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Celem badań było określenie wpływu dodania wzrastającej ilości preparatu enzymatycznego na 
wartość pokarmową mieszanek pszenno-sojowo-rzepakowych dla kurcząt brojlerów.  

Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na 75 kurczętach brojlerach podzielonych na 3 grupy 
po 25 ptaków (pięć powtórzeń po 5 sztuk). Kurczęta żywiono mieszanką pszenno-sojową starter  
i grower, do której wprowadzono makuch rzepakowy z nasion odmiany Lirajet (zbiór 2004 rok)  
w ilości 15% (starter) i 20% (grower) oraz uzupełniono różną ilością preparatu enzymatycznego 
zawierającego ksylanazę: 0,2 g·kg-1 grupa I (kontrolna); 0,3 g·kg-1 grupa II i 0,4 g·kg-1 grupa III.  
Po zakończeniu doświadczenia wzrostowego ubojowi poddano po 6 ptaków z każdej grupy (3♀ i 3♂) 
i przeprowadzono analizę rzeźną. 

W doświadczeniu strawnościowym przeprowadzonym na 48 ptakach podzielonych na 3 grupy  
po 16 ptaków (4 powtórzenia po 4 ptaki) oceniano strawność mieszanek opisanych wcześniej.  

Zwiększanie ilości preparatu enzymatycznego oddziaływało korzystnie, ale nieistotnie na masę 
ciała kurcząt. Wykorzystanie paszy w okresie od 1 do 21 dnia było najkorzystniejsze po zastosowaniu 
0,4 g preparatu enzymatycznego, a w okresie od 22 do 42 dnia oraz za cały okres odchowu po dodaniu 
0,3 g preparatu. Wraz ze wzrostem ilości dodanego preparatu obniżał się udział wątroby i żołądka  
w masie ciała kurcząt. Udział tłuszczu sadełkowego w masie tuszek malał, a mięśnia piersiowego 
oraz mięśni ogółem wzrastał. Największa dawka preparatu spowodowała istotne obniżenie tłuszczu 
surowego w mięśniu piersiowym. W mięśniach nóg najwięcej białka, a najmniej tłuszczu stwierdzono 
po zastosowaniu 0,3 g preparatu. Dodatek 0,4 g preparatu do mieszanki starter istotnie zwiększył 
strawność tłuszczu surowego. Nie stwierdzono takiego wpływu w przypadku mieszanek grower.  

Key words: wheat, rape cake, enzyme preparation, growth parameters, slaughter results, 
digestibility, broiler chickens  

The aim of this research was to determine the effect of increasing quantities of enzyme 
preparation on nutritive value of diets for broiler chickens. The growth experiment was carried out on 
75 broiler chickens divided into 3 groups, each of 25 birds (five replications in five birds). The 
chickens were fed wheat-soybean starter diets containing 15% of rape cake from seeds of Lirajet cv. 
and grower — 20% of rape cake. Diets were supplemented with different quantity of enzyme 
preparation containing xylanase: 0,2 g·kg-1 group I (control); 0,3 g·kg-1 — group II and 0,4 g·kg-1 
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group III. At the 42nd day of life six chickens from each group (3♀ and 3♂) were scarified and 
slaughter analysis was carried out. 

In the digestibility experiment conducted on 48 birds divided into 3 groups of 16 birds (4 × 4 birds) 
the digestibility coefficients of mixtures described earlier were stated. 

The increasing quantity of enzymatic preparation had profitable but insignificant influence on 
chickens’ body weight. In the period from the 1st to 21st day of life the feed utilization was the most 
profitable when 0.4 g preparation was added and in the period from the 22nd to 42nd day, as well as 
for whole rearing when 0.3 g preparation was added. With the increased quantity of preparation the 
content of liver and stomach in body weight was reduced. The content of abdominal fat in body 
weight decreased and breast muscle and total muscles increased. The highest dose of enzymatic 
preparation decreased the content of crude fat in the breast muscle. The highest content of crude 
protein and the lowest content of crude fat were stated in leg muscles when 0.3 g enzymatic 
preparation was added. The enzymatic preparation introduced at quantity of 0.4 g to the starter diet 
significantly increased digestibility of crude fat. Such effect did not occur in the case of grower diet.  

Wstęp 

W mieszankach dla kurcząt brojlerów największy udział stanowią zboża, 
głównie pszenica, która dostarcza około 55% przyswajalnej energii oraz 35% 
białka. Zapotrzebowanie na pozostałą część białka pokrywane jest przez pasze 
wysokobiałkowe, głównie poekstrakcyjną śrutę sojową. Polska jest producentem 
znacznej ilości nasion rzepaku. Produkty uboczne uzyskiwane podczas ich prze-
twarzania charakteryzują się dużą ilością białka, a makuchy czy wytłoki zawierają 
również znaczne ilości tłuszczu. Kocher i in. (2001) podają, że poekstrakcyjną 
śrutę sojową można zastąpić poekstrakcyjną śrutą rzepakową w mieszankach, bez 
ujemnego wpływu na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów, a Janjescic i in. 
(2002) stwierdzili, że stosując 10 i 20% udział w mieszance dla kurcząt brojlerów 
śruty rzepakowej z podwójnie ulepszonej odmiany Silvia można uzyskać podobne 
przyrosty i zużycie paszy jak przy stosowaniu mieszanki bez tej śruty. Wartość 
pokarmową pasz stosowanych w żywieniu drobiu ogranicza znaczna zawartość 
włókna rozpuszczalnego, które obniża strawność i wykorzystanie tłuszczu, amino-
kwasów, skrobi i fosforu (Choct i Annison 1990, Jeroch i in. 1995, Liang 2002). 
Obecne w śrucie polisacharydy nieskrobiowe mogą niekorzystnie wpływać na 
produkcyjność kurcząt brojlerów żywionych wysoką ilością poekstrakcyjnej śruty 
rzepakowej (Bedford 2000, Annison i Choct 1991). Ze względu na znaczną ilość 
tych związków w nasionach rzepaku przyswajanie energii jest niskie (Bell 1993). 
Dodanie preparatów enzymatycznych do mieszanek rzepakowo-zbożowych może 
obniżyć antyżywieniowe działanie tych związków i poprawić wykorzystanie 
składników pokarmowych. Skuteczność preparatów enzymatycznych zależy od 
rodzaju enzymu oraz ilości dodanego preparatu (Annison 1992, Brufau i in. 1992, 
Friesen i in. 1992, Mikulski i in. 2000). Dodanie preparatu enzymatycznego 
zawierającego ksylanazę do mieszanek z dużą zawartością śruty rzepakowej 
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poprawiło produkcyjność kurcząt brojlerów i rosnących świń oraz strawność mie-
szanek (Fang i in. 2007, 2008). 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zastosowania różnych 
dawek preparatu enzymatycznego ksylanazy na wartość pokarmową mieszanek 
pszenno-sojowo-rzepakowych dla kurcząt brojlerów.  

Materiał i metody 

Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na 75 kurczętach ROSS 308 po-
dzielonych na 3 grupy po 25 ptaków (5 powtórzeń po 5 ptaków). 

Kurczęta żywiono mieszanką pszenno-sojową starter i grower, do której 
wprowadzono makuchy rzepakowe z nasion odmiany Lirajet (zbiór 2004 rok)  
w ilości 15% (starter) i 20% (grower) oraz uzupełniono różną ilością preparatu 
enzymatycznego zawierającego ksylanazę (0,2 g·kg-1 grupa I — kontrolna; 0,3 g·kg-1 
grupa II i 0,4 g·kg-1 grupa III). Deklarowana przez producenta aktywność ksyla-
nazy w stosowanym preparacie enzymatycznym wynosi minimum 1000 FXU(W)/g. 
Makuchy rzepakowe uzyskano poprzez tłoczenie nasion wymienionej odmiany  
w małej olejarni za pomocą prasy hydraulicznej przy ciśnieniu do 400 kg/cm2. 
Skład chemiczny makuchów oraz metody oznaczeń przedstawiono w pracy 
Banaszkiewicz i Borkowska (2009). Makuchy rozdrobniono i zastosowano w mie-
szance pszenno-sojowej: starter 21% białka ogólnego i 11,5 MJ EM/kg oraz grower 
19,5% białka ogólnego i 11,85 MJ EM (tab. 1) i oceniano w badaniach wzros-
towych oraz strawnościowych na kurczętach brojlerach.  

Tabela 1 
Receptury mieszanek doświadczalnych — Recipe for  experimental diets 

I — kontrolna — control Komponenty 
Components starter grower 

Śruta pszenna — Wheat meal 57,83 59,90 

Poekstrakcyjna śruta sojowa — Soybean meal 24 16,85 

Makuch rzepakowy Lirajet — Rape cake of Lirajet cv. 15 20 

L-lizyna (99%) — L-lysine 0,1 – 

DL-metionina (99%) — DL-methionine 0,1 0,1 

NaCl 0,35 0,35 

Kreda pastewna — Limestone 0,6 0,6 

Fosforan dwuwapniowy — Calcium diphosphate 1,5 1,5 

Premiks starter 0,5 – 

Premiks grower – 0,5 

Preparat enzymatyczny  0,2 g·kg-1 0,2 g·kg-1 
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Ptaki utrzymywano w metalowych klatkach ze stałym dostępem do wody  
i paszy, w pomieszczeniu o kontrolowanych warunkach mikroklimatu. Od 1. do 
21. dnia życia kurczęta żywiono sypką mieszanką starter, a od 22. do 42. dnia życia 
mieszanką grower. 

Podczas doświadczenia wzrostowego kontrolowano podstawowe parametry 
wzrostu, tj. indywidualną masę ciała kurcząt w 1., 21. i 42. dniu życia oraz ilość 
spożytej paszy. Na podstawie uzyskanych wyników określono przyrosty masy ciała 
oraz zużycie paszy na 1 kilogram przyrostu w poszczególnych okresach odchowu  
i łącznie za cały okres badań. 

Po zakończeniu doświadczenia wzrostowego z każdej grupy wybrano losowo 
i ubito po 6 kurcząt (3♀ i 3♂). Ubite ptaki oskubano, wypatroszono, zważono 
podroby, a tuszki chłodzono w temperaturze 4oC przez 24 godziny. Następnie 
przeprowadzono analizę rzeźną według Ziołeckiego i Doruchowskiego (1989). 

Określono masę podrobów, mięśni piersiowych, mięśni ud i podudzi, tłuszczu 
sadełkowego oraz skóry z tłuszczem podskórnym. Uzyskane wyniki posłużyły do 
określenia wydajności rzeźnej oraz procentowego udziału poszczególnych elementów 
w masie ciała lub tuszki schłodzonej. 

W drugim doświadczeniu określono strawność składników pokarmowych 
mieszanek skarmianych w doświadczeniu wzrostowym. Badania prowadzono metodą 
bilansową. Strawność każdej mieszanki oceniano na 16 ptakach (4 powtórzenia po 
4 ptaki). Strawność mieszanek starter określano na 14-dniowych kurczętach,  
a grower na 28-dniowych. Test strawnościowy trwał 7 dni, z czego przez ostatnie  
3 dni zbierano ilościowo kałomocz. Podczas okresu kolekcji wydalin określono 
ilość pobranej paszy oraz ilość wydalonych odchodów. Kałomocz wysuszono  
w temperaturze 60oC, a następnie określono podstawowy skład chemiczny według 
AOAC (1990) oraz zawartość energii brutto metodą kalorymetryczną, wykorzys-
tując kalorymetr KL-10. Zawartość azotu w kale oznaczono metodą Ekmana.  
Na podstawie uzyskanych danych obliczono współczynniki strawności podstawowych 
składników pokarmowych. 

Wyniki poddano ocenie statystycznej stosując jednoczynnikową analizę wariancji, 
istotność różnic między grupami określono za pomocą wielokrotnego testu roz-
stępu Duncana (Statistica 8). 

Wyniki i dyskusja 

Podstawowy skład chemiczny makuchów rzepakowych uzyskanych z nasion 
odmiany Lirajet i wykorzystanych w prezentowanych badaniach, podany w pracy 
Banaszkiewicz i Borkowskiej (2009) kształtował się następująco: sucha masa —
95,87%; popiół surowy — 4,91%, białko ogólne — 26,84%, tłuszcz surowy — 28,2%, 
włókno surowe — 10,7%. Wartości te były zbliżone do podawanych przez Borys  
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i in. (2006). Zawartość białka w stosowanych makuchach była zbliżona do wartości 
podawanych przez Banaszkiewicz (2000) oraz Podkówkę i in. (2006), natomiast 
tłuszczu było więcej niż w wytłokach ocenianych przez Smulikowską i in. (1997). 
Uzyskane różnice mogły wynikać z rodzaju zastosowanych pras do tłoczenia oleju.  

Większe dawki preparatu enzymatycznego zawierającego ksylanazę dodane do 
mieszanki pszenno-sojowo-rzepakowej wpłynęły korzystnie na masę ciała kurcząt 
brojlerów w poszczególnych okresach odchowu (tab. 2).  

 
Tabela 2 

Masa ciała oraz zużycie paszy przez kurczęta brojlery 
Body weight and feed efficiency of broiler chickens 

Grupa doświadczalna [dawka preparatu, g·kg-1]  
Experimental groups [dose of preparation] 

Wyszczególnienie 
Specification kontrolna 

control  
I (0,2) 

II (0,3) III (0,4) SEM 

Masa ciała kurcząt — Body weight of chickens [g]     

— w 1 dniu życia (♀+♂) — on 1st day  36 36 34   0,59 

— w 21 dniu (♀+♂) — on 21 st day  617 630 642 11,11 

— w 42 dniu (♀+♂) — on 42ndday  2060 2114 2104 36,14 

kurki — hen (♀) 1968 1990 2050 55,32 

kogutki — roosters (♂) 2094 2165 2176 62,55 

Zużycie paszy w okresie od–do, kg/kg przyrostu 
Feed/gain ratio in period 

    

1–21 dzień życia — 1–21 st day of life 1,51 1,53 1,50 0,04 

22–42 dzień życia — 22–42nd day of life  1,97 1,99 1,88 0,09 

1–42 dzień życia — 1–42ndday of life 1,85 1,84 1,76  0,06 

SEM — błąd średniej arytmetycznej — pooled standard error of mean 
 
Kurczęta żywione mieszanką zawierającą największą ilość tego preparatu  

(0,4 g·kg-1) uzyskały największą masę ciała po okresie skarmiania mieszanki starter 
(21 dzień życia), natomiast w 42 dniu tuczu nieco większą masą ciała charakte-
ryzowały się ptaki otrzymujące dodatek 0,3 g·kg-1 preparatu. Największe masy ciała 
na koniec doświadczenia uzyskały kurki i kogutki żywione mieszanką zawierającą 
0,4 g·kg-1 preparatu enzymatycznego. Uzyskane różnice dotyczące masy ciała 
między grupami nie zostały jednak potwierdzone statystycznie. Producent zaleca 
stosowanie dodawanego preparatu w ilościach 150–300 g na tonę mieszanki. 

Wyniki dotyczące ilości spożytej paszy w poszczególnych okresach doświad-
czenia (tab. 2) wskazują na mniejsze zużycie paszy na jednostkę przyrostu przy 
największej ilości zastosowanego preparatu enzymatycznego, jednak ta korzystna 
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tendencja, podobnie jak w przypadku masy ciała nie została potwierdzona statys-
tycznie. Wzbogacenie mieszanek dla indyków różną ilością kompleksowego preparatu 
enzymatycznego zawierającego ksylanazę nie wpłynęło znacząco na wyniki od-
chowu indyczek i nie zależało od dawki preparatu (Mikulski i in. 2000). Kermanshahi  
i Abbasi Pour (2006) po zastosowaniu 0,025% preparatu zawierającego ksylanazę  
i glukanazę do mieszanek zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową uzyskali 
istotną poprawę przyrostów w okresie starter, natomiast wykorzystanie paszy nie 
uległo poprawieniu przy żadnym poziomie dodanego preparatu. 

Wyniki analizy rzeźnej dotyczące wydajności rzeźnej, umięśnienia oraz otłusz-
czenia tuszek przedstawiono w tabeli 3. Najniższą wydajnością rzeźną (ponad 
72%) charakteryzowały się kurczęta otrzymujące mieszankę z najmniejszą ilością 
dodanego preparatu (0,2 g·kg-1), największą zaś (ponad 74%) uzyskały karmione 
paszą z dodatkiem 0,3 g·kg-1 preparatu. Kurczęta żywione mieszanką z najmniejszą 
ilością preparatu enzymatycznego charakteryzowały się największym otłuszcze-
niem. Wyższa wydajność rzeźna w grupach, które otrzymywały pasze z większą  
  

Tabela 3  
Wyniki analizy rzeźnej — Results of slaughter analysis  

Grupy doświadczalne (dawka preparatu [g·kg-1]) 
Experimental groups (dose of preparation) 

Wyszczególnienie 
Specification kontrolna 

control 
I (0,2) 

II (0,3) III (0,4) SEM 

Masa tuszki schłodzonej  
Weight of cold carcass [g] 

1424 1510 1475  32,68 

Wydajność rzeźna — Slaughter yield [%] 72,62 74,05 74,11  0,98 

Udział w tuszce schłodzonej — Content in cold carcass  [%] 
mięsień piersiowy — breast muscle 
mięśnie ud — thigh muscles 
mięśnie podudzi — shank muscles 
mięśnie razem — muscles total 
tłuszcz sadełkowy — abdominal fat 
skóra z tluszczem podskórnym 
skin with subcutaneous fat 

24,72 
11,65 
8,71 

45,24 
1,10 
9,95 

25,97 
10,93 
8,48 

45,38 
1,02 
9,05 

26,49 
12,24 
8,91 

47,65 
0,87 
9,64 

0,78 
0,60 
0,28 
1,15 
0,13 
0,32 

Udział w masie ciała — Content in body mass [%] 
serce — heart 
wątroba — liver 
żołądek — gizzard 
podroby razem — giblets total 

0,45 
2,03b 
1,28 
3,77 

0,51 
2,00b 
1,27 
3,78 

0,53 
1,77a 
1,21 
3,52 

0,02 
0,07 
0,06 
0,08 

a, b  — średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05)  
means in rows followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05) 

SEM — błąd średniej arytmetycznej — pooled standard error of mean 
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ilością preparatu była związana z większym procentowym udziałem mięśnia 
piersiowego, mięśni nóg oraz mięśni ogółem w tuszkach, a nie z ich większym 
otłuszczeniem (tab. 3). Wraz z większą ilością preparatu zmniejszał się udział 
procentowy wątroby i żołądka w masie ciała kurcząt. Kermanshahi i Abbasi Pour 
(2006) po zastosowaniu różnych dawek preparatu enzymatycznego Endofeed do 
mieszanek zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową nie obserwowali zmian 
w masie wątroby, żołądka oraz tłuszczu sadełkowego kurcząt brojlerów. Zastoso-
wanie preparatu Grindazyme w mieszankach dla kurcząt brojlerów zawierających 
poekstrakcyjną śrutę rzepakową przez Ghorbani i in. (2009) nie miało istotnego 
wpływu na masę tuszek oraz ich części.  

Podstawowy skład chemiczny mięśnia piersiowego oraz mięśni nóg podano  
w tabeli 4. Zawartość tłuszczu surowego zarówno w mięśniu piersiowym jak  
i mięśniach nóg kurcząt z poszczególnych grup różniła się istotnie. Najwięcej tego 
składnika zawierały mięśnie piersiowe kurcząt żywionych mieszanką zawierającą 
0,4 g·kg-1 preparatu, natomiast w mięśniach nóg najwięcej tłuszczu stwierdzono po 
zastosowaniu najmniejszej ilości tego preparatu (tab. 4). W tabeli 5 przedstawiono 
współczynniki strawności podstawowych składników pokarmowych mieszanek 
starter i grower. Tłuszcz surowy z mieszanek starter, do których dodano najwięk-
szą ilość preparatu enzymatycznego był trawiony istotnie lepiej niż z pozostałych, 
natomiast w przypadku mieszanek grower strawność tego składnika wahała się od 
66,5 do 72% i nie różniła się istotnie. Starsze kurczęta trochę lepiej trawiły związki 
bezazotowe wyciągowe (BAW).  

 Tabela 4 
Skład chemiczny mięśnia piersiowego i mięśni nóg [%] 
Chemical composition of breast muscles and in thigh muscles 

Grupy (dawka preparatu) 

Groups (dose of preparation) 
[g·kg-1] 

Sucha masa 
Dry matter 

Białko ogólne 
Crude protein 

Tłuszcz surowy 
Crude fat 

Popiół surowy  
Crude ash 

Mięśnie nóg — Thigh  muscles  

Kontrolna — Control I (0,2) 

II (0,3) 

III (0,4) 

SEM 

25,48 

24,59 

25,20 

0,30 

18,59 

19,16 

18,91 

0,28 

5,85b 

4,31a 

5,02a 

0,22 

1,00 

1,02  

1,01  

0,06 

Mięsień piersiowy — Breast muscle 

Kontrolna — Control I (0,2) 

II (0,3) 

III (0,4) 

SEM 

26,17 

26,40  

25,93  

0,37 

23,01 

22,55  

23,51  

0,32 

2,04b 

2,44b 

1,06a 

0,26 

1,15 

1,13 

1,20 

0,01 

a, b  — średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05)  
means in rows followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05) 

SEM — błąd średniej arytmetycznej — pooled standard error of mean 
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 Tabela 5 
Strawność składników pokarmowych mieszanek — Digestibility of nutrients of diets 

Współczynniki strawności — Digestibility coefficients  [%] Grupy (dawka preparatu) 
Groups (dose of preparation) 

[g·kg-1] 
sucha masa 
dry matter 

białko ogólne 
crude protein 

tłuszcz surowy 
crude fat 

BAW 
N-free extracts 

Mieszanki starter — Starter diets 

Kontrolna — Control I (0,2) 

II (0,3) 

III (0,4) 

SEM 

66,80  

67,88  

68,23  

  0,94 

82,87 

83,75 

85,48 

  0,43 

70,05b 

67,29c 

75,83a 

0,50 

76,63  

77,74  

76,93  

  0,66 

Mieszanki grower — Grower diets 

Kontrolna — Control I (0,2) 

II (0,3) 

III (0,4) 

SEM 

69,79  

70,38  

69,78  

  0,44 

85,79  

85,55  

86,09  

  0,22 

68,78  

72,28  

66,54  

  0,98 

80,28  

82,42  

81,65  

  0,37 

a, b  — średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05)  
means in rows followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05) 

SEM — błąd średniej arytmetycznej — pooled standard error of mean 
 

Mikulski i in. (2000) stwierdzili korzystny wpływ dodania kompleksowego 
preparatu enzymatycznego zawierającego ksylanazę w ilości 150 ml/t do mieszanek 
z jęczmieniem i pszenżytem na strawność tłuszczu surowego oraz suchej masy 
paszy, natomiast dawka 1000 ml/t nie wpłynęła na strawność paszy dla indyków.  

Podsumowanie 

Przy wzrastającej ilości dodanego preparatu enzymatycznego do mieszanek 
zaobserwowano tendencję do wzrostu masy ciała oraz poprawiania wskaźnika 
wykorzystania paszy. Zwiększenie ilości dodanego preparatu korzystnie wpłynęło 
na wydajność rzeźną, umięśnienie kurcząt oraz otłuszczenie. Najbardziej skutecz-
nym okazał się dodatek 0,3 g·kg-1 preparatu enzymatycznego.  

Zastosowane ilości preparatu enzymatycznego zawierającego ksylanazę istotnie 
różnicowały strawność tłuszczu w mieszankach starter, nie wpłynęły na strawność 
BAW. 
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