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Effect of zinc supplemented diets on the leproduction tesults fol turkey-hens

Sunlnary
Sixty-three Big-ó turkey-hens, aged 29 łt,eeks, rvere dil,ided at random into three groups (three replications

in each). The birds from group l lvere fed diets ł,ithout zinc supplementation, the birds from group II received
60 mg of zinc, and those from group III - 120 mg of zinc (in the form of a chelate compound) per kg of diet. The
experimental turkey-hens were inseminated with semen taken from turkey-toms given 120 mg of zinc per kg
of diet.

There was no clear correlation between the concentration of zinc in the blood serum of the turkey-hens and
its content in the diets. The number of eggs per laying-hen ,lvas similar in all groups (101.93 - 102.13), but the
number of eggs not qualified tbr hatching was 3%o higher in group I. The highest zinc level was observed
in group II, both in the yo|ks and whites. The morphological parameters of eggs were similar in all groups,
Thc group II index of egg fertilization was 3.750ń and 2.32oń higher than fbr groups I and III respectively. The
levcl of poultry hatchability lvas the highest in the turke_v-hens given 120 mg of zinc per kg of diet. The increase
of zinc supplementation in dicts of turkey hens from 60 to 120 mg,kr' did not improve results of reproduction.
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Szybki wzrost potencjału genetycznego indykow
stwarza koniecznośó ciągłej aktualizacji ich potrzeb
pokarmowych. Dotyczy to nie tylko podstawowych
składników odżywczych, ale także pierwiastkow śla-
dowych. Cynk j est j ednym z podstawowych pierwiast-
kow warunkuj ących prawidłowe funkcj onowanie ukła-
durozrodczego u ptaków obu płci (10). Obecnośc cyn-
ku wykazano zarówno w plazmie nasienia indoróW
jak i w śluzówce jajowodu indyczek (2,3),W ukła-
dzierozrodczym cynk wchodziw skład wielu białek,
w tym enzymów, oraz jest regulatorem ich aktywnoś-
ci (a). Pierwiastek ten odgrywa ważnąrolę w ltrzy-
maniu zywotności plemników w czasie ich wieloty-
godniowego przechowywania w wyspecjalizowanych
strukturach jajowodu indyczek (l). Hamuje aktywność
akrosyny (6), co możę przeciwdziałaó przedwczesnej
aktywacj i pro akro syn y, szcze golni e w cz asie prz ech o -

wywania plemników w jajowodzie.
Cynk uczestniczy w regulacji aktyr,vności dehydro-

genazy m l e c z ano w ej, fo s fataz y alkaltc znej, a zw łasz -
cza aŃy dra:ry węglanowej, enąrrnu szczególnie w ńne-
goprzy tworzeniu skorupyjajowej. Niedobor clmku po-
woduje zahamowanie wzrostu piskląt, pogrubienie

i skrócenie kości oraz opóźnienie opterzenia i szurpa-
tość. W okresie reprodukcji w wyniku niedoboru cyn-
ku następuj e zmniejszenie intensyłvności nieśności,
pogorszenie jakości skorupy i zmniejszenie wylęgo-
wości jaj poprzezzaburzęniaw rozwoju zarodkow (9).

Zalecany poziom cynku w paszach dla indyczekjest
bardzo zrożnicowany i waha się od 40 do l20 mg,k5t
(7) . Z wcześniej szych badań własnych wynika, że opĘ -
malna zawartośc cynku w paszy dla indorów repro-
dukcyjnych wynosi około 150 mg,kgl. Stosowanie
wyższych poziomów nie poprawiło jakości nasienia
indorów, a powodowało zwiększęnie ilości cynku
wydalanego z kałomo czem (7).

Celem badań było określenie wpływu ilości cynku
dodanego do paszy na ilość,jakość i zapłodnieniejaj
oraz wyniki wylęgu. Określono takżewpĘw badane-
go czynnikana zawartość cynku w jajach i surowicy
krwi indyczek.

Materiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono rł, fennie Katedry Dro-

biarstwa UWM w Olsztynie. Do badań użyto indyków ro-
dzicielskich Bi9-6 w wieku 29 tygodni. Indyczki (63 sztu-
ki) podzielono losowo na 3 grupy (po 3 powtórzeniawkaż-
dej), rózniące się ilością cynku dodawanego do paszy. Pta-'] Praca tlllansowana rv ranach grantu KBN nr PO6D 02017



ki z grupy I zywiono bez dodatku cynku, z grupy II
otrzymyłvaĘ 60 mg, a z grupy III 120 mg cynku
w fonnie chelatu z metioninąw przeliczenitlna l kg
mieszanki. Cynk w postaci l% premiksu dodawa-
no do mieszanki paszowej zawierającej w 1 kg:
1 l,61 MJ EM, 180 g białka ogólnego, 27 ,8 gwap-
nia, 5,5 g fosforu przyswajalnego i 49 mg cynku.

Warunki utrzymania i program świetlny były
zgodne z zalecentami Farugi i Jankowskiego (5).
Okres uzytkowania trw ał 24 tygodnie, przyj muj ąc
za jego początek dzień zniesienia pierwszego jaja.
Przed podar, iem mieszanek doświadczalnych, a na-
stępnie czterokrotnie w odstępach sześciotygodnio-
wych od wszystkich indyczek pobierano z żyły
skrzydłowej krew w celu określenia poziomu cyn-
ku w surowicy krwi. Oznaczono go rnetodą pło-
mieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (l2)
przy użyctu spektrometru Unican 939 Solar (An-
glia).

Wszystkie indyczki inseminowano nasieniem in-
dorów otrzymujących dodatek I20 mg cynku do
l kg mieszanki. Lęgi prowadzono w aparatach Ępu
Bios, dokonując nakładu co 7 dni. Pierwszego świe-
tlenia dokonywano w 10., a drugiego w 24. dniu
inkubacji. W połowie okresu reprodukcji, tj. w 12.
tygodniu nieśności na20 jajachzkażdej grupy do-
konano oceny ich jakości. Obejmowała ona: masę
jaja i masę właściwą indeks kształtu, grubośc sko-
rupy, wysokość białka oraz procentową zawartośc
białka, żółtka i skorupy. Oznaczono takżę zawar-
tośc cynku w żółtku i białku metodą jak w surowi-
cy krwi.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy
zastosowaniu analizy wariancji wg metody Snedo-
cora.

Wyniki iomówienie
Stęzenie cynku w surowicy krwi indyczek

(tab. 1) nie wykazywało wyrażnej zależności
od zawartości tego pierwiastka w paszy. Sta-
tystycznie istotne rożnicę między grupami wy-
stąpiĘ jedynie w 18. tygodniu nieśności, kiedy
to największą wartość tej cechy odnotowano
u indyczek otrzymujących dodatek 60 mg,kg l

cynku. Wyraźnego związku pomiędzy zawar-
tością cynku w paszy i w plazmie krwi nie
stwierdzono takżę u kur niosek (l1) oraz u in-
dorow (7). Uzyskane wyniki sugerują że po-
ziom cynku w surowicy krwi indycz ek wyr ażnię w zr a-
sta w okresie rtieśności.

Zróżntcowany poziom cynku w paszy nie wpĘnął
na liczbę zniesionych jaj (tab. 2).Indyczki żywione
pasząbez dodatku cynku znosiły o około 3% więcej
jaj nie nadających się do wylęgu. Główną tego przy-
czynąbyĘ uszkodzenia skorupy. Stahl i wsp. ( 1 3 ) takze
nte vłykazali zw tązku p omi ędzy zawarto ś c i ą te g o p i er-
wiastka w paszy a nieśnościąkur. Paulicks i Kirchges-
sner (11) odnotowali natomiast nviększonąnieśnośó kur
otrzymujących paszę o większej zawartości cynku.

Objaśnienia: a, b średnie ozuaczQnę róznymi literami róznią się istotnie
przy p < 0,0l

Tab.2. Charakterystyka nieśności i jakości jaj
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Grupy

l]Illlll]l
Dodatek Zn do paszy, m§.kg-1

0 | 60 i lzo

Liczba iaj od 1 nioski:

- zniesionych
- wylęgowych

Masa ia ja, g

lndeks kształlu, %

Wysokość białka, mm

Grubość skolupy, mm

Udział w iaiu, o/"

- żółtka
- białka
- skotupy z błonami

Masa właściwa, g/cm3

Zawańość cynku, ilg/g
- w żółtku
- w białku

102,13
96,12

91,07

69,82

5,97

0,334

31,71
57,01
11,28

1,058

40,22
0,54a

102,07
99,67

92,24

7,1,12

5,67

0,322

32,73
56,79
10,48

1,064

44,72
0,68b

101 ,93
99,17

91,53

69,22

5,89

0,31 5

32,20
56,99
10,77

1,061

41 ,96
0,56a

Objaśnienia: jak w tab. l

Nie stwierdzono istotnego wpływu czynnika do-
świadczalnego na badane cechy jakości jaj (tab. Z).
Stęzenie cynku w żóhku było kilkudziesięciokrotnie
większe niż w białku, gdzie pierwiastek ten stwier-
dzono w ilo ściach śladowych. Naj większ ą zaw arto śc
cynku zarówno w zółtku, jak i w białku odnotowano
u indyczek żywionych mieszankąz dodatkiem 60 mg
cynku na 1 kg paszy,jednak tylko w przypadku białka
przew aga ta zo stała potwierdzona sta§styczni e. W in-
nych badaniach własnych (8) takżę ntę stwierdzono
wpĘwu poziomu cynku w paszy na jakośc jaj indy-

Tab. 1. Zawartość cynku w surowicy krwi indyczek, pglcm3 G; v%)

Termin badań

G rupy

l]llllll
Dodatek Zn do paszy, m§.kg-l

0 l 60 | lzo

Przed rozpoczęciem nieśności

Tydzień nieśności: - 6

-12

- 18

_24

3,52
24,71

6,09
1 6,67

5,96
,l7,40

6,19a
16,54

6,39
18,55

4,13
16,23

6,98
1 6,68

6,39
33,79

7 ,56b
1 5,30

6,72
20,27

3,90
26,55

6,43
17,29

6,27
25,19

6,81 ab

1 5,73

5,96
28,46



Tab. 3. Wl.niki zapłodnienia jaj i lvylęgu piskląt

Badane cechy

G rupy

lIllllll
Dodatek Zn, mg.kg-1

0l60|lzo
Liczba jaj nałożonych

Zapłodnienie jaj

zarodki zamarłe:
- do lświetlenia
- do ll świetlenia

Pisklęta nie wyklute

Wyląg piskląt z jaj:

- zapłodnionych
- nałożonych

961

90,45

1,27
0,21

3,41

95,12
86,05

1 035

94,20

3,61
1,00

3,40

91,98
86,66

1 037

91,88

2,14
0,95

1,67

95,24
87,52
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czych i stęzenie cynku w ich treści. Jednak jaja indy-
czekotrzymujących cynk w formie organicznej zawte-
raĘ go o I,3 p,glgwięcej niż w formie mineralnej. Nie-
znacznie mniejszą zawartośc tego pierwiastka stwier-
dzono w treści jaj kur zywionych paszą o zawaftości
cynku 19,5 mg,kg l (bez dodatku) niżw jajach od kur
otrzymujących dodatek25,50,200 lub 600 mg,kg ]

(11), Grupy kur otrzymujących zrożnicowany doda-
tek cynku nie wykazywaĘ istotnego zróznicowania
pod względęmzawartości tego mikroelementu w jaju.

W tab. 3 przedstawiono wyniki zapłodnienia jaj
i wylęgu piskląt. Najmniejszy procent zapłodnienia
charakteryzował jaja znoszone przęz indyczki z gru-
py I, żywionebez dodatku cynku do mieszanki. Naj-
korzystniej wskaźnik ten kształtował się natomiast
w grupie II, w ktorej dodatek cynku do pasz/ wynosił
60 mg,kg'. Wyl€ piskląt obliczony w stosunku do
jajnałożonych (tab. 3) był najwyższy uindyczek otrzy-
mujących dodatek l20 mg cynku w 1 kg paszy. przy
czymróżnlca w porórł,naniu z grupąbez dodatku cyn-
ku wynosiŁa 1,4]oń. We wcześniejszych badaniach
własnych (8) odnotowano także największe zapłod-
nienie jaj w grupie indykow otrzymujących dodatek
120 mg,kg ! cynku, prz\j czymwarlośc tego wskaźni-
ka była o I,3Yo większa w grupie ptakow otrzymują-
cych cynk w formie organicznej niż mineralnej. Wylę-
gowośc najkorzystniej kształtowała się natomiast
w grupie otrzymującej dodatek 60 mg cynku. W tym
przypadku także uwidocznlła się przewaga fotmy or-
ganicznej cynku nad mineralną. Pozytywny wpłvw
dodatku cynku do paszy ną q,yniki zapłodnienia jaj
i ich wylęgowość stwierdzono także u kur (13).

Na podstawie uzyskanvch wynikow można stwier-
dzic, że zwiększenie dodatku cynku do paszy dla in-
dyczek z 60 do 120 mg,kg l nie poprawiło wyników
reprodukcji.
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