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Zakład Fizjologii Zwierząt Instytutu Zootechniki w Krakowie 

Okres postnatalny ptaków cechuje intensywny wzrost, którego pra- 

widłowy przebieg uzależniony jest od szeregu czynników fizjologicz- 

nych. Z procesami wzrostu związane są ściśle przemiany energetyczne, 

zachodzące w ustroju. Celem niniejszej pracy było więc prześledzenie 

zmian w produkcji ciepła u kurcząt różnych ras w początkowym okresie 

ich życia. 

MATERIAŁ I METODYKA 

Badania przeprowadzono w latach 1974-1976 na 72 kurczęciach rasy 

Cornish, 81 kurczętach rasy White Rock i 72 mieszańców Cornish X 

White Rock w odstępach tygodniowych od wyklucia do 8 tygodnia ży- 

cia. Kurczęta w okresie doświadczalnym przebywały w warunkach zgod- 

nych z przyjętymi normami, miały stały dostęp do wody oraz otrzymy- 

wały ad libitum mieszankę DKA Starter i Finiszer. Podstawową prze- 

mianę materii oznaczano w każdym okresie badawczym na 8-9 losowo 

wybranych kurczętach, głodzonych przez 12-24 h. Na godzinę przed roz- 

poczęciem pomiarów ptaki umieszczano w komorze celem adaptacji. 

Temperatura powietrza komory wahała się w zakresie temperatury 

neutralnej i zmieniała się w zależności od wieku badanego kurczęcia 

[1]. Pomiary wymiany gazowej wykonano za pomocą diaferometru ty- 

pu MG-4 produkcji Kipp-Zonen przez okres 1 h. Produkcję ciepła obli- 

czano na podstawie wzoru T = 3,871 О» + 1,194 СО, [6]. W obliczeniach 

nie uwzględniono poprawki na katabolizm białkowy. 
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WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyniki pomiarów masy ciała kurcząt po okresie głodzenia zamiesz- 
czono w tabeli 1. W 8 tygodniu życia kurcząt masa ciała wynosiła dla 

rasy Cornish 1387,5 g, White Rock 1331,8 g i mieszańców 1563 g, przy 

czym różnica między mieszańcami a rasami wyjściowymi była staty- 
stycznie istotna (PZ 0,05). 

  

  

  

Tabela 1 

Masa (—) ciała kurczat ras Cornish, White Rock i mieszańców w okresie 

wzrostu, g 

Wiek Rasa 
DWC WR. DWCxWR 

1 dzień 42,5 +1,64 43,2 +1,12 45,7 +0,75 
1 tydzien 51,8 +1,32 89,1 +1,98 70,6 +1,93 
2 tydzien 124,1 +4,09 164,8 +2,43 170,0 +3,64 
3 tydzien 251,8 +8,24 299,7 +4,98 319,0 +0,53 
4 tydzień 422,5 +11,31 550,3 +8,80 516,2 +16,23 
5 tydzień 653,8 +14,92 605,4 +16,99 728,4 +24,38 

6 tydzień 875,0 +18,32 865,1 +22,48 922,3 +28,45 
7 tydzień 1228,6 35,5 1049,3 +30,52 1269,4 32,09 
8 tydzień 1387,5 ++48,31 1331,8 +52,64 1563,0 +64,32 
  

Przemiana podstawowa kurcząt świeżo wyklutych wzrasta podczas 

pierwszych tygodni życia, a następnie obniża się, dochodząc do pozio- 

mu występującego u osobników dojrzałych. Ten charakterystyczny prze- 

bieg produkcji ciepła w początkowym okresie wzrostu kurcząt obserwo- 

wano także w naszym doświadczeniu (rys. 1, 2). U wszystkich trzech 

grup rasowych maksymalny wzrost omawianego parametru, wyrażonego 

zarówno w kcalńkg jak i w cm%O,/g/h, przypadał około 2 tygodnia życia 

ptaków i wynosił odpowiednio 138, 170, 138 kcal/kg oraz 1,53, 1,44 

i 1,22 cm30>/g/h. W dalszym okresie wzrostu kurcząt poziom przemian 

energetycznych obniżał się do wartości odpowiednio 80,1, 95,0 i 94,9 

kcal/kg w wieku 8 tygodni. Statystycznie istotne różnice obserwowano 
między kurezetami rasy Cornish i White Rock oraz Cr X WR (PS 0,05). 

Podobne zmiany w produkcji ciepła, mające miejsce w okresie rozwojo- 

wym, obserwowali również Stavar i Matescu [7, 8]. Autorzy ci stwierdza- 

ją, że w początkowym okresie życia przemiana cieplna przebiega inten- 

sywniej niż w okresie osiągania dojrzałości płciowej. Maksymalną war- 

tość osiągają kury w wieku 13-15 dni, indyki 12-13 dni, po czym pro- 

dukcja ciepła obniża się. Redich i Fedorova [5] wykazali obniżenie się 

aktywności w mitochondriach kurcząt w okresie wzrostu. Różnice raso- 

we w produkcji ciepła obserwowane w naszym doświadczeniu są zgodne
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Rys. 1. Produkcja ciepła u kurcząt ras: 1 — Cornish, 2 — White Rock, 3 — mie- 

szańców w okresie wzrostu 
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Rys. 2. Zużycie tlenu u kurcząt ras: 1 — Cornish, 2 — White Rock, 3 — mieszań- 

ców w okresie wzrostu
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z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy [2, 3]. Mjand [4] badał 
własności przemiany materii rasowych piskląt oraz mieszańców i stwier- 

dził, że mieszańce Sussex X N. Hampshire zajmowały w pobieraniu tle- 
nu pośrednie miejsce między wartościami obserwowanymi przez rasowe 
ptaki grup wyjściowych. W naszych badaniach produkcja ciepła przez 
brojlery wahała się w poszczególnych okresach badawczych, przyjmując 
wartości wyższe lub niższe w stosunku do ptaków rasowych. Uzyskane 
wyniki badań na kurczętach w okresie ich intensywnego rozwoju po- 
twierdzają przydatność badanych grup rasowych jako materiału do pro- 
dukcji brojlerów. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА БРОЙЛЕРАМИ И ЦЫПЛЯТАМИ 

ИСХОДНЫХ ПОРОД В ПЕРИОД ИХ РОСТА 

Резюме 

Определяли производство тепла 8 бройлерами (ДВ Корниш Х Уайт Рок), 

9 цыплятами породы Уайт Рок и 8 цыплятами ДВ Корниш в 1-недельных про- 

межутках. Исследования проводились при использовании универсального диа- 

ферометра типа МГ-4 производства фирмы „Кипп Зонен”. Во всех трех гру- 

ппах цыплят установлено ускорение темпов метаболизма в течение первых 

двух недель жизни, с последующим постепенным его замедлением по мере воз- 

раста птиц. У бройлеров установлено в среднем на 11,8%/` меньшее производст- 

во тепла в 8-недельный период жизни в сравнении с цыплятами ДВ Корнит 

и Уайт Рок.
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WARMTH PRODUCTION BY BROILERS AND CHICKS 

OF INITIAL BREEDS IN THEIR GROWTH PERIOD 

Summary 

The warmth production by 8 broilers (DWCXWR), 9 White Rock chicks and 

8 DW Cornish chicks were determined at l-week intervals since hatching till the 

age of 8 weeks. The investigations were carried out at use of the universal dia- 

ferometer of the MG-4 type, Kipp Zonem make. In all three groups of chicks an 

increase of the metabolism rate was found in the first two weeks of life, at its 

subsequent gradual drop along with the growth of birds. In broilers, on the avera- 

ge, by 11.8% slower warmth production was found in the 8-week period as com- 

pared with DW Cornish and White Rock chicks.


