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Summary
The modified dietary fishmeal (MDFM) (25oń of total protein and 25Yo of crude fat) was administered in

starter and grower mixtures in the amounts: O (group I -- control), 5 (group 2) and 8 7o (group 3I) over a
period of 42 days of broiler feeding. An estimation of broiler performance (body weight, feed intake, chicken
mortality) and slaughter analysis of the after slaughter quality of the broilers was carried out. Sensory param-
eters (color, taste, smell, tenderness and juiciness of meat) of breast and thigh muscles and their physical and
chemical features (dry matter content, crude fat, total cholesterol and pH, polyunsaturated fatĘ acid, includ-
ing PUFA, n-6 and n-3) were also evaluated. An improvement of the effectiveness of broiler feeding was
determined, but it also caused a worsening of the sensory features of the meat (fish odor). The intensive fish
flavor was eliminated in group ż after the broilers were fed the grorver mixture rvithout MDFM for about 7
days before the slaughter of the birds. Broiler muscles from groups 2 and 3 had a significantly higher content
of raw fat and total cholesterol in comparison with the control group. At the same time an increased content of
PUFA n-3 and a decreased rate of n-6/ n-3 was determined in the meat of broilers fed with the MDFM supple-
ment. These results are profitable, especially from the point of view of the nutritional quatiĘ of the meat.

MDFM can be used in mixtures for broilers, but at a limited rate (max 5 7.) and it is necessary to eliminate
MDFM from grower mixture at least 7 days before the bird slaughter.
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Konieczno śc o graniczania produkcj i mączek zw j e -

rzęcych (z ssakow) i ich stosowania w,zywieniu zwie-
rząt gospodarskich, spowodowała wzrost zaintereso-
wania surowcami i komponentami paszowymi pocho-
dzęnia morskiego, głównie mączkamt, olejani i kon-
centratami rybnymi (5,J,l3). Obok ich niewątpliwie
wysokiej wartości pokarmowej istnieją pewne ograni-
czenia rywteniowe, wynikające z możliwości pogorsze-
nia walorow smakowo -zap achowych mięs a, tŁlszczow
czy jaj (rybi posmak). Spowodowane jest to zawatlioś-
cią w surowcach i paszach rybnych niektorych zwjąz-
ków azotowych (trojmetyloamina), siarkowych (mer-
kaptany) i innych substancj i odorotwórc zy ch (24, 25),

*l Badania wykonalro r,r. ralnach realizacji projektu celorvego nr 5 P06Cj
o]999,C4076

W Polsce prowadzone są badania nad wykorzysta-
niem roznych pasz rybnych w żyrł,ieniu drobiu nieś-
nego, jaklrzeżnego, na ogołz pozytywnym efektem
(4, 6, II,20).Istnieją też dane w zagranicznym piś-
miennictwie (7,9,15, l9) wskazujące na korzystne
oddziaływanie olejow i mączek rybnych na produk-
cyj ność drobiu, j ak rórł,niez poprawę walorów odzyłv-
czych mięsa czy jaj, wynikającą ze wzrostu w nich
zawarlości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
zrodziny PUFA n-3 (głownie EPA, DPA i DHA), jak
i z mozliwości obniżenia poziomu cholesterolu w pro-
duktach drobiarskich.

Celem badań było określenie wpływu róznych da-
wek mączki rybnej modyfikowanej na efektywność
odchowu brojlerów oraz cechy sensoryczne i fizyko-
chemiczne mięsa kur cząt.
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Matetiał imetody
Mączka rybna jest produktem białkowo-tłuszczowym

powstałym z odpadów technologicznych rł, przetwórstwie
rybnym lub całych niekonsumpcyjnych ryb morskich, Sto-
sowany produkt o nazwie handlowej mączka rybna mody-
fikowana (MRM) powstał nabazle oryginalnej technolo-
gii opracowanej w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni
i firnrie Big-Fisch S.A. w Gniewinie. Modyfikacja składu
tej mączki polegała na dodatku komponentów roślinnych,
głownie otrąb pszennych. Szczegółowy skład chemiczny
MRM zostałprzedstawiony w osobnej publikacji (3).

Eksperyment prowadzono na 2]0 kurczętach - brojle-
rach ISA-215 przydztelonych do trzech grup (1 kontrolna
i 2 doświadczalne).Każdaznich obejmowała 3 podgrupy
po 30 osobników: 15 kogutkórv i 15 kurek utrzymywanych
r,l, jcdnym kojcu (na ściółce). Kurczęta były seksorł,ane
w wylęgarni. Podział na 3 grupy wynikał z zastosowania
różnych dawek MRM, tJ. 0% (gr.l kontrolna),5% (gr.lI)
i B% (gr, II| (tab, 1).

Oprócz MRM i oleju rzepakor,vego (ORz) w skład tnie-
szanek wchodziły śruty (ęczlnienna, pszenna i sojowa),
a z dodatków tnineralno-witaminowych: kreda i sól pastew-
na, fosforan dwuwapniowy, premiks typu DKA Starler lub
Grower. Zastosowane mieszanki stafter i grower były zbll-
lansowane pod względe1-1r zawartości składników pokarmo-
rł,ych i odpowiadały generalnie rł,artościotrr zalecanyn
w Nonnach Zywienia Drobiu ( 16), clrociażniędzy grupa-
n-ri wystąpiły pewne różnl,ce w zawartości energii i białka
oraz metioniny i lizyny (tab.2). Kurczęta wazono indywi-
dualnie w 1,,2l i 42 dniu życia. Rejestrowano codziennie
ztlżycl,e paszy oraz zaclrorowania i padnięcia ptaków. Na
tej podstawie obliczono wskaznik efektywności odchowu
czyli europejski indeks produkcyjny (E]P) (B).

Po zakończęniu odchowu, tj. w 42 dniu zycia, poddano
dekapitacji po l0 ptaków (5 kurek i 5

kogutków) losowo wybranych z każdej
grupy, Określono wydajność rzeżną tu-
szek wg metody zalecanej przez Z1,ołec-
kiego i Doruchowskiego (26), następnie
poddano je uproszczonej dysekcji, wy-
dzielając mięśnie piersiowe fiasne) i nóg
(ciernne), Dokonano oznaczeń fizyko-
chemicznych mięśni piersiorvych i udo-
rł,ych (sucha masa, pH, zawartośc tłusz-
czu i cholesterolu) wg metod podanych
przez Pikula ( l 7). Ponadto wyekstraho-
wano tfuszcz z mięśni piersiowych i udo-
wych i poddano analizom laboratoryjnym
(metoda chromatografii gazowej) na za-
wartość nienasyconych kwasów tłusz-
czowych (PUFA), w tym z rodziny n-6
in-3 (22).

Określono cechy organoleptyczne
rnięśni (uprzednio poddając je obróbce
terrnicznej) oznaczając: barwę, smak,
zapach, kruchość i soczystość w skali 5-
purrktowej (l). Ocenę sensoryczną tych
rnięśni powtórzono u 30 kurcząt (po l0
zkażdej grupy) ubitych w 49 dniu życia,
tl. po 7 dniach podawania mieszanki gro-
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wer pozbawionej MRM. U kurcząt tych nie określano juz
p arametrów prod ukcyj nych, w skaźni kórv war1o ś c i r zeżnej
czy cech fi zyko-chemicznych mięśni.

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie przy
uzyciu testu t-Studenta w oparciu o program komputerowy
Statgraphics v, 5.0.

Wyniki iomówienie
W okresie skanniania rnieszanki stafter (do 21 dnia

życia ptaków) przyrosty masy ciała kwcząt ptakow
mieściły się w granicach3ż,9 - 34,9 g dziennie, co
na\eży uznac za wynik zadawalający. W 42 dniu na-
stąpiło zróżnicowanie masy ciała ptaków, najlepsze
wyniki uzyskano w grupie III, która otrzymywała80ń
MRM; takze dobre wyniki uzyskano w grupie II (5%
MRM). Srednia nrasa ciała w grupach doświadczal-
nych (II i III) była qyższa o odpowiednio 7,1 i 13,5o/o

w porównaniu z kontrolną (I) (tab. 3). Jest to istotna
r óżnica z punktu wi dzen ia efektywno ści produkcyj n ej
i ekonomicznej chowu drobiu rzeżnego (8), tym bar-
dziej że zużycie paszy było niższe o odpowiednio ż,4
i 3.4oń w grupach otrzymujących MRM w porówna-
niu do grupy kontrolnej. Padnięcia i brakowaniazdro-
wotne były podobne we \^/szystkich grupach i wynio-
sły 4,4-6.7oń, co mieściło sięw notmach technologicz-
nych cliowu brojlerów.

Europejski indeks produkcyjny (EIP) był najwyż-
szy w grupie III, gdyż wyniósł 249, a w grupie I uzy-
skał tylko 218 pkt. Takżę rł,grupie lI był on wysoki
235 pkt. Wartości te są porównywalne z wynikami
odchowu kurcząt w krajach UE,.

Tak więc u, odchowie brojlerów do 42 dnta życta,
przy zastosowaniu 5 lub 8% MRM uzyskano batdzo
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Tab. l. Układ doślviadczenia

Starter 1-21 dni

Grower 22-42 dni

5%ORz

5%ORz

5%MBM+5%ORz

5%MRM+4%()Rz

8%MRM+5%ORz

8%MRM+3%ORz

Tab.2. Skład mieszanki starter i grower z udziałem MRM (g/kg)



Tab. 3. Wyniki produkcyjne i ocena poubojowa brojlerów ubijanych w 42 dniu
odchowu

korzystne efekty produkcyjne. Wynik ten jest tym bar-
dziej interesujący i istotny zpraktycznego punkfu wi-
dzenia, że w zastosowanych mieszankach nie było
mączkimięsnej czy mięsno-kostnej. Natomiast w mie-
szance growerw grupach II i n korzystniejszybył sto-
sunek energetyczno-białkowy oTaz więcej było me-
tioniny ilizyny,które pochodzlły zMRM (3). Ęm też
naleĘ tłumaczy c uzyskani e korzystni ej s zych wynikow
produkcyjnych w grupach doświadczalnych. Inni au-
torzy (6, 11, 12) takze stwietdztli Iepsze wyniki pro-

Tab. 4. Ocena §en§oryczna mięśni piersiowych (p) i udowych
(u) u kurcząt w 49 dniu życia (pkt.)

,59 (8l

dukcyjne u kurcząt brojlerow otrzymu-
jących w mieszankach starter i grower
koncentraty roślinno-rybne lub rybno -
mineralne, aczkolwiek ustalenie opty-
malnego ichpoziomu jest dość trudne.
Warto podkreślić, iż Korniewicz i wsp.
(13) zastosowali w zywieniu tuczni-
ków mieszanki z udziałęm 1 0% MRM,
uzyskując poprawę wynikow produk-
cyjnych i mięsności tych zwierząt.

Wyniki wydajności rzeźnej jak
i uproszczonej dysekcji (tab. 3) były
mało zr ożnicowane. Naj wyzszą lqydaj -
nością rzeżną (7 4,1 5%) char aktery zo -
wały się ptaki z grupy II, a najniższą
z grupy I (12,1%). Srednie wartości
tego wskaźnika były w grupach do-
świadczalnych wyższe o ok. 20ń
w porównaniu z grupąkontrolną lecz
nie były to różnice statystycznie istot-
ne.Udział mięśni udowych (z kością)
oraz piersiowych był podobny we
wszystkich grupach, a zatstnlałę toż-
nice także nie były statystycznie istot-
ne. Inni autorzy (2, 4,2I) również nie
stwierdzili wpływu r o dzaju tłuszczu

paszowego na wyniki poubojowe kurcząt. Decydują-
cy wpływ na syntezę białka lub odkładanię tŁaszczu
w ciele brojlerów, a więc pośrednio na ichwartoścrzęż-
ną wywiera ilość i jakość białka (głownie skład ami-
nokwasowy), a także stosunek energii metabolicznej
do aminokwasow (10). Zagadnienia te nie byĘ jednak
przedmiote m szcze gółowych badań autorow,

Tab. 5. Cechy fizyko-chemiczne mięśni kurcząt ubijanych
w 42 d,niu życia

Objaśnienie: a,b oraz A,B warlości średnie w wierszach ozna-
czone różnymi mĄmi literami róznią się istotnie przy p < 0,05,
a duzymi - przy p < 0,01 .

Masa ciała kurcząt w 1. dniu

Masa ciała w 21. dniu

Dobowy przyrosl masy ciała do 21. dnia życia plaków

Masa ciała w 42. dniu (kg)

Padnięcia ibtakowania w okresie odchowu

7użycie paszy na 1 kg przyroslu masy ciała (kg)
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Objaśnienia: jak w tab. 4



Oc enę sensoryczną mi ęśni kur cząt przept ow adzo -
no dwukrotnie, tj. po 42 i 49 dniach życta, Po 6 tygo-
dniach odchowu klrcząt,w mięśniach piersiowych jak
i udowych z grup doświadczalnych stwierdzono in-
tensywny zapach i posmak rybi, co dyskwalifikowało
je jako surowiec do przetwórstwa czy produkt do bez-
pośredniej konsumpcji. W tej sytuacji ponownie, d.
w 49 dniu dokonano oceny walorów organoleptycz-
nych mięsa tych kurcząt, ztym ze w okresie ostatnich
7 dni odchowu nie było juz MRM w składzie mie-
szanki grower. Mimo tego w grupie III stwierdzono
jeszcze lekki posmak rybi, zarówno w mięśniach pier-
siowych jak i udowych. Natomiast w grupie II nie wy-
stąpił już posmak rybi, a wartości wszystkich cech sen-
sorycznych (barwa, smak, zapach, kruchośó i soczy-
stość) były podobne jak w grupie kontrolnej (ab. a).
Wynika ztego,iżmączkarybna (MRM) nie powinna
byc stosowana w większych dawkach jak 50ń inależy
ją wycofać w końcowej fazie odchowu ptakow (co
najmniej 7 dnt przedubojem).

Ocena fizyko-chemicznych cech mięśni klrcząt
(tab. 5) wskazuje na brak różnic w kształtowaniu się
takich cech jak sucha masa i odczyn (pH). Natomiast
stwierdzono tendencję do większego otłuszczania się
tuszek w grupach doświadczalnych, co szczególnie
uwidoczniło się w zawartości tłuszczu surowego
w mięśniach udowych (gr. III, p < 0,01). Zawafisśc
cholesterolu była istotnie wyższa (p < 0,05) w grupach
il i n w mięśniach piersiowych, zaś w mięśniach udo-
lvych stwierdzono tendencje odwrotne, istotnie mniej
(p < 0,05) było bowiem cholesterolu w gr. III w po-
równaniu z gr.L Wyjaśnienie tego faktu nie jest ła-
twe, tym bardziej, że w literaturze istniejąrozbteżne
dane dotyczącę zawartości tłuszczu i cholesterolu
w mięśniach ptakow żywionych mieszankami ze zróż-
nic owanym ldziałęm tŁuszc ztt i b i ałka ró żn e g o p o cho -
dzenia (2, J , 7 4, 17 , 19 , 23) ,

Zaw artośc kwasow tłuszczowych wielonienasyco-
nych (PUFA)w tŁuszczu mięśni piersiowych była po-
dobna we wszystkich grupach, natomiast w mięśniach
udowych stwierdzono statystycznie istotny spadek
(p < 0,01) w grupie II w porównaniu z I i III grupą.
W mięśniach ciemnych i jasnych w grupach doświad-
czalnych nastąpił statystycznie istotny spadek zawar-
tości kwasow z rodziny n-6 przy wzroście n-3 (p <

0,01), co należy uznać zakorzystne z punkfu widze-
nia wartości odżywczej mięsa (14). Obliczony stosu-
nek n- 6/n-3 potwierdza te p ozytywne zmiany, wyniosł
on bowiem dla mięśni udowych w poszczególnych
grupach (I, il, UD odpowiednio 4,0;3,4l i2,6l,nato-
miast dla mięśni jasnych odpowiednto: 4,09; 2,73
i 2,42. Tak więc zwiększenie dawki MRM z 5 do 8Yo
spowodow ało znaczne obniżenie stosunku n-6ln-3,
lecz w większym stopniu dotyczyło to mięśni piersio-
}vych niz udowych. Interesujące wyniki uzyskał Rat-
nayake i wsp. (19), stosująewpaszach dlakurcząt4,8
i 12% mączki rybnej. Wraz ze wzrostem jej udziaŁu
nastąpił w mięśniach spadek zawartości PUFA oraz
PUFA n-6 przy wzroście PUFA n-3.Udział kwasów

z rodziny n-3 w mięśniach jasnych był prawie 2-Wot-
nie wyższy w porównaniu do mięśni ciemnych. Wy-
daje się, żepochodzenie surowca rybnego i skład kwa-
sów tłuszczowych tblszczu stosowanych mączek ryb-
nych odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu się
w mięśniach ptakow, jak i innych zwterząt, zawarto-
ści wielonienasyconych, długołańcuchowych kwasów
tŁuszczowych (PUFA), na co zr ęsztą wskazuj ą niekto-
re prace (7, 9, 14, I7, 19),

Reasumując na\eży stwierdzic, że mączka rybna
modyfikow ana możebyó stosowana w ograniczonych
ilościach (max 50ń) w typowych mieszankach starter,
zaś z mieszanek grower niezbędne jest jej wycofanie
na co najmniej 7 dni przed ubojem ptaków. Zastoso-
wana MRM wpływa korzystnie na wyniki produkcyj-
ne, a także zwiększa w mięśniach zawartość PUFA
n-3,przyczyniając się do poprawy wartości odżywczej
mięsa kurcząt,
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