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Badania przeprowadzono na 80 tucznikach, mie-
szańcach rasy (pbz × wbp), podzielonych na 
2 grupy. Grupa I — kontrolna i grupa II otrzymy-
wały mieszanki typu PT-1 i PT-2 o zalecanej 
w NŻŚ (1993) zawartości białka ogólnego i energii 
metabolicznej. W mieszankach zastosowano 
znaczący udział poekstrakcyjnej śruty rzepako-
wej; w PT-1 — 15% i w PT-2 — 10%. Do mie-
szanki dla grupy II wprowadzono dodatek fitazy 
mikrobiologicznej w ilości 1000 PU/kg. Prze-
prowadzone badania doprowadziły do stwier-
dzenia, że dodatek fitazy mikrobiologicznej do 
mieszanek z udziałem poekstrakcyjnej śruty 
rzepakowej dla tuczników wpłynął na uzyskanie 
nieco wyższych przyrostów masy ciała. Nie 
stwierdzono istotnych różnic w zużyciu paszy na 
kg przyrostu oraz jakości rzeźnej tusz. Straw-
ność pozorna Ca i P była istotnie większa 
(P ≤ 0,01) niż u zwierząt kontrolnych, nie otrzy-
mujących dodatku fitazy. Zauważono również 
tendencje do zwiększonej strawności białka 
i tłuszczu u tuczników z grupy doświadczalnej. 

An experiment was carried out with 80 crossbred 
fattening pigs (Polish Landrace × Polish Large 
White) divided into two groups. The group I 
(control) and group II were fed commercial diets 
PT-1 and PT-2, which contained recommended 
levels of crude protein and metabolizable energy 
(Polish Norms of Nutrition, 1993). Both diets 
were formulated with a relatively large proportion 
of extracted rapeseed meal "00", i.e., 15 and 
10% for PT-1 and PT-2, respectively. The diet 
for group II was supplemented with microbial 
phytase in the amount of 1000 phytase units/kg. 
The results of this study led to the conclusion 
that microbial phytase in diets containing 
extracted rapeseed meal "00" enhanced slightly 
body daily gains. However, no differences were 
found in the feed efficiency per kg of gain,  
and in carcass quality. Apparent digestibility  
of Ca and P was significantly greater (P ≤ 0.01) 
compared to the control fed without supplemental 
phytase. Also, a tendency to improved digestibility 
of protein and fat in the fattening pigs of group 
II was noticed. 
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Wstęp 

Wysoki udział w paszach pochodzenia roślinnego fosforu fitynowego (około 
60%), ogranicza jego przyswajanie przez świnie, dopingując do poszukiwania 
różnych metod, pozwalających na jego pełniejsze wykorzystanie. Jednym  
z bardziej interesujących rozwiązań jest dodatek fitazy mikrobiologicznej do pasz 
(Grela i Czech 1999). Dotychczasowe badania w tym zakresie, wykonane na 
drobiu (Schwarz i Hoppe 1992), prosiętach (Fuchs i in. 1997), tucznikach 
(Jongbloed i in. 1992; Fandrejewski i in. 1999) i lochach (Mroz i Krasucki 1996; 
Krasucki i Grela 1997) wskazują, że dodatek tego enzymu dodatnio wpływa na 
strawność organicznych i nieorganicznych składników pokarmowych, a także  
w wielu przypadkach powoduje poprawę efektów produkcyjnych. W składzie 
recepturowym mieszanek dla świń poekstrakcyjna śruta rzepakowa znalazła już 
zastosowanie jako częściowy lub całkowity substytut poekstrakcyjnej śruty sojowej 
(Krasucki 1998). Nasiona rzepaku zawierają jednak znaczne ilości P, w tym około 
60% stanowi fosfor fitynowy (Weremko 1997). 

Celem badań było określenie wpływu dodatku mikrobiologicznej fitazy do 
mieszanek pełnodawkowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej dla 
tuczników na tempo wzrostu, jakość poubojową tusz oraz strawność pozorną 
składników pokarmowych oraz Ca i P. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono na 80 tucznikach (40 loszek + 40 wieprzków), 
mieszańcach rasy (pbz × wbp) o początkowej masie ciała 30 ± 2 kg, podzielonych 
na 2 grupy żywieniowe. Grupa I — kontrolna i grupa II otrzymywały mieszanki 
typu PT-1 i PT-2 o zalecanej w NŻŚ (1993) zawartości białka ogólnego i energii 
metabolicznej (tab. 1). W mieszankach zastosowano znaczący udział poekstrak-
cyjnej śruty rzepakowej; w PT-1 — 15% i w PT-2 — 10%. Do mieszanki dla grupy 
II wprowadzono dodatek fitazy mikrobiologicznej Natuphos® w ilości 1000 PU/kg. 

Tuczniki trzymane po 5 sztuk w kojcach żywiono do woli mieszankami 
sypkimi z automatów typu Domino przy stałym dostępie do wody z poideł 
automatycznych. Kontrolowano pobieranie paszy w poszczególnych kojcach. 
Zwierzęta ważono trzykrotnie: na początku doświadczenia, przy masie ciała około 
65–70 kg i przed ubojem. Warunki zoohigieniczne odpowiadały stosowanym 
zaleceniom. Strawność pozorną składników pokarmowych pasz oceniano metodą 
wskaźnikową z zastosowaniem Cr2O3. Test wykonano na 8 tucznikach (4 loszki  
i 4 wieprzki) z każdej grupy przy masie ciała około 45–50 i 90–95 kg. Doświad-
czenie strawnościowe trwało 14 dni, w tym okres wstępny obejmował 8 dni. 
Podczas testu zwierzęta przebywały w pojedynczych klatkach strawnościowych.  
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Tabela 1 
Skład recepturowy (%) i wartość pokarmowa mieszanek dla tuczników w pierwszym  
(PT-1) i w końcowym (PT-2) okresie tuczu — Composition (in %) and nutritive value  
of diets for pigs in the grower period (PT-1) and finisher period (PT-2) 

Mieszanki — Diets 

kontrolna 
control 

doświadczalna  
experimental Składniki  

Ingredients  
[%] PT-1 

grower 
period 

PT-2 
finisher 
period 

PT-1 
 grower 
period  

PT-2 
 finisher 
period 

Śruta pszenna — Ground wheat 25,00 0,00 25,00 0,00 
Śruta jęczmienna — Ground barley 51,40 54,77 51,44 54,79 
Śruta owsiana — Ground oats 0,00 10,00 0,00 10,00 
Śruta z pszenżyta — Ground triticale 0,00 19,00 0,00 19,00 
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa „00” 
Rapeseed meal "00", extracted 

15,00 10,00 15,00 10,00 

Poekstrakcyjna śruta sojowa 
Soybean meal, extracted 

6,00 4,00 6,00 4,00 

Fosforan 2-Ca — Dicalcium phosphate 0,10 0,05 0,00 0,00 
L-lizyna HCl — L-Lysine – HCl 0,17 0,12 0,17 0,12 
Sól pastewna — Salt (NaCl) 0,23 0,21 0,23 0,21 
Kreda pastewna — Limestone 1,10 0,85 1,14 0,86 
Premiks PT-1 — Premix PT-1 1,00 0,00 1,00 0,00 
Premiks PT-2 — Premix PT-2 0,00 1,00 0,00 1,00 
Fitaza mikrobiologiczna*  
Microbial phytase 

0,00 0,00 0,02 0,02 

Razem — Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 kg mieszanki zawiera: — 1 kg of mixture contains: 

Energia metaboliczna, MJ 
Metabolisable energy, MJ 

12,30 12,10 12,30 12,10 

Białko ogólne — Crude protein, % 17,05 15,11 17,04 15,09 

Lizyna — Lysine, % 0,90 0,74 0,90 0,74 

Metionina + cystyna — Methionine +cystine, % 0,60 0,57 0,60 0,57 

Wapń — Calcium**, %  0,60 0,45 0,60 0,45 

Fosfor ogólny — Total phosphorus**, % 0,50 0,45 0,48 0,44 

Fosfor fitynowy — Phytate phosphorus, % 0,28 0,26 0,28 0,26 

*  Natuphos® — 5000 PU/g 
**  Zawartość Ca i fosforu ogólnego w grupie kontrolnej (I) dostosowano do zaleceń NRC (1998) 
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W okresie właściwych badań pobierano codziennie próby kału. Z dobowej 
kolekcji kału sporządzono próby średnie i przetrzymywano w zamrażarce w tem-
peraturze –20oC. W mieszankach i kale oznaczono zawartość składników 
pokarmowych według Skulmowskiego (1974). Zawartość P ogólnego oznaczono 
kolorymetrycznie z zastosowaniem metody Fiske-Subbarowa (1925), zaś fosforu 
fitynowego według Oberlasa (1971). Zawartość Ca oznaczono metodą spektro-
fotometrii absorpcji atomowej (ASA). Po osiągnięciu przez tuczniki masy 
ubojowej 110 kg, wybrano z każdej grupy po 4 loszki i 4 wieprzki, i po uboju 
przeprowadzono ocenę według metody SKURTCh (1977). 

Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji dla danych ortogonalnych. 
Istotność różnic między wartościami średnimi określono przy pomocy testu  
t-Studenta.  

Wyniki i ich omówienie 

Skład recepturowy i wartość pokarmową mieszanek dla tuczników w pierw-
szym (PT-1) i w końcowym (PT-2) okresie tuczu przedstawiono w tabeli 1. 
Zawartość składników pokarmowych, aminokwasów oraz wapnia i fosforu 
ogólnego w mieszankach dla grupy I odpowiadała stosownym normom (NŻŚ 
1993; NRC 1998). Wyeliminowanie fosforanu dwuwapniowego z mieszanek dla 
grupy II przyczyniło się do nieznacznego spadku fosforu ogólnego. Poziom fosforu 
fitynowego w mieszankach kontrolnych wahał się w granicach 56–58%, 
zaś w doświadczalnych 58–59% fosforu ogólnego. 

Strawność pozorna składników pokarmowych oraz wapnia i fosforu u tucz-
ników (tab. 2) w grupie kontrolnej mieściła się w granicach wyników spotykanych 
w dostępnym piśmiennictwie (Näsi i in. 1995, Kornegay i Qian 1996). Dodatek 
fitazy mikrobiologicznej do mieszanek dla zwierząt grupy doświadczalnej 
zwiększył istotnie (P ≤ 0,01) zatrzymanie wapnia i fosforu w organizmie. Podobne 
efekty zanotowali też inni autorzy (Weremko i in. 1997, Fandrejewski i in. 1999). 
Również współczynniki strawności pozornej dla białka i tłuszczu były nieznacznie 
wyższe u tuczników grupy doświadczalnej. Płeć nie wpłynęła znacząco na współ-
czynniki strawności poszczególnych składników pokarmowych. 

Dzienne przyrosty masy ciała oraz zużycie paszy przyjmowały nieznacznie 
korzystniejsze wartości w grupie doświadczalnej, ale różnice nie zostały 
statystycznie potwierdzone (tab. 3). Jakość rzeźna tusz nie była znacząco 
uzależniona od dodatku fitazy mikrobiologicznej do mieszanek dla tuczników, co 
potwierdzają inni autorzy (Fandrejewski i in. 1999). Wieprzki zużywały nieco 
więcej mieszanki na przyrost 1 kg masy ciała, a także cechowały się nieznacznie 
większym otłuszczeniem tusz w stosunku do loszek. 
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Tabela 2 
Współczynniki strawności pozornej — Apparent digestibility coefficients (%) 

Grupy żywieniowe 
Treatments 

Płeć 
Sex Składniki 

Nutrients 

Okres tuczu 
Fattening period 

[kg] I II loszki 
gilts 

wieprzki 
barrows 

SEM 

Białko ogólne 
Crude protein 

45–50 
90–95 

75,4 
77,6 

77,9 
79,2 

77,1 
79,3 

76,2 
77,5 

0,67 
0,61 

Tłuszcz surowy 
Crude fat 

45–50 
90–95 

41,8 
43,6 

43,6 
44,9 

41,3 
43,9 

44,2 
44,6 

1,92 
1,87 

Popiół surowy 
Ash 

45–50 
90–95 

39,4 
38,2 

40,3 
39,0 

39,6 
38,3 

40,1 
38,9 

0,94 
0,89 

Ca 
Ca 

45–50 
90–95 

45,8A 

41,3A
53,2B 

48,4B
49,9 
44,3 

49,1 
45,4 

0,98 
0,92 

P ogólny 
Total phosphorus 

45–50 
90–95 

41,3A 

46,3A
47,6B 

51,8A
44,6 
49,2 

44,3 
48,9 

0,89 
0,99 

A, B — wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (P ≤ 0,01) 
A, B — values in the same rows with different letters differ significantly (P ≤ 0.01) 
 

 
Uzyskane wyniki dowodzą, że z mieszanek z udziałem poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej można wyeliminować dodatek fosforanu wapnia, a wprowadzenie 
fitazy mikrobiologicznej daje również możliwość uzyskania korzystnych efektów 
produkcyjnych. 

Wnioski 

1. Dodatek 1000 PU fitazy mikrobiologicznej do 1 kg mieszanek dla tuczników 
z udziałem poekstrakcyjnej śruty z rzepaku „00” w ilości 15% w PT-1 i 10% 
w PT-2 przyczynił się do wyraźnie większego zatrzymania wapnia i fosforu 
w organizmie tuczników. 

2. Nie stwierdzono istotnych zmian w strawności pozornej białka i tłuszczu oraz 
w uzyskanych efektach produkcyjnych, jak i jakości rzeźnej tusz u tuczników 
otrzymujących mieszanki z dodatkiem fitazy mikrobiologicznej. 



Wacław Krasucki ... 574

Tabela 3 
Średnie przyrosty dzienne, wykorzystanie paszy i wybrane wskaźniki analizy rzeźnej 
Average daily gain, feed utilization and some characteristics of carcass quality 

Grupy żywieniowe
Treatments 

Płeć 
Sex 

Wyszczególnienie 
Item 

Okres tuczu
Fattening 

period 
kg I II loszki

gilts 
wieprzki 
barrows 

SEM 

Dzienne przyrosty masy ciała, g 
Average daily gain, g 

30–70 
70–110 
30–110 

760 
786 
768 

784 
796 
784 

769 
789 
771 

775 
793 
781 

11,4 
10,6 
12,2 

Zużycie mieszanki na 1 kg  
przyrostu masy ciała, kg 
Feed conversion ratio  
kg feed/kg gain 

30–70 
70–110 
30–110 

3,34 
3,46 
3,40 

3,14 
3,40 
3,27 

3,19 
3,38 
3,26 

3,29 
3,48 
3,41 

0,03 
0,02 
0,03 

Masa ciała przy uboju — Slaughter body weight, kg 110,7 110,3 110,2 110,8 0,25 

Wydajność rzeźna — Carcass yield, % 77,8 77,6 77,5 77,9 0,41 

Długość środkowa — Carcass length, cm 85,6 85,8 85,5 85,9 0,31 

Masa szynki właściwej — Weight of ham, kg 8,43 8,52 8,51 8,44 0,06 

Mięso szynki — Lean meat in ham, % 67,3 69,1 68,5 67,9 0,70 

Powierzchnia oka polędwicy — Loin eye area, cm2 41,7 42,2 42,3 41,6 0,47 

Grubość słoniny — Backfat thickness, mm: 
— nad łopatką — over shoulder 
— na grzbiecie — over middle back 
— na krzyżu — over hind back 
 średnia z 3 pomiarów  
 average of 3 measurements   
 średnia z 5 pomiarów  
 average of 5 measurements 

 
28,3 
21,1 

 
23,4 

 
23,9 

 
27,4 
19,9 

 
23,1 

 
23,3 

 
27,4
19,6

 
22,8

 
22,4 

 
28,4 
21,4 

 
23,7 

 
24,8 

 
0,41 
0,32 

 
0,28 

 
0,37 

Masa sadła — Leaf fat weight, kg 1,13 1,11 1,10 1,14 0,03 
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