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E{fects of dietary halloisyte on the perfomance and meat qualił of pigs

Summary

l and20ń of Halloisyte (aluminosilicate) was added to a typical feed mixture for growing-finishing pigs. The
above mixtures - in granulate form - were administered individually to pigs ad libitum over a period of 14
weeks of fattening. Body weight gain, feed intake, feed conversion; muscle-fat estimation (with the use of
PIGLOG 105 apparatus) as well as post-slaughter estimation (with CGM) was evaluated. Samples of longissi-
mus dorsi muscles were taken for physio-chemical analysis and sensory evaluation. The obtained results
indicated that adding Zoh of halloisite to the feed mixture resulted in approximate|y 50ń increase in body
lveight as well as an improvement in the meatiness of the carcass. No influence of halloisite on the quality
parameters of longissimus dorsi muscles was detected.
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Praca olyginalna

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się wykorzys-
taniu naturalnych i syntetycznych glinokrzemianów w pro-
dukcji zwierzęcej. Mogąone w znacznym stopniu ograni-
czać w mieszankach paszowych rozwój grzybów, w tym
to ksyno twó r czy ch ( 9 ), zmni ej s zać w or ganlzmi e zw ier zę-
cym bioakumulację metali cięzkich (3) i uzupełniać dietę
wpierwiastki śladowe (28). Mogąoneteż oddziaływać na
plo c e sy trawienia i w iązania rnetabo litów (I l, 27 ), ptzez
co zmniejszają emisję toksycznych gazów ze ściółki (24).

Naturalne i syntetycznie glinokrzemiany są ujemnie
naładowanym, porowaĘm materiałem, którego właściwoś-
ci chemisorpcyjne i jonowymienne sązależne od budowy
i stopnia polary zacji ich cząsteczęk oraz średnicy porów.
Do grupy tejnależą: zeoliĘ,kaoliny, bentonity, werrniku-
1 i t, perlit, s aponit or az haloizyt. Ich wykorzystaniem w pro-
dukcji zwlerzęcej, na ogół zpozyĘwnym skutkiem, zaj-
mowało się wielu autorów (4,7 ,8, 14,22). Na terenie Polski
do stępnym glinokrzemianem j e st haloizyt, które go b o gate
złożaznajdlją się w okolicach Legnicy. Ewentualne wpro-
wadzenie do żywienia zwierząt nowego glinokrzemianu
wymaga wcześniejszego dokonania oceny jego wpĄ.wu na
produkcyjność i cechy rzeźne zwl,erza! oraz cechy jakoś-
ciowe mięsa, mleka lub jaj,

Celem badan było określenie wpływu dodatku haloizy-
fu do mieszanki pełnoporcjowej stosowanej w okresie ca-
łego fuczu świń na wyniki produkcyjne i parametry jakoś-
ciowe mięsa tuczników.

Matetiał imetody
Haloizyt pozyskano zę złoża Dunino łJlegnicy, a poddano

go obróbce (prazenie, mielenie, przesiewanie) w PTH ,,Inter-
mark" w Gliwicach. Ogólny wzór chemiczty ha7oiz7Ąllprzed-
stawia się następująco: AlrSi,O,(OH)., jego masa molowa wy-
nosi 258,1 g, powierzchnia właściwa 52,49 m2lg, odczyn1,66
(pH*.,). W sl<ładzie chemicznym haloizytu stwierdzono ponadto
wiele makroelementów (Ca, Mg, Na, K, P) i pier-wiastków śla-
dowych, m.in. Cu, Fe, Mn, Zn, chociaż w nięwielkich stęze-
niach (6).

Materiałem doświadczalnym było 30 tucznikow (linii 990)
pochodzących z chlewni Zakładu Doświadczalnego Instytufu
Zootechniki w Pawłowicach o początkowej masie ciała 28 kg
w wieku ok, 10 tygodni. Zwlerzęta przydzielono losowo do
3 grup żywieniowych po 10 w każdej (5 loszek, 5 wieprzków).
Tuczniki utrzymywano w ind}rvidualnych kojcach z rusztęm
betonowym, wyposazonych w autokarrniki i poidła smoczko-
we. Grupę I (kontrolną) żywiono tradycyjną mieszanką pełno-
porcjową a w grupach II i ilI (doświadczalne) w mieszance
stosowano odpowiednio 1% i2% haloizyfu,

Mięszanki pełnoporcjowe wyprodukowano wg ustalonej re-
ceptury w mi ej s cowej mieszalni p asz Z akładu D o świadczalne -
go Instytutu Zootechniki w Pawłowicach. Materiały paszowe
uzyte do produkcji mieszanek poddano analizom chemicznym
wg obowiązujapych metod (1) w laboratorium Katedry Zywie-
nia Zwierząt i Paszoznawstwa AR we Wrocławiu. Na podsta-
wie tych analiz ustalono zawarlośó składników pokarmowych
w stosowanych mieszankach. Warlośc ęnergetycznąmieszanęk
(energia metaboliczna) wyliczono na podstawie własnych ana-
liz materiałów paszowych oraz współczynników strawności
i wzorów zamtęszczonych w NormachZryienia Swiń (16).*) Praca finansowana ze środków KBN (MNiI), projekt nr 2PO6Z06I26



Mieszanki, w for:rnię granulowanej ó 6 mmpodawano indy-
widualnię w autokarmikach, ad libitum, rejestrując datę i ilośó
wsypanej mieszanki. Pobranie mieszanki wyliczono za okręs
7 i 14 tygodni tuczu oraz zlżycie 1ej na przyrost 1 kg masy ciała
w tych okresach tuczu.

Wszystkie fuczniki ważono indywidualnie na początku oraz
po 7 t 14 tygodniach tuczu. Po 12 Ęgodniach fuczu przeprowa-
dzono przyżyciową ocenę umięśnienia przy pomocy aparatu
Pi glo g 1 0 5. O cena b yła pr zepr owadzona na mi ej scu tlczu pr zez
uprawnionych pracowników Centralnego Ośrodka Hybrydy-
zacji Trzody Chlewnej w Pawłowicach.

Ocena przyżyctowa określa wartości tucznę i rzęźnę zwię-
rząt. Warlość fucnrą określa się na podstawie przyrostów dzien-
nych masy ciała, standaryzowanych na l80. dzien życta, War-
tośc rzęźna przedstawiana jest natomiast jako procentowa za-
warto ść mięsa wylicz ana I|a podstawie ultradźwiękowych po -
miarów grubości słoniny w dwóch punktach P, i Po oraz wyso-
kości oka polędwicy. P r- oznacza grubośc słońiny za ostatnim
zebrem, 3 cm od linii środkowej grzbietu, Po grubość słoniny
za ostatnim żebrem,S cm od linii środkowej grzbietu, P,,. -
wysokość oka polędwicy w punkcie Po.

Wynikiem oceny jest przyżyciowy indeks selekcyjny (I),
który obliczany jest wg następującego wzoru: I : 0,1678 Xr
+ 3,] I34 X, - 1 89,5 l 1 9, w którym X, - przyrost dzierrny stan-
daryzowany na l80 dzień życia, X, - procentowa zawarlość
mięsa w tuszy.

W zalezności od liczby uzyskanych punktów oceniane osob-
niki świń linii 990 zaliczatę sądo jednej ztrzęchklas indekso-
wych: I - od l08 pkt., il 99-10'7 pkt., il 98 pkt. i mniej.

Doświadczenię zakończono ubojem fuczników po 14 tygo-
dniach tuczu w zakładach mięsnych. Mięsnośc tusz oceniano
pfzy pomocy aparatu CGM.

Próbki pobrane z mięśnia najdłuzszego poddano analtzom
fi zykochemi cznym, oznaczajag suchą masę, tŁtlszcz surowy,
białko ogólne, wodęwolnąorazpH, wg obowiązujących norm
(I7 -2I). W ocenię sensorycznej określano barwę, zapach, smak,
soczystość, kruchość oraz ogólne wrazenie w skali punktowej
1_5 (2),

Wyniki opracowano statys§cznie za pomocą analizy warian-
cji, aróżnice oszacowano testem wielokrotnego rozstępu Dun-
cana, wykorzystując program komputerowy Statgraphics v. 5,0.

Wyniki i omówienie

Ocena mieszanek. Mieszanki pehroporcjowe dla wszyst-
kich grup zawieraĘ po I7,32-17,650ń biaka ogólnego
i0,96oń lizyny. Pozostałe bilansowane aminokwasy, jak
metionina z cystyną treonina oraz tryptofan, były w jed-
nakowych ilościach. Poziom białka i aminokwasów był
zgodny z zaleceniami zawartymi w Norrnach Zywienia
Swiń dla fuczników mięsnych (16). W wyniku dodatku
haloizytu do mieszanek w ilości I% iż% zwiększyła się
zawartośó popiołu surowego z 4,550ń do odpowiednio
5 ,50o^ i 6,45oń. Stąd tez w ostatecznych obliczeniach war-
tość energetyczna wyrażona w energii metabolicznej
zmniejszyła się nieznacznie z Iż,72 MJ/kg do odpowied-
nio 12,63 i 12,53 MJ/kg. Analizowane makfo- i mikroele-
menĘ we wszystldch mieszankach występowaĘ w podob-
nych ilościach, a dodatek haloizytu tylko nieznacznie
zw iększał ich zaw arto ść.

Wyniki tuczu. Wyniki produkcyjne doĘczące przyros-
tów masy ciŃatucznlków przedstawiono w tab. 1. Masa
ciałatucznlków na początku doświadczenia w poszczegól-
nych grupach była wyrównana i wynosiła: w gr. I - 28,8,
il 28,6 LIII 28,7 kg. Jako pierwszy okres trcnlprzyjęto
wazenie po 7 tygodniach. Za drugi uznano pomiar przy-

Tab. 1. Wyniki tuczu świń z dodatkiem haloizytu

0kles luczu

Liczba zwierząt

Masa ciała tuczników (kg)
począlkowa

1. okles tuczu (p0 7 tyg.)

2. okles luczu (po 14 tyg.)

Gały tucz (doby)

1. okres tuczu g
ollo

2. oktes tuczu g
ól
lo

Ślednie dobowe pnytosly masy ciała (g)

I

kOnl10lna

10

28,8

60,7

99,6

98

Grupa

ll
1% haloizytu

10

28,6

61,4

101 ,7

98

Ill

2% haloizylu

10

28,7

62,2

,l 
02,8

98

684b

105,0

829b

104,4

756b

104,7

651 a

100,0

794a
,l00,0

722a
100,0

669a

1 02,8

822h

103,5

746b

1 03,3
Cały tucz g

Objaśnienie: a, b wartości w wierszach ozr.aczonę róznymi li-
terami różniąsię istotnie (p < 0,05)

rostu masy ciała tucznikow oznaczony pomiędzy B. i 14.
tygodniem tlczll. Jako zamknięty (cĄ) okres tuczu po-
traktowano 14 tygodni, tj. 98 dób.

Srednie dobowe przyrosty masy ciała tuczników grupy
kontrolnej w pierwszym okresie tuczu wynosiły 651 g.
W grupach doświadczalnych przyrosty masy ciała w tym
okresię tuczu byĘ większe o 2,8oń i 5,0o/o. W drugirn okre-
sie tuczu obserwowano podobne zróżnicowanie rniędzy
grupami. W tym okresie tuczu średnie dobowe przyrosty
masy ciała tuczników grupy kontrolnej wzrosĘ do794 g.
Tuczniki grupy II (Iońhaloizytu) uzyskaĘ przyrosty więk-
sze o 3,5%o, atuczniki grupy III(ż%haloizytu) o 4,4%oniż
kontrolne. Za caĘ okres tuczu średnie dobowe przyrosty
w grupie kontrolnej wynosiĘ 7ż2 g. Stosowany w rnie-
szankach doświadczalnych haloizyt w 1lości loń i 2%o

wpłynął na zwiększenie przyrostów masy ciała tuczników
o 3,3%o i 4,7Yo.

Pobranie i wykorzystanie paszy przeztlczniki w okre-
sie tuczu przedstawiono w tab. 2. W pierwszym okresie
tuczlltlcznlki grupy kontrolnej pobieraĘ średnio po 1,84
kg/dobę mieszanki. W grupie doświadczalnej II pobranie
było większe o 4,3oń, a w grrrpie III o B,10%, co moze po-
średnio wskazywać na korzystne oddziaĘwanie podawa-
nego glinokrzemianu na walory smakowe mieszanki.
W drugim okresie tlcztttlczniki grupy kontrolnej pobie-
raĘ średnio 2,86kg mieszanki na dobę, a w grupach do-
świadczalnych było ono większe o J ,Joń i 9,4oń. Srednie
dobowe pobranrepaszy w okresie całego tuczuprzeztucz-
niki grupy kontrolnej wynosiło 2,35 kg. Natomiast mie-
szanki z Iońldziałęm haloizytu, tuczniki pobierĄ w więk-
szej ilości o 6,40ń, a zldzińemżoń tego glinokrzemianu
o 8,9oń więcej w porównaniu z kontrolną (I). W innych
badaniach tuczniki po knurach linii 990 zywione do woli
zjadĘ średnio na dobę, w zależności od koncentracji ener-
gii w paszy, od 2,46 do 2,9I kg mieszanki (25).

ZlĘcie mieszanki (kg) naprzytost 1 kg masy ciałatucz-
ników w pierwszym okresie fuczu było bardzo podobne
we wszystkich grupach (ż,86-2,92 kg). W drugim okresie
tuczu konwersja paszy u tuczników grupy kontrolnej
wzrosła do 3,63 kg. Tuczniki grup doświadczalnychzlży-



Tab, 2. Pobranie i wykorrystanie mieszanki przez taczniki

Pobranie mieszanki kg/szl./dobę

1. okles iuczu kg | 1,84 | 1,92 | 1,99
Yo | 100,0 | 104,3 | 108,1

2. okres luczu kg | 2,s6 | 3,08 i 3,13
% | 100,0 | 107,1 | 109,4

Gały iucz kg | 2,35 | 2,50 | 2,56
Yolloo,olloo,ł|108,9

Zużycie mieszanki (kg) na przyrosl 1 kg masy ciała lucznika

1. oktes luczu kg
ollo

2. okres tuczu kg
o/

Cały tucz kg

Zużycie energii metabOliczne (MJ) na przyrosl 1 kg masy ciała tucznika

1. okres tuczu

2. okres tuczu

Cały lucz

lo

Zużycie białka ogólnego (g) na przylost 1 kg masy ciała tucznika

1. oktes tuczu

2.0kles tuczu

Cały tucz

/o

wały o 3,Io^ i 4,3%o więcej paszy na 1 kg przyrostu niz
kontrolne. Za caĘ okres fuczu ztlżycie mieszanki na 1 kg
przyrostu masy ciała w grupie kontrolnej wynosiło 3,ż5 kg,
a grupach II i III było większe o 3,Ioń i 4,3o^. Uzyskane
wskazniki konwersji paszy we wszystkich grupach należy
trztac za dobte. Podobne zl4 cie paszy (3,24 kg) stwier-
dzono w innych badaniach 0ż,I3).

Stosowany w mieszance grupy III haloizyt (2%) miał
negaĘwny wpływ na wykorzystanie paszy, gdyżzużycie
paszy na 1 kg prąrrostu było większe o 0, 1 4 kg, Stanowiło
to pogorszenie tego wskaźnika o 4,3oń. Było to ręzllltatem
mni ej s z ej w ar1o ś c i ener geĘ cznej mie szank i, zaw ier aj ąc ej

więcej popiołu surowego i nierozpuszcza|nego (w 10%
kwasie solnym), który jest balastem (16).

Zmniejszenie koncentracji energii w paszy zwiększa jej
pobranie (I 5, ż6), lecz równoc ześnię zmniejsza efektyw-
nośó wykorzystania energii. Mniejsza koncentracja ener-
gii w paszy świń żywionych do woli umozliwia wpraw-
dzie poprawę jakości tusz, jednak prowadzi do zwiększo-
nego zllżycia paszy na przyrost 1 kg masy ciała oraz do
zmniej szenia przyrostów, co w konsekwencji prowadzi do
p o gorszenia opłacalno śc i tucz;tt.

Haloizyt zastosowany w badaniach wywarł korzystny
wpływ na zwiększenie przyrostów, stąd też nieznacznie
gorszakonwersja mieszanki z jego dodatkiem nie powin-
na pogarszać wskaźników ekonomic zny ch tucztl.

Przyżyciowa ocena umięśnienia. Przyrosty masy cia-
ła tuczników podano wcześniej. Dlatego też analizie pod-

dano Ęlko grubość słoniny i wysokośó oka polędwicy oTaz
obliczoną mięsność. Wyniki tych pomiarów przedstawio-
ne w tab, 3 dowodzą żehaloizytzastosowany w mieszan-
kach w ilości 1% i 2% wpĘnflna zmniejszenie grubości
słoniny, zarówno w punkcie P,, jak i Po. Wysokość oka
polędwicy (51 mm), jak równięź zawartość mięsa w tuszy
(58%) nie byĘ zalężne od stosowanego glinokrzemianll
w skarmianej paszy. Obliczony indeks oceny przyżycio-
wej był najwyż szy (I24 pkt.) dla tuczników grupy III. Na-
tomiast w grupie II indeks ten wynosił 119 pkt. ibyłwyż-
szy tylko o 2 punkty w porównaniu z grupąkontrolną. Wy-
niki te potwierdzaj ą że nĄIepsze efekty produkcyjne
i umi ęśni en ie taszy mo żna uzyskać, do daj ąc 20ń haloir;,ttl
do mieszanki pełnoporcjowej. Na podstawie obliczonego
indeksu oceny przyżyciowej tuczniki wszystkich grup
możnazaliczyć do klasy I.

Eckert i Zak (5) w ocenie przyżyciowej 1918 loszek
linii 990 oznaczyli: średnią grubość słoniny - II,2 mm,
wysokość oka polędwicy - 50,9 mm i zawartość mięsa
w tuszy - 5'7,8oń. Z porównańwpików własny ch z wyżej
cytowanymi autorami wynika, ze stosowany haloizyt,
szczególnie w ilości 20ń miał wpływ na poprawę analizo-
wanych wskaźników umięśnienia.

Ocena rzeźna. Wyniki poubojowej oceny rzeżnej f'lsz
przedstawiono w tab. 4. Przedubojowa masa ciałatlczni-
i<ów wszystkichtrzech grupbyła wyrównana i wynosiła:
grupaI- I}},Lkg,grupaII- I0ż,6kgi grupaIII- 102,0 kg
i dlatego równieżpoubojowe masy tusz ciepĘch orazw-
dajności rzęźne byĘ zbliżone.

Tab. 3. Wyniki oceny przyżyciowej tuczników w 168. dniu
życia

Objaśnienie: a, b warlości w wierszach oznaczonę róznymi li-
terami różnią się istotrrie (p < 0,05)

Tab. 4. Poubojowa ocena jakości tusz

Liczba zwierząt

Gtubość słoniny w pkl. P,

Grubość słoniny w pkt. Po

Wysokośó oka polędwicy

Zawailość mięsa w tuszy

lndeks oceny pnyżyciowei

8

102,0

78,2

76,7

11,8b

56,9

Liczba zwierząt

Masa pneduboiowa (ko)

Masa tuszy ciepłei (kg)

Wydajnośó łzeźna (o/o|

Grubość słoniny S2 (mm)

Zawailośó mięsa w tuszy "

wg syslemu EUROP (%)

8

100,2

77,5

77,3

14,9a

56,0

8

102,6

78,9

76,9

15,0a

56,4

Objaśnienie: a, b warlości w wierszach oznaczonę róznymi li-
teramt różniąsię istotnie fu < 0,05)



Tab. 5. Właściwości fizykochemiczne m. najdłuższego

Cecha

Grupa

llilllll
konlrolna I tx naloi.ytu I zy" naloizytu

Sucha masa (%)

Tłuszcz sulowy (%)

Białko ogólne (%)

Woda wolna (%)

pH

24,37

1,13

22,41

22,52

5,56

24,80

1,05

22,44

22,58

5,54

24,96

0,90

22,48

22,93

5,51

\

Ta b. 6. Ocena organolepĘc zna m. naj dłu ższego (pkt.)

Cecha

G rupa

llilllll
konilolna l lY" naloizytu I Zv" traloizytu

Barwa

Zapach

Smak

Soczystośó

Kruch oś ć

0gólne wlażenie

4,55

4,56

4,2g

4,15

4,30

4,26

4,55

4,19

3,93

4,05

4,16

4,11

4,45

4,01

4,30

4,19

4,18

4.17

Stwierdzono istotny wpłyrv podawanego w mreszance
paszowej haloizytu (ż%) na zmniejszenie grubości słoni-
ny w punkcie S, (z I4,9 do 11,8 mm). W ocenie poubojo-
wej tusz stwierdzono nięznacznę zwiększenie zawarlości
mięsa w tuszy z 56,00ń (gr. I) do 56,9o^ (gr. III). Oznacza
to, że l:sze kwalifiĘą się do najvłyższej klasy, czyli E
(klasaE - 55%i więcej, U 50-54,90^,R 45-49,9%),
Podobne wskaźniki umięśnienia tuszy tuczników linii 990
(56,2%) oznaczyliwcześniej inni autorzy (25). Jakpodaje
Rózycki i Ęra (23) na podstawie oceny w Stacjach Kon-
troli Uzytkowości RzeżnejTrzody Chlewnej tusze tuczni-
ków linii 990, kwalifikowane były do klasy E w 71,5%o,
Uw23,IońiRw5,4%,

Ocena jakościowa mięśnia. W tab. 5 i 6 przedstawio-
no wyniki oznaczęil podstawowych parametrów fizyko-
chemicznych i organoleptycznych mięśnia naj dłuższego.
Oznaczonę wielkości zawartości wody wolnej, tłlszczu
surowego, białka całkowitego, suchej masy i odczynu (pH)
między grupąkontrolnąa doświadczalnymi nie różniĘ się
i mieściĘ się w granicach podawanychprzez innych auto-
rów (I2,26). Oceniane wyrozniki sensoryczne próbek
mięsa, tj.: bar-wa, smak, zapach, kruchość i soczystość, po-
chodzących od trzech doświadczalnych grup tucznikow,
nie różniły się statystycznie istotnie. Sensorycznie ozna-
czone oceny dla ww. wyrózników znĄdowały się w prze-
dzialę 4,II-4,ż6. Glinokrzemian zastosowany w składzie
mieszanki nie spowodował negatywnych zmian w para-
metrach hematologicznych i biochemicznych krwi tuczni-
ków (10).

W dostępnej literaixzę brak jest informacji o stosowa-
niu haloizytu jako składnika mieszanek paszowych. Nie-
którzy altorzy zwracająuwagę na mozliwość uzycia sa-
ponitu w paszach dla zwierząt gospodarskich (28), nafu-
ralnych zeolitów (clinoplilolite) w ąłvieniu tucznlkow (ż2)
lub zeolitu i kwasu mrówkowego jako dodatków paszo-
wych w odchowie prosiąt (11).

W oparciu o uzyskane wyniki badań należy stwierdzić,
że 20ń dodatek haloizytu do pełnoporcjowej mieszanki
paszowej mviększył dobowe przyrosĘ masy ci Ńa o ok. 50ń.

Nie wykazano statystycznie istotnego wpĘ,w. r ha\oizyttt
na umięśnienie tusz i cechy jakościowe mięśnia najdfuż-
SZego.
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