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Wzrastająca liczba ludności na świecie pociąga za sobą 
ciągłą potrzebę zwiększania efektywności produkcji żyw-
ności, w tym produkcji zwierzęcej. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ogłosi-
ła, że światowe spożycie mięsa wzrosło o 1,2% w stosun-
ku do 2017 roku i w roku 2018 osiągnęło aż 336,4 milio-
nów ton [15]. Aby sprostać rosnącym wymaganiom kon-
sumentów i zmniejszyć konkurencję wykorzystywanych 
komponentów do zbilansowania diety/dawki pokarmowej 
w żywieniu ludzi i zwierząt, farmerzy zmuszeni są do cią-
głego poszukiwania nowych, alternatywnych komponen-
tów pasz. Według raportu Oxfam (Oxford Committee for 
Famine Relief) międzynarodowej organizacji humanitar-
nej zajmującej się walką z głodem na świecie i pomocą 
w krajach rozwijających się, zwierzęta gospodarskie 
spożywają ponad 30% światowej produkcji ziaren i nasion. 
Dodatkowo roczne ilości produkowanych koncentratów 
paszowych dla zwierząt wzrosły z 373 mln ton suchej 
masy w 1961 roku do 1186 mln ton w 2012 roku [8]. 
Wymusza to więc intensyfikację produkcji rolnej. 

Produkcja rolna przyczynia się między innymi do pro-
dukcji gazów cieplarnianych. Około 10 do 12% światowej 
emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł 
antropogenicznych emitowanych jest przez sektor rol-
nictwa. W głównej mierze odpowiedzialna jest za to pro-erze odpowiedzialna jest za to pro-
dukcja zwierzęca. Szacunkowo połowa światowych użyt-
ków rolnych i 40% wszystkich gruntów ornych jest wyko-
rzystywana w celu produkcji paszy oraz hodowli zwierząt 
[33]. Głównymi producentami metanu pochodzącego ze 
źródeł antropogenicznych są przeżuwacze [14]. Zwierzęta 
przeżuwające mogą produkować od 250 do 500 litrów 
metanu dziennie [40]. Najwięcej, bo aż 56,9% metanu po-
chodzącego z fermentacji jelitowej pochodzi od krów 
mlecznych [27]. Metan wydzielany podczas fermentacji 
jelitowej przeżuwaczy stanowi około 44% całkowitej emisji 
metanu od wszystkich zwierząt [14].

Metan jest gazem cieplarnianym o 28-krotnie wyż-
szym potencjale cieplarnianym niż dwutlenek węgla. 
W praktyce oznacza to, że jedna cząsteczka metanu 
przenosi 28 razy większą ilość energii cieplnej do at-
mosfery niż cząsteczka dwutlenku węgla [20]. Oprócz 
szkód dla środowiska metan powoduje znaczące straty 
w produkcji zwierzęcej, ponieważ jest odpowiedzialny 
za utratę od 2 do 12% energii brutto pochodzącej z daw-
ki pokarmowej dla zwierząt [21, 34]. Oznacza to, że po-
szukiwanie komponentów paszowych umożliwiających 
ograniczenie produkcji metanu, może nie tylko przyczy-
nić się do ochrony środowiska naturalnego, ale również 
ograniczyć straty ekonomiczne rolników. 

W wielu badaniach nad komponentami paszowymi 
ograniczającymi produkcję i emisję metanu wykorzysty-
wane są rośliny bogate w związki biologicznie aktywne, 
które mają na celu ograniczenie procesu metanogenezy 
w żwaczu [7, 25]. Szczególnie duże znaczenie przypisu-
je się wtórnym metabolitom roślinnym takim jak: fenole, 
saponiny, garbniki, flawonoidy oraz olejki eteryczne. 
Substancje te spełniają w roślinach bardzo zróżnicowa-
ne funkcje: mogą stanowić obronę rośliny przed patoge-
nami, roślinożercami lub umożliwiać wabienie zapyla-
czy. Wykorzystywane jako komponenty paszowe ogra-
niczają emisję metanu u przeżuwaczy, jednocześnie 
poprawiając produktywność zwierząt gospodarskich 
oraz wydajność fermentacji [7, 34]. Ponadto, rośliny bę-
dące źródłem wtórnych metabolitów roślinnych mogą 
zmieniać profil kwasów tłuszczowych poprzez regulację 
procesu biouwodorowania w żwaczu, hamując tym sa-
mym przekształcanie wartościowych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych w kwasy nasycone [61]. Dzięki 
temu możliwa jest produkcja mleka bądź mięsa bogate-
go w związki biologicznie aktywne o potwierdzonym 
działaniu prozdrowotnym [63].

Niezwykłe właściwości Moringa oleifera, czyli morin-
gi olejodajnej, znane były ludzkości od wieków. Roślina 
stosowana była już około 150 roku przed naszą erą, 
przez starożytnych władców, w diecie zapewniającej 
sprawność umysłową i zdrową skórę [29]. Ekstrakt z mo-
ringi stosowano ponadto w diecie Maurów, którzy uwa-
żali, że dodaje on energii oraz zmniejsza ból. Przez wie-
le stuleci moringa wykorzystywana była w medycynie 
tradycyjnej jako środek przeciwzapalny i wspomagają-
cy regenerację po infekcjach [18]. Dopiero w latach sie-
demdziesiątych XX wieku przeprowadzono badania 
umożliwiające ustalenie, jakie substancje zawarte w ro-
ślinie wpływają na jej zdrowotne i odżywcze właściwo-
ści. Badania wykazały, że M. oleifera zawiera składniki 
odżywcze, aminokwasy i przeciwutleniacze. Dzięki obec-
ności przeciwutleniaczy wykazuje działanie przeciwza-
palne oraz przeciwstarzeniowe. Dodatkowo obecna 
w M. oleifera wysoka zawartość takich związków mine-
ralnych jak: wapń, miedź, żelazo, potas, magnez, man-
gan i cynk, powoduje, że jest ona wykorzystywana w te-
rapii osób niedożywionych. Wysoka zawartość żelaza 
wspomaga leczenie anemii oraz stanowi suplement dla 
osób stosujących dietę wegańską. W medycynie ludz-
kiej wykorzystywana jest do regulowania poziomu glu-
kozy we krwi, wspierania układu sercowo-naczyniowe-
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go oraz mechanizmów przeciwzapalnych. M. oleifera ce-
chuje się trzy razy wyższą zawartością witaminy A w sto-
sunku do marchwi, dzięki czemu wpływa na poprawę ja-
kości widzenia [29]. Ponadto M. oleifera, dzięki wysokiej 
zawartości białka, witamin, minerałów i kwasów tłuszczo-
wych, przydatna jest w terapii osób niedożywionych, 
umożliwiając szybkie przywrócenie prawidłowej masy cia-
ła oraz poprawę ich kondycji zdrowotnej [39]. Dzięki swoim 
właściwościom już od 1998 roku uznawana jest przez 
Światową Organizację Zdrowia za roślinę, która może sta-
nowić alternatywę dla importowanej żywności w krajach 
mierzących się z problemem niedożywienia [21, 32, 50].

Moringa oleifera to roślina należąca do rodziny Mo-
ringaceae, która obejmuje 13 innych gatunków wielolet-
nich roślin okrytonasiennych. Roślina wywodzi się z sub-
kontynentu Indyjskiego i osiąga od 5 do 12 m wysokości. 
M. oleifera rośnie w rejonach tropikalnych i subtropikal-
nych, zwłaszcza na obszarach o średnich rocznych 
opadach od 1 000 do 2 000 mm i wysokim nasłonecz-
nieniu [9]. Jako ważna roślina gospodarcza M. oleifera 
jest obecnie powszechnie uprawiana w Indiach, połu-
dniowych Chinach i niektórych częściach Afryki. Może 
rosnąć na każdym rodzaju gleby, jednak najbardziej od-
powiednie są dla niej gleby suche, piaszczyste, lekko 
zasadowe [29]. Jest niezwykle odporna na wysokie 
temperatury [68] oraz wahania pH w glebie, jednak nie 
toleruje zbyt dużej ilości wody oraz niskich temperatur 
[46]. M. oleifera produkuje duże ilości biomasy, od 43 do 
115 t/ha rocznie [23]. Plon liści w postaci świeżej masy 
wynosi od 1 do 5 kg z jednego drzewa rocznie. Skład 
plonu biomasy różni się znacznie w zależności od wa-
runków uprawy, odmiany, rodzaju gleby, klimatu, nawo-
żenia i systemu nawadniania. W praktyce najlepsze 
zbiory uzyskuje się w ciepłych i suchych warunkach 
oraz przy regularnym nawożeniu i nawadnianiu [9].

Wysoka zawartość substancji odżywczych oraz niski 
poziom substancji antyżywieniowych powoduje, że mo-
ringa stała się obiektem dużego zainteresowania jako 
komponent dawek pokarmowych dla zwierząt [51, 54]. 
Zawartość białka w liściach M. oleifera waha się od 23,0 
do 30,3% w suchej ma-
sie, natomiast włókna su-
rowego wynosi 5,9% [51]. 
Kolejną charakterystycz-
ną cechą liści M. oleifera 
jest wysoka zawartość 
związków mineralnych, na-
wet do 12,0%. Jest to ilość 
przewyższająca zawartość 
w śrucie sojowej i kukury-
dzianej [51]. Zawarty w li-
ściach wapń, żelazo, po-
tas, fosfor i cynk, to klu-
czowe elementy dla wzro-
stu i rozwoju zwierząt. 
M. oleifera zawiera 24,700 
mg kg-1 wapnia, 4400 mg 
kg-1 fosforu, 318,81 mg 
kg-1 żelaza, 190 mg kg-1 
magnezu i 22,05 mg kg-1 

cynku w przeliczeniu na suchą masę [62]. Zawartość 
tych minerałów jest stosunkowo wysoka w porównaniu 
do pozostałych roślin drzewiastych [54]. Liście M. oleife-
ra cechują się również wysoką przyswajalnością wyżej 
wymienionych składników mineralnych, która dodatko-
wo znacznie wzrasta w wyniku suszenia [67]. Ponadto 
liście M. oleifera zawierają około 2,8% tłuszczu surowe-
go (tab.1). Ponad połowa (57%) kwasów tłuszczowych 
w liściach M. oleifera to nienasycone kwasy tłuszczowe, 
głównie kwas α-linolenowy stanowiący 45% sumy kwa-
sów nienasyconych [36].

Zawartość białka oraz jego skład aminokwasowy to 
główne cechy charakteryzujące wartość pokarmową 
paszy [24]. M. oleifera cechuje się relatywnie wysoką 
zawartością treoniny, tyrozyny, metioniny, waliny, feny-
loalaniny, izoleucyny, leucyny, histydyny, lizyny i trypto-
fanu w porównaniu do innych roślin drzewiastych [36]. 
Zawartość lizyny w omawianym materiale jest porówny-
walna do zawartości tego aminokwasu w makuchu rze-
pakowym. Natomiast zawartość metioniny w liściach 
M. oleifera jest wyższa niż w suszu z lucerny, ale stano-
wi tylko dwie trzecie zawartości w poekstrakcyjnej śru-
cie sojowej. Ze względu na to, jej stosowanie wymaga 
połączenia z nośnikami aminokwasów siarkowych 
(np. poekstrakcyjną śrutą sojową czy poekstrakcyjną 
śrutą rzepakową). Dzięki temu zabiegowi wprowadza-
my do dawki pokarmowej dobrze zbilansowane źródło 
białka i innych substancji odżywczych, nie powodując 
niedoboru aminokwasów siarkowych [6]. Umożliwi to 
uniknięcie zaburzeń aktywności enzymów oraz przebie-
gu przemian biochemicznych niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu [6]. W praktyce ho-
dowlanej dieta zapewniająca odpowiednią dawkę ami-
nokwasów siarkowych stanowi składową białka zawar-
tego w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Aktualnie komponenty pasz zawierające przeciwutle-
niacze pochodzenia roślinnego są szeroko stosowane 
w żywieniu zwierząt. Naturalnymi przeciwutleniaczami 
są głównie polifenole, polisacharydy, alkaloidy i witami-
ny [35]. Rośliny drzewiaste wykazują wyższą zawartość 

Tabela 1 
Procentowa zawartość substancji odżywczych w paszach przygotowywanych z roślin 
drzewiastych oraz innych pasz [26, 59]

Rodzaj paszy Gatunek rośliny
Białko  
ogólne

Tłuszcz  
surowy 

Włókno 
surowe 

Popiół  
surowy

Liście  
roślin  
drzewiastych 

Moringa oleifera 17,7% 2,8% 12,4% 10,5%

Morus alba 21,2-29,8% 5,5% 6,9% 11,6%

Broussonetia papyrifera 21,0% 3,2% 9,1% 12,1%

Caragana korshinskii 9,9% 3,2% 34,4% 6,7%

Paulownia tomentosa 17,41% 3,84% 23,87% 8,85%

Pasze  
białkowe  
powszechnie  
stosowane 

susz z lucerny 19,1% 2,3% 22,7% 7,6%

poekstrakcyjna śruta sojowa 54% 3,3% 2,8% 7,7%

poekstrakcyjna śruta rzepakowa 36% 2% 11% 7%

makuch rzepakowy 30% 10% 9% 5%
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roślinnych metabolitów wtórnych niż rośliny zielne. Li-
ście M. oleifera są bogate w witaminy, flawonoidy, fenole 
i karotenoidy [42]. Wysoka zawartość substancji aktyw-
nych w liściach moringi wykorzystywana jest przede 
wszystkim w celu poprawy jakości mięsa zwierząt ży-
wionych paszą z jej dodatkiem [53]. Ponadto, liście mo-
ringi wykazują wysokie stężenie karotenoidów, które śred-
nio wynosi 40 139 μg/100 g świeżej masy. Około 48% tej 
ilości stanowi β-karoten [52], który jest jednym z naj-
ważniejszych prekursorów witaminy A, substancji 
czynnej wspomagającej wzrost i rozmnażanie oraz 
utrzymującej różne funkcje fizjologiczne. Oprócz wita-
miny A liście moringi są również bogate w witaminę E, 
która działa antyoksydacyjnie, a tym samym chroni ko-
mórki przed szkodliwym działaniem reaktywnych form 
tlenu i pomaga wzmocnić odporność komórkową. Doda-
tek liści M. oleifera do dawek dla kóz i mieszanek dla 
brojlerów zapewnia stabilność oksydacyjną mięsa [53].

Związki biologicznie aktywne zawarte w roślinie to 
metabolity wtórne spełniające szereg funkcji. W zależ-
ności od zawartości związków biologicznie aktywnych 
w roślinie oraz składu dawki pokarmowej zawierającej 
konkretny dodatek roślinny mogą mieć one charakter 
antyżywieniowy lub działać korzystnie. Czynniki anty-
żywieniowe definiuje się jako substancje wytwarzane 
w roślinach w wyniku ich metabolizmu, które wchodzą 
w interakcje ze składnikami chemicznymi, zakłócając 
proces trawienia i wykorzystania paszy [56]. Jednak 
w niskich stężeniach mogą stanowić one efektywny re-
gulator przemian w żwaczu zmniejszający np. proces 
metanogenezy [25]. Biorąc pod uwagę mechanizm 
działania, czynniki antyżywieniowe można podzielić na 
cztery typy: substancje hamujące trawienie i wykorzy-
stanie białek, substancje hamujące wykorzystanie ener-
gii, substancje zwiększające zapotrzebowanie zwierząt 
na witaminy oraz substancje zaburzające układ odpor-
nościowy [54]. Spośród tych substancji inhibitory prote-
azy, kwas fitynowy, polifenole i lektyny roślinne stano-
wią zdecydowaną większość i wykazują główne działa-
nie antyżywieniowe [54].

Liście moringi są obiecującym dodatkiem paszowym 
dla zwierząt ze względu na wysoką zawartość substancji 
odżywczych, ale również niską zawartość czynników 
antyżywieniowych. Niemniej jednak zawartość substan-
cji antyżywieniowych w liściach M. oleifera różni się 
w zależności od odmiany i środowiska wzrostu [60]. 
Zawartość garbników w liściach Moringa oleifera waha 
się od 12 do 21 mg g-1 [17]. Zawartość garbników obniża 
się w procesie suszenia, fermentacji i kiszenia [64]. Są 
to związki fenolowe, które w wysokich stężeniach oddzia- 
łują z trypsyną i amylazą lub z substratami tych enzy-
mów, tworząc kompleksy. Kompleksy te są słabo przy-
swajalne przez zwierzęta, szczególnie monogastrycz-
ne. W niższych stężeniach wykazują one jednak ko-
rzystne dla zwierząt działanie antybakteryjne. W liściach 
M. oleifera występują również saponiny, jednak ich za-
wartość w suchej masie wynosi około 5 g kg-1 i nie wy-
kazują negatywnego wpływu na zwierzęta gospodar-
skie [36]. Również zawartość fitynianów utrzymuje się 
na niskim poziomie i wynosi około 22 mg g-1 w suchej 

masie [58]. Zawartość szczawianów, które w wysokich 
dawkach mogą mieć negatywny wpływ na funkcjono-
wanie układu pokarmowego, utrzymuje się na pozio-
mie 27,5 mg g-1, podczas gdy w zielonych liściach ama-
rantusa wynosi około 100 mg g-1 [45]. 

W 1962 roku po raz pierwszy zastosowano nasiona 
moringi jako dodatek paszowy dla krów mlecznych [47]. 
W żywieniu zwierząt stosuje się także liście, młode 
pędy oraz pozostałości nasion po ekstrakcji oleju [66]. 
Moringa wykorzystywana jest w żywieniu zwierząt mo-
nogastrycznych, przeżuwaczy oraz ryb. 

W żywieniu zwierząt monogastrycznych najczęściej 
wykorzystywanym źródłem białka jest poekstrakcyjna 
śruta sojowa [59]. Zawiera ona dużą ilość białka suro-
wego, którego jakość decyduje o przyrostach masy cia-
ła. Badania nad wykorzystaniem moringi w mieszan-
kach dla kurcząt brojlerów wykazały, że dodatek liści 
poprawia kondycję kurcząt poprzez regulację składu 
flory jelitowej, co skutkuje zwiększonymi przyrostami 
masy ciała [16, 30, 38]. Alabi i wsp. stwierdzili wzrost 
masy ciała i wyższy współczynnik konwersji paszy w po-
równaniu z grupą kontrolną u brojlerów żywionych pa-
szą zawierającą ekstrakt z liści M. oleifera [4]. W bada-
niach przeprowadzonych przez Onunkwo i George’a nie 
wykazano różnicy w spożyciu paszy oraz przyroście 
masy ciała kurcząt brojlerów karmionych poekstrakcyj-
ną śrutą sojową z dodatkiem liści M. oleifera w porów-
naniu do grupy kontrolnej karmionej bez dodatku morin-
gi [41]. Susz z liści M. oleifera może zatem stanowić 
dodatkowe źródło białka w mieszankach paszowych dla 
drobiu, nie obniżając wskaźników wzrostu. Badania 
Ayssiwede i wsp. wykazały, że dodatek liści M. oleifera 
oraz mączki z orzeszków ziemnych (nośnika białka) 
w ilości 24%, całkowitej ilości mieszanki, nie obniża 
średniego dziennego przyrostu masy ciała, jakości tu-
szy oraz cech morfologicznych wybranych części ukła-
du pokarmowego u kurczaków senegalskich [5]. Spo-
śród wszystkich wprowadzonych dawek, to dodatek 8 
i 16% liści M. oleifera do diety wykazywały największy 
wpływ na przyrost masy ciała kurcząt senegalskich w cho-
wie ekstensywnym. Gadzirayi i wsp. badali potencjał 
M. oleifera jako substytutu białka poekstrakcyjnej śruty 
sojowej w żywieniu brojlerów [19]. Mimo tego, że spoży-
cie paszy w poszczególnych grupach brojlerów podda-
nych 42-dniowemu tuczowi intensywnemu nie różniło 
się znacząco, wykazano pozytywny wpływ na wartości 
współczynnika wykorzystania paszy we wszystkich gru-
pach otrzymujących dodatek M. oleifera. Dodatek suszu 
z liści moringi zwiększył liczebność czerwonych krwinek 
u kurcząt [31]. Jest to spowodowane stosunkowo wyso-
ką zawartością żelaza w liściach M. oleifera.

Moringa oleifera stanowi również potencjalne źródło 
białka w żywieniu trzody chlewnej. Wieprzowina stano-
wi jeden z najczęściej spożywanych rodzajów mięs w na-
szej kulturze. Wysokie wymagania konsumentów spra-
wiają, że hodowcy trzody chlewnej poszukują alterna-
tywnych pasz, które umożliwią osiągnięcie wysokiej 
wydajności rzeźnej oraz wysokiej jakości produktów, nie 
generując równocześnie wyższego kosztu produkcji. 
Badania wykazują, że susz z liści M. oleifera znacząco 
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poprawia jakość mięsa trzody chlewnej [37]. W do-
świadczeniach przeprowadzonych przez Abdel-Azeem 
i wsp. tuczniki karmione mieszanką zawierająca 5% liści 
M. oleifera nie wykazały niższego współczynnika wyko-
rzystania paszy i cech jakościowych tuszy (właściwości 
organoleptyczne mięsa) [1]. Mięso przechowywane w wa-
runkach chłodniczych dłużej utrzymywało właściwy za-
pach oraz ciemnoczerwony kolor. Zwierzęta otrzymu-
jące mieszankę zawierającą ponad 5% suszu z liści 
M. oleifera wykazywały zwiększone dzienne spożycie 
paszy przy niższym współczynniku jej wykorzystania 
[37]. Uzyskane wyniki zależą między innymi od rasy 
zwierzęcia oraz składu mieszanki paszowej. Włączenie 
40% suszu z liści M. oleifera do mieszanki dla meksy-
kańskiej rasy bezwłosych świń nie wpłynęło na współ-
czynniki wzrostu [10], jednak wysoki udział suszu z liści 
M. oleifera spowodował wzrost zawartości nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i mię-
sie zwierząt, co stanowi pozytywny efekt dla konsumen-
tów mięsa. Efekty mogą zależeć także od wieku zwie-
rząt. Zawartość 10% liści M. oleifera w mieszankach 
typu prestarter i starter dla prosiąt nie wykazały żadnej 
różnicy w średnich przyrostach dziennych [2]. 

Badania z wykorzystaniem M. oleifera były również 
prowadzone na przeżuwaczach. Mięso oraz mleko 
zwierząt przeżuwających są bogatym źródłem białka, 
oraz substancji biologicznie aktywnych o potwierdzo-
nym działaniu prozdrowotnym [63]. Ze względu na wy-
soką zawartość związków biologicznie aktywnych oraz 
nienasyconych kwasów tłuszczowych w liściach morin-
gi, jest ona wykorzystywana w żywieniu przeżuwaczy 
nie tylko w celu poprawy jakości uzyskiwanych produk-
tów, ale również ograniczenia rozmiaru emisji metanu. 
W badaniach in vitro z wykorzystaniem płynu żwacza 
krów mlecznych oceniano wpływ dawki pokarmowej za-
wierającej poekstrakcyjne śruty rzepakowe i sojowe 
oraz dawki z dodatkiem M. oleifera w formie świeżych 
liści lub ich ekstraktu [57]. Wykazano, że dzienna emisja 
metanu zmniejszyła się o około 17% w każdej grupie, 
w której wykorzystano dodatek moringi [58]. Podobnie, 
dodatek ekstraktu liści M. oleifera do dawki pokarmowej 
bazującej w głównej mierze na kukurydzy ograniczył 
emisję metanu od krów mlecznych [43]. Możliwości 
ograniczenia produkcji metanu u zwierząt przeżuwają-
cych otrzymujących liście M. oleifera potwierdziły rów-
nież badania przeprowadzone w warunkach in vitro 
przez Dey i wsp., którzy analizowali płyn żwacza bawo-
łów. Według autorów uzyskane wyniki redukcji są efektem 
obecności wtórnych metabolitów roślinnych (m.in. sapo- 
nin i garbników) w liściach M. oleifera, które modulują 
skład mikroflory żwacza, w tym metanogenów [11]. 

Pedraza-Hernández i wsp. w badaniach na kozach 
zaproponowali nowatorską strategię z wykorzystaniem 
ekstraktu M. oleifera i żywych kultur drożdży (Saccha-
romyces cerevisiae) jako suplementów paszowych. 
Wyniki badań wykazały, że połączenie ekstraktu M. ole-
ifera i S. cerevisiae w zastosowanej dawce skutecznie 
ogranicza produkcję metanu [44]. Dong i wsp. wykazali 
redukujący wpływ M. oleifera na liczebność poszczegól-
nych grup metanogenów w żwaczu krów mlecznych [12]. 

Bogactwo mikroorganizmów w żwaczu sprawia, że 
pomimo wysokiej zawartości węglowodanów struktural-
nych (celulozy i hemicelulozy), a także ligniny w rośli-
nach drzewiastych, mogą być one wykorzystane jako 
komponent dawki dla przeżuwaczy. Badania przepro-
wadzone na krowach mlecznych wykazały, że dodatek 
liści M.oleifera istotnie wpływa na zwiększenie pobrania 
paszy oraz jej strawność [49, 59]. W eksperymencie 
przeprowadzonym przez Sanchez i wsp. wykazano, że 
w przypadku dodania do siana traw liści M. oleifera, 
strawność paszy wzrasta o około 30% [49]. W innym 
doświadczeniu, oprócz zwiększenia strawności paszy, 
wykazano wzrost produkcji mleka o około 6%, w porów-
naniu z grupą kontrolną, już od pierwszego dnia ekspe-
rymentu [59]. Dodatek M. oleifera miał również wpływ 
na modyfikację profilu kwasów tłuszczowych w mleku. 
Wykorzystanie jej w dawce dla krów mlecznych spowo-
dowało obniżenie zawartości nasyconych kwasów tłusz-
czowych o 4,6 do 5,6% ogólnej puli oznaczanych kwa-
sów. Jednocześnie zwiększyła się również zawartość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych o 11,5 do 13,9%. 
W badaniach Zheng i wsp. dodatek moringi nie wpłynął 
istotnie na spożycie suchej masy, wydajność mleczną 
ani skład mleka krów w okresie laktacji. Wykazano jed-
nak, że zbyt wysoki udział moringi w paszy może spo-
wodować obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego 
przy wzroście stężenia mocznika w surowicy krwi [67]. 

Badania przeprowadzone przez Adegun i wsp., w któ-
rych określano wpływ suszu z liści M. oleifera jako sub-
stytutu śruty z nasion bawełny na przyrosty tryków, nie 
wykazały zmian w przyrostach masy ciała w porówna-
niu do grupy kontrolnej [3]. Liście M. oleifera nie wpłynę-
ły na pobranie suchej masy dawki pokarmowej u kóz, 
a także na wartość współczynnika przeżuwania i straw-
ność paszy w porównaniu z dawką pokarmową, gdzie 
wykorzystano Leucaena leucocephala [30]. W badaniach 
przeprowadzonych na zachodnioafrykańskich owcach kar-
łowatych żywionych dawką pokarmową z dodatkiem 25% 
liści M. oleifera stwierdzono wysokie spożycie suchej 
masy, wysoką strawność składników pokarmowych 
oraz poprawę profilu hematologicznego owiec [13]. Po-
zytywny wpływ M. oleifera na profil hematologiczny krwi 
wykazano również w badaniach z wykorzystaniem kóz 
nubijskich. Stwierdzono zwiększenie całkowitego stęże-
nia białka, albuminy i glukozy oraz jednoczesne obniże-
nie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy 
krwi [22].  

Moringa oleifera wykazuje silne działanie przeciw-
drobnoustrojowe oraz przeciwutleniające. Za powyższe 
funkcje odpowiada wysoka zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, flawonoidów, kwasu askorbino-
wego, fenoli oraz karotenoidów w organach roślinnych 
[22, 28]. Dzięki tym właściwościom moringa może być 
stosowana jako naturalny środek przeciwdrobnoustrojo-
wy w konserwacji żywności. Liczne badania wskazują, 
że ekstrakt z liści moringi może hamować wzrost takich 
bakterii jak: Staphylococcus, Baccillus, Listeria, Esche-
richia [48], które często wykrywane są również w ki-
szonkach [65]. Zmniejszenie liczebności drobnoustro-
jów jest pożądane, ponieważ obecność takich mikroor-
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ganizmów jak Clostridia, Bacillus i Enterobacter prowa-
dzi do akumulacji kwasu masłowego i rozkładu białka 
podczas procesu kiszenia [55]. W praktyce wprowadza-
nie do dawek pokarmowych kiszonek o wysokiej zawar-
tości kwasu masłowego, prowadzi do zmniejszenia po-
brania paszy. 

Dzięki właściwościom przeciwdrobnoustrojowym mo-
ringa może być wykorzystywana do stabilizowania pro-
cesów podczas kiszenia. Badania mające na celu wyka-
zanie wpływu liści M. oleifera na jakość kiszonki wyka-
zały, że dodatek moringi w ilości 25% i 50% materiału 
zakiszanego powoduje znaczne obniżenie zawartości 
kwasu masłowego oraz amoniaku [65]. Obniżenie za-
wartości kwasu masłowego poniżej 5 g/kg suchej masy 
ogranicza jego negatywny wpływ na pobranie paszy 
przez zwierzęta. Dodatkowo wykazano zmniejszenie li-
czebności populacji bakterii szczepu Enterobacter i Clo-
stridium, co ma pozytywny wpływ na jakość kiszonki, 
ponieważ ich obecność prowadzi do akumulacji kwasu 
masłowego oraz proteolizy białka w trakcie procesu ki-
szenia. 

Na podstawie przedstawionego przeglądu literatury 
można stwierdzić, że M. oleifera może być z sukcesem 
hodowana oraz stosowana w żywieniu różnych grup 
zwierząt w Polsce. Bogata zawartość substancji odżyw-
czych oraz związków biologicznie aktywnych sprawia, 
że moringa z sukcesem może być i jest wykorzystywana 
w produkcji zwierzęcej jako wartościowy komponent pa-
szowy. Należy jednak pamiętać o stosowaniu jej w połą-
czeniu z nośnikami aminokwasów siarkowych. Oprócz 
stosowania, jako alternatywne źródło białka, warto 
zwrócić uwagę na jej potencjał w ograniczaniu rozmiaru 
emisji metanu. Dodatkowo może ona przyczynić się do 
zwiększenia wydajności mlecznej oraz przyrostów zwie-
rząt. Warto jednak zwrócić uwagę, na jej odpowiednią 
ilość w dawce pokarmowej. W tym przypadku należy 
wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ich stan zdrowia oraz 
różnice gatunkowe, aby ustalić dawkę, dzięki której w bez-
pieczny sposób osiągnięte zostaną pożądane efekty. 
Dodatek M. oleifera stanowi nie tylko korzyść dla ho-
dowcy, ale również dla konsumenta. Dzięki wprowadze-
niu jej do diety możliwa jest modyfikacja profilu kwa-
sów tłuszczowych oraz poprawa jakości mięsa. Udo-
wodnione działanie przeciwdrobnoustrojowe moringi 
może być również wykorzystane w przypadku stoso-
wania jej jako naturalny konserwant. Przedstawione 
wyżej badania potwierdzają szeroką gamę zastoso-
wań liści M. oleifera.
Praca wykonana została w ramach projektu badawczego Naro-
dowego Centrum Nauki OPUS, nr 2016/23/B/ NZ9/0342.
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Naukowcy z całego świata przewidują wzrost ludności 
w ciągu kilku najbliższych dekad [3, 4, 21]. Z pewnością 
będzie to się wiązało ze wzrostem produkcji mięsa [10]. 
Dlatego też w tym kontekście coraz częściej mówi się 
o bezpieczeństwie żywności, które początek ma w pro-
dukcji pasz – strategia „od pola do stołu” (from field to 
fork) [2]. 

Pasze podawane zwierzętom, jeśli są odpowiedniej 
jakości, mogą zagwarantować wyższą zdrowotność 
zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza pasz leczniczych, gdyż 
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są głównym sposobem podawania zwierzętom gospo-
darskim antybiotyków doustnie w celu zwalczenia danej 
jednostki chorobowej. W związku z tym, ich produkcja 
oraz obrót zostały objęte kontrolą urzędową, gdyż nie 
może dojść do sytuacji, aby pozostałości po substan-
cjach przeciwbakteryjnych znajdowały się w mięsie 
przeznaczonym dla konsumentów. Nie ma możliwości 
także zaprzestania stosowania pasz leczniczych, gdyż 
antybiotykoterapie wciąż są niezbędne w leczeniu i pro-
filaktyce wielu chorób [16]. O wartości pasz leczniczych 
oraz ich wysokiej jakości decyduje również ich jedno-
rodność, czyli homogeniczność. Jednorodność składu 
mieszanki w całej jej objętości ma kluczowe znaczenie, 
gdyż gwarantuje utrzymanie stałej zawartości substan-
cji czynnej w 1 g paszy [17]. 

Stosowanie pasz leczniczych

W 2006 roku, kiedy to wprowadzono zakaz stosowania 
antybiotykowych stymulatorów wzrostu w produkcji 
zwierzęcej, które do tej pory były podawane jako doda-
tek do wody lub paszy, wzrosło zapotrzebowanie na pa-
sze lecznicze [6, 12, 13]. Dodatkowo pozytywnie wpły-
nęło to na wzmożone kontrole prowadzone przez służby 
weterynaryjne w celu oceny procesu dodawania anty-
biotyków czy innych substancji leczniczych do pasz. Ma 
to szczególne znaczenie, gdyż niekontrolowany doda-
tek antybiotyków do pasz może prowadzić do wystąpie-
nia niedozwolonych poziomów pozostałości w mięsie, 
które przeznaczone jest do spożycia przez ludzi [14]. 




