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Celem pracy było wykazanie przydatności nasion 
roślin oleistych w żywieniu stad towarowych 
niosek oraz określenie wpływu tych nasion na 
wyniki produkcyjne i jakość morfologiczną jaj 
spożywczych. W 25 tygodniu życia nioski Messa 
43 ze stada towarowego podzielono losowo na 
trzy grupy (po 30 kur w grupie) i żywiono przez 
12 tygodni różnymi mieszankami. Ptaki w grupie 
kontrolnej (K) żywiono mieszanką nie zawie-
rającą nasion roślin oleistych, w grupie doświad-
czalnej RL mieszanką zawierającą 5% nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego i 4% nasion lnu, 
a w grupie doświadczalnej RLW mieszanką 
z udziałem 4% nasion rzepaku podwójnie ulep-
szone, 3% nasion lnu i 2% nasion wiesiołka 
dziwnego. Żywienie niosek mieszankami zawie-
rającymi w swoim składzie nasiona roślin oleis-
tych nie wpłynęło ujemnie na wyniki produk-
cyjne. W okresie trwania doświadczenia we 
wszystkich grupach przeżywalność wynosiła 
100%. Nieśność (jaja w sztukach/nioskę) za cały 
okres doświadczenia była bardzo zbliżona we 
wszystkich grupach. Ocena sensoryczna nie wyka-
zała różnic w smaku i zapachu jaj między grupą 
kontrolną a doświadczalnymi, zapach i smak jaj 
były typowe we wszystkich trzech grupach. Nie 
stwierdzono istotnego wpływu zawartości nasion 
roślin oleistych na większość ocenianych cech 
jakości morfologicznej jaj. Niewielkie, aczkolwiek 
statystycznie istotne różnice wystąpiły tylko 
w masie jaja i w masie żółtka. 

The experiment was dealing with the evaluation 
of oil seeds addition to the hens’ diet on the 
laying performance and on the morphological 
quality of market eggs. Hens (Messa 43) were 
randomly chosen from a commercial strain at the 
25th week of age to the three experimental 
groups (30 hens in each). In the following 12 
weeks, each group of hens was fed with different 
diet. In a control group (K) the meal was without 
the oil seeds, in the group RL the meal contained 
5% of double low rape seeds and 4% of flax 
seeds, and in the group RLW a mixture of 4% 
double low rape seeds, 3% of flax seeds and 2% 
of evening primrose seeds was used. There was 
no negative effect of oil seeds in the diet on the 
hens’ performance. During all the experiment, 
the survival rate was 100% in every group. 
Number of eggs per hen was similar in all the 
groups. No differences in the eggs taste and 
smell were found between control and 
experimental groups. There was no significant 
effect of the diet on the most traits of the egg 
quality. There were found only small, but 
significant, differences between the groups in 
egg and in yolk weight. 

                                                      
* Wykonano w ramach projektu nr 5 P06D 011 15 finansowanego przez KBN 
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Wprowadzenie 

W produkcji drobiarskiej jakość jaj i mięsa jest obecnie zagadnieniem  
o dużym znaczeniu, nie tylko dla konsumentów lecz także producentów. Wzrost 
popytu na produkty drobiarskie zależeć będzie od ich walorów smakowych  
i odżywczych. W wielu ośrodkach naukowych prowadzi się badania, których celem 
jest poprawa wartości produktów drobiarskich przez wzbogacenie ich substancjami 
biologicznie czynnymi. Na rynku możemy już spotkać jaja o podwyższonej 
zawartości jodu, witamin czy też wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Jedną z metod zwiększenia wartości odżywczej jaj jest żywienie niosek 
mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych lub oleje pochodzące z tych 
roślin. Szczególnie ważne jest wykorzystanie nasion tych roślin, które uprawiane 
są w kraju, dzięki czemu tylko nieznacznie wzrasta koszt mieszanki. 

Wyniki badań wielu autorów wykazały, że dodatek nasion roślin oleistych do 
mieszanek poprawia ich wartość odżywczą zwiększając zawartość wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych (Caston i Lesson 1990; Jiang i in. 1991; Smuli-
kowska i Buraczewski 1991; Aymond i Van Elswyk 1995; Brettschneider i in. 
1995; Niemiec i Świerczewska 1995; Roth-Maier i Kirchgessner 1995). 

Stosując dodatek nasion roślin oleistych do mieszanek dla niosek należy 
zwracać jednak uwagę, czy nie powoduje on pogorszenia wyników produkcyjnych 
oraz jakości jaj.  

Celem pracy było określenie wpływu żywienia kur mieszankami zawierają-
cymi nasiona rzepaku podwójnie ulepszonego, lnu i wiesiołka na wyniki pro-
dukcyjne i jakość morfologiczną jaj. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono na stadzie towarowym kur Messa 43, które od wylęgu 
do końca doświadczenia utrzymywano na ściółce. Do wieku 20 tygodni ptaki 
żywiono typową paszą  przeznaczoną na okres odchowu kurcząt, a następnie przez 
5 tygodni typową mieszanką dla niosek. W wieku 25 tygodni ptaki podzielono 
losowo na trzy grupy (po 30 kur w grupie) o zróżnicowanym żywieniu (tab. 1). 
Nioski z grupy kontrolnej (K) żywiono mieszanką nie zawierającą nasion roślin 
oleistych, nioski z pierwszej grupy doświadczalnej (RL) żywiono mieszanką 
zawierającą 5% nasion rzepaku podwójnie ulepszonego i 4% nasion lnu, nioski  
z drugiej grupy doświadczalnej (RLW) żywiono mieszanką zawierającą 4% nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego, 3% nasion lnu i 2% nasion wiesiołka dziwnego. 
Stosowane w żywieniu przez 12 tygodni (tj. do wieku 37 tygodni) mieszanki 
charakteryzowała podobna wartość odżywcza. 
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Tabela 1 
Receptury mieszanek — Composition of diets 

Grupa — Group Składniki — Ingredients 
[%]  K   RL  RLW 

Śruta kukurydziana — Ground maize 41,10 35,10 34,90 

Śruta pszenna  — Ground wheat 12,00 12,00 12,00 

Otręby pszenne — Wheat bran 10,00 10,00 10,00 

Rzepak podwójnie ulepszony (nasiona)  
Double low rape seed  

– 5,00 4,00 

Len (nasiona) — Flax seed  – 4,00 3,00 

Wiesiołek (nasiona) — Evening primrose seed – – 2,00 

Śruta poekstrakcyjna sojowa 47% — Soybean meal 47% 17,60 14,60 14,80 

Mączka mięsna 55% — Meat meal 55% 7,00 7,00 7,00 

Grys wapienny — Ground limestone 10,00 10,00 10,00 

NaCl 0,30 0,30 0,30 

Optamix DJ 1,00 1,00 1,00 

Humokarbovit 1,00 1,00 1,00 

Wartość pokarmowa — Nutritive value    

Energia metaboliczna — Metabolizable energy [MJ/kg] 10,88 11,40 11,40 

Białko ogólne — Crude protein [%] 18,01 18,07 18,01 

Włókno surowe — Crude fibre [%] 3,14 3,73 3,73 

Ca ogólny — Ca total [%] 4,33 4,35 4,35 

P przyswajalny — P available [%] 0,46 0,47 0,47 

 
We wszystkich grupach, w okresach czterotygodniowych, prowadzono kon-

trolę nieśności i upadków. Po 4 i 12 tygodniach skarmiania mieszanek doświad-
czalnych wykonano morfologiczną i sensoryczną ocenę jakości jaj. W każdym  
z terminów, przy użyciu zestawu Egg Quality Microprocessor (wersja 2.3) 
oceniono po 60 jaj z każdej grupy. Określano: masę jaja (g), jakość białka gęstego 
(JH), kolor żółtka (skala Roche’a), masę żółtka (g), zawartość żółtka w jaju (%), 
zawartość skorupy w jaju (%), jakość skorupy (ix) oraz występowanie ciał obcych 
(plamy krwiste i mięsne) w jaju (%). 

Ocenę sensoryczną jaj (ugotowanych na twardo) wykonano na 10 jajach 
zebranych losowo z każdej grupy. W teście brało udział 10 osób. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy analizy wariancji 
liczonej metodą najmniejszych kwadratów (Harvey 1991). Cechy zero-jedynkowe 
opracowano statystycznie testem χ2. 
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Wyniki i ich dyskusja 

Żywienie kur Messa 43 mieszankami zawierającymi ześrutowane nasiona 
roślin oleistych nie wpłynęło ujemnie na wyniki produkcyjne (tab. 2). W okresie 
trwania doświadczenia we wszystkich grupach przeżywalność wynosiła 100%. 
Nieśność za cały okres doświadczenia (84 dni) była bardzo zbliżona we wszystkich 
grupach, w grupie kontrolnej wyniosła 78,3 jaj od nioski, a w grupach RL i RLW 
odpowiednio 76,8 i 77,9 jaj. Różnica między grupą kontrolną, a grupą, w której 
skarmiano mieszankę z rzepakiem podwójnie ulepszonym i lnem wyniosła tylko 
1,5 jaja na niekorzyść tej ostatniej. Podobnie kształtował się procent nieśności,  
w grupie kontrolnej wyniósł 93,1, w grupie RL 91,4, a w grupie RLW 92,8. 

Tabela 2 
Wyniki użytkowości nieśnej — Results of laying performance 

Grupa — Group 

K RL RLW 
Okres 
[dni] 

Period 
[days] 

jaja [szt.] 
eggs [hen] [%] jaja [szt.] 

eggs [hen] [%] jaja [szt.] 
eggs [hen] [%] 

28  26,3 93,8 26,3 94,0 26,2 93,6 

28  26,0 92,9 25,1 89,5 25,8 92,3 

28  26,0 92,7 25,4 90,6 25,9 92,6 

84  78,3 93,1 76,8 91,4 77,9 92,8 

 
Po 4 tygodniach skarmiania mieszanek doświadczalnych nie stwierdzono 

istotnego wpływu podawania nasion roślin oleistych w paszy na większość 
ocenianych cech jakości morfologicznej jaj (tab. 3). Niewielkie, aczkolwiek 
statystycznie istotne różnice wystąpiły w masie jaja. W pierwszym terminie masa 
jaj z grupy RL była najwyższa, wynosiła 64,9 g i była średnio o 2 g wyższa od 
masy jaj z grupy RLW, jaja pochodzące z grupy K miały masę zbliżoną do jaj  
z grupy RL. W drugim terminie badań rozkład masy jaj między grupami był taki 
sam, ale różnice były większe i statystycznie wysoko istotne. Nie stwierdzono 
wpływu żywienia na jakość białka gęstego oraz zawartość żółtka w jaju. Natomiast 
masa żółtka była istotnie wyższa (P≤0,01) w grupie RL w obu terminach. Po  
12 tygodniach skarmiania mieszanek z nasionami roślin oleistych w obu grupach 
doświadczalnych jakość skorupy była istotnie wyższa w porównaniu z grupą 
kontrolną. Mimo, że różnice między grupami w występowaniu plam krwistych  
i mięsnych w jajach nie zostały potwierdzone statystycznie, to najwięcej plam 
krwistych w obu terminach stwierdzono w grupie RLW. Podobnie, plam mięsnych 
w pierwszym terminie było najwięcej w grupie RLW (tab. 4). Ocena sensoryczna 
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nie wykazała różnic między grupą kontrolną a grupami doświadczalnymi w smaku 
i zapachu jaj, były one typowe we wszystkich trzech grupach. 

Tabela 3 
Jakość morfologiczna jaj — Morphological egg quality 

Grupa — Group 

K RL RLW 

 
Cecha — Trait 

 
Termin
Term 

LSM  SEM LSM  SEM LSM  SEM 

1 64,0 ab 0,46 64,9 a 0,46 62,9 b 0,46 Masa jaja  
Egg weight                        [g] 2 65,8 B 0,50 68,5 A 0,50 64,9 B 0,50 

1 88,6  1,06 86,6  1,06 88,6  1,06 Jakość białka gęstego [JH] 
Thick albumen quality [UH] 2 88,5  1,08 86,9  1,08 89,7  1,08 

1 11,3 A 0,11 10,8 B 0,11 10,7 B 0,11 Kolor żółtka (skala Roche’a) 
Yolk colour (Roche scale) 2 11,4  0,10 11,2  0,10 11,5  0,10 

1 15,6 AB 0,14 16,0 A 0,14 15,4 B 0,14 Masa żółtka  
Yolk weight                      [g] 2 16,7 B 0,15 17,4 A 0,15 16,7 B 0,15 

1 24,5  0,23 24,7  0,23 24,4  0,23 Zawartość żółtka  
Yolk content                    [%] 2 25,4  0,19 25,5  0,19 25,7  0,19 

1 9,2 ab 0,07 9,1 b 0,07 9,4 a 0,07 Zawartość skorupy  
Shell content                   [%] 2 8,8 B 0,07 8,9 B 0,07 9,2 A 0,07 

1 7,8  0,06 7,7  0,06 7,9  0,06 Jakość skorupy (ix) 
Shell quality                   [%] 2 7,6 B 0,06 7,8 A 0,06 7,9 A 0,06 

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

 
 

Tabela 4 
Plamy krwiste i mięsne w jajach — Eggs with blood and meat spots 

Grupa — Group  
Cecha — Trait 

Termin 
Term K RL RLW 

1 3,3 3,3 8,3 Plamy krwiste — Blood spots   [%] 
2 10,0 1,7 11,7 

1 16,7 10,0 23,3 Plamy mięsne — Meat spots      [%] 
2 16,7 11,7 10,0 
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Wyniki wcześniej prowadzonych badań nad żywieniem niosek mieszankami 
zawierającymi nasiona roślin oleistych nie są jednoznaczne. Niemiec i Świer-
czewska (1995) oraz Obadălek i in. (1997) nie stwierdzili ujemnego wpływu 
nasion rzepaku w mieszance na jakość jaj. Brettschneider i in. (1995) stwierdzili 
wyższą masę jaj w grupach żywionych mieszanką z dodatkiem rzepaku, natomiast 
badania Roth-Maier i Kirchgessner (1995) wykazały niekorzystny wpływ 
skarmiania paszy zawierającej rzepak na masę jaj. 

Badania Castona i Lessona (1990) oraz Castona i in. (1994) wykazały,  
że duży udział nasion lnu w mieszance dla niosek (od 10 do 20%) powoduje 
obniżenie masy jaj, a także nieznaczne pogorszenie zapachu jaj. Aymond  
i Van Elswyk (1995) sugerują, aby do mieszanek dla niosek nie dodawać więcej 
niż 5% nasion lnu. 

Wnioski 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie że: 
• w żywieniu kur nieśnych można z powodzeniem stosować mieszankę 

zawierającą 5% nasion rzepaku podwójnie ulepszonego i 4% nasion lnu lub 
mieszankę z udziałem 4% nasion rzepaku podwójnie ulepszonego, 3% nasion 
lnu i 2% nasion wiesiołka; 

• zawartość 9% nasion roślin oleistych w mieszance nie wpływa ujemnie na 
wyniki produkcyjne niosek i jakość jaj. 
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