
makrolidów (8,6 mg/PCU; 6,6%) i pleuromutylin (np. 
tiamulina, 6,5 mg/PCU; 5,0%). Na poziomie europejskim 
w 2016 r. najmniej sprzedano cefalosporyn 1. i 2. ge-
neracji (0,1 mg/PCU; 0,2 mg/PCU w Polsce), cefalospo-
ryn 3. i 4. generacji (0,2 mg/PCU; tak samo w naszym 
kraju), amfenikoli (1,6 mg/PCU; 1,4 mg/PCU w Polsce), 
trimetoprimu (2,4 mg/PCU; 1,3 mg/PCU w naszym kra-
ju) i fluorochinolonów (2,7 mg/PCU).

Biorąc pod uwagę dane z 30 krajów europejskich, 
największa sprzedaż trzech dominujących substan-
cji przeciwbakteryjnych (tetracykliny, penicyli-
ny i sulfonamidy) miała miejsce na Cyprze (łącz-
nie 312,6 mg/PCU), w Hiszpanii (247,2 mg/PCU) 
i we Włoszech (202,3 mg/PCU), a najmniejsza w Nor-
wegii (2,4 mg/PCU), Islandii (4,3 mg/PCU) i Szwecji 
(10,4 mg/PCU).

W omawianym raporcie zawarto również informa-
cje dotyczące zmiany w ilości sprzedawanych czynni-
ków przeciwbakteryjnych na przestrzeni lat 2011–2016 
w 25 krajach europejskich, które w tym okresie do-
starczyły dane do EMA. Ogółem odnotowano spadek 
wprowadzanych do lecznictwa zwierząt żywnościo-
wych substancji, w odniesieniu do masy zwierząt (mg 
substancji czynnej/PCU), średnio o ponad 5% (zakres 
od 8,7 do 57,8%) w przypadku 16 krajów przy jednocze-
snym wzroście sprzedaży o ponad 5% w odniesieniu do 
6 krajów (zakres wzrostu od 7,9 do 67,7%). W Polsce, 
porównując sprzedaż czynników przeciwbakteryjnych 
w latach 2011–2016, stwierdzono następujące wartości 
(w mg/PCU): 127,3, 135,2, 151,5, 140,8, 138,9 i 129,4. Tak 
więc w 4 ostatnich latach (2013–2016) nastąpił spadek 

sprzedaży ze 151,5 do 129,4 mg/PCU (o 14,6%), zwłasz-
cza antybiotyków z grupy tetracyklin (o ok. 20%). Naj-
większe zmniejszenie ilości sprzedawanych czynników 
przeciwbakteryjnych w latach 2011–2016, z uwzględ-
nieniem populacji zwierząt, stwierdzono w Niemczech 
(o 57,8%), Słowenii (52,2%), we Francji (48,4%), na Li-
twie (39,6%) i w Islandii (35,6%).
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W ostatnich latach obserwuje się coraz większe 
zainteresowanie naturalnymi dodatkami pa-

szowymi w żywieniu zwierząt. Wynika to z ograniczeń 
w stosowaniu antybiotyków oraz z oczekiwań konsu-
mentów, którzy chcieliby spożywać produkty pocho-
dzące od zwierząt żywionych w sposób najbardziej 
zbliżony do naturalnego. W warunkach naturalnych 
przeżuwacze pobierają różne rośliny, między innymi 
zioła. Udział ziół w diecie tych zwierząt jest stosun-
kowo niewielki, niemniej jednak nie są one obojętne 
dla organizmu. Zioła zawierają szereg substancji bio-
logicznie czynnych, które mają pewien wpływ na or-
ganizm. Dobroczynne działanie ziół można wykorzy-
stać w żywieniu zwierząt hodowlanych. W światowej 
literaturze naukowej jest coraz więcej prac dotyczą-
cych zastosowania dodatków ziołowych w żywieniu 
bydła. Zagadnienia te znalazły się też w kręgu zain-
teresowań polskich naukowców.

Polscy naukowcy przeprowadzili kilka badań nad 
użytecznością ziół w odchowie cieląt. W jednej pra-
cy oceniono wpływ podawania mieszanek ziołowych 

Użyteczność ziół w żywieniu bydła
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Usefulness of herbs in cattle nutrition
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Researchers and practicioners are increasingly interested in the natural feed 
supplements for animals, inter alia, herbal products. Herbs contain biologically 
active substances which have a promising impact on the productivity of 
farm animals. Some herbs have immunostimulatory properties. They can 
increase immunoglobulin levels in blood of newborn calves. Herbs can influence 
feed palatability and increase appetite. Moreover, they can regulate digestive 
processes. Some substances contained in herbs may enter milk and affect 
its flavor. Pasture forages contain a certain amount of herbs. Additionally, 
commercial preparations are available. Many factors influence effectiveness 
of herbal mixtures, especially concentrations of active substances, dosage and 
duration of treatment. Herbal products are useful mainly in the organic production 
systems. The aim of this paper was to present the aspects connected with the 
usefulness of herbs in cattle nutrition.
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krowom i cielętom na zdrowie i wskaźniki odchowu. 
Badania przeprowadzono w certyfikowanych gospo-
darstwach ekologicznych utrzymujących bydło ras 
mięsnych. Zastosowano dwie mieszanki suszonych 
ziół, które zawierały tymianek, jeżówkę, oregano 
i cynamon lub tymianek, jeżówkę, czosnek, lukrecję 
i kminek. Wykazano korzystny wpływ ziół (dodatek 
3-procentowy) na zawartość immunoglobulin w siarze 
i krwi cieląt. Stwierdzono, że stosowanie ziół stwa-
rza możliwość poprawy stanu zdrowia, wykorzysta-
nia paszy i przyrostów masy ciała cieląt (1). W bada-
niach wykonanych na zwierzętach ważących od około 
100 do 650 kg dodatek mieszanki ziołowej zawiera-
jącej jeżówkę, czosnek, tymianek, kminek i lukrecję 
spowodował znaczną poprawę wykorzystania paszy 
i zwiększenie tempa wzrostu. Średnie dzienne przy-
rosty masy ciała w grupie otrzymującej dodatek ziół 
przekraczały 1190 g. W przypadku zwierząt żywionych 
paszą bez dodatku ziół wartość ta była niższa o ponad 
210 g. Średnie zużycie paszy treściwej na 1 kg przyro-
stu masy ciała wynosiło odpowiednio 5,01 i 5,94 kg. 
Według tych obserwacji zioła poprawiają strawność 
białka i tłuszczu (2).

Wcześniejsze badania koncentrowały się na właś-
ciwościach immunomodulujących różnych ziół. Wy-
kazano, że ekstrakt z jeżówki purpurowej powodu-
je zwiększenie zawartości immunoglobulin i białka 
całkowitego w surowicy krwi cieląt. Jednocześnie do-
chodzi do poprawy przyrostów masy ciała. Wzrost za-
wartości immunoglobulin odnotowano również po za-
stosowaniu wyciągu z borówki brusznicy, jednak nie 
towarzyszyło temu zwiększenie tempa wzrostu. Prepa-
raty te podawano, począwszy od 30. dnia życia w daw-
kach wynoszących odpowiednio 600 i 90 mg dziennie 
(3). Inne obserwacje polskich naukowców potwierdza-
ją korzystny wpływ preparatów ziołowych na zawar-
tość immunoglobulin we krwi cieląt (4). Niemniej jed-
nak opublikowano też badania, w których dodawanie 
suszu z jeżówki purpurowej do diety krów w okresie 
okołoporodowym nie miało wpływu na zawartość im-
munoglobulin we krwi ich potomstwa. Wykryto na-
tomiast wzrost zawartości immunoglobulin we krwi 
krów. Susz podawano przez trzy tygodnie, począw-
szy od 10. dnia przed porodem, w ilości wynoszącej 
300 g dziennie (5).

Według polskich badaczy preparat wytworzony 
z czepoty puszyctej (Uncaria tomentosa; vilcacora) po-
prawia odporność komórkową cieląt. Jest to widoczne 
już po kilku dniach stosowania preparatu (6). Roślina 
ta łagodzi przebieg choroby u cieląt z doświadczalnie 
wywołanym zapaleniem płuc (7). Zioła można poda-
wać cielętom nie tylko jako dodatek do pasz stałych, 
ale także w preparacie mlekozastępczym. Użytecz-
ność ziół jako składników preparatów mlekozastęp-
czych została potwierdzona przez zagranicznych na-
ukowców. Odnotowano poprawę przyrostów masy ciała 
w wyniku żywienia cieląt preparatem mlekozastęp-
czym z dodatkiem mieszaniny zawierającej wyciągi 
roślinne, między innymi z czosnku, anyżu, rozma-
rynu i tymianku (8).

Zioła budzą zainteresowanie również w żywieniu 
krów mlecznych. Polscy naukowcy przeprowadzili 
badania nad wpływem ziół na zdrowotność gruczołu 

mlekowego. Zastosowano mieszankę ziołową zawie-
rającą rumianek pospolity, krwawnik pospolity, rzepik 
pospolity, pokrzywę zwyczajną, babkę lancetowatą, 
dziurawiec zwyczajny i przywrotnik pasterski. Oka-
zało się, że dodając taką mieszankę do paszy treści-
wej, można zmniejszyć liczbę komórek somatycznych 
w mleku. Towarzyszy temu mniejsza liczba bakterii 
oraz drożdży i pleśni (9). Według innych obserwacji 
podawanie suszu z jeżówki purpurowej (300 g dzien-
nie) krowom w okresie okołoporodowym nie ma wpły-
wu na liczbę komórek somatycznych w mleku (5).

Dodatki ziołowe stwarzają możliwość zwiększe-
nia wydajności mlecznej, a także polepszenia warto-
ści odżywczej i przydatności technologicznej mleka. 
Wykazano to w badaniach, w których krowy pobie-
rały paszę treściwą z 1- lub 2-procentowym dodat-
kiem mieszanki ziołowej. Najlepsze efekty uzyskano 
po zastosowaniu większego dodatku ziół. Osiągnię-
to wyższą wydajność o mniej więcej 1,5 kg dziennie, 
w porównaniu z krowami nieotrzymującymi tego do-
datku. Mleko miało więcej białka i tłuszczu, który cha-
rakteryzował się lepszym profilem kwasów tłuszczo-
wych. Ponadto lepiej nadawało się do produkcji serów. 
Dodatkowo krowy lepiej wykorzystywały paszę (10).

Korzystnych efektów skarmiania ziół można ocze-
kiwać nie tylko po zastosowaniu odpowiednich dodat-
ków, ale również w przypadku ich naturalnej obec-
ności w paszach objętościowych. Można przytoczyć 
badania, w których porównano skład mleka krów 
utrzymywanych w trzech rejonach wschodniej Pol-
ski: na nizinach (obszary wzdłuż Bugu i Narwi) oraz 
w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Stwierdzono, że 
mleko produkowane w gospodarstwach zlokalizo-
wanych w Beskidzie Niskim charakteryzuje się naj-
wyższą zawartością podstawowych składników od-
żywczych. Najwyższe stężenia białek serwatkowych 
występują w mleku krów utrzymywanych w rejonie 
Bieszczad i Beskidu Niskiego. Może to wynikać z fak-
tu, że w poszczególnych rejonach dominują różne rasy 
krów. Niemniej jednak pewne znaczenie może mieć 
skład botaniczny pasz pozyskiwanych z użytków zie-
lonych. Udział ziół i chwastów w próbkach roślinno-
ści pastwiskowej z rejonu Bieszczad i Beskidu Niskie-
go wynosił kilkanaście procent i był znacznie wyższy 
niż w rejonie nizinnym (11).

Substancje biologicznie czynne zawarte w ziołach 
mogą przenikać do mleka i oddziaływać na konsu-
mentów. Polscy naukowcy przeprowadzili badania 
nad wpływem takiego mleka na zwierzęta laborato-
ryjne. Zwierzęta karmiono mlekiem pochodzącym od 
krów otrzymujących komercyjny preparat ziołowy lub 
ekstrakt z jeżówki purpurowej, bądź dodatki te do-
dawano bezpośrednio do mleka. Komercyjny prepa-
rat ziołowy został wytworzony z różnych surowców 
zielarskich (aloes, maca, mniszek pospolity, goździ-
ki, chmiel, cynamon i kasztan jadalny). Efektem do-
dawania tych dodatków bezpośrednio do mleka było 
niższe stężenie cholesterolu we krwi. Z kolei szczury 
pijące mleko pochodzące od krów otrzymujących ko-
mercyjny preparat ziołowy miały najwięcej czerwo-
nych krwinek i najwyższe stężenie hemoglobiny we 
krwi. Dodatki ziołowe miały pewien wpływ również 
na aktywność fagocytarną neutrofilów (12).
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Substancje biologicznie czynne obecne w ziołach 
mają wielokierunkowy wpływ na organizm. Zioła 
mogą poprawić smakowitość paszy. Stwarzają możli-
wość modulowania procesów trawiennych, zwiększe-
nia apetytu oraz poprawy odporności i stanu zdrowia 
zwierząt. Efektem mogą być lepsze wyniki produk-
cyjne. Obecność ziół w dawce pokarmowej może mieć 
dobry wpływ na wydajność i skład chemiczny mleka. 
Ponadto zioła mogą zmieniać jego smak i zapach (13). 
Wskazuje się, że najlepiej stosować dodatki wytwo-
rzone z kilku ziół. Można wówczas oczekiwać efek-
tów wynikających z działania większej liczby sub-
stancji biologicznie czynnych.

Efekty stosowania dodatków paszowych zależą od 
wielu czynników. Dotyczy to zwłaszcza preparatów 
ziołowych. Ich właściwości zależą między innymi od 
użytych surowców, procesu produkcji i przechowywa-
nia. Czynniki te mają wpływ na zawartość substancji 
biologicznie czynnych w gotowym produkcie. Trze-
ba podkreślić, że nie można wyników badań prze-
prowadzonych na innych gatunkach zwierząt odno-
sić w sposób bezkrytyczny do żywienia bydła. Procesy 
trawienne u przeżuwaczy znacznie różnią się od za-
chodzących u zwierząt monogastrycznych. Substan-
cje biologicznie czynne zawarte w ziołach mogą ule-
gać różnym przemianom w żwaczu. W konsekwencji 
może dojść do zmiany ich właściwości. Jest to jedna 
z największych niewiadomych dotyczących kwestii 
stosowania ziół w żywieniu przeżuwaczy. Skutecz-
ność preparatu ziołowego powinna zatem zostać udo-
wodniona w badaniach przeprowadzonych na okre-
ślonym gatunku zwierząt.

Dodatki ziołowe mogą stanowić dobre uzupełnie-
nie diety głównie w chowie ekologicznym, w którym 
są szczególne obwarowania odnośnie do stosowania 
środków farmakologicznych i substancji syntetycz-
nych. W produkcji ekologicznej trudniej zbilansować 
dawkę pokarmową. Istnieje zatem ryzyko niedobo-
rów składników odżywczych, które mogą źle wpły-
wać na organizm. Zwierzęta mogą pobierać zioła nie 
tylko w postaci dodatków paszowych. Dobrym źród-
łem ziół może być świeża zielonka. Podczas przetwa-
rzania i magazynowania roślin może dojść do ob-
niżenia zawartości różnych substancji biologicznie 
czynnych. Korzystny wpływ żywienia pastwiskowe-
go na organizm może wynikać w pewnym stopniu 
właśnie z obecności ziół w runi pastwiskowej. Pasą-
ce się zwierzęta mogą pobierać różne zioła zawiera-
jące szereg substancji biologicznie czynnych. Często 
nie docenia się znaczenia ziół jako składników runi 
pastwiskowej. Mimo niewielkiego udziału ziół w daw-
ce pokarmowej rośliny te mogą jednak oddziaływać 
na procesy zachodzące w organizmie.
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