
Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 
 

Maria Osek, Alina Janocha, Barbara Klocek, Zbigniew Wasiłowski 
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

Wpływ mieszanek zawierających różne tłuszcze  
na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa  

kurcząt rzeźnych 

Influence of feed mixtures containing different fats  
on production coefficients and meat quality of slaughter chicken 

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, tłuszcze paszowe, jakość mięsa 
Key words: broiler chicken, feed fat, meat quality 

Badania miały na celu porównanie wpływu mie-
szanek natłuszczanych olejem sojowym, rzepa-
kowym lub sypkim tłuszczem paszowym „Erafet” 
na wyniki odchowu i jakość mięsa kurcząt 
brojlerów. Przeprowadzono je na 3 grupach 
kurcząt Hubbard odchowywanych przez 39 dni. 
Czynnikiem różnicującym grupy były mieszanki 
starter i grower, które dla grupy pierwszej (OS) 
natłuszczono olejem sojowym (5%), drugiej (OR) 
— rzepakowym (5%), a trzeciej (E) — sypkim 
tłuszczem paszowym „Erafet” (6%). Wykazano, 
że natłuszczanie mieszanek dla kurcząt rzeźnych 
olejem sojowym lub rzepakowym pozwoliło na 
uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyj-
nych. „Erafet” okazał się mniej efektywnym 
źródłem energii (niższe o 10% przyrosty i wyż-
sze o 17% zużycie paszy i składników pokarmo-
wych). Rodzaj tłuszczu wprowadzonego do mie-
szanek nie miał istotnego wpływu na wydajność 
rzeźną (76,1–78,1%) i umięśnienie kurcząt (ok. 
38%), natomiast zróżnicował ich otłuszczenie. 
Najwyższy poziom tłuszczu sadełkowego (1,27%) 
w tuszce schłodzonej, a także tłuszczu śród-
mięśniowego stwierdzono u kurcząt otrzymują-
cych mieszanki z olejem sojowym. Najkorzyst-
niejszy skład i udział kwasów tłuszczowych we 
frakcji lipidowej tkanki mięsnej i tłuszczowej 
oraz najlepsze walory smakowe mięsa stwierdzo-
no u kurcząt żywionych mieszankami z olejem 
rzepakowym 

The aim of this research was the comparison  
of influence of mixtures greased with soya oil, 
rapeseed oil or with loose fodder fat "Erafet" on 
rearing results and quality of meat of broiler 
chickens. This study was carried out on 3 groups 
of Hubbard chickens reared for 39 days. The 
factor differentiating the groups was mixtures 
starter and grower, which for the first group 
(OS) was greased with soya oil (5%), the second 
(OR) — rapeseed oil (5%), and the third (E) — 
with loose fodder fat "Erafet" (6%). It was 
shown, that greasing the mixtures for slaughter 
chickens with soya oil, or rapeseed oil allowed 
to obtain very good productive results. "Erafet" 
turned out to be less a effective source of energy 
(lower about 10% increases and higher about 17% 
conversion of feed and of nutritive components). 
The kind of fat introduced to mixtures did not 
have significant influence on dressing percentage 
(76.1–78.1%) and musculature of chickens 
(38%), however it differentiated their adiposity. 
The highest level of abdominal fat (1.27%)  
in cold carcass, and also of intramuscular fat  
was found in chickens receiving mixtures with 
soya oil. The most profitable composition and 
participation of fatty acids in lipid fraction  
of meat and fatty tissue and the best taste values 
were found in chickens fed with mixtures with 
rapeseed oil. 
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Wstęp 

Obecne linie brojlerów, z uwagi na bardzo szybkie tempo wzrostu, wymagają 
wysokiej koncentracji energii w mieszance, wynoszącej około 3100–3200 kcal/kg. 
Uzyskanie tak wysokiego poziomu energii jest niemożliwe przy zastosowaniu pasz 
tradycyjnych, dlatego stosuje się natłuszczanie tłuszczami zwierzęcymi, roślinnymi 
lub standaryzowanymi tłuszczami paszowymi (Torgowski i in. 1997, Korol i in. 
1997, Matyka i in. 1997). Najlepsze wyniki uzyskuje się jednak na mieszankach 
natłuszczanych olejami roślinnymi, które nie tylko poprawiają wykorzystanie 
paszy i zwiększają przyrosty masy ciała kurcząt, ale wpływają korzystnie na 
walory smakowe mięsa (Adamski i Gornowicz 1993, Rutkowski i in. 1998, 
Mikulski i in. 1999). Oleje zawierają dużo nienasyconych, a zwłaszcza wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych, które biorą udział w wielu procesach 
metabolicznych, a organizmy zwierzęce nie potrafią syntetyzować ich form 
macierzystych, dlatego muszą być dostarczone w paszy. Jak twierdzą Kulasek i in. 
(1996), Brzóska (1998) oraz Mieczkowska i in. (1999), niedobór wieloniena-
syconych kwasów typu n-3 sprzyja występowaniu u ludzi wielu chorób sercowo-
naczyniowych oraz nowotworów.  

Na ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach zwierzę-
cych wpływa ich zawartość w paszy, dlatego do natłuszczania mieszanek należy 
wybierać tłuszcze, które zawierają ich najwięcej. 

Podjęte badania miały na celu określenie wpływu mieszanek zawierających 
różne tłuszcze na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt rzeźnych. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono na 150 kurczętach mięsnych Hubbard, które 
przydzielono do 3 równolicznych grup. W każdej z grup wyodrębniono 5 podgrup 
po 10 ptaków i odchowywano przez 39 dni w klatkach na ściółce. Czynnikiem 
doświadczalnym były mieszanki starter i grower, które w swoim składzie zawie-
rały, oprócz podstawowych surowców takich jak: śruta pszenna, poekstrakcyjna 
śruta sojowa, mączka mięsno–kostna, różne rodzaje tłuszczu. Mieszanki dla grupy 
pierwszej (OS) natłuszczono olejem sojowym (5%), drugiej (OR) — olejem 
rzepakowym (5%), a trzeciej (E) — sypkim tłuszczem paszowym „Erafet” (6%). 
Skład i udział kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej stosowanych tłuszczów 
przedstawiono w tabeli 1. Podstawowe składniki pokarmowe, aminokwasy i związki 
mineralne zbilansowano zgodnie z wymaganiami NŻD (1996). Stosowano system 
żywienia do woli paszami sypkimi przy stałym dostępie kurcząt do wody. W czasie 
odchowu kontrolowano masę ciała ptaków w 1, 21 i 39 dniu życia, spożycie 
mieszanek starter (1–21 dni życia) i grower (22–39 dni życia) oraz upadki i ich 
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przyczyny. Po zakończeniu doświadczenia żywieniowego z każdej grupy wybrano 
po 10 kurcząt i ubito w celu przeprowadzenia analizy rzeźnej według metod poda-
wanych przez Ziołeckiego i Doruchowskiego (1989). Następnie pobrano próbki 
mięśni piersiowych, udowych i podudzi oraz tłuszczu sadełkowego do oznaczenia 
zawartości podstawowych składników pokarmowych (wg Polskich Norm) oraz 
składu i udziału (% sumy) kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej. Kwasy 
tłuszczowe oznaczono metodą chromatografii gazowej na aparacie CHROM 5. 
Ponadto mięśnie piersiowe i udowe poddano ocenie sensorycznej, którą przepro-
wadziła 7-osobowa komisja, zgodnie z metodyką podawaną przez Baryłko-
Pikielną (1975). Zebrane wyniki opracowano statystycznie za pomocą jedno-
czynnikowej analizy wariancji, a o istotności różnic międzygrupowych wniosko-
wano na podstawie testu rozstępu Duncana (Ruszczyc 1981). 

 
 

Tabela 1 
Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej tłuszczu (% sumy) 
Fatty acid composition of lipid fraction of fat (% total) 

Kwasy tłuszczowe 
Fatty acids 

Olej sojowy 
Soya oil  

Olej rzepakowy
Rapeseed oil Erafet 

C14:0 — mirystynowy — miristic 
C16:0 — palmitynowy — palmitic 
C16:1 — palmitoleinowy — palmitoleic 
C18:0 — stearynowy — stearic 
C18:1 — oleinowy — oleic 
C18:2 — linolowy — linoleic 
C18:3 — linolenowy — linolenic 
C20:0 — arachidowy — arachidic 
C20:1 — eikozenowy — eicosenoic 
C20:2 — eikozadienowy — eicosadienoic 
C22:1 — erukowy — erucic 
Inne — Others 

Nasycone — Saturated 

Nienasycone — Unsaturated 
w tym: — including: 

jednonienasycone — monounsaturated 
wielonienasycone — polyunsaturated  
Σn-6 / Σn-3 

– 
8,45  
– 
2,13 

25,40 
58,81 
4,68 

 0,38 
0,12 
– 
– 
0,03 

10,96 

89,01 
 

25,52 
63,49 
13 

– 
2,76 
– 
0,75 

70,97 
18,71 
5,78 
0,31 
0,69 
– 
0,02 
0,01 

3,82 

96,17 
 

71,68 
24,49 
3 

1,36 
27,81 
3,09 

12,32 
45,73 
5,73 
1,41 
0,14 
0,84 
0,10 
– 
1,47 

41,63 

56,90 
 

49,66 
7,24 
4 
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Wyniki i dyskusja 

Zastosowanie do mieszanek różnych tłuszczów (oleju sojowego, rzepakowego 
lub Erafetu) miało istotny wpływ na uzyskane wyniki produkcyjne kurcząt broj-
lerów (tab. 2). Po 39 dniach odchowu brojlery żywione mieszankami z udziałem 
oleju sojowego lub rzepakowego uzyskały podobną masę ciała (2042 i 2064 g), 
natomiast otrzymujące mieszanki natłuszczane Erafetem — ważyły istotnie mniej 
(1866 g). Wysokość dobowych przyrostów miała swoje odzwierciedlenie w zużyciu 
paszy i składników pokarmowych na przyrost 1 kg masy ciała. Ptaki z grup OS  
i OR bardzo dobrze wykorzystywały paszę, ponieważ zużywały jej zaledwie 1,77  
i 1,78 kg, natomiast otrzymujące mieszanki natłuszczane Erafetem o 17% więcej 
(2,10 kg). Różnica ta była statystycznie wysoko istotna. Podobnie ukształtowało 
się zużycie białka ogólnego i energii metabolicznej, które było adekwatne do 
zużycia paszy, ponieważ mieszanki były izobiałkowe i izoenergetyczne. 

Tabela 2 
Wyniki odchowu kurcząt — Rearing results of chicken broilers 

Grupy — Groups Wyszczególnienie  
Item OS OR E 

Masa ciała — Body weight [g] 
początkowa — initial 
21 dzień — 21 day 
39 dzień — 39 day 

Przyrost masy ciała — Body weight gain [g] 
0–21 dni — 0–21 days 
22–39 dni — 22–39 days 
0–39 dni — 0–39 days 

Zużycie na 1 kg przyrostu — Conversion per 1 kg gain: 
• paszy — feed, kg 

0–21 dni — 0–21 days 
22–39 dni — 22–39 days 
0–39 dni — 0–39 days 

• białka ogólnego — crude protein, [g] 
0–21 dni — 0–21 days 
22–39 dni — 22–39 days 
0–39 dni — 0–39 days 

• energii metabolicznej — metabolizable energy [MJ]
0–21 dni — 0–21 days 
22–39 dni — 22–39 days 
0–39 dni — 0–39 days 

 
 39 

 849 a 
2042 a 

 
 810 a 
1193 a 
2003 a 

 
 

1,15 B 
2,20 B 
1,77 B 

 
250 B 
435 B 
361 B 

 
14,54 B 
27,94 B 
22,64 B 

 
 40 

 813 ab 
2064 a 

 
 774 ab 
1251 ab 
2024 a 

 
 

1,28 A 
2,09 B 
1,78 B 

 
279 A 
413 B 
362 B 

 
16,09 A 
26,33 B 
22,46 B 

 
 39 

 776 b 
1866 b 

 
 736 b 
1091 b 
1827 b 

 
 

1,29 A 
2,64 A 
2,10 A 

 
279 A 
521 A 
425 A 

 
16,09 A 
33,21 A 
26,43 A 

Wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: a, b — P ≤ 0,05; A, B — P ≤ 0,01 
Values in the lines marked with different letters differ significantly: a, b — P ≤ 0.05; A, B — P ≤ 0.01 
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Znacznie gorsze wyniki produkcyjne brojlerów żywionych mieszankami  
z udziałem oleju rzepakowego uzyskali Adamski i Gornowicz (1993), Korol i in. 
(1995) oraz Rutkowski i in. (1998). W badaniach Adamskiego i Gornowicz (1993) 
stosowano 3 lub 6% oleju i po 56 dniach odchowu masa kurcząt wynosiła 1876 g 
(3%) i 2042 g (6%), przy zużyciu 2,52 i 2,36 kg paszy na 1 kg przyrostu masy 
ciała. Z kolei Korol i in. (1995) wprowadzili 5% oleju rzepakowego i za 42 dni 
ptaki przyrosły 1524 g, czyli o 500 g mniej niż uzyskano w badaniach własnych, 
zużywając 1,87 kg paszy na jednostkę przyrostu. Również w doświadczeniu 
Rutkowskiego i in. (1998) kurczęta otrzymujące mieszanki starter z 7%, a grower  
z 5% udziałem oleju rzepakowego przyrosły po 6 tygodniach średnio tylko 1654,2 g, 
a zużycie paszy wynosiło 2,04 kg.  

Analizując wpływ mieszanek natłuszczanych olejem sojowym można 
stwierdzić, że uzyskane wyniki badań własnych, dotyczące wykorzystania paszy na 
jednostkę przyrostu, przy podobnej masie końcowej kurcząt, były korzystniejsze 
niż wykazali Barteczko i Kamiński (1999). Również w badaniach Mikulskiego i in. 
(1999) stwierdzono wyższe o 0,12 kg zużycie mieszanki na przyrost 1 kg masy 
ciała, ale za 42 dni odchowu brojlery osiągnęły masę 2203 g. Mimo, że „Erafet”, 
który jest mieszaniną olejów roślinnych, rybich i tłuszczu zwierzęcego okazał się 
najmniej efektywnym źródłem energii w mieszankach dla brojlerów, to wyniki 
odchowu nie odbiegały znacząco od uzyskanych przez cytowanych autorów,  
a niekiedy były lepsze. 

Rodzaj tłuszczu wprowadzonego do mieszanek nie miał istotnego wpływu na 
wydajność rzeźną i umięśnienie kurcząt, natomiast zróżnicował ich otłuszczenie 
(tab. 3).  

Tabela 3 
Wyniki analizy rzeźnej kurcząt brojlerów — Results of slaughter analysis of chicken broilers 

Grupy — Groups Wyszczególnienie  
Item OS OR E 

Wydajność rzeźna — Dressing percentage [%] 
Udział w tuszce schłodzonej — Share in cold carcass [%] 
• mięśni ogółem — muscles total  

w tym: including :  
— piersiowe — breast  
— udowe — thight  
— podudzi — drumstick 

• tłuszczu sadełkowego — abdominal fat 
• skóry z tłuszczem podskórnym — skin with 

subcutaneous fat 

77,20 
 

38,10 
 

20,50 
10,06 
7,54 
1,27 a 

12,41 

78,10 
 

38,20 
 

20,40 
10,40 
7,40 
1,15 ab 

13,09 

76,10 
 

38,60 
 

20,10 
10,70 
7,80 
0,81 b 

11,53 

a, b — wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (P ≤ 0,05) 
a, b — values in the lines marked with different letters differ significantly (P ≤ 0.05) 
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Wydajność rzeźna była wysoka i wahała się od 76,1% w grupie E do 78,1%  
w OR. Natomiast Korol i in. (1996), Rutkowski i in. (1998), Mikulski i in. (1999), 
Barteczko i Kamiński (1999) stosując mieszanki natłuszczane olejem sojowym, 
rzepakowym lub porafinacyjnymi kwasami tłuszczowymi, uzyskali wydajność od 
69 do 71%. Udział mięśni ogółem w tuszce był we wszystkich grupach bardzo 
podobny (ok. 38%) i nie odbiegał od wartości podawanych w dostępnym piś-
miennictwie. Istotne różnice wykazano w udziale tłuszczu sadełkowego w tuszkach 
ptaków żywionych mieszankami z olejem sojowym (1,27%) w porównaniu do 
otrzymujących mieszanki natłuszczone „Erafetem” (0,81%). Ptaki grupy E charak-
teryzował również niższy niż pozostałych udział skóry z tłuszczem podskórnym, 
aczkolwiek różnica ta nie została potwierdzona statystycznie. 

Zastosowane tłuszcze wyraźnie zróżnicowały skład chemiczny mięśni  
(tab. 4), a szczególnie zawartość kwasów tłuszczowych (tab. 5 i 6) oraz ich walory 
smakowe (rys. 1 i 2). W zawartości podstawowych składników pokarmowych 
największe różnice stwierdzono w mięśniach piersiowych. Najmniej suchej masy 
(26,43%), a także białka ogólnego (23,42%) i tłuszczu surowego stwierdzono  
w mięśniach kurcząt z grupy OR. W mięśniach udowych różnice istotne (P ≤ 0,01) 
wystąpiły tylko w zawartości tłuszczu surowego. Mięśnie kurcząt żywionych 
mieszankami z dodatkiem oleju rzepakowego lub „Erafetu” zawierały mniej  
o 2,65–3,50% mniej tego składnika w porównaniu z grupą OS. 

Tabela 4 
Skład chemiczny mięśni (%) — Chemical composition of muscles (%) 

Piersiowe — Breast Podudzi — Drumstick  Udowe — Thigh Składniki 
Components OS OR E OS OR E OS OR E 

Sucha masa 
Dry matter 

27,79 
A 

26,43  
B 

27,27 
AB 

26,93 26,39 26,39 31,87 30,82 29,81 

Popiół surowy 
Crude ash 

1,19 
Aa 

1,17  
Ab 

1,08
Bc 

1,10 
A 

1,08 
A 

0,93 
B 

1,02 0,98 0,98 

Białko ogólne 
Crude protein 

23,85 
Aba 

23,42  
Bb 

24,16
Aa 

20,23 20,65 20,41 18,89 19,16 19,46 

Tłuszcz surowy 
Crude fat 

2,33 
A 

1,73  
B 

2,18
AB 

4,34 4,24 4,47 11,80 
A 

9,15  
B 

8,30  
B 

Wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: a, b — P ≤ 0,05; A,B — P ≤ 0,01 
Values in the lines marked with different letters differ significantly: a, b — P ≤ 0.05; A,B — P ≤ 0.01 

 
Przedstawiony w tabelach 4 i 5 skład i udział (% sumy) kwasów tłusz-

czowych w lipidach tkanki mięsnej i tłuszczowej świadczy o dużym wpływie 
rodzaju tłuszczu użytego do natłuszczania mieszanek. W analizowanych mięśniach 
(piersiowe, udowe, podudzi) stwierdzono, że około 1/3 ogólnej ilości stanowiły 
kwasy nasycone, a 2/3 nienasycone. Wykazano jednak pewne różnice między-
grupowe. Mięśnie ptaków z grup OS i E zawierały istotnie mniej (66–69%) 
kwasów nienasyconych w porównaniu do grupy OR (70–71%). 



Tabela 5 
 Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mięśni (% sumy) — Fatty acid composition of lipid fraction of muscles (% total) 

Piersiowe — Breast  Podudzi — Drumstick Udowe — Thigh Kwasy tłuszczowe 
Fatty acids 

OS         OR E OS OR E OS OR E

C14:0 — mirystynowy — miristic 
C16:0 — palmitynowy — palmitic 
C16:1 — palmitoleinowy — palmitoleic 
C18:0 — stearynowy — stearic 
C18:1 — oleinowy — oleic 
C18:2 — linolowy — linoleic 
C18:3 — linolenowy — linolenic 
C20:1 — eikozenowy — eicosenoic 
Inne — Others 

Nasycone — Saturated 

Nienasycone — Unsaturated 
w tym: — including: 

jednonienasycone  
monounsaturated 
wielonienasycone  
polyunsaturated  
Σn-6 / Σn-3 

0,17 C 
28,55 A 
3,98 B 
4,12  

43,29 C 
19,03 A 
0,51 B 
0,15 B 
0,20 

32,84 A 

66,96 B 
 

47,42 B
 

19,54 A
 

37 A 

0,26 B 
24,80 B 
4,06 B 
4,37 

53,74 A 
11,08 B 
1,03 A 
0,24 A 
0,42 

29,43 B 

70,15 A 
 

58,04 A
 

12,11 B
 

11 B 

0,38 A 
28,79 A 
5,90 A 
4,68 

51,12 B 
7,88 C 
0,55 B 
0,21 AB
0,49 

33,85 A 

65,66 B 
 

57,23 A
 

8,43 C
 

14 B 

0,27 B 
25,76 a 
5,59 b 
4,84 

41,99 Bc
19,96 A 
1,09 
0,20 B 
0,39 

30,87 

68,74 
 

47,69 B
 

21,05 A
 

18 A 

0,33 B 
23,67 b 
5,56 b 
4,61 

52,85 Aa
11,01 B 
1,26 
0,30 AB
0,41 

28,61 

70,98 
 

58,71 A
 

12,27 B
 
9 B 

0,46 A 
25,42 ab 
6,58 a 
4,88 

50,77 Ab
9,96 B 
1,02 
0,34 A 
0,57 

30,76 

68,67 
 

57,69 A
 

10,98 B
 

10 B 

0,20 B 
26,89 a 
4,22 B 
4,29 

42,50 C 
20,79 Aa
0,78 B 
0,13 B 
0,20 

31,38 a 

68,42 ab
 

46,85 B
 

21,57 Aa
 

27 A 

0,27 B 
24,33 b 
4,49 B 
4,12 

55,43 A 
9,56 Bb
1,09 A 
0,29 A 
0,42 

28,72 b 

70,86 a 
 

60,21 A
 

10,65 Bb
 
9 B 

0,52 A 
27,34 a 
6,81 A 
4,47 

51,40 B 
7,84 Bc 
0,70 B 
0,30 A 
0,62 

32,33 a 

67,05 b 
 

58,51 A 
 

8,54 Bc 
 

11 B 

Wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: a, b — P ≤ 0,05; A, B — P ≤ 0,01 
Values in the lines marked with different letters differ significantly: a, b — P ≤ 0.05; A, B — P ≤ 0.01 
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 Zapach Soczystość Kruchość Smakowitość Średnia dla 4 cech 
 Flavour Juiciness Tendeness Palatability Mean for 4 traits 
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Ś

Olej sojowy — Soya oil  Olej rzepakowy — Rapeseed oil    Erafet 

Rys. 1. Ocena sensoryczna mięśni piersiowych (roztwór 0,8% NaCl) — Sensory scores of breast 
muscles (aqueous solution 0.8% NaCl) 

 
 

Zapach Soczystość Kruchość Smakowitość Średnia dla 4 cech 
Flavour Juiciness Tendeness Palatability Mean for 4 traits 

0

1

2

3

4

5

Z h Fl S ść J i i K h ść T d S k i ść Ś d i dl 4 h

Olej sojowy — Soya oil  Olej rzepakowy — Rapeseed oil    Erafet 
 

Rys. 2. Ocena sensoryczna mięśni udowych (roztwór 0,8% NaCl) — Sensory scores of thigh muscles 
(aqueous solution 0.8% NaCl) 
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Tabela 6 
Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej tłuszczu sadełkowego (% sumy) 
Fatty acid composition of lipid fraction of abdominal fat (% total) 

Grupy — Groups Kwasy tłuszczowe 
Fatty acids OS OR E 

C14:0 — mirystynowy — miristic 
C16:0 — palmitynowy — palmitic 
C16:1 — palmitoleinowy — palmitoleic 
C18:0 — stearynowy — stearic 
C18:1 — oleinowy — oleic 
C18:2 — linolowy — linoleic 
C18:3 — linolenowy — linolenic 
C20:1 — eikozenowy — eicosenoic 
Inne — Others 

Nasycone — Saturated 

Nienasycone — Unsaturated 
w tym: — including: 

jednonienasycone — monounsaturated 
wielonienasycone — polyunsaturated  
Σn-6 / Σn-3 

0,30 B 
26,40 AB 
4,99 B 
4,54 A 

41,80 C 
19,96 Aa 
1,47 A 
0,18 B 
0,36 

31,24 AB 

68,40 AB 
 

46,97 Bc 
21,43 Aa 

13 Aa 

0,29 B 
24,97 A 
4,91 B 
3,72 B 

54,70 A 
9,49 Bb 
1,29 A 
0,26 AB 
0,37 

28,98 B 

70,65 A 
 

59,87 Aa 
10,78 Bb 
7 Bc 

0,61 A 
27,87 A 
7,37 A 
4,54 A 

50,06 B 
7,85 Bc 
0,87 B 
0,32 A 
0,51 

33,02 A 

66,47 B 
 

57,75 Ab 
8,72 Bc 

9 Bb 

Wartości w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie: a, b — P ≤ 0,05; A,B — P ≤ 0,01 
Values in the lines, marked with different letters differ significantly: a, b — P ≤ 0.05; A,B — P ≤ 0.01 

 
Największe różnice wykazano w udziale kwasów wielonienasyconych, 

których ilość była ściśle związana z ich zawartością w zastosowanych tłuszczach. 
Mimo, że najwięcej było ich w mięśniach kurcząt otrzymujących mieszanki  
z olejem sojowym, to wyliczony stosunek kwasów typu n-6/n-3 był w tej grupie 
najmniej korzystny z punktu widzenia konsumenta. Na rolę i znaczenie kwasów 
typu n-3 w diecie człowieka, zwracali uwagę między innymi Adams i in. (1989), 
Kulasek i in. (1996), Mieczkowska i in. (1999). W tłuszczu sadełkowym odnoto-
wano podobne udziały poszczególnych kwasów tłuszczowych. Znacznie większy 
udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (27,32% i 40,8%) w lipidach 
mięśni, jak i tłuszczu sadełkowego, wykazali Mikulski i in. (1999) oraz Miecz-
kowska i in. (1999), natłuszczając olejem sojowym diety o podobnym składzie 
surowcowym. Z kolei Banaszkiewicz (1994) po zastosowaniu do mieszanek 4% 
oleju rzepakowego, stwierdziła podobną zawartość ww. kwasów do uzyskanej  
w badaniach własnych na mieszankach z tym samym olejem. 

Analizując wpływ badanych tłuszczów na cechy organoleptyczne mięśni (rys. 
1 i 2), należy stwierdzić, że mięśnie udowe kurcząt żywionych mieszankami 
zawierającymi w składzie olej rzepakowy lub „Erafet”, pod względem czterech 
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ocenianych cech (zapach, soczystość, kruchość i smakowitość), uzyskały średnio  
w skali 5-punktowej wyższe oceny (odpowiednio 4,43 i 4,25 pkt.) niż w przypadku 
oleju sojowego (3,50 pkt.). Najbardziej (P ≤ 0,01) soczyste i kruche były mięśnie 
udowe kurcząt z grupy OR (4,71 pkt.). Podobne różnice stwierdzono w walorach 
smakowych mięśni piersiowych, jednak istotność różnic potwierdzono tylko 
między grupą OS a E, na korzyść tej ostatniej. Smakowitość i zapach mięśni 
kurcząt otrzymujących mieszanki z olejem rzepakowym oceniono wyżej niż  
w badaniach przeprowadzonych przez Adamskiego i Gornowicz (1993) oraz Rut-
kowskiego i in. (1998). Natomiast mięso kurcząt z grupy OS oceniono podobnie 
jak w doświadczeniu przeprowadzonym przez Barteczkę i Kamińskiego (1999). 

Stwierdzenia i wnioski 

• Natłuszczanie mieszanek dla kurcząt rzeźnych olejem sojowym lub rzepako-
wym pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych, 
natomiast „Erafet” okazał się mniej efektywnym źródłem energii (niższe  
o 10% przyrosty i wyższe o 17% zużycie paszy i składników pokarmowych). 

• Rodzaj tłuszczu wprowadzonego do mieszanek nie miał istotnego wpływu  
na wydajność rzeźną i umięśnienie kurcząt, natomiast zróżnicował ich 
otłuszczenie. Najwyższy poziom tłuszczu sadełkowego w tuszce schłodzonej, 
a także tłuszczu śródmięśniowego, stwierdzono u kurcząt otrzymujących 
mieszanki z olejem sojowym. 

• Skład i udział kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej tkanki mięsnej  
i tłuszczowej był ściśle związany z ich zawartością w badanych źródłach 
energii.  

• Mięso kurcząt żywionych mieszankami z olejem rzepakowym lub „Erafetem” 
cechowało się istotnie lepszymi walorami smakowymi niż otrzymujących 
mieszanki z olejem sojowym. 

• Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najbardziej wska-
zany do natłuszczania mieszanek dla kurcząt rzeźnych jest olej rzepakowy.  

Statements and conclusions  

• Greasing the mixtures for slaughter chickens with soya oil or rapeseed oil 
allows to obtain very good production results, and "Erafet" turned out to be less 
effective source of energy (increases lower about 10% and conversion of feed 
and of nutritive components higher about 17%). 
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• The kind of fat introduced to mixtures did not have any significant influence on 
dressing percentage and musculature of chickens, however it differentiated 
their adiposity. The highest level of abdominal fat in cold carcass, and also  
of intramuscular fat was found in chickens receiving mixtures with soya oil.  

• Composition and participation of fatty acids in lipid fraction of meat and fatty 
tissue was closely connected with their content in examined sources of energy.  

• The meat of chickens fed with mixtures with rapeseed oil or "Erafet" 
significantly better taste values than revealed the meat of chickens receiving 
mixtures with soya oil.  

• On the basis of the above results it can be stated that rapeseed oil is the best  
to grease the mixtures for slaughter chickens. 
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