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W wielu gospodarstwach liście buraka cukrowego są często skarmiane 
w zbyt dużych ilościach i stanowią przyczynę pogorszenia stanu zrowot- 
nego, obniżonej płodności u krów, a tym samym niezadowalających efek- 
tów produkcyjnych [5, 8]. Na temat przyczyn ujemnego działania liści 
istnieje cały szereg teorii, a najczęściej wymieniane jest nadmierne ich 
zanieczyszczenie ziemią, niedobór włókna i zawartość kwasu szczawio- 
wego. Czynnikom tym przypisuje się głównie takie objawy, jak odwod- 
nienie i demineralizacja organizmu. Demineralizację łączy się w naj- 
większym stopniu z ubytkiem Ca i P z kości [6], mie mniej interseujące 
jest też, jak liście buraków cukrowych mogą oddziaływać na przemianę 
mikroelementów w ustroju krów i czy przez dodatek Polfamiksu można 
utrzymać ich równowagę. Zagadnieniu temu poświęcono niniejszą pracę. © 

. METODYKA BADAŃ 

Badania prowadzono na 20 krowach w RZD Brody w 1976 r. w listo- . 
padzie i grudniu, a więc w miesiącach, kiedy liście buraków cukrowych 

są często podstawiową paszą dla bydła. Poprzedzono je okresem wstępnym, 
w którym ustalono skład dawek, na podstawie obserwacji żerności i war- 
tości pokanmowej przewidzianych w doświadczeniu pasz. Krowy podzie- 
lono na dwie grupy żywieniowe, biorąc pod uwagę termin zacielenia, 
produkcję, ciężar ciała i wiek. 

Grupa I (8 sztuk) otrzymywała przez cały okres doświadczenia dużą 

ilość liści buraczanych, najpierw świeżych (30-40 kg), potem kiszonych 
(27 kg) z 60 g kredy pastewnej i 50 g NaCl na dzień i sztukę. 

Grupa II (12 sztuk) otrzymywała małą ilość liści (po 15 kg) świeżych, 

następnie kiszonych z 25 g kredy pastewnej i 50 g NaCl. W każdej 

grupie połowie krów podawamo Polfamix U; w ilości 100 g. Skład Polfa- 
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miksu U; był następujący: witamina A — 80000 j.m., witamina Оз — 
15 000 j.m., witamina E — 0,35 g, Fe — 0,2 g, Mn — 0,4 g, Zn — 0,3 g,: 

Cu — 0,15 g, J — 0,01 g, Co — 0,004 g, Se — 0,0015 g i do 100 g 
Magnophoscal. 

Jakc pasze uzupełniające zastosowano w dawkach siano łąkowe w iloś- 
- 3-0 kg, kiszonkę z kukurydzy po 12-15 kg w grupie I i 25-27 kg w 

grupie II oraz mieszankę B w ilości 1,6 lub 2,4 kg dziennie na sztukę, 

zaieżnie od wysokości produkcji. | 

W celu określenia przyswajalności mikroelementów oznaczano ich za- 

wartość w sukcesywnie pobieranych próbach pasz, w surowicy krwi trzy- 

krotnie, przed rozpoczęciem doświadczenia, w trakcie i pod koniec, oraz 
jednorazowo w sierści po zakończeniu badań. W próbach krwi oznaczono 
także wskaźniki hematologiczne metodami konwencjonalnymi i poziom 
enzymu ceruloplazminy metodą Rovina. Dodatkowo przeprowadzono 4 

całkowite bilanse mineralne metodą klasyczną (każdorazowo na 6 sztu- 

kach, z których 3 otrzymywały Polfamiks), 2 w okresie skarmiania liści 

świeżych i 2 po zastąpieniu ich liśćmi kiszonymi. Mikropienwiastki w pa- 

szach, surowicy krwi i sierści oraz w kale moczu i mleku przy bilansach 

oznaczano metodą ASA. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

PASZE 1 

Porównując zawartość cynku, manganu i miedzi w paszach z pnzyję- 

tymi za optymalne dla krów stwierdza się wysoką zasobność liści bura- 

ków cukrowych w Mn i nieco za niską w Zn (tab. 1). Średmia ilość man- 

ganu wynosiła 234,9 ppm w świeżych i 229,0 ppm w kiszonych, a cynku 

odpowiednio 40,2 i 34,0 ppm w suchej masie. Zawartość miedzi mieściła 

się w zakresie 7,5-9,5 ppm. Niewystarczającą zasobnością w Mn, Zn i Cu 

charakteryzowały się pasze uzupełniające: siano i kiszonka z kukurydzy 

a dostateczną ich ilość zawierała mieszanka B. Wszystkie analizowane 

pasze miały madmiar żelaza, największy liście, prawdopodobnie z powodu 

zanieczyszczenia ziemią. 
f 

KREW 

Poziom hemoglobiny, hematokryt oraz ilość erytrocytów we wstęp- 

nym okresie doświadczenia (wrzesień) mieściły się w przedziałach liczbo- 

wych podawanych dla krów przez Pinkiewicza [7]. Niemniej wskaźnik 

barwny, który wykazuje stosunek ilości hemoglobiny do liczby knwinek 

czerwonych, był bardzo zamiżony i w stosunku do optymalnego 1,0, śred- 
у 

\ 
\
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Tabela 1 

Średnia zawartość Cu, Zn, Mn i Fe w s.m. pasz w ppm 

Pasza Liczba Cu Zn Mn Fe 
prob , 

Mieszanka B 4 15,3 72,5 145,2 762,5 
10,5-24,0 65,0-83,0 48,0-223,0 250,0-1150,0 

Siano łąkowe | 4 4,5 26,9 44,6 525,0 

4,0-5,0 25,5-29,0 32,0-650 . 250,0-750,0 

Kiszonka z kukurydzy 4 5,2 36,9 37,2 1338,0 
4,5-6,0 32,5-43,0 33,0-44,0 750,0-1400,0 

Liście buraków cukrowych 2 ‘ 8,5 40,2 234,9 6325,0 

. 7,5-9,5 ‚ 39,0-41,5 233,7-236,0 5300,0-7350,0 

Kiszonka z liści 2 8,8 34,0 229,0 3600,0 

buraków cukrowych 8,0-9,5 28,5-39,5 163,0-295,0 3300,0-3900,0 

nio wymosił tylko 0,66. Świadczy to o miedostatecznym 'wybarwieniu 
krwinek, co może mieć też związek z przemianą mineralną w ustroju, 

zwłaszcza Fe i Cu. W trakcie doświadczenia skład morfotyczny knwi krów 
nie zmienił się istotnie, a wskaźnik barwny był nadal niski, uzyskano 
jednak mieznaczne różnice świadczące o korzystniejszym składzie morfo- 
logieznym krwi zwierząt z podgrupy polfamixowej. 

Z mikroelementów w surowicy krwi analizowano jedynie miedź 
i cymk (tab. 2). Ilości Cu u zdnowych krów mieszczą się najczęściej w 
przedziale 0,7-1,4 mg/l [4], a więc poziom miedzi, z jakim krowy wcho- 

  

  

  

Tabela 2 

Średnia zawartość Cu i Zn w mg/l w surowicy krwi 

Cu ‘ , Zn 

Grupa wstęp wstęp : 
IX XI i XII IX XI i XII 

I — x 0,66 0,58 0,49 0,58 

$ 0,22 0,22 — 0,15 0,13 

Polfamiks x 0,62 0,87 , 0,59 0,55 

$ 0,18 0,17 0,20 0,30 

П — х ` 0,55 0,60 0,50 0,57 

$ 0,16 0,30 0,15 0,30 

Polfamiks x 0,66 0,79 0,71 0,48 

$ 0,06 , 0,14 0,31 0,20 
  

I — Duży udział liści najpierw świeżych później kiszonych. 

II — Mały udział liści,
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dziły do doświadczenia był juz zamiżony. Przyjmując średnią zawartość 

miedzi z okresu wstępnego za 100, w trakcie doświadczenia w grupie 1 

zazmaczył się 40,3%/0 wzrost u krów otrzymujących Polfamix i 12,2% 
spadek u tych, które go nie otrzymywały. W grupie II wzrost obserwo- 

wano w obu podgrupach — w polfamiksowej 19,7°/o, bez Polfamiksu tylko 

9,1°/o. Na podstawie niniejszego porównania widać, że krowy korzystnie 

zareagowały na uzupełnienie Cu w postaci Polfamiksu, niemniej z uwagi 

na dużą zmienność indywidualną uzyskane różnice okazały się nieistotne. 

Z zawartością Cu we krwi skorelowana jest aktywność ceruloplazminy 

[9]. Otrzymywane dla ceruloplazminy wartości, były wyraźnie zaniżone 

w stosunku do optymalnych, ale też korzystniejsze w podgrupach z Pol- 
famiksem. | 

Poziom cynku, jaki wykazano przed i w trakcie doświadczenia, nie 

przekraczał 0,71 mg/l. Anke [3] u krów z grupy niedoborowej w Zn 

stwierdził średnio 1,06 mg/l, a z kontrolnej 1,16 mg/l. Na uwagę zasłu- 

guje więc fakt, że mimo, iż dodatek tego pierwiastka był uzasadniony, 

efektu nie uzyskano i krowy z podgrup z dodatkiem Polfamiksu zawierały 

go mawet mniej w surowicy krwi miż w okresie wstępnym. Przyczyną 

musiała być niekorzystna relacja pierwiastków antagonistycznych, przy- 

puszczalnie wapnia. 

SIERŚĆ 

Test sierści potwierdził wynik analizy krwi co do niedostatecznego 

zaopatrzenia krów w miedź i cynk. Otrzymane wartości (tab. 3) były 

niższe od cytowanych w literaturze [1]. Ilość zadawanych liści nie miała 

istotnego wpływu na zmianę koncentracji wymienionych pierwiastków, 

tak samo jak Polfamiks, niemniej pewna reakcja w podgrupach polfa- 

Tabela 3 

Średnia zawartość Cu, Zn, Mn i Fe w sierści krów w ppm 
  

  

Grupa Cu Zn Mn Fe 

п = CE 100,0, 8,5 45,6 
$ 0,5 6,0 3,3 5,0 

Polfamiks x 7,3 104,5 5,6 55,5 

$ 0,9 5,0 1,2 11,0 

II — x 6,1 104,0 7,1 - 53,5 
5 1,6 | 6,0 10 : 9,0 

Polfamiks x 8,0 -106,8 6,3 50,6 

s 3,0 ‚ 13,0 1,4 4,0 
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mixowych zaznaczyła się i średnia zawartość Cu i Zn w sierści tych 
krów była. większa. Anke [2] nie uzyskał efektu w sierści, podając 

do paszy 104 mg Cu i 776 mg Zm na dzień i sztukę; w naszym przypadku 
ta dodatkowa podaż wynosiła 150 mg Cu i 300 mg Zn. 

Wskaźnik sierści uznawany jest za najbardziej obiektywny w stosunku 

do manganu. Anke [2] podając dodatkowo 729 mg Mn poprawił мук 

z 8,6 ma 10,4 ppm. W omawianym doświadczeniu w dziennej dawce Pol- 

famixu stosowano 400 mg i ilość ta nie tylko nie miała dodatniego wpły- 

wu, ale w podgrupach polfamixowych stwierdzono niższą zawartość Mn 

w sierści miż u pozostałych krów. Jednakże wprowadzenie manganu w 

Polfamiksie z racji wysokiej zasobności pasz nie było w tym przypadku 
uzasadnione i to mogło być przyczyną nieotrzymania efektu wyrażają- 
cego się zmianą ilości manganu w sierści. 

` . BILANS MINERALNY 

Wymiki przedstawiono w postaci średnich z dwóch bilansów (łącznie 

dla 6 sztuk), przeprowadzonych dla liści świeżych i kiszonych, oddzielnie 

dla grupy I z dużym udziałem i dla grupy II z małym udziałem liści bu- 

raków cukrowych (tab. 4-6). 

Tabela 

Średni bilans miedzi w przeliczeniu na 1 dzień i sztukę w mg 
  

I — Duży udział liści świeżych, _ II — Mały udział liści świeżych, 

  

  

do pobranej —9,9 —23,2 

Wyszczególnienie kiszonych kiszonych 

bez dodatków z Polfamiksem bez dodatków z Polfamiksem 

Koncentracja 6,8 16,7 7,4 18,2 

w 1 kg s.m. dawki 4,0-8,3 13,9-19,7 5,1-8,5 15,9-19,6 

Pobrała - 98,5 241,3 79,2 219,1 

78,3-136,8 206,4-280,8 47,8-108,5 194,7-253,9 

Wydaliła w: kale 105,7 218,2 96,3 191,4 

81,9-142,8 149,4-300,7 67,9-116,5 168,5-240,4 

moczu 1,2 2,6 0,6 0,8 

0,8-2,2 0,7-8,6 0,5-0,9 0,4-1,4 

mleku 1,4 0,8 0,7 0,8 

0,5-1,5 0,3-1,2 0,2-1,5 0,4-1,0 

Razem 108,3 221,6 97,6 193,0 

83,3-144,1 152,2-302,5 69,0-117,9 170,0-242,2 

_Retencja —9,8 +19,7 —18,4 +26,1 

—64,6- +29,9 —94,9- +124,7 —62,5-+11,9 —24,6- +83,9 

% Cu zatrzymanej 

+8,2 +11,9 
  

—_
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MIEDZ 

Średni wynik bilansu, jaki otrzymano w grupie I, wynosił —9,8 mg 

bez dodatku Polfamiksu i --19,7 z jego udziałem. Ujemny wynik —18,4 

mg wykazano również w grupie II u tych krów, które nie otrzymywały 

Polfamixu, a z jego dodatkiem --26,1 mg na sztukę dziennie (tab. 4). 

Srednie ilości Cu, jakie krowy wydalały, były więc wyższe od pobrania 

w podgrupach bez Polfamiksu. Przed uśrednieniem stwierdzono wyraźną 

różnicę między wynikami bilansu z okresu skarmiania liści świeżych, w 

porównaniu z tymi, które otrzymano przy kiszonych w obydwu grupach; 

pierwsze były dodatnie a drugie ujemne. Bilans potwierdził wyniki krwi 

1 sierści co do braku istotnego wpływu zastosowanych dawek liści na 

status Cu u krów, a dodatni efekt Polfamiksu zaznaczył się w obydwu 
grupach. 

CYNK 

Średnia koncentracja cynku w 1 kg s.m. dawki w grupie I wymosiła 

37,6 mg bez dodatku Polfamiksu i 55,7 mg z jego udziałem, a w grupie 

II odpowiednio 37,8 i 58,5 mg (tab. 5). W tym względzie dawki z dużym 
1) i małym (II) udziałem liści nie różniły się, niemniej ilościowe spożycie 

nie było równe, co znalazło odbicie w retencji. Krowy z grupy I pobierały 

więcej Zm i więcej go zatrzymywały, bo średnio 128,5 i 223,0 mg, a w II 

tylko 47,8 i 148,4 mg na sztukę dziennie, odpowiednio bez i z udziałem 

Polfamiksu. Jednocześnie w grupie I obserwowano wyższe wydalanie Zn 

w kale i moczu. Procent Zn zatrzymanego do pobranego był najmiższy 

w grupie II bez Polfamiksu, wynosił bowiem 11,7 a w pozostałych 21,0- 

-26,9. | | 

" Rozpatrując oddzielnie wyniki bilansu z okresu skarmiamia liści świe- 

żych i kiszonych, niższą retencję wykazano u krów w czasie podawania 

liści kiszonych. Różnice, jakie stwierdzono w retencji z racji udziału róż- 

nych ilości liści i dodatku Polfamiksu, nie miały istotnego odbicia we 

wskaźnikach na zwierzętach (tab. 2, 3), sugeruje to zaburzenia w prze- 

mianie Zm albo jeszcze niedostateczny jego poziom w ustroju krów z po- 

wodu niedoborów wcześniejczych z okresu przeddoświadczalnego. 

MANGAN ъ 

Zapotrzebowanie zwierząt ha składniki mineralne wyrażane jest naj- 

częściej koncentracją w 1 kg sm. dawki. W przypadku manganu dla. 

krów wymagana jest wartość 60-100 mg. W niniejszym doświadczeniu 

ilość Mn była wyższa i wynosiła w grupie I średnio 110,6 i 134,9 mg 
a w II 114,9 i 136,7 mg — odpowiednio bez Polfamiksu i z jego udziałem 

(tab. 6). Mimo iż koncentracja w dawkach obydwu grup prawie nie
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Średni bilans cynku w przeliczeniu na 1 dzień i sztukę w mg 

Tabela 5 

  

I — Duży udział liści świeżych, II — Mały udział liści świeżych, 

  
  

  

    

Wyszczególnienie kiszonych - kiszonych 

bez dodatków z Polfamiksem bez dodatków =z Polfamiksem 

Koncentracja 37,6 55,7 37,8 58,5 
w 1 kg s.m. dawki 32,6-41,5 51,6-56,9 29,2-40,6 52,8-62,0 

Pobrała | 562;0 828,7 408,5 705,8 
392,3-772,4 610,0-1083,1 185,4-512,9 642,5-801,2 

Wydaliła w: kale 377,3 569,5 324,9 523,2 | 
273,8-467,9 434,0-755,1 241,1-367,4 466,9-590,5 

moczu 23,1 11,4 2,0 1,6 
3,6-48,5 2,9-34,2 1,0-3,7 0,8-2,4 

mleku 33,1 24,8 33,8 32,6 
22,5-40,3 9,0-44,0 7,7-78,4 16,1-47,7 

Razem 433,5 605,7 360,7 557,4 
299,9-513,2 475,9-805,9 258,7-444,2 484,5-626,2 

Retencja +128,5 +223,0 +47,8 +148,4 
—53,8- 259,2  —148,0- + 544,2 —113,5- + 149,8 + 70- 267,1 

% Zn zatrzymanego +22,9 + 26,9 +11,7 4-21,0 
do pobranego 

| о 

Tabela 6 

Średni bilans manganu w przeliczeniu na 1 dzień i sztukę w mg 
  

I — Duży udział liści III — Mały udział liści 

  

    

Wyszczególnienie świeżych, kiszonych świeżych, kiszonych 

bez dodatków z Polfamiksem bez dodatków z Polfamiksem 

Koncentracja 110,6 134,9 114,9 136,7 
w kg s.m. dawki 46,5-164,7 78,8-185,8 94,6-154,4 111,1-158,6 

Pobrała 1891,3 2196,9 1193,2 1645,6 

-440,3-3352,4 856,9-3562,2 961,3-1413,3 1251,2-1933,2 

Wydaliła w: kale 1431,2 1682,3 951,7 1270,0 

1115,4-1774,0 1228,2-2165,0 692,8-1081,5 1126,4-1406,1 

moczu ślady ślady ślady ślady 

mleku ślady ślady ślady ślady 

Razem 1431,2 1682,3 951,7 1270,0 

1115,4-1774,0 1228,2-2165,0. 692,8-1081,5 1126,4-1406,1 

Retencja +460,1 +514,6 +241,5 +375,6 

—919,6-+2019,8 —1085,0- +2334,0 4+43,6-+441,1 -+67,2--+527,3 

% Mn zatrzymanego 
w stosunku 

do pobranego +24,3 +20,2 4+22,8 
  

+23,4
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SG > , 

różniła się, to z racji zjadania większej ilości suchej masy więcej Mn po- 
bierały krowy w grupie I. W mniejszym stopniu zależność te obserwo- 
wamo też przy Cu i Zm. 

Wydalanie manganu w kale i jego retencja, która wymosiła średnio 
460,1 i 514,6 mg w I grupie a 241,5 i 375,6 mg w II, uzależnione były od 
podaży, wyższe wartości obserwowano przy większym pobraniu. Średni . 
procent Mn zatrzymanego do pobranego mieścił się w przedziale 20,2- 
-24,3. Nie jest to widoczne przy analizie średnich, niemniej w okresie 
skarmiania liści kiszonych w grupie I przy dużym ich udziale, mimo wy- 
sokiej podaży tego pierwiastka, otrzymano wyniki ujemne, co obrazuje 
rozrzut. 

Podsumowując, stwierdza się gorsze wykorzystanie Cu, Zn i Mn z da- 
wek z udziałem liści kiszonych w porównaniu ze świeżymi, co mogło być 
spowodowane też okresem zadawania tej paszy, ponieważ kiszone 
skarmiano po świeżych w drugim miesiącu doświadczenia. 

ZA 
4 

WNIOSKI 

1. Liście buraczane świeże 30-40 kg ma sztukę dziennie, następnie 
kiszone 27 kg i mniejsze ich ilości, mogą być stosowane dla krów przez 
okres 2-3 miesięcy bez ujemnego wpływu na przemianę Cu, Zn i Mn. 
przy zbilansowaniu ich w dawkach sianem łąkowym, kiszonką z kuku- 
rydzy i mieszanką B. 

2. Dodatek Cu, Zn i Mn w Polfamiksie przyczynia się do ich większego 
zatrzymania w ustroju krów. 

~ 3. Gorsze wymiki bilansów uzyskane pod koniec doświadczenia suge- 
rują, że długotrwałe skanmianie liści buraków cukrowych może pnzyczy- 
nić się do obniżenia ilości Cu, Zn i Mn u krów, co powinno być pnzed- 

miotem badań w okresie dłuższym niż 3 miesiące. 
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m УСВОЯЕМОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
| КОРМИМЫХ БОТВОЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Резюме 

Соответствующие опыты проводились на 20 коровах в ноябре и декабре 1976 г. Коро- 
вы кормили в двух группах: [-ая группа, получала в течение всего опыта большое количество 
ботвы сахарной свеклы сперва свежей (30-40 кг), а затем силосованной (27 кг), а П-ая — их 

меньшее количество, по 15 кг свежей и силосованной ботвы. 

Половина коров в каждой группе получала Польфамикс в количестве 100 г на голову 
в сутки. В качестве дополнительного корма применяли луговое сено, кукурузный силос 
и смесь Б. На основании результатов анализа крови установлено недостаточное обеспече- 
ние коров медью и цинком уже в начале опыта, которое не изменялось в ходе опыта, неза- 
висимо от группы. 

В составленных минеральных балансах более сильное задержание элементов, особенно 

Си и 7л, установлено у коров, получающих Польфамикс, что, однако, не нашло четкого 

отражения в испытании шерсти и крови. В сумме, количества ботвы, используемые в ра- 

ционах, не оказывали влияния на метаболизм анализированных элементов в организме 

коров; тем не менее худшие результаты балансов, наблюдаемые при скармливании сило- 

сованной ботвы по отношению к более раннему периоду (свежая ботва), позволяют пред- 

полагать, что более длительная подача этого корма может неблагоприятно отражаться 

на усвояемости Cu, Zn u Mn. 

H. Pasierbowicz, T. Ponikiewska, S. Berthold 

AVAILABILITY OF MICROELEMENTS TO ANIMALS 

FED SUGAR BEET LEAVES 

Summary 

The respective experiments were carried out on 20 cows in November and 

December 1976. The cows were fed in two groups: the Ist group was given 

thoughout the whole experiment period great amount of sugar beet leaves, first 
fresh (30-40 kg) and then ensiled ones (27 kg), the IInd group — their less amount — 

given Polfamix U; at the dose of 100 g per head a day. As supplementary feed 

meadow hay maize silo and B mixture were applied. 

On the basis of results of the blood analysis an insufficient supply of cows in 

Cu and Zn was found as early as at the experiment start, which did not signifi- 

cantly change in the experiment course, irrespéctive of group. In mineral balances 

set up higher relation of elements, particularly of Cu and Zn, in cows given Pol- 

famix has been found, what did not find any distinct reflection in the hair and 

blood test. On the whole, the amount of leaves used‘in the rations did not exert 
any influence on the metabolism of the elements analyzed in the organism of cows, 

nevertheless, worse results observed at feeding ensiled leaves in relation to the 
earlier period (fresh leaves), suggest that a long-term application of this feed 

may affect unfavourably the Cu, Zn and Mn availability.


