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Effects of chosen fodder additiues in diets containing ceteal scleenings on bloilet chieken perfomance

Summary

_ The study investigated the possibility of improving the nutritional value of chicken's diets containing high
levels of grain screenings by the use fodder additives - enzymes and acidifier. The experiment was carriód out
on 240 Ross 308 chickens divided into 6 groups (with 5 rep|icates x 8 birds). Diets containing 6 or 9oń of grain
screenings were supplemented with enzymes (ksy|anase +B-glukanase) or with enzymes + acidifiers (mixtures
of organic acids). Ln the first period of feeding (1-17 days of age) the use of additives had a positive effect
(P<0,05) on performance only in chickens fed a diet with 9oń of grain screenings. In the second period (18-43
daYs of age) when the diet contain ed 60/o of screenings as well as in the entire feeding period (1-43 days of age)
the simultaneous use of enzymes and acidifiers improved performance, whereas adding only enzvmes had no
Positive effect. The use of enzvmes improved body weight gain in the groups fed a diet with higher |evels (97.)
of screenings, but only the simultaneous addition of both supplements resulted in satisfactoiy performance
resu|ts. The use of additives had no effect on the results of slaughter analysis (carcass yield, abdominal fat
content, breast meat yield) and on the weight of particular internal organs (gizzard,liver, spleen, bursa Fabrici).
The simultaneous addition of enzymes and acidifiers to the diet facilitated the elimination of the negative
effects on the chicken's performance due to high |evel of grain screenings in the diet
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We wc zę śniej s zych badaniach własnych wykazano
negatywny wpĘw wprowadzęnia do mieszanki paszo-
wej z aniec zy szczeń zb ożowy ch, przechowywanych
w stanie rozdrobnionym, na wyniki produkcyjne kur-
czątbrojlerów (11). Stwierdzono, że 9Youdział zanie-
czyszczeń w diecie (wprowadzający około 2,7Yo na-
s i on chwas tó w) obni zał ma s ę ciała kur cząt i p o gar szał
wykorzystanie paszy w okresie od 1. do 43. dnia ży-
cia. Wyniki wykonany ch analiz mikrobiolo giczny ch
i chemicznych ( 1 1 ) wskazuj ą j ak się wydaj e, że przy -
czynąnegaĘwnegooddziaĘwaniaprzechowywanych
w s tani e ro zdrob ni o ny m zanie czy szc zeń zb o żov,ry ch
mogła być wysoka zawatl'ośó w nich włókna pokar-
mowego oraz stosunkowo duża ilość komórek grzy-
bów.

NegaĘwne oddziaĘw anie zanieczy szczeń zbożo -
wych i nasion chwastów obserwowano równiez w ba-
daniach przeprowadzonych na prosiętach (12) i gołę-
biach (10), Opisany efekt wynikał prawdopodobnie
z obecności w zanieczyszczeniachszkodliwych mikro-
organizmów, usytuowanych głównie na powierzchni
ziarniaków (I2) oraz z zawartości substancji szkodli-
wych w nasionach chwastów (10).

Czynnikiem mogącym zmniejs zyć negatywny
wpĘw obecności zanieczyszczeń zbożowych w paszy
dla kur c ząt broj 1 erow mo żę by c lży ci e o dp owi e dnich
dodatków paszowych, Ze.względlr na wysoki udział
w zanieczyszczęniach włokna pokarmowego i obec-
ność komórek grzybów, w podjętych badaniach zasto-
sowano dodatek do paszy preparatu enzymatycznęgo
o aktywności karboksylaz oraz zakwaszacza paszowe-
go - zaw ieraj ąc e go mi e s z aninę kwa s ów or ganic zny ch
o krótkim łańcuchu i ich sole.

D ziałanie p as zowych p ento - i heks o zana z p ole ga na
rozl<ładzięwiązafi chemicznychzawaiychwniestraw-
nych polisacharydach nieskrobiowych §SP). W wy-
niku dodatku enzymu do paszy zasobnej w NSP
obserwuje się obniżenie lepkości treści jelit, zwięk-
szenie strawności poszczegóInych składników pokar-
mowych, p o dwyzs ze nię zaw artoś c i energii metab olicz-
nej w paszy i w końcowym efekcie polepszenie wyni-
ków produkcyjnych zwierząt (3, 5, 6). Zadaniem
zakw aszaczy jest natomiast zahamow anie rozwoj u
szkodliwych mikroorg anizmów (grzybów i bakterii)
w paszy i w przewodzie pokarmowym, Mechanizm
takiego oddziaĘwania polega m.in. na obnizeniu pH



mieszanek paszowych i treści, gkłldu pokarmowego
oraz zmniejszeniu pojemności buforowej paszy (8),
W badaniach Gornowicz (9) stwierdzono m.in., że
dodatek kwasów organicznych obnizał pH mieszanki
paszowej i redukował wzrost drobnoustrojów patogen-
nych w czasie jej przechowywania.

Celem badań było określenie możliwości poprawy
efektywności żywieniowej mieszanki paszowej zawie-
rającejwysokiudziŃzaniecryszczęń,zbożowych,prze-
chowywanych w stanie rozdrobnionym, poptzez za-
stosowanie wybranych dodatków paszowych, tj. pre-
parafu enzymaĘcznęgo i konserwantu paszowego.

Mateilał imetody
W doświadczeniu stosowano zanieczy szczęnia zbożo-

we, które zostały pozyskane i przechowywane przez okres
45 dni, w sposób idenĘczny jak opisano w poprzedniej
publikacji (Il). ZawieraĘ one w swoim składzie 55,40ń
połamanych i niewykształconych ziaren zbóż (głównie j ęcz-
mienia), natomiast resztę stanowiły nasiona chwastów (25
gafunków) oraz niewielkie ilości zan7ęczyszczeń mineral-
nych, części wegetatywnych roślin i szczątków owadów.
Biorąc pod uwagę skład botaniczny, głównymi chwastami
występuj ącymi w zanieczy szczeniachbyĘ: chwastrrica j ed-
nostronna (Echinochloa crus-gali), przytdia czepna
(Galium aparine), gorczy ca polna (Sinapsis al,vens is), wyka
ptasia (Vicia cracca), włośnica (Setaria sp.) i owies
głuchy (Avenafatua).W 1 kgzanieczyszczeh było 881 g
suchej masy,I22 gbińka ogólnego, 26 g ekstraktu etero-
wego, l21 g popiołu surowego oraz 202 g włókna pokar-
mowego (w tym 79 g włókna surowego).

W przeliczeniu na 1 g stosowane zanieczyszczeula za-
wieraĘ 1 ,3 x 105 jtk bakterii mezofilnych oraz I37 000 jtk
grzybów, natomiast obecności mikroorgan izmów chorobo-
twórczych nie stwierdzono. Tak więc w mieszance paszo-
w ej z tldzińem 9 Yo zanie c zy szczeń li c zb a b akteri i mezo fi l -
nych wynoslła I,5 x 105 jtk7g, natomiast ilość grzybów -
50 000 jtk/g. Dla porównania, w diecie bezzanieczyszczęh
wartości te wposiĘ odpowiednio 3,4 x 105 oraz7500 jtWg
(11).

Do doświadczenla wzięto 240 jednodniowych kllrcząt
Ross 308, które odchowywano w klatkach, na podłodze
z siatki,przy stńym dostępie do paszy i wody pitnej. Kur-
częta przydzielono do 6 grup doświadczalnych (tab. 1),
w których skład weszło 5 powtórzeh zawierających po
8 ptaków.

Podczas 43-dniowego okresu doświadczalnego stosowa-
no trzy rodzaje sypkich mieszanek paszowych (zbożowo-
-sojowych) o normatywnej zawartości podstawowych
składników pokarmowych i energii (l8): typu starter
(1.-14. dzień),- grower (15.-36. dzień) i - finiszer (37.-43.
dzień życia). Mieszanki zawieraĘ w swoim składzię 60ń
ltlb 9% zanieczyszczeizbożowch i wprowadzano do nich
preparat enzymatyczny lub preparat enzymatyczny i pre-
paratzakwaszający (ab. 1). W przeliczeniuna l g dodatek
enzymaĘczny (Roxazyme G) wyka4,r,vałakłwność 26 000
jednostek ksylanazy oraz I8 000 jednostek B-gllkanazy
i wprowadzano go do mieszanki w ilości 100 g x t \. Za-
kwaszacz (Selacid D), użyty w ilości 2000 g x r1 paszy,
zawierał w swoim składzie mieszaninę kwasów organicz-

Objaśnienie: * przed wprowadzeniem do mieszanek paszowych
zanieczy szczęnta zbożow ę przechowyłvano w stanie rozdrobnio-
nymprzęz okres 45 dni

nych, tj. kwasy mrówkowy i propionowy wraz z ich solami
oraz kwas octowy, mlekowy, fumarowy, cltrynowy i sor-
bowy.

Przed rozpoczęciem badań w mieszankach paszowych
ozna:zono zaw artośó podstawowych składników pokarmo-
wych (a). W czasie trwania doświadczenia określano masę
ciŃa kur cząt ilo ś ć pobranej paszy or az p adnięć w po s zcze-
gólnych okresach odchowu, obliczajap podstawowe para-
metry produkcyjne - przyrost masy ciała, wykorzystanie
paszy, przeżywalnośó oraz europejski wskaźnik wydaj-
ności (EWW) wg wzoru: EWW: masa ciała (kg) x pTze-
zywalność (%) ' 100/wiek kurcząt (dni) x wykorzystanie
paszy (kg).

P o zakończęniu doświadczenia wybrano z każdej grupy
po 8 ptaków (4 kurki i 4 kogutki) o masie zbliżonej do śred-
niej w grupie, które po uboju (poprzez dekapitację) prze-
znaczono do analizy. Określono wydajność rzeźną oraz
zawatl.ośó w tuszce tłuszcz;:t sadełkowego, mięśni piersio-
wych i wybranych narządów wewnętrznych - żołądka
mięśniowego, wątroby, śledziony i torby Fabrycjusza.

Uzyskane wyniki opracowano statystyczni e przy lży ciu
analizy wariancji, a istotność różnic pomiędzy średnimi
w grupach określano stosując wielokrotny test rozstępu
Duncana (pakiet statystyczny Statistica 5.0 PL).

Wyniki iomówienie
W pierwszym okre s ie odchowu (I . - I7 . dzięn ży cia)

przyrost masy ciała dla wszystkich grup doświadczal-
nychwyniósł średnio 343 g,pobranie pas7ry 544 g,a jej
wykorzystanie w przeltczeniu na 1 kg przyrostu -
1,59 kg (tab.2). Porównując renitatyuzyskane w gru-
pach, w których nie stosowano dodatków paszowych
- w grupie I (6%) i IY (9% zanleczyszczęń zbożo-
lvych) - o dnotowa ć można negatywny wpĘw wy ższe -
go p oziomu zanieczy szczęń na wyniki wzro stowe, co
zostało statystycznie potwierdzone w przypadku wy-
korzystania paszry O < 0,05),

W okresie do I7 . dnia życia zastosowane dodatki
paszowe polepszały istotnie produkcyjnośc jedynie
w przypadku kur cząt zyrvi onych mie szanką p aszową

Tab. 1. Schemat doświadczenia
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Tab.2. Wyniki produkcyjne kurcząt w zależności od ilości zanieczyszczeń zboŻowych w PaszY

Gtupa

,|-17

Plzylost I PoUranie IWykonystanie
masy ciała I paszy I paszy

slOlkq

Dni życia

18-43

Przyrosl I Poblanie I Wykonystanie
masy ciała I parry paszy

slglkg

1-43
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V
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332ab

352b

352b

307a

356b

357b

5,65

51 7a

531 ab

553bD

521a

580c

560bc

5,58

1,56a

1,51a

1,57a

1,70b

1,63ab

1,57a

0,0184

2056b

1 952ab

21 79bc

1871a

1 986ab

2201c

27,5

3658

351 2

3544

3632

3780

3686

24,3

1,78b

1,80b

1,63a

1,94c

1,90c

1,67a

0,0260

2388b

2289ab

2531 G

n77a

n42h

2554c

30,0

4175

4043

4097

41 53

4360

4246

25,5

1,75b

1,77b

1,62a

1 ,91c

1,86c

1,66a

0,0229

31 6c

300bc

364d

271a

284ab

363d

7,36

objaśnienia: a,b, c, d warlości średnie w więrszach ozl7aczol7ę róznymi literami różnią się istotnie przy p < 0,05; * EuroPejski

Wskaźnik Wydajności

z wyższym udziałem zanieczy szczei zbożovnrych (gru-

szacza polepszało natomiast wymienione parametry
o (tab.2).

18.-43, dziefi życia)
o (L-43. dzieh życla)

atakże wartości EWW (o I4,2oń).
W przypadku.6.oń udziaŁu zanlęczys|czeń w mie-

szance paszowej jedynie jednoczesny dodatek ęnzy-
mów i zakwaszacza poprawiał wyniki produkcyjne

żona polisach
waławyrażna
zastosowaniu

kanazy do paszy obciązonej NSP na produkcyjność

czy szczeniawprowadzaĘ znaczącę ilości drobnoustro-

jow (grzybów) do mieszanki. Wyniki badań innych
-autorów 

nad zastosowaniem zakwaszaczy w zyłvie-
niu drobiu nie są jednoznaczne - w niektorych do-
świadczeniach odnotowano korzystny wptyw kwasów

mieszanki paszowej, jej pojemności buforowej i stop-
nia skażenia mikrobiologicznego.

niał się po dŁuższym oddziaĘrvaniu tego czynnikana

dzy grupami doświadczalnymt (ab. 3 i a).
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73,5

73,7

0,250

1,73

1,88

2,17

2,,16

,l,69

2,2Ą

0,118

16,7

,l7,2

18,8

,l7,4

17,0

16,4
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Tab.3. Wydajność rzeźna, otłuszczenie i udział mięśni w tusz-
kach kurcząt w zależności od udziału zanieczyszczeń zbożo-
wych w paszy (%o)

Tab. 4. Względna masa wybranych narządów wewnętrznych
kurcząt w zależności od udziału zanieczyszczeń zbożowych
w paszy (g , kg' masy ciała)

Podsumowuj ąc uzyskan ę r ęnJltaty można stwier-
dzić, że jednoczesne zastosowanie dodatku preparatu
enzy maty c zne go, zaw ier aj ąc ego k syl anaz ę i B - gluka-
nazęorazzakwaszacza(mieszaninakwasóworganicz-
nych) pozwala na eliminację negatywnego wpływu
wy s oki e go ldziału zanle c zy szc zęfi zb o żowych w p a-
szydlaklxczątrzężnychiuzyskaniezadowalających
wyników odchowu.

piśmiennictwo

I.Alam M, J,, Howlider M. A R, Pramanik M. A H., Haque M.l.: Effect of
exogenous enzyme in diet on broiler perforrnance Int J Poultry Sci 2003,
2,168-173.

2.Alp M., Kocabagli N., Kahraman R: Effects of dietary supplementation with
organic acids and zinc bacitracin on ileal microflora, pH and performance in
broilers. Turkish J. Vet Anim Sci. 1999, 23,45I-455.

3.Annison G., Choct ,Ą4: Anti-nutritive activities of cereals non-starch poly-
saccharides in broiler diets and strategies minimizing their effect. Wor]d's
Poultry Sci. I. 199], 47, 232-424.

4 Anon : AOAC : Olficial męthods of analysis Association of Officia1 Analy-
tical Chemists, Aarlington, Va, USA 1990.

5 Bedford M. R , Morgan A. J.: The use of enzymes in poultry diets. Wor]d's
Poultry Sci J 1996,52,61-68.

6 Campbell G L , Bedford M. R : Enzyme application lor monogastric feeds:
areview. Can. J. Anim. Sci. 1992,72,449-466

7 .Celik K., Ersoy E , Uzatici A , Erturk M.: The using ol organic acids in Cali-
fomia furkey chicks and its effect on perlorrnance before pasfuring. Int. J. Po-
ultry Sci, 2003, 2, 446-448.

8 Cherrington C. A, Hinton M., Mead G C, Chopra L: Organic acids: chemi-
stry antibacterial activity and practical applications. Adv. Microb Physiol.
I99I,32,87-107.

9.Gornowicz E: Mikrobiologiczna ocena środowiska brojlerni w zależności
od dodatku kwasów organicznych do pasz. Medycyna Wet. 2004, 60,755-
-758.

I}.Jonaitis E , Maeikiene Z., Aniuliene A , Pockevicius A., Januskevicius A.:
Wellness of tame pigeons under the influence of feed with impurity of weed
seeds. Veterinarija Zootechnika 2002, 18, 42-45.

ILKoreleskj J., Swiątkiewicz S , Młodkowski M.,. Zanieczyszczenia zbożowe
jako czynnik wp\.wający na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Medycyna
Wet.2004,60, 883-885.

l2.Kraetzl W D , Kamphues J.: Cleaned grains give polished perfomance to

early weaners. Feed Mix 1996,4, 16-18.

13.Lazaro R., Garcia M., Aranibar M. J., Mateos G G.: Effect of enzyme addi-
tion to wheat, barley and rye based diets on nutrient digestibiliĘ and perflor-

mance oflaying hens Poultry Sci. 2003, 82,256-265.
74.Lazaro R, Gracia M., Medel P., Mateos G. G.: Influence of enzlłne on per-

formance and digestive parametels of broilers fed rye-based diets. Poultry
Sci. 2003, 82,132-]140.

15.Lazaro R., Latorre M. A , Medel P., Garcia M., Mateos G G.: Feeding regi-
men and enzyme supplementation to rye-based diets for broilers. Poultry Sci.
2004, 83, 152-160.

16 Pątten J. D , Waldroub P W.: Usę of organic acids in broiler diets. Poultry
Sci 1988, 67, 1 l78-1182.

17 .Skjnner J. T., Izat A. L., Waldroup P. Il{: Fumaric acids enhances performan-
ce ofbroiler chikens. Poultry Sci 1991,10, 1444-1447.

18 Smulikowska S (red ): Normy żyr;vienia drobiu Zalecenia żywieniowe i war-
tość pokarmowa pasz. Inst Fizjologii i Zyvienia Zwlerzal PAN, Jabłonna
1996.

19.Szczurek W, Koreleski J., Świątkieluicz S.; WpĘw obniżenia lepkości treści
jelita cienkiego na wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk
Zoot 2000,21,241-264.

Adres autora: dr inż, Sylwester Świątkiewicz, ul. Łużycka 53/52,30-658
Kraków; e-mail : sylwester.swiatkiewicz@izoo,krakow.pl

ENGLISH SPEAKING VETS REQUIRED FOR WORK IN U.K.
Acumen are recruitin9 Polish Vets to work in small animal practices

throughout the U.K.

Excellent workin9 conditions.

Please e-mail your CV to acumeninfo@aol.com
or telephone Debora on +44 7803 048937 or +44 1865 450769

11 ,5

10,3

11 ,5

10,9

1 0,8

10,8

0,214

20,9

20,2

2,|,2

21,1

20,5

21,3

0,257

1,25

1,11

,1,20

1,24

1 ,15

1 ,19

0,0433

2,13

2,09

2,27

2,06

2,21

2,11

0,0837


