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Possibilities influencing the meat quality parameters of carp raised in accordance  
with the requirements of organic aquaculture in the European Union 

Summary
This article presents general information on organic aquaculture and its development. In Poland, pond carp production seems 
to be in some sense predestined to conversion into organic farming, as conventional standards in carp farming are very similar 
to regulations for organic aquaculture in EU countries. However, carp farmers show little willingness to make this transition, 
due to their lack of knowledge about organic aquaculture. The paper discusses the influence of feeds (typical organic cereals, 
commercial organic formulated feed, and organic pelleted grain feeds produced on-farm) on the growth, production results 
and economic efficiency of food carp. In terms of fish growth, total production, and meat quality, commercial organic feedstuffs 
were the most effective. However, the price of commercial organic feed, 10-15 times higher than that of ordinary organic cere-
als, eliminates this fodder from use in practice. Among typical cereals, triticale, barley and maize seem to be the most effective 
for fish growth. The effectiveness of feeding could be increased by on-farm pelleting, as organic carp fed with pelleted cereals 
had better individual growth and lower FCR. In terms of flesh quality, carp fed triticale and barley had the lowest fat content 
and a healthy fatty acid profile, in accordance with the demands of modern consumers. 
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W certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych specjali-
zujących się w produkcji mleka zabiegi dotyczące zdrowia 
krów powinny być ukierunkowane przede wszystkim na profi-

laktykę, w której zabronione jest stosowanie chemicznie syn-
tetyzowanych leków weterynaryjnych. Jedynie w razie ko-
nieczności (ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu) zezwala 
się na użycie antybiotyków pod kontrolą lekarza weterynarii, 
a wtedy należy pamiętać, że okres karencji wydłuża się dwu-
krotnie w stosunku do obowiązującego, a jeśli nie jest on okre-
ślony – do minimum 48 godzin. Z wyjątkiem szczepień, zwal-
czania pasożytów i wszelkich obowiązkowych programów 
zwalczania chorób, jeżeli zwierzęta są poddane dwom lub 
większej liczbie zabiegów za pomocą chemicznie wytwarza-
nych leków alopatycznych lub antybiotyków w czasie jednego 
roku, muszą być objęte okresem przestawiania (czyli konwer-
sji, która trwa minimum 6 miesięcy). Europejskie ustawodaw-
stwo dotyczące chowu ekologicznego zwierząt gospodar-
skich podaje, że chemicznie syntetyzowane leki alopatyczne, 
np. antybiotyki, mogą być stosowane u zwierząt w gospodar-
stwach certyfikowanych jedynie wtedy, gdy nie dysponujemy 
skutecznie działającym środkiem alternatywnym. W przypad-
ku zachorowań zwierząt ekologiczni producenci stosują w pierw-
szej kolejności leki weterynaryjne pochodzenia naturalnego. 
Działanie alternatywnych leków dla zwierząt, np. homeopa-
tycznych czy fitobiotyków, jest wciąż słabo udokumentowane 
naukowo [2].

Zapalenie wymienia (mastitis), obok zaburzeń metabolicz-
nych i rozrodczych, zaliczane jest do najpoważniejszych źró-
deł strat w produkcji mleka. W roli czynników etiologicznych 
mastitis występuje około 150 gatunków drobnoustrojów. Rolę 
dominującą w wywoływaniu zapaleń mają: Streptococcus 
agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Staphylococcus au-
reus, Escherichia coli oraz wiele innych mikroorganizmów, 
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to odpowiedzialne są głównie flawonoidy i fenolokwasy w nim 
zawarte. Pyłek kwiatowy wykazuje działanie bakteriostatyczne 
i bakteriobójcze w stosunku do szczepów bakterii Pseudomo-
nas aeruginosa, E. coli i Str. aureus. W badaniach na zwierzę-
tach wykazano, że pyłek kwiatowy odznacza się działaniem 
przeciwzapalnym. Jego siłę działania przyrównuje się do takich 
leków przeciwzapalnych, jak naproksen czy indometacyna. Ze 
względu na skład, pyłek pszczeli zwany jest „bombą witamino-
wą”. Odznacza się on także wysoką wartością odżywczą oraz 
działaniem adaptogennym. Działanie adaptogenne polega na 
podwyższaniu odporności przeciw szkodliwym czynnikom fi-
zycznym, chemicznym i biologicznym. Zalicza się tutaj zarów-
no podwyższanie sprawności funkcjonowania organizmu w sy-
tuacjach nadmiernego obciążenia, jak i wzrost odporności or-
ganizmu na zakażenia. Do zasadniczych składników pyłku 
kwiatowego zalicza się: białka i aminokwasy, węglowodany, li-
pidy i kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, enzymy i koenzymy, 
a także witaminy i biopierwiastki. Egzogenne kwasy tłuszczo-
we występujące w pyłku kwiatowym mają wpływ na zwiększe-
nie odporności organizmu, zapobiegają m.in. chorobom skóry. 
Inne związki zawarte we frakcji tłuszczowej, np. prostaglandy-
ny, odpowiedzialne są między innymi za hamowanie procesów 
zapalnych. Poza tym pyłek kwiatowy przyczynia się do wzrostu 
odporności organizmu na zakażenia. U zwierząt zaobserwowa-
no, że powoduje wzrost liczby limfocytów, wzmaga wytwarzanie 
przeciwciał i przyśpiesza leczenie zakażeń bakteryjnych. 

W 2017 roku w badaniach własnych, w 4 certyfikowanych 
gospodarstwach ekologicznych zastosowano w profilaktyce 
i leczeniu stanów zapalnych gruczołu mlekowego krów fitodo-
datki, w postaci ekstraktu z cebuli, z czosnku, mieszanin ziół 
oregano, kminku i rozmarynu lub pyłku kwiatowego (wszystkie 
pochodziły z produkcji ekologicznej). Dzięki tym niekonwencjo-
nalnym dodatkom, w przeprowadzonych 9-tygodniowych eks-
perymentach nie tylko podwyższono zdrowotność krów, ale 
również jakość odżywczą i prozdrowotną mleka. Wszystkie 
wyselekcjonowane krowy w subklinicznym stanie mastitis zare-
agowały pozytywnie obniżeniem LKS poniżej 400 tys./cm3 za-
równo w trakcie podawania dodatków fitobiotycznych, jak i po 
ich odstawieniu. Wykazano, że w mleku badanych krów nastą-
piło prawie 3-krotne obniżenie LKS, z poziomu wyjściowego 
645 tys./cm3 do 433 tys./cm3 już po 21 dniach stosowania do-
datku ekstraktu z cebuli. Wyniki badań potwierdziły, że stan 
zdrowia gruczołu mlekowego krów z każdym tygodniem stoso-
wania ekstraktu z cebuli poprawiał się i utrzymywał się stabilnie 
do końca doświadczenia, nawet pomimo zaniechania suple-
mentacji. W przypadku zadawania ekstraktu z czosnku kro-
wy ze zdiagnozowanym subklinicznym stanem mastitis zare-
agowały pozytywnie 2-krotnym obniżeniem LKS, z poziomu 
472 tys./cm3 do 218 tys./cm3 w trakcie okresu właściwego, tj. od 
21. do 35. dnia doświadczenia. Natomiast po jego odstawie-
niu u trzech krów LKS znów wykazywała tendencję wzrosto-
wą. W trakcie zadawania dodatku mieszanki oregano, roz-
marynu i kminku krowy w subklinicznym stanie mastis zare-
agowały pozytywnie obniżeniem LKS średnio z 455 tys./cm3 

do 189 tys./cm3, natomiast po jego odstawieniu u jednej krowy 
zaobserwowano wzrost LKS. W doświadczeniu, w trakcie któ-
rego podawano pyłek kwiatowy w ilości 150 g/sztukę/dobę, jak 
i po jego odstawieniu, krowy w subklinicznym stanie mastitis 
zareagowały pozytywnie obniżeniem LKS poniżej 400 tys./cm3. 
W tym eksperymencie u większości krów poprawa nastąpiła 
najszybciej – już po 1. tygodniu dodawania do paszy pyłku 
kwiatowego. Zmiany nie były jednakowe w badanym stadzie. 
W mleku 2 krów wykazano jednorazowe zwiększenie LKS po 2 
tygodniach zadawania pyłku kwiatowego, u jednej bardzo znacz-
nie powyżej stanu wyjściowego (z 800 tys./cm3 do 1 mln/cm3). 
Pomimo tej obserwacji stwierdzono, że w mleku badanych 
krów nastąpiło prawie 3-krotne obniżenie LKS, z poziomu 
wyjściowego średnio 645 tys./cm3 do 223 tys./cm3 po 3 tygo-
dniach stosowania dodatku pyłku kwiatowego. Podobnie jak 
przy zastosowaniu trzech pozostałych fitododatków, stan 
zdrowia gruczołu mlekowego utrzymywał się stabilnie do koń-
ca doświadczenia, pomimo zaniechania suplementacji.

np. Mycobacterium bovis, Aspergillus sp. [11]. W zależności od 
czynnika etiologicznego i stopnia zmian leczenie trwa zazwy-
czaj ok. 2 tygodni. Jednakże w przypadkach obejmujących od 
20 do 70% krów w stadzie można się spotkać z formą subkli-
niczną mastitis (brak zmian klinicznych i zmian w mleku; wzra-
sta tylko liczba komórek somatycznych). Wyleczenie tej formy 
zapalenia wymienia trwa dość długo, od 3 do 6 miesięcy. Decy-
zja lekarza prowadzącego o podaniu krowom antybiotyków 
może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowe-
go, będące następstwem bakteriostatycznego wpływu sulfona-
midów na mikroflorę przewodu pokarmowego. Szczególnie 
sytuacja ta dotyczy przeżuwaczy, u których na skutek bakterio-
stazy mikroflory przedżołądków może dochodzić także do za-
burzeń w syntezie m.in. witaminy B. Długotrwała terapia wyso-
kimi dawkami antybiotyków może powodować zapalenie wątro-
by, żółtaczkę, zapalenie nerwów, zwyrodnienia rdzenia kręgo-
wego i nerwów obwodowych oraz suche zapalenie rogówki. 
Radykalne ograniczenie stosowania antybiotyków wydaje się 
konieczne. Dlatego naukowcy szukają alternatywnych substan-
cji, które mogą zastąpić antybiotyki [12, 13, 14]. W systemach 
produkcji konwencjonalnej najbardziej obiecujące są nano-
cząstki metaliczne, ze względu na ich dobre właściwości anty-
bakteryjne wobec opornych szczepów [7].

W gospodarstwach ekologicznych w takich przypadkach al-
ternatywą dla antybiotyków mogą być fitobiotyki. Poprzez sze-
rokie spektrum swojego działania (przeciwbakteryjne, przeciw-
biegunkowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe) fitobiotyki 
poprawiają stan zdrowia zwierząt. Szczególną rolę w tej dzie-
dzinie spełniają fitoncydy, wykazujące działanie bakteriosta-
tyczne i bakteriobójcze [3, 4, 5, 6]. Zalicza się do nich m.in. 
ekstrakt z czosnku czy cebuli, ale także różne zioła, czy pyłek 
kwiatowy zbierany przez pszczoły, który jest dość zróżnicowa-
nym produktem roślinnym, bogatym w substancje biologicznie 
aktywne.

Fitobiotyki swoje dobroczynne działanie zawdzięczają głów-
nie związkom fenolowym – flawonoidom [17]. Jednym z najsil-
niejszych flawonoidów jest kwercetyna. Jest to składnik wielu 
roślin leczniczych. Działanie lecznicze kwercetyny nie ograni-
cza się tylko do zmniejszania stanu zapalnego i obrzęku, ale 
przede wszystkim hamuje ona reakcje alergiczne oraz posiada 
silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne. Naj-
większe stężenie kwercetyny znajduje się w zewnętrznych łu-
skach cebuli oraz w ekstraktach z czosnku [1]. W niektórych 
sytuacjach czosnek może działać sto razy silniej niż antybioty-
ki, jest on skuteczniejszy niż erytromycyna i cyprofloksacyna. 
Ekorolnicy stosują napar z łusek cebulowych, który ma właści-
wości bakteriobójcze, niszcząc także bakterie oporne na dzia-
łanie antybiotyków. Zapach i właściwości bakteriobójcze cebuli 
i czosnku wynikają także z zawartości organicznych związków 
siarki, które są aktywne nawet w bardzo małych stężeniach 
[16]. Cebula, poza niedoborami witaminy C, może uzupełniać 
niedobory witamin A, B1, B2, PP, a także wielu mikroelementów, 
przede wszystkim cynku i selenu, ważnych czynników w odpor-
ności przeciwwirusowej oraz przeciwutleniających i immuno-
stymulujących. Ekstrakty z cebuli i czosnku wykazują również 
działanie anaboliczne, zmniejszając podatność na stres, a tak-
że niwelują negatywny wpływ substancji przeciwodżywczych. 
Immunostymulacja polega na zmianie reaktywności układu im-
munologicznego w kierunku nasilenia odporności. Immunosty-
mulacja nie zawsze odbywa się bezpośrednio, a aktywność 
immunologiczna preparatów roślinnych bądź substancji biolo-
gicznie czynnych w nich zawartych może się wyrażać różnymi 
efektami, m.in. wzmożoną aktywnością fagocytarną makrofa-
gów, zwiększeniem liczby pobudzonych limfocytów B i T, wzro-
stem aktywności lizozymu czy też indukcją syntezy czynnika 
o działaniu przeciwwirusowym – interferonu. 

Wyniki nielicznych badań potwierdzają cenne właściwości 
biologiczne pyłku kwiatowego [10]. Za najważniejsze uznano 
jego właściwości odżywcze, regeneracyjne, odtruwające (de-
toksykacyjne), adaptogenne, antybakteryjne oraz przeciwza-
palne. Właściwości antybakteryjne skierowane są zarówno na 
bakterie patogenne, jak i na grzyby drożdżoidalne. Za działanie 
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Zapalenia wymion mogą wywoływać liczne drobnoustroje, 
ale także pierwotniaki, grzyby czy algi. Jednak w zależności od 
patogenu mogą dawać różny obraz. Dlatego też infekcje wywo-
łane m.in. przez Staphylococcus aureus, Streptococcus aga-
lactiae, Str. uberis czy Str. dysgalactiae – bakterie należące do 
pierwszej grupy patogenności, wpływają na istotne podwyż-
szenie poziomu komórek somatycznych. Zapalenia gruczołu 
mlekowego wywołane przez bakterie należące do drugiej gru-
py patogenności, m.in. Corynebacterium bovis, koagulazo- 
-ujemne gronkowce, zobrazowane są przez niewielkie podwyż-
szenie poziomu LKS w mleku. W badaniach wykazano istotne 
współzależności między liczbą komórek somatycznych a ogól-
ną liczbą drobnoustrojów w badanych próbkach mleka, uzysku-
jąc następujące wartości współczynników korelacji w teście 
Pearsona: przy zastosowaniu mieszanki z ziół oregano, rozma-
rynu i kminku na poziomie 0,652; przy stosowaniu ekstraktu 
cebuli – 0,692; ekstraktu czosnku – 0,763; pyłku kwiatowego – 
0,852. We wszystkich próbkach mleka od krów w subklinicz-
nym stanie mastitis wykazano ponad 100 tys./cm3 drobnoustro-
jów, natomiast po zastosowaniu fitobiotyków zaobserwowano 
tendencje malejące do kilkudziesięciu tys./cm3. Najbardziej 
zauważalną poprawę jakości mikrobiologicznej surowca stwier-
dzono po zastosowaniu ekstraktu z czosnku i pyłku kwiatowe-
go. Z ogółu badanych prób mleka wyizolowano i zidentyfikowa-
no 10 różnych drobnoustrojów, przy czym jedynie po zastoso-
waniu pyłku kwiatowego stwierdzono występowanie tylko do-
minujących bakterii z gatunku Enterobacteriacea. Najczęstszy-
mi patogenami wywołującymi stan subkliniczny mastitis były 
bakterie katalazo-ujemne Streptococcus, Enterococcus lub 
Clostridium – od 75 do 95% zakażeń. Gronkowiec złocisty wy-
izolowano od 5,2% do 25%, przy czym nigdy nie stanowił domi-
nującej flory jako gatunek pojedynczy, lecz wchodził w skład 
flory mieszanej. We wszystkich próbkach mleka przed do-
świadczeniem i w jego trakcie wykazano większy udział zaka-
żeń wywołanych przez bakterie katalazo-ujemne z rodzajów 
Streptococcus, Enterococcus lub Clostridium, z tendencją ma-
lejącą po zastosowaniu fitobiotyków. W próbkach mleka z go-
spodarstwa wytypowanego do stosowania mieszanki oregano, 
rozmarynu i kminku zidentyfikowano duży udział zakażeń 
Staph. aureus (25%), którego nie udało się wyeliminować po 
zastosowaniu tej mieszanki, ale obniżono ich występowanie 
w 50%. Wykazano całkowitą zmianę zróżnicowanej flory bak-
teryjnej mleka na jednorodną dominującą Enterobacteriacea 
po zastosowaniu pyłku kwiatowego. Dużym problemem okaza-
ło się zakażenie wywołane przez E. coli i Klebsiellla, co praw-
dopodobnie było związane z sezonem letnim, w którym prowa-
dzono doświadczenia oraz wysoką temperaturą na zewnątrz, 
osiągającą nawet wartość 40°C. 

We wcześniejszych badaniach własnych dotyczących ko-
rzystnego oddziaływania jeżówki purpurowej na poprawę sta-
nu zdrowotnego krów, w próbkach mleka oprócz E. coli (54,5% 
przypadków) izolowano gatunki drobnoustrojów z rodzajów En-
terobacter oraz Klebsiella (81,9% przypadków) [9]. Bakterie 
wytwarzające hemolizyny stanowiły 77,2% wszystkich bada-
nych próbek, z tego α-hemolizę zaobserwowano w 11% przy-
padków, ß-hemolizę w 55%, a oba typy hemolizy w 27% przy-
padków. Liczne zakażenia w badanym stadzie wywołane były 
przez bakterie zarówno środowiskowe, jak i patogenne. Przy 
tak dużym zróżnicowaniu zakażeń bakteryjnych, subkliniczne 
przypadki zapalenia wymion u badanych krów, ze względu na 
charakterystyczny ostry przebieg, wysokie temperatury powie-
trza w sierpniu oraz ataki much, zdiagnozowano jako colimastitis. 

Malinowski i Gajewski [11] podają, że do zakażeń na drodze 
galaktogennej dochodzi na początku i pod koniec okresu zasu-
szenia, natomiast w pierwszych 6 tygodniach laktacji obserwu-
je się najwięcej przypadków colimastitis. Postacie ostre, jak 
i przewlekłe i podkliniczne colimastitis, występują głównie 
w okresie letnim, kiedy dodatkowo krowy ulegają wpływom 
stresu termicznego i są narażone na wzmożone ataki insektów. 
Pozytywna odpowiedź immunosupresyjna organizmu krowy 
w stosunku do zastosowanego preparatu prawdopodobnie była 
efektem obecności jednego z bioaktywnych składników, któ-
rych bogatym źródłem jest jeżówka purpurowa, należących do 

izobutyloamidów, alkiloamidów, polienów, poliacetylenów, poli-
fenoli i licznych pochodnych kwasu kawowego (kwas chloroge-
nowy, izochlorogenowy, kwas cychorynowy, echinakozyd, wer-
bakozyd), flawonoidów (luteolina, kwercetyna, apigenina), kwa-
sów cytrynowego, winowego i askorbinowego, a także całej 
gamy polisacharydów (4-0-metyloglukurono-arabinoksylany, 
ksyloglukany, arabinoramnogalaktany, arabionogalaktany) lub 
ich synergicznego działania. Najważniejsze działanie immuno-
stymulujące jeżówki wynika z obecności pochodnych kwasu 
kawowego. Jak wykazano, pochodna kwasu kawowego stymu-
luje aktywność komórek odpornościowych, wykazuje działanie 
przeciwwirusowe i jest silnym przeciwutleniaczem, hamuje 
działanie enzymów hialuronidazy, które wpływają na zakaże-
nie i stan zapalny. Natomiast polisacharydy stymulują aktyw-
ność komórek układu immunologicznego, a także wykazują 
aktywność przeciwzapalną. Ziele jeżówki bogate jest w takie 
związki, jak: glikozydy, flawonoidy, olejek eteryczny, poliacety-
leny, alkaloidy pirolizydynowe. Inaczej rzecz się ma z ekstrak-
tem z korzenia Echinaceae, który bogaty jest w glikozyd fenolo-
wy, kwas chlorogenowy, kwas izo-chlorogenowy, dodatkowo 
zawiera inulinę (ok. 4-6%), cynarynę, glikoproteiny, poliacetyle-
ny, alkaloidy pirolizydynowe, związki aminowe i inne [18]. 

Kolejna obserwacja dotyczyła obecności pleśni i grzybów 
Candida albicans w hodowlach bakteriologicznych z tendencją 
wzrostową w trakcie trwania eksperymentu, w grupach otrzy-
mujących mieszaninę ziół lub pyłek kwiatowy.

Dodatkowo zdrowotność krów oszacowano na podstawie 
stosunku tłuszczowo-białkowego (TB), zawartości mocznika 
i aldehydu dimalonowego (MDA). Wyniki badań wykazały istot-
ny wpływ zastosowanych suplementacji na kształtowanie się 
poziomu parametrów zdrowotności krów w warunkach produk-
cji ekologicznej. W przypadku stosunku TB wykazano poprawę 
jego poziomu. Stosunek tłuszczu do białka w przypadku stada 
zdrowego i przy prawidłowo skomponowanej dawce pokarmo-
wej powinien się wahać w granicach 1,0-1,5. Zbyt niski stosu-
nek tych składników (<1) może świadczyć o subklinicznej kwa-
sicy żwacza, która występuje w przypadku podawania nad-
miernej ilości pasz treściwych lub przy nieprawidłowej struktu-
rze fizycznej dawki. Z kolei stosunek powyżej 1,5 informuje 
o możliwości występowania w stadzie subklinicznej ketozy. 
W przypadku suplementacji mieszanką ziołową maksymalne 
wartości tego parametru wynosiły 1,58; ekstraktem z cebuli 
i pyłkiem kwiatowym – 1,35, ekstraktem z czosnku – 1,24.

Według ogólnie przyjętych norm prawidłowy poziom moczni-
ka w mleku powinien mieścić się w przedziale 150-300 mg/l mle-
ka. Jednak wielu specjalistów z dziedziny żywienia sugeruje 
obniżenie górnej granicy do 250-270 mg/l. Dlatego też można 
stwierdzić, że suplementacja ekstraktem z cebuli, czosnku 
i pyłkiem kwiatowym wpłynęła na poprawę poziomu tego para-
metru; wykazane zostało obniżenie koncentracji mocznika 
z poziomu ponad 300 mg/l (pobranie kontrolne) do średnio 
250 mg/l (pobranie po 21 dniach suplementacji). Natomiast naj-
wyższa zawartość mocznika w mleku krów suplementowanych 
mieszanką ziołową (521 mg/dl) była prawdopodobnie konse-
kwencją skarmiania wysokobiałkowej zielonki, bez prawidłowe-
go zbilansowania paszami treściwymi. Dlatego też monitoro-
wanie poziomu mocznika w mleku stanowi cenną informację 
o zbilansowaniu dawki pokarmowej oraz pozwala ocenić prze-
bieg metabolizmu związków azotowych w żwaczu.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotny wpływ 
kolejnego tygodnia suplementacji na kształtowanie się pozio-
mu aldehydu dimalonowego (MDA) w mleku we wszystkich sta-
dach, z wyjątkiem tego, w którym zastosowano mieszankę zio-
łową. Zauważono tendencję do obniżania ilości MDA w mleku 
po zastosowaniu fitododatków. MDA uznawany jest za marker 
stresu oksydacyjnego [8].

Analizując skład chemiczny pobranych próbek mleka, wyka-
zano istotne zmiany w kształtowaniu się poziomu jedynie tłusz-
czu i suchej masy beztłuszczowej. W przypadku dodatku cebu-
li i pyłku kwiatowego wykazano podwyższenie poziomu tłusz-
czu w mleku po 21-dniowym okresie suplementacji z 3,36 do 
4,22%. Zaobserwowano obniżenie zawartości białka ogólnego 
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w mleku po suplementacji ekstraktem czosnkowym z 3,25 do 
3,12%. To pociągnęło za sobą również obniżenie zawartości 
kazeiny z poziomu 2,60 do 2,51%. Podstawową i najczęściej 
spotykaną przyczyną niskiej zawartości białka w mleku jest 
niedobór energii w dawce pokarmowej (lub niskie jej pobranie) 
albo stres cieplny spowodowany wysoką temperaturą powie-
trza i niską jego wilgotnością – wszystkie te aspekty miały miej-
sce w trakcie trwania eksperymentu. 

Zastosowanie fitododatku w postaci mieszanki ziołowej 
w kompozycji oregano, rozmaryn i kminek, podobnie jak i doda-
tek czosnku wywołało dużą zmienność w profilu kwasów tłusz-
czowych. Istotne zmiany wykazano w odniesieniu do sumy 
kwasów nasyconych i z grupy omega 3, jak i omega 6. Zmiany 
te dotyczyły kwasu alfa-linolenowego, EPA i DHA w tłuszczu 
mlekowym. Najwięcej LNA i EPA wykazano w mleku po 7 dniach 
suplementacji, natomiast DHA po 14 dniach suplementacji. 
W eksperymencie z dodatkiem cebuli wykazano istotne zwięk-
szenie sumy kwasów omega 6, a spośród ich przedstawicieli 
prekursora – kwasu linolowego. Wykazano istotne zmiany 
w zawartości LA w tłuszczu mlekowym między poszczególny-
mi pobraniami z tendencją zwiększania z poziomu wyjściowe-
go 1,27 g/100 g tłuszczu do 1,42 g po 21 dniach suplemen-
tacji. W trakcie zastosowania fitododatku w postaci cebuli wy-
kazano istotne niekorzystne zwiększenie koncentracji nasyco-
nych kwasów tłuszczowych, z poziomu wyjściowego 59,3 g/100 
g tłuszczu mlekowego do 60,9 g po 21 dniach suplementacji. 
Nasycenie tłuszczu mlekowego łączyło się z istotnym zwięk-
szeniem głównie kwasu kaprylowego. Tego typu badania pro-
wadzili jedynie Yang i He [19].  

Badania wykazały istotny wpływ numeru pobrania na 
kształtowanie się poziomu bioaktywnych białek serwatko-
wych. Główną część białek serwatkowych w mleku stanowią 
albuminy, które są reprezentowane przez a-laktoalbuminę 
(ALA), b-laktoglobulinę (BLG) oraz bydlęcą albuminę serum, 
tzw. albuminę surowicy krwi (BSA). BLG w odróżnieniu od ka-
zeiny zawiera wolne grupy sulfhydrylowe – SH (pochodzące od 
cysteiny), którym przypisuje się charakterystyczny zapach mle-
ka powstający podczas gotowania. Laktoferyna (Lf) i lizozym 
(Lz) posiadają właściwości antywirusowe, przez co oddziałują 
na RNA i DNA wirusów, a w wyniku procesu immunomodulacji 
charakteryzują się działaniem przeciwbiegunkowym – stymu-
lują wzrost bakterii ze szczepu Lactobacillus – przez co popra-
wiają wchłanianie m.in. żelaza. Najwyższym poziomem Lz, Lf, 
ALA i BLG charakteryzowało się mleko po pierwszym i drugim 
tygodniu stosowania dodatków fitobiotycznych w żywieniu 
krów. Wyniki badań potwierdziły istotny wpływ poziomu LKS na 
kształtowanie się poziomu bioaktywnych składników frakcji 
białkowej. Najniższy poziom LKS związany był z najwyższym 
poziomem BLG. Natomiast odmienna zależność wykazana zo-
stała w przypadku kształtowania się poziomu Lf, ALA i Lz – naj-
wyższy poziom LKS związany był z ich najwyższym poziomem. 
Najwyższy poziom laktoferyny wykazano w mleku pozyskanym 
od krów, którym zadawano ekstrakt z czosnku – 0,857 mg/l, 
następnie cebulę – 0,703mg/l, pyłek kwiatowy – 0,681 mg/l, 
a najmniej mieszankę oregano, rozmaryn i kminek – 0,278 mg/l.

Potencjał antyoksydacyjny mleka uzyskanego od krów ży-
wionych fitododatkami uległ znacznemu podwyższeniu. Wyka-
zano prawie 3-krotny wzrost poziomu TAS, co świadczy o zwięk-
szeniu poziomu ochrony antyoksydacyjnej. Należy zaznaczyć, 
że wzrost zawartości α-tokoferolu oraz α-retinolu w tłuszczu 
mlekowym po zastosowaniu fitododatków może być również 
tłumaczony lepszym wykorzystaniem składników diety. Uzy-
skanie większego potencjału antyoksydacyjnego mleka po za-
stosowaniu fitododatków jest bardzo korzystne z punktu widze-
nia konsumenta i jakości technologicznej mleka [15]. 

Badania wykazały wzrost koncentracji witaminy E o średnio 
50% po 21-dniowym okresie suplementacji względem pobrania 
kontrolnego. Należy podkreślić, że witamina E jest głównym 
antyoksydantem pochodzącym z frakcji tłuszczowej, chronią-
cym komórki przed reaktywnymi formami tlenu, a więc przed 
wolnymi rodnikami. Nie wykazano różnic statystycznych w kon-
centracji witamin lipofilnych mleka, ani całkowitego potencjału 

antyoksydacyjnego w mleku krów ze zdiagnozowanym stanem 
subklinicznym mastitis żywionych dodatkiem mieszanki orega-
no, rozmarynu i kminku w celu profilaktycznym. 

Podsumowując, zastosowane dodatki w postaci ekstraktu 
z cebuli, ekstraktu z czosnku, mieszanki ziołowej (oregano, roz-
maryn i kminek) oraz pyłku kwiatowego do dawki pokarmowej 
krów ze zdiagnozowanym subklinicznym zapaleniem gruczołu 
mlekowego, wpłynęły na obniżenie liczby komórek somatycz-
nych i ogólnej liczby bakterii w mleku oraz na podwyższenie 
koncentracji bioaktywnych składników odpowiedzialnych za 
immunostymulację, głównie w odniesieniu do laktoferyny i skład-
ników antyoksydacyjnych. Zaproponowane ilości certyfikowa-
nych fitododatków: 5 g/sztukę/dobę ekstraktu z cebuli lub 
czosnku, po 6 g suszu z ziół oregano, rozmarynu i kminku oraz 
150 g/sztukę/dobę pyłku kwiatowego okazały się niezawodne 
w profilaktyce mastitis w stanie podklinicznym.

Porównanie tych 4 wyselekcjonowanych dodatków charak-
teryzujących się różnym spektrum działania w przeprowadzo-
nych doświadczeniach żywieniowych potwierdziło słuszność 
ich wyboru, nie dało natomiast jednoznacznej odpowiedzi, co 
do wybrania dawki suplementacyjnej wpływającej najkorzyst-
niej na jakość cytologiczną i mikrobiologiczną mleka. W odnie-
sieniu do jakości cytologicznej, ekstrakt z czosnku spowodował 
obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku o 46%, a mie-
szanina ziół o 41,5%. Natomiast w odniesieniu do jakości mi-
krobiologicznej, zarówno cebula, jak i pyłek kwiatowy oddziały-
wały najkorzystniej, obniżając ogólną liczbę bakterii o 51%. 
Z ogółu badanych prób mleka pozyskanego od krów z subkli-
nicznym stanem zapalenia gruczołu mlekowego wyizolowano 
i zidentyfikowano 10 różnych drobnoustrojów, a po zastosowa-
niu pyłku kwiatowego stwierdzono występowanie tylko jed-
nego z nich.

Należy pokreślić, że przy zastosowaniu dodatku ekstraktu 
z cebuli i pyłku kwiatowego wykazano, że stan zdrowia gruczo-
łu mlekowego u wszystkich badanych krów utrzymywał się sta-
bilnie do końca doświadczenia, pomimo zaniechania suple-
mentacji również po 4 tygodniach. Uzyskane wyniki stanowią 
doskonałe uzupełnienie istniejącego stanu wiedzy i potwierdzi-
ły skuteczność zastosowanych dodatków paszowych w walce 
z subklinicznym stanem mastitis w gospodarstwach ekologicz-
nych specjalizujących się w produkcji mleka oraz poprawy sta-
nu zdrowotnego krów. Dodatkowo, podwyższenie koncentracji 
w dawce pokarmowej składników o właściwościach antyoksy-
dacyjnych przy wykorzystaniu fitododatków jest naturalnym 
sposobem stymulacji układu immunologicznego krów, umożli-
wiającym ograniczenie stosowania chemioterapeutyków. Wy-
soka koncentracja bioaktywnych składników z naturalnych su-
plementacji w istotny sposób może wpływać na pobudzenie 
ochrony antyoksydacyjnej w stosunku do reaktywnych form 
tlenu, które w przypadku zachwiania homeostazy organizmu 
powodują obniżenie aktywności biologicznie aktywnych ma-
kromolekuł, m.in. immunoglobulin czy enzymów. 
Badania zrealizowano w ramach zadania „Badania nad nowa-
torskimi metodami ograniczania występowania chorób i paso-
żytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekolo-
gicznej” finansowanego z dotacji MRiRW zgodnie z umową 
nr HOR.re.027.6.2017. 
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The use of phytobiotics in the prevention and treatment of sub-clinical mastitis  
in cows in organic production conditions 

Summary
The study described strategies for preventing sub-clinical mastitis in cows in organic production conditions. Plant-based 
additives obtained from organic production, i.e. onion extract, garlic, mixtures of oregano, cumin and rosemary, and bee 
pollen, were used for prevention and treatment of mastitis in cows in organic production conditions. The results contribute 
to existing knowledge on the subject and have confirmed the effectiveness of these feed supplements in sub-clinical mas-
titis and in improving the health condition of cows on organic dairy farms. In addition, the use of phytobiotics to increase 
the concentration of nutrients with antioxidant properties in the feed ration is a natural way to stimulate the immune system 
of cows, making it possible to limit the use of chemotherapeutic agents. The high concentration of bioactive components 
resulting from natural supplementation can significantly stimulate antioxidant protection against reactive oxygen species, 
which in the case of disturbed homeostasis cause a decrease in the activity of biologically active macromolecules, such as 
immunoglobulins or enzymes. Further research is necessary to investigate this subject.
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Zainteresowanie polifenolami, jako modulatorami przemian 
zachodzących w przewodzie pokarmowym zwierząt monoga-

strycznych, jak i przeżuwających, wzrosło znacząco w ostat-
nich latach [8, 9, 23]. Odkryto tysiące związków zaliczanych 
do grupy polifenoli, co skłoniło do dokonania ich podziału na 
grupy. Na przykład pod względem budowy struktury węglowej 
można wyróżnić kwasy fenolowe i flawonoidy [17]. Do kwa-
sów fenolowych zalicza się związki posiadające pierścień fe-
nolowy oraz grupę karboksylową. Liczba atomów węgla w łań-
cuchu bocznym determinuje dalszy podział kwasów fenolo-
wych na kwasy benzoesowe, fenylooctowe i cynamonowe 
(rys. 1).

Prekursorami kwasów fenolowych są aminokwasy tyrozy-
na i fenyloalanina. W roślinach fenolokwasy występują głów-
nie w postaci estrów lub glikozydów. Najbardziej rozpo-
wszechnione w roślinach są pochodne kwasu cynamonowe-
go, natomiast najbardziej rozpowszechnioną pochodną kwa-
su cynamonowego jest kwas kawowy [16]. 

Drugą klasą polifenoli są flawonoidy, które można podzielić 
na podklasy: flawony, flawanony, flawonole, flawanole, izofla-
wony i antocyjany [17]. Na rysunku 2. przedstawiono ogólny 


