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Zainteresowanie użytecznością preparatów aromatycznych i 
smakowych, w tym ziół, zaznacza się coraz mocniej w żywieniu 
i leczeniu zwierząt [4, 55]. Ostatnio nastąpił znaczący wzrost 
zainteresowania tymi preparatami, spowodowany trendem 
związanym ze zdrowym żywieniem i powrotem do naturalnych 
surowców w żywieniu zwierząt. Przyczynił się do tego bez wąt-
pienia zakaz stosowania antybiotyków w żywieniu zwierząt 
[40]. Niemniej jednak dodatki żywieniowe towarzyszą hodow-
com już od bardzo dawna [7, 41]. Jeśli więc trudno dziś sobie 
wyobrazić żywienie zwierząt hodowlanych bez dodatków pa-
szowych, to warto zastanowić się nad pełnym wykorzystaniem 
ich możliwości. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zmysł węchu odgrywa istotną rolę 
w doznaniach smakowych, uzasadnionym staje się wzbogaca-
nie diety zwierząt preparatami aromatycznymi. Gill i wsp. [22] 
podają, że w zależności od gatunku zwierzęcia reaktywność na 
bodźce smakowe jest różna i związana z ilością receptorów 
smakowych. To one odpowiedzialne są za występowanie  zjawi-
ska tzw. preferencji pokarmowej, co pośrednio przekłada się na 
trawienie, powodując drogą odruchu wzmożone wydzielanie 
gruczołów trawiennych [22, 39]. Substancje smakowe w połą-
czeniu z zapachowymi poszerzają wrażenia smakowe o szero-
kie spektrum doznań organoleptycznych. Pewne substancje, 
np. wanilina i mentol, związane są zarówno z aromatem, jak i 
smakiem [6, 38].

Zapachy pod względem ich wpływu na system nerwowy [11] 
można podzielić na 4 grupy:

– odprężające i kojące: zapach kwitnącej lipy, suchego sia-
na, bzu;

– pobudzające: zapach róż, maciejki;
– otępiające lub oszałamiające: zapach lilii, orchidei;
– podniecające: zapach piżma, ambry.
Przyjmując za kryterium podziału sposób otrzymywania, 

substancje aromatyczne można podzielić na trzy kategorie [70]:
– substancje aromatyczne naturalne, występujące w postaci 

olejków eterycznych, wyciągów, ekstraktów otrzymywanych z 
surowców naturalnych;

– substancje aromatyczne identyczne z naturalnymi, otrzy-
mywane na drodze syntezy lub przekształceń chemicznych, 

mające budowę i skład identyczny z naturalnymi substancjami 
aromatycznymi;

– substancje aromatyczne syntetyczne, otrzymywane w wy-
niku syntezy chemicznej, nie występujące w takiej postaci w 
naturze. 

Źródłem naturalnych substancji aromatycznych są olejki ete-
ryczne, które wchodzą w skład niektórych ziół [38, 62]. W prze-
ciwieństwie do swoich syntetycznych odpowiedników mają one, 
obok właściwości aromatyzujących, również inne zalety. Jak 
podają Anioł-Kwiatkowska [2], Niedworok [48], Kostrzewa [38], 
Bakkali i wsp. [3], ich skład chemiczny powoduje, że posiadają 
również funkcje:

– przeciwutleniające (zawartość związków fenolowych), np. 
rozmaryn, szałwia, oregano;

– bakterio- i grzybobójcze (zawartość lotnych składników 
olejkowych i nielotnych terpenoid), np. czosnek, cebula;

– barwiące (chlorofil, karotenoidy, flawonidy), np. kurkuma, 
papryka, szafran.

Substancje aromatyczne, zarówno naturalne, jak i syntetycz-
ne, znajdują coraz szersze zastosowanie jako dodatki do aro-
matyzowania pasz dla różnych gatunków zwierząt [70]. Prepa-
raty aromatyczne stanowią dodatek funkcjonalny występujący 
w postaci płynu, pasty, proszku lub emulsji [14, 52, 63]. W prak-
tyce często stosuje się łączenie pasz o zróżnicowanym zapa-
chu, smakowitości i strukturze, w celu możliwie pełnego ich 
wykorzystania. Szczególną uwagę przywiązuje się do kompo-
nentów, które dla danych gatunków są wyjątkowo atrakcyjne lub 
uzupełniają swoje działanie. 

Głównym zadaniem aromatów jest nadanie paszy charakte-
rystycznego zapachu. Wzmocnienie aromatu już istniejącego 
lub też uatrakcyjnienie sensoryczne produktów i pasz warto-
ściowych pod względem żywieniowym, ale ubogich smakowo i 
zapachowo wpływa na zwiększenie pobierania paszy przez 
zwierzęta [23].

Dodatki ziołowo-aromatyczne i substancje zapachowe, 
wprowadzane do pasz treściwych dla różnych gatunków zwie-
rząt, wpływają korzystnie na poprawę smakowitości oraz pobie-
ranie paszy. Regulują one funkcje trawienne przewodu pokar-
mowego, przemianę materii, działają przeciwzapalnie, przeciw-
biegunkowo, bakteriostatycznie i ogólnie poprawiają stan zdro-
wia zwierząt [41, 58]. Ilość i rodzaj stosowanych preparatów 
aromatycznych jest różna dla różnych gatunków zwierząt. W 
zależności od koncentracji aromatu, ich ogólna ilość waha się 
od 100 do l000 g na tonę paszy [33, 53].

Prowadzone badania naukowe nad wpływem ekstraktów ro-
ślinnych, ziół aromatycznych i olejków eterycznych na parame-
try produkcji, np. spożycie i wykorzystanie paszy oraz przyrosty 
masy ciała u drobiu, potwierdzają lub nie ich dobroczynne od-
działywanie [65]. Największą ilość informacji na temat wpływu 
substancji aromatycznych zarejestrowano w odniesieniu do 
drobiu, trzody chlewnej i bydła. Wykazano między innymi pozy-
tywny wpływ olejku z szałwii, tymianku i rozmarynu na nieśność 
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kur i lepsze wykorzystywanie przez nie paszy [10]. Odnotowano 
również zwiększenie przyrostu masy ciała przy mniejszym zu-
życiu paszy u indyków, w żywieniu których stosowano prepara-
ty ziołowo-aromatyczne [5]. W żywieniu macior i prosiąt dodatki 
o smaku i zapachu wanilii lub mięty [21, 26] spowodowały 
zwiększony apetyt, a także wzmożone  wydzielanie mleka u 
macior. Prosięta i warchlaki były bardziej żywotne, pobierały 
więcej paszy, a mioty cechowała mniejsza śmiertelność. Sku-
teczność dodatków ziołowo-aromatycznych w odchowie prosiąt 
ssących, warchlaków i tuczników potwierdzają również badania 
Lipińskiego i Tywończuka [42], Rekiel [59], Jarczyka i wsp. [34], 
Blicharskiego i wsp. [8], �rbańczyka i Dumanowskiego [68], 
�rbańczyka i Hanczakowskiej [69]. Stwierdzili oni w swych ba-
daniach zwiększenie atrakcyjności zapachowej i smakowej sto-
sowanych pasz, co bezpośrednio wpłynęło na lepsze wykorzy-
stanie paszy i zwiększone przyrosty dobowe masy ciała w po-
szczególnych grupach świń. Jarczyk i wsp. [34] oraz Bilicharski 
i wsp. [8] wskazują nawet preparaty aromatyczno-ziołowe, m.in. 
z pokrzywy, mięty, cebuli, czosnku, jako alternatywę dla stoso-
wania antybiotyków, co jest szczególnie istotne wobec całkowi-
tego wycofania antybiotyków paszowych, jako stymulatorów 
wzrostu.

Również w przypadku cieląt odnotowano pozytywny wpływ 
preparatów aromatycznych (aromat wanilii) na wzrost spoży-
cia paszy oraz przyrost masy ciała, pomimo redukcji ilości pa-
szy treściwej o 50% [30]. Ponadto w odniesieniu do cieląt za-
uważono, że dodatek aromatów w okresie odpajania prepara-
tami mlekozastępczymi sprzyja szybszemu przyzwyczajaniu 
się zwierząt do pobierania innej formy paszy [33]. Z kolei u 
krów mlecznych [43], podobnie jak u owiec [71], stwierdzono 
wybieranie w pierwszej kolejności paszy wartościowej pod 
względem zawartości składników pokarmowych, a dopiero 
później zainteresowanie zapachami. Nadmienić jednak trze-
ba, że zastosowanie dodatku aromatu do pasz nieznanych lub 
nieciekawych pod względem smakowym, ale o pełnej wartości 
odżywczej, powoduje zwiększenie zainteresowania tymi pa-
szami, jak też wzrost ich spożycia zarówno przez krowy [49], 
jak i owce [54, 56].

Jak wykazują liczne badania [18, 31, 32, 45, 47], ziołowe 
olejki eteryczne wpływają również na wzrost aktywności mi-
kroflory jelitowej u prosiąt i brojlerów. Badania Budnego i wsp. 
[15] wskazują również na możliwość dopuszczenia stosowania 
olejku mentolowego, tymolowego, eukaliptusowego lub kam-
forowego w przebiegu zakażenia pszczół Varroa jacobsoni. 

Niewiele jest publikacji na temat zastosowania substancji 
aromatycznych w odniesieniu do koni. Goodwin i wsp. [23] oraz 
Brokner i wsp. [12] podkreślają, że konie wykazują wyraźną nie-
chęć do pobierania pasz im nieznanych lub o smaku mniej pre-
ferowanym. Być może jest to główna przyczyna trudności w 
prowadzeniu badań dotyczących zastosowania substancji aro-
matycznych w ich żywieniu. W dostępnej literaturze można jed-
nak znaleźć nieliczne informacje na ten temat. Między innymi 
prowadzone były badania nad dodatkami o smaku wiśni, jabłek, 
cytrusów czy herbaty [36], które wskazują na wyraźne prefe-
rencje smakowe koni. Potwierdzają to badania Bonde i Go-
odwin [9], którzy wykazali istotne różnice w odbieraniu przez 
konie zapachu olejków eterycznych. Z kolei badania przeprowa-
dzone na aromatach mięty, czarnej porzeczki, pomarańczy i 
jabłek dodawanych do wody nie są już tak jednoznaczne [44, 
46]. Odmienne informacje na temat efektów zastosowania róż-
nego rodzaju dodatków w żywieniu koni mogą się również prze-
kładać na mniejszą chęć do przeprowadzania eksperymentów 
w tym kierunku. Dodatkowo hodowcy boją się urozmaicać dietę 
koni z obawy o objawy morzyskowe i zaburzenia flory bakteryj-
nej [19, 20, 25]. 

O różnicach w preferowaniu zapachów przez konie donoszą 
również inni autorzy. Brokner i wsp. [13] zanotowali wzrost po-
bierania paszy z dodatkiem aromatu z lucerny. Z kolei w prowa-
dzonym przez Tomczyńskiego i wsp. [66, 67] doświadczeniu 

nad zastosowaniem mieszanek paszowych z dodatkiem aro-
matów siana, lucerny, mleka i wanilii dla najmłodszych źrebiąt 
nie wykazano zwiększonego zainteresowania tymi paszami. 
Być może, jak wskazują badania Kalac i wsp.[35] oraz Heng i 
wsp. [27], zbyt duży udział lucerny w paszy może zniechęcać 
do jej pobierania, ze względu na zawartość mających gorzki 
smak saponin. Aromatyzowane mieszanki paszowe były nato-
miast chętniej pobierane przez źrebięta starsze (w wieku do 4 
miesięcy). Grupa ta zwiększyła pobieranie mieszanek z udzia-
łem aromatów lucerny oraz waniliny, a szczególnie z aromatem 
mleka. Badania te wskazują na możliwość stosowania tych aro-
matów w żywieniu klaczy w okresie wysokiej źrebności, co mo-
głoby wpłynąć na zwiększenie zainteresowania źrebiąt aroma-
tyzowaną paszą. Badania Tomczyńskiego i wsp. [66, 67] po-
twierdziły również korzystny wpływ dodatku zapachu lucerny i 
siana na pobieranie mieszanek paszowych przez ogiery. Konie 
rekreacyjne preferowały natomiast dodatek preparatu wanilii. 
Odnotowano również dodatni wpływ na kondycję i sprawność 
koni dorosłych, u źrebiąt zaś wystąpił istotny wzrost przyrostów 
masy ciała. 

Przeprowadzone przez Cairns i wsp. [17] badania wykazały, 
że konie chętniej spożywają pokarm z dodatkiem olejku mięto-
wego niż z dodatkiem czosnku. Zaprzeczają temu Horton i wsp. 
[28], twierdząc, że czosnek ma dodatni  wpływ na smakowitość 
paszy dla koni.

Brokner i wsp. [13] sugerują, że olejki eteryczne mogą 
mieć wpływ na pobieranie paszy i przebieg jej trawienia u 
koni. Dodatek aromatyczny może wspomagać pobieranie pa-
szy, co może być szczególnie istotne w przypadku koni trud-
nych do odkarmienia lub w okresie rekonwalescencji. Zaob-
serwowano, że zwierzęta w stanie obniżonej kondycji instynk-
townie wyszukują odpowiednie rośliny [15], co uzasadnia 
użycie aromatów w ich żywieniu. Ponadto dodatki aromatycz-
ne mogą sprawdzić się przy maskowaniu niechcianych zapa-
chów, np. środków odrobaczających [16]. Zauważono również 
pozytywny wpływ dodatku olejku wiesiołkowego na wzrost 
kopyt koni [57].

Dużo częściej wspomina się o olejkach eterycznych w le-
czeniu koni, niż ich żywieniu. Większość olejków cechuje wy-
bitny wpływ odkażający [24]. Niszczą one mikroorganizmy 
chorobotwórcze i hamują ich rozmnażanie [64]. Potwierdzają 
to badania skuteczności preparatu z jeżówki (Echinacea) w 
stymulowaniu układu odpornościowego u koni [40, 50]. Stwier-
dzono w nich wzrost liczby limfocytów, neutrofili oraz aktywno-
ści fagocytarnej makrofagów. Wzrosła liczba i wielkości krwi-
nek czerwonych, poziom hemoglobiny i nastąpiła poprawa 
hematokrytu. 

Jednak zdecydowanie najwięcej mówi się o skutecznym od-
działywaniu ziół i olejków eterycznych przy inhalacji u koni do-
tkniętych RAO (Recurrent airway obstruction). W naszym kli-
macie, jak podają Bala i Kaczorowski [4], ponad połowa koni 
powyżej 8. roku życia dotknięta jest problemami związanymi z 
układem oddechowym. Autorzy wskazują na skuteczność 
działania olejków eterycznych i całych ziół w terapii wspoma-
gającej prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. 
Wymieniają między innymi olejek tymiankowy, a także samo 
ziele tymianku, mięty, prawoślazu, babki lancetowatej, owoce 
kopru włoskiego i anyżu oraz korzeń lukrecji. Najlepsze dzia-
łanie zarówno ziół, jak i samych olejków odnotowuje się w sy-
tuacji, kiedy stosuje się ich mieszanki [40]. Badania nad złago-
dzeniem objawów RAO wykazały pozytywny wpływ kompozy-
cji olejków ziołowych, złożonej m.in. z anyżu, tymianku, czosn-
ku, lukrecji i kopru włoskiego, na częstotliwość oddechów u 
koni [51]. Badania te w pewnym zakresie potwierdzają obser-
wacje własne. Stosowanie w formie inhalacji preparatu złożo-
nego z kompozycji olejku terpentynowego, miętowego, tymian-
kowego i sosnowego, już po tygodniu spowodowało znaczną 
poprawę oddechu i zmniejszyło kaszel u dwóch klaczy podda-
nych terapii. Co więcej, koszt kuracji był niewielki, w stosunku 
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do zalecanego najczęściej w tej dolegliwości leczenia Venti-
pulminem. 

Pozytywny wpływ olejków naturalnych na układ oddechowy 
jest między innymi związany z ich lekko drażniącym działaniem 
w stosunku do błon śluzowych i skóry, czego objawem jest wy-
zwolenie odruchu wykrztuśnego, poprawienie ukrwienia błony 
śluzowej i wzmożenie czynności wydzielniczej [61]. Większość 
olejków upłynnia wydzielinę śluzową, ułatwiając jej wydalenie, 
nasila ruchy migawkowe nabłonka orzęsionego. Efektem tego 
jest udrożnienie dróg oddechowych podczas stanów zapalnych 
i zakażeniowych oraz ułatwienie oddychania. 

Olejki eteryczne znalazły również inne zastosowania w le-
czeniu zwierząt. Dzięki swoim właściwościom przeciwwiruso-
wym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym olejki te mogą 
być szczególnie skuteczne we wspomaganiu okresów rekon-
walescencji, w stanach pooperacyjnych, jak również w zapo-
bieganiu chorobom infekcyjnym i stymulowaniu odporności 
organizmu [37, 60]. Najnowsze badania Huerta i wsp. [29] 
wskazują na silne działanie bakteriobójcze olejku tymiankowe-
go i oregano w stosunku do Staphylococcus xylosus u koni, co 
nabiera szczególnej wagi wobec coraz częściej pojawiających 
się informacji o antybiotykoodporności niektórych szczepów 
bakterii. 

Zdaniem Sadowskiej [64] i Anioł-Kwiatkowskiej [1], dzięki 
właściwościom bakteriostatycznym olejki eteryczne mogą być 
również wykorzystywane we wszelkiego rodzaju dolegliwo-
ściach skórnych (olejek rumiankowy, jałowcowy, majerankowy, 
krwawnikowy, tymiankowy). Stosować je można przy zakażeniu 
drożdżakami, infekcjach grzybiczych (olejek kminkowy, anyżo-
wy, melisowy), a także pasożytami zewnętrznymi (piołunowy, 
anyżowy, bergamotkowy, czosnkowy). Olejki eteryczne dosko-
nale sprawdzają się jako środki uspokajające (olejek chmielo-
wy, lawendowy, melisowy) lub przeciwnie – pobudzające (ole-
jek lubczykowy, bergamotkowy). Ostatnie z wymienionych zalet 
mogą mieć szczególne znaczenie w przypadku koni sporto-
wych, ciężko pracujących oraz zarodowych. 

Wielokierunkowe zastosowanie dodatków aromatycznych, 
a zwłaszcza naturalnych olejków eterycznych, znajduje od-
zwierciedlenie w produkcji pasz i preparatów pielęgnacyjnych 
dla koni. O ich skuteczności świadczy wzrastająca ilość tych 
produktów na rynku. Brak jednak w dostępnej literaturze wy-
starczającej liczby publikacji naukowych potwierdzających 
oddziaływanie wspomnianych substancji na konie. Świadczy 
to o konieczności podjęcia prac badawczych w tym kierunku.
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Konferencja naukowa 
„Problemy hodowli i 

chowu bydła mięsnego” 

połączona z jubileuszem 90-lecia 
urodzin i 70-lecia pracy zawodowej 
profesora Henryka Jasiorowskiego

W murach SGGW – najstarszej w kraju uczelni rolniczej, odbyła 
się 23 czerwca 2016 r. konferencja naukowa dotycząca uwarun-
kowań chowu bydła mięsnego i produkcji wołowiny w Polsce. 
Zorganizowana została pod Honorowym Patronatem J.M. Rek-
tora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego, a jej współ-
organizatorami były: Polski Związek Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego, firma AGRAIMPEX i Profesorski Klub Hodow-
ców Bydła. 

Wygłoszono 3 wiodące referaty:
• „Historia i przyszłość hodowli bydła w Polsce” – prof. Zyg-

munt Reklewski;
• „Problemy sektora produkcji wołowiny w �E” – dr Czesław 

Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Parlamentu Europejskiego;

• „Perspektywy rozwoju sektora wołowiny w Polsce w naj-
bliższych 20 latach w kontekście występujących uwarunkowań 
na zagranicznych rynkach” – Stanisław Skrzypek, prezes 
AGRAIMPEX.

Profesor Reklewski w swoim referacie podkreślił, że wzrost 
zapotrzebowania na mleko wystąpił w drugiej połowie XIX wie-

ku, co było konsekwencją rozwoju miast i przemysłu. Pierwsza 
i druga wojna światowa zdziesiątkowały pogłowie bydła. Odbu-
dowa stanu bydła mlecznego związana była z ograniczeniem 
populacji rodzimego bydła polskiego czerwonego i wzrostem 
liczebności rasy nizinnej. Zdecydowane przyspieszenie dosko-
nalenia użytkowości mlecznej nastąpiło dopiero w latach 90. 
XX wieku. W ostatnim 20-leciu wydajność mleczna wzrastała 
średnio o prawie 200 kg rocznie. Jednocześnie nastąpiła re-
dukcja stanu krów i liczby stad, zwiększyła się natomiast śred-
nia wielkość stada. Przyszłość hodowli bydła uzależniona jest 
od faktu, czy ten pozytywny trend będzie utrzymany w następ-
nych latach. Wiele czynników wskazuje, że w najbliższym 
10-leciu postęp genetyczny będzie przyspieszony. W konse-
kwencji spowoduje to, że średnia wydajność krów pod oceną 
użytkowości będzie wynosić 10-11 tys. kg mleka. Bardzo istot-
nym dla wzrostu wydajności będzie rozwój oceny genomowej 
zwierząt i technik informatycznych, a także robotyzacja doju i 
obsługi zwierząt. 

W dwóch pozostałych referatach koncentrowano się głównie 
na ekonomicznych uwarunkowaniach produkcji wołowiny za-
równo na rynku krajowym, jak i całej �nii Europejskiej, wskazu-
jąc między innymi na rolę producentów i przetwórców (ubojnie).

Po referatach wywiązała się ożywiona dyskusja, w której 
głos zabierali zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki ho-
dowlanej.

W drugiej części konferencji prof. Henryk Grodzki, jako wy-
chowanek i najbliższy współpracownik profesora Henryka Ja-
siorowskiego, przedstawił najważniejsze fakty z bogatego ży-
ciorysu naukowego dostojnego Jubilata. Przypomniał, że jest 
On wychowankiem profesora Władysława Hermana, pod które-
go kierunkiem obronił w 1951 roku pracę magisterską dotyczą-
cą aklimatyzacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego, które w ra-
mach darów �NRRA trafiło do obór SGGW. Stopień doktora 
uzyskał w 1956 roku po obronie pracy pt. „Niektóre produkcyjne 
i fizjologiczne aspekty żywienia owiec różną ilością białka”, któ-
rej promotorem był profesor Mieczysław Czaja. Habilitował się 
5 lat później, w roku 1961, w 1967 uzyskał tytuł profesora nad-
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