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Efektywność wykorzystania preparatu białkowego z lucerny (Medicago sativa L.) 

w żywieniu świń 

Streszczenie 

Celem pracy była ocena efektywności stosowania dodatku preparatu z lucerny w 

żywieniu loch, prosiąt i tuczników na strawność składników pokarmowych, parametry 

produkcyjne, wybrane wskaźniki biochemiczne i hematologiczne krwi oraz parametry 

tuszy i jakość mięsa. Preparat pozyskiwany z lucerny (Medicago sativa L.) określany 

bywa, jako koncentrat białkowo-ksantofilowy (PX) lub koncentrat białkowy (APC), 

koncentrat białkowy z lucerny (LPC). Badania z wykorzystaniem tego produktu z 

lucerny zostały podzielone na cztery doświadczenia żywieniowe. Dwa doświadczenia 

przeprowadzone na 60 lochach i ich prosiętach oraz dwa na 185 tucznikach. Badano 

dwa poziomy dodatku preparatu z lucerny 1,5% oraz 3% oraz dwa sposoby stosowania: 

ciągły i periodyczny.  

Wykazano, że zastosowanie 3% preparatu APC dla loch w okresie laktacji wpłynęło 

na poprawę strawności białka surowego, ekstraktu eterowego oraz włókna NDF. Lochy 

otrzymujące 3% dodatku z lucerny w okresie ciąży urodziły liczniejsze mioty o wyższej 

masie urodzeniowej, a tuczniki żywione periodycznie z 3% udziałem badanego dodatku 

osiągały wyższe przyrosty dobowe i lepsze wykorzystanie paszy, a także 

charakteryzowały się wyższą mięsnością. Badany dodatek APC wpłynął na modyfikację 

profilu metabolicznego krwi, co manifestowało się podwyższeniem wartości 

wskaźników czerwonokrwinkowych: RBC, HGB i HCT, zmniejszeniem koncentracji 

CHOL oraz redukcją LDL w surowicy krwi tuczników. Efekt ten zaobserwowano 

zarówno przy niższym jak i wyższym poziomie stosowanego dodatku APC. Wpływ 

substancji antyodżywczych zawartych w preparacie z lucerny na hepatocyty 

stwierdzono poprzez wzrost masy wątroby i aktywności ALP u tuczników żywionych z 

udziałem 3% dodatku APC. Mięso pozyskane od tuczników żywionych z dodatkiem 

preparatu z lucerny (3%) charakteryzowało się mniejszą zawartością cholesterolu, 

korzystniejszymi parametrami tekstury oraz korzystniejszym profilem kwasów 

tłuszczowych. 

Przeprowadzone badania wykazały, że dla loch zalecany jest udział 3% dodatku APC 

przez cały okres reprodukcji, dla prosiąt w ilości 1,5% w sposób ciągły po odsadzeniu, 

natomiast w żywieniu tuczników zaleca się dodatek preparatu z lucerny w ilości 3% 

podawany w sposób periodyczny. 
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