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oraz cechy jakościowe mięsa kurcząt brojlerów  
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Streszczenie 

Na trzech grupach kurcząt brojlerów ROSS 308 (K, D1, D2), liczących po 40 ptaków (4 pow-
tórzenia po 10 szt. w każdej grupie) przeprowadzono doświadczenie żywieniowe. Przez pierwsze  
3 tygodnie kurczęta żywiono mieszankami starter, a przez następne 3 tygodnie – grower. Mieszanki 
sporządzono ze śrut z pszenicy i pszenżyta (50/50), poekstrakcyjnej śruty sojowej, dodatków mine-
ralno-witaminowo-aminokwasowych oraz oleju sojowego i lnianego. Oleje będące czynnikiem 
doświadczalnym wprowadzono do mieszanek w następujących proporcjach: grupa K (kontrolna) – 
3% oleju sojowego + 3% oleju lnianego w obydwu mieszankach; D-1 – 3% sojowego + 3% lnianego  
w starter i 6% sojowego w grower, D-2 – 6% sojowego w starter i 3% lnianego + 3% sojowego  
w grower. Zastosowane żywienie nie wpłynęło istotnie na wyniki odchowu i analizy rzeźnej kurcząt, 
z wyjątkiem otłuszczenia tuszek. Więcej (P ≤ 0,05) tłuszczu sadełkowego i skóry z tłuszczem 
podskórnym zanotowano u kurcząt żywionych mieszankami doświadczalnymi (grupa D-1 i D-2). 
Wykazano istotne zmniejszenie zawartości popiołu surowego (P ≤ 0,01) oraz suchej masy w mięś-
niach nóg kurcząt biorących udział w eksperymencie w porównaniu do grupy kontrolnej. W obydwu 
mięśniach w sumach kwasów nasyconych i nienasyconych nie stwierdzono różnic międzygrupowych 
(P > 0,05), natomiast istotne (P ≤ 0,05) różnice wystąpiły w udziale jednonienasyconych i wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz stosunku PUFA n-6 : PUFA n-3 (P ≤ 0,01). Uzyskane 
wyniki pozwalają na zalecanie stosowania mieszaniny oleju sojowego i lnianego po 3% tylko do 
mieszanki grower, bowiem pozwala to na uzyskanie w lipidach mięśni optymalnego (od 1 : 4 do 
1 : 1) stosunku PUFA n-6 : PUFA n-3. 

Key words:  broiler chickens, linseed and soybean oil, rearing performance, slaughter analyze, 
meat quality 
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Abstract 
The feeding experiment has been carried out on three groups of ROSS 308 broiler chickens  

(K, D-1, D-2), 40 birds in each group (4 replicates of 10 birds). Starter mixtures were fed to the 
chickens for the first 3 weeks, and they were followed by grower mixtures applied for the next  
3 weeks. The mixtures contained wheat and triticale ground (50/50), extracted soybean meal, mineral-
vitamin-amino acid supplements as well as soybean and linseed oils. The oils constituted the 
experimental factor and they were added to the mixtures as follows: group K (control) – 3% soybean 
oil + 3% linseed oil in both mixtures, D-1 – 3% soybean oil + 3% linseed oil in starter and 6% 
soybean oil in grower mixtures, D-2 – 6% soybean oil in starter and 3% soybean oil + 3% linseed oil 
in grower. The feeding did not influence significantly on rearing results and slaughter analysis  
of chickens, with the exception of adiposity of carcasses. More (P ≤ 0.05) abdominal fat and skin with 
subcutaneous fat were noticed in the chickens fed the experimental mixtures (group D1 and D2). 
Significant decrease of the crude ash (P ≤ 0.01) and dry matter in the muscles of experimental birds 
compared to the control chickens was shown. In both muscles did not prove the subgroups differences 
in the amounts of saturated and unsaturated fatty acids (P > 0.05), however significant differences 
(P ≤ 0.05) were observed in the share of monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids 
as well as PUFA n-6 : PUFA n-3 ratio (P ≤ 0.01). The obtained results allow to recommend the use  
of the mix of soybean oil and linseed oil on the level of 3% in grower mixture, because it allows  
to obtain optimal from 4 : 1 to 1 : 1 ratio of n-6 PUFA : n-3 PUFA. 

Wstęp 

Rodzaj dodanego do mieszanek dla kurcząt brojlerów tłuszczu ma znaczny 
wpływ zarówno na wyniki produkcyjne, poubojowe jak i jakość mięsa, co potwier-
dzono w wielu eksperymentach (Balevi i in. 2001, Osek i in. 2001, Palmquist 2002, 
Baiäo i in. 2005, Tabeidian i in. 2005, Zheng i in. 2006, Dragoş-Sorin Fota i in. 
2011). Najlepsze efekty uzyskuje się przy natłuszczaniu paszy olejami roślinnymi 
różniącymi się profilem kwasów tłuszczowych (Jelińska 2005, Osek i in. 2005, 
Matyka 2007), który przekłada się na profil kwasów tłuszczowych produktów 
zwierzęcych. Aby ten profil modyfikować w kierunku prozdrowotnym należy do 
diety zwierząt wprowadzać kwasy z rodziny n-3. Spośród olejów roślinnych 
najzasobniejszy w te kwasy (głównie kwas α-linolenowy) jest olej lniany, co sprawia, 
że po natłuszczeniu nim mieszanek można znacznie zwiększyć ilość kwasów n-3  
w mięśniach kurcząt. Wykazano to w licznych badaniach krajowych i zagranicznych 
(Pietras i in. 2000, Lopez-Ferrer i in. 2001, Pisarski i Malec 2001, Nguyen i in. 
2003, Osek i in. 2005, 2006, 2008, Rymer i Givens 2006, Poureslami i in. 2010). 
Produkcja żywności o zwiększonych walorach zdrowotnych związana jest jednak  
z większą kosztochłonnością. Zastąpienie części oleju lnianego, tańszym i powszech-
nie stosowanym olejem sojowym, w pierwszym lub drugim okresie odchowu, 
mogłoby obniżyć kosztochłonność produkcji, równocześnie pozwalając na uzyskanie 
mięsa wzbogaconego w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w szczególności  
w kwasy z rodziny n-3. 



Wpływ poziomu i okresu podawania oleju sojowego i lnianego…  229 

W związku z tym podjęto badania mające na celu określenie wpływu udziału  
i okresu podawania oleju sojowego i lnianego w mieszankach na wyniki pro-
dukcyjne, poubojowe oraz jakość mięsa kurcząt brojlerów. 

Materiał i metody 

Materiał badawczy stanowiło 120 jednodniowych kurcząt rzeźnych ROSS 
308 podzielonych na 3 równoliczne grupy (K, D-1, D-2). W każdej grupie 
wyodrębniono 4 podgrupy po 10 ptaków, które odchowywano przez 42 dni  
w metalowych klatkach. Stosowano żywienie ad libitum przy stałym dostępie 
ptaków do wody. Przez pierwsze 3 tygodnie kurczęta otrzymywały mieszanki typu 
starter, a przez kolejne 3 tygodnie – grower. Czynnikiem różnicującym grupy był 
udział oleju lnianego i sojowego w mieszankach wg podanego schematu: 

Grupa mieszanka starter mieszanka grower 
K 3% oleju sojowego 3% oleju sojowego 
 3% oleju lnianego 3% oleju lnianego 
D-1 3% oleju sojowego 6% oleju sojowego 
 3% oleju lnianego 
D-2 6% oleju sojowego 3% oleju sojowego 

  3% oleju lnianego 

Przed opracowaniem receptur mieszanek wszystkie surowce poddano analizie 
chemicznej. W śrutach oznaczono zawartość podstawowych składników pokarmo-
wych (tab. 1), a w olejach skład i udział (% sumy kwasów) poszczególnych 
kwasów tłuszczowych (tab. 2). Poziom poszczególnych składników w mieszan-
kach zbilansowano w oparciu o zalecenia podane w Normach Żywienia Drobiu 
(2005). W tabeli 3 przedstawiono skład surowcowy i analizowaną oraz kalkulo-
waną wartość pokarmową mieszanek, natomiast w tabeli 4 profil lipidowy mieszanek.  

W doświadczeniu kontrolowano masę ciała ptaków (1., 21. i 42. dzień) oraz 
ilość pobranej paszy w poszczególnych okresach odchowu i na tej podstawie 
obliczono przyrost masy ciała (BWG) oraz wykorzystanie paszy (FCR). W 42. 
dniu życia z każdej grupy wybrano po 5 kurek i 5 kogutów o masie ciała 
reprezentatywnej dla danej grupy oraz płci i ubito przez dekapitację. Po wykrwa-
wieniu, oskubaniu i wypatroszeniu, w lewym mięśniu piersiowym (m. pectoralis 
major) i lewym udowym (m. iliotibialis) każdego ptaka dokonano pomiaru odczynu 
(pH15) za pomocą pH-metru wyposażonego w elektrodę sztyletową. Następnie 
tuszki chłodzono przez 24 godziny w temperaturze 0–4ºC, a po schłodzeniu, 
ponownie zmierzono odczyn tych samych mięśni (pH24) i wykonano uproszczoną 
analizę rzeźną według Ziołeckiego i Doruchowskiego (1989). W trakcie rozbioru 
pobierano próbki mięśni do oznaczenia zawartości składników podstawowych 
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według AOAC (1990), profilu kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej oraz 
oceny walorów smakowych w 5-punktowej skali Tilgnera (1957). Ocenę tę 
przeprowadziła grupa 6 osób, zgodnie z metodyką opisaną przez Baryłko-Pikielną 
(1975).  

Tabela 1   
Skład chemiczny surowców wchodzących w skład mieszanek 
Chemical composition of raw materials used in mixtures 

Składniki podstawowe  
Basal nutrients [%] 

Śruta poekstrakcyjna 
sojowa 

Soybean meal 

Pszenica  
Wheat  

Pszenżyto 
Triticale  

Sucha masa — Dry matter 89,90 88,67 88,54 
Popiół surowy — Crude ash 6,32 1,87 1,69 
Białko ogólne — Crude protein 45,85 11,66 9,85 
Tłuszcz surowy — Crude fat 4,43 2,92 2,77 
Włókno surowe — Crude fibre 1,71 1,75 1,92 
Bez-N wyciągowe — N-free extractives  31,59 70,47 72,31 

 

Tabela 2   
Profil kwasów tłuszczowych [% sumy KT] olejów wchodzących w skład mieszanek 
Profile of fatty acids [% of total FA] of oils used in mixtures 

Wyszczególnienie 
Item 

Olej – Oil 
sojowy — soybean lniany — linseed 

C14:0  0,04 0,02 
C16:0  8,99 4,51 
C16:1  0,03 0,04 
C18:0  2,76 2,89 
C18:1  25,12 23,93 
C18:2 n-6  58,47 15,32 
C18:3 n-3  3,74 53,11 
C20:0  0,30 0,07 
C20:1  0,18 0,05 
C22:0  0,29 – 
Inne — Others  0,08 0,06 
Razem — Total  100,00 100,00 
SFA 12,38 7,49 
UFA 87,54 92,45 
MUFA 25,33 24,02 
PUFA 62,21 68,43 
PUFA n-6 : PUFA n-3 15,6 : 1 0,29 : 1 

 



Wpływ poziomu i okresu podawania oleju sojowego i lnianego…  231 

Tabela 3 
Skład surowcowy [g·kg-1] i wartość pokarmowa mieszanek  
Compositions of  feed mixtures [g∙kg–1] and their feeding value  

Wyszczególnienie  
Item 

Starter Grower 
K D-1 D-2 K D-1 D-2 

Pszenica — Wheat 270 307 
Pszenżyto — Triticale 270 307 
Śruta poekstrakcyjna sojowa 
Soybean meal 361 288 

Olej lniany — Linseed oil 30 30 – 30 – 30 
Olej sojowy — Soybean oil 30 30 60 30 60 30 
L-Lizyna (99%) — L-lysine 99% 0,50 1,00 
DL-metionina (99%)  
DL-methionine (99%) 2,40 2,30 

Kreda pastewna — Limestone  7,60 8,50 
Fosforan 2-Ca — Dicalcium phosfate 20,00 17,30 
NaCl  3,50 3,90 
Premiks Starter / Grower 
Premix  Starter / Grower 5,00 5,00 

Składniki oznaczone w 1 kg mieszanki — Analysed nutrients in kg mixture: 
Sucha masa — Dry matter [%] 89,64 89,85 90,53 89,63 88,93 90,08 
Popiół surowy — Crude ash [%] 6,53 6,41 6,76 5,89 5,71 6,33 
Białko ogólne — Crude protein [%] 22,83 23,31 23,32 19,85 20,15 20,58 
Tłuszcz surowy — Crude fat [%] 3,08 3,01 3,07 3,56 3,45 3,42 
Włókno surowe — Crude fibre [%] 7,20 7,53 7,75 7,87 7,44 7,60 
Bez-N wyciągowe  
N-free extractives [%] 50,00 49,59 49,63 52,46 52,18 52,15 

Składniki wyliczone w 1 kg mieszanki* — Calculated nutrients in kg mixture*: 
Energia metaboliczna   
Metabolizable energy [MJ] 12,94 12,92 12,95 13,06 13,02 13,07 

Lizyna — Lysine [g] 12,51 11,19 
Metionina — Methionine [g] 5,53 5,09 
Metionina + cystyna   
Methionine + cystine [g] 9,74 8,98 

Tryptofan — Tryptophan [g] 2,70 2,36 
Ca ogólny — Total Ca [g] 9,89 9,51 
Fosfor przyswajalny  
Available phosphorus [g] 4,51 4,03 

Na [g] 1,59 1,72 

*  energia metaboliczna  według Europejskich Tabel Wartości Energetycznej Pasz WPSA (1989), 
pozostałe składniki – Normy Żywienia Drobiu (2005) — metabolizable energy according  
to European Table of Energy Values for Poultry Feedstuffs. WPSA (1989), others – Poultry 
Nutrition Standards (2005) 
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Uzyskane w badaniach wyniki opracowano statystycznie przy zastosowaniu 
jednoczynnikowej analizy wariancji, a istotność różnic pomiędzy wartościami śred-
nimi w grupach szacowano na podstawie wielokrotnego testu rozstępu Duncana, 
przy P ≤ 0,05 i 0,01.  

Tabela 4  
Profil kwasów tłuszczowych [% sumy KT] mieszanek 
Profile of fatty acids [% of total FA] of mixtures 

Wyszczególnienie 
Item  

Starter Grower 
K D-1 D-2 K D-1 D-2 

C14:0  0,03 0,03 0,03 0,08 0,04 0,03 
C16:0  8,61 8,36 10,20 8,61 10,07 8,45 
C16:1  0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 
C18:0  2,66 2,28 2,08 2,51 2,00 2,19 
C18:1  23,64 23,07 22,83 23,89 21,85 21,42 
C18:2 n-6  42,00 42,40 60,85 41,16 61,03 42,04 
C18:3 n-3 22,67 23,20 3,23 23,22 4,28 25,37 
C20:0  0,05 0,22 0,28 0,05 0,27 0,12 
C20:1  0,11 0,10 0,21 0,21 0,18 0,10 
C22:2  0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 
C22:0  0,10 0,14 0,10 0,10 0,10 0,08 
Inne — Others 0,09 0,12 0,13 0,10 0,11 0,15 
Razem — Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
SFA 11,45 11,03 12,69 11,35 12,48 10,87 
UFA 88,46 88,85 87,18 88,55 87,41 88,98 
MUFA 23,78 23,21 23,08 24,15 22,08 21,55 
PUFA 64,68 65,64 64,10 64,40 65,33 67,43 
PUFA n-6 : PUFA n-3 1,85 : 1 1,82 : 1 19 : 1 1,77 : 1 14 : 1 1,66 : 1 

Wyniki  

Rodzaj i udział zastosowanych w mieszankach olejów nie zmodyfikowały sum 
kwasów nasyconych (SFA), jak i nienasyconych (UFA), w tym MUFA i PUFA 
(tab. 4). Wyraźnie zróżnicowały natomiast udział niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2) i α-linolenowego (C18:3). Tym samym 
stwierdzono różnice w proporcjach kwasów wielonienasyconych z rodziny n-6  
do kwasów z rodziny n-3. Były one ściśle związane z okresem (starter, grower),  
w którym podawano mieszaninę oleju lnianego z sojowym. W mieszankach,  
w których był zastosowany sam olej sojowy, ten stosunek był szeroki i wynosił 
19 : 1 i 14 : 1, natomiast w mieszankach zawierających oba te oleje po 3% był 
zawężony do niecałe 2 : 1. 
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W dniu rozpoczęcia doświadczenia ptaki wszystkich grup miały zbliżoną 
(44 g) średnią masę ciała (tab. 5). Po 3 tygodniach odchowu również nie odno-
towano statystycznie istotnych różnic międzygrupowych w masach ciała ptaków 
(P > 0,05), ale zaobserwowano, że kurczęta żywione dietą kontrolną ważyły naj 
więcej (837 g). Różnica w stosunku do grupy D-1 wynosiła ponad 5%, a do grupy  
 

Tabela 5 
Wyniki odchowu i analizy rzeźnej kurcząt brojlerów 
Performance results and slaughter analysis of broilers chicken 

Wyszczególnienie 
Item 

Grupa — Group 
SEM 

K D-1 D-2 
Masa ciała — Body weight [g]  

początkowa — initial  44 44 44 0,00 
21 dzień — 21 day 837 793 766 24,46 
42 dzień — 42 day 2276 2250 2297 40,29 

Przyrost masy ciała w [g/szt.] — Body weight gain [g/head]  
1–21 dni — 1–21 days 793 749 722 18,79 
22–42 dni — 22–42 days 1439 1457 1531 42,47 
1–42 dni — 1–42 days 2232 2206 2253 46,37 

Spożycie paszy [g/szt./dzień] — Feed intake [g / head/day]  
1–21 dni — 1–21 days 50,8 49,9 51,1 1,08 
22–42 dni — 22–42 days 123,8 127,2 127,5 3,22 
1–42 dni — 1–42 days 87,3 88,6 89,3 1,96 

Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała — Feed conversion per 1 kg of body weight gain [kg] 
1–21 dni — 1–21 days 1,35 1,43 1,48 0,07 
22–42 dni — 22–42 days 1,88 1,88 1,90 0,07 
1–42 dni — 1–42 days 1,69 1,73 1,76 0,04 

Wyniki poubojowe — Slaughter results 
masa ciała przed ubojem  
weight of body before slaughter [g]  2318 2272 2278 19,84 

wydajność rzeźna  
dressing percentage [%] 79,70 80,32 80,33 0,52 

Udział w tuszce schłodzonej — Share in cold carcass [%]  
mięśni ogółem — muscles total: 
w tym — including: 46,27 46,07 44,37 0,74 

piersiowych — breast 26,00 25,75 25,10 0,68 
udowych — thigh 11,58 12,00 11,22 0,35 
podudzi — drumstick 8,71 8,35 8,05 0,30 

skóry z tłuszczem podskórnym  
skin with subcutaneous  fat 9,48b 10,72a 10,88a 0,37 

tłuszczu sadełkowego  
abdominal fat 1,36b 1,37b 1,70a 0,03 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy a, b – P ≤ 0,05  
Means in rows with different letters differed significantly at  a, b – P ≤ 0.05  



Maria Osek… 234 

D-2 – 8,5%. W dniu zakończenia doświadczenia największą masą ciała charaktery-
zowały się kurczęta z grupy D-2 (2297 g), ale różnica wynosiła tylko 21 g w porów-
naniu z grupą kontrolną i 47 g z grupą D-1 i również nie została potwierdzona 
statystycznie jako istotna (P > 0,05). W odniesieniu do zużycia paszy starter na 
przyrost 1 kg masy ciała także nie stwierdzono istotnych różnic między grupami. 
W tym okresie najmniej paszy zużyły ptaki z grupy kontrolnej, które ważyły 
najwięcej, natomiast największym zużyciem paszy charakteryzowały się kurczęta  
z grupy D-2, które po 21 dniach odchowu ważyły o 71 g mniej od kurcząt grupy 
kontrolnej. W okresie stosowania mieszanek grower wszystkie ptaki zużywały 
bardzo podobną ilość paszy na jednostkę przyrostu (1,88–1,90 kg). Nie stwier-
dzono również statystycznie istotnych różnic międzygrupowych w średnim zużyciu 
paszy na 1 kg przyrostu za cały okres odchowu brojlerów. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, że kurczęta z grupy kontrolnej zużyły nieco mniej paszy niż ptaki  
z grupy D-1 i D-2, co dla producentów mięsa drobiowego może mieć znaczenie. 
Zużycie białka ogólnego i energii metabolicznej było adekwatne do zużycia paszy, 
bowiem mieszanki były izobiałkowe i izoenergetyczne. W dostępnej literaturze 
brak jest badań prowadzonych w podobnym układzie, dlatego trudno jest porównać 
uzyskane wyniki produkcyjne, ale można je uznać za w pełni satysfakcjonujące. 

Zastosowane w doświadczeniu mieszanki pozwoliły na uzyskanie przez kurczęta 
bardzo wysokiej wydajności rzeźnej (79,70–80,33%), nieróżniącej się statystycznie 
istotnie (P > 0,05) między grupami. W badaniach Osek i in. (2005), w których 
oceniano wpływ różnych olejów roślinnych na cechy przyżyciowe i poubojowe 
takich samych mieszańców kurcząt (ROSS 308) wykazano, że rodzaj oleju wpro-
wadzonego do mieszanek nie miał wpływu na wydajność rzeźną. Była ona jednak 
znacznie niższa (75,4–76,4%) w porównaniu do uzyskanej w badaniach własnych. 
Stosowane mieszanki nie wpłynęły też w sposób statystycznie istotny (P > 0,05) na 
umięśnienie kurcząt. U ptaków, które w pierwszym okresie otrzymywały mieszanki 
natłuszczone samym olejem sojowym, a w drugim okresie pobierały mieszankę 
zawierającą mieszaninę oleju sojowego i lnianego (grupa D-2) stwierdzono większe 
otłuszczenie, zwłaszcza w stosunku do kurcząt grupy kontrolnej. W ich tuszkach 
było istotnie więcej skóry z tłuszczem podskórnym, jak też tłuszczu sadełkowego 
(P ≤ 0,05). Brak wpływu rodzaju oleju w mieszankach dla kurcząt brojlerów na 
otłuszczenie kurcząt wykazano w doświadczeniu przeprowadzonym przez Osek  
i in. (2005). W badaniach tych przez cały okres odchowu ptaki żywiono 
mieszankami zawierającymi ten sam olej (sojowy, słonecznikowy lub lniany). 

Więcej suchej masy i związków mineralnych stwierdzono w mięśniach piersio-
wych kurcząt kontrolnych i w porównaniu z grupą D-2 różnica ta była statystycznie 
istotna (tab. 6). Pomimo niepotwierdzonych statystycznie różnic międzygrupowych 
w poziomie białka i tłuszczu w mięśniach piersiowych można zaobserwować,  
że obydwu tych składników najmniej zawierały mięśnie kurcząt z grupy D-2. 
Zastosowane żywienie nie miało istotnego wpływu na sumę nasyconych i nienasy-
conych kwasów tłuszczowych w lipidach mięśni piersiowych, jednak wpłynęło na  
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Tabela 6  
Skład chemiczny mięśni piersiowych — Chemical composition of breast muscles  

Składniki podstawowe  
Basal nutrients [%] 

Grupa — Group 
SEM 

K D-1 D-2 
Sucha masa — Dry matter 25,60a 25,37ab 25,13b 0,11 
Popiół surowy — Crude ash 1,24A 1,17B 1,17B 0,01 
Białko ogólne — Crude protein 23,18 22,85 22,69 0,20 
Tłuszcz surowy — Crude fat 1,10 1,06 0,95 0,13 
Profil kwasów tłuszczowych [% sumy KT] — Profile of fatty acids [% of total FA] 

C14:0  0,17 0,20 0,19 0,009 
C14:1  0,03 0,03 0,03 0,001 
C16:0  17,81Bb 19,37Aa 18,57ABb 0,37 
C16:1 1,69b 2,01ab 2,26a 0,14 
C18:0  5,45 5,25 5,35 0,17 
C18:1   31,25b 31,49ab 33,73a 0,67 
C18:2 n-6  29,81Bb 36,27Aa 27,04Bc 0,74 
C18:3 n-3  12,35Aa 3,73Bc 10,79Ab 0,31 
C20:0  0,07 0,10 0,11 0,02 
C20:1  0,11b 0,25a 0,16ab 0,03 
C20:2 n-6  0,10 0,13 0,14 0,01 
C20:3 n-6 0,08ab 0,06b 0,10a 0,009 
C20:4 n-6  0,56 0,64 0,66 0,08 
C22:0  0,17a 0,13ab 0,12b 0,02 
inne — others 0,35 0,34 0,75 0,23 

Razem — Total 100,00 100,00 100,00 – 
SFA 23,67 25,05 24,34 0,54 
UFA 75,98 74,61 74,91 0,70 
MUFA 33,08b 33,78ab 36,18a 0,80 
PUFA 42,90a 40,83ab 38,73b 0,99 
DFA = C18:0 + UFA 81,45 79,87 80,26 0,50 
OFA = C14:0 + C16:0 17,99 20,07 18,76 0,49 
PUFA n-6 : PUFA n-3  2,41 : 1B 9,72 : 1A  2,51 : 1B 0,58 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy a, b, c – P ≤ 0,05; A, B – P ≤ 0,01  
Means in rows with different letters differed significantly at a, b, c – P ≤ 0.05; A, B – P ≤ 0.01  

udział jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w sumie kwasów (P ≤ 0,05). 
Najwięcej jednonienasyconych, a najmniej wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych stwierdzono w mięśniach piersiowych kurcząt z grupy D-2, a odwrotnie  
w lipidach mięśni ptaków z grupy kontrolnej. Zwrócenia szczególnej uwagi 
wymaga wyliczony stosunek PUFA n-6 : PUFA n-3, który w mięśniach kurcząt  
z grupy kontrolnej i z grupy D-2 jest bliższy idealnego. Zdaniem Simopoulos i in. 
(2000) oraz WHO (2003) powinien on w diecie ludzi wynosić 4 : 1, natomiast  
w mięśniach kurcząt, które w drugim okresie odchowu otrzymywały mieszanki 
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natłuszczone samym olejem sojowym był czterokrotnie szerszy i wynosił prawie 
10 : 1. Stosunek tych kwasów jest wynikiem zawartości dwóch podstawowych 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych — linolowego i linolenowego.  

Nie zanotowano istotnego wpływu zastosowanego żywienia na zawartość skład-
ników podstawowych w mięśniach nóg (tab. 7). Stwierdzono w nich podobne jak 
w mięśniach piersiowych różnice międzygrupowe dotyczące poszczególnych kwasów, 
jak również udziału SFA, MUFA i PUFA w sumie kwasów. W mięśniach kurcząt 
 

Tabela 7  
Skład chemiczny mięśni nóg — Chemical composition of leg muscles 

Składniki podstawowe  
Basal nutrients [%] 

Grupa 
SEM 

K D-1 D-2 
Sucha masa — Dry matter 24,79 25,02 25,27 0,21 
Popiół surowy — Crude ash 1,06 1,07 1,06 0,009 
Białko ogólne — Crude protein 19,74 19,63 19,41 0,18 
Tłuszcz surowy — Crude fat 3,98 4,12 4,68 0,27 
Profil kwasów tłuszczowych [% sumy KT] — Profile of fatty acids [% of total FA] 

C14:0   0,17ab 0,18a 0,15b 0,006 
C14:1  0,02b 0,40a 0,03ab 0,004 
C16:0  16,88b 18,75a 18,24a 0,36 
C16:1  2,35 2,44 2,68 0,17 
C18:0  4,44 4,34 4,51 0,23 
C18:1   31,95b 31,59b 34,52a 0,62 
C18:2 n-6  30,04B 37,35A 29,07B 0,88 
C18:3 n-3  13,09A 3,90C 9,87B 0,37 
C20:0  0,02 0,02 0,01 0,003 
C20:1  0,12 0,14 0,11 0,01 
C20:2 n-6  0,08 0,08 0,09 0,008 
C20:3 n-6 0,04 0,06 0,04 0,006 
C20:4 n-6  0,26B 0,42A 0,24B 0,02 
C22:0  0,11 0,10 0,10 0,007 
inne — others 0,43 0,23 0,34 0,03 

Razem — Total 100,00 100,00 100,00 – 
SFA 21,62 23,39 23,01 0,93 
UFA 77,95 76,38 76,65 0,61 
MUFA 34,44b 34,57b 37,34a 0,73 
PUFA 43,51a 41,81ab 39,31b 1,06 
DFA = C18:0 + UFA 82,39 80,72 81,16 0,46 
OFA = C14:0 + C16:0 17,05 18,93 18,39 0,47 
PUFA n-6 : PUFA n-3 2,32 : 1B 9,59 : 1A 2,99 : 1B 0,29 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie a, b – P ≤ 0,05; A, B, C – P ≤ 0,01  
Means in rows with different letters differed significantly at a, b – P ≤ 0.05; A, B, C – P ≤ 0.01  
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z grupy D-1 było około 3-krotnie mniej kwasu α-linolenowego należącego do 
rodziny n-3, a więcej o 6 i 9% kwasu linolowego (n-6) niż w lipidach mięśni po-
zostałych ptaków i to wpłynęło na tak niekorzystny stosunek PUFA n-6 : PUFA n-3. 

Otrzymane wyniki pozwalają na zalecanie stosowania mieszaniny oleju sojo-
wego i lnianego po 3% tylko do mieszanki grower, bowiem pozwala to na uzyskanie 
optymalnego (od 1 : 4 do 1 : 1) stosunku PUFA n-6 : n-3. W piersi indyków 
żywionych mieszanką, do której wprowadzano wzrastającą od 2% (w pierwszych 
czterech tygodniach odchowu) do 6% (w 14 i 15 tygodniu odchowu) ilość oleju 
lnianego, stosunek PUFA n-6 : PUFA n-3 wynosił 1,51 (Jankowski i in. 2012).  
W badaniach Betti i in. (2009), podobnie jak w przeprowadzonym doświadczeniu, 
również zmierzano do ustalenia okresu podawania kurczętom mieszanek, udziałem 
siemienia lnianego, jaki byłby niezbędny do uzyskania wymaganego (3 mg ∙ 1 g-1) 
poziomu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, aby mięso mogło być 
oznakowane jako źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3. 
Odpowiednią ilość tych kwasów uzyskano żywiąc kurczęta brojlery przez 10 dni 
mieszanką zawierającą 17% siemienia lnianego lub przez 26 dni mieszanką, w której 
było 10% tego surowca. Autorzy stwierdzili ponadto, że wzrost PUFA n-3 był  
w 95% spowodowany przez kwas α-linolenowy, a nie inne kwasy z tej samej 
rodziny. Natomiast Zduńczyk i Jankowski (2012) przeprowadzili doświadczenie  
na indykach, w którym oceniali fizjologiczne i produkcyjne efekty stosowania  
w dietach zróżnicowanej ilości oraz czasu podawania oleju sojowego i lnianego, 
zmierzając do określenia najmniejszej ilości PUFA n-3 w mieszance paszowej, 
niezbędnej do zawężenia stosunku PUFA n-6 : PUFA n-3 maksymalnie do pozio-
mu 4 : 1. Wykazano, że zmniejszając udział i skracając okres podawania oleju 
lnianego można uzyskać mięso z wyższym od idealnego stosunkiem PUFA, ale 
nieprzekraczającym zalecanego w diecie człowieka 4 : 1. 

Oprócz cech chemicznych, o jakości mięsa decydują cechy fizyczne i organo-
leptyczne (tab. 8). Wykazano, że mięso kurcząt z grup doświadczalnych miało 
istotnie wyższą kwasowość od ptaków z grupy kontrolnej. Początkowe pH mięśni 
piersiowych dowodzi, że mięso kurcząt z grupy doświadczalnej można zakwalifi-
kować jako mięso normalne, natomiast ptaków z grupy kontrolnej do mięsa z wadą 
DFD (dark, firm, dry), bowiem ich pH było powyżej 6,4. Z kolei pH 15 mięśni 
udowych pozwala na zakwalifikowanie ich do mięsa normalnego, pomimo że  
u kurcząt grupy kontrolnej było wysoce istotnie wyższe niż z grupy 
doświadczalnej, ale nie przekroczyło zakresu podawanego przez Trojan i Niewia-
rowicz (1971). Według wymienionych autorów mięso normalne to takie, którego 
pH mierzone 15 minut po uboju wynosi 5,9–6,2, z oznakami wady DFD > 6,4,  
a z wadą typu PSE < 5,7. Pomimo wysoko istotnych różnic międzygrupowych  
w początkowym odczynie obu mięśni, po 24 godzinach chłodzenia stopień zakwa-
szenia mięśni wszystkich ptaków był podobny, z tym że w mięśniach piersiowych 
tempo glikogenolizy było intensywniejsze niż w mięśniach udowych. Cechy 
organoleptyczne ocenianych mięśni nie zależały ani od rodzaju oleju w mieszankach, 
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ani od okresu podawania mieszanek z udziałem oleju lnianego. Dowodzi to, że 3% 
oleju lnianego w mieszankach nie oddziałuje negatywnie na poszczególne cechy 
smakowe mięsa kurcząt brojlerów. Większa ilość (ok. 5%) tego oleju w mie-
szankach dla drobiu w sposób istotny pogarsza jakość sensoryczną mięsa kurcząt 
brojlerów (Osek i in. 2005). Ze względu na ujemny wpływ oleju lnianego na cechy 
sensoryczne mięsa indyków Jankowski i in. (2012) wskazują na potrzebę skrócenia 
okresu podawania go w mieszankach dla tego gatunku drobiu. 

Tabela 8 
Cechy fizyczne i organoleptyczne [pkt] mięśni kurcząt brojlerów 
Physical and organoleptic[scores] characteristic of broilers muscles 

Wyszczególnienie 
Item 

Grupa — Group 
SEM 

K D-1 D-2 
Mięśnie piersiowe — Breast muscles 

pH15 6,47A 5,99B 5,92B 0,05 
pH24 5,11 5,03 5,04 0,03 

Zapach — Flavour 4,37 4,06 4,19 0,15 
Soczystość — Juiciness 4,50 4,12 4,25 0,18 
Kruchość — Tenderness 4,50 3,75  4,00 0,12 
Smakowitość — Palatability 4,44 4,19 4,25 0,18 

Mięśnie udowe — Thigh muscles 
pH15 6,25A 5,68B 5,60B 0,08 
pH24 5,59 5,68 5,60 0,04 

Zapach — Flavour 4,50 4,33 4,33 0,17 
Soczystość — Juiciness 4,50 4,66 4,66 0,09 
Kruchość — Tenderness 4,33 4,17 4,17 0,04 
Smakowitość — Palatability 4,42 4,66 4,58 0,20 

Wartości w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy a, b – P ≤ 0,05, A, B – P ≤ 0,01  
Means in rows with different letters differed significantly at a, b – P ≤ 0.05; A, B – P ≤ 0.01  

Podsumowanie i wnioski 

• Żywienie kurcząt brojlerów w różnych okresach odchowu (cały odchów, 
starter, grower) mieszankami zawierającymi w składzie 3% oleju lnianego  
nie miało istotnego wpływu na wskaźniki odchowu, wydajność rzeźną, umięś-
nienie ptaków oraz cechy organoleptyczne ocenianych mięśni. 

• U kurcząt, które w pierwszym okresie odchowu otrzymywały mieszanki na-
tłuszczone samym olejem sojowym, a w drugim okresie mieszankę zawiera-
jącą mieszaninę oleju sojowego i lnianego stwierdzono większe otłuszczenie, 
zwłaszcza w stosunku do ptaków z grupy kontrolnej. 
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• Wyliczony stosunek PUFA n-6 : PUFA n-3 w lipidach mięśni kurcząt, które 
przez cały okres odchowu lub tylko w okresie grower żywiono mieszankami 
zawierającymi 3% oleju lnianego i 3% oleju sojowego był bardzo podobny  
i prawie bliski idealnego — zalecanego w diecie człowieka, natomiast  
w mięśniach kurcząt, które tylko w okresie starter otrzymywały mieszanki  
z ww. olejami, a w okresie grower z samym olejem sojowym był czterokrotnie 
szerszy i wynosił prawie 10 : 1. 

• Reasumując, uzyskane wyniki dają podstawę do zalecania natłuszczania tylko 
mieszanki grower mieszaniną oleju sojowego i lnianego (po 3%), bowiem 
pozwala to na uzyskanie optymalnego (od 1 : 4 do 1 : 1) stosunku PUFA n-6 : 
n-3 w lipidach mięsa, porównywalnego do mięśni kurcząt, które przez cały 
okres odchowu żywiono mieszankami z udziałem 3% oleju lnianego. 
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