
Wzrost zainteresowania naukow-

ców efektywnymi mikroorganizma-

mi niewątpliwie związany był z żą-

daniami konsumentów odnośnie

uzyskiwania odzwierzęcych pro-

duktów żywnościowych, które w jak

największym stopniu byłyby natu-

ralne, pozbawione zanieczyszczeń

środkami leczniczymi, a zwłasz-

cza antybiotykami. Początki badań

nad probiotykami sięgają lat 80

– tych ubiegłego stulecia i po-

czątkowo prowadzone były w Ja-

ponii (profesor Terua Higa, Uni-

wersytet w Okinawie).

Obecnie już, probiotyki są popu-

larnymi i coraz częściej stosowany-

mi dodatkami paszowymi. Mikroor-

ganizmy wykorzystywane w tych

produktach są naturalne, gruntow-

nie przebadane i bezpieczne dla

zwierząt – z tegowzględumogą być

stosowane zarówno na fermach ty-

powo wysokotowarowych, ale rów-

nież wmałych, przydomowych sta-

dach oraz w specjalistycznych go-

spodarstwach organicznych.

PROBIOTYKI NOWYMI
PROMOTORAMI WZROSTU

Promotory wzrostu to substancje,

które dodawane do paszy w okre-

sie tuczu zwierząt mają na celu po-

lepszenie jej wykorzystania, zwięk-

szenie tempa osiąganej przez pta-

ki masy ciała, a poprzez to zwięk-

szenie ogólnej opłacalności pro-

dukcji. Schemat działania poszcze-

gólnych promotorów wzrostu mo-

że się nieco różnić: jedne z nich

pobudzają apetyt, inne poprawia-

ją konwersję paszy, stymulują

układ immunologiczny lub cho-

ciażby regulują mikroflorę jelitową.

Jednymi z pierwszych promotorów

wzrostu były antybiotyki, stoso-

wane w niewielkich, nie –terapeu-

tycznych dawkach. Antybiotyki od-

działywały na mikroflorę jelitową

hamując wzrost obecnych tam

drobnoustrojów. Jednakże stoso-

wanie antybiotyków jako promoto-

rów wzrostu zostało w Unii Euro-

pejskiej zakazane, a to spowodo-

wało potrzebę zastąpienia ich in-

Popularne EM –y
i realne korzyści z ich stosowania

w zakresie zdrowia jelit i… nie tylko
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Probiotyki, które określane są również mianem efektywnych mikroorganizmów (ang. EM – effective mi-

croorganisms), coraz częściej znajdują zastosowanie jako dodatki paszowe w nowoczesnych syste-

mach produkcji. Dane pochodzące z literatury naukowej podkreślają ich rolę w poprawie efektywno-

ści wykorzystania paszy, szybszym tempie wzrostu ptaków, profilaktyce chorób przewodu pokarmo-

wego, ale również w utylizacji szkodliwych związków azotu powstających w rezultacie utrzymywania

drobiu. Zdarzają się jednak opinie hodowców, że wprowadzenie efektywnych mikroorganizmów nie

przyczyniło się do żadnych konkretnych zmian w obrębie ich stada. Od czego więc zależy skutecz-

ność stosowanych dodatków probiotycznych i jakie dokładnie wymierne korzyści ekonomiczne mo-

że przynieść podawanie ich zwierzętom?

1

???

Agnieszka Wilczek-Jagiełło



nymi substancjami o zbliżonym

działaniu.

Probiotyki również wpływają

na mikroflorę obecną w przewo-

dzie pokarmowym zwierząt, co

wpływa na polepszenie ich statu-

su zdrowotnego, a jednocześnie

produkcyjnego. Dane uzyskane

z literatury naukowej odnośnie

wpływu efektywnych mikroorgani-

zmów na tempo osiąganych przez

drób przyrostów wagowych nie

są w pełni jednoznaczne. Flint

i Garner dowodzili w 2009 roku, że

masa ciała kurcząt otrzymujących

probiotyki była zróżnicowana. Ba-

dacze stwierdzili, że zróżnicowanie

wagowe kurcząt może wynikać

chociażby z ilości stosowanych

probiotyków. I co być może zaska-

kujące – nie zawsze nadmierne ilo-

ści podawanych preparatów pro-

biotycznych przynosiły dobre rezul-

taty. Średnio jednak zwiększenie

stopnia wykorzystania paszy przez

zwierzęta otrzymujące EM –y pro-

wadziło do polepszenia wyników

ekonomicznych prowadzonego tu-

czu nawet o 18 %. Korzyści z poda-

wania efektywnych mikroorgani-

zmów można uzyskać również

w przypadku kur niosek. W do-

świadczeniu gdzie podawano pro-

biotyk nioskom udało się zwięk-

szyć produkcję jaj o około 13 % po-

przez przedłużenie okresu nie-

śności. Oprócz wpływu na tempo

oraz osiągane przez ptaki przyro-

sty wagowe, probiotyki mogą mo-

dyfikować także budowę tusz dro-

biowych i zawartość tkanki tłusz-

czowej. Stosowanie probiotyków

u brojlerów może prowadzić

do zredukowania ilości, nieko-

rzystnego z punktu widzenia kon-

sumenta, tłuszczu brzusznego. Na-

ukowcy różnie też definiują mecha-

nizm, poprzez który efektywne mi-

kroorganizmy miałyby pozytywnie

wpływać na tempo wzrostu pta-

ków. Mówi się o tym, że stosowa-

nie probiotyków opartych o bakte-

rie Lactobacillus prowadzi do zna-

czącego wzrostu aktywności enzy-

mów trawiennych (tj. amylazy).

W przypadku natomiast zastosowa-

nia probiotyków opartych o Sac-

charomyces cerevisiae można spo-

tkać opinie jakoby ten mikroorga-

nizm był naturalnym, bogatym źró-

dłem białka, minerałów, witamin

grupy B – czynników sprzyjających

poprawie przyrostów wagowych.

ROLA PROBIOTYKÓW
W KONTROLI ZDROWIA

Stan zdrowia w przypadku drobiu,

a zwłaszcza drobiu typu mięsnego,

w dużej mierze jest związany z pra-

widłowym funkcjonowaniem ukła-

du pokarmowego – co ma oczywi-

ście związek z prawidłowym tra-

wieniem i wchłanianiem niezbęd-

nych do wzrostu składników od-

żywczych. Ponadto, mikroflora

obecna w jelitach ma duży udział

w rozwoju funkcji układu odporno-

ściowego przewodu pokarmowe-

go i jest źródłem antygenów, któ-

re stymulują rozbudowę tkanki

limfoidalnej jelit i kępek Peyer’a.

Bakterie probiotyczne zwiększają

ponadto syntezę i aktywność prze-

ciwciał klasy IgA stanowiących

pierwszą linię obrony błony śluzo-

wej przewodu pokarmowego.

Oprócz korzystnego wpływu

na działanie układu odpornościo-

wego, pożyteczne mikroorgani-

zmy wykazują ponadto bezpo-

średnie działanie przeciwbakte-

ryjne. Bakterie kwasu mlekowego,

które bardzo często stanowią ele-

ment preparatów probiotycznych,

produkują bakteriocyny – sub-

stancje tj. reuteryna, acidofilina,

laktocydyna które są naturalnymi

inhibitorami wzrostu bakterii. Reu-

teryna charakteryzuje się szerokim

spektrum aktywności przeciwbak-

teryjnej, ale może również hamo-

wać rozwój grzybów i pierwotnia-

ków. Prewencyjne działanie efek-

tywnych mikroorganizmów związa-

ne jest także z tzw. mechanizmem

wykluczenia konkurencyjnego

– oznacza to, że w przewodzie po-

karmowym skolonizowanym przez

pożyteczne bakterie probiotyczne,

bakterie chorobotwórcze zwyczaj-

nie nie znajdują dla siebie „miej-

sca”. Wyznacznikiem efektywnego

działania probiotyków w utrzyma-

niu zdrowia ptaków jest porówna-

nie współczynnika śmiertelności

w grupie kontrolnej oraz w grupie

otrzymującej dobroczynne mikro-

organizmy. Według jednych z bar-

dziej optymistycznych rezultatów

badań, dodatek probiotyków mo-

że zmniejszyć współczynnik śmier-

telności u kurcząt brojlerów nawet

o 35% (Li i wsp., 1998). Podawanie

preparatów probiotycznych po-

zwala na skuteczną kontrolę popu-

lacji patogennych drobnoustrojów

tj.: Salmonella, Enterococcus,

Escherichia coli, a także przypad-

ków nekrotycznego zapalenia je-

lit. Należy jednak mieć na uwadze,

że probiotyki nie będą potencjal-

nie efektywne w kontrolowaniu

rozwoju infekcji w początkowym

okresie życia kurcząt (do około 2

tygodni po wylęgu). W badaniach

Mgunda M. D z 2011 roku najwięcej

upadków (prawie 100%) w grupie

kurcząt otrzymujących probiotyki

odnotowano w okresie 2 tygodni

po wykluciu, głównie z powodu in-

fekcji bakteriami Salmonella.

HODOWCA D R O B I U 7 / 20 1 7 2



EFEKTYWNE
MIKROORGANIZMY,

A EMISJA AMONIAKU

Mając na uwadze jak duże ilości

amoniaku, a także innych substan-

cji o charakterze odorów powsta-

je na fermach utrzymujących drób

należy docenić rolę probiotyków

w minimalizowaniu tego zjawiska.

Amoniak, a także inne gazy i odo-

ry wykazują efekt szkodliwy zarów-

no dla zdrowia zwierząt (ogranicze-

nie przyrostów masy ciała, wyko-

rzystania paszy, produkcji jaj wzrost

podatności na choroby), jak i ludzi

pracujących w gospodarstwie. Za-

stosowanie probiotyków pozwala

na efektywne przekształcanie amo-

niaku do mniej toksycznych sub-

stancji, co z kolei przekłada się

na zachowanie korzystnych warun-

ków chowu dla ptaków. Wykazano,

że zastosowanie efektywnych mi-

kroorganizmów może redukować

koncentrację szkodliwych gazów

w kurniku (tj. amoniak, siarkowodór)

nawet o 30-50 % w porównaniu

do grupy kontrolnej.

Stosowanie efektywnych mi-

kroorganizmów pozwala na stabi-

lizację flory bakteryjnej obecnej

w przewodzie pokarmowym, pod-

niesienie ogólnej zdrowotności

ptaków i jednocześnie poprawę

trawienia i wykorzystania paszy.

Musimy jednak pamiętać, że pro-

biotyki wykażą pełny efekt swoje-

go pozytywnego działania jeżeli

zapewnimy ptakom minimalne wa-

runki w zakresie środowiska utrzy-

mania (tj. mikroklimat), a poza tym

będziemy przestrzegać podsta-

wowych zasad higieny i bioaseku-

racji na fermie. �
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