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Jednym z wa¿niejszych problemów badawczych
dotycz¹cych miêsnego kierunku u¿ytkowania owiec
jest opracowanie racjonalnych technologii ¿ywienia
jagni¹t. Chodzi w istocie o wykorzystanie ich predys-
pozycji do konwersji pasz naturalnych w jagniêcinê,
produkt o wyj¹tkowych walorach zdrowotnych (12),
a równocze�nie o podniesienie efektywno�ci produk-
cji. Dobrym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê suplemen-
tacja diety jagni¹t naturalnymi dodatkami o dzia³aniu
pro- i prebiotycznym (5). Nale¿¹ do nich m.in. dro¿d¿e
Saccharomyces cerevisiae oraz tworz¹ce strukturê ich
�cian komórkowych mannanooligosacharydy (MOS)
i â-glukan (11), stymulatory o w³a�ciwo�ciach immu-
nomodulacyjnych (10, 16, 17, 19). Korzystny wp³yw
dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae na warto�æ rze�n¹
tuczonych jagni¹t wykazali Lachowski i Marek (9).
Otrzymywa³y one jednak ¿ywe ich kultury, w prepara-
cie Yea-sacc1026. Nie prowadzono jednak badañ doty-
cz¹cych efektów stosowania w ¿ywieniu jagni¹t su-
szonych dro¿d¿y piwowarskich Saccharomyces cere-

visiae, a tak¿e ich pochodnych MOS. Wykazano nato-
miast pozytywne skutki wprowadzenia do paszy tre�-
ciwej dla jagni¹t â-glukanu izolowanego ze �cian ko-
mórkowych dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae (13).
W badaniach zastosowano Biolex HP, zawieraj¹cy
ponad 85% â-1,3/1,6-D-glukanu. Stwierdzono, ¿e pre-
parat ten spowodowa³ znaczne przyspieszenie tempa
wzrostu i rozwoju umiê�nienia jagni¹t, a równocze�-
nie wywo³a³ efekty immunostymulacyjne, co ujawni-
³o siê w zakresie wska�ników nieswoistej odporno�ci
jagni¹t, zarówno humoralnej (13), jak i komórkowej
(19). Interesuj¹ce jest zatem okre�lenie mo¿liwo�ci
wykorzystania w ¿ywieniu owiec ró¿nych preparatów
z suszonych dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae, któ-
rych szerokie spektrum dzia³ania znalaz³o odzwiercied-
lenie w rezultatach badañ na innych prze¿uwaczach
(3, 4, 16).

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu suszonych
dro¿d¿y piwowarskich Saccharomyces cerevisiae oraz
ich ekstraktu zawieraj¹cego MOS i â-1,3/1,6-D-glu-
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The aim of the study was to establish the influence of dried yeast Saccharomyces cerevisiae and an extract
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kan, dodawanych do paszy tre�ciwej stosowanej w ¿y-
wieniu jagni¹t ss¹cych na cechy miêsno�ci oraz wska�-
niki hematologiczne.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na 48 jagniêtach ss¹cych,

w okresie ich odchowu do 70. dnia ¿ycia.
Uk³ad do�wiadczenia. Jagniêta podzielono na 3 równe

grupy: I � kontroln¹ oraz II i III � do�wiadczalne, analogicz-
ne pod wzglêdem masy cia³a w 2. dniu ¿ycia, p³ci i typu
urodzenia, a tak¿e wieku ich matek, eliminuj¹c w ten spo-
sób ewentualne ró¿nice w mleczno�ci. Wszystkie grupy jag-
ni¹t ¿ywiono na jednakowym poziomie, zgodnie z normami
dla jagni¹t hodowlanych (14). Poza mlekiem matek otrzy-
mywa³y one od 11. do 30. dnia ¿ycia siano ³¹kowe i mie-
szankê uzupe³niaj¹c¹ C-J, po czym zestaw pasz uzupe³nio-
no sianokiszonk¹ z traw i ro�lin motylkowatych. Przez ca³y
okres badañ kontrolowano ilo�æ zadawanych pasz i pozosta-
j¹cych niewyjadów. Jagniêtom do�wiadczalnym podawano
mieszankê uzupe³niaj¹c¹ C-J z dodatkiem preparatów
dro¿d¿y piwowarskich Saccharomyces cerevisiae Inter Yeast
Poland: w grupie II � 5% suszonych dro¿d¿y, a w grupie III
� 0,3% Biolexu � MB40, ekstratu dro¿d¿y zawieraj¹cego
20-25% MOS i 25-30% â-1,3/1,6-D-glukanu. Dawki mie-
szanki C-J, jednakowe w ka¿dej grupie, zwiêkszano co 10
dni o 0,05 kg/szt./dzieñ, pocz¹wszy od 0,05 kg/szt./dzieñ
w wieku 11-20 dni.

Ocena cech u¿ytkowo�ci miêsnej. Uwzglêdniono w niej:
masê cia³a w wieku 2, 28 i 70 dni, przyrosty dobowe masy
cia³a w okresach: 2-28, 29-70 i 2-70 dni ¿ycia, wska�nik
tempa wzrostu w okresie 2-28 i 2-70 dni ¿ycia, a tak¿e przy-
¿yciowe wska�niki umiê�nienia i ot³uszczenia okre�lone tech-
nik¹ USG w 28. i 70. dniu ¿ycia: g³êboko�æ, szeroko�æ i po-
wierzchniê przekroju miê�nia najd³u¿szego grzbietu muscu-
lus longissimus dorsi (m. l. d.) oraz grubo�æ warstwy t³usz-
czu nad �okiem� polêdwicy. Pomiary wykonywano za ostat-
nim ¿ebrem przy u¿yciu ultrasonografu SSD 500, firmy Alo-
ka, z sond¹ liniow¹ 7,5 MHz.

Wska�nik tempa wzrostu (WTW) jagni¹t w wybranych
okresach odchowu okre�lono wed³ug wzoru:

koñcowa masa cia³a � pocz¹tkowa masa cia³a
WTW = × 100 (%)

½ × (koñcowa masa cia³a + pocz¹tkowa masa cia³a)

Badania hematologiczne. Krew do oznaczeñ wska�ników
hematologicznych pobierano z ¿y³y jarzmowej w 28. i 70.
dniu ¿ycia jagni¹t. W badaniach uwzglêdniono: liczbê krwi-
nek bia³ych (WBC), czerwonych (RBC) i p³ytkowych (PLT),
warto�æ hematokrytu (HCT), poziom hemoglobiny (HBG),
�redni¹ objêto�æ krwinki czerwonej (MCV), �redni¹ masê
hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH) i �rednie stê¿e-
nie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC). Oznacze-
nia te wykonano powszechnie stosowanymi metodami przy
u¿yciu analizatora hematologicznego Vet. Animal Blood
Counter 18. Oznaczenia leukogramu, obejmuj¹ce: procen-
towy udzia³ granulocytów zasadoch³onnych, granulocytów
kwasoch³onnych, granulocytów obojêtnoch³onnych pa³ecz-
kowatych i segmentowanych, limfocytów oraz monocytów,
wykonano w preparatach barwionych metod¹ Pappenheima.

Wyniki opracowano statystycznie, stosuj¹c program ANO-
VA dla uk³adu jednoczynnikowego. Istotno�æ ró¿nic miêdzy
grupami weryfikowano przy pomocy testu Duncana.

Wyniki i omówienie
W toku badañ nie obserwowano ró¿nic miêdzy gru-

pami pod wzglêdem spo¿ycia pasz. Jagniêta nieregu-
larnie pozostawia³y jedynie niewielkie ilo�ci sianoki-
szonki. Zatem mo¿na przyj¹æ, ¿e pobranie sk³adników
pokarmowych kszta³towa³o siê we wszystkich grupach
na zbli¿onym poziomie. Zastosowane preparaty
dro¿d¿owe wywar³y istotny wp³yw na wzrost jagni¹t
(tab. 1). W porównaniu z kontrolnymi (grupa I), jag-
niêta do�wiadczalne osi¹gnê³y wy¿sz¹ masê cia³a, za-
równo w 28., jak i w 70. dniu ¿ycia. Najwy¿sz¹ mas¹
cia³a w obu tych terminach charakteryzowa³y siê jag-
niêta grupy III, a ró¿nice w stosunku do grupy I po-
twierdzono statystycznie na poziomie p £ 0,05 dla 28.
i p £ 0,01 dla 70. dnia. W wieku 70 dni równie¿ jag-
niêta grupy II uzyska³y istotnie (p £ 0,01) wy¿sz¹ masê
cia³a od jagni¹t kontrolnych. Efekty te by³y rezultatem
wy¿szych przyrostów dobowych masy cia³a. Ró¿nice,
jakie wyst¹pi³y pod tym wzglêdem miêdzy grup¹ III
a kontroln¹, okaza³y siê istotne (p £ 0,05) dla wszyst-

yhceC
apurG

I II III

:ukeiww,)gk(a³aicasaM

xxx ind2 10,1±18,4 1 38,0±87,4 77,0±98,4

xx ind82 08,1±57,01 b 05,1±51,11 23,1±19,11 a

xx ind07 66,2±70,12 B a 96,2±91,32 A 42,2±98,32 A

:eiserkow,)g(ewobodytsoryzrP

xxx ind82-2 79,74±64,822 b 92,93±80,542 a 31,24±00,072 a

xx ind07-92 21,44±17,542 b 68,53±76,682 a 09,63±42,582 a

xxx ind07-2 32,95±21,932 b 98,84±70,072 a 87,16±49,972 a

:eiserkow,)%(utsorzwopmeT

xxx ind82-2 13,9±43,67 b 15,7±29,97 a 21,6±76,38 a

xx ind07-92 30,7±21,07 b 12,7±29,66 a

xxx ind07-2 10,5±44,521 b1 91,6±88,131 a1 11,5±32,231 a1

:.d.l.mujorkezrpyraimyW

:)ind(ukeiww)mc(æ�okobê³g�

xxx 82 72,0±34,1 32,0±75,1 91,0±75,1

xxx 07 22,0±69,1 24,0±79,1 64,0±10,2

:)ind(ukeiww)mc(æ�okorezs�

xxx 82 81,0±04,4 b 41,0±65,4 a 11,0±86,4 a

xxx 07 61,0±41,5 b 81,0±34,5 a 31,0±85,5 a

mc(ainhczreiwop� 2 :)ind(ukeiww)

xxx 82 05,0±77,4 bB 87,0±57,5 a 93,0±77,5 a

xxx 07 24,0±74,7 bB 15,0±51,8 a 32,0±15,8 A

:)ind(ukeiww)mc(yciwdêlop�meiko�danuzczsu³tywtsrawæ�oburG

xxx 82 30,0±21,0 10,0±31,0 20,0±31,0

xxx 07 40,0±61,0 10,0±71,0 30,0±61,0

Tab. 1. Cechy u¿ytkowo�ci miêsnej jagni¹t (�x ± s)

Obja�nienia: a, b � p £ 0,05; A, B � p £ 0,01
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kich analizowanych okresów odchowu.
Z kolei jagniêta grupy II charakteryzowa³y
siê istotnie (p £ 0,05) wy¿szymi przyros-
tami od jagni¹t kontrolnych w okresach:
28-70 oraz 2-70 dni. Wp³ynê³o to na kszta³-
towanie siê wska�nika tempa wzrostu jag-
ni¹t. Dla ca³ego badanego okresu by³ on
istotnie (p £ 0,05) wy¿szy w grupach II i III
ni¿ w grupie kontrolnej. W pocz¹tkowej fa-
zie, od 2. do 28. dnia, przewagê uzyska³y
jagniêta grupy III, natomiast w fazie drugiej,
od 29. do 70. dnia, jagniêta grupy II. Uzy-
skane wyniki wskazuj¹ jednoznacznie na
stymuluj¹ce oddzia³ywanie obu preparatów
na tempo wzrostu jagni¹t. W okresie ich od-
chowu od 2. do 28. dnia ¿ycia, a zatem do
osi¹gniêcia szczytowej fazy laktacji matek,
skuteczniejszy okaza³ siê Biolex-MB40.
W pó�niejszym okresie, gdy coraz wiêksze
znaczenie mia³y pobierane pasze sta³e,
dro¿d¿e by³y równie efektywne. Wyniki te
korespondowa³y z pomiarami ultrasono-
graficznymi miê�nia najd³u¿szego grzbietu
(m.l.d.). Stwierdzono, ¿e szeroko�æ i po-
wierzchnia m.l.d. by³y istotnie wy¿sze
u jagni¹t grup do�wiadczalnych, zarówno
w 28., jak i 70. dniu ¿ycia. Odnotowano ten-
dencjê do szybszego rozwoju tego miê�nia
u jagni¹t grupy III, jednak ró¿nice w stosun-
ku do jagni¹t grupy II nie zosta³y potwier-
dzone statystycznie. Grubo�æ warstwy t³usz-
czu nad �okiem� polêdwicy kszta³towa³a siê
u wszystkich jagni¹t podobnie, co �wiadczy,
¿e podawane preparaty nie wp³ynê³y na ich
ot³uszczenie. W tej sytuacji lepszy rozwój
m.l.d. u jagni¹t do�wiadczalnych oznacza
po¿¹dany wp³yw badanych preparatów na
sk³ad tkankowy, bowiem parametry jego
przekroju s¹ wysoko skorelowane z ogóln¹
zawarto�ci¹ miêsa w tuszy (6, 18). Anali-
zuj¹c wska�niki hematologiczne (tab. 2)
stwierdzono, ¿e u jagni¹t wszystkich grup
kszta³towa³y siê one w granicach norm re-
ferencyjnych (20). U jagni¹t do�wiadczal-
nych nast¹pi³ wzrost liczby krwinek bia³ych oraz czer-
wonych i hemoglobiny, a w konsekwencji tak¿e �red-
niej objêto�ci krwinki czerwonej i �redniej masy he-
moglobiny w krwince czerwonej. Tendencje takie za-
znaczy³y siê ju¿ w 28. dniu, ale istotno�æ ró¿nic w sto-
sunku do grupy kontrolnej potwierdzono statystycz-
nie jedynie dla w 70. dnia ¿ycia. Równocze�nie odno-
towano zmiany w leukogramie. Dotyczy³y one wzro-
stu udzia³u limfocytów u jagni¹t otrzymuj¹cych pre-
paraty dro¿d¿owe. Istotne ró¿nice (p £ 0,05) w sto-
sunku do jagni¹t kontrolnych wyst¹pi³y ju¿ w 28. dniu
ich ¿ycia. Z up³ywem czasu stan ten pog³êbi³ siê i w
wieku 70 dni ró¿nice potwierdzono statystycznie przy
p £ 0,01. Podobny wp³yw suszonych dro¿d¿y piwo-

warskich Saccharomyces cerevisiae wykazano w ba-
daniach na cielêtach (4), a dro¿d¿y i MOS na krowach
mlecznych (3). Z kolei wcze�niejsze badania Sajko-
-Skórko i Sajki (15), prowadzone na cielêtach otrzy-
muj¹cych MOS, nie wykaza³y istotnego wp³ywu tego
dodatku na morfologiê krwi. Wp³yw badanych prepa-
ratów na organizm jagni¹t wi¹¿e siê z ich w³a�ciwo-
�ciami prebiotycznymi, a tak¿e immunomodulacyjny-
mi. Na takie mechanizmy wskazuj¹ prace Dobickiego
i in. (3, 4) oraz Szymañskiej-Czerwiñskiej i in. (17).
W badaniach na cielêtach (3) stwierdzono, ¿e suszone
dro¿d¿e piwowarskie Saccharomyces cerevisiae spo-
wodowa³y istotne zmiany w populacji drobnoustrojów
¿wacza, mianowicie obni¿enie liczby pierwotniaków

aksW � ikin keiW
apurG

I II III

01(CBW 9 )l/
82 23,4±89,8 bA 66,2±11,01 A 35,3±16,9

07 38,1±98,8 bB 61,2±14,11 A 53,1±38,01 a

01(CBR 21 )l/
82 28,0±49,8 b 67,1±98,9 22,1±47,9

07 28,0±91,9 b 67,1±71,11 a 22,1±39,01 a

01(TLP 9 )l/
82 50,142±03,106 75,303±17,916 45,672±11,176

07 11,592±59,695 10,033±11,236 87,982±84,776

)l/g(GBH
82 54,01±10,69 A 65,11±00,101 A 1 86,11±05,99 a

07 54,7±03,79 bB 56,31±00,311 A 86,11±05,301 a

)l/l(TCH
82 30,0±52,0 60,0±92,0 40,0±82,0

07 40,0±82,0 60,0±33,0 50,0±13,0

)lf(VCM
82 72,1±69,72 a 31,1±02,92 a 21,1±67,82 a

07 85,1±07,03 a 30,1±07,82 b 53,1±04,82 b

)gp(HCM
82 65,0±37,01 a 35,0±92,01 a 46,0±42,01 a

07 93,0±25,01 a 1 33,0±68,9 b 1 62,0±44,9 b

)l/g(CHCM
82 16,12±50,483 78,81±03,843 94,91±04,553

07 63,61±03,643 78,11±03,243 94,51±01,233

:)%(ytycolunarG

enno³hcodasaz
82 24,0±02,0 24,0±02,0 25,0±04,0

07 15,0±03,0 25,0±04,0 94,0±04,0

enno³hcosawk
82 73,1±09,9 27,1±01,01 54,1±09,01

07 32,1±00,9 1 74,1±01,8 1 58,1±02,9

:enno³hcontêjobo

etawokzce³ap�
82 17,1±06,1 26,1±08,0 29,0±08,0

07 36,1±04,1 62,1±07,0 91,1±06,0

enawotnemges�
82 79,11±02,92 43,01±09,52 82,01±07,32

07 97,01±01,82 93,9±05,42 81,01±08,22

)%(ytycofmiL
82 60,9±07,65 b 99,8±02,06 a 26,9±08,06 a

07 26,9±07,85 B 31,7±05,36 A 20,8±07,36 A

)%(ytyconoM
82 09,1±04,2 92,3±08,2 76,2±04,3

07 04,1±05,2 92,2±08,2 98,2±07,3

Tab. 2. Wska�niki hematologiczne u jagni¹t w wieku 28 i 70 dni (�x ± s)

Obja�nienia: jak w tab. 1.
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i zwiêkszenie liczby bakterii kszta³tuj¹cych procesy
zachodz¹cych w nim przemian. W efekcie nast¹pi³
wzrost przep³ywu bia³ka bakteryjnego i pochodz¹ce-
go z paszy, co korzystnie wp³ynê³o na tempo wzrostu
ciel¹t. Lepszy by³ równie¿ ich status immunologicz-
ny, o czym, zdaniem autorów, �wiadczy³ wzrost licz-
by leukocytów i erytrocytów oraz hemoglobiny. Ba-
dania prowadzone na krowach mlecznych (4) wyka-
za³y, ¿e zarówno suszone dro¿d¿e, jak i wyizolowany
z ich �cian preparat MOS stymuluj¹ produkcyjno�æ
krów, a tak¿e ich uk³ad immunologiczny. Obserwowa-
ne w badaniach w³asnych ró¿nice w skuteczno�ci obu
preparatów w pierwszej fazie wzrostu jagni¹t by³y
przypuszczalnie zwi¹zane z rozwojem ¿wacza, który
u jagni¹t podejmuje w pe³ni funkcje w 8.-9. tygodniu
ich ¿ycia. St¹d pocz¹tkowo efektywniejszy okaza³
siê dodatek Biolexu-MB40, klasycznego prebiotyku.
W pó�niejszym okresie ujawni³a siê wiêksza efektyw-
no�æ suszonych dro¿d¿y, które poza w³a�ciwo�ciami
prebiotycznymi wykazuj¹ tak¿e w³a�ciwo�ci probio-
tyczne (3). W odró¿nieniu od Biolexu-MB40, nie ule-
gaj¹cemu degradacji w ¿waczu, dro¿d¿e mog³y wp³y-
n¹æ na przebieg zachodz¹cych tutaj procesów i w kon-
sekwencji na tempo wzrostu jagni¹t. Wzrost odpor-
no�ci organizmu pod wp³ywem suszonych dro¿d¿y
Saccharomyces cerevisiae zasadniczo ³¹czy siê z ak-
tywnym oddzia³ywaniem â-1,3/1,6-glukanu i oligosa-
charydów mannanu, tworz¹cych strukturê �cian ich ko-
mórek, na uk³ad immunologiczny (2, 7, 8, 10, 13, 17,
19, 21). Mechanizm ten polega g³ównie na pobudza-
niu aktywno�ci komórek immunokompetentnych, co
w szczególno�ci przypisuje siê â-1,3/1,6-glukanom
(10, 16, 21). W badaniach na cielêtach (17) stwier-
dzono, ¿e stosowanie preparatu zawieraj¹cego miesza-
ninê â-glukanów i â-mannanów spowodowa³o istotny
wzrost aktywno�ci interleukiny IL-1 i zwi¹zane z jej
oddzia³ywaniem zmiany ilo�ciowe w subpoulacjach
limfocytów. Du¿e znaczenie maj¹ specyficzne zdol-
no�ci mannanooligosacharydów do wi¹zania niektó-
rych drobnoustrojów chorobotwórczych. Blokuj¹c ich
lektyny, z jednej strony zapobiegaj¹ adhezji do �cian
nab³onka i ograniczaj¹ mo¿liwo�æ zasiedlenia w prze-
wodzie pokarmowym gospodarza, a z drugiej � u³at-
wiaj¹ zniszczenie zwi¹zanych patogenów przez wy-
specjalizowane komórki systemu immunologicznego
(2, 7, 8). Na ten mechanizm dzia³ania oligosachary-
dów mannanu wskazuj¹ m.in. badania Sajko-Skórko
i Sajki (15). Autorzy ci obserwowali zdecydowane
ograniczenie zachorowalno�ci ciel¹t otrzymuj¹cych
MOS na zapalenie dróg oddechowych, a tak¿e zmniej-
szenie przypadków wystêpowania biegunek, co w re-
zultacie wp³ynê³o na poprawê wyników odchowu.
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