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Streszczenie 

 

Przedmiotem niniejszej dysertacji była weryfikacja hipotezy zakładającej, że stosowanie 

probiotyków i fitobiotyków w odpowiednio dobranej dawce w diecie kurcząt brojlerów może korzystnie 

wpłynąć na parametry histologiczne i mikrobiom jelit, poprawić status immunologiczny, antyoksydacyjny 

oraz wyniki wzrostowe kurcząt. 

Celem doświadczenia 1 i 2 było ustalenie wpływu dawki oraz czasu stosowania probiotyku 

zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium wzbogaconego w witaminę D3 i witaminę C oraz 

probiotyku zawierającego Bacillus subtilis wzbogaconego w cholinę na obraz histologiczny i 

mikrobiologiczny jelita cienkiego, status immunologiczny, antyoksydacyjny oraz wyniki produkcyjne 

kurcząt brojlerów. Celem doświadczenia 3 było ustalenie czy stosowanie w żywieniu kurcząt fitobiotyku 

zawierającego w składzie olejek cynamonowy może być porównywalne lub lepsze, aniżeli probiotyków 

zawierających bakterie Enterococcus faecium lub Bacillus subtilis, w kontekście oddziaływania tych 

dodatków na obraz histologiczny i mikrobiologiczny jelit, status immunologiczny, antyoksydacyjny oraz 

wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. 

Wyniki doświadczenia 1 i 2 pozwoliły na stwierdzenie, że 42-dniowe stosowanie do wody pitnej 

dodatku preparatu probiotycznego zawierającego żywe kultury Enterococcus faecium lub Bacillus subtilis, w 

dawce 0,25 g/l wody, najefektywniej poprawia parametry histologiczne, skład mikrobioty jelita cienkiego, 

status immunologiczny i antyoksydacyjny oraz wyniki wzrostowe kurcząt brojlerów. Dodatkowo ustalono, 

że spośród testowanych jednocześnie dodatków probiotycznych (Enterococcus faecium lub Bacillus subtilis 

w dawce 0,25 g/l) i fitobiotyku (olejek cynamonowy w dawce 0,25 ml/l) wszystkie oddziaływały korzystnie 

na skład mikrobioty jelita cienkiego, status immunologiczny i antyoksydacyjny oraz na wyniki wzrostowe 

kurcząt brojlerów. Porównując jednak ich wpływ w kontekście badanych wskaźników kurcząt, 

efektywniejsze i jednocześnie zbliżone rezultaty uzyskano w przypadku stosowania dodatku do wody 

zawierającego szczepy bakterii Bacillus subtilis lub fitobiotyku, w porównaniu do preparatu, w którego 

składzie znajdują się bakterie Enterococcus faecium. 
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1. WSTĘP 
 

Prace genetyczne prowadzone w celu przyspieszenia tempa wzrostu ptaków rzeźnych 

spowodowały osłabienie naturalnej odporności drobiu na infekcje. Spotęgowały także podatność na 

stres, co skutkuje pogorszeniem dobrostanu i produktywności drobiu. Dodatkowo intensywna 

produkcja drobiarska stwarza ryzyko narażenia kurcząt na niekorzystne warunki zoohigieniczne i 

zakażenia patogenami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego (ściółka, woda, pasza, obsługa 

kurnika, chore ptaki w stadzie). Niejednokrotnie popełnianym błędem jest także nadmierna 

częstotliwość podawania antybiotyków w celach leczniczych. 

Z uwagi na potencjalne straty produkcyjne podejmuje się działania mające na celu poprawę 

zdrowotności i efektywności odchowu ptaków, na przykład poprzez stosowanie stymulatorów 

wzrostu, poprawiających skład mikrobiomu przewodu pokarmowego oraz usprawniających 

metabolizm i pracę układu odpornościowego. Aktualnie stosowane stymulatory zastąpiły używane 

jeszcze do niedawna antybiotykowe stymulatory wzrostu, które zaburzały skład mikrobiomu jelit i 

zwiększały podatność ptaków na infekcje. Eksperymentalnie udowodniono, że obecność korzystnej 

mikrobioty bakteryjnej w przewodzie pokarmowym kurcząt wzmacnia odporność na patogeny, 

poprawiając w efekcie wskaźniki wzrostowe. Ocenia się, że najbardziej skutecznym sposobem 

działania jest strategia oparta na zapewnieniu właściwego rozwoju oraz stymulacji pracy układu 

odpornościowego. Efekt taki można uzyskać poprzez utrzymanie optymalnego składu i liczebności 

mikrobioty przewodu pokarmowego. Zapewnienie eubiozy w obrębie przewodu pokarmowego 

uzyskuje się poprzez utrzymanie odpowiednich warunków bytowania ptaków, optymalizację składu 

paszy, zmniejszenie stresu środowiskowego, a także poprzez stosowanie dodatków paszowych, tj.: 

probiotyków, prebiotyków, fitobiotyków czy synbiotyków. 

Uważa się, że podstawowym zadaniem mikroorganizmów probiotycznych jest 

wspomaganie naturalnej mikrobioty jelitowej poprzez konkurencyjne wykluczanie 

mikroorganizmów patogennych. Konsekwencją zasiedlenia przewodu pokarmowego przez bakterie 

probiotyczne jest usprawnienie metabolizmu gospodarza, co osiąga się poprzez zwiększenie 

aktywności enzymów trawiennych, zmniejszenie aktywności enzymów syntetyzowanych przez 

bakterie patogenne i ograniczenie produkcji amoniaku. W kolejnym etapie stosowania probiotyku 

następuje poprawa trawienia i stymulacja funkcji układu odpornościowego. 

W dostępnej literaturze pojawiają się liczne doniesienia dowodzące celowości stosowania 

różnych dodatków probiotycznych lub/i fitobiotycznych w odchowie drobiu. Dodawanie 

probiotyków do paszy lub wody pitnej wspomaga trawienie i metabolizm ustroju, stymuluje wzrost 

i rozwój pożytecznego mikrobiomu, ogranicza namnażanie się i adhezję patogenów, a także 

poprawia strukturę i funkcjonowanie enterocytów. Dodatkowo naturalna mikrobiota jelitowa 

wspomaga ekspresję genów w komórkach tkanek przewodu pokarmowego oraz zwiększa 
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odporność związaną z obecnością limfocytów T. Skutkiem takiego oddziaływania jest 

przyspieszone dojrzewanie komórek układu odpornościowego jelit i wzmocnienie odpowiedzi 

immunologicznej. Konkurując z patogenami, mikrobiom jelitowy zwiększa przepuszczalność 

enterocytów i wchłanianie składników odżywczych oraz tworzy ochronny biofilm, ograniczający 

lub hamujący zasiedlanie i namnażanie się bakterii patogennych. Mikroorganizmy probiotyczne 

eliminują bakterie patogenne z przewodu pokarmowego na drodze rywalizacji o substancje 

odżywcze i miejsce przylegania do powierzchni jelita cienkiego, a także usprawniają metabolizm 

kwasów żółciowych. Mikroorganizmy probiotyczne syntetyzując substancje czynne, takie jak: kwas 

mlekowy, bakteriocyny czy lotne kwasy tłuszczowe, zmieniają funkcje życiowe patogenów, niszczą 

ich metabolity i obniżają pH środowiska bytowania patogenów. U kurcząt otrzymujących dodatek 

probiotyków w diecie niejednokrotnie obserwowano również wydłużenie kosmków jelitowych, 

poprawę strawności paszy i zwiększenie końcowej masy ciała. 

 Potencjał i wydajność stosowanych preparatów probiotycznych determinowany jest 

swoistymi cechami mikroorganizmów, między innymi przynależnością taksonomiczną (rodzaj, 

gatunek, szczep), a także dawką, formą i czasem podawania preparatu. Kolonizacja bakterii w 

przewodzie pokarmowym gospodarza możliwa jest dzięki odporności mikroorganizmów 

probiotycznych na działanie kwasu żołądkowego, enzymów trawiennych i żółci, a także ich 

zdolności do przylegania do ścian jelita. Skuteczność stosowania preparatów probiotycznych można 

wzmocnić poprzez wybór bardziej wydajnych szczepów, łączenie kilku szczepów i gatunków lub 

poprzez działania biotechnologiczne dotyczące manipulacji genów mikroorganizmów. 

Bioinżynieria probiotyków jest procesem polegającym na przekazywaniu mikroorganizmom 

probiotycznym genów pochodzących od bakterii patogennych, co pozwala na nabywanie nowych 

cech przez bakterie probiotyczne, między innymi czynników wirulencji. Nowe właściwości bakterii 

probiotycznych mogą hamować rozwój chorobotwórczych, antybiotykoopornych bakterii na drodze 

konkurencji o pokarm i miejsce na powierzchni jelit. Obecnie inżynieria probiotyczna jest 

dynamicznie rozwijającą się metodą. Szczepy bakterii o nowych cechach, tworzone z 

wykorzystaniem technik inżynierii probiotycznej, mogą być z powodzeniem stosowane w celu 

leczenia bądź wspomagania terapii chorób przewodu pokarmowego i chorób zakaźnych, a także do 

poprawy jakości żywienia i wskaźników zdrowotnych zwierząt. 

 W odchowie drobiu, jako dodatki do diety najczęściej stosuje się mikroorganizmy z 

rodzajów: Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, 

Aspergillus, Candida oraz Saccharomyces. Dane dotyczące liczebności bakterii z rodzaju Bacillus 

dowodzą istnienia 379 gatunków, jednakże tylko część z nich jest stosowana jako probiotyki. 

Wykorzystuje się między innymi: B. coagulans, B. clausii, B. cereus, B. subtilis i B. licheniformis. 

Charakterystyczna zdolność mikroorganizmów z rodzaju Bacillus do tworzenia spor sprawia, że są 
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one zdecydowanie bardziej stabilne i efektywne w porównaniu do innych bakterii, między innymi 

do rodzaju Lactobacillus. Cechy te przydatne są zarówno w przypadku bytowania bakterii w 

obrębie przewodu pokarmowego gospodarza (niskie pH), jak i w trakcie produkcji czy 

przechowywania preparatów probiotycznych. Istnieją dane wskazujące, iż dodatek Bacillus subtilis 

do diety ptaków hamuje rozwój mikroorganizmów patogennych. Ponadto stosowanie bakterii 

Bacillus w żywieniu ptaków może poprawiać jakość mięsa (zwłaszcza jego barwę) oraz nieśność 

kur i jakość składanych jaj. Dodatek tego probiotyku zwiększa grubość skorupki jaja i poprawia 

kolor żółtka oraz zmniejsza poziomu cholesterolu w żółtku. 

Z kolei Enterococcus faecium należy do bakterii produkujących kwas mlekowy, które 

występują jako symbionty w obrębie przewodu pokarmowego. Istnieje 58 gatunków należących do 

rodzaju Enterococcus, u zwierząt mogą być one stosowane w celu leczenia lub zapobiegania 

biegunkom, stymulacji układu odpornościowego lub poprawy efektów wzrostowych. Enterococcus 

faecium jest pierwszym gatunkiem mikroorganizmów, który został zaakceptowany przez agencję 

FDA oraz Unię Europejską jako dodatek żywieniowy dla zwierząt. Badania przeprowadzone z 

udziałem drobiu dowiodły, że dodatek tych mikroorganizmów do diety korzystnie modyfikuje skład 

i liczebność mikrobioty jelitowej ograniczając rozwój patogenów, a także stymuluje odpowiedź 

immunologiczną błony śluzowej jelit. Dodatkowo Enterococcus faecium poprawia status 

antyoksydacyjny krwi oraz metabolizm ptaków. 

Dodatki fitogeniczne, zwane fitobiotykami, to preparaty lub surowce pochodzenia 

roślinnego, zawierające liczne substancje biologicznie czynne o specyficznych właściwościach 

prozdrowotnych. Do fitobiotyków zaliczane są głównie fitoncydy, olejki eteryczne, aldehydy, 

sterole i polifenole. Substancje te działają bakteriobójczo i bakteriostatycznie, przeciwgrzybiczo, 

immunostymulująco i antyoksydacyjnie. Olejki eteryczne, dzięki swoim właściwościom 

hydrofobowym, dezintegrują struktury błony komórkowej bakterii, sprzyjając migracji składników 

do środowiska zewnętrznego i niwelując tym samym szkodliwe działanie bakterii patogennych. 

Aldehydy, takie jak np. aldehyd cynamonowy, mogą stymulować wzrost pałeczek kwasu 

mlekowego w przewodzie pokarmowym. Kwas cynamonowy i jego pochodne, będące głównymi 

składnikami olejku cynamonowego, powstają w wyniku deaminacji flawonoidów syntetyzowanych 

z tyrozyny i fenyloalaniny w roślinie. Działanie przeciwzapalne fitogenicznych dodatków 

paszowych wspomagane jest poprzez zwiększanie aktywności makrofagów oraz cytotoksyczności, 

zarówno naturalnej, jak i zależnej od przeciwciał. Stosowanie fitobiotyków w odchowie drobiu 

może poprawiać produkcyjność zwierząt oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Efekt 

taki można uzyskać drogą  poprawy składu mikrobiomu i wskaźników morfologicznych jelit, 

statusu metabolicznego oraz antyoksydacyjnego. Olejek cynamonowy, dodawany do mieszanki 

paszowej lub wody, może poprawiać walory smakowe i wykorzystanie paszy oraz status zdrowotny 
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ptaków. Korzystnie modyfikuje także wskaźniki lipidowe i antyoksydacyjne krwi oraz poprawia 

odporność ptaków. 

 

2. HIPOTEZY BADAWCZE 
 

Stosowanie probiotyków i fitobiotyków w odpowiednio dobranej dawce w diecie kurcząt 

brojlerów może korzystnie wpłynąć na parametry histologiczne i mikrobiotę jelit, poprawić status 

immunologiczny, antyoksydacyjny oraz wyniki wzrostowe. 

 

3. CEL BADAŃ 
 

Celem doświadczenia 1 było ustalenie wpływu dawki oraz czasu stosowania probiotyku 

zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium wzbogaconego w witaminę D3 i 

witaminę C na obraz histologiczny i mikrobiologiczny jelita cienkiego, status immunologiczny, 

antyoksydacyjny oraz wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. 

Celem doświadczenia 2 było ustalenie wpływu dawki oraz czasu stosowania probiotyku 

zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus subtilis wzbogaconego w cholinę na obraz 

histologiczny i mikrobiologiczny jelita cienkiego, status immunologiczny, antyoksydacyjny oraz 

wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. 

Celem doświadczenia 3 było ustalenie czy stosowanie w żywieniu kurcząt fitobiotyku 

zawierającego w składzie olejek cynamonowy może być porównywalne lub lepsze, aniżeli 

probiotyków zawierających bakterie Enterococcus faecium lub Bacillus subtilis, w kontekście 

oddziaływania tych dodatków na obraz histologiczny i mikrobiologiczny jelit, status 

immunologiczny, antyoksydacyjny oraz wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. 

 
4. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

4.1. Dodatki doświadczalne 

W doświadczeniu 1 wykorzystano granulowany preparat probiotyczny zawierający żywe 

bakterie kwasu mlekowego Enterococcus faecium DSM 7134, wzbogacony witaminą D3 i witaminą 

C (Lohman Animal Health®, Niemcy). W 1 litrze wodnego roztworu probiotyku obecne były: 

żywe kultury bakterii Enterococcus faecium w ilości 3,3x10
12

 CFU, witamina D3 - 5 mg i witamina 

C – 450 g. 

W doświadczeniu 2 wykorzystano granulowany preparat probiotyczny zawierający żywe 

kultury bakterii Bacillus subtilis PB6 oraz cholinę (Industries Inc., USA). W 1 litrze wodnego 

roztworu probiotyku obecne były: żywe kultury bakterii Bacillus subtilis B6 w ilości 2,0x10
9
 CFU 

oraz cholina - 1500 mg. 
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W doświadczeniu 3 użyto preparatów probiotycznych z doświadczenia 1 i 2 oraz płynnego 

preparatu fitobiotycznego zawierającego olejek cynamonowy. W 1 litrze wodnego roztworu 

fitobiotyku obecne były: olejek cynamonowy - 3000 mg i kwas cytrynowy - 150 000 mg (EW 

Nutrition, Niemcy). 

4.2. Materiał badawczy 

 Materiał do badań stanowiły 1-dniowe kurczęta brojlery ROSS 308 utrzymywane do 42. 

dnia życia w standardowych warunkach zoohigienicznych, w pomieszczeniach o regulowanej 

temperaturze i wilgotności. Ptaki z wszystkich grup doświadczalnych miały zapewniony stały 

dostęp do wody pitnej oraz otrzymywały ad libitum odpowiednie do wieku, kompletne, jednakowe 

mieszanki paszowe (Tab. 1). Procedury eksperymentalne zostały zaakceptowane przez Drugą 

Lokalną Komisję Etyczną (nr 30/2014, nr 38/2018). 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2017; Ognik i in., 2019) 

Doświadczenie przeprowadzono na 400 sztukach kurcząt brojlerów, przydzielonych losowo 

do 5 grup, liczących po 80 sztuk każda (20 szt. x 4 powtórzenia). Grupy były zróżnicowane pod 

względem dawki i czasu stosowania probiotyku, podawanego w wodzie pitnej. 

 Grupa G-C - otrzymywała czystą wodę bez dodatku doświadczalnego 

 Grupa T1-0,25 - otrzymywała probiotyk zawierający Enterococcus faecium w 

dawce 0,25 g/l  w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu  

 Grupa T1-0,1 - otrzymywała probiotyk zawierający Enterococcus faecium w dawce 

0,1 g/l  w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu 

 Grupa T2-0,25 - otrzymywała probiotyk zawierający Enterococcus faecium w 

dawce 0,25 g/l w cyklu przerywanym, czyli w okresach: 1-7, 15-21 i 29-35 dzień 

odchowu 

 Grupa T2-0,1 - otrzymywała probiotyk zawierający Enterococcus faecium w dawce 

0,1 g/l  w cyklu przerywanym, czyli w okresach: 1-7, 15-21 i 29-35 dzień odchowu 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2019; Abramowicz i in., 2020) 

Doświadczenie przeprowadzono na 980 sztukach kurcząt brojlerów, przydzielonych losowo 

do 7 grup, liczących po 140 sztuk każda (20 szt. x 7 powtórzeń). Grupy były zróżnicowane pod 

względem dawki i czasu stosowania probiotyku, podawanego w wodzie pitnej. 

 Grupa G-C - otrzymywała czystą wodę bez dodatku doświadczalnego 

 Grupa T1-0,25 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce 

0,25g/l  w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu  
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 Grupa T1-0,1 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce 0,1 

g/l  w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu 

 Grupa T1-0,05 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce   

0,05 g/l  w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu 

 Grupa T2-0,25 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce   

0,25 g/l w cyklu przerywanym, czyli w okresach: 1-7, 15-21 i 29-35 dzień odchowu 

 Grupa T2-0,1 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce   

0,1 g/l  w cyklu przerywanym, czyli w okresach: 1-7, 15-21 i 29-35 dzień odchowu 

 Grupa T2-0,05 - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce   

 0,05 g/l  w cyklu przerywanym, czyli w okresach: 1-7, 15-21 i 29-35 dzień odchowu 

 

Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniu 1 (Ognik i in., 2017; Ognik i in., 

2019) i doświadczeniu 2 (Abramowicz i in., 2019a; Abramowicz i in., 2020) ustalono dobór 

suplementacji probiotyków do doświadczenia 3. W oparciu o badania Krauze i in. (2016) ustalono 

dawkę fitobiotyku testowanego w doświadczeniu 3. 

Doświadczenie przeprowadzono na 560 sztukach kurcząt brojlerów, przydzielonych losowo 

do 4 grup doświadczalnych, po 140 sztuk w każdej grupie (20 szt. x 7 powtórzeń). Testowane 

dodatki różnicujące grupy, podawane były w cyklu ciągłym, czyli przez 42 dni odchowu. 

 Grupa C-G - otrzymywała czystą wodę bez dodatku doświadczalnego 

 Grupa EF - otrzymywała probiotyk zawierający Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l 

 Grupa BS - otrzymywała probiotyk zawierający Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l 

 Grupa OC - otrzymywała fitobiotyk zawierający olejek cynamonowy, w dawce 

0,25 ml/l 

 

4.3. Procedury doświadczalne 

W doświadczeniach 1, 2 i 3 kurczęta zważono w 1, 14, 35 i 42 dniu odchowu. W 42. dniu 

odchowu od 10 ptaków z każdej grupy doświadczalnej pobrano krew w celu zbadania wskaźników 

immunologicznych, antyoksydacyjnych oraz metabolicznych. Następnie kurczęta brojlery poddano 

ubojowi. Podczas dysekcji pobrano jelito czcze wraz z jego zawartością do oceny histologiczno – 

mikrobiologicznej. Tusze kurcząt brojlerów poddano analizie rzeźnej. Szczegółowy opis 

wykonanych czynności umieszczono w publikacjach (doświadczenie 1 – Ognik i in., 2017 oraz 
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Ognik i in., 2019; doświadczenie 2 – Abramowicz i in., 2019 oraz Abramowicz i in., 2020; 

doświadczenie 3 - Krauze i in., 2020). 

4.4. Metodyka badań analitycznych 

Obraz histologiczny i mikrobiom jelit 

Z pobranych fragmentów jelita (odcinek o długości 2 cm, wycięty 1 cm za uchyłkiem 

Meckel’a) przygotowano preparaty mikroskopowe do oceny długości kosmków i głębokości krypt. 

Po utrwaleniu tkanki techniką parafinową, przygotowano preparaty mikroskopowe o grubości 5µm. 

W wybarwionych preparatach jelita czczego zmierzono po 20 kosmków i 20 krypt. Ocenę 

histologiczną wykonano przy użyciu techniki mikroskopowej, wspomaganej analizą mikroskopową 

obrazu. W treści pokarmowej oznaczano wybrane grupy bakterii (całkowitą liczbę bakterii 

tlenowych i z grupy coli) oraz całkowitą liczbę grzybów. Inkubację w agarze prowadzono w 

wymaganym czasie i temperaturze, dopasowanym do każdej z grup mikroorganizmów. Po 

inkubacji dokonano identyfikacji mikroorganizmów; kolonie oceniano makro- i mikroskopowo 

(barwienie metodą Grama), a następnie przeliczono na jednostkę tworzącą kolonię (CFU/g). 

Ostateczna identyfikacja mikrobioty została przeprowadzona przy użyciu testów API (BioMérieux, 

Warszawa, Polska). Wszystkie testy wykonano zgodnie z Polskimi Normami: PN-ISO 4832 i PN-

EN ISO 7218. 

Status immunologiczny 

Analiza wskaźników statusu odpornościowego obejmowała określenie aktywności 

fagocytarnej leukocytów wobec szczepu Staphylococcus aureus 209P, wyrażonej jako wskaźnik 

fagocytarny (PI) i procent komórek fagocytujących (% PC) (Siwicki i in., 1994). Aktywność 

lizozymu w surowicy określono metodą turbidymetryczną (Siwicki i in., 1993). Poziom 

immunoglobulin IgA oraz interleukiny IL-6 w osoczu krwi oznaczono metodą 

immunoenzymatyczną z wykorzystaniem czytnika płytek ELISA, przy użyciu testów firmy 

Elabscience Biotechnology (Houston, TX, USA). 

Status antyoksydacyjny 

W ramach oceny obrony antyoksydacyjnej ustroju oznaczono zawartość glutationu 

całkowitego (GSH+GSSH; Akerboom i Sies, 1981), całkowity potencjał przeciwutleniający 

(FRAP; Benzie i Strain, 1996), poziom witaminy C oraz aktywność enzymów: dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD; Misra i Fridovich, 1972) i katalazy (CAT; Aebi 1984). Stopień nasilenia 

reakcji utleniania oceniano analizując stężenie głównych produktów peroksydacji lipidów: 

nadtlenków lipidowych (LOOH; Gay i Gębicki, 2002) oraz dialdehydu malonowego (MDA; Salih i 

in., 1987).  
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Wskaźniki metabolizmu 

We krwi oznaczono poziom: cholesterolu (TC), triacylogliceroli (TAG), udział frakcji HDL 

i LDL cholesterolu, poziom wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA), kwasu moczowego (UA), 

bilirubiny (BIL) oraz kreatyniny (CREAT). Analizowano także aktywność enzymów: 

aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST), fosfatazy alkalicznej (ALP) oraz 

fosfatazy kwaśnej (AC), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), γ-glutamylotransferazy (GGT), 

kinazy kreatynowej (CK) oraz dehydrogenazy β-hydroksymaślanowej (HBDH). Poziom bądź 

aktywność wybranych wskaźników biochemicznych oceniono metodą spektrofotometryczną przy 

pomocy zestawów komercyjnych (Cormay, Poland). 

Wyniki odchowu 

Określono wyniki odchowu (masa ciała, zużycie paszy, śmiertelność) oraz wartość rzeźną 

kurcząt brojlerów poddanych ubojowi w wieku 42 dni. Bardziej szczegółowy opis w/w czynności 

umieszczono w publikacjach (doświadczenie 1 – Ognik i in., 2017 oraz Ognik i in., 2019; 

doświadczenie 2 – Abramowicz i in., 2019 oraz Abramowicz i in., 2020; doświadczenie 3 - Krauze 

i in., 2020). 

 

4.5. Analiza statystyczna 
 

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono stosując program statystyczny 

Statistica 10.0 oraz 13.0 PL (Statistica 10 software, StatSoft Inc., 2010; Statistica 13 software, 

StatSoft Inc., 2013). W doświadczeniu 1 i 2 uzyskano wyniki, które poddano jedno- i 

dwuczynnikowej analizie wariancji ANOVA, zaś w doświadczeniu 3 wykorzystano metodę analizy 

jednoczynnikowej. Szczegółowy opis zastosowanych modeli statystycznych umieszczono w 

publikacjach (doświadczenie 1 – Ognik i in., 2017 oraz Ognik i in., 2019; doświadczenie 2 – 

Abramowicz i in., 2019 oraz Abramowicz i in., 2020; doświadczenie 3 - Krauze i in., 2020). 

 
5. WYNIKI BADAŃ 

5.1. Spożycie preparatów probiotycznych i fitobiotyku 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2019) 

Analiza spożycia preparatu probiotycznego zawierającego żywe kultury  bakterii 

Enterococcus faecium wzbogaconego witaminą D3 oraz witaminą C wykazała, że w trakcie 42-

dniowego okresu odchowu kurcząt brojlerów największą liczbę kolonii Enterococcus faecium oraz 

witamin D3 oraz C otrzymały ptaki, którym podawano preparat probiotyczny w dawce 0,25 g/l 

(Tab. 2). Aplikacja tej samej dawki probiotyku, ale w trybie przerywanym (1-7, 15-21 i 29-35 dnia 

odchowu) sprawiła, że kurczęta z tej grupy otrzymały o 58% mniej CFU Enterococcus faecium oraz 
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witamin D3 oraz C. Porównywalną ilość CFU E. faecium, witaminy C oraz D3 spożyły kurczęta z 

grup otrzymujących dawkę 0,25 g/l (tryb przerywany) i 0,1 g/l (tryb ciągły). 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2020) 

Analiza spożycia preparatu probiotycznego zawierającego żywe kultury  bakterii Bacillus 

subtilis wzbogaconego choliną wykazała, że w trakcie 42-dniowego okresu odchowu kurcząt 

brojlerów największą ilość CFU Bacillus subtilis oraz choliny otrzymały ptaki, którym podawano 

preparat probiotyczny w dawce 0,25 g/l (Tab. 3). Aplikacja tej samej dawki, ale w trybie 

przerywanym (1-7, 15-21 i 29-35 dnia odchowu) sprawiła, że kurczęta z tej grupy otrzymały o 57% 

mniej kolonii Bacillus subtilis i choliny. Dla porównania grupa otrzymująca probiotyk w dawce 0,1 

g/l (tryb ciągły) otrzymała podobną liczbę kolonii bakterii i choliny, co grupa z dodatkiem 

probiotyku 0,25 g/l, (tryb przerywany). 

Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

Ocena całkowitego spożycia olejku cynamonowego z preparatu fitobiotycznego wykazała, 

że wynosi ono 0,0017 mg/sztukę w trakcie 42 dni odchowu (Tab. 4). 

 

5.2. Kształtowanie się wybranych wskaźników morfometrycznych i mikrobiomu jelit kurcząt 

brojlerów 

 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2019) 

Analiza mikrobiomu jelit wykazała, że niezależnie od czasu i dawki stosowania probiotyku 

zawierającego Enterococcus faecium, całkowita liczba grzybów oraz bakterii z grupy coli znacząco 

zmniejszyła się, a zwiększeniu uległa liczba bakterii tlenowych (Tab. 5). Zaobserwowano, że 

najsilniejszy wpływ na skład mikrobioty jelit wywarła dawka 0,25 g/l, zastosowana w obydwu 

schematach czasowych (ciągłym i przerywanym). Dodatek probiotyku w ilości 0,25 g/l, bez 

względu na czas stosowania, najkorzystniej wpłynął również na wydłużenie kosmków i pogłębienie 

krypt w jelicie cienkim kurcząt brojlerów. Najgłębsze krypty, w porównaniu do grupy kontrolnej, 

stwierdzono w jelitach kurcząt, którym aplikowano dawkę preparatu probiotycznego: 0,01 g/l oraz 

0,25 g/l w trybie przerywanym. 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2020) 

Podawanie probiotyku zawierającego żywe kultury Bacillus subtilis, bez względu na 

zastosowaną dawkę i czas aplikacji, spowodowało zmniejszenie całkowitej liczby bakterii z grupy 

coli oraz grzybów, a także zwiększenie liczby bakterii tlenowych w treści pokarmowej jelita 

czczego kurcząt brojlerów (Tab. 6). Stwierdzono, że podczas aplikacji ciągłej, wraz ze 

zwiększaniem się dawki probiotyku, zmniejszeniu uległa całkowita liczba grzybów, bakterii z 
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grupy coli oraz bakterii tlenowych. W przypadku aplikacji periodycznej, podobną zależność 

stwierdzono dla liczby grzybów oraz bakterii z grupy coli. Analiza wskaźników morfometrycznych 

jelita wykazała, że zastosowanie preparatu probiotycznego, w obydwu schematach czasowych, w 

większości przypadków powoduje wydłużenie kosmków i pogłębienie krypt jelita. Wyjątek stanowi 

przerywane podawanie probiotyku w dawce 0,05 g/l. Można zauważyć, że podawanie preparatu 

probiotycznego w trybie ciągłym (przez pełne 42 dni odchowu) zdecydowanie silniej wpłynęło na 

wydłużenie kosmków, pogłębienie krypt i zmniejszenie całkowitej liczby grzybów, niż stosowanie 

okresowe. 

 

Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

Warto zauważyć, że zastosowanie w odchowie kurcząt brojlerów, zarówno probiotyków, jak 

i fitobiotyków, spowodowało zmniejszenie całkowitej liczby bakterii coli i grzybów, zwiększenie 

liczby bakterii tlenowych w treści jelita, a także wydłużenie kosmków i pogłębienie krypt (Tab. 7). 

 

5.3. Kształtowanie się wybranych wskaźników immunologicznych we krwi kurcząt brojlerów 

 
 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2019) 

Stosowanie probiotyku zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium, bez 

względu na dawkę i czas aplikacji, korzystnie wpłynęło na kształtowanie się wskaźników statusu 

immunologicznego (Tab. 8). Niemniej jednak, zastosowanie probiotyku w ilości 0,25 g/l w trakcie 

całego okresu chowu (42 dni) spowodowało najbardziej znaczące zwiększenie poziomu lizozymu 

oraz IgA we krwi kurcząt brojlerów, zmniejszając jednocześnie stężenie IL-6. 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2020) 

W przypadku preparatu probiotycznego zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus 

subtilis zaobserwowano, że podczas aplikacji ciągłej wraz ze zwiększaniem jego dawki, 

zwiększeniu ulegał poziom lizozymu, zaś zmniejszeniu - stężenie IL-6 oraz IgA (Tab. 9). Po 

zastosowaniu preparatu probiotycznego w ilości 0,25 g/l, bez względu na czas jego aplikacji, 

zaobserwowano zwiększenie indeksu fagocytarnego i zmniejszenie zawartości Ig-A we krwi 

kurcząt brojlerów. W trakcie ciągłego stosowania preparatu probiotycznego, wraz ze zwiększającą 

się dawką probiotyku obserwowano zwiększanie się poziomu lizozymu i stężenia IgA we krwi 

kurcząt brojlerów. Schemat ciągły stosowania probiotyku zdecydowanie efektywniej wpłynął na 

status immunologiczny krwi, aniżeli tryb przerywany. 
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Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

Rezultaty badań immunologicznych wskazują, że dodatek preparatu probiotycznego 

zawierającego Bacillus subtilis lub preparatu z olejkiem cynamonowym spowodował największe 

zmniejszenie poziomu IL-6 oraz IgA we krwi kurcząt brojlerów (Tab. 10). 

 

5.4. Wskaźniki statusu antyoksydacyjnego we krwi kurcząt brojlerów 
 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2017) 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu 1 wskazują, że podawanie kurczętom brojlerom 

probiotyku zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium w dawce 0,25 g/l lub 0,1 g/l, 

bez względu na czas podawania, powoduje wyraźne zmniejszenie zawartości LOOH oraz 

zwiększenie poziomu FRAP i GSH + GSSG (Tab. 11). Warto zauważyć, że podawanie probiotyku 

w dawce 0,25 g/l przez cały okres odchowu najsilniej wpłynęło na zmianę wartości w/w 

parametrów, w odniesieniu do wyników grupy kontrolnej. Dodatkowo we krwi ptaków z tej grupy 

doświadczalnej bardzo korzystnie obniżył się poziom MDA i aktywność CAT. W osoczu krwi 

kurcząt brojlerów, którym aplikowano ten preparat w dawce 0,25 g/l lub 0,1 g/l przez cały okres 

odchowu, stwierdzono największe stężenie witaminy C. 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2019) 

Zastosowanie dwóch różnych sposobów aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego 

żywe kultury bakterii Bacillus subtilis (ciągłego i przerywanego) wpłynęło na zróżnicowanie się 

wskaźników statusu antyoksydacyjnego (Tab. 12) oraz statusu redoks (Tab. 13). Rezultaty 

doświadczenia 2 wskazują, że wszystkie zastosowane dawki probiotyku zawierającego żywe 

kultury bakterii Bacillus subtilis, bez względu na czas aplikacji, spowodowały zmniejszenie 

poziomu LOOH we krwi kurcząt brojlerów. Dodatkowo poziom LOOH wyraźnie zmniejszał się 

wraz ze zwiększaniem się dawki preparatu. Po podaniu probiotyku poziom MDA wyraźnie 

zmniejszył się, ale z wyjątkiem grupy otrzymującej periodycznie dawkę 0,05 g/l. Stężenie FRAP 

we krwi było największe po ciągłym stosowaniu dawki 0,25 g/l. Podawanie ciągłe probiotyku 

zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus subtilis, bez względu na zastosowaną dawkę, 

spowodowało bardzo wyraźne zwiększenie aktywności CAT. W przypadku stosowania 

przerywanego, jedynie dawka 0,05 g/l znacząco zmniejszyła wartość tego wskaźnika we krwi 

kurcząt. Podawanie ciągłe probiotyku zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus subtilis w ilości 

0,1 g/l lub 0,25 g/l korzystnie zwiększyło zawartość GSH+GSSH i witaminy C we krwi. Poziom 

UA zmniejszał się wraz ze zwiększaniem się dawki preparatu, bez względu na czas stosowania. 

Poziom UA obserwowany we krwi kurcząt ze wszystkich grup doświadczalnych był większy niż w 
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grupie kontrolnej, z wyjątkiem grupy otrzymującej dawkę 0,25 g/l. Wartości pozostałych 

antyoksydantów drobnocząsteczkowych były zróżnicowane, w zależności od czasu i dawki 

zastosowanego preparatu. Zastosowanie preparatu w ilości 0,05 g/l i 0,1 g/l w trybie ciągłym, 

spowodowało zwiększenie poziomu BIL we krwi kurcząt brojlerów. W tym samym czasie dawka 

0,25 g/l znacząco zmniejszyła zawartość CREAT we krwi kurcząt. Porównując wpływ czasu 

aplikacji na status antyoksydacyjny można zauważyć, że zdecydowanie efektywniejszy był schemat 

podawania ciągłego, niż okresowego. Spośród testowanych dawek na kształtowanie się 

wskaźników statusu antyoksydacyjnego krwi najsilniej wpłynęła dawka 0,25 g/l. 

 

Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

Spośród wszystkich testowanych produktów, preparaty zawierające Bacillus subtilis lub 

olejek cynamonowy spowodowały najkorzystniejsze zmniejszenie poziomu MDA (Tab. 14) oraz 

zwiększenie FRAP i GSH-GSSH we krwi kurcząt brojlerów (Tab. 15). 

 

5.5. Kształtowanie się wybranych wskaźników biochemicznych we krwi kurcząt brojlerów 
 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2017) 

Rezultaty doświadczenia 1 wskazują, że podawanie kurczętom brojlerom probiotyku 

zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium w dawce 0,25 g/l bez względu na czas 

podawania, oraz w dawce 0,1 g/l zastosowanej w trybie ciągłym, najkorzystniej modyfikuje 

wskaźniki profilu lipidowego krwi (Tab. 16). Obserwowane zmiany dotyczyły zmniejszenia 

poziomu TC i frakcji LDL cholesterolu we krwi badanych kurcząt. Ponadto, zastosowanie 

wszystkich testowanych dawek bez względu na czas aplikacji, spowodowało zmniejszenie 

zawartości NEFA we krwi badanych kurcząt. W przypadku dawki 0,25 g/l zaobserwowano także 

zmniejszenie aktywności ALP i HBDH. W osoczu krwi kurcząt, które w trakcie całego okresu 

odchowu otrzymywały probiotyk w dawce 0,1 g/l, aktywność HBDH wyraźnie się zmniejszyła. Bez 

względu na czas i dawkę preparatu probiotycznego, po jego zastosowaniu aktywność GGT była 

wyraźnie mniejsza. Aktywność AC we krwi kurcząt uległa zmniejszeniu bez względu na czas 

stosowania i dawkę preparatu probiotycznego. 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2019) 

Podawanie w trybie przerywanym probiotyku zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus 

subtilis bez względu na zastosowana dawkę, spowodowało bardzo wyraźne, niekorzystne 

zwiększenie wartości TC, względem grupy kontrolnej (Tab. 17). Jednocześnie wszystkie dawki 

podawane w trakcie aplikacji ciągłej nie wpłynęły na zmiany wartości TC i dodatkowo korzystnie 

zwiększyły udział frakcji HDL cholesterolu, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału frakcji LDL. 
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Aplikowanie probiotyku spowodowało zmniejszenie poziomu TAG; jedynie po zastosowaniu 

dawki 0,05 g/l wartość tego wskaźnika wyraźnie zwiększyła się. Zastosowanie dawki 0,25 g/l 

spowodowało zmniejszenie zawartości NEFA we krwi kurcząt względem grupy kontrolnej. 

Zastosowanie dawek mniejszych, czyli 0,1 g/l i 0,05 g/l nie dało tak korzystnego rezultatu, jak 

dawki 0,25 g/l. Okresowe stosowanie probiotyku bez względu na zastosowaną dawkę, oraz w 

przypadku ciągłego stosowania - dawki 0,25 g/l, spowodowało wyraźne zmniejszenie aktywności 

AST we krwi kurcząt. W przypadku ALT aktywność najbardziej zmniejszyła się po zastosowaniu 

dawki 0,25 g/l w trybie ciągłym. We krwi kurcząt otrzymujących preparat probiotyczny w trybie 

ciągłym odnotowano mniejszą aktywność LDH niż w kontroli, zaś w przypadku dawek 0,05 g/l i 

0,25 g/l aktywność tego enzymu wyraźnie zwiększyła się. W surowicy krwi kurcząt otrzymujących 

probiotyk przez cały okres odchowu, wraz ze wzrostem ilości stosowanego preparatu zwiększała się 

aktywność ALP; w przypadku przerywanej aplikacji preparatu, zależność ta była odwrotna. 

Aktywność GGT zmniejszyła się we krwi kurcząt otrzymujących dawkę 0,25 g/l oraz w grupie, 

której aplikowano dawkę 0,05 g/l w sposób ciągły. W przypadku aktywności CK zauważono, że we 

krwi kurcząt ze wszystkich grup doświadczalnych, w których zastosowano stosowanie przerywane 

wartość tego wskaźnika niekorzystnie zwiększyła się, zaś w przypadku aplikacji ciągłej wpływ taki 

odnotowano jedynie w przypadku dawki 0,05 g/l. Niekorzystne zwiększenie aktywności HBDH 

oraz AC zanotowano we krwi kurcząt otrzymujących dawki 0,05 g/l i 0,01 g/l, bez względu na czas 

stosowania oraz dla dawki 0,05 g/l zastosowanej w trybie przerywanym. Ciągła aplikacja obydwu 

probiotyków, a zwłaszcza dawki 0,25 g/l, zdecydowanie najkorzystniej wpłynęła na kształtowanie 

się wskaźników enzymatycznych, świadczących o pracy wątroby, serca i nerek oraz na profil 

lipidowy krwi. 

 

Doświadczenie 3 (Krauze i in., 2020) 

W doświadczeniu 3 wskaźniki biochemiczne w osoczu i parametry profilu lipidowego krwi 

kurcząt brojlerów otrzymujących Bacillus subtilis lub olejek cynamonowy najbardziej różniły się 

od wyników uzyskanych dla grupy kontrolnej. We krwi kurcząt z tych grup zaobserwowano 

zmniejszenie poziomu TAG, NEFA, TC, a udział frakcji LDL był zdecydowanie mniejszy, zaś 

HDL – większy, niż w kontroli (Tab. 18). We krwi kurcząt brojlerów z grup doświadczalnych, w 

których zastosowano Bacillus subtilis lub olejek cynamonowy stwierdzono zmniejszenie 

aktywności aminotransferaz, AC, CK, GGT oraz większy poziom LOOH. Olejek cynamonowy 

najsilniej wpłynął na zmniejszenie poziomu CREAT, aktywność AST, LDH oraz HBDH w osoczu 

krwi kurcząt brojlerów. 
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5.6. Wskaźniki odchowu kurcząt brojlerów 

Doświadczenie 1 (Ognik i in., 2017; Ognik i in., 2019) 

Oceniono, że kurczęta brojlerów otrzymujące preparat probiotyczny zawierający żywe 

kultury bakterii Enterococcus faecium w ilości 0.1 g/l w trybie ciągłym oraz 0.25 g/l w trybie 

przerywanym finalnie spożyły zbliżoną ilość Enterococcus faecium, w przeliczeniu na jednostki 

tworzące kolonie (CFU) (Doświadczenie 1 - Ognik i in. 2019). Kurczęta otrzymujące preparat 

probiotyczny zawierający żywe kultury bakterii Enterococcus faecium w dawce 0,25 g/l w trakcie 

całego okresu chowu, osiągnęły największą końcową masę ciała przy istotnie niższym 

współczynniku konwersji paszy, niż grupa kontrolna (Tab. 19). Podawanie probiotyku do wody 

pitnej w czasie 42 dni odchowu pozwoliło na zwiększenie końcowej masy ciała o 4,12% w 

stosunku do grupy kontrolnej i poprawę FCR o 6,4%. W trakcie aplikacji przerywanej tej samej 

dawki uzyskane wyniki były odpowiednio różne o 1,4% i 2,13%. Największą śmiertelność kurcząt 

stwierdzono w grupie kontrolnej (1%) oraz w grupie otrzymującej dawkę preparatu probiotycznego 

w ilości 0,1 g/l wody. Zastosowanie probiotyku zawierającego Enterococcus faecium nie miało 

istotnego wpływu na wartość rzeźną kurcząt brojlerów. 

 

Doświadczenie 2 (Abramowicz i in., 2019; Abramowicz i in., 2020) 

Zastosowanie probiotyku zawierającego żywe kultury Bacillus subtilis w sposób ciągły, 

niezależnie od zastosowanej dawki, wpłynęło na zwiększenie końcowej masy ciała kurcząt 

brojlerów i zmniejszenie FCR (Tab. 20). Końcowa masa ciała kurcząt którym podawano probiotyk 

zawierający żywe kultury Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l, zarówno w trybie ciągłym, jak i 

przerywanym oraz 0,1 g/l w trybie ciągłym, była największa, a FCR bardziej korzystny, niż w 

grupie kontrolnej. Wyniki analizy rzeźnej  kurcząt wskazują, że po okresowym podawaniu 

probiotyku w dawce 0,05 g/l i 0,1 g/l masa żołądka była większa, niż u kurcząt z grupy kontrolnej. 

Dodatkowo można zauważyć, że okresowe podawanie probiotyku silniej wpłynęło na zwiększenie 

masy tego narządu, niż podawanie ciągłe. W doświadczeniu śmiertelność kurcząt ukształtowała się 

na poziomie 1-3%, ale w grupach otrzymujących dodatek preparatu probiotycznego była 

zdecydowanie mniejsza, aniżeli w kontroli. 

 

Doświadczenie 3  (Krauze i in., 2020) 

Nie zaobserwowano znaczącego wpływu testowanych dodatków na wskaźniki odchowu 

kurcząt brojlerów. Warto jednak zaznaczyć, że najmniejszą śmiertelność odnotowano w grupie 

spożywającej olejek cynamonowy. Najsłabsze efekty odchowu odnotowano natomiast w przypadku 

grupy otrzymującej dodatek Enterococcus faecium. 
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6. WNIOSKI 
 

1) Stwierdzono, że 42-dniowe stosowanie dodatku do wody pitnej preparatu probiotycznego, 

zawierającego żywe kultury bakterii Enterococcus faecium, wzbogaconego witaminą D3 i C 

w dawce 0,25 g/l wody najefektywniej poprawia parametry histologiczne, skład mikrobioty 

jelita cienkiego, status immunologiczny i antyoksydacyjny oraz wyniki wzrostowe kurcząt 

brojlerów. 

2) Ustalono, że poprawę parametrów histologicznych, składu mikrobioty jelita cienkiego, 

statusu immunologicznego i antyoksydacyjnego oraz wyników odchowu kurcząt brojlerów 

można uzyskać także w rezultacie 42-dniowego stosowania preparatu probiotycznego 

zawierającego żywe kultury bakterii Bacillus subtilis wzbogaconego choliną w dawce 0,25 

g/l wody. 

3) Ustalono, że spośród testowanych jednocześnie dodatków probiotycznych (Enterococcus 

faecium lub Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l) i fitobiotyku (zawierającego olejek 

cynamonowy w dawce 0,25 ml/l) wszystkie oddziaływały korzystnie na skład mikrobioty 

jelita cienkiego, status immunologiczny i antyoksydacyjny oraz na wyniki wzrostowe 

kurcząt brojlerów. Porównując jednak ich wpływ w kontekście badanych wskaźników 

kurcząt, efektywniejsze i jednocześnie zbliżone rezultaty uzyskano w przypadku stosowania 

dodatku do wody Bacillus subtilis lub fitobiotyku, w porównaniu do Enterococcus faecium. 

4) Stosowanie w żywieniu kurcząt brojlerów probiotyków zawierających Enterococcus 

faecium i Bacillus subtilis w dawce 0,25 mg/l, a także preparatu zawierającego olejek 

cynamonowy w dawce 0,25 ml/l wody, przez cały okres odchowu, pozwala na poprawę 

wyników produkcyjnych i uzasadnia stosowanie tych preparatów w odchowie kurcząt 

brojlerów. 
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7. TABELE 

 

Tabela 1. Skład mieszanki paszowej stosowanej w żywieniu kurcząt brojlerów 

Składniki Starter 

1-3 tydzień 

Grower 

4-5 tydzień 

Finisher 

6 tydzień 

Pszenica (g/kg) 452,8 367,6 330,7 

Kukurydza (g/kg) 150,0 250,0 300,0 

Śruta sojowa (46% białka) 272,2 227,9 178,1 

Śruta rzepakowa (37% białka) 20,0 40,0 60,0 

Olej sojowy (g/kg) 20,0 40,0 60,0 

DDGS
1 
(26% białka) 40,07 43,58 46,87 

Fosforan monowapniowy 11,03 5,42 2,05 

Gruboziarnista kreda paszowa
2 

- 10,93 8,52 

Drobnoziarnista kreda paszowa 16,07 - - 

Chlorek sodu 3,63 3,23 2,83 

DL-Metionina (99%) 3,61 2,40 2,00 

L-Lizyna HCl 4,27 2,97 3,12 

L-Treonina (99%) 1,31 0,94 0,82 

Premix
3, 4

  5,0 5,0 5,0 

Obliczony skład 

Energia metaboliczna (kcal/kg) 3070 3140 3190 

Białko surowe (g/kg) 210.0 198.5 187.5 

Włókno surowe (g/kg) 27.2 29.8 32.2 

Tłuszcz surowy (g/kg) 65.9 74.5 81.4 

Lizyna (g/kg) 13.5 11.7 10.9 

Metionina (g/kg) 6.7 5.5 5.0 

Metionina + cysteina (g/kg) 10.1 8.8 8.3 

Tryptofan  (g/kg) 2.5 2.3 2.1 

Arginina (g/kg) 13.1 12.1 11.1 

Wapno całkowite (g/kg) 9.8 7.3 6.0 

P przyswajalny (g/kg) 3.9 2.8 2.1 

Sód (g/kg) 1.6 1.5 1.4 

1
DDGS- suszony wywar z kukurydzy 

2
Węglan wapnia 

3
Zawartość witamin na kilogram mieszanki paszowej: 1-3 tydzień: witamina A, 15,000 IU; witamina D3, 5,000IU; 

witamina E 112IU; witamina K3, 4mg; witamina B1, 3mg; witamina B2, 8mg; witamina B6, 5mg; witamina B12, 16mg; 

kwas foliowy, 2mg; biotyna, 0,2 mg; nikotynamid, 60mg; pantotenian wapnia, 18mg; cholina, 1,8g; 4-5 tydzień: 

witamina A, 12,000IU; witamina D3, 5,000 IU; witamina E, 75IU; witamina K3, 2mg; witamina B1, 2mg; witamina B2, 

6mg; witamina B6, 4mg; witamina B12, 16mg; kwas foliowy, 1,75mg; biotyna, 0,05mg; nikotynamid, 60mg; 

pantotenian wapnia, 18mg; cholina, 1,6g; 6 tydzień: witamina A, 12,000IU; witamina D3, 5,000IU; witamina E, 75IU; 

witamina K3, 2mg; witamina B1, 2mg; witamina B2, 5mg; witamina B6, 3mg; witamina B12, 11mg; kwas foliowy, 

1,5mg; biotyna, 0.05mg; nikotynamid, 35mg; pantotenian wapnia, 18mg; cholina, 1,6g. 
4
Zawartość składników mineralnych w kilogramie mieszanki paszowej: Mn, 100mg; Zn, 80mg; Fe, 80mg; Cu, 8mg; I, 

1mg; Se, 0,15mg 
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Tabela 2. Schemat podawania badanego produktu probiotycznego zawierającego bakterie 

Enterococcus faecium wraz z oszacowanym pobraniem poszczególnych składników preparatu 

podawanego kurczętom brojlerom w wodzie do picia 

Grupa Cykl podawania 

dodatków w wodzie 

do picia
1
 

Całkowite pobranie 

badanego preparatu 

(g/szt.) 

Całkowite 

pobranie 

witaminy D3
2 

(mg/szt.) 

Całkowite 

pobranie 

witaminy C 

(mg/szt.) 

Całkowite pobranie 

Enterococcus 

faecium
3
 (CFU/szt.) 

G-C 0 0 0 0 0 

T10,25 6x7 1,06 536,3 513,8 3,5x10
9 

T10,1 6x7 0,423 533,1 227,0 1,4x10
9
 

T20,25 3x7 0,443 533,2 235,8 1,46x10
9
 

T20,1 3x7 0,177 531,8 115,5 0,58x10
9
 

1
6x7 – pobranie składnika w okresie od 1 do 42 dnia odchowu ptaków lub 3x7 – pobranie składnika w dniach: 1 - 7, 15 - 21 

oraz 29 - 35 odchowu ptaków 
2
W grupie G-C pobranie witamin tylko z mieszanki paszowej od 1 do 42 dnia odchowu ptaków, w pozostałych grupach 

pobranie witamin D3
 
i C z mieszanki paszowej oraz z wody pitnej  

3
W grupie G-C nie podawano bakterii Enterococcus faecium w trakcie odchowu ptaków, w pozostałych grupach pobranie 

bakterii Enterococcus faecium tylko w wodzie pitnej 
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Tabela 3. Schemat podawania badanego produktu probiotycznego zawierającego bakterie Bacillus 

subtilis wraz z oszacowanym pobraniem poszczególnych składników preparatu podawanego kurczętom 

brojlerom w wodzie do picia 

Grupa Cykl podawania 

dodatków w wodzie do 

picia
1
 

Całkowite pobranie 

badanego preparatu 

(g/szt.) 

Całkowite pobranie 

choliny
3
 (mg/szt.) 

Całkowite pobranie 

Bacillus subtilis
4 

(CFU/szt.) 

G-C
2 

0 0 0 0 

T10,25 6x7 0,827 2494 33,3x10
11 

T10,1 6x7 0,331 997,6 13,3x10
11

 

T10,05 6x7 0,165 498,8 6,6x10
11

 

T20,25 3x7 0,296 1073,875 14,3x10
11

 

T20,1 3x7 0,118 429,55 5,7x10
11

 

T20,05 3x7 0,059 214,775 2,9x10
11

 

1
6x7 – pobranie składnika od 1 do 42 dnia odchowu ptaków lub 3x7 – pobranie składnika w dniach: 1 - 7, 15 - 21 oraz 29 - 

35 odchowu ptaków 
2
W grupie G-C pobranie choliny tylko z mieszanki paszowej od 1 do 42 dnia odchowu ptaków, w pozostałych grupach 

pobranie choliny z mieszanki paszowej oraz z wody pitnej  
3
Pobranie choliny z wody oraz mieszanki paszowej 

4
W grupie G-C nie podawano bakterii Bacillus subtilis w trakcie odchowu ptaków, w pozostałych grupach pobranie bakterii 

Bacillus subtilis tylko w wodzie pitnej 
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Tabela 4. Schemat podawania badanych produktów probiotycznych zawierających bakterie Bacillus 

subtilis lub Enterococcus faecium lub produktu fitobiotycznego wraz z oszacowanym pobraniem 

poszczególnych składników preparatów podawanych kurczętom brojlerom w wodzie do picia 

Grupa Cykl 

podawania 

dodatków w 

wodzie do 

picia
1
 

Całkowite 

pobranie  

B. subtilis /    

E. faecium
 

(g/szt.) 

Całkowite 

pobranie 

fitobiotyku 

(ml/szt.) 

Całkowite pobranie             

B. subtilis 

(CFU/szt.) 

Całkowite 

pobranie     E. 

faecium 

(CFU/szt.) 

Całkowite 

pobranie 

fitobiotyku 

(mg/szt.) 

G-C 0 0 0 0 0 0 

EF 6x7 1,06 0 0 3,5 0 

BS 6x7 0,827 0 33,3 0 0 

OC 6x7 0 0,56 0 0 0,0017 

1
6x7 - pobranie składnika od 1 do 42 dnia odchowu ptaków  
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Tabela 5. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Enterococcus 

faecium na parametry mikrobiologiczne zawartości jelita cienkiego oraz średnią długość kosmków i 

głębokość krypt jelita cienkiego u kurcząt brojlerów
1
 

 

 

 

Wskaźnik 
Całkowita 

liczba 

grzybów 

(CFU/g) 

Całkowita 

liczba bakterii 

tlenowych 

(CFU/g) 

Całkowita 

liczba bakterii 

coli 

(CFU/g) 

Średnia 

długość 

kosmków 

jelita (μm) 

Średnia głębokość 

krypt jelita  

(μm) 

Grupa
2
 

G-C 

 

427 

 

209 091 

 

483 636 

 

1029,1 

 

238,9 

T10,25 12
b*

 1 559 091
b*

 154 545
b*

 1308,7
a*

 245,4
b*

 

T10,1 27
b*

 1 250 000
b*

 169 091
ab*

 1057,2
b
 235,1

c
 

T20,25 18
b*

 2 245 455
a*

 177 727
a*

 1279,5
ab*

 263,3
*a

 

T20,1 150
a*

 286 364
c*

 143 636
b*

 1061,1
b
 254,4

b*
 

SEM 20,31 89,15 42,77 60,42 16,06 

Efekt dawki (D) 

0,25 (g/l) 15,0 1 902 273 166 136 1244,1 261,8 

0,1 (g/l) 88,5 768 182 156 363 1059,1 244,7 

Efekt czasu (T) T1 19,5 1 404 545 161 818 1182,9 240,2 

T2 84,0 1 265 909 160 681 1170,3 258,8 

P-value      

G-C vs pozostałe 0,021 0,014 0,011 0,043 0,033 

Efekt D 0,016 0,019 0,073 0,029 0,041 

Efekt T 0,011 0,013 0,057 0,064 0,078 

DxT zależność 0,036 0,050 0,119 0,050 0,054 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 4 powtórzeń 

2 
Grupa G-C=woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/L; T10,1 i T20,1 = 

C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/L; T10,25, T10,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1 

dodatek probiotyku w okresie 1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
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Tabela 6. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na parametry mikrobiologiczne zawartości jelita cienkiego oraz średnią długość kosmków i 

głębokość krypt jelita cienkiego u kurcząt brojlerów
1
 

 

 

 

Wskaźnik 
Całkowita 

liczba 

grzybów 

(CFU/g) 

Całkowita liczba 

bakterii 

tlenowych 

(CFU/g) 

Całkowita liczba 

bakterii coli 

(CFU/g) 

Średnia długość 

kosmków jelita 

(μm) 

Średnia 

głębokość 

krypt jelita  

(μm) 

Grupa
2
 

G-C  394 210 548 478 258 1025,74 208,75 

T10,05  174* 879 456
b
* 277 249

b
* 1169,24* 247,45* 

T10,1  158* 746 437
b
* 156 784

c
* 1297,74* 249,78* 

T10,25  84* 647 534
c
* 128 745

d
* 1321,84* 274,74* 

T20,05  278* 1 476 254
a
* 399 789

a
* 1008,65 217,48 

T20,1  229* 1 234 568
a
* 412 578

a
 1154,36* 246,31* 

T20,25  167* 1 542 362
a
* 299 478

b
* 1197,32* 239,45* 

SEM 19,45 69,78 19,45 65,41 15,47 

Efekt 

dawki (D) 

0,05 (g/l) 452
a
 2355710

a
 317238

b
 1657,52

b
 464,93

b
 

0,1 (g/l) 387
ab

 1981005
b
 569362

a
 1874,92

b
 496,09

ab
 

 0,25 (g/l) 251
b
 2189896

a
 312323

b
 1920,5

a
 514,19

a
 

Efekt 

czasu (T) 

T1 138
b
 1355411

a
 148959

b
 2907,59

a
 257,32 

T2 224
a
 250681

b
      757809

a
 2562,12

b
 234,41 

P-value 

G-C vs pozostałe <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,004 

Efekt D 0,003 <0,001 <0,001 0,042 0,027 

Efekt T <0,001 <0,001 <0,001 0,048 0,082 

DxT zależność 0,06 0,007 <0,001 0,238 0,120 

 

a-c
 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 

1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05- dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
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Tabela 7. Wpływ preparatu zawierającego dodatek fitobiotyczny lub probiotyczny na parametry 

mikrobiologiczne zawartości jelita cienkiego oraz średnią długość kosmków i głębokość krypt jelita 

cienkiego u kurcząt brojlerów
1
 

 

 

 

Wskaźnik 
Całkowita 

liczba 

grzybów 

(CFU/g) 

Całkowita liczba 

bakterii 

tlenowych 

(CFU/g) 

Całkowita liczby 

bakterii coli 

(CFU/g) 

Średnia długość 

kosmków jelita 

(μm) 

Średnia 

głębokość 

krypt jelita 

(μm) 

Grupa
2 
 

G-C 
 

487
a 

 

216 874
c 

 

587 258
a 

 

1087,99
b 

 

207,47
c 

ES 198
b 769 789

b 287 598
b 1264,55

a 277,57
b 

BS 156
c 848 998

a 187 447
c 1339,87

a 288,57
a 

OC 112
d 878 224

a 115 198
d 1358,87

a 285,44
a 

SEM 16,21 75,42 14,23 48,28 13,98 

P-value 0,023 0,018 0,013 0,038 0,044 

 

a-c
 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku; EF = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l; BS = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l; OC = G-C z dodatkiem 

fitobiotyku z olejkiem cynamonowym w dawce 0,25 ml/l w wodzie 

SEM - standardowy błąd pomiaru 
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Tabela 8. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Enterococcus 

faecium na status immunologiczny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
LIZOZYM 

(mg/l
) 

PC 

(%) 
PI 

NBT 

(%) 
IL-6 

(pg/ml) 
IgA 

(mg/ml) 

Grupa
2
 

G-C 
 

1,94 
 

42,8 
 

5,38 
 

20,8 
 

0,142 
 

0,623 

T10,25 2,42
a* 45,4 6,20 21,2 0,135

b* 0,752
a* 

T10,1 2,29
ab 46,5 6,46

* 21,8 0,143
a 0,677

ab 

T20,25 2,03
b 43,6 6,30 21,6 0,148

a 0,634
b 

T20,1 2,12
ab 45,2 6,60

* 22,7 0,137
ab 0,712

ab 

SEM 0,02 0,32 0,08 0,16 0,09 0,11 

Efekt dawki 

(D) 

0,25 (g/l) 2,22 44,5 6,25 21,4 0,141 0,693 

0,1 (g/l) 2,20 45,8 6,60 22,2 0,140 0,694 

Efekt czasu 

(T) 
T1 2,35 45,9 6,33 21,5 0,139 0,714 

T2 2,07 44,4 6,45 22,1 0,138 0,673 

P-value       

G-C vs pozostałe 0,041 0,073 0,028 0,144 0,036 0,024 

Efekt D 0,083 0,124 0,083 0,091 0,082 0,063 

Efekt T 0,039 0,088 0,064 0,069 0,067 0,018 

DxT zależność 0,061 0,063 0,077 0,066 0,063 0,047 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 4 powtórzeń 

2 
Grupa G-C=woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/L; T10,1 i T20,1 

= G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/L; T10,25, T10,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, 

T20,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

PC - komórki fagocytarne, PI - indeks fagocytarny, NBT - test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez nukleotydy, 

IL-6 - interleukina typu 6, IgA - immunoglobuliny A 
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Tabela 9. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na status immunologiczny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

 

Wskaźnik 
LIZOZYM 

(mg/l
)
 

PC 

(%) 
PI 

NBT 

(%) 

IL-6 

(pg/ml) 

IgA 

(mg/ml) 

Grupa 

G-C
2
  

 

1,17 

 

39,25 

 

4,99 

 

21,22 

 

0,18 

 

0,658 

T10,05  1,98* 40,25 5,47 22,32 0,144* 0,662 

T10,1  2,08* 41,32 5,77 21,45 0,152* 0,599* 

T10,25  2,45* 44,52 6,52* 23,74 0,122* 0,587* 

T20,05  2,11* 40,25 5,78 20,74 0,145* 0,963* 

T20,1  2,13* 41,25 5,91 21,45 0,165* 0,678 

T20,25  2,10* 40,48 6,14* 20,54 0,141* 0,70b* 

SEM  0,02 0,29 0,07 0,12 0,08 0,12 

Efekt D 

0,05 (g/l) 4,09
b
 80,50 11,25 43,06 2,89

ab
 1,63

a
 

0,1 (g/l) 4,21
ab

 82,57 11,68 42,90 3,17
a
 1,28

b
 

0,25 (g/l) 4,55
a
 85,00 12,66 44,28 2,63

b
 1,29

b
 

Efekt T T1 2,17 42,03 5,92 22,50 1,14 0,62 

T2 2,11 40,66 5,94 20,91 1,5 0,78 

P-value 

G-G vs 

pozostałe 

 0,037 0,342 0,046 0,982 0,013 0,024 

Efekt D  0,029 0,685 0,254 0,459 <0,001 0,035 

Efekt T  0,135 0,224 0,328 0,227 0,056 0,045 

DxT 

zależność 

 0,498 0,238 0,476 0,324 0,083 0,126 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05- dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia  

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C  

PC - komórki fagocytarne, PI - indeks fagocytarny, NBT - test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez nukleotydy, 

IL-6 - interleukina typu 6, IgA - immunoglobuliny A 
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Tabela 10. Wpływ preparatu zawierającego dodatek fitobiotyczny lub probiotyczny na status 

immunologiczny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
LIZOZYM 

(mg/l) 
PC 

 (%) 
PI 

NBT 

(%) 
IL-6 

(mg/ml) 
IgA 

(mg/ml) 

Grupa
2  

G-C 
1,17 38,47 4,78

b 21,87 2,23
a 0,478

b 

EF 2,67 40,22 5,44
ab 22,77 1,74

ab 0,504
ab 

BS 2,54 40,57 5,76
ab 25,58 1,25

b 0,678
a 

OC 2,87 41,08 6,78
a 24,87 1,23

b 0,622
a 

SEM 0,04 0,24 0,08 0,12 0,07 0,11 

P-value 0,339 0,225 0,048 0,324 0,047 0,024 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku; EF = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l; BS = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l; OC = G-C z dodatkiem 

fitobiotyku z olejkiem cynamonowym w dawce 0,25 ml/l w wodzie 

PC - komórki fagocytarne, PI - indeks fagocytarny, NBT - test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez nukleotydy, 

IL-6 - interleukina typu 6, IgA - immunoglobuliny A 
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Tabela 11. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego 

Enterococcus faecium na status antyoksydacyjny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
FRAP 

(µmol/l) 
GSH+GSSH 

(µmol/l) 
WIT. C 

(mg/l) 
UA 

(µmol/l) 
BIL 

(µmol/l) 
CREAT 

(µmol/l) 

Grupa
2
  

G-C  
 

87,16 
 

0,068 
 

0,146 
 

154,7 
 

4,842 
 

20,34 

T10,25 114,9
a* 0,189

a* 0,198
a* 156,3 4,769 21,41 

T10,1 97,47
ab* 0,179

ab* 0,184
ab* 149,4 4,791 19,68 

T20,25 109,7
ab* 0,181

a* 0,151
b 148,9 4,689 20,46 

T20,1 91,78
b* 0,164

b* 0,147
c 151,3 4,758 19,77 

SEM 6,652 0,004 0,015 3,145 0,463 0,890 

Efekt dawki 

(D) 

0,25 g/l 112,3 0,185 0,174 152,6 4,729 20,93 

0,1 g/l 94,62 0,171 0,165 150,3 4,774 19,72 

Efekt czasu 

(T) 
T1 106,2 0,184 0,191 151,4 4,780 20,54 

T2 100,7 0,172 0,149 150,1 4,723 20,11 

P-value 

G-C vs pozostałe 0,021 0,026 0,038 0,115 0,095 0,088 

Efekt D 0,014 0,067 0,073 0,125 0,082 0,074 

Efekt T 0,062 0,086 0,031 0,082 0,074 0,067 

DxT zależność 0,050 0,068 0,050 0,084 0,061 0,073 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 4 powtórzeń 

2 
Grupa G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/L; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/L; T10,25, T10,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; 

T20,25, T20,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C  

FRAP - całkowity potencjał antyoksydacyjny, GSH+GSSH - glutation całkowity, WIT C - kwas askorbinowy, UA - 

kwas moczowy, BIL - bilirubina, CREAT - kreatynina 
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Tabela 12. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na status antyoksydacyjny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
FRAP 

(µmol/l) 
GSH+GSSH 

(µmol/l) 
WIT. C 

(mg/l) 
UA 

(µmol/l) 
BIL 

(µmol/l) 
CREAT 

(µmol/l) 

Grupa
2 

G-C  
88,1 0,057 0,538 154,7 4,88 22,57 

T10,05 95,2* 0,061 0,556 171,1* 6,76* 21,14 

T10,1 94,3* 0,068* 0,699* 149,4 6,00* 20,11 

T10,25 126,8* 0,071* 0,758* 129,6* 4,45 19,8* 

T20,05 107,8* 0,065 0,158* 190,4* 4,90 22,90 

T20,1 104,8* 0,066 0,192* 170,0* 4,63 20,31 

T20,25 98,65* 0,068* 0,246* 156,8 5,17 23,15 

SEM 6,85 0,001 0,0155 9,956 0,343 0,785 

Efekt dawki (D) 

0,05 g/l 100,0
b 0,065 0,107 120,5

b 5,83
a 21,67 

0,1 g/l 99,55
b 0,067 0,445 159,7

a 5,31
b 21,63 

0,25 g/l 112,73
a 0,069 0,502 143,2

ab 4,96
b 20,05 

Efekt czasu (T) T1 105,43 0,067 0,671 150,0 5,836 20,52 

T2 103,75 0,066 0,198 172,4 4,90 21,94 

P-value       

G-C vs pozostałe 0,035 0,049 0,023 0,032 0,027 0,042 

Efekt D 0,042 0,062 <0,001 0,041 0,048 0,563 

Efekt T 0,083 0,075 <0,001 0,048 0,035 0,928 

DxT zależność 0,072 0,386 0,562 0,325 0,135 0,126 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05- dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

FRAP - całkowity potencjał antyoksydacyjny, GSH+GSSH - glutation całkowity, WIT C - kwas askorbinowy, UA - 

kwas moczowy, BIL - bilirubina, CREAT - kreatynina 
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Tabela 13. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na status redoks krwi kurcząt brojlerów
1 

 

 

Wskaźnik 
LOOH 

(µmol/l) 
MDA 

(µmol/l) 
SOD 

(U/ml) 
CAT 

(U/ml) 
AST 

(U/l) 
ALT 

(U/l) 

Grupa
2 

G-C  
4,78 0,600 30,06 0,830 219,3 4,95 

T10,05 3,57* 0,461
bc

* 25,82 2,62
a
* 213,9

a 4,45 

T10,1 2,55* 0,338
c
* 30,42 2,60

a
* 209,6

b
* 3,82* 

T10,25 2,014* 0,396
c
* 30,92 2,490

a
* 126,6

cd
* 2,58* 

T20,05 3,95* 0,634
a
* 30,05 0,394

c
* 125,7

cd
* 5,69* 

T20,1 3,87* 0,540
b
* 28,72 0,814

b 117,3
d
* 4,47 

T20,25 2,69* 0,530
b
* 28,16 0,773

b 137,0
c
* 3,93* 

SEM 0,114 0,027 0,4583 0,0822 3,814 0,193 

Efekt dawki (D) 

0,05 g/l 63,90
a 0,540

a 27,935 1,507 169,8
a 5,070

a 

0,1 g/l 59,50
ab 0,439

b 29,57 1,707 163,45
a 4,145

b 

0,25 g/l 52,62
b 0,476

b 29,54 1,6315 131,8
b 3,255

b 

Efekt czasu (T) T1 2,71 0,3983 29,053 2,57 183,36 3,616 

T2 3,50 0,5766 28,976 0,6603 126,66 4,696 

P-value 

G-C vs pozostałe <0,001 0,002 0,257 <0,001 <0,001 0,027 

Efekt D 0,028 0,0428 0,392 0,942 0,0135 0,038 

Efekt T 0,003 0,001 0,456 <0,001 0,003 0,004 

DxT zależność 0,053 0,029 0,126 <0,001 0,035 0,453 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05- dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia  

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

LOOH - nadtlenki lipidowe, MDA - dialdehyd malonowy, SOD - dysmutaza ponadtlenkowa, CAT - katalaza, , AST -

aminotransferaza asparginianowa, ALT - aminotransferaza alaninowa 
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Tabela 14. Wpływ preparatu zawierającego dodatek fitobiotyczny lub probiotyczny na status redoks 

krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
LOOH 

(µmol/l) 
MDA 

(µmol/l) 
SOD 

(U/ml) 
CAT 

(U/ml) 
AST 

(U/l) 
ALT 

(U/l) 

Grupa
2  

G-C 3,75
a 0,49

a 29,47 2,76 279,3
a
 4,95

a
 

EF 2,86
b 0,42

ab 28,44 2,98 226,6
ab

 4,45
ab

 

BS 1,89
c 0,36

b 29,41 2,77 239,6
ab

 3,82
b
 

OC 1,74
c 0,39

b 28,97 3,21 213,9
b
 3,58

b
 

SEM 0,108 0,12 0,383 0,05 3,68 0,13 

P value 0,023 0,024 0,126 0,067 0,047 0,045 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku; EF = Control z dodatkiem probiotyku zawierającego Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l; BS = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l; OC = G-C z dodatkiem 

fitobiotyku z olejkiem cynamonowym w dawce 0,25 ml/l w wodzie 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

LOOH - nadtlenki lipidowe, MDA - dialdehyd malonowy, SOD - dysmutaza ponadtlenkowa, CAT - katalaza, , AST -

aminotransferaza asparginianowa, ALT - aminotransferaza alaninowa 
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Tabela 15. Wpływ preparatu zawierającego dodatek fitobiotyczny lub probiotyczny na status 

antyoksydacyjny krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
FRAP 

(µmol/l) 
GSH+GSSH 

(µmol/l) 
WIT, C 

(mg/l) 
UA 

(µmol/l) 
BIL 

(µmol/l) 
CREAT 

(µmol/l) 

Grupa
2  

G-C 84,24
b 0,065

b 0,575 194,36 7,74 23,47
a 

EF 90,41
ab 0,078

ab 0,574 141,25 5,48 18,47
b 

BS 102,47
a 0,0899

a 0,625 189,69 6,79 21,71
a 

OC 105,36
a 0,097

a 0,607 127,57 4,37 17,78
b 

SEM 7,04 0,05 0,014 8,158 0,25 18,51 

P value 0,042 0,035 0,507 0,325 0,135 0,026 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku; EF = Control z dodatkiem probiotyku zawierającego Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l; BS = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l; OC = G-C z dodatkiem 

fitobiotyku z olejkiem cynamonowym w dawce 0,25 ml/l w wodzie 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

FRAP - całkowity potencjał antyoksydacyjny, GSH+GSSH - glutation całkowity, WIT C - kwas askorbinowy, UA - 

kwas moczowy, BIL - bilirubina, CREAT - kreatynina 
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Tabela 16. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego 

Enterococcus faecium na status lipidowy krwi kurcząt brojlerów
1 

 

Wskaźnik 
TC 

(mmol/l) 
HDL 

(mmol/l) 
LDL 

(mmol/l) 
TAG 

(mmol/l) 
NEFA 

(µmol/l) 

Grupa
2
  

 

G-C  

 

 

3,852 

 

 

2,322 

 

 

1,495 

 

 

0,462 48,26 

T10,25 3,554
b* 2,443

a* 0,874
c* 0,389

* 36,65
* 

T10,1 3,621
b* 2,382

ab 1,322
b* 0,461 36,49

* 

T20,25 3,786
a* 2,364

ab 1,361
ab* 0,477 37,48

* 

T20,1 3,884
a 2,331

b 1,412
a 0,472 36,15

* 

SEM 0,063 0,051 0,084 0,012 0,458 

Efekt dawki (D) 
0,25 g/l 3,670 2,403 1,117 0,433 37,06 

0,1 g/l 3,752 2,356 1,367 0,466 36,32 

Efekt czasu (T) T1 3,587 2,412 1,098 0,399 36,57 

T2 3,835 2,347 1,386 0,474 36,81 

P-value 

G-C vs pozostałe 0,034 0,029 0,024 0,037 0,034 

Efekt D 0,033 0,089 0,047 0,082 0,062 

Efekt T 0,011 0,076 0,014 0,050 0,071 

DxT zależność 0,048 0,077 < 0,001 0,047 0,089 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność)  
1 
Dane średnich wartości dla 4 powtórzeń 

2 
Grupa G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/L; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/L; T10,25, T10,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; 

T20,25, T20,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

TC - całkowity cholesterol, HDL - lipoproteiny wysokiej gęstości, LDL - lipoproteiny niskiej gęstości, TAG - 

triacyloglicerole, NEFA - niezestryfikowane kwasy tłuszczowe 
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Tabela 17. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na status lipidowy krwi kurcząt brojlerów
1
 

 

Wskaźnik 
TC 

(mmol/l) 
HDL 

(mmol/l) 
LDL 

(mmol/l) 
TAG 

(mmol/l) 
NEFA 

(µmol/l) 

Grupa
2 

G-C  
1,85 2,09 1,49 0,46 31,28 

T10,05 1,57 2,75* 1,04* 0,634* 30,21 

T10,1 1,62 2,83* 0,82* 0,474 28,25 

T10,25 1,55 2,74* 0,87* 0,496 25,47* 

T20,05 4,08* 2,71* 1,18* 0,445 33,69 

T20,1 3,87* 2,20 1,12* 0,466 31,25 

T20,25 3,84* 2,32 1,01* 0,445 27,15* 

SEM 0,049 0,049 0,055 0,025 24,3 

Efekt dawki (D) 

0,05 g/l 2,82 2,73
a 1,11 0,54

a 63,9
a 

0,1 g/l 2,75 2,51
b 0,97 0,47

b 59,50
ab 

0,25 g/l 2,69 2,53
b 0,94 0,47

b 52,62
b 

Efekt czasu (T) T1 1,58 2,41 1,10 0,54 27,98 

T2 3,93 2,77 0,93 0,45 30,70 

P-value 

G-C vs pozostałe 0,026 0,022 0,045 0,013 0,006 

Efekt D 0,082 0,052 0,076 0,042 0,037 

Efekt T 0,035 0,047 0,094 0,052 0,833 

DxT zależność 0,324 0,332 0,562 0,484 0,425 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia  

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

TC - całkowity cholesterol, HDL - lipoproteiny wysokiej gęstości, LDL - lipoproteiny niskiej gęstości, TAG - 

triacyloglicerole, NEFA - niezestryfikowane kwasy tłuszczowe 
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Tabela 18. Wpływ preparatu zawierającego dodatek fitobiotyczny lub probiotyczny na parametry 

biochemiczne i profil lipidowy we krwi kurcząt brojlerów
1 

 

Wskaźnik 
TC 

(mmol/l) 
HDL 

(mmol/l) 
LDL 

(mmol/l) 
TAG 

(mmol/l) 
NEFA 

(µmol/l) 
GLU 

(mmol/l) 
TP 

(mmol/l) 
UREA 

(mmol/l) 

Grupa
2 
 

G-C 1,99
a 2,09

b 1,49
a 0,89

a 33,78
a 12,58

a 45,67 0,749 

EF 1,92
a 2,15

b 1,44
a 0,53

ab 30,14
ab 10,89

a 46,19 0,747 

BS 1,67
b 2,83

a 0,82
b 0,46

b 27,87
b 9,87

b 45,39 0,746 

OC 1,57
c 2,74

a 0,87
b 0,44

b 24,98
b 8,99

b 44,28 0,744 

SEM 0,049 0,049 0,055 0,025 14,3 0,049 0,098 0,025 

P-value 0,026 0,022 0,045 0,013 0,006 0,043 0,061 0,056 

 
a-c

 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku; EF = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Enterococcus faecium w dawce 

0,25 g/l; BS = G-C z dodatkiem probiotyku zawierającego Bacillus subtilis w dawce 0,25 g/l; OC = G-C z dodatkiem 

fitobiotyku z olejkiem cynamonowym w dawce 0,25 ml/l w wodzie 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

TC - całkowity cholesterol, HDL - lipoproteiny wysokiej gęstości, LDL - lipoproteiny niskiej gęstości, TAG - 

triacyloglicerole, NEFA - niezestryfikowane kwasy tłuszczowe, GLU - glukoza, TP - białko całkowite, UREA - 

mocznik 
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Tabela 19. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego 

Enterococcus faecium na wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów
1 

 

Wskaźnik 

Masa ciała (kg) 
FCR 

(kg/kg) 

Śmiertelność 

(%) 1 dzień 14 dzień 35 dzień 42 dzień 

Grupa
2
 

G-C 
 

0,049 
 

0,392 
 

1,829 
 

2,415 
 

1,778 
1 

T10,25 0,044 0,411 1,891
a* 2,515

a* 1,664
b* 0 

T10,1 0,045 0,406 1,878
ab* 2,499

ab* 1,690
ab* 0 

T20,25 0,047 0,412 1,850
b 2,448

ab 1,740
a 0 

T20,1 0,046 0,404 1,815
c 2,392

b 1,690
ab* 1 

SEM 0,001 0,001 0,016 0,015 0,012 - 

Efekt dawki (D) 
0,25 (g/l) 0,045 0,410 1,870 2,480 - - 

0,1 (g/l) 0,045 0,410 1,850 2,450 - - 

Efekt czasu (T) 
T1 0,044 0,410 1,890 2,510 - - 

T2 0,046 0,410 1,840 2,420 - - 

P-value 

G-C vs pozostałe 0,081 0,246 0,050 0,041 0,032 - 

Efekt D 0,144 0,168 0,049 0,050 0,062 - 

Efekt T 0,169 0,093 0,057 0,038 0,074 - 

DxT zależność 0,086 0,078 0,071 0,044 0,089 - 
 

a-c
 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność)  

1 
Dane średnich wartości dla 4 powtórzeń 

2 
Grupa G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/L; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/L; T10,25, T10,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; 

T20,25, T20,1 - dodatek probiotyku w okresie 1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 
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Tabela 20. Wpływ dawki oraz czasu aplikacji preparatu probiotycznego zawierającego Bacillus 

subtilis na wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów
1

 

 

 

Wskaźnik 
Masa ciała (kg) 

FCR 

(kg/kg) 

Śmiertelność 

(%) 
1 dzień 14 dzień 35 dzień 42 dzień 

Grupa 

G-C
2 

 

0,049 
 

0,452 
 

2,016 
 

2,657 
 

1,723 
 

2,1 

T10,05 0,045 0,451 2,011 2,665 1,716  1,43 

T10,1 0,045 0,463 2,065 2,717 * 1,715 * 0,71 

T10,25 0,048 0,472 2,152 2,737 * 1,713 * 0,71 

T20,05 0,044 0,438 1,953 2,664  1,719 1,43 

T20,1 0,045 0,448 2,119 2,678 1,717 0,71 

T20,25 0,045 0,455 2,105 2,695* 1,715 * 1,43 

SEM 0,002 0,003 0,074 0,024 0,087 - 

Efekt dawki (D) 

0,05 (g/l) 0,045 0,444 1,982 2,665 1,718 - 

0,1 (g/l) 0,045 0,456 2,092 2,698 1,716 - 

0,25 (g/l) 0,047 0,047 2,129 2,716 1,714 - 

Efekt czasu (T) T1 0,045 0,462 2,076 2,706 a 1,715 - 

T2 0,045 0,447 2,059 2,679 b 1,717 - 

P-value 

G-C vs 

pozostałe 
 0,156 0,052 0,026 0,027 0,035 - 

Efekt D  0,238 0,059 0,008 0,032 0,052 - 

Efekt T  0,566 0,052 0,034 0,044 0,079 - 

DxT zależność  0,682 0,246 0,135 0,332 0,066 - 

 

a-c
 Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 (DxT zależność) 

1 
Dane średnich wartości dla 7 powtórzeń 

2 
Grupa: G-C = woda bez dodatku probiotyku; T10,25 i T20,25 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,25g/l; T10,1 i 

T20,1 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,1g/l; T10,05 i T20,05 = G-C z dodatkiem probiotyku w dawce 0,05g/l; 

T10,25, T10,1, T10,05 - dodatek probiotyku w okresie 1-42 dzień życia; T20,25, T20,1, T20,05 - dodatek probiotyku w okresie 

1-7, 15-21 oraz 29-35 dzień życia 

SEM - standardowy błąd pomiaru 

* Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w porównaniu do grupy G-C 

 

 

 

 

 


