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Celem badań było określenie wpływu warunków utrzymania w różnych systemach odchowu na 
wzrost, użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików rasy termondzkiej białej (n=34; 15♂, 19♀) 
i popielniańskiej białej (n=28; 15♂, 13♀). Młode króliki do odsadzenia w 35. dniu życia 
przebywały z matkami w drewnianych klatkach. Po odsadzeniu od matek podzielono je na 
dwie grupy. Króliczęta z grupy I (n=42; 21♂ i 21♀) były odchowywane po dwie sztuki w sy- 
stemie bateryjnym, w klatkach o wymiarach: szerokość 40 cm, długość 90 cm, wysokość 
35 cm. Zwierzęta z grupy II (n=20; 8♂ i 12♀) były odchowywane w boksach, o wymiarach 
podłogi 100 cm x 100 cm i wysokości 100 cm, na głębokiej ściółce, z podziałem na płeć, po 
4-5 sztuk w boksie. Zwierzęta żywiono ad libitum paszą granulowaną pełnoporcjową. Kró-
liki ważono w okresie od urodzenia do 12. tygodnia życia. Ubój i dysekcję przeprowadzano 
w 12. tygodniu życia. Po 45 minutach i 24 godzinach od uboju mierzono pH m. longissimus 
lumborum oraz m. biceps femoris, a także ich barwę (L*, a*, b*). Stwierdzono, że system utrzy-
mania ma istotny wpływ na wzrost i cechy użytkowości rzeźnej, nie ma natomiast wpływu na 
wydajność rzeźną i jakość mięsa królików. Rasa nie wpływa istotnie na masę ciała (z wyjąt-
kiem masy miotu przy urodzeniu), cechy użytkowości rzeźnej i jakości mięsa królików.

SŁOWA KLUCZOWE: królik / system utrzymania / użytkowość rzeźna / jakość mięsa

Królik należy do gatunków zwierząt gospodarskich. Króliki użytkowane są wielokie-
runkowo, dostarczając futer, wełny i mięsa, wykorzystywane są w celach doświadczal-
nych, a także, szczególnie odmiany miniaturowe, utrzymywane są w domach i mieszka-
niach, jako zwierzęta towarzyszące. Jednak współcześnie wiodącym kierunkiem jest użyt-
kowanie mięsne. Mięso królicze systematycznie zyskuje na popularności, gdyż jest chude, 
lekkostrawne, o dużej wartości odżywczej. Charakteryzuje się wysoką zawartością pełno-
wartościowego białka przyswajanego przez człowieka (około 90%), wysoką zawartością 
niezbędnych aminokwasów (EAA) oraz niską zawartością cholesterolu [2], co decyduje 
o wysokiej pozycji mięsa króliczego w zrównoważonym żywieniu. 
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Obecnie funkcjonują amatorskie i hobbystyczne hodowle królików – prowadzone na 
niewielką skalę, oraz działające na szeroką skalę hodowle fermowe, specjalizujące się 
w produkcji brojlerów króliczych. Króliki w hodowlach amatorskich utrzymuje się najczę-
ściej na ściółce, w klatkach umieszczonych na zewnątrz lub w budynkach, a rzadziej 
w boksach na głębokiej ściółce. Na fermach wielkotowarowych chów prowadzony 
jest w systemie bezściołowym, w klatkach jedno-, dwu- lub trzypiętrowych, wyposa-
żonych w instalacje do pojenia oraz karmidła zasypowe [1]. 

Wybór odpowiedniej rasy królików do produkcji mięsnej powinien uwzględniać szereg 
czynników, przede wszystkim wczesną dojrzałość płciową, wysoką plenność i płodność 
oraz szybkie tempo wzrostu [10]. Poza cechami przyżyciowymi, należy zwracać uwagę 
na takie cechy użytkowości rzeźnej, jak: małe otłuszczenie przy dobrym umięśnieniu, wy-
dajność rzeźna oraz wielkość udziału poszczególnych wyrębów w tuszce [4]. Wszystkie 
wymienione warunki spełniają króliki ras średnich, spośród których w Polsce najczęściej 
hoduje się nowozelandzkie białe, kalifornijskie czarne, termondzkie białe i popielniańskie 
białe [1]. 

Oprócz wyboru rasy ważne jest zapewnienie zwierzętom właściwych warunków śro-
dowiskowych. Króliki wymagają pomieszczeń zapewniających odpowiednie warunki do 
wzrostu i rozwoju oraz rozmnażania. Ponieważ są to zwierzęta odporne na niskie tempe-
ratury, wytrzymujące mrozy do ‒20°C, można je utrzymywać na zewnątrz przez cały rok. 
Źle natomiast znoszą wysokie temperatury i uciekają od bezpośredniego działania promie-
ni słonecznych, dlatego należy im zapewnić osłonę przed nadmiernym przegrzaniem, ale 
też przeciągami oraz wilgocią. Jeżeli króliki utrzymywane są w systemie bezściołowym, 
samicy należy zapewnić domek wykotowy z materiałem ściołowym przydatnym do zbu-
dowania gniazda [9]. Klatki i boksy, w których utrzymywane są króliki powinny być łatwe 
do czyszczenia i dezynfekcji, a ich konstrukcja i sposób wykonania ‒ ułatwiać hodowcy 
kontrolę zwierząt oraz zadawanie paszy. Ponadto powinny być zbudowane tak, aby wy-
ciąganie z nich zwierząt nie sprawiało im bólu i nie powodowało urazów [2]. Wielkość 
boksów i klatek powinna być dostosowana do obowiązujących norm. 

Celem badań było określenie wpływu warunków utrzymania w różnych systemach od-
chowu na wzrost, użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików rasy termondzkiej białej 
i popielniańskiej białej.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły króliki rasy termondzkiej białej ‒ TB (n=34; 15♂, 19♀) 
i popielniańskiej białej ‒ PB (n=28; 15♂, 13♀). Młode króliki do odsadzenia w 35. dniu 
życia przebywały z matkami w klatkach drewnianych, umieszczonych w hali wyposażo-
nej w instalację wodną (poidła smoczkowe) i oświetleniową (14L:10D) oraz wentylację 
wymuszoną. 

Z królicząt obu ras utworzono dwie grupy doświadczalne: grupa I (n=42; 22♂ i 20♀, 
w tym 22 PB i 20 TB) była odchowywana po dwie sztuki w systemie bateryjnym. Poje-
dyncza klatka miała wymiary 40 cm x 90 cm x 35 cm (szerokość x długość x wysokość). 
Zwierzęta z grupy II (n=20; 8♂ i 12♀, w tym 6 PB i 14 TB) odchowywano w boksach 
o wymiarach podłogi 100 cm x 100 cm i wysokości 100 cm, na głębokiej ściółce, z podzia-
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łem na płeć, po 4-5 sztuk w boksie. Zwierzęta z obu grup żywiono ad libitum komercyj-
ną karmą granulowaną pełnoporcjową. Granulat zawierał 10,2 MJ energii metabolicznej, 
14% włókna strawnego oraz 16,5% białka ogólnego.

Badania cech przyżyciowych uwzględniały masę całych miotów od chwili urodzenia do 
24 godzin i w 1. tygodniu życia; otrzymaną masę dzielono przez liczbę młodych w miocie. 
Od 2. do 12. tygodnia, w ostatnim dniu roboczym, króliki ważono pojedynczo. 

Króliki ubijano między 83. a 90. dniem życia, po 24 h głodzenia, przy stałym dostępie 
do wody. Zwierzęta oszałamiano, skrwawiano, skórowano, po czym tuszki patroszono 
i poddawano 24-godzinnemu chłodzeniu w temperaturze 4oC. Następnie tuszki dzielo-
no na trzy wyręby: część przednią, comber i część tylną, które poddawano szczegółowej 
dysekcji. Badania cech poubojowych królików uwzględniały: masę ciała przed ubojem, 
masę tuszki zimnej i ciepłej, masę combra oraz części przedniej i tylnej, masę mięsa, 
kości i tłuszczu w poszczególnych wyrębach tuszki. Ponadto wyliczono wydajność rzeźną 
ciepłą i zimną, według równań podanych przez Bieńka [5] i Blasco [6]:

ubojemprzedciazwierzęłaciamasa
podrobówiłowygbezubojupotuszkimasa

Po upływie 45 minut oraz 24 godzin od uboju mierzono pH mięśni: najdłuższego lędźwi 
(m. longissimus lumborum) oraz dwugłowego uda (m. biceps femoris). Pomiarów doko-
nano pH-metrem Consort C561, z dokładnością do 0,01. W tym samym czasie mierzono 
barwę (L* ‒ jasność, a* ‒ składowa czerwona, b* ‒ składowa żółta) kolorymetrem Minol-
ta CR-410 (Minolta Co. Ltd., Osaka, Japan).  

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego SAS [12], 
przy użyciu PROC MIXED. W modelu uwzględniono efekty stałe, takie jak: system utrzy-
mania, rasa, a także interakcję między systemem utrzymania i rasą. Istotność różnic mię-
dzy średnimi zbadano za pomocą testu Tukeya-Kramera. Analizę wykonano na poziomie 
istotności p≤0,05.

Wyniki i dyskusja

Nie stwierdzono istotnej interakcji (p≤0,05) pomiędzy systemem utrzymania i rasą 
królików. W przypadku wszystkich analizowanych cech nie stwierdzono istotnych różnic 
między samcami i samicami, dlatego uzyskane w doświadczeniu wyniki zestawiono w ta-
belach bez uwzględnienia płci.

Stwierdzono istotne różnice (p≤0,05) w masie ciała królików przy urodzeniu oraz 
w 1. tygodniu odchowu, wynikały one jednak z liczby młodych w miocie, a nie z ich masy 
ciała. System utrzymania różnicował istotnie masę ciała zwierząt od 6. do 12. tygodnia od-
chowu. Brak istotnych różnic zaobserwowano w okresie, w którym zwierzęta przebywały 

WR 1 =                 *100%

WR 2 =                  ubojemprzedacizwierzęaałcimasa
zimnejtuszkimasa

*100%
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z matkami (2., 3., 4. i 5. tydzień odchowu). Króliki utrzymywane w systemie bateryjnym 
osiągały większe przyrosty niż odchowywane w boksach. Zwierzęta utrzymywane w sys-
temie bateryjnym osiągały masę końcową większą o 445 g w porównaniu ze zwierzętami 
odchowywanymi w boksach. Rasa królików wpłynęła istotnie jedynie na masę królików 
przy urodzeniu oraz w 1. tygodniu odchowu. Różnice te także były wynikiem liczby uro-
dzonych młodych w miocie, a nie z ich masy ciała (tab. 1). 

Tabela 1 – Table 1
Wpływ systemu odchowu i rasy na masę ciała królików ( x ±SD)
Effect of housing system and breed on body weight of rabbits

Masa ciała (g)
Body weight (g)

System odchowu
Housing system

Rasa
Breed

bateria
battery
n=42

boks
box

n=20

PB
n=28

TB
n=34

Przy urodzeniu
At birth 71a ±8 61b ±4 64a ±4 72b ±9

W wieku (tygodnie): 
Age (in weeks)
1 168a ±18 127b ±27 156 ±26 155 ±30
2 265 ±30 247 ±36 248 ±24 268 ±36
3 367 ±53 349 ±77 338 ±51 381 ±63
4 630 ±91 516 ±125 575 ±68 609 ±141
5 913 ±94 792 ±154 866 ±81 883 ±157
6 1201a ±109 998b ±161 1135 ±109 1140 ±190
7 1468a ±135 1263b ±169 1406 ±149 1403 ±194
8 1723a ±146 1512b ±179 1658 ±166 1657 ±200
9 2013a ±191 1701b ±210 1968 ±233 1875 ±247
10 2276a ±176 1974b ±226 2216 ±169 2156 ±280
11 2576a ±235 2231b ±220 2574 ±255 2385 ±273
12 2798a ±253 2353b ±260 2752 ±299 2586 ±335
PB – rasa popielniańska biała – Popielno White  
TB – rasa termondzka biała – Blanc de Termonde 
a, b – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p≤0,05  
a, b – mean values in the same row with different letters differ significantly at p≤0.05

Bielański i Pankowski [3] w badaniach dotyczących wpływu systemu utrzymania króli-
ków popielańskich białych na masę ciała wykazali, że w 5. tygodniu odchowu w klatkach 
jednopoziomowych króliki uzyskiwały masę 511,2 g, w 8. tygodniu – 1348,7 g, w 10. ty-
godniu – 1878,5 g, w 11. tygodniu – 2608,9 g oraz w 12. tygodniu – 2992,4 g. Zbliżone 
wyniki uzyskali Pinheiro i wsp. [11] w pracy dotyczącej wpływu systemu utrzymania na 
parametry wzrostu i jakość tuszek królików mieszańców ras nowozelandzkiej białej i ka-
lifornijskiej. Cytowani autorzy stwierdzili, że w 87. dniu życia masa ciała królików utrzy-
mywanych w wolierach na wolnym powietrzu wynosiła średnio 2705 g, natomiast w systemie 
klatkowym – 3062 g.
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System odchowu miał istotny wpływ na końcową masę ciała zwierząt przy uboju oraz 
masę tuszki ciepłej i zimnej (tab. 2). Masa ciała przy uboju zwierząt utrzymywanych 
w systemie bateryjnym była większa o około 551 g od ubojowej masy ciała zwierząt od-
chowywanych w boksach. Tuszka ciepła zwierząt utrzymywanych w systemie bateryjnym 
ważyła średnio 1538,95 g, a zwierząt z boksów – 1221,37 g. Tuszki zimne królików po-
chodzących z obu systemów utrzymywania ważyły odpowiednio 1484,52 g i 1183,63 g.  
Nie stwierdzono istotnego wpływu rasy (p≤0,05) na masę ciała przy uboju oraz masę tusz-
ki ciepłej i zimnej. 

Dalle Zotte i wsp. [8] wykazali, że masa ciała przy uboju (2590 g), masa tuszki ciepłej 
(1564 g) oraz masa tuszki zimniej (1510 g) królików rasy panońskiej białej utrzymywa-
nych w klatkach były istotnie większe (p≤0,05) od wartości tych cech u królików z sys-
temu boksowego, gdzie wynosiły odpowiednio: 2531 g; 1531 g; 1483 g. Do podobnych 
wniosków doszli także Pinheiro i wsp. [11], którzy wykazali, że masa ciała przy uboju 
królików utrzymywanych w wolierach była mniejsza niż królików z chowu klatkowego 
i wynosiła odpowiednio: 2717 g i 3091 g, natomiast masa tuszki zimnej królików „wolie-
rowych” ‒ 1333 g, a „klatkowych” ‒ 1490 g. 

Analiza statystyczna wykazała istotne różnice masy poszczególnych części tuszek 
z porównywanych systemów odchowu, co związane jest z opisaną wcześniej większą 
masą ciała osiąganą przy uboju przez króliki z odchowu bateryjnego. Odpowiednie war-
tości dla poszczególnych cech przedstawiają się następująco: masa przedniej części tuszki 
‒ 639,60 g (system bateryjny) i 486,74 g (boks); masa combra ‒ 304,81 g (system bateryj-
ny) i 240,47 g (boks); masa części tylnej ‒ 540,12 g (system bateryjny) i 456,42 g (boks). 
Rasa nie wpłynęła istotnie (p≤0,05) na wyżej wymienione wyręby. Średnie wartości masy 
części przedniej, combra i części tylnej porównywanych ras królików (termondzkie białe 
i popielniańskie białe) były zbliżone (tab. 2).

System utrzymania wpłynął istotnie na zróżnicowanie masy mięsa i kości oraz tłuszczu 
w przedniej części tuszki. Masa mięsa i kości tej części tuszki królików z systemu bateryj-
nego wynosiła 610,83 g, a z systemu boksowego 480,16 g, co daje różnicę ponad 130 g.  
Na uwagę zasługuje wyraźne zróżnicowanie masy tłuszczu w części przedniej tuszki. Od-
powiednie wartości dla systemu bateryjnego i boksów wynoszą 28,76 g i 6,58 g (tab. 2.). 
Stwierdzone różnice w umięśnieniu i otłuszczeniu królików utrzymywanych w róż-
nych systemach wynikają prawdopodobnie z ograniczenia ruchu zwierząt utrzymywanych 
w systemie bateryjnym.

Stwierdzono istotne różnice (p≤0,05) pod względem masy mięsa i tłuszczu w combrze 
królików odchowywanych w porównywanych systemach utrzymania. Średnia masa mięsa 
combra zwierząt z systemu bateryjnego wynosiła 242,95 g, a z boksów ‒ 198,63 g, co daje 
różnicę około 44 g. Masa tłuszczu w combrze tuszek zwierząt z systemu bateryjnego i bok-
sów wynosiła, odpowiednio 25,40 g i 8,42 g. Stwierdzono brak istotnych różnic (p≤0,05) 
dotyczących masy kości combra między zwierzętami odchowywanymi w obu systemach. 
Króliki porównywanych ras nie różniły się istotnie (p≤0,05) pod względem masy mięsa, 
kości i tłuszczu w combrze (tab. 2).

Średnia masa mięsa w części tylnej tuszek zwierząt z systemu bateryjnego wyno-
siła 416,50 g i różniła się istotnie od analogicznego wskaźnika dla zwierząt z boksów 
(349,26 g). Nie stwierdzono istotnych różnic (p≤0,05) dotyczących masy kości i tłuszczu 
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Tabela 2 – Table 2
Wpływ systemu odchowu i rasy na cechy użytkowości rzeźnej królików ( x ±SD)
Effect of housing system and breed on slaughter traits in rabbits ( x ±SD)

Użytkowość rzeźna
Slaughter traits

System odchowu
Housing system

Rasa
Breed

bateria
battery
n=42

boks
box

n=20

PB
n=28

TB
n=34

Masa (g):
Weight (g):
   przy uboju
   at slaughter 2875,12a ±280,61 2323,68b ±243,44 2741,48 ±334,35 2673,09 ±400,55

   tuszki ciepłej
   hot carcass 1538,95a ±153,22 1221,37b ±162,70 1446,30 ±167,27 1435,06 ±247,97

   tuszki zimnej
   cold carcass 1484,52a ±151,79 1183,63b ±159,49 1391,22 ±158,79 1390,47 ±241,92

   części przedniej
   anterior part 639,60a ±78,26 486,74b ±65,72 592,89 ±85,05 591,26 ±116,30

   combra
   loin 304,81a ±36,21 240,47b ±40,73 286,19 ±35,61 283,65 ±56,32

   części tylnej
   rear part 540,12a ±49,26 456,42b ±56,36 512,15 ±51,08 515,56 ±73,91

Zawartość (g):
Content (g):
   mięsa i kości w części przedniej
   meat and bones in anterior part 610,83a ±71,03 480,16b ±62,74 569,00 ±74,60 571,03 ±103,92

   tłuszczu w części przedniej
   fat in anterior part 28,76a ±12,40 6,58b ±4,86 23,89 ±13,35 20,24 ±15,88

   mięsa w combrze
   meat in loin 242,95a ±25,08 198,63b ±34,04 231,44 ±24,34 227,32 ±41,45

   kości w combrze
   bones in loin 36,45 ±7,44 33,42 ±5,68 32,85 ±6,29 37,62 ±6,96

   tłuszczu w combrze
   fat in loin 25,40a ±11,49 8,42b ±4,78 21,89 ±12,63 18,71 ±12,67

   mięsa w części tylnej
   meat in rear part 416,50a ±42,48 349,26b ±43,53 395,78 ±45,11 395,38 ±58,86

   kości w części tylnej
   bones in rear part 120,17 ±13,60 106,37 ±19,48 113,37 ±13,01 117,85 ±19,23

   tłuszczu w części tylnej
   fat in rear part 3,45 ±3,24 0,79 ±1,08 3,00 ±2,65 2,32 ±3,28

Wydajność rzeźna (%)
Dressing percentage (%)
   WR 1 53,55 ±2,04 52,55 ±2,02 52,81 ±1,71 53,50 ±2,31
   WR 2 51,64 ±1,99 50,93 ±2,03 50,81 ±1,70 51,83 ±2,14

PB – rasa popielniańska biała – Popielno White 
TB – rasa termondzka biała – Blanc de Termonde 
a, b – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p≤0,05  
a, b – mean values in the same row with different letters differ significantly at p≤0.05
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tylnej części tuszek zwierząt z obu systemów utrzymania. Natomiast masa mięsa, kości 
i tłuszczu w części tylnej królików obu badanych ras była podobna (tab. 2).

Porównując wyniki własne z wynikami uzyskanymi przez Bielańskiego i Pankowskie-
go [3], stwierdzono mniejszą masę combra i jego części (mięso, kości, tłuszcz), a także 
mniejszą masę tłuszczu części przedniej i tylnej. Tuszki zwierząt z badań własnych cecho-
wały się większą masą części przedniej i tylnej, a także większą masą mięsa i kości w czę-
ści przedniej oraz większą masą mięsa i kości w części tylnej w porównaniu z wynikami 
uzyskanymi przez Bielańskiego i Pankowskiego [3]. 

W doświadczeniu Dalle Zotte i wsp. [8] nie wykazano istotnych różnic procentowej 
zawartości części przedniej, combra i części tylnej tuszki oraz zawartości tłuszczu w tusz-
ce królików utrzymywanych w klatkach i w boksach. W badaniach Pinheiro i wsp. [11] 
wykazano, że zawartość tłuszczu w tuszkach królików utrzymywanych w systemie wolie-
rowym (1,66%) była niższa niż w tuszkach królików pochodzących z systemu klatkowego 
(5,29%). 

Nie stwierdzono istotnego wpływu systemu utrzymania i rasy zwierząt na wydajność 
ciepłą i zimną (tab. 2). Wyniki własne pokrywają się z badaniami Bielańskiego i Pan-
kowskiego [3], którzy nie zaobserwowali istotnych różnic w wydajności rzeźnej tuszek 
królików utrzymywanych w pomieszczeniach i w klatkach na wolnym powietrzu. Do po-
dobnych wniosków doszli Pinheiro i wsp. [11], którzy także nie zaobserwowali istotnych 
różnic w wydajności rzeźnej królików utrzymywanych w tych dwóch systemach.

Ostatnią grupą analizowanych cech były cechy jakości mięsa, takie jak kwasowość 
i jego barwa. System utrzymania i rasa nie wpływały na kwasowość m. longissimus lum-
borum oraz m. biceps femoris w 45. minucie i po 24 godzinach od uboju. Nie stwierdzono 
istotnych różnic jasności barwy oraz składowych czerwonej i żółtej badanych mięśni 
w zależności od sposobu utrzymania i rasy królików (tab. 3 i 4). 

Tabela 3 – Table 3
Wpływ systemu odchowu i rasy na kwasowość mięsa królików ( x ±SD)
Effect of housing system and breed on meat acidity ( x ±SD)

Kwasowość
Acidity

System odchowu
Housing system

Rasa
Breed

bateryjny
battery
n=42

boksowy
box

n=20

PB
n=28

TB
n=34

m. biceps femoris
   pH45 6,73 ±0,26 6,86 ±0,35 6,73 ±0,26 6,80 ±0,32
   pH24 6,00 ±0,14 6,08 ±0,14 5,93 ±0,07 6,10 ±0,15
m. longissimus lumborum
   pH45 6,81 ±0,27 6,92 ±0,32 6,90 ±0,20 6,79 ±0,34
   pH24 5,88 ±0,17 5,92 ±0,07 5,80 ±0,09 5,97 ±0,14

PB – rasa popielniańska biała – Popielno White 
TB – rasa termondzka biała – Blanc de Termonde  
a, b – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p≤0,05  
a, b – mean values in the same row with different letters differ significantly at p≤0.05
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W badaniach Chwastowskiej-Siwieckiej i wsp. [7], w których króliki rasy kalifornij-
skiej i nowozelandzkiej białej utrzymywane były na głębokiej ściółce na wolnym powie-
trzu wykazano, że kwasowość mięśni udowych królików kalifornijskich mierzona po 45 
minutach i 24 godzinach po uboju wynosiła 6,76 i 5,9, natomiast kwasowość mięśni udo-
wych królików nowozelandzkich białych, odpowiednio 6,79 i 5,97. Dalle Zotte i wsp. [8] 
stwierdzili, że system utrzymania królików miał wpływ na pH m. biceps femoris oraz na 
parametry barwy zarówno m. longissimus lumborum, jak i m. biceps femoris. Kwasowość 
m. biceps femoris królików utrzymywanych w systemie klatkowym (5,65) była wyższa 
niż królików odchowywanych w systemie boksowym (5,58). Barwa mięśnia longissi-
mus lumborum królików utrzymywanych w klatkach wynosiła odpowiednio: L*=54,80, 
a*=7,67, b*=3,87, natomiast w boksach L*=56,80, a*=6,56 i b*=2,99. Cytowani autorzy 
[8] stwierdzili istotne różnice parametrów a* i b* mięśni biceps femoris. Mięso króli-
ków utrzymywanych w klatkach charakteryzowało się składową czerwoną a*=3,58 oraz 
składową żółtą b*=−0,01. Wartości wymienionych parametrów były wyższe od wartości 
uzyskanych dla królików utrzymywanych w boksach. Pinheiro i wsp. [11] dowiedli, że 
system utrzymania ma wpływ tylko na jasność barwy mięsa króliczego. Mięso królików 
utrzymywanych w wolierach (L*=50,72) było ciemniejsze niż utrzymywanych w klat-
kach (L*=53,12).

Tabela 4 – Table 4
Wpływ systemu odchowu i rasy na barwę mięsa królików ( x ±SD)
Effect of housing system and breed on meat colour ( x ±SD)

Barwa
Colour

System odchowu
Housing system

Rasa
Breed

bateryjny
battery
n=42

boksowy
box

n=20

PB
n=28

TB
n=34

m. biceps femoris
   L*45 53,17 ±3,29 53,11 ±3,34 53,14 ±3,39 53,16 ±3,24
   a*45 2,38 ±0,96 2,67 ±1,25 1,95 ±0,85 2,89 ±1,03
   b*45 ‒0,86 ±1,40 0,01 ±1,21 ‒0,82 ±1,55 ‒0,40 ±1,25
   L*24 57,55 ±1,99 57,68 ±1,88 57,75 ±1,24 57,46 ±2,37
   a*24 3,38 ±1,13 3,63 ±1,11 3,25 ±1,05 3,63 ±1,16
   b*24 2,64 ±1,49 3,41 ±0,71 3,25 ±0,91 2,58 ±1,56
m. longissimus lumborum
   L*45 59,35 ±4,26 60,66 ±4,55 58,31 ±4,03 60,91 ±4,32
   a*45 1,86 ±3,04 1,34 ±2,95 3,78 ±2,96 0,05 ±1,77
   b*45 ‒0,81 ±3,72 ‒4,19 ±4,41 1,03 ±3,47 ‒4,16 ±3,25
   L*24 57,43 ±3,46 57,31 ±1,95 57,87 ±1,86 57,01 ±3,73
   a*24 4,55 ±1,58 4,31 ±1,01 4,39 ±1,31 4,54 ±1,52
   b*24 1,78 ±2,07 1,77 ±1,28 2,42 ±1,55 1,26 ±1,93

PB – rasa popielniańska biała – Popielno White 
TB – rasa termondzka biała – Blanc de Termonde 
a, b – wartości średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p≤0,05  
a, b – mean values in the same row with different letters differ significantly at p≤0.05
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Na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie odchowu stwierdzono, że choć kró-
liki w obu systemach utrzymania żywione były identycznie, to jednak przyrost masy 
ciała w poszczególnych okresach po odsadzeniu był mocno zróżnicowany. Sądzić moż-
na, że niższe przyrosty, które osiągały zwierzęta utrzymywane w boksach wynikały 
z utrzymania grupowego (4-5 sztuk) i powstałej hierarchii stada, przekładającej się na 
nierówny dostęp do paszy, a ponadto większa powierzchnia przypadająca na jednego 
królika skutkowała większą aktywnością ruchową i wynikającym z tego stratom energii. 
Obserwacje te skłaniają do podjęcia badań behawioralnych mających na celu określe-
nie optymalnej powierzchni przypadającej na jednego królika utrzymywanego w bok-
sie, która z jednej strony spełniałaby wymogi dobrostanu, a z drugiej minimalizowałaby 
straty energetyczne.

Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, że rasa królików nie wpły-
wa różnicująco na przebieg wzrostu (od 1. do 12. tygodnia) oraz cechy użytkowości rzeź-
nej. Króliki utrzymywane w systemie bateryjnym cechowały się szybszym wzrostem od 
momentu odsadzenia oraz wyższymi wartościami cech poubojowych. System utrzymania 
i rasa nie wpłynęły różnicująco na kwasowość oraz barwę mięsa, co oznacza taką samą 
przydatność technologiczną mięsa królików rasy popielniańskiej białej i termondzkiej bia-
łej, odchowywanych w różnych systemach. Przeprowadzone badania wskazują, że efek-
tywność odchowu (masa ciała, przyrosty dzienne) królików w systemie bateryjnym i bok-
sowym znacznie się różni, co skłania do podjęcia analiz ekonomicznych w celu określenia 
kosztów pozyskiwania mięsa.

Badania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność statutową 
nr DS.3228.
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Effect of housing system and breed on growth,  
 slaughter traits and meat quality traits in rabbits

S u m m a r y
The aim of the study was to determine the effect of housing conditions and breed on the growth, 

slaughter traits and meat quality traits of Blanc de Termonde (n=34; 15♂, 19♀) and Popielno White 
(n=28; 15♂, 13♀) rabbits. Until weaning at 35 days of age the young rabbits were kept with their 
mothers in wooden hutches. After weaning they were divided into two groups. Rabbits from group I 
(n=42; 21♂ and 21♀) were kept two per cage in a battery system. Each cage was 40 cm wide, 90 cm 
long and 35 cm high. Animals from group II (n=20; 8♂ and 12♀) were kept in boxes with dimensions 
of 100 x 100 x 100 cm, on deep litter. Four or five rabbits were kept in each box, with males and 
females separated. The rabbits were feed pellets ad libitum. They were weighed weekly from birth 
to 12 weeks of age. Slaughter and dissection were performed at 12 weeks of age. At 45 min after 
slaughter the pH in the longissimus lumborum and biceps femoris muscles was measured, as well as the 
colour (L*, a*, b*). In the case of growth and slaughter traits, significant differences between housing 
systems were observed, but the housing systems was not found to significantly influence the dressing 
percentage or meat quality traits. Breed did not significantly influence body weight (except for litter 
weight at birth), slaughter traits, or meat quality traits.  
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