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Zaopatrzenie zwienząt gospodarskich w mikroelementy urasta do ran- 
gi zagadnienia pierwszoplanowego. Spowodowane to jest coraz lepszym 
poznaniem znaczenia i roli mikroelementów w przemianie matenii oraz 
stwierdzaniem coraz częściej występujących niedoborów. Miikroelementy 
występują w orgamizmie jako składowe części enzymów lub innych związ- 
ków biologicznie czynnych (jod — tarczyca) lub są związane w inny, nie- 
dostatecznie jeszcze poznany sposób, z uczynnianiem enzymów. Tak więc 
brak lub niedostatek poszczególnych mikroelementów pociąga za sobą 
unieczynnienie enzymu i związane z tym następstwa, a miamowicie za- 
trzymanie określonej reakcji, która mie doprowadza na skutek tego do 
uzyskania docelowego związku, miezbędnego dla zwierzęcia, oraz nagro- 
madzania sie produktów niepełnej przemiany. Następuje zachwianie w 
przemianie materii o skutkach nieraz bardzo poważnych. Coraz częściej 
występują obecnie niedobory mikroelementów. Spowodowane to jest kil- 
koma przyczynami, z których podajemy cztery. . 

1. W związku ze wzrostem produkcyjności zwierząt rośnie odpowied- 
nio zapotrzebowanie na poszczególne składniki. 

2. Nawożenie roślin uprawnych tylko kilkoma składnikami powoduje 
niespotykany dotychczas wzrost. plonów, wyczerpywanie z gleby zwią- 
zków mineralnych, których nie ma w nawozach, zwłaszcza mikroelemen- 
tów. Stwierdzono np., że w ciągu 4 lat intensywnego nawożenia pastwiska 
i dobrego plonowania obniżyła się zawartość miedzi w poroście z 2,56 do 
0,82 ppm, a żelaza z.21 do 15 ppm. 

3. Zmiany w składzie zachodzą również przy konserwowaniu roślin. 
Zmame są powszechnie znaczne straty związków mineralnych z wyciekają- 
cym sokiem z kiszonek, zwłaszcza produkowanych: z roślin wilgotnych. 
Również nawet mechaniczne suszenie trawy powoduje mp. obniżenie w 
niej zawartości Se o 10%/0 i więcej.
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4. Następuje radykalna zmiana systemów zywienia awierzat, zwiazana 
zwłaszcza z przechodzeniem na chów w fermach przemysłowych. Ziwięk- 
sza się ilość zboża w dawkach u wszystkich zwierząt, a szczególnie u krów 
mlecznych. Takie jednostronne żywienie stwarza zagrożenie wystąpienia 
niedoborów. 

Za niezbędne do życia zwierząt uznaje się 14 mikroelementów: Fe, Cu, 
Mn, Zn, Co, J, Se, Mo, F, Cr, Ni, Si, V, Sn. Jak widać, lista mikroelemen- 
tów stopniowo się powiększa. Ostatnio uznano 'za niezbędne, poza chro- 

mem już wcześniej zbadanym, nikiel, cynę, krzem i wanad. Za niezbęd- 
ne uznaje się te pierwiastki, które znajdują się w organizmie zwierzęcia, 
współdziałają w przemianie materii, których miedostatek powoduje obni- 
żenie funkcji biologicznych z poziomu optymalnego na suboptymalny 
oraz których dodatek przy braku elementu w pokarmie zapobiega wystą- 
pieniu objawów niedoboru lub je likwiduje. Obecnie często jedymie 
stwierdzenie, że pierwiastek jest częścią enzymu występującego u zwie- 
rząt wystarcza do uznania go za niezbędny. Omówię pokrótce poszczególne 
niezbędne mikroelementy, szerzej zatrzymując się nad tymi, których nie- 
dobór występuje w praktyce i których brak jest szczególnie dotkliwy. | 

Żelazo — występuje głównie w połączeniach organicznych. Jako 
metaloporfiryma, zwama hemem, uczestniczy nie tylko w budowie hemo- 

globiny, lecz i innych białek, które są składnikami cytochromu C, pero- 

ksydazy, katalazy i innych enzymów. 

Niedobór żelaza wywołuje u zwierząt objawy kliniczne, takie jak: 
niepokój, biegunki, obniżenie spożycia paszy, ale głównym objawem jest 

niedokrwistość. Na schorzenie to zapadają zwierzęta młode, głównie pro- 

sięta i cielęta w okresie żywienia mlekiem, wyjątkowo ubogiego w żelazo. 

Straty prosiąt z powodu niedokrwistości mogą być znaczne. W chlewniach 

jako zabieg obowiązkowy wstrzykuje sie prosietom preparaty żelaza. Star- 
szym zwierzętom dodaje się sole żelazawe stale do pokarmu. , 

Miedź — bierze udział w tworzeniu się hemoglobiny i występuje 
jako składnik licznych enzymów lub je aktywuje. Objawy niedoboru są 

różne, szczególnie obserwuje się niedokrwistość, zahamowanie wzrostu, 

nieprawidłowy rozwój, zmiany w kościach, biegumiki i innę. W Polsce w 

niektórych rejonach (Ostrołęka, Pisz, Kolno) stwierdzano niedobór mie- 
dzi w paszach [1]. Zapotrzebowanie na miedź wynosi od 5 ppm u kur do 
12 ppm u loch. Nadmiar miedzi rw pokarmie jest trujący. | 

Do niedawna wiedziano, że przy niedoborze cynku występuje u świń 

stosunkowo mało znaczące schorzenie — parakeratoza. Obecnie stwierdzo- 
no, że działanie cynku ma zmacznie szerszy zakreś. Pierwiastek ten jest 

składnikiem wielu enzymów. Związany jest z syntezą kwasów mukleino- 

wych i białek. Bnak cynku wywołuje utratę apetytu, zahamowanie wzro- 

stu, łysienie. Przy długotrwałym niedoborze następują zmiany w narzą-
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dach rodnych, obniża się libido, występują zaburzenia w spermatogenezie. 
Poziom cynku wynosi: w zielonkach i paszach objętościowych suchych 
od 30 do 100 ppm, w ziammie mniej — 20-50 ppm. Ponieważ zapotrzebo- 
wanie krowy mlecznej ocenia się na 100-120 ppm, przy intensywnym ży- 
wieniu krów ziarnem, co przy wysokich wydajnościach staje się regułą, 
niedobór Zm jest powszechny. Jest to jeden z najczęściej występujących 
niedoborów. . 

Mangan — zawarty jest w licznych enzymach związanych z pnze- 
mianami węglowodamów i jest składnikiem mukopolisacharydów. Jego nie- 
dobór powoduje, poza zahamowaniem przyrostów, zmiany w rozwoju tkan- 
ki kostnej i chnzęstnej, a poza tym wywołuje zaburzenia w rozpłodzie, 
charakteryzujące się nieregularnością owulacji, degeneracją jąder, ataksją 
u młodych zwienząt. Zapotrzebowanie na Mn ocenia się na 25-40 ppm dla 
przeżuwaczy, 50 ppm dla drobiu i 11-12 dla świń. W paszach nie jest go 
dużo — w okopowych 3-20 ppm, w zbożach 20-40 ppm, w zielonkach 
40-70 ppm. Brak manganu w okopowych, zbożach i produktach pocho- 
dzenia zwienzęcego stwarza możliwości jego niedoboru u wszystkich zwie- 
rząt, zwłaszcza, że jest źle wykorzystywany z pokarmu. Ozłowiek pokry- 
wa prawie 1/3 swego zapotrzebowania na mangan z herbaty, szczegól- 
nie bogatej w ten pierwiastek. | 

Kobalt jest składnikiem witaminy B;,. Niedobór występuje u zwie- 
rząt przeżuwających, gdyż kobalt potnzebny jest dla mikroorganizmów 
żwacza do tworzenia witaminy. Dotychczas w Polsce nie stwierdzono bra- 
ku Co w pokarmie. 

Jod w 70-80%/0 znajduje się w tarczycy, gdzie wchodzi w skład hor- 
monu — tyroksymy. Niedobór jodu obniża podstawową przemianę materii, 
hamuje wzrost, obniża aktywność gonad. Zaburzenia w rozpłodzie wyra- 
żają się resorpcją zarodków, ronieniem, nieregularnym jajeczkowaniu u 
samic. Unodzone młode są słabe, dużo rodzi się martwych, wiele ginie po 
powodzie. Powstaje wole proste. W Polsce stwierdzono niedobór jodu [2] 
ną Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Dodaje się go zazwyczaj zwierzętom 
od 0,2 ppm u bydła i świń, do 1,0 ppm u kur. 

Wciąż dużo uwagi w praktycznym żywieniu poświęca się selenowi. 
Jego miezbędność została już stosunkowo dawno udowodniona. Jest on 
składnikiem enzymu oksydazy glutationu. Obecnie zwraca się uwagę, że 
selen w dużych ilościach występuje w paszach pochodzenia zwierzęcego 
i że, być może, korzystne efekty dodatku tych pasz polegają w dużej mie- 
rze na dostarczaniu właśnie selenu . W większości krajów dozwolono sto- 
sowąć selen dla świń, drobiu i przeżuwaczy w ilości 0,1 ppm w suchej 
masie paszy. W paszach zawartość selenu jest bardzo różna i waha się od 
0,04 do 0,81 ppm. Na głebach szczególnie zasobnych w selen uzyskuje się 
rośliny zawierające jeszcze 'wyższe ilości tego pierwiastka, co powoduje 
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wystąpienie zatruć zwienząt. Na glebach o umiarkowanej zawartości se- 
lenu, jakie są np. w Polsce, niedobór selenu jest zjawiskiem częstym i jego 

dodatek jest celowy. 

Fluor jest niezbędny zwierzętom, ale mało się wie o jego działaniu. 

Stwierdzono, że dodatek tego pierwiastka w ilości 50 ppm redukował przy- 

padki występowania próchnicy zębów. W badaniach laboratoryjnych przy 

niskim poziomie F uzyskiwano objawy niedoboru u szazurów — obniżenie 

się przyrostów, występowanie zabunzeń w rozpłodzie i anemia. Fluoru 

nie dodaje się do pasz. 

Molibden jest składnikiem enzymów: oksydazy ksantynowej i re- 

duktazy azotanowej. Dotychczas brak jest danych o objawach niedoboru 

u zwierząt. Ocenia się, że zapotrzebowanie kurcząt, świń i bydła wymosi 

0,1 ppm. W paszach jest go więcej, niż wynosi zapotrzebowanie. W ostat- 

nich latach włączono do listy niezbędnych mikroelementów 5 dalszych 

pierwiastków. | 

Ustalono, że wcześniej już uznany chrom, w połączeniu z kwasem 

nikotynowym.i kilkoma aminokwasami tworzy tak zwany czynnik toleran- 

cji glukozy, niezbędny do przemiany węglowodanów. Chrom jest też zwią- 

zany z metabolizmem tłuszczów i białek. Uczynnia insulinę, bienze udział 

w przemianie cholesterolu, brak Qr podnosi poziom cholesterolu w suro- 

wicy, trypsyna zawiera w drobinie atom Cr. Brak chnomu obniża przy- 

rosty zwierząt, skraca życie, wywołuje objawy podobne do cuknzycy. Do- 

datek ©r do 10 ppm w suchej masie paszy likwiduje powyższe objawy. 

Nikiel jest składnikiem ureazy i aktywuje szereg enzymów, jak 
arginazę, karboksylazę, syntetazę acetylo-Co A, trypsynę. Objawy niedo- 

boru Ni stwierdzono na kurczętach, szczurach, świniach i kozach. Obni- 

żenie poziomu Ni do 0,1 ppm powoduje zmiany w wątrobie, nagromadza- 

nie się w wątrobie fosfolipidów i cholesterolu, obniżenie przywostów, za- 

burzenia w płodności. Jest więc mikiel związany z przemianami tłuszczu 

w wątrobie. Tymczasowe i tylko owientacyjne zapotrzebowanie. na Ni 

określano na 0,05-0,10 ppm. 

Krzem występuje w mukopolisacharydach i związany jest z budo- 

wą tkanki łącznej. Przy żywieniu szczurów i kurcząt dawką zawierającą 

1 ppm Si obniżały się przyrosty, kości ulegały deformacji, malała ichswy-- 

trzymałość i zmieniał się skład chemiczny. Dodatek Si do 10 ppm całko- 

wicie zapobiegał i likwidował objawy niedoboru. Krzem jest w nadmiarze 

spożywany przez zwierzęta i mimo bardzo niskiego przyswajania jego nad- 

miar w roślinach obniża wartość pokanmu i może być szkodliwy. 

Szczury umieszczone w plastykowych klatkach i żywiiome dawką syn- 

tetyczną o bamdzo niskim poziomie cyny obniżały pnzyrosty, traciły 

„włosy; występowała biegunka. Dodatek cyny w ilości 1,0-2,0 ppm łagodził 
niedobór, ale nie zapąbiegał całkowicie wystąpieńiu objawów. Przyrosty



ZNACZENIE MIKROELEMENTÓW W ŻYWIENIU ZWIERZĄT 515 

zwiększyły się wprawdzie o 50%/0 w porównaniu ze zwierzętami deficyto- 
wymi, ale były nizsze o 40% od szczurów trzymanych w klatkach trady- 
cyjnych, gdzie miały styczność z metalami. Wnioskiuje się, że cyma jest 
niezbędna, ale są jeszcze nie oznaczone czynniki dodatkowo potęgujące 
objawy miedoboru. 

U kurcząt otrzymujących dawkę syntetyczną zawierającą 0,01 ppm 
wanadu uzyskano objawy niedoboru, charakteryzujące się obniżeniem 
przyrostów, nienormalnym rozwojem kości nóg i nieprawidłowym wzro- 
stem piór. U szczurów stwierdzono, poza obniżeniem przyrostów, spadek 
poziomu cholesterolu w surowicy u zwierząt młodych i gwałtowny wzrost 
u starszych. Wystąpiły zakłócenia w rozrodzie. Przy zawartości wanadu 
w paszy powyżej 0,1 ppm objawy niedoboru nie występowały. Inne spo- 
strzeżenia sugerują, że wanad hamuje syntezę cholesterolu z octanów i 
uczestniczy w przemianach tłuszczów. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

Резюме 
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Обсуждаются значение и роль микроэлементов: железа, меди, цинка, марганца, кобальта, 
Йода, селена, молибдена, хрома, никеля и кремния в питании животных. 
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IMPORTANCE AND ROLE OF MICROELEMENTS 
IN ANIMAL NUTRITION 

Summary 

The importance and role of microelements: iron, copper, zinc, manganese, co- 
balt, iodine, selenium, fluorine, molybdenum, chromium, nickel and silicon in the 
life of animals are discussed.


