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OCENA WPŁYWU STOSOWANIA PREPARATU SYNBIOTYCZNEGO PROPOUL NA 

POPRAWĘ KONDYCJI ZDROWOTNEJ, PARAMETRÓW PRODUKCYJNYCH  I 

REDUKCJĘ ILOŚCI STOSOWANYCH ANTYBIOTYKÓW W STADACH INDYKÓW 

RZEŹNYCH 

 

Wstęp 

Intensyfikacja chowu indyków rzeźnych stwarza wiele zagrożeń związanych z utrzymaniem 

homeostazy przewodu pokarmowego, której brak manifestuje się klinicznie występowaniem u indyków 

biegunek. Wydaje się, iż nawracające biegunki prowadzące do pojawienia się mokrej ściółki, zapalenia 

podeszw stóp zakażeń gronkowcami i paciorkowcami oraz zwiększenia wskaźnika wykorzystania paszy 

(FCR) i zmniejszenia tempa przyrostów masy ciała stanowią aktualnie jeden z najistotniejszych 

problemów w tuczu indyków. Problemy te standardowo rozwiązywane są poprzez podawanie 

antybiotyków.  

W związku ze wzrastającą presją konsumentów, sieci handlowych, organizacji ochrony praw 

zwierząt oraz rządów poszczególnych państw na ograniczania używania antybiotyków w produkcji 

zwierzęcej, coraz więcej wagi przykłada się do alternatywnych metod regulacji mikroflory przewodu 

pokarmowego drobiu. Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie w produkcji zwierzęcej 

probiotyków, prebiotyków i synbiotyków (Grigs i wsp. 2005). 

Nazwa probiotyk pochodząca z greki  oznacza „dla życia” i jest przeciwstawnym terminem dla 

antybiotyku. Probiotyki to żywe, wyselekcjonowane kultury drobnoustrojów mające zdolność do trwałej 

lub przejściowej kolonizacji przewodu pokarmowego, uniemożliwiając nadmierny rozwój 

mikroorganizmów patogennych. Zapewniają one lepsze trawienie, optymalne wykorzystanie substancji 

odżywczych z paszy oraz wpływają korzystnie na równowagę w ekosystemie jelitowym (Mizak i wsp. 

2012). Mikroorganizmy probiotyczne należą najczęściej do rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Streptococcus, Pedicoccus, Lactococcus, Saccharomyces (Janocha i wsp. 2010). Wiele badań naukowych 

potwierdziło, iż uzupełnienie diety o odpowiednie bakterie o udokumentowanych właściwościach 

probiotycznych, pozwala na utrzymanie homeostazy przewodu pokarmowego, zwiększając tolerancję 

organizmu na niekorzystne bodźce zewnętrzne, co ułatwia procesy trawienia i zwiększa przyswajalność 

składników pokarmowych, a w przypadku konieczności stosowania antybiotyków w celach leczniczych, 

przyspiesza okres rekonwalescencji (Siggers i wsp. 2007, Guarner i Malagelada 2003, Kalavathy i wsp. 

2003). 

Istotnym jest, by mikroorganizmy stosowane do produkcji preparatów probiotycznych były izolowane od 

przedstawicieli tego gatunku, u którego mają być zastosowane, gdyż prawdopodobnie część korzystnych 

dla zdrowia efektów jest gatunkowo specyficzna ze względu na różnice w budowie przewodu 

pokarmowego i sposobu odżywiania zwierząt (Mizak i wsp. 2012, Timmerman i wsp. 2006).   

Na układ pokarmowy ptaków, oprócz probiotyków, korzystnie oddziałują również prebiotyki. Są 

to substancje, których selektywna fermentacja prowadzi do specyficznych zmian w składzie i aktywności 

mikroflory przewodu pokarmowego, oddziałującej korzystnie na dobre samopoczucie i zdrowie 

gospodarza (Gibson i wsp. 2004). Połączenie probiotyku z prebiotykim nosi nazwę synbiotyku. Do 

produktów stanowiących takie połączenie należy Propoul zawierający probiotyk Lactobacillus fermentum 

izolowany z przewodu pokarmowego drobiu oraz prebiotyk – fruktooligosacharyd który jako 



niepodlegający procesowi trawienia węglowodan, pobudza proces namnażania korzystnych 

probiotycznych drobnoustrojów w jelicie. 

Celem badań była ocena wpływu podawania preparatu synbiotycznego Propoul na poprawę 

kondycji zdrowotnej, parametrów produkcyjnych  i redukcję ilości stosowanych antybiotyków w stadach 

indyczek rzeźnych. 

Materiał i metodyka badań 

Badania przeprowadzono równolegle na dwóch fermach indyczek rzeźnych linii BUT 6 w 

województwie dolnośląskim oznaczonych jako ferma A i ferma B. Do celów doświadczenia zebrano i 

porównano parametry z 4 cykli produkcyjnych, z których każdy trwał 107-108 dni. Pierwszy i drugi cykl 

na każdej z ferm służyły jako kontrola. W kolejnych 2 cyklach, tj 3 i 4, na każdej z ferm podawano 

Propoul wg następującego schematu: 

1-2 tydzień życia – 500g/1000l wody przez 5 dni w tygodniu 

3-14 tydzień życia – 300g/1000l wody przez kolejne 3 dni w tygodniu 

W fermie A ptaki do 2 tygodnia życia były odchowywane w hali o powierzchni 1000m
2
, a 

następnie zostały przeniesione do większego obiektu o powierzchni 3000m
2
.
 
W fermie B przez pierwsze 5 

tygodni ptaki były odchowywane w obiekcie o powierzchni 1200m
2
, następnie połowę ptaków 

przenoszono na drugi, bliźniaczy obiekt. Ptaki żywione były 6 stopniowym programem (IND Prestarter, 

IND Grower 1, IND Grower 2, IND Grower 3 z dodatkiem monenzyny oraz IND Finiszer 1 i IND 

Finiszer 2). Ptaki uodparniano w 1 i 14 dobie życia przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy 

indyków (TRT) oraz w 28 dobie przeciwko krwotocznemu zapaleniu jelit (HE). Przez cały czas trwania 

doświadczenia monitorowano stan zdrowia ptaków i ilość zużytych antybiotyków oraz gromadzono dane 

produkcyjne dotyczące śmiertelności w stadzie, zużycia paszy oraz wagi końcowej ptaków.   

 

Analiza otrzymanych wyników 

Zebrane dane dotyczące parametrów produkcyjnych oraz zużytych antybiotyków zaprezentowano 

w tabeli 1 i tabeli 2. 

 

Tabela 1. Wybrane parametry produkcyjne otrzymane w toku doświadczenia w obu obiektach. 

Ferma  Cykl 

produkcyjny 

Liczb ptaków 

skierowanych 

do uboju 

Końcowa 

masa ciała 

[kg] 

Uzyskana 

masa żywca 

[kg] 

Śmiertelność  

w % 

Zużycie paszy 

(FCR) 

 

A 

 

 

 1 (kontrola) 14 526 10,45 151 797 3,40 2,56 

 2 (kontrola) 14 863 10,40 154 575 3,80 2,55 

 3 (Propoul) 14 497 10,60 153 668 3,10 2,53 

 4 (Propoul) 14 387 10,80 155 380 3,00 2,52 

B 

 

 

 1 (kontrola) 11 996 10,41 124 873 4,10 2,56 

 2 (kontrola) 11 915 10,38 123 678 3,60 2,54 

 3  (Propoul) 11 640 10,55 122 802 3,00 2,51 

4  (Propoul) 11 659 10,60 123 585 3,10 2,51 

 

 

 



Po porównaniu danych z grup kontrolnych i grup otrzymujących Propoul wyraźnie widać różnice 

w wartościach masy ciała i śmiertelności oraz zużyciu paszy na korzyść grup otrzymujących Propoul. 

Końcowa masa ciała ptaków w grupach kontrolnych wyniosła średnio 10,41kg (10,38-10,45kg), 

co jest wartością niższą o 230g w porównaniu do grup otrzymujących synbiotyk. Średnia końcowa masa 

ciała w grupach otrzymujących Propoul wyniosła 10,64kg (10,55-10,80kg). 

Wskaźnik wykorzystania paszy (liczony jako wartość średnia), w grupach otrzymujących Propoul 

był nieznacznie niższy i wyniósł 2,517 wobec 2,552 w grupach kontrolnych. 

Zgodnie z aktualnymi wartościami tabelarycznymi, dotyczącymi parametrów produkcyjnych linii 

BUT 6 firmy Aviagen, masa ciała indyczek w  wieku 105 dni wynosi 10,32 kg, a w 112 dniu życia 11,15 

kg przy wskaźniku wykorzystania paszy wynoszącym odpowiednio 2,36 i 2,46.  

Poza lepszymi parametrami produkcyjnymi, także przeżywalność ptaków była wyższa grupach 

otrzymujących synbiotyk. Śmiertelność w stadach otrzymujących Propoul była o 0,65 % niższa niż w 

grupie kontrolnej (Tab 1). 

Badania nad korzystnym wpływem Propoulu na efekty produkcyjne u drobiu prowadzili także 

inni badacze. Weis i wsp. porównywali skuteczność preparatu Propoul zawierającego L. fermentum z 

innym preparatem, opartym na szczepie Enterococcus faecium oraz grupą nie otrzymującą probiotyków. 

Obserwacje wykazały, iż grupa kaczek otrzymująca Propoul cechowała się wyższą masą ciała (2,517 kg) 

zarówno w stosunku do grupy kontrolnej (2,360kg) jak i grupy otrzymującej inny preparat probiotyczny 

oparty na szczepie E. faecium (2,468kg). Warto zauważyć, że w wyżej wymienionym doświadczeniu 

waga poszczególnych fragmentów tuszki kaczej, w każdym przypadku była wyższa w grupie 

przyjmującej Propoul.  

Pozytywny wpływ zastosowania probiotyku opartego na szczepie Lactobacillus spp. (FM-B11) na 

przyrosty masy ciała brojlerów indyczych odnotowali Torres-Rodriguez i współpracownicy. W 

doświadczeniu tym prowadzonym na terenie USA wzięto pod uwagę uzyskiwane przez poszczególne 

fermy wyniki produkcyjne i podzielono je na fermy o dobrej, średniej i złej efektywności produkcji. 

Stwierdzono, iż grupy o średniej i złej efektywności otrzymujące probiotyk osiągnęły znaczną poprawę 

wyników produkcyjnych w stosunku do grup kontrolnych, natomiast w grupie o dobrej wydajności nie 

odnotowano istotnych różnic. Zdaniem autorów, efekt stosowania probiotyku odnosi się do całego stada. 

Podanie probiotyku przyczyniło się więc do poprawy efektów produkcyjnych uzyskiwanych przez ptaki o 

gorszych parametrach, mniej wydolnym układzie immunologicznym, a zatem narażonych na 

oddziaływanie większej liczby patogenów. Ustabilizowanie mikroflory przewodu pokarmowego 

przyczyniło się więc do uzyskania przez tą grupę ptaków zdecydowanie lepszych efektów produkcyjnych. 

Vicente i wsp. w swoich badaniach dotyczących przyrostów ptaków oraz wskaźnika 

wykorzystania paszy w stadach indyków eksperymentalnie zakażonych Salmonella Enteritidis wykazali, 

iż podawanie probiotyków opartych na szczepie Lactobacillus wpływało na uzyskanie lepszych efektów 

w odniesieniu do obydwóch ocenianych wskaźników. Do patogenów stanowiących największe znaczenie 

epidemiologiczne zarówno dla zdrowia ludzi jak i drobiu należą drobnoustroje z rodzaju Salmonella, 

Campylobacter i Clostridium (Humphrey i wsp. 2007, Van Immerseel i wsp. 2003).  Stwierdzono, iż 

probiotyki mogą być używane do kontroli zakażeń tymi patogenami i tym samym redukcji stopnia 

zakażenia drobiu, poprzez modulację składu i enzymatycznej aktywności mikroflory jelita ślepego. 

Wykazano, iż Lactobacillus jako probiotyk znacznie redukuje liczbę chorobotwórczych bakterii tj 

Salmonella Enteritidis, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli i Clostridium 

perfringens (Schneitz 2005).  

Wyraźne lepsze wyniki w grupach indyków i kaczek otrzymujących Propoul oraz dane dotyczące 

innych szczepów probiotycznych bakterii świadczą, iż stabilizacja mikroflory przewodu pokarmowego 

jest niezwykle istotna, gdyż zapobiega namnażaniu się patogenów i sprzyja osiąganiu lepszych efektów 

produkcyjnych. 



 W przeprowadzonym doświadczeniu dotyczącym wpływu preparatu Propoul monitorowano także 

ilość i czas podawania antybiotyków, zarówno ptakom objętym suplementacją preparatem Propoul, jak 

również grupom kontrolnym (tabela nr. 2). Należy zaznaczyć, że leki podawano wyłącznie w celach 

terapeutycznych, kiedy bezwzględnie wymagała tego sytuacja zdrowotna danego stada.  

Porównując zużycie leków w przeliczeniu na ptaka w grupach otrzymujących Propoul i grupach 

kontrolnych, odnotowano wyraźną redukcję ilości stosowanych antybiotyków. W grupach kontrolnych na 

kilogram uzyskanego mięsa zużyto średnio 0,815g antybiotyków/kg i 0,11ml kolistyny, kiedy w grupach 

otrzymujących Propoul zużyto jedynie 0,12g/ kg, co daje 7-krotnie mniejszą ilość zużytych antybiotyków. 

Podkreślić należy również, iż w grupach kontrolnych leki musiały być podawane znacznie wcześniej, bo 

już w 11-23 dniu życia. W stadach otrzymujących Propoul antybiotyk wprowadzony był po raz pierwszy 

w 32-66 dniu. 

W trakcie obu cykli kontrolnych kilkukrotnie zmagano się z kolibakteriozą, nawracającą biegunką 

oraz stanami zapalnymi jelit, co odzwierciedla spektakularnie wysokie zużycie różnych antybiotyków. 

Natomiast u ptaków, które otrzymywały preparat Propoul, w ogóle nie odnotowano kolibakteriozy, a 

antybiotykoterapię wdrażano sporadycznie.  

Tabela 2.  Zestawienie antybiotyków podawanych ptakom w obu obiektach podczas trwania eksperymentu.  

*2mln jm kolistyny/ml 

Lokalizacja Badanie 
Dzień 

odchow

u 

Zastosowane 

preparaty Substancja czynna Czas trwania 

terapii 

Łaczna 

liczba dni 

terapii 

Leków ogółem 

 
Łączne 

zużycie leków 

w g i ml 

Ferma A 

 1 

(kontrola) 

23 

Maxyl 50% 1kg  
(8 op.) amoksycylina 

5 dni 

20 Amoksycylina  

14 000g  
 

Colivet* 

25 000ml 
 

Doksycyklina  7 

500 g 
 

Enrofloksacyna  

8 000g 
 

 

29 500g 

(0,2g/kg) 
 

25000ml 

(0,17ml) 

Colivet 5l 

 (1 op.) kolistyna 

48 

Powdox 1kg  

(15 op.) doksycyklina 
5 dni 

Spectron 5l  

(5 op.) enrofloksacyna 

57 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
5 dni 

Colivet 5l  
(4 op.) kolistyna 

75 Spectron 5l  

(11 op.) enrofloksacyna 5 dni 

2 (kontrola) 

21 

Maxyl 50% 1kg  
(8 op.) amoksycylina 

5 dni 

20 Amoksycylina  

14 000g 
 

Colivet* 

20 000ml 
 

Doksycyklina  5 

000g 
 

Enrofloksacyna   

1 500g 

 

20 500g 

(0,14g/kg) 
 

20000ml 

(0,13ml) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

50 

Powdox 1kg  

(10 op.) doksycyklina 
5 dni 

Spectron 5l 

 (3 op.) enrofloksacyna 

64 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
5 dni 

Colivet 5l  
(3 op.) kolistyna 

3  (Propoul) 
63 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
3 dni 

7 Amoksycylina  

25 000g 
 

Linkomycyna   

1 800g 

26 800g 

(0,18g/kg) 

Lincocin 40% 1,5kg (3 
op.) linkomycyna 

90 Maxyl 50% 1kg  

(30 op.) amoksycylina 4 dni 

4 (Propoul)  32 Maxyl 50% 1kg  

(10 op.) amoksycylina 6 dni 6 Amoksycylina  

5 000g 
5000g 

(0,04g/kg) 

Ferma B 1 (kontrola) 

23 

Maxyl 50% 1kg  

(8 op.) amoksycylina 
5 dni 

21 Amoksycylina 

21 500g 

 

Colivet* 5000ml 
 

Linkomycyna  1 

800g 
 

45 800g  

(0,37g/kg) 

 

5000ml 

(0,04ml/kg) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

31 

Maxyl 50% 1kg  
(15 op.) amoksycylina 

3 dni 
Lincocin 40% 1,5kg (3 

op.) linkomycyna 



42 

Powdox 50% 1kg (15 
op.) doksycyklina 

5 dni 

Doksycyklina  

17 500g 
 

Enrofloksacyna  

5 000g 
 

  

Spectron 5l  

(6 op.) enrofloksacyna 

57 Maxyl 50% 1kg  
(20 op.) amoksycylina 3 dni 

75 
Powdox 50% 1kg (20 

op.) doksycyklina 
5 dni 

Enroxil 1l (50 op.) enrofloksacyna 

2 (kontrola) 

11 

Amoksiklav 500g  
(4 op.) 

amoksycylina, kw. 
klawulanowy 

5 dni 

23 Amoksycylina 

1000g 

 kw. 

klawulanowy 

250g 
 

Colivet* 

10000ml 

 

Sól potasowa 

fenoksymetylop

enicyliny 1625g 
 

Enrofloksacyna 

6200g 
 

Doksycyklina  

12 500g 
 

Sulfametazol  

24 000g 
Trimetoprim 

 6 000g 

51 075g 
(0,42g/kg) 
 

10000ml 

(0,08ml/kg) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

20 

Phenoxypen 1kg  
(5 op.) 

fenoksymetylopenic
ylina 

3 dni 
Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

27   Enroxil 1l  
(12 op.) enrofloksacyna 5 dni 

49 

Powdox 50% 1kg (25 

op.) doksycyklina 
5 dni 

Trimsulfasol 5l 

 (6 op.) 
sulfametazol, 

trimetoprim 

81 Spectron 5l  

(10 op.) enrofloksacyna 5 dni 

3 (Propoul) 
66 

Maxyl 50% 1kg  

(15 op.) amoksycylina 
3 dni 

6 Amoksycylina   

22 500g 
 

Linkomycyna 

 1200g  

23700g 

(0,2g/kg) 

Lincocin 40% 1,5kg (2 
op.) linkomycyna 

88 Maxyl 50% 1kg 

 (30 op.) amoksycylina 3 dni 

4 (Propoul) 33 Maxyl 50% 1kg  
(10 op.) amoksycylina 4 dni 4 Amoksycylina 

5000g 
5000g 

(0,04g/kg) 

 

Należy także zwrócić uwagę na większą liczbę antybiotyków z różnych grup chemicznych w 

grupach kontrolnych. Na przestrzeni całego doświadczenia podczas stosowania preparatu Propoul 

konieczne było podanie leków jedynie z dwóch grup: penicylin (amoksycylina) oraz linkozamidów 

(linkomycyna). W trakcie cykli kontrolnych farmakoterapia obejmowała o wiele szerszy zakres leków: 

tetracykliny, polimyksyny, fluorochinolony, sulfonamidy oraz wspomniane już penicyliny i linkozamidy. 

Wydawać się może, że podczas cykli produkcyjnych w których podawany był Propoul, na obu fermach 

stosowano znacząco wyższe dawki amoksycyliny w porównaniu do badań kontrolnych. Wystąpienie 

choroby u starszych ptaków wiąże się z ich wyższą masą ciała, a tym samym wyższą dawką leku. 

Ostateczne ilości zużytych antybiotyków są jednak zdecydowanie niższe w grupach otrzymujących 

Propoul – ptaki z grup otrzymujących probiotyk leczone były przez 4-7 dni, a ptaki z grup kontrolnych aż 

20-23 dni. 

Częste stosowanie oraz różnorodność farmaceutyków może prowadzić do pojawienia się w 

środowisku bakterii wielolekoopornych, które nie będą podatne na leczenie  (Kolář i wsp. 2001). 

Dodatkowo podawanie preparatu Propoul lub innych preparatów pro- i synbiotycznych wpływa na 

ograniczanie liczby wydalanych bakterii patogennych które często są nosicielami genów lekooporności 

(np. ESBL, pAmpc dla beta laktamów), przez co ograniczają prawdopodobieństwo pojawienia się 

szczepów wysoce opornych, co chroni zdrowie nie tylko zwierząt ale i ludzi (Ceccarelli i wsp.  2017). 

 

 

 



Wnioski 

Przeprowadzone badania wykazały, że podawanie preparatu Propoul skutkuje zwiększeniem masy 

ubojowej ptaków, obniżeniem śmiertelności i lepszym wykorzystaniem paszy, przy jednoczesnej redukcji 

ilości stosowanych antybiotyków. Korzystniejsze wartości wynikać mogą z immunostymulujących 

właściwości pro- i prebiotyków skutkujących poprawą zdrowotności stada. „Dobroczynne bakterie” 

poprzez utrzymanie właściwej równowagi mikroflory przewodu pokarmowego wpływają na zdrowie jelit, 

a tym samym na lepsze wykorzystanie paszy. Prozdrowotne działanie preparatu potwierdza fakt, iż młode 

ptaki otrzymujące Propoul wykazały mniejszą zapadalność na choroby, w związku z tym rzadziej i przez 

krótszy okres czasu wymagały leczenia. Podawanie probiotyków prowadzi do wyrównania osobników w 

stadzie, a ptaki są w stanie wykorzystać swój potencjał genetyczny. 

Podsumowując, preparat Propoul umożliwił osiągnięcie wyższych o 230 g mas ciała indyczek, 

przy niższym średnio o 0,035 wskaźniku wykorzystania paszy. Zastosowanie synbiotyku skutkowało 

siedmiokrotną redukcją  ilości zużytych antybiotyków oraz zmniejszeniem ilości dni terapii. W grupie 

otrzymującej Propoul antybiotyki podawano przez 4-7 dni, a w grupie kontrolnej 20-23 dni. 

 Lepsze wykorzystanie paszy, niższy odsetek śmiertelności oraz zmniejszenie zachorowalności i 

zmniejszenie zużycia antybiotyków wyraźnie poprawiają opłacalność produkcji.  
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