
różnych jednostek chorobowych, a pierwotnie są to 
bezobjawowe zaburzenia hormonalne. Nie oznacza 
to równocześnie, że zaburzenia w równowadze hor-
monów płciowych, które w tym przypadku stanowią 
główną przyczynę występowania tych chorób, są je-
dyną przyczyną w etiopatogenezie uszkodzenia ko-
mórek macicy, jajników, gruczołu mlekowego i na-
błonka wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego. 
Jednak w wyżej opisanych chorobach tych narządów 
przyjęcie roli zaburzeń w równowadze hormonalnej 
jako czynnika chorobotwórczego jest uzasadnione. 
Jest bowiem powszechnie znany mechanizm pro-
cesów ich działania na metabolizm komórek wspo-
mnianych narządów.

Stan zdrowia komórki, warunkujący równo-
cześnie zachowanie prawidłowych czynności, jest 
regulowany przez swoiste sygnały odbierane za 
pośrednictwem odpowiednich receptorów. W oma-
wianych narządach kluczową rolę odrywają hormo-
ny płciowe. Dowodem na to, co jest od dawna zna-
ne, wyrazem fizjologicznej regulacji zachowania 
się komórek w  omawianych narządach są zmiany 
spowodowane zróżnicowaniem w  stężeniu estro-
genów i progesteronu w danej fazie cyklu jajniko-
wego. W stanach patologicznych, kiedy dochodzi do 
zaburzenia równowagi w zakresie tych hormonów 
– wrażliwe komórki reagują w  postaci pojawienia 
się w  ich strukturze i  funkcji różnego typu zmian 
patologicznych. W  narządzie rozwijają się procesy 
chorobowe, które w  zależności od stopnia ich za-
awansowania manifestują się w  formie objawów  
klinicznych.

Celem przedstawienia niniejszego opracowa-
nia, które oparte jest o wyniki wieloletniech badań 

mikroskopowych opisywanych narządów – jest zwró-
cenie uwagi lekarzy klinicystów na:

 – bliższe poznanie etiopatogenezy chorób omawia-
nych narządów;

 – skuteczność leczenia objawowego niektórych jed-
nostek chorobowych;

 – koszty wynikające z stosowania nieskutecznego 
leczenia objawowego, przy równoczesnym braku 
możliwości rozpoznania istotnej przyczyny cho-
roby przy stosowaniu rutynowych metod bada-
nia klinicznego.
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Zakaz stosowania antybiotyków w żywieniu zwie-
rząt spowodował, że coraz częściej sięgamy po 

naturalne preparaty lecznicze. Preparatami o szcze-
gólnie szerokim spektrum działania są fitobiotyki 
produkowane z roślin – ziół zawierających substan-
cje biologicznie czynne. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego nr 1831/2003, fitobiotyki są 
substancjami klasyfikowanymi jako dodatki senso-
ryczne, mające na celu polepszenie aromatu lub smaku 
paszy. Preparaty fitobiotyczne produkowane są z roślin 
dziko rosnących lub pozyskiwane z upraw polowych 
(1). Około 230 roślin rosnących w Polsce posiada wła-
ściwości lecznicze, z czego ponad 60 gatunków upra-
wia się jako rośliny zielarskie (1). Dostarczają one 80% 
surowców zielarskich, a 20% pochodzi ze zbieractwa 

(1). Surowcem zielarskim są te części roślin, w których 
nagromadzenie substancji czynnych jest odpowiednio 
wysokie. Mogą to być liście, kłącza, korzenie, kwiaty, 
kora, owoce czy nasiona. O właściwościach stymulu-
jących lub profilaktyczno-leczniczych roślin decy-
duje zawartość substancji biologicznie czynnych, co 
uwarunkowane jest m.in. zbiorem w optymalnej fazie 
wegetacji, warunkami i miejscem pozyskiwania, wła-
ściwym wysuszeniem, a także przechowywaniem (2). 
Nawet w warunkach odpowiedniego magazynowania 
użyteczność składników czynnych ziół z czasem ma-
leje (3). Jako dodatki paszowe mogą być również wy-
korzystane odpady poprodukcyjne z przemysłu zie-
larskiego, jednak pod warunkiem, że wykazują one 
jeszcze odpowiednią zawartość substancji czynnych. 

Dodatki ziołowe w żywieniu krów, owiec i kóz mlecznych
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Jednym z przykładów jest bielmo ostropestu plami-
stego, stanowiące produkt odpadowy przy produkcji 
sylimaryny (4). Rozwój fitochemii (chemii substan-
cji naturalnych pochodzenia roślinnego) umożliwił 
identyfikację składników i substancji biologicznie 
czynnych występujących w surowcach zielarskich. 
Mogą one stanowić efekt metabolizmu podstawo-
wego (tworzące się dzięki fotosyntezie głównie cukry 
proste i wielocukry) lub wtórnego roślin (powstające 
podczas procesów asymilacji i przemian azotu). Licz-
ba znanych dotychczas metabolitów wtórnych wyno-
si ok. 30 000. Najczęściej występujące i opisane w li-
teraturze fachowej (5, 6, 7, 8) to:

 – garbniki – zmniejszają lub ograniczają przepusz-
czalność błon śluzowych i dzięki temu mogą dzia-
łać przeciwbiegunkowo. Mają też właściwości prze-
ciwzapalne i antybakteryjne. Przykładem surowców 
garbnikowych jest pięciornik gęsi, kora dębu, owo-
ce i liście borówki czernicy oraz rdest ptasi. Ujem-
ną stroną garbników jest wiązanie witamin oraz 
związków Fe, Mg i Zn, co utrudnia ich przyswajanie;

 – saponiny – mogą wywoływać hemolizę czerwo-
nych krwinek, stąd ich działanie toksyczne. Nie-
wielka ich ilość działa jednak korzystnie, drażniąc 
błony śluzowe, obniżając napięcie naczyń krwio-
nośnych jelit. Są środkami wykrztuśnymi (kwiat 
dziewanny, korzeń lukrecji i mydlnicy). Używane 
są również jako środki moczopędne i dezynfekujące 
drogi moczowe (ziele połonicznika, liście brzozy);

 – olejki eteryczne to zwykle płynne substancje lotne, 
składające się głównie z terpenów, odznaczające się 
charakterystycznym zapachem. Czyste substancje 
wyodrębnione z olejków eterycznych wykorzysty-
wane są w medycynie (kamfora, mentol – z mię-
ty pieprzowej). Wykazują różnorodne działanie 
np. antybakteryjne i dezynfekujące (9, 10), anty-
oksydacyjne (11), drażniące błonę śluzową i skó-
rę, oczyszczające drogi oddechowe (anyż, koper 
włoski). Niektóre olejki eteryczne pobudzają pery-
staltykę jelit, mają działanie żółciopędne i wiatro-
pędne. Wiele roślin zawierających olejki eteryczne 
podnosi walory smakowe paszy, np. kminek zwy-
czajny, koper włoski, biedrzeniec anyżu, majera-
nek, tymianek itp.;

 – flawonoidy – uważane są za naturalne przeciwu-
tleniacze (rumianek, dziurawiec, czosnek, kozie-
radka, nagietek). Działają rozkurczowo na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. 
Mają działanie przeciwzapalne;

 – glikozydy – są to związki składające się z dwóch 
części: nieaktywnego cukru (najczęściej glukozy) 
i aktywnego hydroksylowego składnika niecukro-
wego (aglikon), mającego działanie terapeutyczne. 
Mogą działać na organizm korzystnie, jak np. gli-
kozydy antycyjanowe owoców czarnej porzeczki 
czy wiśni, które wzmacniają ściany naczyń krwio-
nośnych. Wiele z nich działa jednak szkodliwie, jak 
np. tioglikozydy występujące w roślinach z rodzi-
ny krzyżowych, glikozydy cyjanogenne i inne. Gli-
kozydy dzielą się na fenolowe i polifenolowe oraz 
kumarynowe. Pierwsza grupa wykazuje działanie 
przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbó-
lowe i przeciwzakrzepowe. Glikozydy kumarynowe 

natomiast działają przeciwbakteryjnie na szcze-
py Gram-dodatnie oraz przeciwkrzepliwie (1, 12);

 – alkaloidy – większość z nich, jak np.: papaweryna 
w opium, ergotoksyna w sporyszu, należy do sil-
nych trucizn roślinnych. W niskich dawkach wiele 
alkaloidów ma jednak działanie lecznicze, wyko-
rzystywane do uśmierzania bólu (morfina), łago-
dzenia kaszlu (kodeina), leczenia malarii (chinina) 
oraz jako czynniki przeciwnowotworowe (win-
krystyna, taksol). Terpeny działają antyseptycz-
nie, bakteriobójczo i drażniąco na błony śluzowe, 
żółciopędnie i wiatropędnie oraz pobudzają pery-
staltykę jelit (1);

 – śluzy roślinne i pektyny – mają zdolność tworzenia 
żeli, łagodzą stany zapalne błon śluzowych i działa-
ją przeciwbiegunkowo, np. nasiona lnu i kozieradki.
Wymienione związki wzmagają wrażenia smakowe 

i pobudzają apetyt, jako regulatory funkcji trawien-
nych wpływają na motorykę przewodu pokarmowego, 
sekrecję soków trawiennych, zmniejszają występo-
wanie biegunki, regulują pH przewodu pokarmowego. 
Działać też mogą osłonowo (np. kozieradka, len), jako 
regulatory przemiany materii (np. rdest ptasi, pokrzy-
wa), wpływają też na jakość produktów zwierzęcych 
(czosnek, kwiat nagietka). Niektóre surowce zielar-
skie wykazują działanie anaboliczne, antystresowe, 
wzmacniające, niwelujące negatywny wpływ sub-
stancji przeciwodżywczych w paszach (13).

Fitobiotyki swoje dobroczynne działanie zawdzię-
czają głównie związkom fenolowym – flawonoidom 
(13). Jednym z najsilniejszych flawonoidów jest kwer-
cetyna, składnik wielu roślin leczniczych. Posiada sil-
ne właściwości antyoksydacyjne i przeciwbakteryj-
ne, ogranicza stany zapalne, a także hamuje reakcje 
alergiczne (14).

Bardzo interesujące są wyniki badań behawioru 
zwierząt wolno żyjących. W wielu przypadkach za-
obserwowano, iż zwierzęta chore i niedomagające 
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pobierały rośliny w innych sytuacjach omijane, o ni-
skich walorach smakowych i wartościach odżywczych, 
ale za to zasobne w substancje aktywne biologicznie 
(15, 16). Jest to zachowanie instynktowne, pozwalające 
na trafny wybór ziół i ilości, w jakiej należy je przyj-
mować. Zjawisko te określono terminem „samolecze-
nie” (self-medication; 17). Zwierzęta instynktownie 
potrafią wybierać rośliny zielne im niezbędne, omija-
jąc przy tym rośliny toksyczne, które odstraszają wo-
nią i gorzkim smakiem spowodowanym zawartością 
glikozydów, alkaloidów czy też kwasów (18). Rośli-
ny toksyczne są zazwyczaj omijane przez zwierzęta 
podczas żerowania i tylko okresowo wybierane, gdyż 
w odpowiednich ilościach składniki ich mają właści-
wości lecznicze (np. alkaloidy). Zwierzęta zdrowe re-
agują inaczej na te związki niż osobniki osłabione cho-
robą, co dowodzi, że podczas choroby uaktywnia się 
zachowanie chorobowe (sickness behaviour), które 
jest reakcją na bodziec, jakim jest wpływ układu im-
munologicznego na układ nerwowy (19).

Obserwując zachowanie zwierząt w środowisku na-
turalnym podczas żerowania i znając działanie sub-
stancji biologiczne czynnych zawartych w roślinach 
leczniczych, można tak komponować udział poszcze-
gólnych ziół w mieszankach, aby osiągnąć zamie-
rzony cel i wzmocnić ich działania. Jest to szczegól-
nie istotne przy alkierzowym systemie utrzymania 
zwierząt, przy którym zielonki stosowane w ich ży-
wieniu pochodzą z monokulturowych upraw polo-
wych ubogich w zioła.

Przy sporządzaniu mieszanek ziołowych nale-
ży także uwzględnić preferencje smakowe zwierząt. 
Zioła często charakteryzują się dużą zawartością olej-
ków eterycznych, co może powodować problemy z ich 
pobieraniem przez niektóre gatunki przeżuwaczy, 
np. owce (20). Mogą być także inne powody unikania 
spożywania niektórych gatunków roślin. W przy-
padku pokrzywy, kłująco-parzące włoski skutecznie 
zniechęcają owce do jej pobierania na pastwisku. Po-
krzywy m.in. pobudzają procesy trawienne, wzmac-
niają mikroorganizmy żwacza, stymulują układ im-
munologiczny, uspokajają zwierzęta oraz wpływają 
na wzrost liczby erytrocytów i podniesienie poziomu 
hemoglobiny we krwi (1). Jednak po ścięciu i wysu-
szeniu pokrzywa jest już chętnie zjadana przez owce, 
co dowodzi, że dla zwierząt ważna jest także postać, 
w jakiej mogą spożyć roślinę. W przypadku pokrzy-
wy niezbędne jest jej wysuszenie.

Działanie antybakteryjne ziół i sporządzanych 
z nich wyciągów jest stosunkowo dobrze poznane. 
Dotyczy to m.in. wpływu preparatu Echinacea pur-
purea (wyciąg z  jeżówki pospolitej) na stan zdro-
wotny wymion kóz (21). W doświadczeniu tym le-
czeniu poddano kozy, w mleku których stwierdzono 
znacznie przekroczoną liczbę komórek somatycz-
nych (powyżej 1600 ×103/ml). Autorzy wykazali wzrost 
zawartości laktoferyny w mleku kozim o 37,6% w koń-
cowym etapie leczenia i ponad dwukrotne w 2. tygo-
dniu po jego zakończeniu. Laktoferyna jest białkiem 
charakteryzującym się wszechstronnie korzystnym 
działaniem na organizm: antybakteryjnym, anty-
wirusowym, przeciwnowotworowym i immunosty-
mulacyjnym (22, 23). Zdaniem autorów publikacji (21) 

to stymulacja immunologiczna wpłynęła na kilku-
krotny spadek liczby komórek somatycznych i ogól-
nej liczby drobnoustrojów mleka. Dodatkowo zaob-
serwowano wzrost produkcji mleka o 24% w stosunku 
do wartości sprzed leczenia (21).

Przeciwbakteryjne działanie olejków roślinnych te-
stowano m.in. na ekstraktach z macierzanki, tymian-
ku, lukrecji chińskiej i dzięgla chińskiego, aplikowa-
nych w różnych stężeniach bezpośrednio do mleka (24). 
Stwierdzono, że jedynie olejek tymiankowy w stęże-
niu 2 i 3% wykazał jednoznaczne działanie przeciw-
bakteryjne, ograniczając rozwój patogennych bakte-
rii: Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes 
i Staphylococcus uberis odpowiedzialnych za stany ma-
stittis u bydła mlecznego.

Interesujące badania in vivo przeprowadzono na 
szczurach, podając im mleko pozyskiwane od krów 
żywionych paszą z dodatkiem preparatu ziołowe-
go Herbatan, z suplementem Echinacea purpurea lub 
podając mleko z  dodatkiem obu preparatów (25). 
Stwierdzono obniżenie zawartości cholesterolu LDL 
we krwi szczurów żywionych mlekiem z dodatkiem 
preparatów ziołowych. Natomiast stosowanie dodat-
ku Herbatanu w żywieniu krów wpłynęło na wzrost 
poziomu hemoglobiny i liczby erytrocytów we krwi 
szczurów żywionych ich mlekiem, co sugeruje prze-
nikanie substancji biologiczne czynnych z Herbata-
nu do mleka i ich pośrednie oddziaływanie na para-
metry zdrowotne zwierząt.

W badaniach Kraszewskiego (26) mieszanka zio-
łowa (rumianek pospolity, krwawnik pospolity, po-
krzywa zwyczajna, rzepik pospolity, babka lanceto-
wata, dziurawiec zwyczajny, przewrotnik pospolity) 
stosowana w żywieniu krów mlecznych wpłynę-
ła na poprawę jakości mikrobiologicznej mleka, 
zmniejszając ogólną liczbę drobnoustrojów z 405 do 
152 tys./cm3 oraz zmniejszyła liczbę komórek soma-
tycznych z 437 do 206 tys./cm3. Dodatkowo uzyskano 
wzrost wydajności mlecznej i zawartości w nim biał-
ka i tłuszczu oraz poprawę jego jakości przerobowej. 
Równocześnie stwierdzono wpływ zadawanego suple-
mentu ziołowego na skład tłuszczu mlecznego, wyra-
żający się zwiększeniem koncentracji nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (26). Pozytywne oddziaływa-
nie ziół na wzrost produkcji mleka potwierdzają rów-
nież badania autorów zagranicznych (27, 28).

Także mieszanka ziołowa zawierająca m.in. kmi-
nek zwyczajny, nagie tek lekarski i rumianek pospo-
lity, zadawana owcom mlecznym w okresie żywienia 
zimowego, wpłynęła na poprawę zdrowotności wy-
mion, ocenianej na podstawie oporności elektrycz-
nej mleka oraz na wzrost wydajności mleka odpo-
wiednio o 4,8 i 12,2% (29, 30). Stwierdzono również, 
że dodatek mieszanki ziół do paszy treściwej w ilości 
20 g/dobę/zwierzę, dla owiec utrzymywanych w wa-
runkach alkierzowych, niezależnie od rodzaju sto-
sowanych pasz objętościowych w dawce, pozwala 
uzyskać mleko porównywalne pod względem skła-
du kwasów tłuszczowych i walorów prozdrowotnych 
do mleka owiec utrzymywanych w naturalnych wa-
runkach żywienia pastwiskowego (30).

W  badaniach Kuczyńskiej i  wsp. (31) przepro-
wadzonych w 4 certyfikowanych gospodarstwach 
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ekologicznych w 9-tygodniowych eksperymentach 
zadawano krowom mlecznym fitododatki w posta-
ci mieszanin ziół oregano, kminku i rozmarynu oraz 
ekstraktów z cebuli i czosnku. Stwierdzono wpływ za-
dawanych preparatów na stan zdrowotny krów oraz 
poprawę jakości odżywczej mleka (31). W mleku bada-
nych krów nastąpiło obniżenie liczby komórek soma-
tycznych (LKS) z poziomu wyjściowego 645 tys./cm3 
do 433 tys./cm3 już po 21 dniach stosowania dodatku 
ekstraktu z cebuli. Stan zdrowia gruczołu mlekowego 
krów z każdym tygodniem stosowania ekstraktu z ce-
buli poprawiał się i utrzymywał się na stabilnym po-
ziomie do końca doświadczenia. Na ekstrakt z czosn-
ku krowy ze zdiagnozowanym subklinicznym stanem 
mastitis zareagowały 2-krotnym obniżeniem LKS.

Ponadto stwierdzono wpływ zadawanego ekstrak-
tu z cebuli i czosnku na obniżenie koncentracji mocz-
nika w mleku badanych zwierząt z poziomu ponad 
300 mg/l do średnio 250 mg/l po 21 dniach suplemen-
tacji. W trakcie zadawania dodatku mieszanki orega-
no, rozmarynu i kminku krowy zareagowały obniże-
niem LKS średnio z 455 tys./cm3 do 189 tys./cm3 (31).

Jak do tej pory nieliczne są prace badawcze z za-
kresu wpływu preparatów ziołowych na użytkowość 
mleczną kóz. W badaniach własnych autorów niniej-
szego opracowania, prowadzonych od 2018 r., testo-
wane są mieszanki skomponowane z 7  i 9 różnych 
ziół. W założeniu mają one korzystnie oddziaływać 
na zwierzęta, kozy rasy polskiej białej uszlachetnio-
nej, głównie w zakresie poprawy trawienia i przemia-
ny materii – udział ziół o takim działaniu 50%; mle-
kopędnie – udział ziół o takim działaniu 35% – 40% 
oraz bakteriostatycznie i przeciwzapalnie – udział 
ziół o takim działaniu 55% – i 60%.

Uzyskano interesujące wyniki dotyczące anali-
zy ilościowej oraz jakościowej bakterii fermenta-
cji mlekowej zasiedlającej przewód pokarmowy ba-
danych kóz, co pozwala ocenić stopień homeostazy 
mikrobiologicznej przewodu pokarmowego w zależ-
ności od podawanej mieszanki. Zrównoważenie mi-
kroflory jelitowej stanowi bowiem skuteczną barierę 
przed kolonizacją patogenów, wpływa na produkcję 
substratów metabolicznych (np. witamin i krótko-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych) i pozytywnie 
stymuluje układ odpornościowy.

Wprowadzenie ziół do diety kóz mlecznych spowo-
dowało, w zależności od grupy żywieniowej, 2–4-krot-
ne zwiększenie liczby bakterii probiotycznych w prze-
wodzie pokarmowym zwierząt, a najlepsze wyniki 
uzyskano w przypadku kóz skarmianych mieszan-
ką ziół 9-składnikową w ilości 20 g na kozę i dobę. 
Wśród mikroflory jelitowej kóz zidentyfikowano 
3 dominujące szczepy bakterii fermentacji mleko-
wej:  Lactobacillus buchneri, Enterococcus faecium oraz 
 Enterococcus mundtii.

Podsumowanie

Zainteresowanie stosowaniem ziół jako dodatków 
paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest 
wysokie i w najbliższym czasie będzie wzrastało (32). 
Czynnikami wpływającymi na wzrost zainteresowa-
nia są m.in. naturalne pochodzenie dodatków oraz 

rosnący popyt konsumentów na tzw. żywność orga-
niczną (33). Wprowadzenie do diety zwierząt prze-
żuwających roślin zielarskich bogatych w substancje 
prebiotyczne (m.in. w inulinę, maltodekstrynę i oli-
gosacharydy) przyczynia się do namnożenia probio-
tycznych bakterii fermentacji mlekowej w przewodzie 
pokarmowym, tym samym pozytywnie oddziałując 
na ich dobrostan i produkcyjność. Wiedza na temat 
reakcji organizmu zwierząt na większość preparatów 
fitobiotycznych jest jednak jeszcze niewystarczają-
ca i wymaga dalszych badań i obserwacji. Jak na razie 
trudno im przypisywać zdecydowanie jednoznaczne 
działanie. Najczęstszym jest wspieranie procesów bio-
chemiczno-fizjologicznych. Opracowując skład pre-
paratów ziołowych, uwzględniamy charakterystyczne 
właściwości związków chemicznych obecnych w rośli-
nach i wymagania fizjologiczne zwierząt. W produk-
cji fitododatków istotną rolę odgrywa standaryzacja 
ziół na zawartość substancji biologicznie czynnych, 
odpowiedzialnych za konkretne efekty produkcyjne 
i prozdrowotne.

Na uwadze należy mieć także preferencje smakowe 
różnych gatunków zwierząt, bowiem zioła nie są jed-
nakowo chętnie przez nie pobierane. Bydło ma więk-
sze wymagania w tym zakresie niż owce czy kozy (6). 
Owce m.in. unikają ziół o dużej koncentracji olejków 
eterycznych i wybitnie gorzkich, w przeciwieństwie 
do kóz (6, 34).

Badania zrealizowano w ramach projektu 
„Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów 
z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu 
o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem 
roślinnych substancji biologicznie czynnych 
i naturalnych probiotyków" finansowanego ze środków 
NCBiR nr umowy:  POIR.04.01.02-00-0008/18.
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Żywienie jest jednym z najważniejszych czyn-
ników wpływających na stan zdrowia zwierząt. 

Komponenty paszowe używane w żywieniu zwie-
rząt gospodarskich mogą być zanieczyszczone róż-
nymi szkodliwymi substancjami, między innymi 

wtórnymi metabolitami grzybów toksynotwórczych. 
Obecność mikotoksyn w paszy może być przyczyną 
pogorszonych wyników produkcyjnych. Dotyczy to 
przede wszystkim młodych świń w okresie około-
odsadzeniowym.

W ostatnim czasie opublikowano badania nad skut-
kami żywienia młodych świń paszą zanieczyszczo-
ną mikotoksynami wytwarzanymi przez grzyby z ro-
dzaju Fusarium. Zwrócono uwagę na nasiloną apoptozę 
komórek jelita i upośledzone funkcjonowanie barie-
ry jelitowej. Zwiększona przepuszczalność jelita może 
spowodować przenikanie substancji toksycznych ze 
światła przewodu pokarmowego do krwi. Zaobserwo-
wano zmiany morfologiczne w błonie śluzowej. Doszło 
do skrócenia kosmków jelitowych i zmniejszenia sto-
sunku długości kosmków do głębokości krypt. Ponadto 
wystąpiły zmiany w składzie i metabolizmie mikroflo-
ry jelitowej. Stosowanie zanieczyszczonej paszy może 
przyczynić się do zwiększenia częstości występowa-
nia biegunek. Zwierzęta są narażone na stres oksy-
dacyjny, pobierają mniej paszy i wolniej rosną (1, 2, 3).

Mikotoksyny w żywieniu młodych świń

Adam Mirowski

Mycotoxins in young swine nutrition

Mirowski A.

Nutrition is one of the most important factors influencing health status. Feed 
ingredients can be contaminated with various harmful substances, including 
fungal secondary metabolites. Mycotoxins cause economic losses in animal 
production. Pigs are very sensitive to deoxynivalenol. They are often exposed 
to this mycotoxin because of high content of grains in their diets. Piglets 
usually ingest relatively low amounts of mycotoxins that do not result in clinical 
symptoms of poisoning. However, prolonged exposure to even low doses of 
mycotoxins can have negative effects on animal tissues. Young pigs are the 
most vulnerable group. The aim of this paper was to present the important 
aspects connected with mycotoxins in young swine nutrition.

Keywords: swine nutrition, feed contamination, mycotoxins, piglets.
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