanianiu toksyn i wydalaniu ich
poza organizm ptaka,

Ten dobroczyrny wpĘrv dziaŁanja węgla drzewnego
na organizm ptaków miał również odbicie w ich prze-
żywalności. Wskaznik ten w obu grupach doświadczal-
nych był o 1,67Yo Wższy niż w grupie kontrolnej.
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Wyliczone dla poszczególnych grup wskazniki FEI
kształtowaĘ się następująco: grupa I 209, grupa II -
246 i grupa III - 262 punktów (.yc. l ). Swiadczą one o
korzystnym działaniu dodatku węgla drzewnego na
wyniki pro dukcyj n e kur cząt. Naj l ep sze e fekty pro duk-
cyjne otrzymano jednak przy zastosowaniu dodatku
węgla drzewnego w chwili podawania mieszanek,
Potwierdza to hipotezę badań, że dodawanie węgla
drzewnego do mieszanek w chwili ich produkcji może
być mniej korzystne niż dodawanie go do mieszanek
bezpośrednio przed skarmianiem, bowiem przez dłuż-
szą obecność w mieszankach może on adsorbować
korzystne składniki pokarTnowę paszy.

Oceniaj ąc obliczone wskaźniki anal'tzy rzeźnej
(tab. 3) stwierdzono pewne tendencje do polepszenia
wydajności rzeżnęj ptaków w grupie II i III, jednak
rożnice wynoszące 1,1 i 1 ,2oń w stosunku do ptaków
grupy kontrolnej nie zostaĘ potwierdzone statystycz-
nie. W tuszkach ptaków doświadczalnych stwierdzo-
no mniejszy łączny udział narządów wewnętrznych
(żołądka, wątroby i serca). Wynosił on w grupie I -
4,560ń, w grupie II 4,4oń I w grupie III - 4,2I%o, jed-
nak tylko udział masy seIca wykazŃ jednakową ten-
dencję do jej zmniejszenia się w przypadku podawania
dodatku węgla drzewnego. W tuszkach ptaków grupy
II stwierdzono istotnie większe żołądki mięśniowe, co
świadczy o ich większej aktywności i najmniejszy choć
nieistotny tldział wątrób, co z kolei może świadczyc o
korzystnym. wpływie dodatku węgla drzewnego na
Wspomaganie procesów przemiany materii.

Badane wskazniki krwi ptaków zposzczęgolnych grup
nie rózniły się istotnie. We krwi ptaków obu grup do-
świadczalnych stwierdzono jednakową tendencję obni-
żenia się hematokryhr i cholesterolu ogólnego (tń.4).

podsumowanie

Uzyskane wyniki badań wskazują że węgiel drzęw-
ny z drzew liściastych dodany w ilości 0,3oń do stan-
dardowych mieszanek może pozytywnie wpĘrvać na
wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Lepsze efekty
można uzyskać dodając węgiel drzewny do miesza-
nek bezpośrednio przed podaniem ich do skarmiania.
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