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Popyt na mięso drobiu grzebiącego (kury i indyki) 
w ostatnich latach charakteryzuje się stałym wzrostem. 
Tendencja rozwojowa produkcji i spożycia mięsa dro-
biowego ma dwie przyczyny. Pierwsza ma aspekt fi-
nansowy, jest ono tańsze w porównaniu z mięsem wie-
przowym i wołowym, co w konsekwencji wpływa na 
mniejsze obciążenie budżetu domowego konsumenta. 
Druga przyczyna ma aspekt żywieniowo-zdrowotny. 
Mięso to charakteryzuje się dużą wartością odżywczą, 
dietetyczną, kulinarną, technologiczną oraz wyso-
kimi walorami sensorycznymi (21, 39). Jest chętnie 
spożywane zarówno wśród młodych jak i starszych 
konsumentów.

Mięso drobiowe jest cenione przez konsumentów 
ze względu na pożądaną wartość odżywczą oraz wa-
lory sensoryczne. Jest ono przede wszystkim dobrym 
źródłem białka o dużej wartości odżywczej. W porów-
naniu z innymi gatunkami mięsa jest łatwostrawne, 
zawiera pełnowartościowe białko oraz dzięki mniejszej 
ilości tłuszczu charakteryzuje się mniejszą wartością 
energetyczną, oczekiwaną i pożądaną szczególnie 
wśród świadomych konsumentów (32, 33).

Konsumenci mając do dyspozycji szeroką ofertę 
mięsa drobiowego, w coraz większym stopniu zwra-
cają uwagę na jego jakość. Wzrasta zainteresowanie 
mięsem kurcząt z wolnego wybiegu, z produkcji 
ekologicznej, jak również wzbogaconym w pożądane 

kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas oleinowy i linole-
nowy, które mają wpływ m.in. na obniżenie poziomu 
cholesterolu w osoczu krwi ludzi (13, 35). Ta tenden-
cja jest szczególnie widoczna w krajach rozwiniętych 
Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Preferencje 
konsumentów do produktów pozyskiwanych z mniej 
intensywnej produkcji są związane z domniemaną 
wyższą jakością i bezpieczeństwem tak pozyskanego 
mięsa (3, 40, 53).

Z uwagi na szeroką dostępność i powszechność 
spożycia mięsa drobiowego poszukuje się rozwiązań 
mających na celu uzyskanie surowca o coraz wyższej 
jakości i wartości żywieniowej. Efekt ten może być 
osiągnięty poprzez stosowanie dobranych ras i linii 
hodowlanych, wykorzystywanie w żywieniu drobiu 
pasz zawierających składniki istotne żywieniowo (4, 
6, 31). Istotny a zarazem naturalny wpływ na jakość 
mięsa mają zioła, ekstrakty roślinne i fitogeniczne 
dodatki paszowe. Zawierają one substancje biologicz-
nie czynne wtórnego metabolizmu, stanowią dodatek 
paszowy, alternatywny dla różnych stymulatorów 
wzrostu tradycyjnie stosowanych w żywieniu zwie-
rząt (15, 34, 45). Są stosowane w żywieniu zwierząt 
jako środki pobudzające apetyt i trawienie, stymula-
tory funkcji fizjologicznych, w profilaktyce i leczeniu 
niektórych stanów patologicznych, jako barwniki 
i przeciwutleniacze (9). Mają wpływ na warunki 
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hodowli, dobrostan zwierząt oraz w konsekwencji na 
jakość mięsa. W żywieniu drobiu na uwagę zasługują 
szczególnie takie dodatki, jak zioła i ekstrakty ziołowe, 
dodatki fitogeniczne, które mają działanie immuno-
modulujące. Istotne jest zatem sterowanie jakością 
produktów zwierzęcych poprzez odpowiedni sposób  
żywienia.

Zioła i ekstrakty ziołowe, dodatki fitogeniczne po-
winny być na stałe wprowadzone jako naturalny, a za-
razem prozdrowotny dodatek w żywieniu brojlerów, 
w celu poprawy zarówno dobrostanu zwierząt, warun-
ków hodowli, jak i uzyskania dobrej jakości mięsa, 
które od lat cieszy się rosnącą popularnością. Prognozy 
spożycia mięsa drobiowego na lata 2020-2028 poka-
zują wciąż rosnącą tendencję, zatem wprowadzenie 
ziół i fitogenicznych dodatków do paszy mających 
zastosowanie w żywieniu brojlerów jako dodatków 
prozdrowotnych i immunomodulujących jest istotne 
zarówno dla hodowców jak i przyszłych konsumentów 
(12, 18, https://www.transparencymarketresearch.com/ 
fresh-meat-packaging-market.html).

Celem pracy był przegląd wyników badań nauko-
wych dotyczących wpływu ziół i fitogenicznych do-
datków paszowych stosowanych w żywieniu drobiu 
na dobrostan zwierząt, warunki hodowli oraz jakość 
uzyskiwanego mięsa.

Dodatki paszowe w żywieniu drobiu
Dodatki stosowane do paszy i wody są nieodłącznym 

składnikiem żywieniowym drobiu. Ich stosowanie 
wiąże się z wieloma korzyściami, ale jednocześnie 
podlega ścisłej kontroli, której głównym celem jest 
uniknięcie stosowania niezgodnie z przeznaczeniem. 
Klasyfikacja, rodzaj i zakres stosowania dodatków 
paszowych regulowane są prawem Unii Europejskiej 
oraz przepisami krajów członkowskich (3, 36).

Definicję dodatku paszowego określa Rozporządze-
nie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków 
stosowanych w żywieniu zwierząt. Podaje ono, iż: 
„dodatki paszowe” to substancje, drobnoustroje lub 
preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, 
które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu 
pełnienia, w szczególności, jednej lub więcej funkcji 
wymienionych w art. 5 ust. 3. Dodatki paszowe są 
celowo dodawane do mieszanek pełnoporcjowych 
oraz dawek żywieniowych, aby uzyskać poprawę ich 
użyteczności pokarmowej: zapachu, smaku, konsy-
stencji, walorów dietetycznych, a także wydłużenie 
okresu trwałości. Stosując je w żywieniu zwierząt, 
w tym drobiu, można osiągnąć szybsze przyrosty 
dobowe, lepsze wykorzystanie paszy, większą od-
porność na choroby, poprawę jakości produktów 
zwierzęcych oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu 
odchodów na środowisko. Aby wykluczyć niewłaści-
we dozowanie oraz nierównomierne rozprowadzenie 
substancji aktywnej w mieszance, stosowanie ich 
zarówno podczas produkcji mieszanek, jak też bezpo-

średnio skarmianie w fermach musi być objęte stałą  
kontrolą (46).

Wraz z wycofaniem antybiotykowych stymulato-
rów wzrostu w żywieniu drobiu stosuje się dodatki 
paszowe, które korzystnie wpływają na zdrowie pta-
ków i parametry produkcyjne. Wyróżnia się dodatki: 
uzupełniające niedobory określonych składników 
pokarmowych w stosowanych paszach, wspomagające 
procesy trawienne, utrzymujące równowagę mikrobio-
logiczną w przewodzie pokarmowym, poprawiające 
produkcyjność, ograniczające negatywny wpływ od-
chodów na środowisko naturalne, poprawiające jakość 
produktów pochodzenia zwierzęcego, poprawiające 
wartość pokarmową pasz, zapobiegające występowa-
niu schorzeń (w produkcji drobiarskiej kokcydiozie 
i histomonozie), ułatwiające produkcję mieszanek 
paszowych (lepiszcze). Z punktu widzenia hodow-
ców najważniejszymi są dodatki, które bezpośrednio 
wpływają na metabolizm przewodu pokarmowego 
ptaków oraz regulują poziom zaopatrzenia w sub-
stancje biologicznie czynne, gdyż zwiększają efekt 
produkcyjny. Zaliczyć tu można: witaminy i prowita-
miny, dodatki mineralne, aminokwasy, ich sole oraz 
hydroksyanalogi, stymulatory strawności, stabilizatory 
mikroflory jelitowej, kokcydiostatyki (35). Ustalając 
dawkę pokarmową dla drobiu należy wziąć pod uwagę: 
gatunek, masę ciała, wiek, intensywność produkcji, 
stan fizjologiczny, płeć, temperaturę otoczenia oraz 
system utrzymania (3, 18, 44).

Wieloletnia selekcja drobiu w kierunku wysokiej 
produkcyjności miała wpływ na osłabienie efektyw-
ności układu odpornościowego (47). W produkcji 
drobiarskiej, gdzie ptaki utrzymywane są zazwyczaj 
w warunkach stresu spowodowanego dużą gęstością 
obsady, sztuczną wentylacją, hałasem, współzawod-
nictwem i dominacją silniejszych osobników oraz 
brakiem dostępu do środowiska naturalnego, stosowa-
nie immunomodulatorów w żywieniu jest szczególnie 
uzasadnione (27, 48).

Zioła i fitogeniczne dodatki paszowe  
w żywieniu drobiu

Kraje Unii Europejskiej zostały objęte całkowitym 
zakazem stosowania antybiotykowych stymulatorów 
wzrostu w żywieniu zwierząt gospodarskich od 2006 r. 
Zakaz ten związany był z powstawaniem odporności 
u bakterii chorobotwórczych groźnych dla zdrowia 
i życia człowieka. Aby wzmocnić naturalną odporność 
zwierząt, w tym drobiu oraz utrzymać optymalną 
i sprzyjającą im mikroflorę przewodu pokarmowego 
rozpoczęto wprowadzanie do ich diety naturalnych, 
bezpiecznych dodatków paszowych i innych składni-
ków pokarmowych (11, 17, 22).

Aktualnie nowoczesne metody chowu drobiu zmie-
rzają do wyeliminowania lub ograniczenia stosowania 
środków chemicznych w żywieniu zwierząt. Jednym 
ze sposobów jest powrót do wykorzystania natural-
nych dodatków paszowych, takich jak zioła. Ziołowe 
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dodatki paszowe cieszą się obecnie coraz większym 
zainteresowaniem. Produkty pochodzenia roślinnego, 
które okazały się naturalne, mniej toksyczne i wolne od 
pozostałości, uważano za idealne stymulatory wzrostu, 
które należy uwzględnić w diecie zwierzęcej (19). Jako 
jedna z tych alternatyw, fitogeniczne dodatki paszowe 
zyskały również ostatnio coraz większe zaintereso-
wanie, ponieważ wykazano ich wpływ na poprawę 
wydajności wzrostu, zmniejszenie reakcji na stres 
i zwiększenie odpowiedzi immunologicznej (27, 52).

Zioła i ekstrakty ziołowe reprezentują nową klasę 
dodatków w paszach dla drobiu. Przez wiele lat sto-
sowane były głównie w celu poprawienia zdrowia, 
właściwości pasz, natomiast rzadko w celu poprawy 
produkcyjności zwierząt. Przydatność ziół w żywieniu 
wynika z obecności oraz aktywności różnych sub-
stancji biologicznie czynnych w nich występujących. 
Składniki te mogą wykazywać biologiczne działanie 
na organizm, wzmacniać smak, pobudzać apetyt, 
wpływać na motorykę i sekrecję enzymów, modulując 
procesy produkcyjne i wewnątrzustrojowe (3, 42, 48).

Zioła i ekstrakty ziołowe oraz ziołowe (fitogeniczne) 
dodatki w żywieniu zwierząt działają korzystnie na 
zwiększanie odporności zwierząt oraz ograniczenie 
zachorowalności, poprawiając dobrostan zwierząt. 
Zioła nie dostarczają substancji pokarmowych jed-
nak poprawiają smakowitość i strawność paszy, 
tym samym zwiększają ich wykorzystanie. Badania 
umożliwiające identyfikację substancji czynnych wy-
stępujących w ziołach oraz wskazanie ich działania 
na organizm sprawiło, że stosowanie ziół stało się 
bardziej racjonalne i dostosowane do potrzeb. Zioła 
zawierają różnego rodzaju substancje czynne, takie 
jak: olejki eteryczne, barwniki, alkaloidy, glikozy-
dy, fenolokwasy, fitosterole, flawonoidy. Działanie 
substancji czynnych zawartych w ziołach i roślinach 
leczniczych jest najczęściej wielokierunkowe. Działają 
one immunostymulująco, przeciwzapalnie, przeciw-
bakteryjnie, a także poprawiają jakość produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Pobudzają wydzielanie 
soków trawiennych, zwiększają apetyt i perystaltykę 
jelit oraz poprawiają procesy wchłaniania składników 
pokarmowych (36, 41). Wymagają jednak znacznie 
dłuższego czasu stosowania w żywieniu zwierząt 
gospodarskich, w tym drobiu, w porównaniu do an-
tybiotykowych stymulatorów wzrostu, by wykazały 
dodatni wpływ na produkcję i dobrostan jak również 
jakość uzyskanego mięsa. Przykładowe zastosowanie 
ziół w produkcji brojlerów jako alternatywy dla anty-
biotyków przedstawiono w tabeli 1.

Jako dodatki w żywieniu zwierząt stosowane są 
również związki pochodzenia roślinnego (tzw. fito-
biotyki) w celu polepszenia ich produkcyjności oraz 
poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Uważane są one za dodatki naturalne i bezpieczne, 
a ich wielokierunkowe działanie daje szanse na szero-
kie zastosowanie w żywieniu zwierząt (50).

W ziołach znajdują się substancje biologicznie czyn-
ne o różnym działaniu. Podane łącznie jako dodatek 
do paszy współdziałają ze sobą, kształtują i wywierają 
wyraźniejszy wpływ na drób niż pojedyncze substan-
cje wyizolowane z roślin. W naturalnych warunkach 
chowu kurcząt podaje się do paszy takie zioła, jak: 
mniszek lekarski, krwawnik pospolity, pokrzywę, mię-
tę, szałwię, pięciornik gęsi, rdest, melisę, dziurawiec 
i wiele innych ziół, które drób dobrze i bardzo dobrze 
preferuje. Rośliny te wykazują działanie przeciwzapal-
ne, ściągające, dezynfekujące i odpornościowe. Dzięki 
zawartości w nich substancji biologicznie czynnych 
tj. polifenoli (jako główne związki odpowiedzialne za 
działanie antyoksydacyjne), chlorofile, składniki olej-
ków eterycznych, kwas askorbinowy czy, w mniejszym 
stopniu, karotenoidy poprawiają one smakowitość pasz 
i ich trawienie.

Są jednak zioła cieszące się niewielkim zaintere-
sowaniem lub których brojlery kurze wręcz unikają. 
Zaliczyć do nich można takie, jak: brzoza brodawko-
wata, chmiel zwyczajny, gorczyca jasna, jałowiec po-

Tab. 1. Ziołowe alternatywy antybiotyków oraz ich funkcje w produkcji kurcząt brojlerów
Alternatywa dla 
antybiotyków Zioła/substancje aktywne Podstawowe funkcje Wpływ na brojlery Referencje

Zioła jako dodatki 
paszowe

pieprz / piperyna wpływ na trawienie, stymulant brak wpływu w produkcji 
brojlerów

Frankic i wsp. (9),
Li i wsp. (27), 
Pirgozliev i wsp. (40), 
Windisch i wsp. (50)czosnek / związki siarki – allicyna wpływ na trawienie, środek 

pobudzający, antyseptyczny
wyższa masa ciała

imbir / olejek eteryczny, którego głównym 
składnikiem jest seskwiterpen zingiberen

stymulant pracy żołądka, 
gastryczny

brak wpływu w produkcji 
brojlerów

mięta / olejek eteryczny zawierający 
mentol i jego estry, menton i związki 
terpenowe oraz neomentol, flawonoidy, 
kwasy fenolowe

wpływ na apetyt, trawienie, 
pobudzający, antyseptyczny

wpływ na zmniejszenie 
w surowicy cholesterolu 
całkowitego i trójglicerydów

rozmaryn / olejek eteryczny, flawonoidy, 
garbniki, di- i triterpeny

wpływ na trawienie, środek 
pobudzający, antyseptyczny, 
przeciwutleniacz

poprawa przyrostu wagi 
i wykorzystania paszy

tymianek / olejek eteryczny, zawierający 
tymol, linalol, terpineol, borneol, cyneol 
i octan bornylu

brak wpływu na wskaźniki BW/
FCR

Źródło: (18)
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spolity, jeżówka purpurowa, koper ogrodowy, kozłek 
lekarski, lubczyk ogrodowy, lukrecja, mięta pieprzowa, 
perz właściwy, rzepik pospolity czy kora wierzby (15, 
42). Wynika to prawdopodobnie z obecności w nich 
olejków eterycznych o intensywnym, niepożądanym 
zapachu czy gorzkiego smaku, które mogą wprowa-
dzać ww. zioła.

Wykorzystanie ziół w żywieniu jest związane z do-
kładną znajomością ich składu chemicznego i działania 
znajdujących się w nich substancji na organizm ptaka. 
Wieloskładnikowe ekstrakty ziołowe (0,5 kg/t paszy) 
jako immunomodulatory są wykorzystywane w ła-
godzeniu stresu w wielkofermowym chowie drobiu. 
Stymulują pracę wątroby, wykazując działanie ochron-
ne, pobudzające i regeneracyjne, tym samym polepsza-
ją wykorzystanie paszy, zwiększają szybkość wzrostu 
i zdrowotność, a także poprawiają wydajność rzeźną 
(16). Skuteczność ziół stosowanych w postaci natural-
nej może być różna w zależności od terminu zbioru, 
warunków siedliskowych, na których rosły, warunków 
suszenia i przechowywania. Pożądaną skuteczność, na 
poziomie 2,1-5% stosowania ziół w żywieniu brojle-
rów kurzych wykazano dla ziół suszonych, wyciągów 
suszonych i olejków. Nie stwierdzono efektywności 
stosowania ziół świeżych w żywieniu brojlerów (16).

Na rynku pojawia się coraz więcej preparatów 
ziołowo-mineralno-aromatycznych. Są to takie pre-
paraty, jak: BioStrong, Dominal, a także Digestarom, 
w którego skład wchodzą olejki eteryczne mięty 
pieprzowej, majeranku, goździków, anyżu i kopru 
na nośniku nieorganicznym (10). Grela i wsp. (16) 
podkreślają konieczność prowadzenia badań i prac 
nad przygotowaniem praktycznych rozwiązań zasto-
sowania tych dodatków w żywieniu drobiu. Istotne 
jest opracowanie skutecznych preparatów z kilku ziół 
o ukierunkowanym działaniu, np. na wątrobę, żółcio-
pędne, bakteriobójcze czy przeciwdziałające rybiemu 
zapachowi produktów.

Wpływ ziół i fitogenicznych dodatków paszowych  
na dobrostan i warunki chowu drobiu

Wiele badań potwierdza korzystny wpływ ziół na 
zdrowotność drobiu. Zioła wzmagając wrażenia sma-
kowe i pobudzając apetyt, działają, jako regulatory 
funkcji trawiennych (np. tymianek, kminek). Spełniają 
funkcje osłonowe (np. len), działają jako regulatory 
przemiany materii (np. kozieradka, rdest ptasi), prze-
ciwbiegunkowo, antybakteryjnie i przeciwzapalnie 
(np. czosnek, cebula, szałwia), przeciwgrzybiczo 
(lawenda). Wykazują również działanie anaboliczne 
(cebula, czosnek), zmniejszają podatność na stres, 
wzmacniają system immunologiczny (jeżówka) i niwe-
lują negatywny wpływ substancji przeciwodżywczych 
(44). Zawarte w ziołach substancje biologicznie aktyw-
ne, takie jak: olejki eteryczne, garbniki, glikozydy, fla-
wonoidy, terpeny, śluzy, kwasy organiczne, wykazują 
działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, prze-
ciwgrzybicze, immunostymulujące oraz antystresowe 

(19, 26). Substancje czynne, zawarte w roślinach np. 
olejki eteryczne, barwniki czy alkaloidy poprawiają 
walory smakowo-zapachowe produktów pochodzenia 
zwierzęcego, dobrze wybarwiają żółtka jaj, jak również 
wiążą mikotoksyny (36).

Dodatki ziołowe mogą być wprowadzane do paszy 
dla zwierząt i ptaków w następującej postaci:

– jako pojedyncze zioła lub mieszanki ziołowe 
zarówno w postaci świeżej, jak i suszonej,

– jako lizawki, napary, wywary, odwary-olejki ete-
ryczne, mieszaniny naturalnych związków lotnych,

– preparaty ziołowe zawierające różne substancje 
roślinne pozyskiwane jako wyciągi wodne, alkoholo-
we, wodno-alkoholowe, które coraz częściej są stan-
daryzowane na zawartość poszczególnych substancji 
czynnych (14).

Lipiński i wsp. (29) podają, że wieloskładnikowe 
preparaty ziołowe są alternatywą dla antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu w praktycznym żywieniu dro-
biu. Badania przeprowadzone zarówno w warunkach 
in vitro, jak i in vivo wykazały antybakteryjną aktyw-
ność takich roślin, jak: lebiodka pospolita (Organum 
vulgare), czarny pieprz (Piper nigrum), goździko-
wiec korzenny (Syzygiom aromaticum), macierzanka 
zwyczajna (Thymus vulgaris) i składników olejków 
eterycznych (tymol, karwakrol, kurkumina, piperyna, 
eugenol) przeciwko wielu szczepom bakterii patogen-
nych, w tym C. perfringens i innych bakterii, takich jak 
E. coli, S. aureus, S. typhimurium, L. monocytogenes, 
Y. enterocolotica (7).

Wyciągi z ziół i przypraw w połączeniu z witamina-
mi C i E skuteczniej zapobiegają peroksydacji lipidów 
w tkankach, co wykazano w badaniach na kurczakach 
i indykach. Obecnie stosowanie ekstraktów roślinnych 
zamiast syntetycznych lub półsyntetycznych prze-
ciwutleniaczy wiąże się z wyższymi kosztami ekono-
micznymi, jednak można by tego uniknąć dzięki sys-
tematycznej intensyfikacji uprawy potrzebnych roślin 
i nowym technologicznym procesom ekstrakcji (9).

Poważny problem w przemyśle drobiarskim sta-
nowi oporność kokcydiów. Stosowanie ekstraktów 
roślinnych w leczeniu kokcydiozy nie jest nowym 
podejściem. Poszukując najlepszego naturalnego 
ekstraktu do leczenia kokcydiozy, należy wziąć pod 
uwagę, że ekstrakt musi być przynajmniej częściowo 
rozpuszczalny w lipidach, aby przeniknąć przez błonę 
komórkową, ponieważ kokcydia znajdują się wewnątrz 
komórek. Dwie chińskie rośliny, Dichroa febrifuga 
i Sophora flavescens, bogate w alkaloidy, są skuteczne 
w leczeniu kokcydiozy (9).

Arczewska-Włosek i Świątkiewicz (1) podają, że 
dzięki odpowiednio dobranym ekstraktom ziołowym 
wprowadzonym do mieszanki paszowej istnieje moż-
liwość zastąpienia kokcydiostatyków. Kokcydiostatyki 
to preparaty chemiczne lub jonoforowe hamujące 
rozmnażanie pierwotniaka Eimeria sp., wywołującego 
jedną z najniebezpieczniejszych dla produkcji dro-
biarskiej chorób ptaków. Kokcydioza drobiu skutkuje 
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obniżeniem przyrostów masy ciała, pogorszeniem wy-
korzystania paszy oraz wzrostem śmiertelności ptaków, 
czego konsekwencją są znaczne starty ekonomiczne 
w produkcji drobiarskiej (36). Wykazano, iż miesza-
nina wyciągów z szałwii (Salvia officinalis), czosnku 
(Allium sativum), jeżówki purpurowej (Echinacea 
purpurea), tymianku (Thymus vulgaris) oraz oregano 
(Origanum vulgare) pozytywnie wpłynęła na wyniki 
produkcyjne ptaków zarażonych oocystami Eimeria sp. 
Według Majewskiej i wsp. (30), zioła wprowadzone 
do diety drobiu mogą obniżyć stężenie cholesterolu 
we krwi i dzięki temu korzystnie wpływać na zdrowie 
ptaków. Związki chemiczne zawarte w roślinnych 
olejkach eterycznych, na przykład cytral, geraniol, 
cineol, menton, mentol, fenchon, borneol, fenchyl, 
mogą powodować hamowanie aktywności enzymu 
wątrobowego (reduktazy HMGCoA), który reguluje 
ilość syntetyzowanego cholesterolu i przez to obniża 
jego stężenie we krwi (2, 26).

Zioła mają również działanie probiotyczne. 
Wykazano stymulujące działanie ekstraktu ziołowego 
(5% karwakrolu, 3% aldehydu cynamonowego, 2% 
oleożywicy Capsicum) na tworzenie się grubej war-
stwy śluzu na ścianie żołądka i ścianie jelita czczego 
u kurcząt. Powodowało to obniżenie przylegania 
patogenów do nabłonka, dzięki czemu zmniejszyła 
się liczba bakterii Escherichia coli i Clostridium per-
fringens oraz grzybów w jelicie ptaków, karmionych 
paszą z dodatkiem ekstraktu ziołowego (42).

Fitogeniczne dodatki paszowe mogą również po-
prawić smakowitość paszy, a przez to zwiększać jej 
pobranie i poprawiać wyniki produkcyjne, w tym 
spożycie i wykorzystanie paszy oraz przyrosty masy 
ciała u drobiu (50). Jednoznaczne potwierdzenie 
pozytywnego wpływu ziół na wyniki produkcyjne 
osiągane przez kurczęta brojlery jest jednak proble-
matyczne, ponieważ uzyskane w tym zakresie wyniki 
są często sprzeczne ze sobą. Kwiecień i wsp. (23) 
oraz Kwiecień i Winiarska-Mieczan (24) udowodnili 
dodatni wpływ ziół na masę ciała brojlerów kurzych, 
natomiast Brzóska i wsp. (4) oraz Gardzielewska i wsp. 
(10) wysunęli odmienne wnioski.

W profilaktyce i leczeniu drobiu zioła mogą być wy-
korzystywane jako całe rośliny lub tylko ich poszcze-
gólne części: w postaci świeżej i suszonej, w formie 
naparów, wywarów, wyciągów, ekstraktów, maceratów 
i olejków eterycznych (42). Efektywność stosowania 
ziół w żywieniu drobiu jest zależna od grupy produk-
cyjnej (gatunku) i formy skarmiania ziół. Pożądaną 
skuteczność ocenianą w zakresie 2,1-5% wykazano 
dla ziół suszonych, wyciągów suszonych i olejków 
podawanych w żywieniu brojlerów kurzych, ziół 
suszonych i olejków podawanych nioskom, świeżych 
ziół stosowanych w żywieniu gęsi oraz świeżych ziół, 
ziół suszonych i olejków, które stosowano w grupie 
indyków. Niską skuteczność (0-2% poprawy) zaob-
serwowano dla świeżych ziół, suszonych wyciągów 
stosowanych w żywieniu niosek, suszonych wyciągów 

skarmianych indyki oraz świeżych ziół stosowanych 
w żywieniu kaczek. Brak skuteczności lub informacji 
w piśmiennictwie dotychczas stwierdzono w przy-
padku świeżych ziół podawanych brojlerom kurzym, 
ziół suszonych, wyciągów suszonych oraz olejków 
stosowanych w żywieniu gęsi oraz kaczek (4, 14, 15).

Lippens i wsp. (29) przetestowali skuteczność 
mieszanki ekstraktów cynamonu, oregano, tymianku, 
pieprzu kajeńskiego i cytrusów oraz mieszanki ekstrak-
tów roślinnych i kwasów organicznych w porównaniu 
z odżywczym antybiotykiem awilamycyną u kurcza-
ków brojlerów. Kurczaki suplementowane ekstraktami 
roślinnymi osiągały znacznie większą masę ciała niż 
kurczaki z grupy kontrolnej czy z grupy awilamycyny. 
Wyższa masa ciała była konsekwencją zwiększonego 
spożycia paszy. Konwersja paszy w ekstraktach ro-
ślinnych karmionych grupowo była o 0,4% lepsza niż 
w grupie z awilamycyną i o 2,9% lepsza niż w grupie 
kontrolnej. Autorzy nie zauważyli synergistycznego 
efektu pomiędzy ekstraktami roślinnymi a kwasami 
organicznymi.

Spośród wielu roślin posiadających właściwości 
immunomodulujące najlepiej poznane jest działa-
nie kilku gatunków jeżówek (Echinacea purpurea, 
E. angustifolia, E. pallida). Pochodzą z Ameryki 
Północnej, gdzie od wieków są stosowane jako zioła 
lecznicze. Aktywność immunostymulująca jeżówek 
obejmuje różne rodzaje odporności i jest wypadkową 
działania wielu substancji obecnych w tej roślinie, tj. 
pochodnych kwasu kawowego (kwas kawowy, kwas 
cychorynowy, echinakozyd, werbaksozyd i inne), 
polisacharydów nieskrobiowych (heteroksylany, 
arabinoramnogalaktany), alkaloidów (głównie izobu-
tyloamidy) oraz olejków eterycznych i flawonoidów. 
Właściwości immunomodulujące jeżówek zostały 
dobrze udokumentowane w badaniach klinicznych 
na ludziach oraz w doświadczeniach modelowych na 
szczurach i myszach (47).

Żeńszeń (Panax ginseng) zawiera substancje czynne 
o działaniu stymulującym aktywność fagocytarną ma-
krofagów, aktywność komórek NK, produkcję cytokin 
przekaźnikowych oraz IgM i innych immunoglobulin, 
a także proliferację limfocytów T. W doświadczeniu na 
kurczętach rzeźnych zakażonych bakterią Salmonella 
gallinarum podawanie preparatu z żeńszenia w wodzie 
pitnej obniżało liczbę padnięć, stopień zainfekowania 
wątroby i liczbę ptaków, w odchodach których stwier-
dzano kultury badanej bakterii (43, 47).

Mohebodini i wsp. (37) badali wpływ olejku euka-
liptusowego (EEO) dodanego do diety kurcząt broj-
lerów na wydajność wzrostu, względną masę narzą-
dów, mikroflorę jelita ślepego, strawność składników 
odżywczych, parametry biochemiczne surowicy oraz 
profil kwasów tłuszczowych mięśni udowych u kurcząt 
brojlerów. Dieta oparta była na śrucie kukurydziano-
-sojowej uzupełnionej odpowiednio o 0, 250, 500, 
750 i 1000 mg/kg olejku eukaliptusowego. Autorzy 
stwierdzili, iż brojlery żywione różnymi poziomami 



Med. Weter. 2022, 78 (1), 11-1816

(EEO) wykazywały liniowy wzrost przyrostu masy 
ciała i zmniejszenie współczynnika konwersji paszy. 
Suplementacja diety EEO wpłynęła na poprawę pro-
filu kwasów tłuszczowych mięśnia ud, dzięki czemu 
zwiększyła się zawartość wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych ogółem oraz obniżyła zawartość kwa-
sów tłuszczowych nasyconych ogółem. Wykazano, iż 
włączenie do diety kurcząt brojlerów olejku eukalip-
tusowego (EEO) poprawiło równowagę mikroflory 
jelita ślepego, strawność składników odżywczych, 
aktywność przeciwutleniaczy i profil kwasów tłusz-
czowych w mięśniach udowych u kurcząt brojlerów.

W badaniach na indyczkach rzeźnych preparat 
zawierający związki czynne aloesu (enzymy, flawo-
noidy), aronii (związki polifenolowe) i witaminę C 
zwiększył ogólną ilość leukocytów oraz aktywność 
lizozymu we krwi i aktywność fagocytarną leukocytów 
względem bakterii Staphylococcus aureus. U kurcząt 
zainfekowanych bakterią Salmonella gallinarum lub 
wirusem rzekomego pomoru drobiu dodatek aloesu 
zmniejszał liczbę padnięć i zwiększał syntezę IL-6 
(47, 49).

Fitocydy mają działanie bakteriobójcze i grzybobój-
cze, wytwarzane są przez rośliny wyższe, np. cebulę, 
czosnek, brzozę, jałowiec. Wykazano, że fitogenny 
dodatek paszowy ekstrahowany z sosny koreańskiej, 
który zawiera 20% substancji czynnych (olejki eterycz-
ne, flawonoidy, związki fenolowe, alkaloidy, taniny, 
terpeny i saponiny) i 80% nośnika (dekstryna), ma 
potencjał zastosowania w celu poprawy wydajności 
i stanu zdrowia kurcząt brojlerów, zmniejszenia emisji 
gazów oraz zwiększenia przyrostu masy mięśni pier-
siowych, bez negatywnego wpływu na jakość mięsa 
u brojlerów. Autorzy wskazują na potrzebę przeprowa-
dzenia dalszych badań, celem określenia optymalnej 
dawki fitocydu w diecie brojlerów (27).

Dobrym przykładem fitobiotyku jest allicyna. Sub-
stancja ta, występująca m.in. w czosnku oraz cebuli, 
wykazuje działanie analogiczne do antybiotyków. 
Wpływa ograniczająco na populację bakterii z takich 
grup, jak: Escherichia, Salmonella, Streptococcus, 
Staphylococcus, Pseudomonas czy Clostridium. Po-
dobne właściwości wykazują również olejki eteryczne 
pochodzące z oregano i tymianku – kwakrol i tymol. 
Ograniczając populację patogennej mikroflory, zmniej-
szają ryzyko wystąpienia biegunek u drobiu (41).

Właściwości lecznicze posiada również lucerna, 
która od lat była wykorzystywana w medycynie ludo-
wej. Bogaty skład chemiczny koncentratu z lucerny, tj. 
wysoka zawartość białka, aminokwasów, barwników, 
witamin, składników mineralnych, energii oraz innych 
substancji aktywnych sprawia, że jest on stosowany 
w żywieniu zwierząt jako roślinny dodatek paszowy 
(fitobiotyk) w miejsce wycofanych antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu. Obecnie na rynku paszowym 
występuje w postaci kilku produktów, jak susz z lucer-
ny oraz koncentrat białkowo-ksantofilowy, określany 
jako APC lub też PX. W wyniku badań wykazano, że 

związki biologicznie aktywne znajdujące się w kon-
centracie z lucerny wspomagają układ immunologiczny 
i krwiotwórczy żywionych nim zwierząt (11). W krwi 
indyków, którym podano 1,5% koncentratu z lucerny do 
paszy pełnoporcjowej, Czech i wsp. (5) uzyskali 13% 
wzrost czerwonych krwinek. W kolejnych badaniach 
na indykach koncentrat białkowo-ksantofilowy kształ-
tował niektóre wskaźniki biochemiczne, natomiast nie 
wywierał wpływu na wskaźniki hematologiczne krwi. 
W tych badaniach zastosowanie koncentratu białko-
wo-ksantofilowego istotnie obniżało m.in. zawartość 
białka całkowitego, kwasu moczowego, trójglicerydów 
i cholesterolu całkowitego w porównaniu z kontrolą. 
Natomiast w żywieniu przepiórek koncentrat z lucerny 
obniżył zawartość trójglicerydów w żółtku jaj (11). 
W żywieniu drobiu, z uwagi na zawartość ksantofili 
i karotenów, zalecany jest dla kur nieśnych oraz broj-
lerów. Jego 1-2% udział w mieszance nadaje pożądaną 
barwę żółtkom jaj. Preparat APC może zająć znaczące 
miejsce w żywieniu zwierząt jako źródło składników 
pokarmowych, głównie białka, a przede wszystkim 
jako fitobiotyk poprawiający efekty produkcyjne, 
jakość produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sty-
mulujący zdrowie zwierząt (14).

Kurczęta brojlery wykazują mniejszą odporność na 
działanie czynników środowiska oraz większą podat-
ność na stany stresu, co wpływa negatywnie na ich 
produkcyjność i zdrowotność (8). Aktualnie zwraca 
się coraz większą uwagę na możliwości wykorzystania 
ziół w przeciwdziałaniu i/lub łagodzeniu reakcji na 
stres podczas odchowu zwierząt. W profilaktyce anty-
stresowej u drobiu można zastosować melisę lekarską, 
pokrzywę zwyczajną i szałwię lekarską. Dodatek ziół 
do mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów może 
również mieć pozytywny wpływ na ich przyrosty masy 
ciała, zmniejszone zużycie paszy i na poprawę smaku 
mięsa ptaków rzeźnych (2).

Słabe wykorzystanie białka paszowego jest jedną 
z przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalne-
go związkami azotu wydalanymi z moczem i kałem 
zwierząt. Według Yena (51) produkcję całkowitej masy 
pomiotu wytwarzanego przez kurczęta i obornika przez 
świnie można ograniczyć przez podanie im dodatko-
wego białka w postaci suszu z lucerny.

Wpływ ziół i fitogenicznych dodatków paszowych  
na jakość mięsa kurcząt brojlerów

Gardzielewska i wsp. (10) badali wpływ zastosowa-
nia dodatku preparatu Digestarom i węgla drzewnego 
na jakość mięsa świeżego i po 4-miesięcznym prze-
chowywaniu w stanie zamrożonym. W skład preparatu 
Digestarom wchodzą olejki eteryczne mięty pieprzo-
wej, majeranku, goździków, anyżu i kopru na nośniku 
nieorganicznym. Preparat ten charakteryzuje się inten-
sywnym miętowym zapachem i zalecany jest do stoso-
wania dla drobiu w ilości 150 mg/t mieszanki. Badania 
przeprowadzono na kogutkach brojlerach Ross 308. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 
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preparat Digestarom spowodował rozjaśnienie barwy 
mięśni, istotnie większe zakwaszenie, zwiększenie 
strat soku mięsnego zarówno podczas rozmrażania, 
jak i gotowania, pogorszenie cech sensorycznych 
mięsa i bulionu, a także wzrost poziomu cholesterolu. 
Wykazano również, iż dodatek preparatu Digesta-
rom wpłynął niekorzystnie na większość badanych 
cech mięsa po rozmrożeniu i ugotowaniu. Dodatek 
węgla drzewnego natomiast wpłynął korzystnie na 
zmniejszenie strat mięsa po przechowywaniu, ugoto-
waniu oraz na ocenę sensoryczną mięsa gotowanego  
i bulionu.

Odpowiednie żywienie kurcząt brojlerów może 
w pewnym stopniu regulować zawartość tłuszczu 
w mięsie oraz modyfikować jego skład, prowadząc do 
pozyskania produktu o pożądanych cechach odżyw-
czych i dietetycznych. Pomocne w tym zakresie są 
m.in. fitogeniczne dodatki paszowe, do których zali-
czana jest żywica kadzidłowca indyjskiego (Boswellia 
serrata), zawierająca głównie kwasy boswelinowe. 
W badaniach przeprowadzonych przez Kiczorowską 
i wsp. (20) wykazano, iż zastosowanie dodatku żywi-
cy kadzidłowca w żywieniu brojlerów zmniejszyło 
zawartość kwasu C14 oraz C18:3, a zwiększyło sumę 
KTJN (jednonienasycone kwasy tłuszczowe) w tłusz-
czu mięśni piersiowych. Wykorzystanie jej w odchowie 
ekologicznym wpłynęło na zwiększenie ilości kwasu 
C18:3 w tłuszczu mięśni piersiowych kurcząt.

Naturalne przeciwutleniacze występujące w rośli-
nach hamują procesy oksydacyjne w mięsie drobiu 
i jego przetworach. Wykazano, że skarmianie drobiu 
zielonką, suszem lub koncentratem z lucerny działa 
przeciwutleniająco na mięso (11).

Kwiecień i wsp. (26) badali wpływ zastosowania 
dodatku koncentratu białka lucerny (APC) w daw-
ce 15 g lub 30 g na 1 kg na skład chemiczny, profil 
kwasów tłuszczowych, wartość dietetyczną oraz stan 
antyoksydacyjny w mięśniach i surowicy kurczaków. 
Doświadczenie prowadzono na brojlerach kurcząt 
Ross 308. Autorzy stwierdzili, że dodatek 15 i 30 g 
koncentratu z lucerny miał wpływ na obniżenie 
poziomu cholesterolu i tłuszczu. Wyższą zawartość 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy 
n-6 stwierdzono w mięśniach piersiowych kurcząt 
suplementowanych 30 g APC. Mięśnie ud z dodatkiem 
koncentratu APC charakteryzowały się korzystniej-
szymi wartościami indeksu aterogennego, indeksu za-
krzepicy oraz stosunku hipocholesterolu do hipercho-
lesterolu. Zaobserwowano również, iż suplementacja 
30 g APC wpłynęła na obniżenie poziomu cholesterolu 
i triacyloglicerolu, podwyższenie poziomu lipoprotein 
o dużej gęstości i zmniejszenie poziomu lipoprotein 
o niskiej gęstości. Poprawiła parametry antyoksydacyj-
ne. Wyniki tego badania wskazują, że suplementacja 
30 g APC poprawiła funkcje metaboliczne organizmu, 
odporność mięsa na procesy oksydacyjne oraz skład 
i profil kwasów tłuszczowych. Wykazano, że koncen-
trat z lucerny APC może być potencjalną alternatywą 

dla syntetycznych dodatków paszowych i białka so-
jowego w produkcji zdrowszego mięsa drobiowego.

Grela i wsp. (16) podają, że substancje aktywne 
biologicznie zawarte w ekstraktach ziołowych mogą 
zmniejszyć liczbę bakterii zarówno w mięsie surowym, 
jak i po obróbce termicznej. Takie właściwości przy-
pisuje się między innymi czosnkowi i cynamonowi.

Z kolei Lipiński i wsp. (28) w badaniach przeprowa-
dzonych na indyczkach, gdzie zastosowano preparat 
ziołowy o działaniu antybakteryjnym (mieszanina 
olejków eterycznych z oregano, chili i cynamonu), 
który wprowadzono do mieszanki w ilości 1,0 kg/t 
wykazali, że dodatek preparatu ziołowego do miesza-
nek dla indyków nie miał wpływu na wyniki tuczu ani 
skład chemiczny mięsa.

Jak widać z przedstawionego materiału, uzyskane 
wyniki badań dotyczące wpływu ziół i fitogenicznych 
dodatków paszowych stosowanych w żywieniu brojle-
rów nie są jednoznaczne. W związku z dużą popularno-
ścią mięsa drobiowego należy kontynuować badania, 
celem określenia optymalnego składu mieszanek zio-
łowych w żywieniu brojlerów dla uzyskania dobrych 
warunków hodowlanych oraz dobrej jakości mięsa.

Podsumowanie
Zioła i dodatki fitogeniczne, które zalicza się do do-

datków paszowych o działaniu immunomodulującym, 
stanowią cenne uzupełnienie mieszanek paszowych 
dla drobiu i mają nieoceniony wpływ na rozwój żyw-
ności w produkcji drobiarskiej. Stanowią bezpieczną 
alternatywę dla antybiotyków paszowych i są cennym 
uzupełnieniem mieszanek.

Bioaktywne składniki zawarte w ziołach i fitoge-
nicznych dodatkach paszowych mają wpływ na rozwój, 
fizjologię i żywienie, a także produkcyjność drobiu. Ich 
wpływ polega na bezpośrednim pobudzaniu komórek 
układu odpornościowego, co zwiększa efektywność 
procesów immunologicznych i prowadzi do mniejszej 
wrażliwości ptaków na działanie mikroorganizmów 
patogennych.

Zioła są nie tylko stymulantami apetytu i trawienia, 
ale mogą, z wpływem na inne funkcje fizjologiczne, 
pomóc w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i do-
brostanu zwierząt oraz poprawie ich wydajności. 
Wyniki aktualnych badań są obiecujące w odniesieniu 
do stosowania ziół i dodatków fitogenicznych jako 
promotorów wzrostu i produkcji. Istnieje potrzeba 
wyjaśnienia składu fitochemicznego i mechanizmów 
działania wielu ziół, przypraw i ich ekstraktów, a także 
określenia odpowiedniej dawki, którą należy bezpiecz-
nie stosować w żywieniu drobiu.
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