
Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na stan zdrowia. Dawka pokarmowa 

powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składni-
ków odżywczych w odpowiednich ilościach. Witami-
na E jest jednym z głównych antyoksydantów pokar-
mowych, które chronią organizm przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników. Niektóre komponenty 
paszowe zawierają zbyt mało tego składnika, dlatego 
stosuje się suplementację. W artykule omówiono za-
gadnienia związane z witaminą E w żywieniu krów.

Stężenie witaminy E w osoczu krwi krów mlecznych 
nie powinno wynosić mniej niż 3 μg/ml (1). Przed po-
rodem następuje stopniowy spadek stężenia. Najniższe 
wartości notuje się w dniu porodu i pierwszych kilku 
dniach po porodzie (2). Taka sytuacja może przyczynić 
się do pogorszenia funkcjonowania układu immunolo-
gicznego. Suplementacja witaminy E w okresie zasusze-
nia może zapobiec obniżeniu się stężenia alfa-tokoferolu 
we krwi (3). Istnieje bardzo duże prawdopodobień-
stwo, że nie wykryje się niedoboru witaminy E w dniu 
porodu, jeśli jej stężenie w surowicy krwi w ostat-
nim miesiącu ciąży wynosi co najmniej 5,4 mg/l (4).

Bardzo dobrym źródłem witaminy E w żywieniu 
krów jest świeża zielonka pastwiskowa. Znacznie mniej 
witaminy E zawierają ziarna zbóż i pasze przetworzo-
ne. Z tego względu ryzyko niedoboru wzrasta w okresie 
żywienia oborowego. Zagraniczni naukowcy stwierdzi-
li, że krowy wypasane na pastwisku pobierają średnio 
ponad 1500 j.m. alfa-tokoferolu dziennie, czyli ponad 
trzy razy więcej niż krowy żywione w systemie TMR 
(total mixed ration) bez dużego dodatku tego składni-
ka (5). Mięso krów wypasanych na pastwisku zawiera 
więcej witaminy E (6). Według jednych danych średnie 
stężenie witaminy E w surowicy krwi krów mlecznych 
wypasanych na pastwisku przekracza 8 mg/l. W przy-
padku osobników żywionych sianem lub kiszonką stę-
żenie jest niższe o 5,4 i 1,7 mg/l (7).

Niedobór witaminy E może występować u krów 
utrzymywanych w fermach ekologicznych. Według 
belgijskich obserwacji średnio ponad 10% próbek krwi 
pobranych w ekologicznych fermach bydła mleczne-
go ma zbyt niskie stężenie witaminy E. W jednej fer-
mie stężenie witaminy E w osoczu krwi wynosiło mniej 
niż 3 μg/ml u prawie 30% krów. Stwierdzono, że krowy 
w okresie zasuszenia i we wczesnej laktacji są najbar-
dziej narażone na niedobór tego składnika. W konwen-
cjonalnej produkcji zwierzęcej powszechnie stosuje się 
dodatki paszowe, które ułatwiają zapobieganie niedo-
borom pokarmowym. W hodowli ekologicznej kładzie 
się nacisk na to, żeby jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodziło ze źródeł naturalnych. Według da-
nych z belgijskich ekologicznych ferm bydła mlecznego 
najważniejszym źródłem witaminy E w okresie żywie-
nia oborowego są kiszonki z traw i koniczyny. Stęże-
nie witaminy E w takich kiszonkach może przekra-
czać 50 mg/kg suchej masy. Najniższe stężenia wykryto 
w sianie (średnio 4,5 mg/kg suchej masy; 1).

Kiszonka z traw charakteryzuje się wyższą zawar-
tością witaminy E w porównaniu z kiszonką z koni-
czyny. Z tego względu mięso krów żywionych kiszonką 
z traw zawiera więcej tego składnika (8). Według da-
nych z norweskich ferm bydła mlecznego ilość skar-
mianej kiszonki ma istotny wpływ na stężenie wita-
miny E we krwi krów (9). Zastąpienie siana kiszonką 
z traw może spowodować szybki wzrost stężenia wi-
taminy E zarówno we krwi, jak i w mleku (10).

Spośród czynników wpływających na zawartość 
witaminy E we krwi krów trzeba wymienić zawartość 
tłuszczu w dawce pokarmowej. W badaniach dotyczą-
cych tego zagadnienia suplementacja tłuszczu spowo-
dowała wzrost stężenia alfa-tokoferolu w osoczu krwi. 
Jednocześnie doszło do wzrostu stężenia cholesterolu, 
dlatego nie odnotowano zmian stosunku stężeń tych 
dwóch substancji. Wykazano, że tłuszcz nasila wzrost 
stężenia alfa-tokoferolu wywołany suplementacją wi-
taminy E (11). Zagraniczni naukowcy zwrócili uwagę 
na wpływ wieku krów mlecznych na zawartość wita-
miny E we krwi. Stwierdzono, że krowy w wieku nie-
całych 4 lat mają znacznie wyższe stężenia, w porów-
naniu ze starszymi osobnikami (12).

Dodawanie witaminy E do dawki pokarmowej stwarza 
możliwość złagodzenia stresu oksydacyjnego, na który 
narażone są zwierzęta hodowlane. Stres oksydacyjny po-
budza peroksydację lipidów, co prowadzi do wzrostu stę-
żenia dialdehydu malonowego. Według jednych obser-
wacji wzrostowi stężenia alfa-tokoferolu we krwi krów 
otrzymujących dodatek witaminy E towarzyszy spadek 
zawartości dialdehydu malonowego (13). W innych bada-
niach stwierdzono, że stosowanie suplementacji wita-
miny E w ostatnich tygodniach ciąży (3000 j.m. dzien-
nie) nie zapobiega podwyższonemu stężeniu dialdehydu 
malonowego we krwi w dniu porodu. Krowy żywione 
wzbogaconą paszą charakteryzują się jednak znacznie 
niższym stężeniem tej substancji we krwi kilkanaście 
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dni po porodzie. Podawanie takiej ilości witaminy E 
powoduje wzrost jej zawartości zarówno we krwi, jak 
i w wątrobie. Efektem suplementacji jest niższe stęże-
nie dialdehydu malonowego w wątrobie. Nie odnoto-
wano tego natomiast w odniesieniu do wydzieliny gru-
czołu mlekowego (14). Dodawanie witaminy E do diety 
krów przez ponad 3 miesiące przed ubojem, w dawce 
wynoszącej 2,8 g dziennie, spowodowało znaczną po-
prawę stabilności oksydacyjnej mięsa wołowego (15).

Niskie stężenie alfa-tokoferolu we krwi krów w dniu 
porodu zwiększa ryzyko zapalenia gruczołu mlekowego 
we wczesnej laktacji (3, 16). Badania wskazują, że su-
plementacja witaminy E (od 1000 do 4000 j.m. dzien-
nie w okresie zasuszenia) stwarza możliwość poprawy 
stanu zdrowia gruczołu mlekowego. Takiego efektu nie 
uzyskano jednak w badaniach wykonanych w szwedz-
kich stadach bydła mlecznego, w których krowy czę-
sto były leczone z powodu mastitis. Nie stwierdzono 
wpływu 6-tygodniowej suplementacji, którą rozpoczę-
to miesiąc przed porodem, na występowanie mastitis 
i innych chorób oraz na płodność i wydajność mlecz-
ną. Suplementacja spowodowała znaczne zmniejszenie 
ryzyka martwych urodzeń i upadków cieląt w pierw-
szej dobie po porodzie (17).

Według holenderskich obserwacji nie wszystkie kro-
wy reagują w podobny sposób na zwiększoną podaż wi-
taminy E. U niektórych osobników mogą wystąpić nie-
pożądane efekty. Niektóre zwierzęta otrzymujące duży 
dodatek witaminy E w okresie zasuszenia (3000 j.m. 
dziennie) wykazywały bardziej nasilony stres oksy-
dacyjny dwa tygodnie przed porodem. Stwierdzono, że 

taka sytuacja zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia 
gruczołu mlekowego we wczesnej laktacji (18). Holen-
derscy naukowcy odnotowali znacznie więcej przypad-
ków mastitis wśród krów otrzymujących wysoką dawkę 
witaminy E. Według tych obserwacji najlepiej unikać 
podawania wysokich dawek witaminy E zasuszonym 
krowom, które mają wysokie stężenie alfa-tokoferolu 
we krwi na początku okresu zasuszenia (19). Później 
opublikowano jednak pracę, w której podsumowano, 
że stężenie witaminy E we krwi na początku okresu 
zasuszenia nie ma wpływu na częstość występowania 
zapalenia gruczołu mlekowego u krów otrzymujących 
duże ilości tego składnika (20).

Niedobór witaminy E może mieć niekorzystny 
wpływ na rozród. W badaniach przeprowadzonych na 
krowach mięsnych zauważono jednak, że suplementa-
cja witaminy E w dawce dziennej wynoszącej 1000 j.m. 
ma znikomy wpływ na wyniki reprodukcyjne, mimo 
wzrostu stężenia alfa-tokoferolu we krwi (21). Jedno-
cześnie wykazano, że cielęta ssące takie krowy cha-
rakteryzują się wyższym stężeniem alfa-tokoferolu we 
krwi. Nie odnotowano jednak wpływu suplementacji na 
tempo wzrostu ani funkcjonowanie układu immunolo-
gicznego cieląt (22). Stwierdzono pozytywny związek 
między stężeniami witaminy E w osoczu krwi krów 
i ich 1-miesięcznego potomstwa. Cielęta charaktery-
zują się niższym stężeniem witaminy E (23). Stęże-
nie alfa-tokoferolu jest wyższe w siarze niż w mleku. 
W pierwszym tygodniu laktacji następuje duży spadek 
stężenia tego składnika w wydzielinie gruczołu mle-
kowego (24). Według badań zagranicznych naukowców 
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zastosowanie witaminy E w dawce dziennej wyno-
szącej 2000 j.m., zamiast niższej o połowę sprawia, 
że stężenia alfa-tokoferolu w osoczu krwi i mleku są 
wyższe o kilkadziesiąt procent (25).

Suplementacja witaminy E w okresie zasuszenia 
stwarza możliwość ograniczenia ryzyka zatrzymania 
błon płodowych u krów mlecznych. Jednak nie wszyst-
kie badania dowodzą skuteczności takiego postępowa-
nia. Pewne znaczenie ma forma chemiczna witaminy E 
(26). Kanadyjscy naukowcy stwierdzili, że wzrost stęże-
nia alfa-tokoferolu w surowicy krwi o 1 μg/ml w ostat-
nim tygodniu przed porodem zmniejsza o 20% ryzyko 
zatrzymania błon płodowych (27).

Efekty wzbogacania diety krów w witaminę E zależą 
od jej zawartości w komponentach paszowych. Dodawa-
nie umiarkowanych ilości witaminy E do diety krów wy-
pasanych na pastwisku może nie spowodować istotnych 
zmian jej zawartości w organizmie. Zastosowanie takie-
go samego dodatku w żywieniu krów, które nie mają do-
stępu do świeżej zielonki i są karmione paszami ubogimi 
w witaminę E, może doprowadzić do znacznej poprawy 
stopnia zaopatrzenia stada w ten składnik odżywczy (28).

Podsumowanie

Ryzyko niedoboru witaminy E u krów wzrasta w okresie 
żywienia oborowego i w okresie okołoporodowym. Su-
plementacja witaminy E może poprawić funkcjonowanie 
układu immunologicznego, dlatego odgrywa ważną rolę 
w zapobieganiu mastitis. Spośród efektów suplementacji 
trzeba wymienić również możliwość zmniejszenia ry-
zyka zatrzymania błon płodowych u krów mlecznych. 
Podawanie witaminy E i selenu krowom jest elemen-
tem zapobiegania miopatii u potomstwa. Dodawanie 
witaminy E do diety krów może spowodować wzrost jej 
zawartości nie tylko we krwi, ale także w mleku. Wy-
dzielina gruczołu mlekowego krów, które nie otrzy-
mują dodatku witaminy E, może nie zaspokajać zapo-
trzebowania nowo narodzonych cieląt na ten składnik.
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