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Betaina paszowa (trimetyloglicyna) pojawiła 

się na rynku paszowym stosunkowo niedaw-

no i jej rola jako suplementu diety w produkcji 

zwierzęcej wciąż jest przedmiotem dodatkowych 

badań. W procesach metabolicznych żywego or-

ganizmu może ona stanowić substytut choliny 

(EFSA Journal, 2013). Przykładowo, w końco-

wym etapie tuczu trzody chlewnej nie stwierdzo-

no wpływu dodatku betainy na średnie przyrosty 

zwierząt, ale w sposób statystycznie istotny na-

stąpiło zmniejszenie zużycia paszy na jednostkę 

przyrostu i zmniejszenie wskaźników otłuszcze-

nia tuszy; dodatek betainy do paszy lub wody 

pitnej zwiększa strawność niektórych składni-

ków pokarmowych i może poprawić jakość tu-

szy (Eklund i in., 2005). Jakość ta, podobnie jak 

i wydajność mięsna są w przypadku ślimaków 

podatne na działanie niektórych antystresowych 

i ziołowo-mineralnych dodatków paszowych 

(Ligaszewski i in., 2014). Dość często w koń-

cowym etapie cyklu produkcyjnego pojawia  się 

wokół narządów wewnętrznych dojrzewających 

ślimaków, zwłaszcza z podgatunku Helix asper-

sa maxima, duża ilość tkanki lipidowej w postaci 

galaretowatej substancji. Jest to przyczyną złej 

oceny jakości tuszy ślimaków sprzedawanych do 

przetwórni, na co uskarżają się niektórzy produ-

cenci oraz zagraniczni importerzy. Zjawisko to 

nie jest spotykane u ślimaków zebranych z po-

pulacji naturalnych czy ślimaków z ferm fran-

cuskich. Jego przyczyną może być złe zbilanso-

wanie krajowych mieszanek dla ślimaków lub 

chłodniejszy klimat środkowej Europy w porów-

naniu z zachodnią częścią kontynentu. Istnieje 

w związku z tym potrzeba dalszych badań, w wa-

runkach krajowej helikultury, nowych dodatków 

paszowych obiecujących uzyskanie lepszych wy-

ników w jakości produkcji.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w skali półpro-

dukcyjnej (doświadczenie I) i w warunkach labo-

ratoryjnych (doświadczenie II).

Doświadczenie I

Chów szklarniowy przeprowadzono na 

terenie zagród ziemnych o powierzchniach po 

10 m2, obsianych mieszanką rzepy i kapusty pa-

stewnej. Standardową, suchą roślinną mieszankę 

paszową dla ślimaków (18,2% białka), zawiera-

jącą doświadczalne dodatki hydrochlorku betainy 

(C
5
H

11
NO

2
.HCl) przeznaczonego do ogólnych 

celów paszowych, podawano ślimakom na drew-

niane palety – karmniki. Przy zakupie ww. dodat-

ku paszowego skorzystano z oferty fi rmy Galvet. 

Zagrody, zaopatrzone dodatkowo w system co-

dziennego zraszania wodą zostały obsadzone 

w połowie maja wylęgiem ślimaka małego sza-

rego (Cornu aspersum aspersum synonym Helix 

aspersa aspersa). Rozród ślimaków odbył się 
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w oparciu o własną populację hodowlaną w po-

mieszczeniach fermy doświadczalnej Instytutu 

Zootechniki PIB w Balicach. Badania prowadzo-

no na skalę półprodukcyjną w układzie dwóch 

zagród doświadczalnych i dwóch kontrolnych, 

według następującego schematu:

Zagroda doświadczalna 1

zagęszczenie wylęgu ślimaków: 300 szt m-2

zawartość hydrochlorku betainy:  2,5 g kg-1 

paszy

Zagroda doświadczalna  nr 2

zagęszczenie wylęgu ślimaków: 300 szt m-2

zawartość hydrochlorku betainy:  5 g kg -1 

paszy

Zagroda kontrolna nr 1

zagęszczenie wylęgu ślimaków: 300 szt m-2

pasza bez dodatku hydrochlorku betainy

Dodatkowa zagroda kontrolna nr 2

(oddalona od reszty bloku doświadczalnego)

zagęszczenie wylęgu ślimaków:  300 szt m-2

pasza bez dodatku hydrochlorku betainy

  Doświadczenie prowadzono do 

czasu osiągnięcia przez ślimaki dojrzałości soma-

tycznej i handlowej. W próbach losowych, liczących 

po 120 dojrzałych osobników z każdej zagrody zba-

dano parametry ciała ślimaków [masa ciała (g), śred-

nica muszli (mm)] oraz ich wydajności mięsnej, na 

którą składają się: współczynnik kondycji (g cm-3) 

wyrażony jako masa ciała podzielona przez sześcian 

średnicy muszli, masa tuszy (g) oraz wyrażony w % 

stosunek masy tuszy do masy ciała ślimaka dojrzałe-

go (tab. 1). Próby zbiorcze tusz ślimaków doświad-

czalnych poddano następnie analizom chemicznym 

na zawartość białka ogólnego i tłuszczu surowego. 

Zbadano też skład  aminokwasowy i profi l wyższych 

kwasów tłuszczowych.

Doświadczenie II

W trzech kuwetach hodowlanych usy-

tuowanych w pomieszczeniu laboratoryjnym 

umieszczono po 50 sztuk 10-dniowego wylęgu 

ślimaków, tak aby ich zagęszczenie odpowiadało 

300 szt. m-2. Zastosowano następujący układ do-

świadczalny:

1) kuweta kontrolna: podawanie paszy bez 

dodatku betainy,

2) kuweta doświadczalna: podawanie paszy 

z dodatkiem 1,5 g betainy w 1 kg paszy,

3) kuweta doświadczalna: podawanie paszy 

z dodatkiem 3,0 g betainy w 1 kg paszy.

Po zakończeniu doświadczenia dokona-

no pomiarów morfometrycznych ciała wszystkich 

dojrzałych ślimaków oraz zbadano w rozszerzo-

nym zakresie w stosunku do doświadczenia szklar-

niowego parametry wydajności mięsnej (tab. 2). 

Rozszerzenie to polegało na wyliczeniu masy nogi 

(stopy) ślimaka wraz z kołnierzem płaszcza (g) 

oraz stosunków jej masy do masy ciała oraz masy 

tuszy ślimaków dojrzałych (%). Zastosowano na-

stępujące metody analiz chemicznych:

- Oznaczanie zawartości białka surowego: 

SOP M.007 w 2 z 21.02.2008 (AOAC, 

2005);

- Oznaczanie zawartości tłuszczu wolne-

go: SOP M.013a PN-ISO 1444:2000 w 1 

z 28.03.2011 (PN ISO 1442, 2000);

- Profi l wyższych kwasów tłuszczowych: 

P.015 w 1 z 22.05.2003. Metoda chroma-

tografi i gazowej (ISO 12966-2, 2011);

- Oznaczanie zawartości aminokwasów 

w kwaśnych hydrolizatach pasz i ma-

teriału biologicznego. SOP M.004  w 7 

z 16.03.2012, SOP M.005 w 7 z 16.03.2016 

i SOP M.006 w 5 z 21.02.2008.

 Scharakteryzowano i porównano sta-

tystycznie uzyskane wyniki z wykorzysta-

niem Testu Duncana i ANOVA, dostępnych 

w statystycznym programie komputerowym CSS 

Statistica (StatSoft Kraków).
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Wyniki

Parametry ciała i wydajność mięsna

W warunkach chowu prowadzonego 

na skalę półtowarową ślimaki dojrzałe, które 

otrzymywały pasze zawierające betainę paszową 

w ilościach 5,0 g kg-1 i 2,5 g kg-1 nie różniły się 

w sposób statystycznie istotny masą ciała i śred-

nicą muszli od ślimaków żywionych paszą bez 

tego dodatku. Natomiast, masa muszli i współ-

czynniki kondycji były w sposób statystycznie 

istotny niższe  (P<0,01) w porównaniu z warian-

tem kontrolnym (tab. 1).

Jednak, w następnym doświadczeniu pro-

wadzonym w warunkach laboratoryjnych, w któ-

rym zawartość betainy w paszach obniżono do 3,0 

g kg-1 i 1,5  g kg-1 oraz uszczegółowiono metody 

oceny wydajności mięsnej poprzez zwiększenie 

liczby analizowanych parametrów tej wydajno-

ści, został potwierdzony statystycznie korzystny 

efekt żywienia ślimaków paszami zawierającymi 

ten dodatek. Stwierdzono, że przy dodatku beta-

iny w paszy w ilości 3,0 g kg-1 uzyskana średnia 

masa ciała oraz masa tuszy ślimaków były w spo-

sób statystycznie istotny (P<0,05) większe niż 

u ślimaków z wariantu kontrolnego. Dla obu wa-

riantów paszy z dodatkiem betainy stwierdzono 

w sposób statystycznie wysoko istotny (P<0,01) 

lepszą kondycję ciała i większą masę nogi oraz 

stosunek masy nogi do masy ciała i masy tuszy 

niż u ślimaków z kontrolnego wariantu żywienia.

Zarówno w doświadczeniu produkcyj-

nym, jak i laboratoryjnym nie wykazano staty-

stycznie istotnych różnic pomiędzy wariantami 

doświadczalnymi i wariantem kontrolnym dla 

średnicy muszli ślimaków oraz stosunku masy 

ich tuszy do masy całego ciała.

Tabela 1. Parametry ciała ślimaków i wydajność mięsna w doświadczeniu przeprowadzonym w ziemnych 
zagrodach szklarniowych (Doświadczenie I)

Table 1. Snail body parameters and meat yield in an experiment performed in earth greenhouse enclosures 
(Experiment I)

Badane parametry
Parameters

Zawartość betainy w paszy (g kg-1)
Betaine content in feed (g kg-1)

2,5 5,0
Kontrola I
Control I

Parametry ciała – Body parameters

Masa ciała (g) – Body weight (g) 9,19 9,17 9,53

Średnica muszli (mm) – Shell diameter (mm) 26,8 27,1 27,0

Masa muszli (g) – Shell weight (g) 1,43A 1,47A 1,55B

Parametry wydajności mięsnej – Meat yield parameters

Współczynnik  kondycji (g cm-3) – Body condition index (g cm-3) 0,47A 0,46A 0,48B

Masa tuszy (g) – Carcass weight (g) 7,74 7,72 8,02

Stosunek masy tuszy do masy ciała ślimaków dojrzałych (%)
Carcass weight to body weight of mature snails (%)

84,0 84,2 84,4

a, b, c – różnice statystycznie istotne (P<0,05) pomiędzy wariantami doświadczenia.
a, b, c – signifi cant differences (P<0.05) between treatments.
A, B, C – różnice statystycznie wysoko istotne (P<0,01).
A, B, C – highly signifi cant differences (P<0.01).
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Tabela 2. Parametry ciała ślimaków i wydajność mięsna w doświadczeniu laboratoryjnym (Doświadczenie II)
Table 2. Snail body parameters and meat yield in a laboratory experiment (Experiment II)

Badane parametry
Parameters

Zawartość betainy w paszy (g kg)
Betaine content in feed (g kg)

1,5 3,0
Kontrola
Control

Parametry ciała – Body parameters

Masa ciała (g) – Body weight (g) 10,40 10,66a 9,98b

Średnica muszli (mm) – Shell diameter (mm) 25,9 26,0 25,9

Masa muszli (g) – Shell weight (g) 1,40 1,39 1,35

Parametry wydajności mięsnej – Meat yield parameters

Współczynnik  kondycji (g cm-3) (masa ciała : średnica muszli-3)
Body condition index (g cm-3) (body weight : shell diameter -3)

0,60A 0,61A 0,57B

Masa tuszy (g) – Carcass weight (g) 9,0 9,27a 8,63b

Masa nogi (stopy) (g) – Foot weight (g) 3,85A 3,95A 3,41B

Stosunek masy tuszy do masy ciała ślimaków dojrzałych (%)
Carcass weight to body weight of mature snails (%)

86,6 86,9 86,4

Stosunek masy nogi do masy ciała ślimaków dojrzałych (%)
Foot weight to body weight of mature snails (%)

37,2A 37,2A 34,3B

Stosunek masy nogi do masy tuszy ślimaków dojrzałych
Foot weight to carcass weight of mature snails

43,0A 43,1A 40,2B

a, b, c – różnice statystycznie istotne (P<0,05) pomiędzy wariantami doświadczenia.
a, b, c – signifi cant differences (P<0.05) between treatments.
A, B, C – różnice statystycznie wysoko istotne (P<0,01).
A, B, C – highly signifi cant differences (P<0.01).

Wyniki podstawowych analiz chemicznych tu-

szy ślimaków

Badania sondażowe przeprowadzone na 

próbach zbiorczych tusz ślimaków z doświad-

czenia prowadzonego na skalę półprodukcyjną 

wykazały, że w miarę wzrostu zawartości betainy 

w paszy następował niewielki wzrost zawartości 

białka w tuszach, a jednocześnie malała nieco za-

wartość tłuszczu surowego (tab. 3). Analiza profi -

li wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) wyka-

zała natomiast tendencję do zwiększania się sto-

sunku PUFA-6/PUFA-3 w miarę wzrostu dodat-

ku betainy do paszy. W profi lach aminokwasów 

stwierdzono zjawisko niewielkiego zwiększania 

się udziałów glicyny (Gly) i kwasu glutaminowe-

go (Glu) w miarę zwiększania się udziałów beta-

iny paszowej w mieszance (tab. 4).

Omówienie wyników

Gugołek i in. (2011) na podstawie ba-

dań dotyczących żywienia norek udowodnili, że 

implementacja betainy w ilości 2–4 g/kg paszy 

zwiększała wykorzystanie energii oraz straw-

ność składników pokarmowych, a zwłaszcza 

białka, przy czym przy dawce wyższej (4 g kg-1) 

poprawa strawności (z wyjątkiem białka) była 

niższa niż przy 2 g kg-1. Zawyżanie zawartości 

betainy może zatem przynieść negatywne lub 
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niejednoznaczne efekty produkcyjne (Sales, 

2011). Wynika to z tego, że nadmierne dawki 

betainy powodują u zwierząt i ludzi zwięk-

szenie stężenia cholesterolu LDL we krwi lub 

tkance tłuszczowej (Martins i in., 2010; raport 

EFSA Journal, 2011). Dlatego, dla prosiąt/ 

trzody chlewnej i drobiu za optymalną dawkę 

uznano 2 g betainy/1 kg paszy, dla krów mlecz-

nych 2–2,5 g/kg paszy, a dla człowieka 1,5 g 

na osobę dziennie (raport EFSA Journal, 2013).

Tabela 3. Zawartość białka, tłuszczu surowego oraz stosunek PUFA-6/PUFA-3 w tuszach ślimaków 
z podgatunku Cornu aspersum aspersum

Table 3. Protein and crude fat content, PUFA-6/PUFA-3 ratio in carcasses of Cornu aspersum aspersum snails

Zawartość betainy
w paszy (g kg)

Betaine content in feed (g kg)

Białko
Protein
(g kg-1)

Tłuszcz surowy
Crude fat

 (%)
PUFA-6 / PUFA-3

2,5
5,0

Kontrola I/Control I
Kontrola II* /Control II*

125
124
123
123

1,5
1,6
1,7
2,0

5,28
5,25
5,18
4,99

*Kontrola II – zagroda towarowa oddalona od zblokowanego układu zagród doświadczalnych.

*Control II – commercial enclosure away from the blocked layout of experimental enclosures.

Tabela 4. Profi le aminokwasów białka zawartego w tuszach ślimaków z zagród szklarniowych. Próby zbiorcze
Table 4. Amino acid profi les of protein in carcasses of snails from greenhouse enclosures. Collective samples

Zawartość betainy w paszy
Betaine content in feed

(g kg)

Udział aminokwasów w profi lu (%) – Percentage of amino acids in profi le

1.
Gly

2.
Glu

3.
Asp

4.
Tre

5.
Ser

6.
Pro

7.
Ala

8.
Val

9.
Ile

5,0
2,5

Kontrola I/Control I
Kontrola II*/Control II*

7,2
6,9
6,5
6,1

13,0
12,8
12,8
12,5

11,2
11,4
11,5
11,4

5,2
5,2
5,2
5,2

5,9
6,0
6,0
6,0

4,7
4,5
4,3
4,6

5,3
5,3
5,3
4,9

5,2
5,3
5,4
5,1

4,4
4,4
4,5
4,3

c.d. Tabeli 4. Profi le aminokwasów białka zawartego w tuszach ślimaków z zagród szklarniowych. Próby zbiorcze
contd. Table 4. Amino acid profi les of protein in carcasses of snails from greenhouse enclosures. Collective samples

Zawartość betainy
w paszy

Betaine content in feed
(g kg)

Udział aminokwasów w profi lu (%)
Percentage of amino acids in profi le

10.
Leu

11.
Tyr

12.
Fen

13.
His

14.
Lis

15.
Arg

16.
Cys

17.
Met

18.
Trp

5,0
2,5

Kontrola I/Control I
Kontrola II/Control II

6,1
6,2
6,3
6,2

3,7
3,8
3,9
4,4

14,3
4,4
4,6
4,0

2,0
2,0
2,0
1,9

6,7
6,9
6,8
7,7

7,3
7,0
6,8
7,7

1,6
1,4
1,7
1,4

1,6
1,6
1,6
1,4

1,7
1,7
1,7
1,5

*Kontrola II – zagroda towarowa oddalona od zblokowanego układu zagród doświadczalnych.

* Control II – commercial enclosure away from the blocked layout of experimental enclosures.
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W kontekście powyższych doniesień, do-

datki betainy w ilości 2,5–5,0 g kg-1 paszy mogły 

być zbyt duże dla ślimaków z chowu prowadzo-

nego na skalę półprodukcyjną, dlatego też zasto-

sowanie ich nie przyniosło oczekiwanych efek-

tów związanych z poprawą jakości produkcji. 

W chowie kuwetowym natomiast, prowadzonym 

w warunkach laboratoryjnych, już dawka 1,5 g kg-1 

paszy wpłynęła w sposób statystycznie istotny na 

poprawę parametrów wydajności mięsnej, a zasto-

sowanie 3 g betainy kg-1 paszy wpłynęło również 

na zwiększenie masy ciała ślimaków dojrzałych. 

W przeciwieństwie do warunków kuwetowego 

chowu doświadczalnego, ślimaki w warunkach 

półprodukcyjnych były utrzymywane w ziemnych 

zagrodach szklarniowych obsianych roślinnością 

pastewną, która była dodatkowym źródłem pokar-

mu, co mogło wpłynąć na preferencje pokarmowe 

ślimaków i tym samym na wynik badań. Otwartym 

zagadnieniem pozostaje więc smakowitość paszy 

dla ślimaków zawierającej wyższe, wynoszące 

od 2,5 g do 5,0 g kg-1 dodatki betainy paszowej. 

Niemniej, dodatki betainy w powyższej ilości 

wpłynęły na niewielkie zwiększenie udziału biał-

ka w tuszy oraz mniejszą w niej zawartość tłusz-

czu surowego, a także nieco zwiększyły stosunek 

PUFA-6/PUFA-3. Zwiększenie dodatku betainy 

do paszy wiązało się też z trochę większym udzia-

łem glicyny i kwasu glutaminowego (glutaminy) 

w profi lach aminokwasów białka tuszy. Glicyna 

stanowi jeden z podstawowych składników kola-

genu zawartego w ilości około 2,0% w mięśniu 

gładkim nogi (stopy) ślimaków (Ligaszewski i in., 

2005), ale jej zwiększony udział w profi lu amino-

kwasów tuszy mógł być też bezpośrednio związa-

ny z budową chemiczną spożywanej z paszą beta-

iny, która jest pochodną glicyny.

Podsumowanie

W warunkach półprodukcyjnych zagród 

ziemnych obsianych roślinnością pastewną do-

datki betainy w ilości 2,5–5,0 g kg-1 paszy okazały 

się zbyt duże i kontr-produktywne, nie przynosząc 

oczekiwanych efektów poprawy jakości produkcji. 

W zamkniętym chowie laboratoryjnym natomiast, 

bez dostępu do innych źródeł pożywienia, takich 

jak rośliny i gleba – już dawka betainy w wysoko-

ści 1,5 g kg-1 paszy wpłynęła w sposób statystycz-

nie istotny (P<0,05), a najczęściej wysoko istotny 

(P<0,01) na poprawę parametrów wydajności mię-

snej. Zastosowanie 3 g betainy kg-1 paszy  wpłynęło 

dodatkowo na  zwiększenie w sposób statystycz-

nie istotny (P<0,01) masy ciała ślimaków dojrza-

łych. Dodatki betainy w ilości 1,5 g kg-1 i 3,0 g kg-1 

wpłynęły na pewne zwiększenie zawartości białka 

w tuszy oraz mniejszą zawartość tłuszczu surowego, 

a także na stosunek PUFA-6/PUFA-3. Ich efektem 

było również zwiększenie udziału glicyny i kwasu 

glutaminowego (glutaminy) w składzie aminokwa-

sowym białka tuszy.
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PRELIMINARY  STUDY  ON  THE  PRODUCTION  QUALITY  OF  EDIBLE  SNAIL
CORNU  ASPERSUM  ASPERSUM  (SYNONYM  HELIX  ASPERSA  ASPERSA)  RECEIVING

A  FEED  MIX  SUPPLEMENTED  WITH  BETAINE  HYDROCHLORIDE  (TRIMETHYLGLYCINE)

Summary

Two laboratory and semi-production feeding experiments were performed to determine changes in some 
production traits of edible snail Cornu aspersum aspersum (synonym Helix aspersa aspersa) during ontogenic 
development. Snails were fed a standard dry loose-mix diet for snails, supplemented with  feed-grade betaine 
hydrochloride (trimethylglycine). The betaine hydrochloride was supplemented at 1.5 g kg-1 and 3.0 g kg-1 feed in 
the laboratory experiment, and at 2.5 g kg-1 and 5.0 g kg-1 under semi-production conditions  The control diets fed 
to snails in both experiments did not contain this supplement. It was found that under semi-production conditions 
of earth enclosures sown with fodder vegetation, betaine supplements of 2.5 and 5.0 g kg-1 feed proved too high 
and did not yield the expected results of higher body weight or improved meat yield of the commercial snails. 
Nonetheless, the additive supplemented at the above levels contributed to a slight increase in carcass protein content, 
a higher PUFA-6/PUFA-3 ratio in the profi le of higher fatty acids, and a marked increase in glycine percentage 
in the amino acid profi le of protein, while reducing the crude fat content compared to the results of feeding the 
control diet. For snails confi ned to laboratory rearing, where no other feed sources such as vegetation and soil were 
available, a betaine dose as low as 1.5 g kg-1 feed caused a signifi cant (P<0.05), and most often a highly signifi cant 
(P<0.01) improvement in meat yield parameters. In addition, the use of 3 g betaine hydrochloride kg-1 feed caused 
a signifi cant (P<0.05) increase in the body weight of mature snails.
 
Key words: Cornu aspersum, snail feeding, production quality, milk composition, milk yield
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