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Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego  
na jakość morfologiczną jaj i na zawartość 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju 

Effect of double low winter oilseed rape on morphological egg quality 
and polyunsaturated fatty acids content in egg yolk 

Praca miała na celu określenie wpływu dodatku 
8% nasion rzepaku podwójnie ulepszonego do 
mieszanki dla niosek na wyniki produkcyjne, 
jakość morfologiczną jaj, zawartość lipidów, 
a głównie wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (WNKT) w żółtku jaja. Badania 
wykonano na nioskach Astra W, podzielonych 
na dwie grupy po 100 sztuk w każdej. Grupę 
kontrolną (K) żywiono mieszanką standardową 
(bez rzepaku), a grupa doświadczalna (D) 
otrzymywała mieszankę zawierającą 8% nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego. Wykonano 
standardową ocenę morfologicznej jakości jaj, 
a w żółtkach oznaczono zawartość tłuszczu, 
fosfolipidów, trójglicerydów, cholesterolu cał-
kowitego i kwasów tłuszczowych: nasyconych 
C16:0; C18:0; jednonienasyconych: C16:1; 
C18:1; wielonienasyconych n-3: C18:3; C20:5; 
C22:6; wielonienasyconych n-6: C18:2; C20:4. 
Nie stwierdzono negatywnego wpływu skar-
miania mieszanki zawierającej 8% rzepaku 
podwójnie ulepszonego na wyniki produkcyjne 
stada oraz na jakość morfologiczną i senso-
ryczną jaj. Jaja pochodzące od niosek z grupy 
D miały istotnie ciemniejsze żółtka, jednak 
masa żółtka i jego zawartość w jaju była 
mniejsza w porównaniu z jajami z grupy K. 
W jajach pochodzących od kur żywionych 
mieszanką z rzepakiem było istotnie mniej (P ≤ 
0,01) cholesterolu (o 1,97 mg/g żółtka) w 
porównaniu z grupą kontrolną. W grupie D 
istotnie (P ≤ 0,01) wzrosła zawartość WNKT, 
jak również znacznej poprawie uległ stosunek 
kwasów n-6/n-3. 

Experiment was conduced to determine an 
effect of rape seed ”00” on layer performance, 
egg quality and lipid content, especially 
polyunsaturated fatty acids (PUFA) in egg yolk. 
Astra W laying hens were divided into two 
groups, 100 hens per group. Control group (K) 
was fed a standard diet without rape seed while 
experimental group (D) was fed a diet with 8% 
of ground rape seed ”00”. There was 
determined standard morphological egg quality 
as well as fat, phospholipids, triglycerides, total 
cholesterol and free fatty acids (SFA: C16:0; 
C18:0; MUFA: C16:1; C18:1; PUFA n-3: 
C18:3; C20:5; C22:6; PUFA n-6: C18:2; 
C20:4) content in egg yolk.  
The 8% of ground rape seed used in the layer 
diet has no negative effect on layer 
performance, egg quality and egg taste. There 
was more intensive egg yolk colour when hens 
were fed diet with rape seed but yolk weight 
and yolk content in egg were lower. The 
cholesterol concentration in egg yolk was 
significantly (P<0.01) lower in the eggs from 
experimental group than in the eggs from 
control group. The content of n-3 and n-6 fatty 
acids in eggs from hens fed the diet with rape 
seed was found considerably higher and 
relation n-6:n-3 fatty acids was higher in this 
eggs too, so their nutritive values were 
improved in comparison with eggs from control 
group. 
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Wstęp 

W produkcji drobiarskiej wykorzystuje się wiele rodów kur, które żywione 
mieszanką o odpowiednim składzie znoszą jaja o podwyższonej wartości 
dietetycznej. Aby wzbogacić produkty drobiarskie w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (WNKT) dodaje się do mieszanek oleje rybne, mączkę rybną lub inne 
produkty zawierające dużo długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Dobre efekty można uzyskać dodając do mieszanek ześrutowane 
ziarno roślin oleistych. 

W Polsce rośliną oleistą uprawianą na dużą skalę jest rzepak, dlatego 
celowym jest wykorzystanie nasion lub oleju z rzepaku podwójnie ulepszonego  
w żywieniu niosek. Olej pozyskiwany z tej rośliny charakteryzuje bardzo korzyst-
ny, z uwagi na dietę człowieka, skład kwasów tłuszczowych, a szczególnie 
stosunek WNKT z rodziny n-6/n-3, który waha się od 2,5 : 1 do 3,0 : 1. 

Zastosowanie w mieszankach dla niosek nasion rzepaku podwójnie ulepszo-
nego lub oleju z rzepaku podwójnie ulepszonego może znacznie zwiększyć udział 
WNKT w jaju. Jeroch i in. (1994) wykazali, że dodatek do mieszanek dla niosek 
nasion rzepaku podwójnie uszlachetnionego oraz jego produktów miał istotny 
wpływ na zwiększenie zawartości WNKT w żółtkach jaj. Podobnie Roth-Maier  
i Kirchgessner (1995) stwierdziły, że wraz ze wzrostem udziału nasion rzepaku  
w mieszance dla kur, w żółtku jaj wzrasta zawartość kwasu oleinowego i linoleno-
wego, maleje natomiast zawartość kwasu linolowego. Niemiec i Świerczewska 
(1995) wykazali, że dodatek ześrutowanych nasion rzepaku podwójnie ulepszo-
nego do mieszanki dla niosek nie wpłynął ujemnie na wyniki produkcyjne, 
reprodukcję i jakość jaj. Natomiast istotnie (P ≤ 0,01) zwiększył zawartość 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jajach w porównaniu z jajami 
pochodzącymi od kur żywionych mieszanką standardową. 

Wykorzystanie nasion rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu drobiu  
w celu poprawienia wartości odżywczej produktów drobiarskich (wzbogacenie  
w WNKT) nabiera znaczenia ze względu na wymagania konsumentów oraz 
rosnącą na rynku konkurencję. 

Celem badań było określenie wpływu dodatku nasion rzepaku podwójnie 
ulepszonego do mieszanki dla niosek na wyniki produkcyjne, jakość morfologiczną 
jaj oraz na zawartość lipidów, a głównie wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych w jaju. 

Materiał i metody 

Do badań użyto jaja pochodzące od kur Astra W, które przeznaczone są do 
produkcji drobnotowarowej. Ptaki w okresie odchowu jak i nieśności utrzymywano 
na ściółce. W okresie odchowu (do wieku 20 tygodni) żywiono je typową 
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mieszanką dla kurcząt hodowlanych, nie zawierającą w swoim składzie nasion 
rzepaku. Po zakończeniu odchowu kury podzielono na dwie grupy liczące po 100 
sztuk niosek: kontrolną (K) i doświadczalną (D). Nioski z grupy kontrolnej 
otrzymywały mieszankę nie zawierającą nasion rzepaku, natomiast grupę 
doświadczalną żywiono mieszanką z udziałem 8% ześrutowanych nasion rzepaku 
podwójnie ulepszonego (tab. 1). Mieszanki, którymi żywiono kury od 21 do 55 
tygodnia życia charakteryzowała zbliżona wartość pokarmowa. 

Tabela 1 
Receptury mieszanek — Composition of diets 

Składniki — Ingredients [%] Kontrolna  
Control 

Doświadczalna 
Experimental 

Śruta kukurydziana — Ground maize  14,4  12,0 
Śruta pszenna — Ground wheat  41,6  37,9 
Otręby pszenne — Wheat bran  10,0  10,0 
Nasiona rzepaku podwójnie ulepszonego  
Double low winter oilseed rape 

 –  8,0 

Śruta poekstrakcyjna sojowa 45% — Soybean meal 45%   19,5  17,6 
Mączka mięsna 63% — Meat meal 63%  5,0  5,0 
Fosforan dwuwapniowy — Dicalcium phosphate  0,9  0,9 
Kreda pastewna — Fodder lime  7,5  7,5 
NaCl   0,3   0,3 
Premiks mineralno–witaminowy — Mineral vitamin premix  0,8  0,8 

Wartość pokarmowa — Nutritive value 
Białko surowe — Crude protein [%]  18,40  18,50 
Energia metaboliczna — Metabolizable energy [MJ/kg]  10,46  10,99 
Ca [%]  3,47  3,48 
P [%]  0,55  0,46  

W czasie trwania doświadczenia w każdej grupie prowadzono zbiorową 
kontrolę: nieśności, spożycia paszy i upadków. W szczycie nieśności, tj. 35 
tygodniu życia kur, w każdej grupie zebrano od nioski po dwa kolejno zniesione 
jaja i wykonano indywidualną standardową ocenę jakości morfologicznej jaj przy 
pomocy elektronicznego zestawu EQM oraz ocenę smaku i zapachu. W grupie K 
oceniono jaja od 70 kur, a w grupie D od 72 kur. W zmiksowanych żółtkach  
z dwóch jaj od kury oznaczono zawartość tłuszczu, a w nim zawartość: 
fosfolipidów, trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i kwasów tłuszczowych. 

Do oznaczeń chemicznych tłuszcz z żółtka ekstrahowano metodą Washburna 
i Nixa (1974). W wyekstrahowanym tłuszczu oznaczono fosfolipidy, trójglicerydy, 
cholesterol całkowity metodą chromatografii cienkowarstwowej. Rozdział kwasów 
tłuszczowych wykonano na chromatografie gazowym. Wyniki opracowano statys-
tycznie przy pomocy analizy wariancji liczonej metodą najmniejszych kwadratów 
(Harvey 1991). 
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Wyniki 

Żywienie kur Astra W mieszanką zawierającą 8% ześrutowanych nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego nie miało istotnego wpływu na nieśność i średnią 
masę jaja (tab. 2). Mieszanka z rzepakiem podwójnie ulepszonym nie wpłynęła na 
wielkość wskaźnika zużycia paszy w przeliczeniu na 1 jajo oraz na 1 kg jaj. 
Podobne wyniki uzyskali Brettschneider i in. (1995), którzy nie stwierdzili 
negatywnego wpływu 7,5% nasion rzepaku w mieszance dla niosek na wyniki 
produkcyjne. 

 
Tabela 2 

Wyniki produkcyjne kur Astra W od 21 do 55 tygodnia życia 
The performance data of Astra W strain from 21st to 55th weeks of age 

Cecha — Trait Grupa kontrolna 
Control group 

Grupa doświadczalna 
Experimental group 

Nieśność na 1 szt. wstawioną — Hen housed production 182 180 

Średnia masa jaja — Average egg weight [g] 62,0 62,1 

Zużycie paszy — Feed conversion 

— g paszy / 1 jajo — g feed / 1 egg 

— kg paszy / 1 kg jaj — kg feed / 1 kg eggs 

 

199 

3,2 

 

200 

3,2 

Śmiertelność — Mortality [%] 8,3 7,8 

 

Żywienie mieszanką zawierającą 8% nasion rzepaku podwójnie ulepszonego 
nie wpłynęło ujemnie na masę jaja i jakość białka, natomiast istotnie zwiększyło 
intensywność zabarwienia żółtka. Masa żółtka i jego zawartość w jaju uległy 
niewielkiemu obniżeniu (tab. 3). Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi 
badaniami, które prowadzono na importowanych liniach kur nieśnych (Niemiec  
i Świerczewska 1995). Obecność plam krwistych i mięsnych w jajach nie zależała 
od rodzaju skarmianej mieszanki. Nasiona rzepaku podwójnie ulepszonego  
w mieszance nie miały negatywnego wpływu na zapach i smak jaj.  

Żywienie kur mieszanką zawierającą 8% nasion rzepaku wpłynęło istotnie na 
zawartość oraz skład lipidów żółtka (tab. 4). W jajach pochodzących z grupy 
doświadczalnej istotnie wzrosła zawartość tłuszczu, fosfolipidów i trójglicerydów. 
Na uwagę natomiast zasługuje obniżenie o 1,97 mg/g zawartości cholesterolu  
w jajach kur żywionych mieszanką zawierającą rzepak. Jest to ważne, gdyż ten 
składnik żółtka nadal budzi zastrzeżenia dietetyków i obawy konsumentów. 
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Tabela 3 
Jakość morfologiczna jaj — Morphological egg quality 

Cecha — Trait Grupa kontrolna  
Control group 

Grupa doświadczalna 
Experimental group 

 LSM  SEM LSM   SEM 

Masa jaja — Egg weight [g] 58,68 ± 0,55 58,12  ± 0,55 

Jakość białka (J.H) — Albumen quality (HU) 88,89 ± 0,93 87,73  ± 0,95 

Kolor żółtka (skala Rochea’a) 
Yolk colour (Roche scale) 

8,58 a ± 0,20 9,21 b ± 0,20 

Masa żółtka — Yolk weight [g] 14,18 a ± 0,14 13,66 b ± 0,14 

Zawartość żółtka — Yolk content [%] 24,23 a ± 0,21 23,57 b ± 0,21 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P ≤ 0,05 
Values in rows with different superscripts differ significantly at P ≤ 0.05 

 
Tabela 4 

Zawartość lipidów w żółtku jaja (mg/g) — Yolk lipid concentration (mg/g yolk) 

Cecha — Trait Grupa kontrolna 
Control group 

Grupa doświadczalna 
Experimental group 

 LSM  SEM LSM   SEM 

Tłuszcz — Fat 305,25 A ± 2,53 318,87 B ± 2,57 

Fosfolipidy — Phospholipids 69,34 a ± 0,81 71,73 b ± 0,82 

Trójglicerydy — Triglycerides 222,72 A ± 1,83 230,89 B ± 1,86 

Cholesterol ogólny — Total cholesterol 14,16 A ± 0,33 12,19 B ± 0,34 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: dużymi przy P ≤ 0,01; małymi 
przy P ≤ 0,05 — Values in rows with different superscripts differ significantly: capitals at P ≤ 0.01; 
small letters at P ≤ 0.05 

 
Stwierdzono istotny wpływ żywienia niosek na zawartość kwasów tłusz-

czowych w żółtku (tab. 5). Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był 
istotnie wyższy w grupie żywionej mieszanką zawierającą 8% nasion rzepaku. 
Żywienie niosek mieszanką zawierającą nasiona rzepaku podwójnie ulepszonego 
spowodowało także korzystną zmianę proporcji kwasów n-6/n-3. Wyniki 
wcześniejszych badań (Roth-Maier i Kirchgessner 1995; Farell 1995; Ferrier i in. 
1994; Niemiec i in. 1997) również wskazują, że stosowanie w mieszankach dla 
niosek nasion rzepaku podwójnie ulepszonego stwarza możliwość modyfikacji 
składu kwasów tłuszczowych w żółtku jaja. 
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Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że nasiona rzepaku 
podwójnie uszlachetnionego mogą być wartościowym dodatkiem do mieszanek dla 
niosek, gdyż modyfikują skład kwasów tłuszczowych w żółtku i tym samym 
podnoszą wartość odżywczą jaj. 

Tabela 5 
Zawartość kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj (mg/g żółtka) 
Fatty acid concentration in yolk (mg/g yolk) 

Grupa kontrolna 
Control group 

Grupa doświadczalna 
Experimental group 

 
Kwasy tłuszczowe 

Fatty acids 
LSM  SEM LSM   SEM 

SFA C16:0 70,65  ± 0,73 71,72  ± 0,74 
 C18:0 23,16  ± 0,26 23,41  ± 0,23 

MUFA C16:1 11,08 a ± 0,24 10,34 b ± 0,24 
 C18:1 137,23 a ± 1,20 133,14 b ± 1,22 

PUFA n-3 C18:3 1,92 A ± 0,07 2,99 B ± 0,07 
 C20:5 0,03 A ± 0,01 0,19 B ± 0,01 
 C22:6 1,41  ± 0,05 1,52  ± 0,05 

PUFA n-6 C18:2 46,24 A ± 0,59 62,82 B ± 0,60 
 C20:4 4,53  ± 0,07 4,39  ± 0,07 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: dużymi przy P ≤ 0,01; małymi 
przy P ≤ 0,05 — Values in rows with different superscripts differ significantly: capitals at P≤ 0.01; 
small letters at P≤ 0.05 

Wnioski 

1. Żywienie kur Astra W mieszanką zawierającą 8% ześrutowanych nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego nie miało ujemnego wpływu na wyniki 
produkcyjne, jakość morfologiczną oraz smak i zapach jaj. 

2. Zastosowanie nasion rzepaku podwójnie ulepszonego w mieszance dla niosek 
istotnie wpłynęło na proporcje frakcji lipidowych w żółtku, stwierdzono 
istotnie niższą zawartość cholesterolu. 

3. W grupie kur żywionej mieszanką z nasionami rzepaku podwójnie ulepszo-
nego stwierdzono w żółtkach istotny wzrost zawartości WNKT szczególnie 
ważnych w diecie człowieka, przy czym w grupie tej stosunek kwasów n-6/n-3 
uległ znacznej poprawie. 
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