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Sumrnary

Two hundred piglets (Polish Large White x Polish Landrace) of x Duroc crossbreed (100 gilts and 100
barrows) at 9.0 + 0.1 kg initial body weight were a|lotted to four feeding groups. In group I, the control one, the
animals were fed with the standard PW mixture for piglets. Group IV was fed the control group mixture
together with the additive of 20 mg avilamicyn per 1 kg of diet food. The control group mixture was supple-
mented with 30 g herb mixture per 1kg PW diet in groups II and III. The herb mixture of group II components
was the following: leaves of great nettle (Urtica dioica L.) and plantain (Plantago lanceolata L.), rosemary
(Rosmarinus officinalis L.), §arden thyme (Thymus vulgaris L.) and wild thyme,(Thymus serpyllum L.) and
fruits of juniper (Juniperu§ communis L.). Leaves of great nettle, herb of knotgrass (Polygonum aviculare L.),
lyophilised garlic bulbs (Allium sativum L.), the seeds of anise (Pimpinella anisum L.) and echinacea (Echinacea
purpurea (L.) Moench) were fed to group III.

The piglets were housed in pens (ten gilts or ten barrows per pen). Feed and water were available ad libitum.
The experiment lasted 40 days, afterwards blood samples were taken from 6 piglets of every group. Hematocrit,
the number of erythrocytes, leukocytes, segńents, monocytes, eosinophiles, basophi|es, hemoglobin level in the
blood, as well as immunoglobulins. IgG and mineral content of the blood plasma wer€ determined. l'

The herb supplements to the diets allowed for the attainment of even better production gains than with the
antibiotic additive. Piglets fed the mixture containing leaves of great nettle, herb of knotgrass, lyophilised
garlic bulbs, anise and echinacea seeds had the best daily gains, feed utilization and blood indices.
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Ptaca oryginalna

W chowie świń, a zwłaszcza w odchowie prosiąt. po-
szukuje się proekologicznych dodatkóW alternatyłvnych
do arrtybio§ków paszowych lub innych chemioterapeu-
tyków. Wiele wykonano jlżbadań ukieruŃowanych na
wykorzystanie probiotyków, enzymów paszowych, kwa-
sów organicznych, a ostatnio l zioł (6,7 , I0). W ziołach
upatruje się możliwości nadania atrakcyjnego dla pro-
siąt zapachu i smaku paszy, modulacji flory bakteryjnej
przewodu pokatmowego, przyspies zenla rozw oju aktyw-
ności enzymów trawiennych, wzmocnienia systemu im-
munologicznęgo oraz oddziaĘw ań antyoksydacyjnych
w ustroju (1, 3, 9-11,14). Dotychczasowe badaniawła-
sne (6) oraz innych autorów (10-12) wykazały, że do-
datek niektórych ziół przyczynia się do poprawy efek-
tów produkcyjnych w odchowie prosiąt. Zwierzęta
szybciej rosną lepiej wykorzystują paszę i znacznte
rzadziej odnotowywanę są zablrzenia na tle pokarmo-
wym. P oza efektarni pro dukcyj ny mi zioła oddziaływuj ą
na system odpornościowy organizmu, modyftklljąc za-
wartość składnikow krwi (6, 10-12).

Celem podjętych badań było określenie wpĘłvu do-
datku mi e sz anek z i ołowy ch zaw ler aj ący c h l i ś c i e p oklzy -

wy i babki lancetowej, ziele rdestu ptasiego, rozmarynu,
macierzanki i tymianku, cebulki czosnku, owoce jałow-
ca. nasiona jeżówki i anyżu w Ąwieniu prosiąt na wzrost
zwierzą| obtaz morfologiczny krwi oraz zawartość
składników mineralnych i przeciwciał IgG w surowicy.
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Matetiał imetody
Badania żywieniowe przeprowadzono na prosiętach rasy

(pbz x wbp) x duroc. Doświadczenie przeprowadzono na
200 prosiętach odsadzonych o początkowej masie ciała 9,0
+ 0,1 kg, podzielonych analogowo na 4 grupy po 25 loszek i

25 wieprzków w każdej. Zwierzętatrzynane byĘ po 10 szfuk
w klatkach o podłozu rusztowym. Zwierzęta grupy I (kontrol-
nej ) Ą,rviono standardowąmieszaŃą pełnodawkową typu PW
(11j% białka ogólnego, 12,6 MJ energii metabolicznej).
W grupie II i III do wymienionej paszy wprowadzono dodatek
30,0 g mieszanki ziołowej ,zaśw grupie IV zastosowano doda-
tek antybiotyku paszowego avilamycyny w ilości 20 mg,kg r

paszy. W składzie mieszanki ziołowej dla grupy II znalazły się
liście pokrzyrvy zwyczĄnej (Uttica dioica L.) i babki lanceto-
wej (Plantago ]anceolata L.), ziele rozmarynu lekarskiego (Ro-
smańnus oflicinalis Z.), tymiaŃu pospolitego (Thynlus wL
garis L.) i macierzanki piaskowej (Thynus selpyllttn L.) oraz
owoce jałowca (Juniperus cotntnunis r ). W mieszance dla
grupy III zastosowano liście pokrzywy (Urtica dioica L.), zie-
le rdestu ptasiego (Polygonunl aviculare L.), czosnek (Allium
s ati v um Z, ) 1 i ofi l izow any ot az nas iona any żu (Pńnp i n e ] l a a n j -
swn L.) i jeżówki purpurowej (Echinacea pulpurea Z,) w od-
powiednio dobranych wzaj ernnych proporcj ach.

Zwterzęta były dwukrotnie ważone: na początku badań
i po 40 dniach trwania eksperymentu, Pod koniec badań po-
brano krew od 6 loszek i 6 wieprzykow zkażdej grupy. W po-
branych próbkach oznaczono liczbę erytrocytów i leukocy-
tów wraz z leukogramem, wafiość hematokĄltową i poziom



hemoglobiny zgodnie z postępowaniem podanym przez Neu-
meister i wsp, (13). Zawartość immunoglobulin IgG okre-
ślono metodąimmunodyfuzji radialnej wg Manciniego w mo-
dyfikacji Fahey i McKelvey (4), wykorzystując zestawy dia-
gnostyczne Pig IgG-NL kits,,BIND A RIDTM (The Binding
Site, Biringham, UK). Surowicę rozcięirczano 7% BSA (bo-
vine serum albumin) i nanoszono strzykawką Hamiltona do
baseników na płytce (RID Plates) . Po 72 h inkubacji w tem-
peraturze 22" C mięrzono średnice kręgów precypitacyjnych.
Zawartość lgG odczytywano z dołączonej do zestawu tabeli
(RID References Table). Oznaczono również zawartośc
składników mineralnych w surowicy metodą spektrofotome-
trii płomieniowej (2).

Uzyskane dane liczbowe poddano analizie wariancji i otrzy-
mano warlości średnie dla grup oraz błąd standardowy dla
średnich, zaś istotność różnic między średnimi wartościami
analizow anyc h c ec h w y znaczono te stem t- Studenta.

Wyniki i omówienie

Masa ciała prosiąt w poszczególnych grupach do-
świadczalnych na początku doświadczenia była zblt-
żona i wahała się w granicach 9,0 + 0,1 kg. Najlepsze
przyrosty masy ciała osiągnęły prosięta w grupie II i
III, żywione mieszanką z dodatkiem ziół, a najsłabsze
w grupie I, bez żadnych dodatków (tab. 1). Różnice
między grupąIIl a I (kontrola) i IV (dodatek antybioty-
ku) okazały się statystycznie istotne (p < 0,05). Dzięn-
ne pobranie paszy było zbliżone w grupach i wahało
się od 576 gw grupie IV do 598 g w grupie IlI. Mozna
jednak zaobserwować nieco lepszą żerność u prosiąt
otrzymujących mieszanki z dodatkiem ziół. Najsłab-
sze wykorzystanie paszy zanotowano l zwierząt kar-
mionych mieszanką kontrolną w pozostałych grupach
wskaznik ten kształtował się na zb|iżonym poziomie
7,62 + 0,0l kg na 1 kg przyrostu masy ciała.

Wskaźniki hematologiczne krwi (tab.2) uzyskane u
prosiąt w grupie I (kontrola bez dodatkl zioł i antybio-
tyku) mieściły się w granicach warlości referencyjnych
(5, 16). Poziom IgG odpowiadał zaś wartościom poda-
nym przez Kołacza i wsp. (10). Najwyższe warlości
hematokrytu, hemoglobiny i erytrocytów stwierdzono
u prosiąt otrzymujących w paszy dodatek mieszanek
ziołowych (grupa II i III). W krwi prosiąt grupy IV
otrzymującej w paszy dodatek anĘbiotyku, zanotowa-
no najwięcej leukocytów, ale uzyskane różnice nie zo-
stały statystycznie potwierdzone. Nie stwierdzono istot-
nych zmian w leukogramie krwi prosiąt, spowodowa-
nych dodatkiemzioł lub antybiotyku. Najwyższe stęże-
nie immunoglobulin klasy IgG w surowicy krwi stwier-
dzono u prosiąt w grupie III, a najniższą w grupie IV z
dodatkiem antybiotyku. W pozostałych grupach I i II
wartości te kształtowĄ się na zbliżonym poziomie.

Dodatek zioł przyczynił się do zwiększenia zawar-
tości sodu, potasu, magnęzlu oraz że|aza i miedzi w
surowicy krwi prosiąt (tab. 3). Uzyskane różnice dla
średniej zawartości sodu między grupąII a I lub IV, dla
potasu między grupąI aII oraz dlamagnezu między I a
II lub III okazały się statystycznie istotne. Najniższą
zawartość Zn stwierdzono w grupie II, a najwyższą w
IV (dodatek antybiotyku).

W przeprow adzony chbadaniach stwierdzono popra-
wę efektów produkcyjnych w postaci wyższych przy-
rostów masy ciała oraz tendencję do lepszego wyko-
rzystaniapaszy u prosiąt żywionych pasząz dodatkiem
mieszanek ziołowych. Wyniki te pozostają w zgodno-
ści z wcześniejszymi badaniami własnymi (6), ale wy-
konanymi z innymi komponentami ziołowyml oraz
potwierdzają poglądy innych autorów (I0, 12), że za-
warte w ziołach olejki eteryczne, goryczki oraz flawo-
noidy i inne substancje biologicznie czynne (9) przy-
czyniająsię do poprawy zdrowotności prosiąt (ograni-

Tab. 1. PrzyrosĘ dzienne oraz pobranie i wykorzystanie paszy

Objaśnienia: a, b wartości średnie ozl7aczonę róznymi literarni
rózniąsię istotnie statystycznie przy p < 0.05; SEM błąd stan-
dardowy dla średnich

Tab.2. Wybrane wskaźniki krwi prosiąt

Objaśnienia: jak w tab. l.
Tab. 3. Zawartość wybranych składników mineralnych w
surowicy krwi prosiąt

Masa począlkowa, kg

Masa końcowa, kg

Przyrosty dzienne,9

PObranie paszy, g. dzień-l

Wykorzystanie paszy, kg ,kg-1

Hematokryt, %

Hemoglobina, g.d1-1

Erytrocyty, mln.p;-1

LeukocyĘ, tys..url

segmBnloWane

pałeczkowate

Limlocyty

M onocyty

Eozynolile

Bazolile

lgG w surowicy, g.|-1

40,3

14,6

6,47

26,47

24

1

71

2

1

1

1238a

42,1

14,8

6,69

25,72

25

2

68

2

2

1

12,62a

42,5

14,9

6,73

26,03

21

2

70

3

2

2

,l4,nb

41,2

14,4

6,58

26,92

24

0

71

1

3

1

11,02c

1,43

0,82

0,48

2,11

0,45

0,05

1,21

0,05

0,05

0,02

0,68

Sód, mmol.|-1

Polas, mmol.|-1

Wapń, mmol,|-1

Magnez, mmol.|-1

Cynk, pmol.|-1

Żelazo, pmol.|-1

Miedź , pmol.|-1

1Ą2,89a

4,89a

3,27

1 32a

17,28ó

23,14

18,24

152,14b

5,63b

3,43

1,61b

15,78a

24,16

18,79

147,,l7d

5,46ó

3,41

1,57b

18,34d

2Ą,47

19,82

144J7a

5,32ó

3,31

1,43Ó

20,ffib

23,45

18,68

Objaśnienia: jak w tab, l.
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czenje biegunek) otaz lzryskiwania lepszych efektów
produkcyjnych w odchowie prosiąt. Kołacz i wsp. (10)
po podaniu mieszanki ziołowej z kwiatu rumianku i
nagietka, nasion kopru i kozieradkt oraz zielabazylti
uzyskali o 46 gwyższy przyrost dzienny prosiąt w sto-
sunku do grupy kontrolnej. Stwierdzili też w tej grupie
wzrost aktywności fagocytarnej neutrofilów. Lin i wsp.
(12) pod wpływem dodatku 20 gmieszaniny ziół chiń-
skich ( C o d o n op s i s tangs h en, A tra c tyl o d e s l a n c e a, Cra -
taegus oxyacantha, Angelica spp, Portulaca sativa, Gly-
cytrhiza glabĄ lzyskali lepsze przyrosty masy ciała o
15,4oń w odniesieniu do grupy kontrolnej. Niektórzy
autorzy (14, 15) uważają że pod wpływem substancji
biologicznie czynnych zawartych, m.in, w czosnku,
anyżu, tymianku i rozmarynie zmniejsza się wyraźnie
ilośc bakterii patogennych w paszachiprzewodzie po-
karmowym świń.

Analiza liczby erytro cytów, zawar1o ś ć hemo glob iny
i wańości hematokrytowej krwi prosiąt wykazałapra-
widłową erytropoezę u tych zwierząt (5). Najlepsze
wartości tych wskaźników uzyskano w grupie III, w
której prosięta otrzymywały mie szankę ziołową zawie-
rającą liście pokrzywy, zie|e rdestu ptasiego, cebulki
czosnku oraz nasiona anyżu i jeżówki purpurowej. Za-
warte w niej składniki mineralne, w tym i żelazo, nte-
które witaminy (kwas foliowy, pirydoksyna) oraz ami-
nokwasy egzogenne (9) przyczyniły się do zoptymali-
zowania erytropoezy u prosiąt tej grupy. Liczba krwi-
nek białych oraz udział granulocytów obojętnochłon-
nych, kwasochłonnych i zasadochłonnych oraz mono-
cytów i limfocytów nie były w znaczącym stopniu de-
tetminowane do datki em ziół Lub antyb iotyku p as zowe -

go w zywieniu prosiąt.
Immunoglobuliny klasy IgG stanowią w surowicy

około 75-80% wszystkich immunoglobulin i stanowią
istotny komponent nabytej odpowiedzi humoralnej (13).
Jako produkt klonu stransformowanych limfocytów B
do komórek plazmaĘcznych, wytwarzane są w odpo-
wiedzi na sygnały cytokinowe (IL-z,IL-6 oraz IFN7).
Koncentracja IgG w surowicy świń zależy, m,in. od
czynników środowiska, w tym i składników paszy ( 10).
Hipogammaglobulinemia wtórna (pierwotna powodowa-
na jest czynnikami genetycznymi) bywa, m.in. następ-
stwem niedożyłvienia zwtetząt, w tym głównie niedo-
borem białka i aminokwasów w paszy, zaś wzrost im-
munoglobulin może być spowodowany występowaniem
niektórych substancji biologicznie czynnych,m.in. w zio-
łach (10, I2). Wyraźne zwiększenie stężenie IgG w su-
rowicy krwi prosiąt grupy III, dla których w paszy za-
stosowano dodatek mieszanki ziołowej zawierającej li-
ście pokrzyłvy, ziele rdestu ptasiego, cebulki czosnku,
oraz nasiona anyżu i jeżówki purpurowej zdaje się po-
Blll,erdzac tę sugestię. zawarte w tych zlołach metaboli-
ty wtóme, m,in. anetol w anyzu, awikularyna w rdeście
ptasim oraz dwusiarczki allilowe (SAC) w czosnku i echi-
naceina w jeżówce mogą stanowic istotny bodziec dla
zwiększonej odpowiedzi humoralnej organizmu (1, 9).
Najnizsze zawartości IgG stwierdzono w surowicy pro-

siąt grupy IV, ohzymującej dodatek an§bio§ku. Intere-
sujące jest porównanie stęzenia IgG w surowicy prosiąt
grupy II i n fu < 0,05). Moze to sugerowaó, że nie
wszystkie zioła, a właściwie zawatl.c w nich substancje
biologicznie czynne powodują zwiększenie nabytej od-
powiedzi humoralnej organizmu.

Spośród składników mineralnych w surowicy pro-
siąt istotne zmiany zanotowano dla zawattości sodu,
potasu, magnezu i cynku. Najwięcej sodu, magnezu i
potasu zanotowano w grupach prosiąt otrzymujących
w paszy dodatek zioł. Mogłoby to wskazywać na nieco
1epsze wchłanianie tych elęmentów mineralnych z tre-
ści pokarrnowej oraz zmniejszone ich wydalanie z or-
ganizmu, spowodowane substancjarni biologicznie
c zynny mi zasto s owan y ch zioł. N aj wyzs zą konc entra-
cję cynku zanotowano w grupie prosiąt, żywionych
paszą z dodatkiem antybiotyku paszowego. a najntż-
sząw grupie II z dodatkiem ziół (liście pokrzywy zwy-
cząnej i babki lancetowatej ,ztele rozmarynu lekarskie-
go, tymianku pospolitego imacietzanki piaskowej oraz
owoce jałowca). Prawdopodobnie związki czynne zloł
przyczyl^iały się do tworzenia chelatow cynku, a tym
samym słabsze jego przyswajanie z treści jelit, czego
nie zanotowano przy dodatku antybiotyku.

Uzyskane wyniki produkcyjnę oTaz wskazniki krwi
wskazują zatem na moźliwość stosowania odpowied-
nio dobranych mieszanek ziołowych w miejsce anty-
biotykowego stymulatora wzrostu bez negatywnych
skutkow w odchowie prosiąt.
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