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Wstêp

Intensyfikacja chowu oraz du¿y nacisk na efektywnoœæ produkcji wp³ywaj¹
negatywnie na zdrowotnoœæ krów i ciel¹t. Du¿ym problemem wspó³czesnej hodowli
byd³a w Polsce i na œwiecie jest wysoka podatnoœæ krów, zw³aszcza ras wysokopro-
dukcyjnych, na zaburzenia i choroby metaboliczne, zapalenia wymienia i macicy oraz
wysoki odsetek ciel¹t cierpi¹cych na przewlek³e biegunki wynikaj¹ce z obni¿onej
odpornoœci. Istnieje œcis³a zale¿noœæ miêdzy zdrowotnoœci¹ ciel¹t a zdrowotnoœci¹
krów i jakoœci¹ pochodz¹cej od nich siary [8, 21], a tak¿e miêdzy zdrowotnoœci¹
zwierz¹t we wczesnym okresie ¿ycia a ich póŸniejsz¹ produkcyjnoœci¹. Bêd¹ce na-
stêpstwem tych problemów upadki zwierz¹t, wczesna eliminacja z chowu, koszty po-
niesione na leczenie oraz zmniejszona produkcyjnoœæ przyczyniaj¹ siê do powsta-
wania du¿ych strat ekonomicznych i obni¿enia op³acalnoœci produkcji. Wyjœciem z tej
niekorzystnej sytuacji jest miêdzy innymi prowadzenie odpowiedniej profilaktyki
poprzez zastosowanie ró¿nych dodatków paszowych zwanych stymulatorami wzros-
tu, tj. substancji, które nie s¹ niezbêdne do ¿ycia i prawid³owego rozwoju zwierz¹t, ale
wykazuj¹ korzystny wp³yw na ogólny stan zdrowotny wspomagaj¹c procesy trawien-
ne [36]. Przez wiele lat powszechnie stosowanymi stymulatorami wzrostu by³y
antybiotyki paszowe, zawieraj¹ce substancje produkowane przez mikroorganizmy,
a tak¿e roœliny wy¿sze, o w³aœciwoœciach antydrobnoustrojowych zdolne do zahamo-
wania wzrostu, a nawet wyeliminowania niepo¿¹danych, patogennych mikroorganiz-
mów pogarszaj¹cych procesy trawienne [34].
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Stosowane do niedawna w ¿ywieniu byd³a antybiotyki paszowe w postaci jono-
forów (monoenzyna, salinomycyna) lub glikolipidów (flawomycyna, avoparcyna)
poprawia³y zdrowotnoœæ i wskaŸniki produkcyjne zwierz¹t. Antybiotyki jonoforowe
tworz¹ rozpuszczalne w t³uszczach kompleksy z jonami metali (Na, K, Ca, Mg), które
mog¹ przenikaæ przez b³ony komórkowe powoduj¹c zmiany w metabolizmie nie-
których komórek bakteryjnych prowadz¹c do przerwania ci¹g³oœci ich b³on fizjo-
logicznych oraz rozpadu. Ograniczenie rozwoju lub eliminacja niekorzystnych bakte-
rii w przewodzie pokarmowym prze¿uwaczy sprzyja namna¿aniu siê szczepów
bakteryjnych, zmieniaj¹cych w po¿¹danym kierunku przebieg fermentacji ¿waczo-
wej i powoduj¹cych polepszenie efektów produkcyjnych. Wa¿nym efektem fizjo-
logicznym jonoforowych dodatków paszowych jest ich wp³yw na procesy meta-
nogenezy w ¿waczu. Obni¿enie produkcji metanu pozwala na znaczne ograniczenie
strat energii dawki pokarmowej. Szeroki przegl¹d badañ nad wp³ywem antybiotyków
paszowych na metabolizm i produkcyjnoœæ zwierz¹t prze¿uwaj¹cych przedstawi³
Pisulewski [26].

Zwiêkszaj¹ca siê œwiadomoœæ konsumenta sprawi³a, ¿e za¿¹da³ on ¿ywnoœci
wysokiej jakoœci, w tym wolnej od jakichkolwiek pozosta³oœci po dodatkach
paszowych mog¹cych budziæ w¹tpliwoœci odnoœnie bezpieczeñstwa zdrowotnego
produktu. W zwi¹zku z tym zaczêto poszukiwaæ dodatków paszowych innych ni¿
antybiotyki, które nie budzi³yby obaw konsumenta, by³yby bezpieczne zarówno dla
zwierz¹t, ludzi jak i œrodowiska, a równoczeœnie stymulowa³yby produkcjê.

Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie (1 stycznia 2006) ca³kowitego zakazu stosowania antybio-
tyków na terenie pañstw UE, pojawi³a siê luka, któr¹ próbuje siê wype³niæ substancjami
wykazuj¹cymi zbli¿one dzia³anie. Wykazano korzystny wp³yw pro- i prebiotyków
zarówno bakteryjnych jak i tzw. „grzybowych” na wyniki odchowu i zdrowotnoœæ ciel¹t
[12, 20, 35], a tak¿e na produkcyjnoœæ i sk³ad mleka krów [8, 18]. Wyniki badañ nad
zastosowaniem pre- i probiotyków wskazuj¹, ¿e skutecznoœæ ich dzia³ania zale¿y od
interakcji miêdzy pasz¹, funkcjonalnym stanem jelita i flor¹ bakteryjn¹ ¿yj¹c¹ w prze-
wodzie pokarmowym [34].

W ostatnich latach u¿ytecznymi dodatkami paszowymi w ¿ywieniu byd³a okaza³y
siê dodatki paszowe zawieraj¹ce mieszanki zio³owe bêd¹ce Ÿród³em wielu substancji
czynnych (w tym flawonoidów) mog¹cych korzystnie wp³yn¹æ na system immuno-
logiczny, zdrowotnoœæ i procesy metaboliczne zwierz¹t [9].

Flawonoidy

Flawonoidy zaliczane do zwi¹zków polifenolowych to koñcowe produkty szla-
ków metabolicznych aminokwasów i lipidów. Podstawowa struktura cz¹steczki
flawonoidów to dwa pierœcienie benzenowe po³¹czone heterocyklicznym pierœcie-
niem piranu lub pironu. Ogromna ró¿norodnoœæ flawonoidów wynika z faktu, ¿e
atomy wêgla pierœcieni stanowi¹cych podstawê budowy tych zwi¹zków mog¹ ulegaæ
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hydroksylacji, metoksylacji oraz glikozydacji za pomoc¹ mono- i oligosacharydów,
jak równie¿ acylacji w ró¿nych pozycjach. Zwi¹zki te wykazuj¹ silne w³aœciwoœci
bakteriobójcze, przeciwzapalne i antykarcynogenne i mo¿na je traktowaæ jako poten-
cjalne substancje immunostymuluj¹ce [22]. Dzia³anie flawonoidów nie ogranicza siê
wy³¹cznie do oddzia³ywania zewn¹trzkomórkowego, jest równie¿ wewn¹trzkomór-
kowe, gdy¿ wp³ywaj¹ one na aktywnoœæ enzymów i ekspresjê genów [2, 22] W³aœci-
woœci farmakologiczne flawonoidów wynikaj¹ z ich budowy, dziêki której mo¿liwe
jest wi¹zanie i hamowanie wolnych rodników mog¹cych powodowaæ uszkodzenia
komórek, tkanek oraz procesy zapalne. Ponadto flawonoidy chelatuj¹ wysoce pro-
oksydacyjne jony metali, np. miedzi czy ¿elaza, przez co blokuj¹ ich zdolnoœæ do
wytwarzania wolnych rodników. Zaliczana do flawonoidów kwercetyna, uznawana
jest za czynnik hamuj¹cy dzia³anie fosfolipazy A2 kluczowego enzymu katalizu-
j¹cego uwalnianie kwasu arachidonowego z fosfolipidów [27], który jest zwi¹zkiem
wyjœciowym do produkcji eikozanoidów (prostaglandyn i leukotrienów) bior¹cych
udzia³ w przebiegu reakcji zapalnej w organizmie. Do tej pory w roœlinach zidentyfi-
kowano ponad 4000 unikalnych pod wzglêdem budowy flawonoidów [10]. Niektóre
z nich s¹ barwnikami roœlinnymi, których wysok¹ zawartoœæ wykazano w liœciach,
kwiatach, owocach, nasionach [23]. Bogatym Ÿród³em flawonoidów s¹ równie¿
produkty pozyskiwane od pszczó³ takie jak propolis i py³ek kwiatowy.

Propolis

Propolis to lepka, ¿ywiczna substancja o barwie brunatnej lub zielonkawej
wytwarzana przez pszczo³y z substancji ¿ywicznych zebranych z p¹czków drzew.
Propolis pochodz¹cy z ró¿nych stref geograficznych ró¿ni siê w³aœciwoœciami i sk³a-
dem chemicznym. W strefie klimatu umiarkowanego propolis najczêœciej wytwarza-
ny jest z p¹czków liœciowych topoli czarnej (Populus nigra) [14]. Wœród produktów
pszczelich, propolis jest najbardziej aktywny biologicznie, wykazuje wielokierun-
kowe dzia³anie farmakologiczne oraz ma bardzo z³o¿ony sk³ad chemiczny. W sk³ad
surowego propolisu wchodz¹ substancje ¿ywiczne, wosk pszczeli, substancje lotne,
py³ek kwiatowy i domieszki mechaniczne. Propolis zawiera kilkanaœcie substancji
czynnych, w tym flawonoidy (chryzynê, tektochryzynê, pinostrobinê, apigeninê,
chalkon pinostrobinowy, galanginê, kemferol, genkwaninê, pinobanksynê, kwercety-
nê), kwasy aromatyczne (cynamonowy, kawowy, ferulowy, benzoesowy, salicylowy,
2-amino-3-metoksybenzoesowy), estry (etylowe kwasu cynamonowego, kawowego
i fenylometylowe kwasu benzoesowego), alkohole (cholinasterol, fukosterol, stigma-
sterol) ponadto aldehydy, kumaryny, terpeny, sterole, kwasy t³uszczowe i mikro-
elementy (Mn, Fe, Si, Mg, Zn, Se) [14]. Produkty zawieraj¹ce propolis wystêpuj¹
w postaci wyci¹gów etanolowych i w formie sproszkowanej na bazie krzemionki.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e zawieraj¹ one jedynie substancje czynne w postaci kwasów
aromatycznych (g³ównie kwasów fenolowych), estrów aromatycznych i flawonoi-
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dów [14]. W przeciwieñstwie do miodu i py³ku kwiatowego propolis nie ma wartoœci
od¿ywczej, gdy¿ nie zawiera takich sk³adników pokarmowych jak bia³ko czy wêglo-
wodany, natomiast charakteryzuje siê du¿¹ aktywnoœci¹ antybakteryjn¹, antypier-
wotniakow¹ oraz przeciwgrzybiczn¹ bêd¹c¹ wypadkow¹ dzia³ania flawonoidów,
kwasów aromatycznych i seskwiterpenów [19, 42]. Propolis wp³ywa regeneruj¹co na
organizm, pobudzaj¹c uk³ad immunologiczny i procesy metaboliczne [30].

Bakteriobójcze dzia³anie propolisu

Badania in vitro na po¿ywkach agarowych z zastosowaniem ekstraktu etanolowego
propolisu (EEP) wskazuj¹, ¿e zawarte w nim substancje wykazuj¹ dzia³anie bakterio-
bójcze w stosunku do gronkowca z³ocistego, paciorkowców, maczugowców, dwoinek
zapalenia p³uc, pr¹tków gruŸlicy, laseczek tlenowych oraz beztlenowych [3, 6, 42].
Yaghoubi i in. [42] badaj¹c wp³yw flawonoidów i flawonów (zawartoœæ odpowiednio
7,3% i 36% w roztworze ekstraktu etanolowego o stê¿eniu 67 mg · ml–1) wykazali nie
tylko silne dzia³anie antybakteryjne w kierunku szczepów Gram-dodatnich, ale tak¿e
grzybów. Aktywnoœæ flawonoidów w kierunku bakterii Gram-ujemnych nie zosta³a
zaobserwowana. Etanolowy ekstrakt propolisu (EEP) o stê¿eniu 67 mg · ml–1 wykazy-
wa³ silniejsze dzia³anie bakteriobójcze (P≤ 0,01) w kierunku szczepów Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus ni¿ standardowo stosowana ampi-
cylina. Podobne wyniki otrzymano badaj¹c wp³yw ekstraktów etanolowych i metanolo-
wych propolisu (o stê¿eniu 100 mg · ml–1) na bakterie wyizolowane z mleka krów
chorych na mastitis [25]. Spoœród wyizolowanych szczepów bakterii najwiêksz¹ wra¿-
liwoœci¹ na alkoholowe ekstrakty propolisu, szczególnie na ekstrakt etanolowy, odzna-
cza³y siê gronkowce, w tym Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalactiae, nato-
miast zastosowane ekstrakty propolisu nie dzia³a³y na bakterie Gram-ujemne. W œwietle
najnowszych doniesieñ [29] ta w³aœciwoœæ propolisu mo¿e mieæ praktyczne znaczenie.
Jego zastosowanie w ¿ywieniu krów mlecznych w okresie oko³oporodowym kiedy
krowy nara¿one s¹ na najwiêkszy stres metaboliczny i wystêpowanie szeregu chorób
infekcyjnych, w tym mastitis, mog³oby uzupe³niæ dzia³anie dostêpnych preparatów,
które de facto dzia³aj¹ w kierunku bakterii Gram-ujemnych [40, 44]. W³aœciwoœci anty-
bakteryjne propolisu nie pozostaj¹ bez wp³ywu na mikroorganizmy ¿wacza i w zwi¹zku
z tym na przebieg fermentacji wêglowodanów, z tym ¿e jego aktywnoœæ zale¿y od kon-
centracji w roztworze oraz sk³adu dawki pokarmowej. Mo¿na tak¿e przyj¹æ, ¿e pro-
dukty pszczelarskie wykazuj¹ zbli¿one w³aœciwoœci do antybiotyków jonoforowych,
w tym monoenzyny (znanej równie¿ jako Rumenzin). Rispoli i in. [28] porównuj¹c
dzia³anie propolisu i monoenzyny zaobserwowali spadek liczebnoœci pierwotniaków
z rodzaju Diplodininae oraz Entodinium pod wp³ywem dzia³ania zarówno antybiotyku,
jak i propolisu. Nie stwierdzili natomiast wp³ywu badanych substancji na liczebnoœæ
populacji Isotrichidae i Eodinium.
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Wp³yw propolisu na przebieg fermentacji ¿waczowej

Niektóre badania in vitro z wykorzystaniem systemu Rusitec wskazuj¹, ¿e propo-
lis mo¿e obni¿aæ produkcjê wytwarzanych w ¿waczu gazów jednoczeœnie zwiêksza-
j¹c koncentracjê kwasu propionowego (C3) i stosunek kwasu propionowego do
octowego (C3/C2) w p³ynie ¿wacza [33]. Aktywnoœæ ekstraktu propolisu wzrasta³a
wraz z jego stê¿eniem. Najlepsze efekty uzyskano stosuj¹c EEP o stê¿eniu 33,3
i 66,7%, przy czym przy wy¿szym stê¿eniu propolisu zaobserwowano polepszenie
strawnoœci zarówno wêglowodanów strukturalnych jak i niestrukturalnych. W powy¿-
szych badaniach propolis ogranicza³ tak¿e rozwój niektórych metanogenów obni¿a-
j¹c produkcjê metanu, a tym samym przyczyni³ siê do zmniejszenia strat energii po-
chodz¹cej z dawki pokarmowej. Ozturk i in. [24], w podobnych badaniach przy
u¿yciu techniki symulacji ¿waczowej (Rusitec) stosuj¹c 20 i 60% stê¿enia EEP
w iloœci 0,5 ml na dzieñ, nie stwierdzili jednak pozytywnego wp³ywu badanych
etanolowych ekstraktów propolisu na pH treœci ¿wacza, produkcjê C2, stosunek
C3/C2, liczbê pierwotniaków i strawnoœæ suchej masy. Oba zastosowane ekstrakty
zwiêkszy³y natomiast produkcjê kwasu mas³owego (C4). Wraz ze wzrostem stê¿enia
EEP uzyskano wyraŸne obni¿enie (o 24 i 39%) koncentracji amoniaku w ¿waczu
(NH3-N), co sugeruje, i¿ propolis mo¿e okazaæ siê przydatnym dodatkiem paszowym
zwiêkszaj¹cym wykorzystanie azotu amonowego u zwierz¹t prze¿uwaj¹cych.

Produkcyjnoœæ oraz zdrowotnoœæ krów i ciel¹t

Badania przeprowadzone na zwierzêtach nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi, co
do skutecznoœci dzia³ania propolisu zarówno w postaci p³ynnej jak i sproszkowanej.
De Freitas i in. [5] uzyskali istotny wzrost wydajnoœci u krów rasy HF otrzymuj¹cych
64 ml 30% ekstraktu propolisu, tj. oko³o 19,2 g propolisu dziennie. Ponadto mleko
pochodz¹ce od tych krów charakteryzowa³o siê wy¿sz¹ procentow¹ zawartoœci¹
bia³ka (3,14 vs. 3,03).

Nie stwierdzono natomiast korzystnego wp³ywu ekstraktu propolisu na procento-
wy udzia³ t³uszczu w mleku (3,10 vs. 3,03), liczbê komórek somatycznych (766700
vs. 736700) i pobranie suchej masy wyra¿onej jako procent masy cia³a (2,08 vs. 2,17).
W innych doœwiadczeniach przeprowadzonych na kozach i krowach nie stwierdzono
pozytywnego wp³ywu propolisu zarówno na produkcyjnoœæ krów jak i sk³ad mleka
[31], a tak¿e na pobranie suchej masy i sk³adników pokarmowych, sumê i proporcje
poszczególnych lotnych kwasów t³uszczowych (LKT), poziom amoniaku i odczyn
¿wacza [16, 32]. Zmiennoœæ wyników mo¿na t³umaczyæ ró¿nymi stê¿eniami i form¹
u¿ytych ekstraktów, interakcjami z innymi sk³adnikami dawki i zawartoœci¹ substan-
cji czynnych, w tym flawonoidów.

W³aœciwoœci propolisu i zawartych w nim flawonoidów pozwalaj¹ wykorzysty-
waæ je jako potencjalne immunomodulatory. W doœwiadczeniach na cielêtach zasto-
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sowanie ekstraktu propolisu lub czystych flawonoidów [42] wp³ynê³o pozytywnie na po-
ziom immunoglobulin (Ig G; Ig A), a poprzez to na zdrowotnoœæ ciel¹t i wyniki odchowu.
Efektywnoœæ dzia³ania zale¿a³a od dawki flawonoidów oraz wieku ciel¹t. Cielêta otrzy-
muj¹ce wy¿sze dawki flawonoidów (7,3 × 10–4 g · kg–1 MC i 7,3 × 10–5 g · kg–1 MC vs.
3,6 × 10–3 g · kg–1 MC) charakteryzowa³y siê lepszymi przyrostami masy cia³a oraz
wy¿sz¹ koncentracj¹ immunoglobulin Ig G w pierwszych tygodniach ¿ycia. Kor-
czyñski [15] wykaza³, i¿ zastosowanie propolisu w iloœci 3 ml dziennie (w postaci
60% ekstraktu etanolowego) skutecznie obni¿a czêstotliwoœæ wystêpowania klinicz-
nych objawów biegunek. Zastosowanie propolisu przyczyni³o siê tak¿e do poprawy
odpornoœci czynnej wp³ywaj¹c pozytywnie na stê¿enie poszczególnych klas immu-
noglobulin w pierwszych tygodniach ¿ycia ciel¹t. Propolis korzystnie wp³yn¹³ rów-
nie¿ na dojrzewanie uk³adu krwiotwórczego m³odych ciel¹t i procesy krwiotwórcze
zapobiegaj¹c wystêpowaniu anemii. Podobne wyniki badañ otrzymali równie¿ Adam-
ski i in. [1] stosuj¹c propolis w ¿ywieniu ciel¹t rasy Simmental w okresie neonatal-
nym, tj. od 7 do 21 dnia ¿ycia. Zastosowanie propolisu nie tylko ograniczy³o wystêpo-
wanie objawów biegunki i zwiêkszy³o przyrosty masy cia³a ciel¹t, ale równie¿
poprawi³o wskaŸniki hematokrytowe krwi i stê¿enie enzymów w¹trobowych, w tym
gamma glutamylotranspeptydazy (GGT). Haro i in. [11] stosuj¹c w ¿ywieniu szczu-
rów wykazuj¹cych objawy anemii ferrotycznej dodatek propolisu lub py³ku kwiato-
wego uzyska³ lepsze przyrosty masy cia³a, lepsze wykorzystanie ¿elaza, wiêksz¹
absorpcjê wapnia i fosforu i wiêkszy stopieñ regeneracji hemoglobiny.

Flawonoidy pochodz¹ce z propolisu dzia³aj¹ równie¿ korzystnie na hepatocyty,
zwiêkszaj¹c aktywnoœæ enzymów w¹trobowych [19, 22]. U krów w okresie oko³o-
porodowym mog¹ dzia³aæ podobnie jak otrzymywana z Sylybium marianum silimaryna
– hepatoprotektor stosowany w leczeniu chorób w¹troby równie¿ u ludzi. Dzia³anie
silimaryny podawanej krowom w okresie oko³oporodowym w iloœci 10 g na dzieñ,
pocz¹wszy od 10 dnia przed wycieleniem do 15 dnia laktacji ograniczy³o spadek
kondycji zwierz¹t, zmniejszy³o ujemny bilans energii oraz przyczyni³o siê do wzrostu
wydajnoœci zwierz¹t [37]. Doœwiadczenia przeprowadzone na szczurach wykaza³y
korzystny wp³yw propolisu na czynnoœæ hepatocytów, poziom triglicerydów, choleste-
rolu oraz aktywnoœæ odpowiedzialnych za ekspresjê wielu genów zwi¹zanych z regula-
cj¹ gospodarki lipidowej receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksyso-
mów (PPAR�) [12]. Byæ mo¿e produkty te bêd¹ pe³niæ podobn¹ rolê w przypadku krów
w okresie oko³oporodowym. Nadmierne ot³uszczenie krów wysoko produkcyjnych
powoduje zbyt gwa³towne uwalnianie rezerw t³uszczowych w pierwszym okresie
laktacji (w postaci niezestryfikowanych kwasów t³uszczowych) i prowadzi do przed³u-
¿aj¹cego siê ujemnego bilansu energii. Przeci¹gaj¹cy siê w czasie brak mo¿liwoœci
pokrycia zapotrzebowania energetycznego w warunkach wzrastaj¹cej produkcji mo¿e
prowadziæ do rozwoju ketozy i lipidozy w¹troby [31]. Jednak, aby wykazaæ czy
propolis mo¿e podobnie jak u szczurów oddzia³ywaæ na aktywnoœæ komórek w¹tro-
bowych, u krów nale¿a³oby znaæ stopieñ rozk³adu flawonoidów w ¿waczu i ich by-pass
do jelita cienkiego. Dotychczas brakuje tego rodzaju badañ.
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Py³ek kwiatowy

Ciekawszym pod wzglêdem rozk³adu w przewodzie pokarmowym prze¿uwaczy
mo¿e okazaæ siê py³ek kwiatowy otrzymywany z pasieki w postaci tzw. obnó¿y
pszczelich. Ziarno py³ku kwiatowego pokryte jest dwuwarstwow¹ os³onk¹. Ze-
wnêtrzna os³onka – egzyna jest grubsza i zbudowana g³ównie z pektyn, natomiast
wewnêtrzna – intyna tworzy warstwê cieñsz¹ zbudowan¹ g³ównie z celulozy i bia³ek
[38]. Py³ek kwiatowy zawiera 7–35% bia³ek, 25–48% wêglowodanów, 2–10% lipi-
dów i znaczn¹ iloœæ substancji biologicznie czynnych, w tym flawonoidy i substancje
o charakterze antybiotycznym [38]. Jest bogatym Ÿród³em wysokowartoœciowego
bia³ka, w tym bia³ka bogatego w aminokwasy egzogenne, szczególnie w metioninê,
której niedobór ogranicza syntezê bia³ka mleka u krów [45].

Do najwa¿niejszych aspektów dzia³ania py³ku kwiatowego mo¿na zaliczyæ regu-
lowanie funkcji przewodu pokarmowego, wzmaganie ³aknienia, dzia³anie wzmacnia-
j¹ce wyczerpanego organizmu, poprawê odpornoœci. Mo¿na równie¿ przypuszczaæ,
¿e flawonoidy obecne w py³ku kwiatowym mog¹ w znacznym stopniu unikaæ
rozk³adu w ¿waczu, co tym samym mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na by-pass
flawonoidów i procesy zachodz¹ce w w¹trobie krów, podobnie jak u zwierz¹t
monogastrycznych. Wyniki badañ z wykorzystaniem propolisu i py³ku kwiatowego
przeprowadzone na szczurach sugeruj¹, ¿e te produkty mog¹ mieæ korzystny wp³yw
na wyniki odchowu ciel¹t, które w okresie ¿ywienia pasz¹ p³ynn¹, a szczególnie do
oko³o 3 tygodnia ¿ycia, s¹ w³aœciwie zwierzêtami jedno¿o³¹dkowymi. Jest to wa¿ny
okres odchowu ciel¹t, gdy¿ rzutuje on na rozwój jelita cienkiego, co ma wp³yw na
pobranie paszy, a tym samym poœrednio na rozwój ¿wacza.

Z doœwiadczeñ przeprowadzonych na szczurach, wiadomo, ¿e py³ek kwiatowy
jest pasz¹ pe³nowartoœciow¹, korzystnie wp³ywaj¹c¹ na przyrosty masy cia³a i gospo-
darkê ¿elaza [11, 17]. Doœwiadczenie przeprowadzone na ciê¿arnych samicach tego
gatunku wykaza³o, i¿ zastosowany w iloœci 10 lub 20 g · kg–1 MC py³ek kwiatowy
korzystnie wp³ywa³ równie¿ na poziom bia³ka ogólnego, hemoglobiny, ¿elaza oraz al-
bumin w surowicy krwi [41]. Jak podaje Dudov i in. [7] py³ek kwiatowy mo¿e tak¿e
stymulowaæ funkcje uk³adu odpornoœciowego szczurów. Z kolei w badaniach prze-
prowadzonych na koniach arabskich [39] zastosowanie preparatu z udzia³em py³ku
kwiatowego (55%; ok. 65 g dziennie) ogranicza³o wydalanie fosforu, zwiêksza³o re-
tencjê azotu, wp³ywa³o korzystnie na pobranie paszy i sk³adników pokarmowych oraz
wydolnoœæ treningow¹. W doœwiadczeniu tym odnotowano równie¿ tendencjê do
poprawy strawnoœci w³ókna frakcji NDF i ADF, lecz nie stwierdzono wp³ywu py³ku
na poziom kwasu mlekowego, glukozy, hematokrytu (HT) ani hemoglobiny (HB).

Obserwowana du¿a zmiennoœæ sk³adu i aktywnoœci propolisu oraz py³ku kwiato-
wego wymusza koniecznoœæ standaryzacji produktów pszczelarskich [4]. Problemem
wymuszaj¹cym szczegó³owe okreœlenie okresu i iloœci podawanych produktów
pszczelarskich jest równie¿ ich wysoka cena rynkowa. Kluczow¹ spraw¹ wydaje siê
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podjêcie badañ nad produktami pszczelarskimi jako dodatkami paszowymi, bê-
d¹cymi alternatyw¹ antybiotyków paszowych w ¿ywieniu byd³a pod k¹tem ich
przydatnoœci immunomoduluj¹cej, hepatoprotekcyjnej i jako apetyzera. Zdrowot-
noœæ zwierz¹t staje siê powa¿nym problemem, celowym zatem wydaje siê poszu-
kiwanie naturalnych i bezpiecznych œrodków biostymuluj¹cych.

Podsumowanie

Propolis oraz py³ek kwiatowy to naturalne substancje zawieraj¹ce w swoim
sk³adzie zwi¹zki biologicznie aktywne, w tym flawonoidy. Zawartoœæ flawonoidów
jak i innych substancji, ich wzajemne oddzia³ywania sprawiaj¹, ¿e produkty pszcze-
larskie wykazuj¹ wielokierunkowe dzia³anie prozdrowotne. Na podstawie uzyska-
nych do tej pory wyników mo¿na przypuszczaæ, ¿e propolis jak i py³ek kwiatowy
mog¹ wykazywaæ dzia³anie podobne do stosowanych do niedawna antybiotyków
paszowych. Badania in vitro jednoznacznie potwierdzaj¹ w³aœciwoœci bakteriobójcze
propolisu. Z kolei badania in vivo przeprowadzone na krowach i cielêtach wskazuj¹,
i¿ jego zastosowanie korzystnie wp³ywa na wyniki produkcyjne i zdrowotnoœæ tych
zwierz¹t. Jest to niew¹tpliwie spowodowane korzystnym wp³ywem propolisu na
rozwój uk³adu krwionoœnego, kszta³towanie odpornoœci, a tak¿e protekcyjnym od-
dzia³ywaniem na komórki w¹troby. Dostêpna literatura na temat zastosowania py³ku
kwiatowego w ¿ywieniu zwierz¹t jest ograniczona, brakuje informacji na temat
zastosowania py³ku w ¿ywieniu byd³a.
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Potential use of apiculture products

as the feed additives in cattle nutrition

Key words: propolis, bee pollen, flavonoids, cattle

Summary

Propolis and bee pollen are natural products which contain biologically active
components, including flavonoids. Apiculture products have multiple action on health
because of their content of flavonoids and other substances, and the interactions
among them. Research suggests that both propolis and bee pollen can have similar ef-
fects to feed antibiotics that were used until recently. In vitro studies conclusively con-
firm that propolis has antibacterial properties. Moreover, in vivo studies with cows
and calves indicate that propolis may have positive effects on their performance and
health. Without question, this is due to the beneficial effects of propolis on the devel-
opment of immunity and vascular function, as well as protective effects on liver cells.
There is limited research on the application of bee pollen in animal feeding, with no in-
formation on its use in cattle nutrition.
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