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Koreleski J., Świątkiewicz S., Maciejewicz-Ryś J.
Effect of goose glass (Galium apatine L.)seeds and plovitamine K, on bloiler chicken perfotmance

Summary

Results of the introduction of ground seeds (RNP) as a component of an unsupplemented diet or one supple-
mented with menadione was investigated. 640 one-day-old Ross chickens were allocated to 16 experimental
groups, each with 5 rep|icates of 8 chicks and kept in cages with a wire net floor. Starter (1-21 days-of-age),
grower (22-35 days-of-age) and finisher (36-44 da_vs-of-age) diets were used rvith an addition of 0,2 mg,3 mg
or 4 mg menadione/kg and included 1.5V",3oń or 5oń of RNP - substituted by ground łvheat (w/w). The basic
nutrient level and amino acid RNP composition were determined.

Moderate dietary levels of 1.5 or 3% RNP and a menadione supplement improved weight gains of chicks
during the initial period and for the total period of feeding. Inc|usion of moderate levels of RNP to the diet
improved the dressing percentage of chickens, but mortality increased from 0.60ń to 4.9o/o for the total period
of feeding. An interaction was determined between menadione addition level and RNP content in the diet in
case of weight gain, and a weaker relationship in the case of red breast meat co|or, tibia strength and blood
clotting time.

At a 5o/o RNP content in the diet the results of chicken weight gain were comparable to the group fed with
no seeds.

Keyrvords: goose grass (Galium aparine L.), provitamin Ę, broiler chickens

Szkodliwe działanie w paszy domieszki nie rozdrob-
nionych rozłupek przyfulii czepnej Galium aparine L.
(I2) - nie zostało potwierdzone u brojlerów indyczych
w pierwszym okresie (6) i kurzych w caĘm okresie
odchowu (9). Podobnie nie wykazano takiego działa-
nia w przypadku nasion rozdrobnionych u indycząt (6).
Na szkodliwość nie rozdrobnionych nasion przyfulii
w paszy kurcząt o nieśnym kięrunku uzytkowania w
drugim okresie chowu, wydają się natomiast wskazy-
wać obserwacje Januszewskiego i wsp. (4) -prrry c7rym
r ozw aża się ewentualne mechaniczne ich oddziaĘwa-
nie na pracę przewodu pokarmowego.

W oparciu o dane piśmiennictwa Koncicki i wsp. (6)
or az J anlszewski i wsp. (4) nvracają uwagę na zaw ar -

tośc w zteluprzytulii substancji farmakolo gtcznie czyn-
nych, a przede wszystkim glukozydu kumarynowego,
kumaryny, kwasów organicznych, substancji garbniko-
wych i saponin. W nasionach nie można więc wyklu-
czyc obecności kumaryny i jej pochodnych. Może na to
wskazyłvać prz7padek strat na fermie kurcząt brojle-
rów, w którym skojarzono obecność rozdrobnionych
nasion przytulii i wykrytego dwukumarolu w paszy ze
zmianami wybroczynowymi w mięśniach szkieleto-
r,vych, ścianie żołądka gruczołowego, przekrwieniem

narządów wewnętrznych i krwoto cznym zapaleniem
śluzowki j elit, które wskazuj ą na niedobór witaminy K.

Premiksy witaminowe dla drobiu wprowadzajądo
paszy prowitaminę K. (menadion, dwumetylo- 1,4-naf-
tochinon), ktor a zapo średnictwem mikrofl ory j elit, po
dołączeniu grupy poli-izoprenylowej, przechodzi w
czynną witaminę K. ( 1 4). Kuracj a antybioĘkowa moze
upośledzic ten proĆes i wywołać stany niedoborowe
(7). Kumaryna i jej pochodne (dwukumarol) są anta-
gonistami witaminy K (11), która decyduje o syntezie
protrombiny i innych składników wpłpvających na
krzepliwość krwi. Związkt kumarynowe, mogą zabu-
rzyć działanie witaminy K w organizmie, przyczyntć
się do zwiększeni a przepuszczalności naczyń krwio-
nośnych i wystąpienia syndromu hemoragicznego.
W praktyce może więc powstaćprzypadek równocze-
snego zmniejszenia poziomu czynnej witaminy K w
organizmie i obecności kumaryn w paszy.

Celem badań było określenie wpĘwu wprowadze-
nia rozdrobnionych nasion przytulii (RNP) do mieszan-
ki paszowej z rożnym dodatkiem witaminy K. na
wskaźniki produkcyjne i poubojowe, batwę mięsa, ćzas
krzepnięcia krwi, lepkość treści jelita cienkiego i wy-
tr zymałośc ko ści kurcząt broj lerów.



Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 640 jednodniowych kurczę-

tach Ross, przydzlelonych losowo do 16 grup doświadczal-
nych z 5 powtórzeniami po 8 sztuk. Kurczęta trzymano w
klatkach na podłodze z siatki ze stałym dostępem do pa-
szy (sypkiej) oraz wody i przy zapewnionych wymogach
temperatury. W doświadczeniu wyodrębniono 3 okresy
odchowu, tj. od 1 do 2I, od22 do 35 i od 36 do 44 dni
ży cia, w ktorych sto sowano podstawową mieszankę paszo-
wą typu starter, grower i finiszer nie zawierającą dodatku
witaminy K,, lub z dodatkiem witaminy w ilości 2,3 hlb 4
mg/kg. Do tych mieszanek wprowadzano RNP w ilości 1,5;

3 i 5% (tab. l) - w miejsce śruty pszennej (w/w).
Nasiona analizowano na zawarlośc podstawowych skład-

ników pokarrnowych stosując metody standardowe (.I) oraz
oznaczono skład aminokwasowy białka przy użyctu anali-
zatora Beckman 1ż6 AA- w hydrolizatach kwaśnych i po
wstępnym utlenieniu aminokwasów siarkowych.

Określano masę ciała, ilość pobranej paszy oraz ltczbę
padnięc i na tej podstawie, w kolejnych okresach odchowu
obliczono przyrost masy ciała, wykorzystanie paszy oraz
śmi erle lno ś ć kurc z ąt. P o zakończeniu do świ ad czeni a z każ-
dej grupy wybrano reprezentatywne 4 kurki i 4 kogutki o
masach zbliżonych do średniej dla danej grupy i poddano
je ubojowi przez dekapitację. Określono wydajność rzeźną
tuszek (bez głowy i skoków), udział lłuszcztl sadełkowego
(poduszka tłuszczowa 1amy ciała i tkankathlszczowa zdję-
taze śctanmielca) oraz masę żołądkagruczołowego i mięś-

Tab. 1. Schemat doświadczenia

l

ll

lll

lV

V

Vl

vll

Vlll

lx

x

xl

xll

x!ll

xlV

xV

xVl

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

niowego (po oczyszczentu z treści), wątroby, śledziony i
serca wyrazając w oń masy tuszki.

Dla określenia wpływu obydwu czynników doświadczal-
nych - do badania kości wybrano kurczęta z grupy I, IV,
XIII i XVI, tj. nie otrzymujące, lub otrzymujące w paszy
najwyższy poziom menadionu (a mg/kg) i RNP (5%). \Ąl-
preparowane kości piszczelowe poddano badaniu wytrzy-
małości na złamanie przy lżyciu aparatury Instron, typ
5542.

Celem określenia wpływu róznego poziomu RNP w pa-
szy na lepkośc treści jelita cienkiego przy jednakowym
zaopatrzenilw witaminę K. do pomiaru wzięto kurczęta
z grupy II, VI, X i XIV - otrzymujące mieszanki paszowe z
jednakowym dodatkiern menadionu (2 ng/kg) oraz bez
ldziaŁulub zudziałęm 5% RNP. Lepkośc treści jelita cien-
kiego, pobranej z dwunastnicy i jelita czczego (na odcinku
do divefticulunl vite]]j MeckeliĄ od nakarmionych kurczaJ,
po odwirowan7LL, oznaczano na wiskometrze kapilarnym rł,

temperaturzę37"C i wyrazono w stosuŃu do lepkości wody
destylowanej.

Bar-wę mięśnia piersiowego Qn. pectoralis maior),1ako
średniąz 9 odczytów, oznaczono na chromametrze Minol-
ta CR 300. Czaskrzepnięcia krwi pobranej przy dekapita-
cji określano według Barańskiego i wsp. (2),

Zebrany materiał opracowano statystyczni e przy uzyciu
analtzy wariancji, a istotność rożnic między grupami bada-
no przy uzyciu wielokrotnego testu rozstępu Duncana (pa-
kiet Statistica 5.0 PL).

Wyniki iomówienie
Z aw arto ś c b i ałka o gó lne go i tłuszczll w RNP (tab . 2)

była podobna do ziarna żyta, kukurydzy i sorga (10),
Iecz zawtęrały one znacznlę mniej skrobi, natomiast
więcej cukrów redukujących. Zawartość włókna su-
rowego była porównyrvalna z suszem z traw, a ilośó
popiołu zbltżona do strączkowych grubonasiennych
(łubin, bobik). Pod względęm zawartości skrobi i cu-
krów redukujących RNP odpowiadaĘ kolejno otrę-
bom pszennym i śrutom poekstrakcyjnym.

Wyniki analtzy składu aminokwasowego (tab.2)
wskazuj ą żę b adane nasiona zaw ięr aj ą ilo ś ci amino -
kwasów podobne do zbóż. W przypadku lizyny i me-

Tab.2. Skład chemiczny nasion przytulii czepnej (w g/kg)

sucha masa

Białko ogólne

Ekstrakt eterowy

Włókno sulowe

Popiół

Subst. bezazotowe wyc.

Skrobia

Gukry ledukujące

Azot alfa-aminowy

887,3

108,0

11 ,5

206,2

44,2

517,4

198,9

7 4,7

83,6

L izyna

Gystyna

Metionina

Treonina

Alg inina

3,56

2,24

1,60

3,51

5,93
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ti oniny i l o ś c i o dp o w iadą ą ziamu p szeni cy, metioniny
ziamu żyta, a treoniny i cystyny - ziarnu jęc zmienia.
Wprowadzenie RNP do mieszanek paszowych, w

miejsce śruty pszennej, w ilości 1,5; 3 i 5% spowodo-
wało zmniejszenie poziomu białka ogólnego odpo-
wiednio o 0,16 g; 0,33 g i 0,55 glkgitŁuszczu o 0,13 g;
0,26 gi0,43 glkgoraz zwiększenie zawartości włók-
na surowego o 2,65 g; 5,3l g i 8,85 glkg. Zmiany skła-
du chemicznego mieszanek okazały się więc bardzo
małe - praktycznte nie mogąc wpĘrvać na wyniki pro-
dukcyjne.

W doświadczeniu na kurczętach (tab. 3), w starle-
rowym okresie żywtenia, największy przyrost masy
ciała miały kurczęta otrzymujące w paszy 1,5oń (gru-
pa VI) Iub 30ń RNP z dodatkiem menadionu w ilości
2 mglkg. Najlepsze wykorzystanie paszy stwierdzono
w grupach żywionych mieszanką z udziałem 3oń na-
sion, lub bez udziaŁu nasion i z dodatkiem 2 i 4 mg
prowitaminy K./kg. W dwuczynnikowej analizie sta-
tystycznej dodatek K" w ilości 2-4 mglkg oraz wpro-
wadzenie I,5 i30ń RNP do mieszanki paszowej po-
wodowało polepszenie przyrostu masy ciała kurcząt
(p < 0,01). Brak dodatku lub uzupełnienie paszy pro-
witaminą K oraz wprowadzenie 1,5 i 3% RNP nie
miało wpĘwu na stopień wykorzystaniapaszy u kur-
cząt. Dopie rc przy wprowadzenfu 50ń RNP nastąpiło
pogorszenie wykorzystantapaszy (p < 0,05),

Za caĘ okres odchowu (tab. 3), największy przy-
rost masy ciała odnotowano u kurcząt otrzymujących
w paszy I,5 L 3Yo RNP oraz przy uzupęłnieniu mie-
szanki dodatkiem 2i4mgK./kg. Badane czynniki nie

4ffi

wpłynęĘ natomiast w sposób istotny na ilość paszy
zużytej na jednostkę przyrostu masy ciała.

W analizie statystycznej (tab. 3) zarówno dodatek
witaminy K. w ilości 2-4 mglkg,jak i wprowadzęnie
1,5 i3oń RNP - w porównaniu z kurczętami nie otrzy-
mującymi menadionu lub nasion - polepszyło przy-
rost masy ciała (p < 0,05) bez wpĘ.wu na stopień
wykorzysta nia p aszy. D la porównani a, statysĘcznie nie
potwierdzon e zmniej szenie masy ciała u 4-tygodnio -

wych kurcząt o nieśnym kierunku uzytkowania, w
wyniku braku dodatku menadionu do paszy wykaza-
no w badaniach Lavelle i wsp. (8). W innym doświad-
czenlu (5) wykonanym na indyczętach w wieku do 14
dni dodatek witaminy K,, zrożnicowany w zakresie
od 0 do 2 mglkg mieszanki paszowej, nie miał jednak
wpĘ.v,u na przyrost masy ciała i wykorzystanie paszy.

DIa przyr ostu masy ciała, poziom dodatku witami-
ny K, i udziału RNP w paszy wykazano w doświad-
czeniu istnienie statystycznie potwierdzonej interak-
cji, wysoko istotnej w pierwszym okresie odchowu
(tab. 3).

Wprowadzenie l ,5 i3Yo RNP do mieszanek paszo-
wych dla kurcząt brojlerów nie tylko nie pogorszyło
przyrostów masy ciała, 7ecz dało statysĘcznie potwier-
dzone ich polepszenie. Brak niekorzystnego działania
RNP na masę ciała 21 dniowych indycząt wykazał
Koncicki i wsp. (6).

Pomijając gatunkowe rożnicę w potrzebach pokar-
mowych kurc z ąt i indy cząt mo żna dokonać p orówna-
nia wyników. W cytowanej pracy (6) RNP dodano w
ilości 0,5; 1,5 i30ń do gotowej mieszanki paszowej -

powodując w niej pewne zmiany w
zawartości składników pokarmo-
wych otaz dodatków paszowych.
Tym można tŁumaczyć osiągnięcie
przez indy częta do świadczalne niż-
szej masy ctała, rzędu 334-340 g, w
porównaniu z 355 g w grupie kon-
trolnej, żywionej mieszanką paszo-
wąbez dodatku RNP.

W badaniach własnych nasiona
wprowadzono jako recepturowy
składnik mieszanki (w miejsce śruty
pszennej) - przy minimalny ch zmia-
nach zawartości składników pokar-
mowych w paszy. W warunkach
stworzonych w pracy, RNP miĄ też
możliwość wykazania swoich ewen-
tualnych korzystnych cech jako
składnik paszy i tak się stało. Do-
datni efekt wprowadzenia nasion za-
nikał jednakprzy większej ich ilości
(5%) w mieszance.

PrzeżywaIność kurcząt w doświad-
czeniu była dobra (tab.4). Analizu-
jąc padnięcia i brakowania w pierw-
szym okresie i za caĘ okres odcho-
wu mozna zauważyć brak wp§rvu

Tab. 3. W_vniki produkcyjne u kurcząt za starterowy, (1-2r dzień życia) i cały (1-
41 dzień życia) okres odchowu (średnie dla czynników głównych doświadczenia)

Objaśnienia: wartości średnie w wierszach ozllaczonę rożnyml, małymi literami rożnią
się istotnie przy p < 0,05; dużymi -przy p < 0,01, Interakcja: *p < 0,05; **p 
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Poziom dodatku wilaminy K

387,9aA

424,1E

409,2bA8

420,3E

1,76

1,71

1,75

1,70

2,5

3,1

2,5

1.9
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1 855,gaA

1 892,8łA

1894,8ńA

1928,7M
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1838,()aA

1966,1Ń

1912,3E

1 854,7aA

2,16

2,11

2,14

2.12

3,7

3,1

2,5

3.1

10,32 l ,,;,



dodatku prowitaminy K_,, natomiast wzrost śmiertel-
ności w wyniku wprowadzenia do paszy RNP. Bada-
nie sztuk padĘch w pierwszych dniach życiawykaza-
ło u piskląt zapalente pępków i woreczków żóhkowych
oraz skazę moczanową wskazując na nienajlepszą
jakość wstawionego materiah,r. Sporadycznie w posie-
wach stwierdzono wzrost E. co]i. Po terapii zużyciem
leku Enterobioflox - objawy te ustaty. U starszych
kurcząt przew ażŃy przypadki charłactwa i wykrąrwie-
nia kończyn dolnych, a pod koniec odchowu nagłe

Tab.4. Wyniki analizy rzeźnej kurcząt brojlerów (średnie dla
czynników głównych doświadczenia)

Objaśnienia: wartości średnie w wierszach oznaczofle różnymi
małymi literami róznią się istotnie przy p < 0,05; dużymi - przy
p < 0,01; interakcja: *p . 001

Tab. 5. Względna masy narządów wewnętrznych w 9/100 g
masy, tuszki (średnie dla czynników głównych doślviadczenia)

Objaśnienie: wartości średnie l,v wierszach Qznaczot7ę różnymi
małylli literami różnią się istotnie pfzy p < 0,05; duzymi przy
p < 0,01
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upadki wyrośniętych sztuk, niekiedy z objawami en-
cefalomalacji.

W analizie dysekcyjnej (tab. 4), najlepszą wydaj-
nośc rzeźnąmlały brojlery otrzymujące w paszy 3Yo
RNP. Otłus zczenię kurcząt było ogólnie niewielkie,
pr zy czym naj mni ej tŁuszczu s adełkowe go stwierdzo -

no u kurcząt żywionych mieszanką paszową bez do-
datku menadionu i b ęz udziahl b adanych nasion. Broj -
lery te charakteryzowała także nalniższa wydajność
rzęźna. W dwuczynnikowej analizię statystycznej do-
datek witaminy K nie wpłynął na badane cechy rzeż-
ne, natomiast wydajnośc rzeźnakurcząt rosła wtaz z
zwiększającym się do 3%o udziałem RNP. Najmniej
tŁaszczu stwierdzono u kurcząt otrz5lmuj ący ch paszębez
udziałulub z udztałęm 5Yo badanych nasion. W przy-
padku wydajności rzeźnej wrykazano istnienie interak-
cji między cąmnikami: dodatku witaminy i udziału RNP
W paszy.

Z analizy masy narządów (tab, 5) wynika wpływ
zwiększającego się udziatu RNP w paszy na wzrost
masy żołądka mięśniowego i zmntejszente żołądka
gruczołowego i mięśnia sercowego. Obserwuje się tak-
że mniejsząmasę wątroby przy I,5 i3Yo nasion, anaj-
większąmasę śledziony obserwowano przy 5% RNP,
Zrożnicowanie masy wątroby i śledziony przy rosną-
cym poziomie witaminy K nie miało natomiast cha-
rakteru zmian kierunkowych.

Wyjaśnienie pTzyczyny korzystnego wpływu RNP
na przyrost masy kurcząt oraz stopień otŁLlszczenia
tuszki jest trudne. Nie można jednak wykluczyć obec-
ności w RNP cąmnika o nieznanej nahlrze (pokarmo-
wej lub farmakologicznej) polepszającego wzrost, któ-
re go wpĘw zantka pr zy wy żs zy m (5 %) ńztale nas i on.

W RNP stwierdzono znacznę ilości bezazotowych
sub stancj i wyciągowy ch pr zy równoczęśnie niewiel-
ktej zawartości skrobi i cukrów prostych. Taki skład
frakcji moze sugerowac obecność polisacharydów nie-
skrobiowych (NSP) i ich antyodżywczego działanl,a.
Wyniki pro dukcyj ne uzyskane w do świ adc zeniu prze -
c zą j e dnak taki emu zało żeniu, p o dob n i e j ak r e zultaty
pomiarów lepkości treści jelita cienkiego (tab. 6).
U kurcząt otrzymujących mieszankę z rosnącym ldzja-
łem RNP obserwowano bowiem wyraźnątendencję

Tab. 6. Wyniki pomiaru lepkości treści jelita cienkiego kurcząt

Tab. 7. Wyniki pomiaru wytrz)Imałości kości piszczelowych
na złamanie

Poziom dodalku wilaminy K (ms/(s)

Zawartość nasion przylulii w diecie (%)

1 ,16

1,14

1,46

1,35

1 ,1 saA

1,48M

151M

1,24il

0,012

Poziom dodatku wilaminy K (ms/ks)

Zawańość nasion przytulii w paszy (%)

1 ,59a I o,łal o 3,24mc 0,247u 0,609E

3,02rAB 0,246dA 0,523aA

2,89Ą 0,229* 0,528aA

3,33bc o,zoznł | o,ssarł

sEM 0,032 0,069 0,044| 0,0059 l0,0069
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do zmniejszęnia się lepkości treści
jelita cienkiego. Wzrost lepkości jest
istotnym wskaźnikiem obecności roz-
puszczalnej frakcjiNSP wpaszy i nie-
korzystne g o działania na przyswoj e-
nie składników pokarmo-
wych i wskaźniki produk-
cyjne (13).

Znaczęnię witaminy K
w organizmie jako czyn-
nika istotnego w procesie
krzepnięcia krwi uległo
r ozszeT zeniu po wykaza-
niu jej roli w syntezie
kwasu 7-karboksy-gluta- Objaśnicnic: warlości średnie w

minowego. Jest on Jt łua- PrZy P < 0,05; duzyllli przy p

nikiem białek występujących i syntetyzowanych w wie-
lunarządach, w Ęm takze osteoblastach kości i chon-
drocytach chrząstki (3 ). Pomiary wytr zymałości ko ści
piszczelowych na złamanię (tab. 7) u brojlerów ży-
wionych pasząbez dodatku,Iub z dodatkiem 4 

^gmenadi onu lkg p aszy nie były statystyczn ię zr o żntc o -
wane. Zaznacza się jednak tendencja do wzrosfu wy-
trzymałości po wprowadzeniu RNP do paszy, a szcze-
gólnie w przypadku I,5 i30ńudziaŁunasion.

Różnice w czasie krzepnięcia krwi u kurczątżywio-
nych paszą z różnym dodatkiem menadionu (tab. 8)
nie zostały staĘstycznie potwierdzone, niemniej za-
znaczyła się tendencja do skrócenia czasu po dodaniu
do paszy menadionu. Tendencja była wyraźniejsza u
kurcząt nie otrzymujących w paszy RNP niZ w obec-
ności 5% nasion.

Barwa mięśnia piersiowego w zakresie jasności i
koloru żołtego nie wykazywaŁa zmtan kierunkowych
w za|eżności od braku lub dodatku menadionu (tab.
9).W zakresie koloru czerwonego większe wysycenie
barwy w stosunku do grupy bez dodatku menadionu
uzyskano przy dodatku 2 mg i 3 mg prowitaminy/kg,
odpowiednio przy braku lub obecności w paszy 5% RNP.

Przedstawione wyniki badań mogą świadczyc o Ęm,
ze umiarkowane ilości RNP (1 ,5,3o^) w mieszankach
paszowych dla kurcząt brojlerów w niewielkim stop-
niu wpĘwaj ąna zaw arto ś ć składników pokarnowych.
Te ilości RNP w paszy zwiększyły przyrost masy ciała
kurcząt, podobnie jak dodatek menadionu, oraz po-
|ep szyĘ wydaj no ś ć r ze źnątuszek pr zy ró wno c z e snym
zwiększeniu procentu upadków i brakowań. Zaryso-
wała się zależnośc między dodatkiem witaminy K
i wprowadzeniem RNP do mieszanki a przyrostem
masy ciała kurcząt brojlerów oraz słabiej zaznaczony
związek między poziomem witaminy K i RNP w pa-
szy a barwą mięsa, wytrzymałością kości i czasem
krzepnięcia krwi.
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Tab. 8. Wl,niki pomiaru czasu krzepnięcia krwi

Numer grupy

lIll llll luIxlll Ixru|xvIxvl
sEM

Czas krzepnięcia krwi (s) 141 128 131 139 141 137 135 139 3,491

Tab. 9. Wyniki pomiaru barwy mięsa

ll xvlxvlll

Numer grupy

lv I xlll xV
sEM

Jasn oś ć

Kolol czerwony

Kolol żółty

56,2()dA

1 1 ,60łA8

4,89a

54,95aA

12,28B

5,20a

56,76ÓA

11,24d,B

5,16a

57,97M

1 0,77aA

5,24a

57,45M

11 ,34dA8

5,72a

56,52abA

,t1 
,46dAB

5,18 a

56,md

1 2,1 1 
bA8

4,85a

57,92M

11,29d,8

5.24a

0 263

0 
,l25

0 105


