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Weight and chemical composition of yolk sacs in lelation to the hatching phase and post-hatch peliod
of chicks kept in hatching eompańments

The aim of stud} was to define the effect of both phases of incubation in relation to the period during which
chicks were kept in hatching compartments on some characteristics of the yolk sac. The study examined
chicks hatched from eggs laid by COBB 500 hens łged 28 and,47 weeks. The hatching period was divided into
3 phaSes starting,,a1 the 480i 488 and 496 hour of incubation,respectively. Half the chicks hatched in every
phase were removed from the hatching compartment immediately K-, whereas the remaining chicks were
kept in the hatchery until incubation was completed in the 5l6th hour K*. The body weight of chicks removed
immediately following hatching was significantly higher (6-8%) compared to the weight of individuals kept in
the hatchery until the end of incubation. The K- chicks were characterised by having a remarkably higher
(about:,607o) wei§ht of yolk §acs compared to the K+ birds. The length of the period in which the chicks were
kept in the hatching compartment also significantly influenced the content of yolk sac lipids and in the case of
K+ its content was lower as well as the share of PUFA in lipids. The content of yolk sac protein was affected in
the same way in chicks hatched from eggs laid by the younger hens.

Thi]examinedl,characteristics were also dependant on the,phase of chick's hatching and the a§e of th
The chicks hatched in the earlier phase were lighten especially those delivered by the older hens. The
of yolk sacs was affected in a similar way: there was a higher SFA in yolk sac lipids from the chicks hatched in
the last phase of hatching but the PUFA c age of hens. A lower level of
MuFA was also ascertained,in the case of,th hat significant variations may
exist iń body and11}olk-sacl]wei§łrt and::in th in one-day-old chicks. It also
showed that these'differences were caused chick staying in the hatchery
and partly by the phase of hatching (incubation hour).
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Woreczek żołtkowy, ze względu na znaczenie dla
zarodka i pisklęcia, jest przedmiotem wielu badań.
W ostatniej fazie lęgu ulega on wciągnięciu do jego
jamy ciała, a zaburzenia tego procesu mogą stać się
pr zy c zy nąp ó źniej s zy ch wad p ępka, stąd też w ore c z ek
żołtkowy jest jednym z głównych wskaźników oceny
jakości piskląt (1). Składniki pokarmowe rezydualne-
go żołtka, których pula bezpośrednio zależy od masy
jaj wylęgowych, a pośrednio od rasy i wieku niosek
(4, 12, 13), są wykorzystyr,vane przęz pisklę w ciągu
kilku pierwszych dni życia, prowadząc w efekcie do
zaniku woręczkazóhkowego i zarośnięci akanaŁl żóh-
kowo-j elitowego tkanką limfoidalną (8). Tempo zani-
ku woreczka zółtkowego jestzróżnicowane; proces ten
zależy, między innymi, od technologii lęgu (2) oraz
warunków transporfu i wychowu piskląt. Nie bez zna-

czenia jest także żywienie - czas pierwszego karmie-
nia i pojeniaoraz skład karmy (9, 15), atakżę ewentu-
alne zakażęnia (1).

Wielu autorów zajmujących się badaniem worecz-
ka zóhkowe go, uwzględniaj ąc mozliwe do pr zew idze -
nta i zdęfniowania źródła zmienności ) zwraca uwagę
na dużązmienność populacyjną badanych parametrów,
stawiającą pod znakiem zapytania sens prowadzenia
badań. Wydaje się, ze pTzyczyny tej zmienności moz-
naupatrywać w synchronizacji lęgów i czasie przeby-
wania piskląt w komorze klujnikowej. Pisklęta opusz-
czające zakład wylęgowy, określane mianem jedno-
dniowych, w r zeczyw isto ś c i bywaj ą w r óżnym wieku,
gdyż kbjąsię w rózny ch fazach, a zatęm przęz różny
czas sąprzętrzymywane w klujniku )częgo konsekwen-
cją jest stopień zaawansowania zanl,ku woreczka



zóhkowego - wykorzystania endo-
gennych składników pokarmo-
wych (5, 6).

Celem badań była weryfikacja
hipotezy, czy i w jakim stopniu
faza khlcia piskląt pochodzących
od niosek w róznym wieku i czas
przebywania w komorze klujniko-
wej rzutują na masę, skład che-
miczny i tempo zanlku woreczka
zółtkowego piskląt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w fer-

mie: Drobiarstwo - Dztały Specjalne
w Dębówce l.< Gory Kalwarii oraz
rł, Tnstytucie Zywienia Zwierząt AR
w Lublinie. Badane pisklęta byV 1ę-

żone z jaj zniesionych przezkllry re-
produkcyjne COBB 500 w wieku 28
i 47 tygodni, równolegle utrzyn]ywa-
ne w dwu jednakowych kurnikach
ściołowo-rusztowych. Do wylęgu (na-
kładu) pTzeznaczono po 300jaj znie-
sionych tego samego dnia. Lęgi od-
bywały się w aparatach Petersime:
komora lęgowa-model ASl23, o po-
jemności 57 600 jaj oraz komora kluj-
nikowa model AS4H, o pojemnoś-
ci 19 200 juj. W aparacie lęgowym
do 18. dnia lęgu, utrzymywano tem-
peraturę 3J ,6oC + 0,1 oC; wilgotnośc
względną 50oń+ Ioń; zawartość CO,

Tab. 1. Wpływ fazy klucia i czasu pobytu w klujniku na ma§ę ciała pisklęcia i worecz-
ka żółtkowego (g) oraz zawartość bialka i tłuszczu w treści woreczka żółtkowego (%)
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8,21 (1,20)

8,46 (1,24)
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4,66 (1,46)

5,87 (1,15)

4,98B

6,37A

6,43A
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zawańość białka
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29,9 (1,09)

30,1 (1,02)

28,2 (0,86)

29,4A

26,0 (0,94)

27,9 (0,99)

29,0 (1 ,21)

27,7B

26,0 (1,23)

25,9 (0,97)

25,6 (0,81)

25,8

25,2 (0,98)

25,2 (0,87l'

26,0 (0,93)

25,5

25,6

25,6

25,8

zawartość lłuszczu
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0,15-0,30ń; wymianę powietrza 2,5- | x pobyt

17 ,7 (1,76|

14,8 (1,91)

15,8 (1,72)

1 6,1A

10,1 (1,69)

10,7 (1,86)

12,5 (1,76)

11.1B

24,0 (1,18)

24,0 (1,29|

23,6 (1,42\

23,9A

19,2 (1,13)

18,0 (1 ,26)

20,8 (1 ,17)

19.3B

21,0

22,2

21,6

wym, od 19. do 21 , dnia lęgu, tempe- objaśnienia: a, b rożnicę istotne statystycznie przy p < 0,05; A, B przy p < 0,01; (...)
ratura wynostła3'7,2-36,B'C; wilgot- odchylenie standardolve; * I pierwsza faza klucia (480 h inkubacji), ll faza dnlga
ność względna 50-]50ń; zawartość (488 h inkubacji) i III fazatrzęcia (496 h inkubacji); ** K- pisklęta wyjęte z klujnika
CO2 0,5-0,67o; wymian a powietrza bezpośrednio po wykluciu w danej fazte,K+ pozostawione w klujniku do końca klucia

6_1ó dŃlzarodek/h. w 518 h inkubacji

-3 dm3/jajo/h. W aparacie klujniko- w kluiniku

Okres klucia piskląt podzielono nattzy fazy: I (4B0. go-
dzina inkubacji),lt (48B. godzina inkubacji) i Ill (496. go-
dzina inkubacji). Pisklęta wyklute w każdej fazie przydzte-
lano do dwu równolicznych grup: K- i K+. Pisklęta K
wyjmowano z klujnlka natychmiast po wykluciu, natomiast
I(+ dopiero po zakończeniu całego okresu klucia, tj. po
516 godzinach inkubacji. Po wyjęciu z klujnika wszystkie
pisklęta niezwłocznie wazono indywidualnie, następnie
zkażdej grupy wybierano po B piskląt o masie najbardziej
zbliżonej do średniej, ubijano, a następnie wypreparowy-
wano i wazono woreczek żółtkowy. Woreczki, indywidu-
alnie zapakowane i oznaczone, schładzano do czasu prze-
prowadzenia analiz laboratoryjnych. W treści woreczka
zołtkowego oznaczano zawartość białka ogólnego (N x

6,ż5)1tłlszczu surowego oraz profil kwasów tłuszczowych
(KT). Białko i tłuszcz oznaczono metodami rutynowymi,
a profil KT metodą chromatografii gazowej w aparacie
INCO 505M. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie
metodą analizy wariancj i (k-krotna).

Wyniki iomówienie
Masa ciała piskląt. Przeprowadzone badania po-

twterdzająwptrv fazy kllcta na masę ciała; pisklęta
wyklute we wcześniejszej faziebyĘ istotnie lżejsze,
co szcze9olnie zaznaczyło się w przypadku piskląt 1ę-

żonych z jaj zniesionychprzez starsze nioski. Podob-
ne wyniki uzyskał Niedziołka (6), który przyczyny
omawianej zależności upatruje w stopniu odparowa-
niawody i resorpcji treści woreczkażohkowego. Masa
piskląt pochodzących od młodszych kur, wyjmowa-
nychz klujnika bezpośrednio po wykluciu, nie wyka-
zaŁa żadnej zalężności od fazy klucia. Zależność taką
stwierdzono natomiast w przypadku piskląt pozosta-
jących w klujniku do zakoiczenia klucia, co świadczy
o i sto tnym wpływi e interakcj i fazy klucia I c zasu pr ze -
bywania w klujniku na badaną cechę.

Masa jednodniowych piskląt zalężaŁa też od czasu
ich przebywania w komorze klujnikowej;ptaki wyję-

Stado 28-tygodniowe

Czas pobytu
Faza | *ńuinitu-- ) Ilaza

klucia- 'l I klucia

Stado 47-tygodniowe

Czas pobylu
w klujniku

l | 40.1 (1,8) 36,4 (2.0) | 38,2a l 48,1 (2,8) 44,8 (2,7| 46,4A

ll | 40,1 (2.4) 37,6 (2.0) | se,el ll 49,1 (2,8) 45,4 (2,8) 47,2B

lll | ło,1 1l,s1 37.1 (2,7| | 38,6b lll 50,0 (2,4) 48,6 (2,9) | łs,sc

],P,ll]l l oo,,o 37,08
W KlujnlKu 

I

lł'!ll 49.0A
W xlu|nlxu



te z klujnikantęzwŁocznie po wy-
kluciu byĘ zdecydowanie (6-8%)
cięższe od tych, które w klujniku
pozostawiono do zakonczęnia ca-
łego okresu klucia, Prawidłowość
tę obserwowano w przypadku po-
tomstwa kur niezależnie od ich
wieku. Oczywiste jest, ze nie tyl-
ko faza klucia czy czas przebyw a-
nia w komorze klujnikowej kształ-
fuj ą masę ciała piskląt . Zależy ona
także - a może przede wszystkim
- od masy jaja wylęgowego (sta-
nowi 65-70%omasy jaja), apośred-
nio od wieku nioski. srednia masa
jaj zniesionych w początkowym
okresie nieśności wynosiła 55,7 g
(SD 2,34), & w póżntejszym -
68,0 g (SD 3,45), co znalazło od-
zwierciedlenie w masie piskląt;
pisklęta wylężone z jaj zniesionych
przęz kury w wieku 28 tygodni
byĘ około 20ońlżejsze odpiskląt
pochodzących od niosek47 -Ęgod-
niowych. Podobne !\yniki uzyskali
Weytjens i wsp, (17).

Masa woreczka żółtkowego.
Masa wore czka żohkowe go, p ozo -
stająca w określonej proporcji do
masy ciała piskląt, wykazała pew -
nązależność od czynnikow do-
świadczalnych. U piskląt wylęzo-
ny ch z jaj po cho dząc y ch z p o cząt-
kowego okresu nieśności wpĘw
fazy klucia był nieco mniej wi-
doczny - średnia masa woreczka
piskląt z o statniej fazy klucia była
około 6% (p < 0,05) większa od
warto ś c i char aktery zuj ąc ej p o c zą-
tek klucia, podczas gdy u piskląt
pochodzący ch z pożntejszego
okresu nieśności różntca ta stano-
wiła aż 12% @ < 0,01). Istotny
wpływ fazy kllcia na masę wo-
ręczka zółtkowego stwierdzono
jedynie u piskląt przetrzymywa-
nych w klujniku do 516. godziny
inkubacji.

U wszystkich piskląt, ntęzalęż-
nie od wieku niosek, wyraźnte za-
znaczyŁ się wpĘw Qzasu przeby-
wania w klujniku na masę worecz-
ka żółtkowego. Srednia masa wo-
reczka żółtkowego piskląt, ktore
pozostawiono w kĘniku do koń-
ca klucia była około 650ń mniej-
sza od masy woreczka piskląt wy-
jętych z klujnika bezzwŁocznię

Tab,2. Wpływ fazy klucia i czasu pobytu w klujniku na profil kwasów tłuszczowych
lipidów woreczka żółtkowego pisklęcia (% sumy)
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Tab.2. c.d.

Objaśnienia jak w tab. l ,

(p < 0,01), co moze świadczyc o intensywnym wyko-
rzystywaniu składnikow pokarmowych woreczk a i pra-
widłowym uwodnieniu jego treści,

Warto'odnotować istotny statystycznie wpĘw inte-
rakcj i : faza klucia x czas przebry ania w kĘ niku, która
przejawia się tym, żęmasaworeczka żółtkowego pis-
kląt wyjmowanych z klujnika natychmiast po wyklu-
ciu była bardzo podobna,podczas gdy masa woreczka
pobranego od piskląt wyklutych we wcześniejszych
fazach t przetrzymywanych w klujniku była mniej sza,
najprawdopodobniej na skutek zuĘ cia składników re-
zydualnego żóhka, Co oczywiste, masa woreczkażóh-
kowego Ódzwierciedlała masę piskląt. Średnia masa
woreczka piskląt wylęzonych z jaj zniesionych przez

kury w wieku 28 tygodni była o po-
nad3Ooń mniejsza w porównaniu
z masą woreczka piskląt pocho-
dzących od niosek 47-tygodnio-
lvych,

Skład chemiczny woreczka
żółtkowego, Zawartość białka
ogólnego w woreczku zółtkowym
piskląt wylęzonych z jaj zniesio-
nych przez młodsze kury była
istotnie zależna od fazy klucia
(p < 0,05). Najmniej białka znaj-
dowało się w treści woreczka pisk-
ląt z pierwszej fazy lęgu. Istotny
(p < 0,01) okazał siętakze wpływ
czasuprzebywania piskląt w kluj-
nlkl;przetrzymanie do końca klu-
cia zmniejsryło zawartość badane-
go składnika o 6,10ń. Zawartość
białka w woreczku zółtkowym
piskląt starszych kur okazała się
znacznie mniej podatna na badane
czynniki zmienności, niemniej za-
obserwowano podobne tendencje
zmian. Jak wynika z danych pi-
śmiennictwa, średnia zawartośc
białka ogólnego w woreczku zółt-
kowym 1 -dniowych piskląt wynosi
20-30% (3,8, 14, 15). Rozpiętośó
jest zatem znaczna. Skoro - na co
wskazują badania własne - ani
fazaklucta, ani czas przebyłvania
piskląt w klujniku nie zmieniają
w tak znacznym stopniu udziału
białka, za zr óżnic owanie wpikow
muszą odpowiadać inne czynniki.
Jednym z ntch wydaje się wiek
niosek; średnia zawartość białka
w woreczkach piskląt pochodzą-
cych od młodszych kur wynosiła
28,50ń, a od starszych-25,7%o.

zawartość tłuszczu. w wo-
reczku żohkowym piskląt wylężo-
nych z jaj zniesionych przez 28-

i47-tygodniowe kury nie stwierdzono wpĘrł.u fazy
klucia na ilość tłaszczu. Zaobserwowano jednak inte-
re suj ąc ą tendencj ę doĘ cząc ą dy namiki zmlan: w śro d-
kowej fazie klucia zawartość tŁuszczlt zmniejszała się
w porównanis z faząpoczątkową, aw końcowej -
zw tęks zała, pr zy jmlj ąc naj wi ęks ze warto ś c i. S twi er-
dzono natomi ast wyr ażną zalezno ś ć zawarto ś ci tŁusz-
czLL w woreczku żołtkowym od czasu przebywania
piskląt w komorze klujnikowej. W woreczku piskląt
pochodzących od stada 2S-tygodniowego zawartośc
badanego składnika zmniejszyła się o ponad 30%o, a w
woreczku piskląt wykluĘch z jaj zniesionych przęz
47 -Ęgodniowe kury - o blisko 20%o. Zawartość tłusz-
czubyŁaprzy Ęmzalężna od wieku kur; w woreczku



p i skl ąt p o ch o dzący ch o d starszych nio s ek th,rs z cnlbyŁo
blisko 40% więcej: 2I,60ń w porównaniu z 13,60ń,
Z danych piśmiennictwa wynika, że zawartość tłusz-
czulw woreczku zółtkowym zawięra się w dosyć sze-
rokim przedziale - od 12'ń do 23% (II, 12,15, 16).
Niewykluczone, że w zróżnicowaniu tym ma swój
udziń także wiek niosek, nlę zawszę znany ekspery-
mentatorom, zwłaszczakorzystaj ącym z usług komer-
cyj nych zakadow wylęgowych.

Profil kwasów tłuszczowych. U piskląt wylężonych
z jaj zniesionych w początkowym okresie nieśności
fazaklucia istotnie różnicowała profil kwasow: pal-
mitynowego, oleinowego i arachidonowego, podczas
gdy w lipidach woreczka piskląt pochodzących od star-
szych niosek - jedynie ldział kwasu linolowego.
W wielu przypadkach stwierdzono zależnośó profilu
kwasów tłuszczowych od czasu pozostawania piskląt
w komorze kĘnikowej .Przetrzymanie piskląt do koń-
ca klucia zmniejszało istotnie udział kwasów: palmi-
Ęnowego, palmitooleinowego, linolowego i linoleno-
wego (stado 47-tygodntowe) oraz kwasu arachidono-
wego (stado 28-Ęgodniowe), azwiększaŁo udział kwa-
sów: stearynowego i oleinowego.

Z ale żno ś ct p o szc ze golny ch kw as ow tłuszc zowych
o d r o zw ażanych c zynników do świ a dc zalny ch znala-
zĘ odzwterciedlenie takżęw sumie kwasów nasyco-
nych ( SFA), z j ednym wiązaniem podwój nym (MLIFA)
i wieloma wiązantami podwójnymi (PUFA), W lipi-
dach woreczka żołtkowego piskląt z najpoźntejszej
fazy klucia, niezależnie od okresu nieśności, stwier-
dzono istotnie mniejszy udział PUFA. W przypadku
piskląt zmłodszego stada tak samo zmtęniał się profil
MUFA. Zkolęiudział SFA w lipidach woreczka pis-
kląt wykluĘch w trzeciej fazie był istotnie większy
niz stwierdzony w obu wcześniejszych fazach.

We wszystkich przypadkach zaobserwowano wpływ
wieku kur na profil KT; u osobników wylęzonychz jaj
zniesionychprzez starsze kury znacznie mniejszy był
udział PIIFA i SFA, większy natomiast - MUFA . Zróż-
nicowanie profilu kwasów tłuszczowych w lipidach
woreczka żółtkowego możę mtęc zllaczny wpływ na
rozwój pisklęcia. Brak, co prawda, jednomyślności co
do wykorzystania poszcze gólnych KT (7, I ż), niemniej
bardzo prawdopodobne jest, że wykorzystanie to nie
zachodziw takim samym stopniu. Według Noble i wsp.
(7) * lipidach woreczka rosnącego pisklęcia zmniej-
sza się udział kwasow palmitooleinowego i oleinowe-
go, a zwiększa- linolowego, co moze świadczyć o du-
Ęm zapotrzebowaniu na wsponrniane MUFA. Moż-
na by zatem przypllszczaó, że Iepiej powinny rozwljać
się pisklęta pochodzące z początkowej fazy klucia,
których lipidy w oreczka charaktery zow aŁ większy
:udziŃKTC16:1iC18:1.

Uzyskane wyniki wskazują żęmasa i skład worecz-
ka zółtkowego jednodniowych piskląt mogą być bar-
dzo zróżnicowane i zależęc od wielu czynników. Ba-
dacze pr ow adzący do świ adc zenia na pi sklętach z ko -
mercyjnych zal<ładów wylęgowych często nie mają
możliwo ści uzyskania materiału r zeczyw tście j edno -

ro dne go, c o moze r zutow ać na pr ecy zj ę eksp erymen-
tów. Przeprowadzone badania dowiodĘ ze pisklęta
pozornie w tym samym wieku różnią się tak masą
woreczka zółtkowego, jak jego składem chemicznym,
przede wszystkim zależnie od czasu przebywania
w komorze klujnikowej aparatl, chociaż fazaklucia
też okazuje się istotna.

Warto taWę zwrocić uwagę na wartość odchylenia
standardowego masy woreczka. Wartość ta (zrelaĘ-
wizowana względem masy woreczka) w grupie piskląt
wyjmowanych z klujnika bezpośrednio po wykluciu
była zaw sze znacznię mniej sza niż w grup ie przetrzy -

mywanej w klujniku do końca całego procesu klucia.
W pierwszymprzypadku wahała się od I4oń do I9"/o,
podczas gdy w drugim - od I9oń do 3Ioń. Większa
wartość odchylenia dowodzi nierównomiernego tem-
pa wykorzystywania endo gennych składnik ów żółtka
przęz pisklęta. Posłuzenie się w badaniach przetrzy-
manymi pisklętami prowadzi zatem do zwiększenia
osobniczej zmienności masy woreczka żóhkowego,
a w konsekwencji - utrudnienia interpretacji wyników
Uzyskane wyniki wskazuj ą także na złożonośc zależ-
no ś ci mi ęd zy char akterysłką woreczka zóhkowe go
a f az ąkllcia, czas em pr zebyw ani a p i s kl ąt w kluj niku
i wiekiem stada kur.
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