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Produkcja drobiarska jest bez wątpienia obec-
nie najszybciej rozwijającą się gałęzią rolnictwa. 
Wysoka wydajność produkcji, doskonałe parame-
try odżywcze mięsa drobiowego sprawiły, że produ-
cenci drobiu stali się głównymi dostawcami białka 
dla konsumentów na całym świecie. Na wydajność 
i jakość tej produkcji składa się wiele czynników. 
Jednym z najistotniejszych jest jakość piskląt. 
Obniżona jakość jaj, słaba wylęgowość, niewła-
ściwy status immunologiczny piskląt, to główne 
wyzwania z jakimi zmagają się obecnie wylęgarnie 
drobiu. Główną przyczyną tych problemów mogą 
być mikotoksyny. Występują one powszechnie 
w pa-szach dla drobiu na całym świecie. Mają nie- 
korzystny wpływ na zdrowie ptaków, a ich obecno-
ści nie jesteśmy w stanie zapobiec. Bardzo często 
ich negatywne oddziaływanie na stada rodziciel-
skie jest mało widoczne i może wręcz zostać prze-
oczone, zaś związane z nimi problemy pojawiają 
się dopiero w czasie inkubacji i lęgu. Mikotoksyny 
wpływają w istotny sposób na wiele aspektów, któ-
re mają kluczowe znaczenie dla wydajności stad 
rodzicielskich, jak i parametrów lęgu i jakości pi-
skląt. Jakość skorupy jaj, zapłodnienie, skutecz-
ność szczepień, a nawet obecność patogenów jest 
w dużej mierze wypadkową obecności mikotoksyn 
w paszy. Świadomość zagrożenia z jakim mamy 
do czynienia, oraz wiedza jak ochronić przed nim 
stada reprodukcyjne jest fundamentalna aby wy-
korzystać w pełni ich potencjał genetyczny i osią-
gnąć sukces ekonomiczny w tak trudnej dziedzinie 
jakim jest wylęg drobiu.

Czy mikotoksyny są zawsze obecne
w paszy?

Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami grzy-
bów strzępkowych. Są to związki niskocząsteczko-
we o słabej polarności. Na dzień dzisiejszy poznano 
już ponad 400 mikotoksyn i ich pochodnych. Ich 
wytwarzanie przez grzyby zależy od wielu czynni-
ków, takich jak wilgotność czy temperatura, ale 
również skład podłoża i atmosfery (zawartość tlenu 
i CO2). Istotny wpływ na ich wytwarzanie ma rów-
nież obecność szkodników. Badania wykazały, że 
stosowanie fungicydów nie ogranicza wytwarzania 
mikotoksyn przez grzyby, a wręcz stymuluje je do 
zwiększonej produkcji (Suchorzyńska i Misiewicz 
2009). Brak widocznych oznak porażenia surowca 
grzybami nie daje pewności, że jest on wolny od 
mikotoksyn (Turner i wsp. 2009), ponadto z uwagi 
na ich wysoką stabilność chemiczną, są one bardzo 
odporne na procesy przetwórcze, takie jak granula-
cja, czy tez długotrwałe przechowywanie. Od z górą 
dwóch dekad, w ramach programu DSM World Mi-
cotoxin Survey analizowany jest poziom skażenia 
pasz mikotoksynami. Badania te wykazały, że 87% 
pasz dla drobiu jest skażonych toksynami pocho-
dzenia grzybowego. Co więcej, aż w 74% badanych 
próbek znaleziono więcej niż jedną mikotoksynę, 
co oznacza, że ich negatywny wpływ na organizm 
potęguje się. Stwierdzono, na przykład, bardzo czę-
ste współwystępowanie deoksyniwalenolu (DON) 
oraz fumonizyn (FUM). W przypadku drobiu, obie 
te mikotoksyny odpowiedzialne są za degradację 
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połączeń ścisłych pomiędzy komórkami nabłonka 
jelit. Ich synergistyczne współdziałanie sprawia, 
że skala tych uszkodzeń jest znacznie większa, niż 
w przypadku skażenia każdą z nich z osobna, na-
wet w większej dawce. Uszkodzenia te prowadzą 
do destrukcji najważniejszej bariery ochronnej jelit, 
ograniczając ich szczelność.

Jakkolwiek ogólny poziom skażenia pasz miko-
toksynami jest w wielu regionach świata zbliżony, 
najczęściej skażenie to zawiera się w poziomach 
średnich lub wysokich, to znacznie różni się profil 
wykrywanych toksyn. Poszczególne rodzaje miko-
toksyn mogą występować w różnych konfiguracjach 
i proporcjach. Powyższa mapa obrazuje intensyw-
ność występowania sześciu mikotoksyn stanowią-
cych największe zagrożenia dla drobiu. DON i FUM 
są najczęściej występującymi na świecie mikotok-
synami. Mają one olbrzymi wpływ na zdrowie jelit 
oraz działanie immunosupresyjne. Równie często 
spotykany jest zearalenon (ZEN), który niekorzyst-
nie wpływa na produkcję jaj, dodatkowo obniżając 
poziom zapłodnienia w przypadku jaj wylęgowych. 
Kolejną często występującą mikotoksyną jest afla-
toksyna (Afla) upośledzająca pracę wątroby oraz 
układu odpornościowego. Nieco rzadziej spotyka-
ne są toksyna T2 i ochratoksyna, jednak wykazują 

one bardzo wysoką toksyczność, ujawniającą się 
już przy niskich dawkach.

W jaki sposób mikotoksyny wpływają
na inkubację i lęgi?

Mikotoksyny wpływają negatywnie na wiele pa-
rametrów dotyczących wydajności stad reproduk-
cyjnych i pochodzących od nich piskląt, a w konse-
kwencji na efekt ekonomiczny produkcji. 

� Obniżenie wydajności kur i kogutów
Struktura chemiczna ZEN jest zbliżona do estro-

genu co prowadzi do zaburzeń w rozrodzie. Obec-

DSM World Mycotoxin Survey* 2022

Risk Level
The risk level expresses the percentage of 
samples testing positive for at least one 
mycotoxin above the threshold level in parts 
per billion (ppb). 
Recommended risk threshold of major 
mycotoxins in ppb
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Figure 1. Global map of mycotoxin prevalence and risk in different regions. 
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* previously known as Biomin World Mycotoxin Survey
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DISCLAIMER
DSM and the authors had no influence on the sampling process of the 
investigated samples. Therefore, the contamination levels found in the 
samples do not necessarily reflect the actual contamination level of 
these regions/commodities. However, the samples provide more insight 
into the range and levels of mycotoxins which can be found in diverse 
commodities of various regions.

Mycofix® is not available in the US and Canada.
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Rys. 1. Skażenie pasz i materiałów paszowych mikotoksynami na świecie w roku 2022
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ność ZEN w paszy dla stad rodzicielskich powoduje 
zmiany w fizjologii układu rozrodczego. Powoduje 
zwiększenie aktywności jajników oraz powstawanie 
cyst na jajowodach. Zmiany te prowadzą do ogra-
niczenia nieśności, zmniejszenia ilości jaj zapłod-
nionych, oraz wylęgowości. Kolejną toksyną mającą 
wpływ na rozwój zarodków jest OTA. Ogranicza ona 
przeżywalność zarodków i obniża poziom dziedzi-
czonej odporności. 

� Pogorszenie jakości jaj
Mikotoksyny takie jak T2, OTA czy ZEN w róż-

ny sposób negatywnie wpływają na formowanie 
skorup jaj: poprzez ograniczenie wchłaniania 
wapnia, zaburzenie syntezy białka czy też zmia-
ny w fizjologii układu rozrodczego uniemożliwia-
jące kurom produkcję jaj o odpowiedniej jakości. 
Pogorszenie jakości jaj skutkuje mniejszą ilością 
wylężonych piskląt, a co za tym idzie obniżeniem 
ogólnej wydajności wylęgarni. Obecność mikotok-
syn w paszach ma wpływ na wiele wskaźników za 
pomocą których określana jest jakość jaj: pogar-
sza wskaźnik Haugh’a, obniża masę jaja i zwięk-
sza jej zróżnicowanie, jak również pogarsza jakość 
skorupy.

� Niewłaściwe formowanie żółtka i niska
 żywotność piskląt

Wątroba jest odpowiedzialna za metabolizm 
tłuszczy co jest bezpośrednio związane z tworze-
niem żółtka jak i aktywnością witamin rozpuszczal-
nych w tłuszczach, jednocześnie, to właśnie wątro-
ba jest w największym stopniu uszkadzana przez 
mikotoksyny obecne w paszach. Zaburzenia w pra-
cy wątroby są więc bezpośrednio odpowiedzialne za 
niewłaściwą strukturę żółtka, a co za tym idzie za 
wczesne zamieranie zarodków. Żółtko bowiem jest 
kluczowe dla odżywienia zarodka, jego prawidłowe-
go rozwoju i zdrowia pisklęcia. 

� Zjawisko nieszczelnych jelit i zakażeń
 około lęgowych

Jak wspomniano już wcześniej, DON i FUM 
mają negatywny wpływ za szczelność jelit. Upo-
śledzają budowę i działanie połączeń ścisłych – 
kompleksu białkowego stanowiącego połączenia 
pomiędzy komórkami epitelialnymi. Jest to główna 

bariera oddzielająca światło jelita od układu krwio-
nośnego. Ich uszkodzenie prowadzi do wzrostu 
przepuszczalności czyli zjawiska „cieknących jelit”, 
co otwiera drogę patogenom takim jak Salmonella 
sp. czy E. coli. Ponadto, pojawiające się w takiej 
sytuacji biegunki, skutkują zabrudzeniem jaj, co 
znacznie utrudnia utrzymanie właściwych warun-
ków higienicznych w wylęgarni.

� Obniżenie odporności i słaba odpowiedź
 immunologiczna na szczepienia

Nawet w niewielkich dawkach mikotoksyny sta-
nowią istotny czynnik immunosupresyjny, zdolny 
znacznie ograniczyć syntezę przeciwciał i immu-
noglobulin. Takie działanie mają Afla, trichotece-
ny, FUM i OTA. Ich obecność w paszach znacznie 
ogranicza skuteczność przeprowadzonych szcze-
pień. Badania przeprowadzone na stadach rodzi-
cielskich pokazały, że mikotoksyny fuzaryjne, jak 
np. DON, obniżają miana przeciwciał na ND i IBV, 
czego skutkiem może być przełamanie choroby, po-
mimo odpowiednio dobranego programu szczepień 
i prawidłowego ich przeprowadzenia.

Jak poradzić sobie z mikotoksynami
w wylęgarni?

Kompleksowy, trzystopniowy system zarządza-
nia ryzykiem mikotoksykoz stanowi podstawę dla 
ochrony stad rodzicielskich drobiu przed mikotok-
synami, oraz pozwala uzyskać wysokiej jakości pi-
sklęta:
1. Identyfikacja mikotoksyn obecnych w paszy 

przy pomocy wysokoczułej, akredytowanej me-
todologii, takiej jak HPLC MS/MS. Uproszczone 
badania, przy pomocy tak zwanych „szybkich 
testów”, z uwagi na ich małą dokładność, mogą 
zakłamywać wyniki, dając nam fałszywe poczu-
cie bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest również 
właściwe pobranie próbek do badań, oraz po-
prawna interpretacja uzyskanych wyników. 

2. W oparciu o uzyskaną w ten sposób wiedzę na te-
mat występujących mikotoksyn, dobranie odpo-
wiedniego, skutecznego rozwiązania pozwalają-
cego chronić stado. Należy pamiętać, że niektóre 
rozwiązania nie są skuteczne wobec wszystkich 
rodzajów mikotoksyn. Powszechnie stosowane 
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adsorbenty jak np. glinokrze-
miany są skuteczne tylko wo-
bec nielicznych mikotoksyn, 
takich jak AFLA. Inne zaś, jak 
DON, FUM, ZEN, OTA, T2 nie 
podlegają adsorpcji i można je 
zneutralizować jedynie poprzez 
biotransformację, czyli zmia-
nę ich struktury chemicznej 
w taki sposób, aby pozbawić 
je toksycznych właściwości. 
Można to w bezpieczny i po-
twierdzony badaniami sposób 
osiągnąć jedynie przy pomocy 
odpowiednich enzymów czy 
czynników biologicznie czyn-
nych, uzyskując całkowicie 
nietoksyczne i bezpieczne dla 
środowiska metabolity. 

3. Bioprotekcja, czyli wsparcie 
najbardziej narażone na dzia-
łanie mikotoksyn narządów, 
czyli wątroby i jelit, poprzez 
stosowanie odpowiednio do-
branych i pozyskanych z na-
leżytą dbałością ekstraktów 
roślinnych. 

Mikotoksyny występują po-
wszechnie w surowcach paszo-
wych na całym świecie. Nie je-
steśmy w stanie wyeliminować 
ich w pełni z mieszanek, którymi 
karmione są stada reprodukcyj-
ne. Jednak mając tą świadomość 
i dysponując zaawansowaną 
technologią laboratoryjną oraz 
rozwiązaniami pozwalający-
mi neutralizować ich szkodliwy 
wpływ na organizm zwierząt, 
możemy kontrolować zagroże-
nie, jakie wiąże się z ich obec-
nością. Istotne jest, aby tworząc 
procedury zabezpieczające nasze 
zwierzęta przed szkodliwym dzia-
łaniem mikotoksyn, wybierać 
produkty o sprawdzonej skutecz-
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ności. Należy pamiętać, że najprostsze rozwiązania, ograniczające się 
jedynie do adsorpcji, nie będą skuteczne w przypadku zearalenonu, 
czy trichotecenów, mogą natomiast wiązać witaminy czy minerały. 
Warto sprawdzić, czy skuteczność preparatów, które bierzemy pod 
uwagę, jest udokumentowana niezależnymi badaniami naukowymi 
i terenowymi, czy zostały przebadane i zarejestrowane jako środki 
dezaktywujące mikotoksyny. Należy pamiętać, że wiele problemów 
z jakimi spotykamy sie w czasie inkubacji i wylęgu ptaków ma swoje 
źródło poza wylęgarnią i wiąże się właśnie z obecnością mikotoksyn 
w paszach. Nawet niewielkie ich zawartości odbijają się na kondycji 
zdrowotnej kur i przekładają na wartość biologiczną jaj, ale i na ja-
kość pozyskanych piskląt. Warto więc spojrzeć szerzej na zagadnie-
nie patologii lęgu i zapobiegać problemom już u źródła. n
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