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W poszukiwaniu nowych źródeł białka Instytut Zootechniki rozpoczął 

szerokie badania nad możliwością produkowania biomasy jednokomór- 

kowych glonów z gatunku Chlorella elipsoidea, jako nowego składnika 

dawek paszowych dla zwierząt gospodarskich. 

Istnieje wiele prac, w których dokonano oceny wartości odżywczej 

glonów jako źródła białka i innych składników w żywieniu zwierząt 

i człowieka. Combs (1) w doświadczeniach na młodych kurczętach stwier- 

dza, że glony stanowią cenne źródło witamin. Zastąpienie 10 procent 

śruty sojowej (w diecie zbożowej ubogiej w witaminy) tą samą ilością 

suszonych glonów dało wyraźną poprawę wagi żywej osiąganej przez 

kurczęta. Fink (3) w testach wzrostowych na szczurach wykazał wysoką 

wartość odżywczą glonów Scenedesmus, wyższą w porównaniu z biał- 

kiem mleka chudego i ovoalbuminy. Lubitz (8) podaje, że jakość pokar- 

mowa i strawność białka pewnego szczepu Chlorella osiąga wysokie war- 

tości. Odmienne wyniki otrzymano w innych badaniach. Cook i in. (2) 

w doświadczeniach na szczurach dowodzą, że efektywność pokarmowa 

białka glonów jest niższa w porównaniu z gotowaną mąką owsianą i od- 

tłuszczonym mlekiem w proszku. Leveille i in. (7) podają, że białko glo- 

nów odznacza się dużo niższymi wartościami PER w porównaniu z biał- 

kiem soi (u kurcząt) i kazeiny (u szczurów). Malek, Bauer (9) donoszą, 

że w żywieniu trzody chlewnej i kurcząt białko glonów odznacza się niż- 

szą jakością pokarmową niż białko drożdży. 

W poprzedniej pracy (Koreleski, 6) wykazano, że wartość biologicz- 

na oraz strawność białka glonów, oznaczona przy użyciu szczurów, 

kształtuje się na bardzo niskim poziomie w porównaniu z białkiem soi. 

Wysunięto jednak przypuszczenie, że powodem tego było nieodpowiednie 

suszenie biomasy oraz inne czynniki. Postanowiono ponownie zbadać 

jakość odżywczą i strawność białka glonów, zarówno suszonych, jak 

i surowych, oraz glonów wzbogaconych dodatkiem DL-metioniny. Zwie-
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rzętami testowymi w tym doświadczeniu były szczury laboratoryjhe oraz 

brojlery. | 

MATERIAŁ I METODA 

W doświadczeniach badano biomasę glonów Chlorella elipsoidea wy- 

produkowanych w Zakładzie Instytutu w Tyliczu. Glony przechowywano 

w formie zamarzniętych pakietów w temperaturze —20°C. Suszenie 

glonów przeprowadzono pod lampami podczerwonymi. Temperatura 

na powierzchni suszonej masy wahała się od 38 do 45°C. Wysuszony 

produkt rozdrabniano na młynku. 

Doświadczenie na szczurach przeprowadzono metodą bilansową wed- 

ług Thomasa Mitchella (Nehring, Bock, 12; Nehring, Haesler, 11) przy 

użyciu rosnących samców o wadze początkowej 50—70 g. Badano war- 

tość biologiczną (BV) oraz współczynniki strawności rzeczywistej białka 

glonów surowych, suszonych oraz suszonych — wzbogaconych dodatkiem 

DL-metioniny. Jako odniesienia użyto białka śruty sojowej. Obliczono 

również współczynnik przyswojenia białka netto (NPU) według Millera 

i Bendera (10) oraz wartość białka netto (NPV) — (Schiller 13). 

W doświadczeniach na kurczętach użyto kogutków—mieszańców ras: 

White American X Sussex, w wieku początkowym 6 tygodni i ciężarze 

700—750 g. Każdą grupę (9 ptaków) umieszczono w trzech klatkach 

strawnościowych. Pojedynczą klatkę traktowano jako jednostkę przy 

obliczeniach bilansowych i statystycznych. Skład diet użytych w do- 

świadczeniu podano w tabeli 1. W diecie II, III, i IV soja lub glony sta- 

nowiły jedyne źródło białka. 

Tabela 1 

Skład mieszanek użytych w doświadczeniach bilansowym i wzrostowym na drobiu 

oraz wyniki analizy chemicznej (%) 
  

  

, Mieszanka 
e Mieszanka Mieszanka Mieszanka z glonami 

Składniki standardowa ze śrutą z glonami suche 
„finiszer” sojową suchymi Apr «metionina 

Glony suche Wyprodukowana — 40,00 40,00 

Śruta sojowa poekstrak- w „Bacutil” wg с 

cyjna przyjętych norm 43,90 — — 

Glukoza (cukier skro- 

biowy) 54,10 58,00 57,50 

Mieszanka mineralno- 

witaminowo-antybio- 

  

tykowa „Mikro DKA” 2,00 _ 2,00 2,00 

DL-metionina — — 0,50 

Razem 100,00 100,00 100,08 
  

Zawartość białka 
- 20,06 23,98 22,40 22,57 
w dawce = 
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Doświadczenie trwało 24 dni, w czasie których prowadzono dokład- 

ną rejestrację ilości zjadanej paszy oraz badano przyrosty ciężaru grup. 

Na podstawie tych danych obliczono efektywność wzrostową badanych 

białek. W drugim tygodniu doświadczenia przeprowadzono dodatkowo 

7-dniową kolekcję odchodów w celu określenia współczynników straw- 

ności białka stosowanych diet oraz bilansu azotu. Ponadto poczyniono 

próby obliczenia tzw. względnej wartości biologicznej białka, nie 

uwzględniając azotu przemiany podstawowej (Fisher, 4). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA 

Wyniki doświadczeń na szczurach podano w tabeli 2. Stwierdzono, że 

wartość biologiczna białka glonów jest o 8% miższa w. porównaniu 

do białka soi (różnica statystycznie nieistotna). Dodatek metioniny powo- 

duje wyraźne polepszenie wartości biologicznej, która osiąga wielkości 

znacznie wyższe w porównaniu z białkiem samych glonów lub białkiem 

soi (różnice statystycznie wysoce istotne). 

Tabela 2 

Wyniki doświadczeń bilansowych na szczurach laboratoryjnych 

  

  

Śruta c Sruta Glony 
m | Glony sojowa ony SoJOWa — suszone+DL 

Badana wielkość suszone poekstra- surowe poekstra- -metionina 
kcyjna kcyjna 

doświadczenie I doświadczenie II 
  

Wartość biologiczna 

białka (BV) $ 62,3+3,60  65,6--1,03 59,8+3,98  66,34-5,44  80,7:1-1,57 

Współczynniki straw- 

ności rzeczywistej 
białka s  75,8Ł1,82 845+1,40 72,2+5,91 90,3+1,96 78,91+3,84 

Przyswojenie białka 
netto (NPU) $ 47,2+3,14 55,4+1,02 43,2+4,88  59,0+3,71 62,7-+1,78 

Wartosé biatka netto 
(NPV) $ 25,5--1,69  25,21-0,47 5,9+2,04 26,8+1,71  33,8-2,97 

Srednie przyrosty cie- 

zaru w czasie 

doświadczenia 

ścisłego (w g przy 

rostu na 1 g pobra- 

nego białka) 1,33 2,24 1,39 1,74 1,97 

  

  

sx?— (SX)? 
s — odchylenie standardowe obliczono wg wzoru: $ = п 

п 1 

Jeżeli chodzi o współczynnik strawności rzeczywistej białka glonów, 

stwierdzono, że jest on niższy w porównaniu z białkiem soi (różnica sta-
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tystycznie istotna). Obliczone wskaźniki przyswojenia białka netto (NPU) 
dowodzą niższej wartości odżywczej białka glonów w porównaniu z 'soją. 
W przypadku glonów surowych różnica jest statystycznie istotna. Doda- 
tek DL-metioniny powoduje wyraźne zwiększenie NPU białka glonów, 
który osiąga wartości nieznacznie wyższe w porównaniu do NPU białka 
soi. Po dodaniu tego aminokwasu wzrost NPU białka glonów jest staty- 
stycznie wysoce istotny. W celu praktycznego wycenienia ekonomicz- 
nej wartości glonów jako źródła białka wprowadzono wskaźnik tzw. 
wartości białka netto (NPV), będący połączeniem wskaźnika jakości od- 
żywczej białka i procentowej zawartości białka w paszy. Białko suszo- 
nych glonów dorównuje pod względem NPV śrucie sojowej. Dodatek 
metioniny podwyższał jeszcze NPV. Glony surowe jako źródło białka 
odznaczają się natomiast niższym miernikiem NPV z uwagi na stosun- 
kowo niewielką procentową zawartość białka w masie (13,70% w po- 
równaniu do 53,96% zawartości białka w glonach suszonych i 45,49% 
\ 501). 

Przytoczone dla orientacji przyrosty ciężaru szczurów w .czasie do- 
„świadczenia (w g przyrostu na 1 g skonsumowanego białka) zgadzają się 
ogólnie ze wskaźnikami NPU. Glony surowe lub suszone dały słabsze 
efekty wzrostowe w porównaniu z soją, natomiast po uzupełnieniu me- 
tioniną przewyższają białko soi. Warto tutaj wspomnieć, że wyniki otrzy- 
mane w doświadczeniu są znacznie wyższe od wyników poprzedniej pra- 
cy (Koreleski, 6). Powodem tego było głównie zastosowanie zbyt wy- 
sokiej temperatury przy suszeniu biomasy glonów użytych we wspom- 
nianej pracy oraz inne czynniki, które ze względu na ograniczony zakres 
doniesienia nie zostaną omówione. Wpływ. sposobu preparowania i przy- 
rządzania masy glonowej na późniejszą strawność i jakość odżywczą 
produktu podkreślali już w swoich pracach Cook i in. (2) oraz Witt i in. 
(14). | 

Wyniki doświadczeń na kurczętach podano w tabeli 3. Współczynniki 
strawności białka badanych diet wskazują na to, że strawność białka glo- 
nów jest również i dla kurcząt niższa niż strawność białka soi oraz biał- 
ka mieszanki standardowej „finiszer”. Różnice w obu przypadkach były 
statystycznie wysoce istotne. Ciekawe jest to, że glony uzupełnione me- 
tioniną wykazują strawność dużo niższą w porównaniu z glonami nie 
uzupełnionymi (różnica statystycznie wysoce istotna). Trudno przypusz- 
czać, aby to był wpływ dodatku metioniny. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest raczej fakt, że w przypadku diety zawierającej glony nie 
uzupełnione dodatkiem metioniny spożycie paszy (a zatem i białka) 
gwałtownie spada. Biorąc jeszcze pod uwagę stosunkowo duży rozrzut 
wartości w grupie żywionej glonami nie uzupełnionymi metioniną wy- 
daje się, że współczynnik strawności 59,5%, uzyskany dla glonów uzupeł- 
nionych metioniną, należy przyjąć jako rzeczywisty. | 

Pozorna wartość biologiczna mieszanki standardowej, diety z soją
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oraz glonami uzupełnionymi metioniną kształtowała się na podobnym 

poziomie. Natomiast białko glonów wykazało dużo niższą wartość bio- 

logiczną. Jeżeli chodzi o przyrosty wagi żywej na 1 g pobranego 

białka najwyższą wartość otrzymano skarmiając mieszankę standardową, 

a nieco niższą przy diecie z soją. Natomiast wyniki dla białka glonów, 

zarówno bez, jak i z dodatkiem DL-metioniny, wykazywały wartości sta- 

tystycznie wysoce istotnie niższe. Jakkolwiek dodatek metioniny wyraź- 

nie polepszał efektywność białka glonów, nie osiągnęła ona takiej 

wartości, jak w przypadku mieszanki standardowej i soi. Podobnie kształ- 

tuje się zużycie paszy oraz średnie przyrosty kurcząt w czasie doświad- 

czenia. Podane w tabeli średnie spożycie paszy w czasie doświadczenia 

wyraźnie wskazuje na wystąpienie obniżenia apetytu w przypadku skar- 

miania glonów nie uzupełnionych metioniną. Wyniki wzrostowe do- 

świadczenia na kurczętach zgadzają się ogólnie z rezultatami prac 

Leveill'a i in. (7) oraz Cooka i in. (2). 

  

Tabela 3 

Zestawienie wyników doświadczalnych na kurczętach 

Mieszanka Mieszanka Mieszanka 

standardowa ze śrutą Mieszanka z glonami 

Badana wielkość „Finiszer”  poekstrak- z glonami suchymi 

dla brojle- cyjną suchymi --DL-me- 

rów sojową tionina 

  

Współczynnik strawności 

białka ogólnego s 85,4--0,95 90,1+1,86 74,2+5,07 59,5-+0,83 

Wartość biologiczna po- | | 
zorna badanych bia- 

łek (BV) $ 48,8 --4,78 50,4+3,99 30,0+5,44 50,7- 8,28 

Średnie przyrosty cie- 

żaru kurcząt w czasie 

okresu doświadczenia 

(5) 5 660,0--68,85 658,9--71,52 15,6-51,90  366,7-43,07 

Przyrost ciężaru na 1 g 

spożytego białka (8) 5 1,582--0,40  1,330--0,24 0,074-0,13 0,837-0,07 

Zużycie paszy na pro- 

dukcję 1 kg przyrostu 3,06 3,13 8,44 5,30 
Średnie ilości paszy po- 

branej podczas do- 

świadczenia (kg/szt.) 2,02 2,06 1,32 1,94 

  

Porównując dane otrzymane w doświadczeniach na szczurach labo- 

ratoryjnych i kurczętach można zauważyć, że pod względem wartości 

biologicznej białka, glony nie uzupełnione metioniną wykazują niższą 

wartość w porównaniu z białkiem śruty sojowej. Białko glonów uzupel- 

nione metioniną osiąga wartości zbliżone do białka soi w przypadku
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kurcząt i dużo wyższe od soi w przypadku szczurów laboratoryjnych. 
Potwierdza to ogólnie panujący pogląd, że białko glonów jest! ubogie 
w ten aminokwas (Lubitz, 8; Leveille i in., 7). Współczynniki strawności 
białka oznaczone przy użyciu szczurów i kurcząt pozwalają stwier- 
dzić, że białko glonów wykazuje wartości niższe w porównaniu z białkiem 
śruty sojowej. W dietach użytych w niniejszych doświadczeniach glony 
stanowiły jedyne źródło białka w żywieniu zwierząt. Stwarzało to oczy- 
wiście stresowe warunki, zważywszy, że glony są składnikiem, z którym 
zwierzęta te w normalnych warunkach nie stykają się. W innych bada- 
niach prowadzonych w Instytucie Zootechniki stosowano glony jako je- 
den ze składników mieszanek dla brojlerów. W badaniach Horbowskiej 
(5) oraz Zgłobicy i Hrycyka (15) wykazano, że zastąpienie niewielkiej 
ilości białka zwierzęcego lub roślinnego w mieszance standardowej 
„fimiszer” białkiem glonów pozwala na osiągnięcie końcowej wagi żywej 
kurcząt na równi z grupą kontrolną. Można więc stwierdzić, że jakkolwiek 
glony nie dają zadowalających przyrostów ciężaru u kurcząt rzeźnych 
w przypadku, gdy stanowią jedyne źródło białka w dawce, to jako skład- 
nik mieszanki pokarmowej, wprowadzone do niej w niewielkich ilościach 
(kilka procent) mogą stanowić źródło wartościowych składników odzyw- 
czych. Ten wniosek jest zgodny z opinią takich autorów, jak Witt i in. 
(14), Cook i in. (2). Oczywiście pamiętać należy o tym, że białko glonów 
jest ubogie w metioninę i pozostałe składniki mieszanki muszą być w 
ten składnik bogate. 
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Е. Кофелески, С. Лукашук, Б. Войтых 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ ВОДОРОСЛЕЙ И ИХ 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПОДОПЫТНЫХ КРЫСАХ 

И ДОМАШНИХ ПТИЦАХ 

Резюме 

Произведено 2 опыта на крысах балансовым методом Томаса Митчела. В 

обоих опытах применялись рационы, в которых единственным источником бел- 

ка были водоросли или соевая поэкстракционная мука. . 

Установлена высокая биологическая ценность белков водорослей дополнен- 

ных ОГ.-метионином по сравнению с белками водорослей и белками соевой муки. 

Коэффициент собственной переваримости белков водорослей был ниже по срав- 

нению с соевыми белками (существенная статистическая разница). Прибавка 

ШГ.-метионина вызвала статистически существенное повышение МРУ белков во- 

дорослей. На 4-х группах гибридных петухов УТИе American X Sussex, ro 9 

штук в группе, произведены опыты с возрастающими давками. ‚В рационе П, 

ТП и [\ единственным источником белков были водоросли или соя. Животные 

группы Т получали стандартную смесь „Е!152ег”. 

Установлена статистически существенная низкая переваримость белков во- 

дорослей по сравнению с белками соевой поэкстракционной муки и белками 

стандартной смеси. 

Биологическая ценность белков водорослей была ниже по сравнению с бел- 

ками соевой муки и белками стандартной смеси. Биологическая ценность бел- 

ков водорослей, дополненных ГПГ-метионином аналогична биологической цен- 

ности белков сои и стандартной смеси „Е1п157ег”. 

J. Koreleski, S. Łukaszuk, B. Wojtych 

THE BIOLOGICAL VALUE OF ALGAE PROTEIN AND DIGESTIBILITY OF 

ALGAE DETERMINED USING LABORATORY RATS AND CHICKENS 

Summary 

Two experiments were carried out using rats in the Thomas Mitchell method. 

In both experiments the diets were used in which the only source of protein were 

algae and soybean meal (control group). The higher biological value of algae 

supplemented with DL-methionine was demonstrated when compared with algae 

protein without supplement of amino acid and of soybean meal. The coefficient of 

true digestibillity of protein of algae was statistically lower comparing with 

soybean meal. The supplement of DL-methionine resulted in statisticcaly highly 

significant increase of N.P.U. of protein of algae. 

Four groups of cockerels of crossing White American X Sussex, 9 in each group, 

were used in growth trial experiment. The group No. I was control one, receiving 

the standard finisher mixture. The only source of protein in groups No. II, III 

and IV were algae or soybean meal. 

The lower digestibility of protein of algae when compared with the digestibi- 

lity of protein of soybean meal or digestibility of protein of the standard finisher 

mixture were statistically highly significant. The biological value of protein of 

algae was lower then the biological value of soybean meal or of protein 

standard finisher mixture. The biological value of algae protein supple- 

mented with DL-metionine was the same as biological value soybean meal or of the 

standard finisher mixture.


