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IJpłyloJ dodatku syntetycznych aminokwaSÓloJ na wykorzystanie białka 

paszy i produkcyjność zwierząt monogastrycznych nie zawsze jest 

korzystny. Jedną z przyczyn niższej wydajności zwierząt przy uzu

pełnieniu niedoborowej dawki aminokwasami w porównaniu z dodatkiem 

pełnowartościowego białka (np. mączki rybnej) może być szybkie 

tempo 1oJchłaniania syntetycznych aminokwasów i wynikające stąd 

ewentualne gorsze ich wykorzystanie, zwłaszcza gdy są dodawane do 

trudno rozpuszczalnego białka /5, 16/. Uydawało się więc celowe 

podjęcie próby ochronienia syntetycznej lizyny uzupełniającej jęcz

mień, w taki sposób, aby opóźnić jej absorpcję z przewodu pokarmo

wego. 

l"IETODYKA 

Doświadczenie przeprowadzono na 28 wieprzkach rasy ubp przy

dzielonych do czterech grup, po 7 sztuk w każdej. Eksperyment, 

rozpoczęty przy średniej masie ciała zwierząt 20,7 kg, trwał 

przez 90 dni. U żywieniu tuczników stosowano mieszanki pełnodaw

kowe o uproszczonym składzie podanym u tabeli 1. 
Lizyn~ chronioną przygotowano w formie preparatu żelatynowego 

z zastosowaniem formaliny według metodyki tzw. hartowania kapsu

łek żelatynowych /11/. 1 kg preparatu zawierał 0,5 kg L-lizyny.HCl. 

Stopień ochronienia aminokwasu określano pośrednio, badając roz

puszczalność azotu lizyny zawartej w preparacie. W czasie 1 godz. 

"trawienia" w roztworze pepsyny i HCl, azot lizyny rozpuszczał się 

w 421,, co pozwalało przypuszczać, Że aminokwas podawany w formie 

żelatynowego preparatu wchłaniany był z pewnym opóźnieniem w po

równaniu z lizyną podawaną w formie wolnej. 

Pasze podawano tucznikom indywidualnie, dwa razy dziennie, 

wraz z wodą w stosunku 1:1. 
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Skład{%) i uartość pokarmoua mieszanek 

Composition (%) and nutritive value of mixturee 

Tabela 1 

Wyszczególnienie 
Speci fication 

Mieszanka (qrupa) - Mixture (groue) 

Mączka rybna 
fish meal 

~ruta jęczmienna 
Ground barley 

Pol fa111iks 8
/ 

fosforan pastewny 
Phosphate 

Kreda pastewna 
Limestone 

Sól pastewna 
Salt 

I II 

0,0 

90,60 96,90 

o, 50 0,50 

D,45 1,85 

0,05 0,35 

0,40 0,40 

I II IV 

96,40 95,90 

o, 50 0,50 

1,85 1,a5 

0,35 0,35 

0,40 0,40 

o, 50 Lizyna uolna 
free l ysine 

Lizyna chroniona~ 1,00 
Protected łysina -------------------------------
W 1 kg mieszanki: 
I n 1 kg of mixture: 

białko ogólne 
(9) 152 103 104 105 crude protein 

białko strawne, (9) 114 75 73 73 digestible protein 

jednostki owsiane 1,03 1,05 1,03 1,02 oat units 

lizyna\) 
l Ysine g 7,BO 3,80 7,80 7,80 

a/ Według receptury Polfamiksu 4P, bez dodatku lizyny. 
Min e ral-vitamin mixture without lysine addition. 

b/ Preparat Żelatynowy z awierający 50% L-ly.zyny•HCl. 
Gelatine preparation containing 50% of L-lysine•HCl. 

W czasie doświadczenia przeprowadzono trzykrotnie badania bi

lansu azotu (przy masie ciała około 30 1 45 i 60 kg), za każdym 

razem na tych samych trzech sztukach z każdej grupy, z wyjątkiem 

trzeciego bilansu, który przeprowadzono tylko na tucznikach 

z grupy III i IV. W badaniach bilansowych określano retencj~ i 

wykorzystanie azotu oraz uydalanie azotu mocznika, azotu amino-
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uega i azotu kreatyniny u moczu. 

Padstauouą analizę chemiczną pasz, kału i moczu uykoneno 

według metod opisanych przez Skulmo1.Jskiego /14/. Azot u moczu 

oznaczano metodą kolorymetryczną uedług Brauna /4f, azot aminowy 

- metodą jodometryczną Pope'a i Stevensa /według 1/, azot kreaty

niny - metodą kalorymetryczną folina /według B/. 

W doświadczeniu określano ponadto przyrosty dzienne oraz zuży

cie paszy, jednostek owsianych, białka ogólnego i ogólnego straw

nego na 1 kg przyrostu masy ciała. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyniki kolejnych bilansów azotu przedstauiono u tabeli 2. 

Okres 
bilansouy 
Balance 
period 

1 
l3• kg) 

2 
(45 kg) 

3 
(6• kg) 

6rednio 
average 

Tabela 2 

~yniki bilansu azotu 
Results of nitrogen balance 

Retencja azotu 
Ni trogen retention 

g/ dzień - g/ d ay 

% N pobranego 
% of N intake 

% N strawionego 
% of N digested 

g/dzień - g/day 

% N pobranego 
% of N intake 

% N strawionego 
% of N digested 

g/dzień - g/day 

%
% N pobranego 

of N intake 

% N strawionego 
% of N digested 

g/dzień - g/day 

% N pobraner;o 
% of N intake 

%% N strawionego 
of N digested 

I 

15,46A 

45,58 

61, OA 

14, 59 

30,5 

40,6 

Gr upa -

Il 

7,668 b 

34,3b 

47, 38 

13, 37 

41, 6 

56,6 

AS• P~0,1'11; ąb - P~0.05, 

Group 

I ll 

9, 528 a 

40,8 

59, SA 

11,93 

36,7 

52,2 

16,99 

42,4 

58,8 

12, 82 

40, 1 

56,8 

IV 

9,B8Ba 

42,1 

60,6A 

1 o, 33 

30,7 

44,3 

1 7, 31 

43,D 

57,4 

12,47 

38,5 

53,6 
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Najwyższa dzienna retencja azotu w dwóch pierwszych okresach 

bilansowych była u tuczników z grupy I, natomiast wykorzystani e 

azotu, zwłaszcza strawionego, w grupach III i IV było takie samo 

lub wyższe niż w grupie kontrolnej (I), która wydalała istotnie 

więcej azotu w moczu. Różnice między grupą lll (wolna lizyna) 

a IV (lizyna chroniona) w zakresie retencji i wykorzystania azotu 

były małe i statystycznie nieistotne. Dzienna retencja azotu w 

grupach 111 i IV, niska w pierwszym i drugim okresie bilansowym, 

wzrosła w trzecim okresie do około 17 g, ca należy uznal za bar

dzo dobry wynik przy tak niskobiałkowych dawkach. Podobny rezul

tat uzyskali Wenk i wsp. /17/. 

W tabeli 3 przedstawiona dane dotyczące wydalania niektórych 

związków azotowych w moczu. ~rednie wyniki uzyskane w grupie III 1 

IV nie różniły się istotnie, chociaż nieco lepsze wskainiki 

(mniej azotu ogólnego i . mocznika a wi~cej azotu kreatyniny) obser

wowano u zwierząt żywionych jęczmieniem z dodatkiem wolnej lizyny 

(grupa III). Natomiast tuczniki z grupy IV, otrzymujące lizynę 
chronioną, wydalały nieco mniej azotu aminowego w moczu. 

Ta bela 3 

Wydalanie niektórych związków azotowych w moczu 
Excretion of same nitrogen compounds in urine 

Okres 
bilansowy 
a alance 
period 

1 

Grupa 
Group 

I 

II 

I Il 

IV 

N-ogólny N mocznika 
Total-N Urea N N-NH2 

g/dzień g/day 

a,978 s,sab o,943 

8,56b 7,54d 0,475 

6,41Aa 5,838 0,412 

6,45Aa 5,50 8 c 0,488 

N kreatyniny 
rag/dzień/kg m.c. 
Creatinine N 
mg/day/kg l.w. 

8,99 

8,81 

9,57 

9,37 ------------------------------
2 

I 

II 

III 
IV 

21,188 

10,34A 

1 O, 86A 

1 3, 02A 

13,08Bb 

6,20AC 

6, 94A c 

10,10Dad -----------------
3 

III 

IV 
11,93 

12, 9 5 ---------------
średnio 
average 

II l 

IV 
9,73 

1 o, 81 

6,88 

8, 1 2 

6, 57 

8,47 

0,856 

0,845 

0,619 

0,486 

0,788 

0,807 

0,606 

o, 563 

AB• CD P'°"0,01; ab, cd - P%D.05. 

12, 73A 

4,786 

11,19A 

11 , 41 A 

11 , 51 

9,96 

1o,75 

1 o, 26 



J~CZMIE~ UZUPEŁNIONY CHRONION,\ LIZYNI Iii ŻYWIENIU TUCZNIKIJW 161 

Dodatek lizyny ~mniejszył wydalanie azotu ogólnego i azotu 

mocznika u moczu w porównaniu z grupą niedoborową (II) jedynie 

w pierwszym okresie bilanso1.1ym (P~0,05). W doświadczeniu Fulle

ra i 1.1sp. /7 /, dodatek lizyny i treoniny do dawek jęczmiennych 

trzykrotnie zmniejszył wydalanie azotu ogólnego u moczu u 33 kg 

loszek. 

Na uwag, zasługują różnice"' wydalaniu azotu kreatyniny, jakie 

wystąpiły w drugim okresie bilansowym. Zwierz~ta z grupy Il (nie

doborowej) 1.1ydalały wówczas najmniej azotu kreatyniny {?,40,01), 

co świadczyć maże a znacznym wyczerpaniu rezerw białka u organiz

mie świń żywionych samym jęczmieniem. Natomiast tuczniki otrzymu

jące jęczmień uzupełniony lizyną (grupa III i IV) wydalały podob

ne ilaści azotu kreatyniny jak tuczniki z grupy I żywione mieszan

ką zawierającą 15% białka ogólnego. Również w trzecim okresie bi

lansowym wydalanie azotu kreatyniny w tych grupach utrzymywało się 

na podobnym poziomie, co przy równoczesnej wysokiej retencji azotu 

u tym okresie wskazywać może na efektyunoić uzupełniania j~czmie

nia lizyną, jego pierwszym limitującym aminokwasem. 

U tabeli 4 przedstawiono wyniki produkcyjne uzyskane 1.1 ciągu 

90 dni tuczu. 
Tabela 4 

Wyniki produkcyjne w okresie 90 dni tuczu 
Productive results in 90 days period of fattening 

Wyszczególnienie 
Specification 

I 

!'lasa ciała początkowa (kg) 20 ,61 
Initial live weight 

Masa ciała końcowa 'k ) 
Finał live weight \ g 

Priyrost ogółem (kg) 
Total gain (%) 
Przyrost dzienny() 
Daily gain 9 

70,60AC 

49,99A 
100 

555A 

Grupa 

II 

20,60 

42,308 

21 , 1080 

43 

241 80 

Group 

lll 

20,60 

59, ooACb 

:38,408 C 
77 

427BC 

IV 

20,80 

65,80Aa 

45,00A 
90 

500A 

Zużycie na 1 kg przyrostu: 

paszy(k) 

reed efficiency per 1 kg gain: 

fsed g 

jednostek owsianych 
oat units 

białka agólneg.o() 
cruće protein 9 

białka ogólnego straw. ( ) 
digestible protein <ł) 

3,29Aa 6,338 4,28Ab 3,66A 

3,39/l.a 

501A b 

375ADb 
100 

31 3A a 

84 
267AC 

71 

AR, co - p~ O,n1; ab, cd - p~ o,os. 
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Dodatek lizyny do mieszanki zawierającej śrutę j~czmienną 

jako jedyne iródło białka, a zwłaszcza dodatek lizyny chronionej 

(grupa IV), spowodował istotny wzrost przyrostów masy ciała tucz

ników oraz obniżenie zużycia paszy i jednostek owsianych na 1 kg 

przyrostu w stosunku do grupy niedoborowej (II)., a także obniżenie 

zużycia białka ogólnego i ogólnego strawnego, również w porówna

niu z grupą kontrolną (1). 
Dodatek syntetycznej lizyny,a także treoniny i innych limitu

jących aminokwasów do mieszanek wyłącznie zbożowych, daje na ogół 

pozytywne efekty w żywieniu tuczników /12 1 3/ 1 chociaż nie zawsze 

podnosi wyniki tuczu do poziomu grup kontrolnych otrzymujących 

dawki z udziałem pasz wysokobiałkowych /6, 9 1 13, 15~ 

Przyrosty i zużycie paszy u tuczników z grupy III, otrzymują

cych jęczmień uzupełniony wolną lizyną były istotnie gorsze niż 

w grupie kontrolnej. Natomiast przyrosty masy ciała tuczników 

z grupy IV nie różniły się istotnie od wyników stwierdzonych 

u zwierząt w grupie 1 1 otrzymujących mieszankę zawierającą 15~ 

białka ogólnego (w tym 33% stanowiło białko mączki rybnej). 

Różnice między grupami III i IV wskazują, że trudno rozpusz

czalne i wolniej trawione białko jęczmienia mogło być lepiej wy

korzystane jeśli wchłanianie uzupełniającej go syntetycznej lizy

ny było, dzięki ochronieniu, opóźnione. Uwidoczniło si~ to w tem

pie wzrostu i efektywności wykorzystania paszy, chociaż raczej 

nie znalazło potwierdzenia w wynikach badań bilansowych. 

W szeregu prac prowadzonych głównie na szczurach ale także na 

świniach, badano efekt opóinionego w stosunku do paszy podawania 

aminokwasów syntetyc znych lub wielokrotnEgo w ciągu doby podawa

nia paszy uzupełnio n ej aminokwasami. Mimo obserwowanego przez 

niektórych autorÓl.l m .in. /2. 10/ korzystnego wpływu tych sposo

bów podawania aminokwasów na wykorzystanie białka paszy, ich za

stosowanie w praktycznym żywieniu zwierząt byłoby zbyt pracochłon

ne. Chroniona lizyna lub inne aminokwasy mogłyby być dodawane da 

mieszanek lub koncentratów bez konieczności oddzielnego lub CZE;st
szego ich podawania. 
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PODSUMOWANIE 

Uzupełnienie chronioną lizyną śruty jęczmiennej jako jedynego 

ir6dła białka w mieszance pozwoliło uzyskać zbliżone wyniki pro

dukcyjne 1J okresie 90 dni tuczu do st1,,1ierdzonych przy żywieniu 

świń mieszanką ze1,,1ierającą mączkę rybną, przy istotnie mniej-

szym zużyciu białka na jednostkę przyrostu. Dodatek lizyny 1,,1olnej 

do śruty jęczmiennej dał istotnie gorsz~ 1,,1yniki tu~zu niż dodatek 

lizyny chronionej. rorma w jakiej podawano lizynę nie miała wpływu 

na wyniki bilansu azotu. 

Uzyskane wyniki wskazują, ie podawanie syntetycznych aminokwa

sów w formie chronionej moi e poprawić efektywność ich stosowania 

w żywieniu zwierząt monogastrycznych. 
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M. Kierczyń ska-Górska 

BARLEY SUPPLEMENTED WITH SYNTHETIC PROTECTED LYSINE IN GROWING 
PIGS fEEDING 

S u m m a r y 

The effect of barley supplementation uith synthetic protected 

łysina (gelatina preparation) was investigated in the experiment 

caried out on 28 grouing pigs. The aim of those protection was 

dełaying of lysine abaorption in the digestive tract. The control 

gro up (I) was fed uith the mixture composed of ground barley and 

fish maał (19}b crude protein, • .78'1, łysina). Pigs of the other 

groups uere fed with ground barley (the onły protein feed in mix

ture) without lysine (group II), with free lysine (group III) or 

protectad łysina addition (group IV). The fattening period lasted 

90 days (initial live weight of pigs av. 21 kg). 

The form of łysina had no effect on the nitrogen balance re

sults. Houever, the productive results of fattening found in group 

IV were significantly better than in group III and did not differ 

from control group ( the finał weight of pigs in following groups 

were, respectively: 70.6, 42.3, 59.0 and 65.B kg, daily weight 

gains: 555, 241, 427 and 500 g, feed per 1 kg gain: 3.29 1 6.33, 

4.28 and 3.66 kg, digestible protein per 1 kg gain: 375, 475, 313 

and 267 g). 

The results of the experiment shoued that the supplementation 

of low-protein cereal diet with protected synthetic lysine coułd 
be purposeful. 



J~CZMIE~ UZUPEŁNIONY CHRONION~ LIZYNj W ŻYWIENIU TUCZNIKtlU 165 

M. KepqHHbeKa-rypeKa 

fl~MEH1 ~OilO]HEHHhl~ CilHTET~~ECKMM XPOHEHHhlM ]il3MHOM 
B KOPMREHHM CB~HEM 

PesroMe 

B OilHTe npoBe~eHHHM Ha 28 OTKOpMoqHHKax Hcene~oBaneR s~~eKT 

~ononHRHHR RqMeHHO~ ~epTH xpoHeHHhlM CHHTeTHąeeKHM nH3HHOM (~ena

THHOBhlH rrpenapaT C HCil0RD30BaHH8M ~opManHHa). Uenro xpoHeHHR nH-

3HHa RBnRnOeb saMe~neHHe ero BeacHBaHHR H3 TIHmeBapHTenbHOro 

TpaKTa. B KOpMneHHH ~HBOTHbDC KOHTpOnDHO~ rpynnH (I) rrpHMeHRnaeb 

eMee1 co~epmaromaR phl6Hyro MyKy H RąMeHHyID ~epTD (15% ehlporo npo

TeHHa, 0,78% RH3HHa). OTKOpMoqHHKH H3 OCTaBillHXeR rpynn nonyqanH 

flqMeHHyID ~epTD (e~HHeTB8HHH~ 6enKOBhlH KOpM B CMeeH) 6es ~o6aBKH 

nH3HHa (rpynna II), c ~o6aBKOH BORbHOro (rpynna III) HnH xpoHeH

Horo nHSHHa (rpynna1v). OTKOpM npo~onmancH 90 ~HeH (HaąanDHhl~ 

~HBOH Bee - OK. 21 Kr). 

~opMa no~aBaHHOro RH3HHa He npORBnRna BRHHHHR Ha pesynDTaTli 

6anaHca asoTa. O~HaKo npo~yKUHOHHhle pesynDTaThl OTKOpMa eBHHeM 

nonyqeHHHe B rpynne IV 6hlnH ~OCTOBepHO nyqrnKe qeM B rpynne III 

H He OTnHqanHeD OT pesynDTaTOB B rpynne KOHTpOnbHOH (KoHeqHHH 

~HBOH Bee B oąepe~HHX rpynnax BhlHOCHn: 70,6; 42,3; 59,0 H 65,8 Kr 

epe~HeeyToqHue npHBeeH: 555, 24I, 427 H 500 r, saTpaThl KOpMa Ha 

I Kr npHBeca: 3,29; 6,33; 4,28 H 3,66 Kr, saTpaThl nepeBapHMoro 

npoTeiHa Ha I Kr rrpHBeea: 375, 475, 3I3 H 267 r). TionyqeHHhle pe

synDTaTu yKaSHBaIDT Ha uenecoo6pa3HOeTn ~ononHRHHfl HHCK06enKOBOro 

sepHOBoro pauHoHa xpoHeHHliM CHHTeTHqecKHM nHSHHOM. 


