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MikrobiologiGzna ocena środowiska brojlerni
w zależności od dodatku kwasów organicznych do pasz

EWA GORNOWICZ

lnstytut Zootechniki, ul, Krakowska 1,32-083 Balice

Gornowicz E.

Mictobiological eualuation of poultty house enuironments as influenced by acidifying prepatations
added to compound feed

Sunrmary

Four groups (A, B, C, D) of Ross 308 broiler chickens each of 1000 birds, grown in four identical parts of
a poultry house for 42 days were used in the experiment. Birds were fed ad libitum on the experimental
compound feed produced under the same recipe, but with different additives of acidifying preparations as
follows:groupB-50%lacticacid;groupC-l00o1olacticacidonamineralcarrier; groupD-amixtureof
lactic, propionic and apple acids; group A - control. The degree of acidity of the experimental preparationso
compound feeds and litter was determined by pH measurements in their 10 percent solutions conducted (after
l2h and 3 weeks of production). Microbiological examinations of the litter and poultry house air were carried
out in the first and last days of the growing period.

The experimental results clearly demonstrated that the additives of the lactic and other organic acids
decreased the pH value by 0.30 and improved the microbiological qualiĘ of the compound feeds. The applica-
tion of acidifying preparations also had a beneficial effect on broiler welfare by reducing the number of
mesophilic bacteria and fungi in the feed and litter (ten times on average) and broiler house air by around 3.0
x 103 and 5.5 x 103, respectively - as well as the number of pathogenic microorganisms Escherichia coli and
Clostridium perfringens in the litter (4.13 x l03 and 4.36x 10) and air (1.8 x l0 and 0.63 x 10). Due to the better
environmental conditions during the growing period, the birds fed on acidified feed demonstrated a 14 point
higher EPI value which was significantly different in comparison with that of the A (control) group.
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Nowoczesne linie broj lerow charaktery zuj ące się
szybkim tempem wzrostu. na granicy możliwości fi-
Ąologicznych ptakow są wrazliwe na zmiany żywie-
niowe, środowiskowę oraz infekcje wlłvołane przez
drobnoustroje chorobotworczę (1, 1 1). Drobnoustroje
w brojlerni pochodzą od samych ptakow, z ich wyda-
lin, ze ściółki i skarmianych pasz. Wiadomo, że pasze
muszą być wolne od bakterii patogennych z rodzaju
Salmonella czy Clostridium (3). Dobry odchów broj-
lerów wymaga stworzenia optymalnych warunków
mikrobiologicznych w pomieszczeniach i mieszankach
paszowych. Zmiany tych czynników powodująza-
chwianie naturalnej, symbiotycznej mikrofl ory prze-
wodu pokatmowego, wpĘwającej na odporność i dob-
ry stan ftzj olo giczny organi zm u zw ter zęcia (2) .

Istotne znaczęnie ma utrzymanie pH treści jelit na
poziomie 5,0-6,8, gdyż gwarantuje rozwój poządanej
mikroflory jelitowej, jednocześnie nie dopuszczając
do rozwoj u bakterii chorobotwó r czy ch. Odpowiednią
kwasorvość treści jelit można uzyskać poprzez obni-
żeniepoziomu pH mieszanek paszowych, stosując tzw.
zakwaszacze pasz. Są to głownie kwasy organiczne
(np. kwas mlekowy, cytrynowy, propionowy, mrów-

kowy, octowy) lub ich mieszaniny w formie płynnej
lub osadzone na nośniku mineralnym (5, 8,9). Zapo-
średnictwem paszy może dojśc do zanieczyszczenia
drobnoustrojami produktow spożywczych, a tucz dro-
biu uwazany jest za jeden z etapow obciążonych du-
żym ryzykiem zakażęnia - tuszek i mięsa (l3). Do
naj cz ęś c iej występuj ących u kur cząt broj lerow nal eżą
zatnlcia pokarmowe wywołanę przęz Salmonella en-
teritidis, hemolitycznę szczepy Escherichia coli, Li-
sterią monocytogenes lub Campylobacter coli i Cam-
pylobacter jejułti. W wielu przypadkach zachorowań
u ludzi stwierdzono, że żródłęmzakażęnta surowców
drobiarskich była pasza (4, 13, 15). Drobnoustroje
mogą rozprzestrzeniać się w środowisku brojlerni,
a następnie rzeźn:, i przetwórni. Do zanieczyszczenia
tuszek dochodzi podczas odcinania gŁów, oparzania
i skubania. Tkanka mięśniowa zdrowych ptaków jest
bowiem z reguły wolna od mikroorganizmow (17).
Ważnąrolę odgrywa więc zapewnienie właściwej ja-
kości zdrowotnej zywności pochodz enia zw ierzęcego.
W tym celu, między innymi, opracow)Ąvaneiwdraża-
ne są Programy Redukcji Patogenow (Pathogen Re-
duction Programs) (7, 10).



Celem badań było określenie przydatności wybra-
nych kwasów organicznych jako konserwantów mie-
szanek paszowych oraz ich wpĘwu na poprawę wa-
runków środowiska wyrażonych ogolną liczbą drob-
noustrojów w paszy, ściółce i kurniku z uwzględnie-
niem podstawowych wskaźników użytkowoś ci i zdro-
wotno ś c i kur c ząt broj l erow.

Matetiał imetody
Doświadczalny odchów kurcząt brojlerow Ross 308 prze-

prowadzono w Stacji Testowej Kur ZADROB Sp. z o.o.
we Wroniawach. Utworzono 4 grupy doświadczalne (A,
B, C, D) Liczące każda po 1000 kurcząt brojlerów, odcho-
wywanych przez okres 42 dni w czterech identycznych pod
względem wyposazenia technol o giczn e go, nieza\eżny ch
częściach budynku. Kurczęta żywione były do woli do-
świadczalnymi mieszankami paszowymi typu DKA starter
(l.-2l. dzień odchowu), grower (22.-35. dzień), f,tniszer
(36-42. dzień), których wartość pokarmowa była zgodna
z zaleceniami notm żywienia drobiu. Mieszanki te sporzą-
dzono we własnej wytwómi pasz. Doświadczalne mieszanki
paszowe typu starter, grower i finiszer dla wszystkich grup
doświadczalnych wykonano wg tych samych receptur z na-
stępujących komponentów: pszenica, kukurydza, mączka
rybna 600ń, poekstrakcyj na śruta s oj owa 48oń, otr ęby p s zen-
ne, olej rzepakowy oraz premiks witaminow.o-mineralny
zawieralapy także antybiotykowy stymulator wzrostu (fla-
womycyna 20 mglkg) i kokcydiostatyk (salinomycyna
60 ppm).

Czynnikiem różnicuj ącym grupy doświadczalne kurczaJ
brojlerów był ldzlał w mieszankach paszowych kwasów
organicznych, mianowicie grupa kontrolna A bez dodat-
ku kwasów organicznych oraz z ldztałem w paszy 0,4Yo
kwasu mlekowego 50% (B), 0,6%o kwasu mlekowego l00%
na nośniku mineralnym (C) i 0,6% mieszaniny kwasów
mlekowego, propionowego i jabłkowego na nośniku mine-
ralnym (D). Preparat zakwaszajapy B miał postac płynną
natomiast C i D były w postaci proszku. Oznaczono sto-
pień zakwaszenia gotowych mieszanek paszowych oraz
ściółki poprzęz zmierzenie waftości pH ich 10oń roztwo-
rów po co najmniej 6-godzinnej dysocjacji (miernik typu
pH-METR N517OE). Wskaźniki pH zmierzono i badania
mikrobiologiczne mieszanek paszowych (wg PN-R-
-64'791:1994) przeprowadzono po 12 godzinach i po 3 ty-
godniach od ich produkcji. Natomiast badanie ściółki i po-
wietrza wykonano w dniu wstawienia piskląt oraz w dniu
zakończenia odchowu kurcząt. Oceny czystości mikrobio-
logicznej powietrza brojlerni dokonano metodąwymazów.
W tym celu pobrano próbki z powierzchni najbardziej po-
dejrzanych o zanieczyszczente, a więc ze ścian, karmideł
i poideł. W jednym pomieszczeniu pobrano co najmniej
5 wymazów zrożnych miejsc. Pobrane próbki przekazano
do badań mikrobiologicznych do Zakładl Higieny Wete-
rynaryjnej w Poznaniu, gdzie standardowo przyjętymi me-
todami oznaczono ogólną liczbę bakterii tlenowych mezo-
filnych, ogólną liczbę grzybów, obecność Escherichia coli
i Clostridium pelfringens. Poza tymi dwoma gatunkami
nie dokon}r,vano identyfi kacji gatunkowej drobnoustrojów.

Cechami przyżyciowymi kontrolowanymi u kurcząt broj-
1erów były: średnia masa ciała, śmiertelność, spozycie pa-

szy. Na podstawie tych danych obliczono zużycie paszy na
1 kg masy ciała oraz Europejski Wskaźnik Wydajności
(EWW).

Uzyskane wyniki poddano weryfikacji statystycznej. Dla
statystycznego potrł,ierd zenia rożnic w 1iczebności wystę-
powania drobnoustrojów w paszy, ściółce i kurniku w za-
lezności od rodzaju kwasu organicznego dodanego do rnie-
szanki paszowej zastosowano analizę wariancj i ( 1 2 ).

Wyniki iomówienie
W tabeli 1 podano. wyniki pomiarow poziomu pH

oraz zanięczy szczęnie bakteryj ne mieszanek paszo -
wych zaw 1ęr ających dodatek kwas ów organicznych.
Działanię zakwaszające było równie intensywne przy
udzi alę w s zystki ch sio s ow-anych do świ adc zilny ch pr Ó -
paratów, gdyż odczyn pH mieszanek paszowych grup
B, C i D został obnizony o około 0,30 jednostek w sto-
sunku do grupy kontrolnej A. Po 3 tygodniach składo-
wania paszy w podręcznym magazynie w brojlerni,
stwierdzono wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów
w grupie kontrolnej A z I02 jtk do 104 jtk. Natomiast
w mieszankach o niższym odczynie pH wzrost drob-
noustlojów byłznacznie mniej intensywny (do 103 jtk),
Wszystkie badane mieszanki paszowe w 1 g nię za-
wierały więcej bakterii tlenowych mezofinych niż
3 x l06 i grzybów niż2 x 105, i odpowiadaĘ Polskiej
Normie (14). Jednak w czasie przeprowadzaniabadań
p aszę charaktery zow aŁy się znacznym zanleczy sz-
czeniem drobnoustrojami potencjalnie patogennymi
(E. coli).

Dodatekpreparatówzakwaszającychwykazałdzia-
łanie bakteriostatyczne w zakresie kształtowania się
mikroflory w mieszankach paszowych, na co wskazu-
je dziesięciokrotnie mniejsza liczba bakterii tlenowych
mezofilnych i grzybow, natomiast E coli mniej o 2 x I0.
Jednakze należy pamiętać, ze niektóre bakterie wyka-
zują oporność na niskie pH środowiska i majązdol-
ność do przeżywania przez dŁuższy czas nawet w pH
< 2,5, co stwierdzili Gorden i Small (6).

W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów pozio-
mu pH izanieczyszczenię bakteryjne ściołki. Ocenia-
jąc kwasowośc ściółki po 6 tygodniach odchowu na-
Ieży zauw aży c, że w y ższy m o dc zynem c harakteryzo -
wała się ściółka grupy kontrolnej A (pH 6,78) w sto-
sunku do grup doświadczalnych B, C i D (pH 6,41-
-6,48) i w ściółce tych trzech grup stwierdzono dzie-
sięciokrotnie mniej grzybów. Odczyn ściołki wahają-
cy się w dość szerokich granicach (pH 3,6-8,6) wpły-
wa w pewnym stopniu na stan jej mikroflory a wyso-
kie pH, czyli środowisko alkaliczne możę korzystnie
wpływać na rozwój grzybów (3). Ogólna ltczba
drobnoustrojow w ściołce w dniu wstawienia piskląt
nie przekłaczała 1000 jtk i nie stwierdzono obecności
E. coli i Cl. perfringens. Natomiast po 6 tygodniach
odchowu liczba drobnoustrojów w ściółce znacznię
wzrosła. Szczególni e doĘczyło to grupy kontrolnej A,
gdzie liczb a b akteri i tl enowych mez o fi lnych, gr zyb ow
l E. coli była ponad I0 x Wższa, a Cl. perfringens
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Tab. 1. Poziom pH i zanieczyszczenie bakteryjne mieszanek paszowych zawierających (+/-) dodatek kwasów organicznych

Parametl

Gt

Badanie 1, - w dniu ptodukcii

A(-) l gl*l l cl*l l ot*l

lpa

Badanie 2. - po 3 lygodniach składowania

A(-) l st*l l ct*l l ot*l

pH

Baktelie tlenowe mezolilne w 1 g

Grzyby w 1 g

Escherichia coliw 1 g

Clostridiun peńringens w 1 g

6,33 a

2,0 x 102 a

1,2 x 102 a

6,28 a

1,8 x 102 a

'l ,0 x 102 a

6,25 a

1,9 x 102 a

1,2 x 102 a

6,28 a

1,9 x 'l02 a

1,0 x 102 a

6,22 a

2,6 x 10a c

4,8 x 10a c

2,8xl(]a

5,93 b

6,2 x 103 b

4,6 x 103 b

0,5xl(lb

5,92 b

6,9 x 103 b

4,7 x 103 b

0,6xl()b

5,90 b

6,0 x 103 b

4,8 x 103 b

0,7xlllb

Objaśnienia: a, b różne litery w wierszach oznaczająistotność róznic p < 0,05

Tab. 2. Poziom pH izanieczyszczenie bakteryjne ściółki

Palametr

G

Badanie 1. - w dniu wstawienia

A(-) B(+) l 't*l 
D(+)

Ipa

Badanie 2. - po 6 tygodniach odchowu

A(-) l ,t*l l ,t*l I ol*l
pH

Baklerie tlenowe mezolilne w 1 g

Grzyby w ,l g

Escherichia coliw 1 g

Clostridium perlringensw 1 g

6,,13 a

2,3 x'l 0 a

4,7 x102 a

6,,15 a

3,6xl()a

4,6 x 102 a

6,11 a

2,8xl()a

3,7 x 102

6,16 a

3,2xlOa
4,5 x 102 a

6,78 c

6,2 x 10i c

3,2 x 106 c

6,5 x 103 a

6,8 x 'l0 a

6,41 b

2,9 x 106 b

4,7 x 105 b

2,2 x 103b

2,4xl(]b

6,43 b

2,6 x 106 b

4,2 x 105 b

2,4 x 103 b

2,8xl(]b

6,42 b

2,5 x,l 06 b

4,6 x 105 b

2,5 x 103 b

2,2xlOb

Obiaśnienia: jak w tab. 1.

Tab. 3. Zanieczyszczenie bakteryjne powietrza w brojlerni

Parametr

G

Badanie 1. - w dniu wstawienia

A(-) l ,(*) l ct*l l ot*)

Ipa

Badanie 2. - po 6 tygodniach odchowu

A(-) l ,t*l l cl*l l o(*)

Baklerie tlenowe mezolilne w 1 g

Grzyby w 1 g

Escherichia coliw 1 g

Clostridium perlringensw 1 g

0,7xl()a

2,4xlOa
0,6 x'l 0 a

2,6xl()a

0,6xl()a

3,3xl()a

0,8xl(]a

2,8xl(]a

5,8 x 103 a

1,3 x 10a c

6,5xl()a

0,8xllla

2,2 x 103 b

5,2 x 103 b

4,8 x'l0 a

0,2xlOa

1,8 x 103 b

5,6 x 103 b

4,4xl()a

0,1 xl(]a

1,8x103b

5,3 x 103 b

4,9xl()a

0,2xlOa

Objaśnienia: jak w tab. 1.

ponad dwukrotnie. Stwierdzone róznice zawaftości
bakterii i grzybów w ściółce pomiędzy grupąkontrol-
nąA a pozostałymi grupami byĘ statystycznję istotne
(p < 0,05). Dodatek kwasów organicznych do mie-
szanek paszowych dla kurcząt brojlerów przyczynlł się
do zmniejszenia obecności drobnoustrojów w ściołce,
a przede wszystkim bakterii mezofilnych i grzybow.
Redukcje taką zaobserwowano nlezależnię od rodza-
ju zastosowanych kwasów organicznych.

Zanieczy szczenie b akteryj ne p owietrza stwi erdzo -
ne w brojlerni przedstawiono w tabeli 3. Wyniki ba-
dań mikrobiologicznych powietrza brojlerni w dniu
wstawienia potwierdziĘ dobre przygotowanie wszyst-
kichpomieszczeh(A, B, C iD) doprowadzeniaw nich
odchowów kurcząt brojlerow. Po 6 tygodniach od-
chowu liczba drobnoustrojow w powietrzu brojlerni
znacznię wzrosła i stwierdzono statystycznie istotne
(p < 0,05) zróżntcowanie zawartości bakterii I grzy-
bów pomiędzy grupąkontrolnąA a grupami doświad-

czalnymi B, C i D. Jednakze nie stwierdzono przekro-
czenia norTny zoohigienicznej, określającej górną gra-
nicę zaniec zy szczen|a pow lętrza drobnoustroj ami pod-
czas tuczukurcząt na poziomie 2 x 10j (16).

Budzińska i wsp. (1) analizując mikrobiologiczną
j ako ś ć p ow ietr za, vvrykazała takżę znaczny w zr ost licz-
by drobnoustrojów w badanych pomieszczeniach dla
drobiu, przy czym ogólna liczba bakterii tlenowych
mezofilnych wynosząca w 1. tygodniu llczu 6,8 x 103

zwiększyła się do 7,3 x 106 jtkJ.' w 7, tygodniu od-
chowu. Natomiast Szejniuk i Kluczek (16) po 7-ty-
godniowym tuczu ustalili ogolne zanieczyszczenie po-
w iętr za kurnika b akteriami na poz i omi e ni eco niższy m

7,93 x l05 jtk/m]. Dane piśmiennictwa są wyższe
niż otrzymane w badaniach własnych, ale pomiary wy-
konywano w nich o tydzieh póżniej.

Podstawowe wskazniki użytkowości kurcząt broj-
lęrów (ryc. 1) po 6. tygodniach odchowubyły nieznacz-
nie korzystniejsze dla grup B, C i D, czy|i kurcząt broj-
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lerów spoĄrwających mieszanki paszowe
z dodatkiem wybranych kwasów orga-
nicznych. Róznice te w stosunku do gru-
py kontrolnej A wynosiĘ w przypadku
końcowej masy ciała 70 glszt., spożycia
paszy na 1 kg masy ciała 0,02-0,04 kg,
śmiertelności 20ń i zużycia paszy przez
1 ptaka 0,03-0,08 kg. Obliczony na pod-
stawie końcowych wynikow odchowu
Europej ski Wskaznik Wydajności (ry c. 2)
dla kurcząt brojlerow z grup (B, C i D)
otr zymujących mie szanki p aszow e o niż-
szej wartości pH wynosił 219-221 i był
istotnie wyższy ntż w grupie kontrolnej
A - o 7,0oń.

Uzyskane wyniki wskazują ze dodane
Ryc.

preparaty kwasu mlekowego oraz innych kwasow or-
ganicznychwpłnęł na obniżenie kwasowości (pH <

o 0,30) i poprawę jakości mikrobiologicznej miesza-
nek paszowych. PreparaĘ te poprawiĘ warunki utrzy-
mania kurcząt brojlerów, co wyrazlło się znacznie
mniejszą ogolną liczbąbakterii mezofilnych t grzy-
bów w paszy (średnio 10 x), ściółce (średnio 10 x)
i powietrzu brojlerni (odpowiednio o ok. 3,0 x 103

i 5 ,5 x 1 03) oraz mniej szą liczbą mikroorganizmow pa-
togennych E. coli i Cl. perfringens w ściołce (4,13
x 103i 4,36x 10)iwpowietrzu(1,8 x 10i0,63 x 10).
Dzięki korzystniej szym warunkom środowi ska kurczę-
tauzyskaĘ istotnie v,ryższy (o 14 punktów) wskaźnik
wydajności w porównaniu z kurczętami utrzymywa-
nymi bez zastosowania dodatku kwasow organtcznych.
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Pierwsze przypadki BSE stwierdzono u bydła we Włoszech w l994 r. Bydło
to importowano z Wielkiej Brytanii. Począwszy od 2002 r zaczęto badać testem

:irnmunobloting (Prionics Check) mózgi wszystkicJr ubltych krów w wieku po-

nad 30 miesięcy. Wyniki pozytywne potwierdzano w laboratorium referencyj-
nym, gdzie badano histologicznie i imtnunohistochemicznie zasuwkę i lnost
doogonowej szypuły móżdżkrr. W ciągu picrwszych 8 miesięcy zbadano221 360
próbek, a wyniki pozytyłvne uzyskano w 26 przl,padkach (1,14 przypadków/
/10 rys. zwierząt). Wiek chorych sztuk wahał się od 4 do l3 lat. Dwadzicścia
cztery z 26 stad, w których wystąpiło BSE znajdowało się na północy Włoch,
gdziejest zlokalizowanych 70%l ferm bydła t,tllecznego, Jedynie 3 sztuki urodzi-
ły się przed wprowadzen iem w l 994 r. zakazll ży w lenia bydła mączkami pocho-

dzenia zwierzęcego. Tylko u 13 sztuk występowaĘ objawy neuroIogiczne wska-
zujące na BSE. U wszystkich 26 krów badaniem histologicznym stwierdzono
zmiany gąbczaste wjądrze szlaku samotnego ijądrze szlaku rdzeniowego nerwu

błędnego. PrP'"'występolł,ał w neuropilu. 
G.
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