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Produkcja drobiarska – czy są granice?

• Wysoka jakość, niska cena

• Stały wzrost spożycia 

• (Polska i Świat)
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Postęp hodowlany w produkcji drobiarskiej

Źródło: Ogólnopolski informator drobiarski
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Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Grupa kontrolna (bez probiotyku) Grupa eksperymentalna (z probiotykiem)

Tkanka wola

Źródło: Konieczka et al., 2018; British poultry science 59:654-662.



Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Grupa kontrolna (bez probiotyku) Grupa eksperymentalna (z probiotykiem)

dwunastnica

Źródło: Konieczka et al., 2018; British poultry science 59:654-662.



Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Grupa kontrolna (bez probiotyku) Grupa eksperymentalna (z probiotykiem)

Jelito cienkie

Źródło: Konieczka et al., 2018; British poultry science 59:654-662.



Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Grupa kontrolna (bez probiotyku) Grupa eksperymentalna (z probiotykiem)

Jelito biodrowe

Źródło: Konieczka et al., 2018; British poultry science 59:654-662.



Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Grupa kontrolna (bez probiotyku) Grupa eksperymentalna (z probiotykiem)

Jelito ślepe

Źródło: Konieczka et al., 2018; British poultry science 59:654-662.



➢ Dodatek probiotyku spowodował zwiększenie liczebności Bacillus subtilis

u kurcząt

➢ W wolu i dwunastnicy bakterie były widoczne jako rozproszone komórki i

częściowo jako mikrokolonie w treści

➢ Cienkie i o luźnych strukturach zespoły bakterii były widoczne w jelicie

czczym i jelicie biodrowym, gdzie widoczne były również niewielkie

skupiska bakterii przywierające do warstwy śluzowej na kosmkach

jelitowych

➢ Zespoły bakterii Bacillus subtilis tworzące biofilm obserwowano na

powierzchni kosmków jelitowych jedynie w jelicie ślepym, ale u kurcząt

otrzymujących probiotyk Bacillus subtilis były one widoczne także jako

mikrokolonie w treści i przywierające do powierzchni kosmków



➢ Wyniki doświadczenia potwierdzają, że metoda Histo-FISH jest dobrym

narzędziem do badania organizacji przestrzennej Bacillus subtilis w przewodzie

pokarmowym brojlerów

➢ Dodatek probiotyku zawierającego spory Bacillus subtilis linia DSM17299 do diety

z pszenicą, śrutą sojową i grochem zwiększał liczebność bakterii Bacillus subtilis

we wszystkich częściach przewodu pokarmowego, co dowodzi że spory

przeżywają i namnażają się w tym środowisku

➢ Tworzenie biofilmu Bacillus subtilis w jelicie ślepym wskazuje, że bakterie są

metabolicznie aktywne – wydzielają substancje o działaniu bakteriostatycznym

i/lub bakteriobójczym i wygrywają współzawodnictwo o składniki odżywcze i

miejsca zasiedlenia.



„Immunomodulacyjny potencjał wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, witaminy E oraz kwasu acetylosalicylowego u 

kurcząt brojlerów”



Badana hipoteza badawcza zakładała, że przez wprowadzenie do diet kurcząt brojlerów

LC-PUFA można korzystnie oddziaływać na układ immunologiczny ptaków a

zastosowanie w diecie podwyższonej lub rosnącej dawki witaminy E oraz dodatek ASA

będzie wspomagać ten proces.



Wyniki badań wskazują, że korzystny wpływ niskiej proporcji

PUFAn-6/n-3 w diecie był wspomagany przez zastosowanie w diecie podwyższonej

dawki witaminy E, i był szczególnie zauważalny u ptaków w młodszym wieku.

Niniejsze badania wskazują, że wykorzystanie PUFA oraz witaminy E jako czynników

immunomodulujących ma większy potencjał w pierwszych tygodniach odchowu

brojlerów.



W niniejszej pracy wykazano, że pod wpływem witaminy E oraz ASA zachodzą zmiany na

poziomie ekspresji mRNA genów kodujących kompleksy enzymatyczne w wybranych

tkankach układu immunologicznego u kurcząt w indukowanym stanie zapalnym. Wykazano,

że zastosowanie rosnącej dawki witaminy E oraz ASA w diecie może mieć korzystny wpływ

na kaskadę przemian kwasu AA w kierunku syntezy mniej prozapalnych eikozanoidów

podczas stanu zapalnego.




