
Żywienie jest jednym z najważniejszych czyn-
ników wpływających na stan zdrowia i wyniki 

produkcyjne. Dawka pokarmowa powinna zawierać 
odpowiednie ilości wszystkich niezbędnych skład-
ników odżywczych, między innymi mikroelemen-
tów. Spośród nich selen budzi szczególne zaintere-
sowanie żywieniowców. Selen reguluje aktywność 
selenoprotein, między innymi peroksydazy glutatio-
nowej. Jest zaliczany do antyoksydantów pokarmo-
wych. Jego niedobór w diecie krów może mieć nie-
korzystny wpływ na rozród, stan zdrowia i wyniki  
produkcyjne.

Stężenie selenu w surowicy krwi krów mlecznych 
jest niskie w okresie zasuszenia. Po porodzie docho-
dzi zaś do wzrostu stężenia. Najwyższe wartości notu-
je się we wczesnej laktacji (1, 2, 3). W badaniach prze-
prowadzonych przez polskich naukowców najwyższe 
stężenie selenu w surowicy krwi wykryto u wieloró-
dek we wczesnej laktacji (średnio 0,18 μg/ml), a najniż-
sze u krów w okresie zasuszenia (średnio 0,11 μg/ml). 
Ponadto we wczesnej laktacji obserwuje się najwyż-
szą aktywność peroksydazy glutationowej w surowi-
cy krwi (3).

Stopień zaopatrzenia krów w selen zależy przede 
wszystkim od jego podaży w diecie i formy chemicz-
nej. Stężenie selenu w glebie jest jednym z głównych 
czynników wpływających na jego zawartość w roślin-
nych komponentach paszowych. Gleba w większości 
regionów Polski jest uboga w selen. Z tego względu 
zwraca się uwagę na potrzebę suplementacji, zwłasz-
cza w przypadku wysokowydajnych krów mlecznych. 
Dobrym źródłem selenu są drożdże selenowe, w któ-
rych selen występuje w postaci związków organicz-
nych. Jest on lepiej przyswajany przez krowy niż se-
len w formie nieorganicznej. Potwierdzają to badania 
przeprowadzone na krowach mlecznych żywionych 
dawkami pokarmowymi, w których zawartość selenu 
wynosiła 0,16; 0,30; 0,30 lub 0,45 mg/kg suchej masy. 
Pierwsza dawka pokarmowa nie zawierała dodatku 
selenu, druga zawierała selenin sodu (selen w formie 
nieorganicznej), a w trzeciej i czwartej były droż-
dże selenowe. Po kilkunastu tygodniach suplemen-
tacji stężenie selenu we krwi krów wynosiło odpo-
wiednio 177, 208, 248 i 279 ng/g. Z kolei stężenie tego 
pierwiastka w mleku wynosiło odpowiednio 24, 38, 
57 i 72 ng/g (4). Według amerykańskich danych mleko 
pozyskiwane od krów żywionych dawką pokarmową 
z dodatkiem drożdży selenowych, zamiast nieorga-
nicznych form selenu, zawiera więcej selenu średnio 
o prawie 0,4 μmol/l (5).

Amerykańscy naukowcy porównali efekty podawania 
drożdży selenowych i selenianu sodu (selen w formie 
nieorganicznej) krowom żywionym paszą z 0,2-pro-
centowym dodatkiem siarki, która pogarsza wchła-
nianie selenu. Preparaty te dodawano do diety krów 

w ostatnich dwóch miesiącach ciąży i pierwszym mie-
siącu laktacji w ilości odpowiadającej 0,3 mg selenu/kg 
suchej masy. Zastosowanie drożdży selenowych ogra-
niczyło spadek stężenia selenu w surowicy krwi krów 
w okresie zasuszenia. Stężenie selenu uległo obniże-
niu o 45% u krów otrzymujących selen w formie nie-
organicznej. Dla porównania w przypadku zastoso-
wania drożdży selenowych wartość ta wynosiła 23%. 
Stężenie selenu w surowicy krwi krów w czasie poro-
du i pod koniec pierwszego miesiąca laktacji było wyż-
sze prawie półtora raza po użyciu drożdży selenowych. 
Według tych danych siara i mleko wytwarzane przez 
krowy pobierające paszę z dodatkiem drożdży sele-
nowych charakteryzują się prawie dwa razy wyższym 
stężeniem selenu (6).

Wprowadzenie drożdży selenowych do diety krów 
powoduje szybki wzrost stężenia selenu w mleku. 
W jednych badaniach stężenie selenu w mleku ustabi-
lizowało się po niespełna dwóch tygodniach od rozpo-
częcia podawania krowom drożdży selenowych. W pią-
tym dniu suplementacji stężenie wynosiło prawie 90% 
wartości notowanej po 12. dniu. Stężenie selenu w mleku 
zależy od dziennej dawki tego pierwiastka. Każdy mi-
ligram selenu pobrany w paszy zwiększa jego stężenie 
w mleku o 5 μg/kg (dotyczy to okresu, w którym stęże-
nie selenu w mleku utrzymuje się na stałym poziomie) 
(7). W badaniach przeprowadzonych na krowach, któ-
rym podawano dodatek drożdży selenowych w iloś ciach 
dostarczających od 11 do 42 mg selenu dziennie, stwier-
dzono, że ilość selenu wydzielonego z mlekiem wzra-
sta w sposób liniowy wraz ze wzrostem podaży tego 
pierwiastka (8). Stężenie selenu w mleku stosunkowo 
szybko ulega obniżeniu po zakończeniu suplementacji. 
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Powraca do wartości początkowych w ciągu pierwsze-
go miesiąca po zakończeniu podawania krowom droż-
dży selenowych w ilości dostarczającej do 60 mg se-
lenu dziennie. Stężenie selenu we krwi wzrasta przez 
znacznie dłuższy czas niż w mleku i znacznie wolniej 
ulega obniżeniu po zakończeniu suplementacji. Może 
utrzymywać się na podwyższonym poziomie nawet 
przez cztery miesiące po zakończeniu podawania ta-
kiej ilości drożdży selenowych (9).

Ocenia się, że zapotrzebowanie krów mlecznych 
na selen wynosi 300 μg/kg suchej masy dawki pokar-
mowej. Pewne obserwacje jednak wskazują na korzy-
ści wynikające z większej podaży. Niedawno opubli-
kowano badania przeprowadzone na krowach, które 
w ostatnim miesiącu ciąży żywiono paszą zawierają-
cą prawidłowe ilości selenu (dodatek 0,3 mg selenu/kg 
suchej masy w formie seleninu sodu), do której doda-
wano drożdże selenowe w ilości dostarczającej 0,3 mg 
selenu/kg suchej masy. Stwierdzono, że takie postępo-
wanie powoduje poprawę stopnia zaopatrzenia orga-
nizmu w selen, wywiera korzystny wpływ na mecha-
nizmy antyoksydacyjne i łagodzi stres oksydacyjny we 
wczesnej laktacji (10). Podobne wyniki uzyskano w ba-
daniach, w których krowy otrzymywały ponad 100 mg 
drożdży selenowych raz w tygodniu przez ostatnie dwa 
miesiące przed porodem. Pasza podawana tym krowom 
zawierała dodatek seleninu sodu w ilości odpowiadają-
cej 0,3 mg selenu/kg suchej masy. Zauważono, że kro-
wy otrzymujące dodatek drożdży selenowych charak-
teryzują się wyższym o ponad 50% stężeniem selenu 
we krwi. Z kolei stężenie glutationu w krwinkach czer-
wonych jest wyższe o prawie 40%. Ponadto wykryto 
u nich wyższy stosunek stężenia α-tokoferolu do stę-
żenia cholesterolu w surowicy krwi (11).

Według badań przeprowadzonych przez amery-
kańskich naukowców zastąpienie seleninu sodu droż-
dżami selenowymi nie ma wpływu na stan zdrowia 
ani płodność wysokowydajnych krów mlecznych. Nie 
stwierdzono wpływu takiego postępowania na jakość 
zarodków (12). Badania in vitro wykazały, że selenome-
tionina chroni komórki nabłonkowe gruczołu mleko-
wego przed apoptozą w warunkach stresu oksydacyj-
nego. Jednocześnie dochodzi do pobudzenia proliferacji 
i poprawy żywotności tych komórek (13).

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badania nad 
wpływem wysokich dawek drożdży selenowych (Sac-
charomyces cerevisiae CNCM I-3060) na krowy mlecz-
ne. Pasza z dodatkiem drożdży zawierała 6,25 mg se-
lenu/kg suchej masy. Najwyższe wartości stężenia 
selenu we krwi tych krów przekraczały 700 ng/ml; 
40-75% selenu występowało w formie selenometio-
niny. W przypadku krów żywionych paszą bez dodat-
ku drożdży (0,15 mg selenu/kg suchej masy) wartość 
ta wynosiła 10%. Nie odnotowano pogorszenia stanu 
zdrowia i wyników produkcyjnych (14). Warto jednak 
zaznaczyć, że nadmierna suplementacja selenu stwa-
rza ryzyko przenikania znacznych ilości tego pier-
wiastka do środowiska. Większość selenu podanego 
krowom w postaci dodatków paszowych ulega wyda-
leniu. Według jednych danych średnio 66% selenu po-
branego przez krowy ulega wydaleniu w kale i moczu, 
17% przenika do mleka, a pozostała część zatrzymu-
je się w tkankach (8).

Dobrym sposobem na dostarczenie krowom selenu 
w formie organicznej jest stosowanie komponentów 
paszowych wytworzonych z roślin nawożonych na-
wozami wzbogaconymi w ten pierwiastek. Kanadyjscy 
naukowcy przeprowadzili badania, w których krowy 
były żywione dawkami pokarmowymi zawierający-
mi selen w formie nieorganicznej, drożdże selenowe 
lub kiszonkę o wysokiej zawartości selenu. Zastoso-
wanie nawozu z selenem spowodowało wzrost stęże-
nia tego pierwiastka w kiszonce z 0,05 do 1,72 mg/kg 
suchej masy. Stwierdzono, że selen w formie orga-
nicznej charakteryzuje się wyższą dostępnością bio-
logiczną i powoduje większy wzrost zawartości sele-
nu zarówno we krwi, jak i w mleku. Najlepsze efekty 
uzyskano po zastosowaniu kiszonki wzbogaconej w se-
len. W porównaniu z krowami otrzymującymi drożdże 
selenowe krowy żywione dawką pokarmową zawie-
rającą kiszonkę wydalały mniej selenu w kale i mo-
czu, odpowiednio o 16 i 22%. Więcej zostało wchłonię-
te i zatrzymane w organizmie. Efektem były wyższe 
stężenia selenu w surowicy krwi i mleku, odpowied-
nio o 16 i 11%. Nie wykryto wpływu źródła selenu na 
wyniki produkcyjne (15).

Finlandia jest przykładem kraju, w którym selen od 
dawna dodaje się do nawozów. Tę praktykę rozpoczęto 
w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Było to podyktowa-
ne bardzo niskim spożyciem selenu przez mieszkańców 
tego kraju. W wyniku stosowania nawozów wzbogaco-
nych w selen doszło do znacznego wzrostu zawartości 
tego pierwiastka w ziarnie zbóż. Efektem był wzrost stę-
żenia w mięsie i mleku. Obecnie stężenie selenu w mle-
ku jest średnio trzy razy wyższe niż na początku lat 
80. ubiegłego wieku. Zwiększenie podaży selenu w die-
cie spowodowało wzrost jego stężenia we krwi. Przed 
rozpoczęciem dodawania selenu do nawozów śred-
nie stężenie tego pierwiastka w osoczu krwi ludzi nie 
przekraczało 0,90 μmol/l. Obecnie wynosi mniej więcej 
1,40 μmol/l, co można uznać za wartość optymalną (16).

Podsumowanie

Komponenty paszowe stosowane w żywieniu krów czę-
sto są ubogie w selen. Stwarza to potrzebę suplemen-
tacji. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie or-
ganicznymi związkami selenu, które mogą polepszyć 
przyswajanie tego pierwiastka przez organizm. Istnieje 
dodatnia zależność między stężeniem selenu we krwi 
a jego zawartością w mleku. Suplementacja jest sku-
tecznym sposobem na pozyskiwanie mleka wzbogaco-
nego w ten pierwiastek. Dzięki temu można wzbogacić 
dietę człowieka w selen w formie organicznej. Szcze-
gólną uwagę na odpowiednią podaż selenu w żywie-
niu krów mlecznych należy zwracać w okresie około-
porodowym. Krowy we wczesnej laktacji są narażone 
na nasilony stres oksydacyjny. Dodatkowo selen jest 
potrzebny do prawidłowego rozwoju płodów i nowo-
rodków. Poprzez podawanie selenu krowom można 
zapobiegać jego niedoborowi u cieląt.
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Wraz z postępem cywilizacyjnym użytkowe wyko-
rzystanie różnych gatunków zwierząt budzi coraz 

większe kontrowersje w kulturach zachodnich i pro-
wadzi do wielu napięć, które wynikają tak z indywidu-
alnych systemów wartości, jak różnice kulturowe. Re-
lacje człowiek – inne zwierzęta wyglądają odmiennie 
nie tylko w różnych typach społeczeństw (tradycyj-
ne, nowoczesne i ponowoczesne), ale nawet w społe-
czeństwach zaliczanych do poszczególnych typów. Ro-
dzaj tych relacji powiązany jest bezpośrednio nie tylko 
ze stylem życia, historią, kulturą, ale także z klimatem, 
ukształtowaniem terenu oraz zasobami naturalnymi, 
jakie wykorzystuje człowiek na danym terenie. Kontro-
wersje użytkowania zwierząt przez człowieka dotyczą 
wielu gatunków (warto w tym kontekście przypominać 
problem przeciążania pracą koni w drodze nad Morskie 
Oko). Pies jest tym zwierzęciem, które w ponowocze-
snej kulturze zachodniej jest traktowane w znacznym 
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