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Jako główne źródło wapria w mieszankach

jaj. Oznacza io. że umicjęine sterowanie po(lażą wapnici na[eży (lo ])rioiy(etowych zadań pro-

pełnoporcjowych jest powszechnie stosowana kreda pastewna. Surowiec ten jest

ilucenta jaj.

otrzymywany drogą oczyszczania i rozdi-ab-

Surowce wcipniowe

niania wapieni o wysokiej zawartości wę-

Już w 1791 roku, w którym prawdopodobnie

glanu wapnia. Wiadomo jednak, że skały
wapienne, które powstały 60-160 mln lat

przeprowadzono pieTwsze doświadczenie żywieniowe ze związkami mineralnymi, stwiei.-

temu z wapiennych szkieletów organizmów

dzono, że surowce wapniowe powinny stanowić u drobiu niezbędny dodatek paszowy.

giczną oraz składem chemicznym. Formowały się one w różnych warunkach nie tylko

Wynika to stąd, źc podstawę żywienia pta-

fizycznych

ków stanowj ziarno zbóż, nasiona i produkty

równieź chemicznych, skutkiem czcgo za-

ich przerobu, które są szczególnie ubogie

wierają różne ilości innych związków, ta-

w wapń. Większe flości wapnia do paszy dla

kich .i.ak glinokrzemiany, węglany i tlenki

bczkręgowych, różnią się teksturą geolo-

(temperatury

i ciśnienia), ale

niosek wnoszą: mącżld (rybna, mięsno-kost- żelaza, magnezu, sodu, potasu, fosforu,
na, kostna), fosforany wapnia oraz kreda pa- manganu, tytanu i szeregu innych pierstewna. Poniże.j przedstawjono proceiitowe

wiastków. Wszystko to rzutuje równieź na

zawartości wapnia w wybranych surowcach

biodostępność wapnia z kredy pochodzącej

paszowych stosowanych w źywieniu drobiu.
Naleźy jednak zaznaczyć, że biodt)stępność

z różnych wapieni.

wapnia z różnych surowców może się róźiiić

Warto również zwrócić uwagę na dużą roz-

w sposób za`sadniczy.

piętość zawartości wapnia w wapieniach

p()c`li{)dzących z różnyi`h źródeł. Dlatego
Ziarno kiikiLry(lzy

tcż jcśli

Ziamo pszenicy

wapnia, dcklarowana przcz prt)ducenta,

Mączka mięsm

t)dpt)wiada zawartośi`i

Mączka kostna

przcprowadzić

F()sforan j€dnowapii iowy

przcd jcgo zast()st)wanicm.
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Zcipołrzebowanie na wapń

tym większe zapotrzebowanie na wapń;
2. masę ciała niosek -cięższe ptaki spożywa-

W okresie wzrostu kurek zapotrzebowanie

j.ą więce.i. paszy;

na wapń wynosi około 0`6-1,2% dawki, nato-

3. wiek ptaków -od 40 tygodnia źycia zapo-

miast na początku nieśności wzi.asta ono do

trzebowanie

3,6 °/`/o, a pod koniec tego okresu nawet do

wskutek pogarszającej się z wiekiem przy-

4.0-4,5%.

niosek

na wapń

wzrasta

swajalności;

4. zawartość energii
Precyzy.i.ne określenie zapotrzebowania nio-

metabolicznej

(EM)

w paszy - im większa zawartość EM, tym

sel( na wapń w każdym oki-esie pozwala unik-

mniejsze spożycje paszy;

nąć takich problemów, jak ścienienie skoru-

5. temperaturę powietrza w kurnjku - wyso-

py i zmniejszenie nieśności, występujących

ka temperatura prowadzi do pogorszenia

przy niedoborze tego pierwiastka, `i.ak równieź pogorszenia apetytu i zmniejszenia spo-

apetytu i zmniejszenia spożycia paszy; wy-

źycia paszy wskutek jego nadmiaru.

w mieszance.

maga to zwiększenia zawartości wapnia

Poniźsza tabela przedstawia zapotrzebowaZawartość wapnia w paszy dla niosek należy

nie na wapń w paszy w zależności od spożycia

korygować uwzględniając następujące czynniki:

paszy, wieku i wydajności nieśnej kur niosek.

1. wydajność nieśną - im wyźsza iiieśność,

Zapotrzebowanie na wapń w paszy dla kur niosek, %
dziennespoźyciepaszy(gnasztukę)

wiek niosek (tygodni)
21-40

powyżej 40
wydajność nieśna (%)
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3,0
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3,2
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2,5
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3,5

3,2

2,8

2,4
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3,0

2,7

2,3

1,9

3,3

3,0
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Kości szpikowe

50

l)ierająca 3,6 g wapnia dziennie zatrzymuje
ttkt7ł() 1,tq g tcg(t picrwiastka w ciągu 1 s go(lzin

Udowodniono, że nioski są w stanic wykorzy-

clostępu (Io paszy (okres oświetlenia), czyli

stać {tkoło 50% wapiiia pobranego z iiiiesz€in-

okolo l()O mg na godzinę. P()nieważ i)rawidło-

ki pełnoporcjowej zawiera.jticej.i.ako podsta-we duże.i.a`jo zawiera około 2,0 -2,2 g wapnja,

wowe jego źródło krcdę pcastewną. K`m` poGrudzień 2002 . Sterowani.e podażą wapnia

w godzinacli nocnych, ki'edy ustaje pobór
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wapnia z paszy, kura musi pobrać około 0,2 -

kie i o tak dużej powierzchni, aby sok żołąd-

0,4 g tego picrwiastka z kośćca.

kowy rozpuszczał je z prędkością pozwalają-

Rezerwuarem wapnia u niosek są głównie

wapnia na godzinę.

cą na włączenie do krwiobiegu około 75 mg

kości długie, w których jamach szpikowych,
w okresie poprzedzającym nieśność, rozwija

Jako gruboziarniste źródła wapnia są stoso-

się magazynująca wapń wtórna tkanka kost-

wane żwirki wapniowe oraz mielone muszle

na. Rezerwa wapnia jest uwalniana zawsze,

mięczaków. Węglan wapnia pochodzący

gdy brakuje wapnia pochodzącego z paszy.
Przy wystarczającej podaży wapnia paszowe-

z tych ostatnich wyróżnia się wysokim stopniem czystości, jednak biodostępność wapnia

inoże istotnie się różnić w zależności od po-

go wzrasta stężenie jonów tego pierwiastka
we krwi, co uruchamia proces odbudowy ko-

chodzenia i wieku złoża muszli. „Młode"

ści szpikowych.

złoźa zwykle charakteryzują się słabą roz-

Jakośc' skoi.upy

puszcza[nością w soku źołądkowym ptaków,
zaś najlepszą biodostępnością wyróżniają się

Wzrost wydajności niosek spowodował, że

porowate, łuskowate muszle ostryg pochodzące ze złóż powstałych kilka tysięcy lat te-

jajo coraz krócej pozostaje w gi-uczole skoru-

powym, a ptaki mają problemy z szybkim
zmobilizowaniem duźych ilości wapnia z ko-

ści szpikowych. Wyiiikiem tego jest pogor-

mu. Niestety na Świecie istnieją tylko trzy ta-

kie złoźa o rozmiarach umożljwiających jch

przemysłową eksploatację -w Danii (preparat OYTA), Indiach i Meksyku.

szenie jakości skorupy jaja.

Optymalne efekty uzyskuje się przy podawa-

Problem ten prawdopodobnie moźna roz-

niu 1/3 węglanu wapnia w postaci kredy, bę-

wiązać poprzez umożliwienie nioskom rów-

dącej źródłem wapnia do razu po spożyciu

nomiernego pobierania paszy w ciągu całej

i 2/3 węglanu wapnia w postaci gruboziarni-

doby -bez długiej przerwy nocnej. W tym ce-

stej, pokrywającej zapotrzebowanie na wapń

lu należy przemiennie zastosować krótkie

w dłuższym okresie czasu.

okresy

oświetlenia

i

ciemności.

Jednak

wpływ tak radykalne`j zmiany programu

Zapobieganie osteoporozie

świetlnego na nioski nie jest jeszcze do koń-

ca poznany.

Węglan wapnia w postaci gruboziarnistej powinien

być podawany

kurom

nie

tylko

Powszeclinie natomiast wiadomo, że jeśli

w okresie nieśności, lecz również 2 -3 tygo-

część węglanii wapni{i pod{` się w pt)staci

(lnie przed j.cj rozpoczęciem. Już ocl 15 -16

gruboziarnistej to jak()ść skoi.upy ulega po-

tygodnia źycia kur następuje bardzo ważny

prawie. Nzileźy jednak pamiętać, że cząstki

proccs f()rmowania k(]ści szpikowych. W tym

tz`kic rtowiniiy być wystni.cznjąco t`hiżc i twm.-

(tki.esie 'zł`it()ti.zcb()wanic iia wapi`i wzi.asta

de, aźeby część z nich pozostawała w źołąd-

do 3,3 -3,5% dawki pokarmowej. Wpr()wa-

ku mięśnit)wym przez noc, lec`z na tyle mięk-

dzenie do dawki takiej ilości wapnia w posta-
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ci kredy jest jednak problematyczne ze

względu na jej ograniczoną tolerancję przez

jaja pozostając na ubogiej w wapń paszy dla
kurek. W tym przypadku wystąpienie oste-

dojrzewające kurki. Podanie w tym okresie

oporozy w początkowym okresie nieśności,

50 % wapnia w postaci muszli ostryg pozwa-

kiedy nioski mają uj.emny bilans waphia, jest

la na wybiórcze ich pobranie w zależności od

nieuniknione.

zapotrzebowania organizmu ptaków. Takie

w dawce dla kurek poprzez udostępnienie

żywienie wapniowe kurek zapobiega oste-

pobrania kruszonych muszli ostryg pozwala
na uniknięcie problemu osteoporozy.

oporozie, czyli tzw. „zmęczeniu klatkowemu

Zwiększenie

ilości wapnia

niosek", jednocześnie wykluczając ryzyko

uszkodzenia nerek (nerczycę) wskutek nad-

miaru kredy w dawce.

Oddzielnym zagadnieniem jest współzależ-

Kury wysokowydajnych stad produkcyjnych

D, j.ak również wpływ innych czynników na

wchodzą w nieśność już w 17-18 tygodniu ży-

gospodarkę wapniową organizmu nioski.

ność między wapniem, fosforem i witaminą

cia. Często jednak się zdarza, że kurki aż do
20 tygodnia źycia, zanim zostaną przeniesio-

ne do pomieszczeń produkcyjnych, znoszą

Grudzień 2002 . Sterowanje podażą wapnia

I

dr inż. Edmund Giejbowicz
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