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Ghemical composition of selected fish feed materials
Summary

The analvsis of the chemical composition in the fish meal examined indicated the total protein at the amount
of 58.9% and it was protein of a very good digestibility (86.74%). Fish oil was characterized by a high content
of essential unsaturated fatty acids and especially n-3 fatĘ acids (DPA from 4.2 to 13.83oń and,DIIA from 7.91
to l3.85%). Fish mea| modified by the supplementation of plant protein, keratin or the mixture of these
components influenced the increase of the part of total protein (from 60.33 to ó8.85%). However, it led to
a decrease of its digestibility (from 67.20 to 72.320^). The technological process of extrusion increased protein
digestibility in feathers meal by 7.39'^. Modified fish meals are valuabl€ sources of protein but they should be
treated as protein concentrates with a label indicating their chemical composition and nutritive value.
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Wycofanie mączek zwierzęcych z żywienl,a zwierząt
gospodarskich zwiększyło popyt na materiały paszowe po-
chodzące z ryb. Zgodnie z Rozporządzeniem WE 11141200
Parlamentu Europejskiego i Rady 2 zdnia 3 pażdzlemlka
2002 r., ustanawiającym przepisy zdrowotne zwtązane
z ub o czny mi produktami p o chodzeni a zw ierzęc e go ni e prze-
znaczonymi do spozycia przezludzi, materiałem kategorii 3

sąuboczne produkty zwierzęce, między innymi takie, j ak ryby
lub inne zwierzęta morskie, z wyjątkiem ssaków morskich,
złowionych na otwartym morzu w celu wyprodukowania
z nichmączki rybnej oraz świężę uboczne produkty z ryb po-
chodzący ch z zakładów wltw arzający ch produkĘ rybn ę przę-
znaczone do spożyci a p rzez ludzi. Spotykane na rynku rybne
materiŃy paszowe to ryby łowione na cele paszowe orazwy-
sortowane ryby niekonsumpcyjne, odpady rybne z obróbki
wstępnej, inne odpady rybne (np. spady z wędzenia) prze-
tworzone na mączkę rybną. Szlamy z wycieków termicznych
po gotowaniu ryb, olej rybny odciśnięty lub oddzielony ter-
micznię w procesie produkcji mączki rybnej lub pozyskany
z odcieków powstałych przy produkcji konserw rybnych (l,
5,6,1'7). Swieze ryby lub produkty uboczne przemysłu ryb-
nego mogąbyć wykorzysłwane do bezpośredniego skarmia-
nia dla mięsozemych zwietząt futerkowych (l8), mogą być
surowcem do produkcji materiałów paszowych lub dodatków
dietety czny ch c zy ter ap euĘ czny ch, np. chitoz any ( 1 ).

Według PN-A -868521 11, l94, mączka rybna to produkt otrzy-
m}ryvany z surowców rybnych i kalmarów ptzezichrozgoto-
wanie, usunięcie nadmiaru wody i tłtlszczu oraz rozdrobnię-
nie. P odobnie brzmi defi nicj a mączki rybnej w Rozp or ządze -
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1,2 wrzęśnia
2003 r. (Dz.IJ. Nr 165, poz. 1605). W nowelizacji tego roz-
porządzenia z dnia 30 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 32, poz.
280) do materiałów paszowych za7iczono równiez oleje ryb-
ne otrzymane w wyniku przetwarzania ryb i produktów ryb-
nych.

Spotykane na rynku, rybne materiały paszowe nie sąjed-
nolite pod względem składu chemicznego. Skład ten za7eży
od rodzaju ryb, odpadow rybnych i od komponentow stoso-
wanych do tworz eni a tzw. mączek rybnych mo dyfikowanych.
W polskim prawie i normach nie ma definicji określającej,
czym są zmodyfikowane mączki rybne, Mając nawzględzie
popyt i cenę rybnych materiałów paszowych oraz corazbar-
dziej zmniejszajapy się dostęp do globalnych zasobów ryb-
nych (system aty cznę ograniczanie wielkości połowowych ryb)
(15), podjęto próby tworzenia mieszaniny mączek rybnych
z bogatymi w białko komponentami roślinnymi (6, 8, 10).

Na rynku paszowym pojawiają się modyfikowane mapzki
rybne z udziałem białka roślinnego lub pochodzącego z hyd-
rolizowanej keratyny, często oferowane jako mączki rybne
bez podania ich składu chemicznego. W zaleznoścj od kom-
pozycji skład ten jest bardzo różny, czasami tylko zapach
świadczy o tym, ze jest to rybny materiał paszowy.

Celem badańbyła analtza składu chemicznego wybranych
rybnych materiałów paszowych i materiałów paszowych
z udziałem ryb wykorzysĘwanych do pro dukcj i pasz.

Matefiał i metody
Badania przeprowadzono na próbkach pochodzących z wybra-

nych rybnych materiałow paszowych. B adano mączkę rybną w czys-
tej postaci, mączkę rybną modyfikowaną z domieszką materiału
roślinnego i mączki zpierza wytworzone w latach 2003-2004 oraz
olej rybny wytworzony w latach 2000-2003 w jednym zakładzl,e.
Podstawową masę surowca do produkcji badanych mączek stano-
wiĘ ryby niekonsumpcyjne, takie jak: ryby pelagiczne. wysorto-
wane szproty, śledzie, sardynki oraz odpady produkcyjne pocho-
dząc e z zakładów rybnych przetwa r zaj ący ch 1 ako surowi ec, p rz ede
wszystkim takie ryby, jak: śledzie szproty, makrele, mintaje, dor-
sze czy sardynki.

Czas od pozyskania surowca do wl.tworzenia mączki nie prze-
Wacza 24 godzin, Zebrany surowiec z silosów kierowany jest do
wamika, gdzie jest gotowany w temp. 95-105'C przez okres 15-30



minut. Następnie przenośnikiem ślimakowym przemieszczany 1est
do prasy dwuślimakowej, w ktorej następuje wyciśnięcie odcieku
termicznego. Odciek ten pompami jest kierowany na linię tech-
nologiczną w celu oddzielenia wody, białka i oleju rybnego.

Komponenty modyfikowanej mączki rybnej to: ma3,zkarybna,
po ekstrakcyj na śruta s oj owa, mapzka z pier za (hydrolizowana ke-
ratyna) oraz mączka z pierza po ekstruzji. Komponenty te były
mieszanę podczas suszenia mączki rybnej. Skład poszczególnych
badanych paltii mączki rybnej i mapzki modyfikowanej był nastę-
puj ący: próbka 1 - mączka rybna I00oń; próbka 2 hydrolizowana
keratyna; próbka 3 - hydrolizowana keratyna po ekstruzji; próbka
4 mag,zkarybna45oń, keraĘna 35%, śruta sojowa 20%; próbka 5

- mączka rybna 55oń,keraĘla35oń, śruta sojowa 15%; próbka 6

magzkarybna65oń, keratyna 20oń,śruta sojowa 15%; próbka 7 -
mączka rybna 6 50ń, keratlłla 20oń, śruta soj owa I 50ń p o ekstruzj i.

Przeprowadzono równiez badania oleju rybnego uzyskiwanego
według technologii opisanej we wcześniejszej publikacji (3) z od-
cieków powstĄch przy produkcji konserw rybnych oraz w warni-
ku mączkarni przy ptzetwarzaniu odpadów rybnych i ryb niekon-
sumpcyjnych na mączkę rybną. Siedem próbek oleju, pobranych
z różnych parlii w różnych terminach, poddano anatlzte chemicz-
nej. Określono zawartość podstawowych składników pokarmowych
oraz skład aminokwasowy białka, Podstawową analizę chemiczną
mączek wykonano standardowymi metodami wg AOAC (1). Ozna-
czenie aminokwasów przeprowadzono na automatycznym anali-
zatorze aminokwasów Biochrom 20 plrrs. Oznaczęnle strawnych
substancji azotowych wykonano in yitro według PN-ISO 6655106l
12000 przy użycirr pepsyny o aktywności 1 : 100 wyprodukowanej
w BTL Sp. z o.o. Zakłady Enzymów i Peptonów w Łodzi. Na pod-
stawie uzyskanych wyników obliczono współczpnik strawności
białka ogólnego według wzonr:

WS- BS.100
Bo

gdzie: WS współczynnik strawności, BS % białko strawne, BO
- ońbiałko ogólne.

Próbki oleju rybnego poddano ala]jzie chemicznej. oznaczając
rodzaj i ilość kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazo-
wej po poprzednim zmetylowaniu kwasów tłuszczowych w środo-
wisku kwaśnym metodą wg Peiskera (14). Rozdział estrów meĘ-
lowych kwasów tłuszczowych wykonano na chromatografte gazo-

Tab. 1. Wyniki analizy chemicznej próbek mączek rybnych i mączek rybnych mo-
dyfikowanych

wym PYE Unicam - seria 104 z detektorem płomieniowo-jonizu-
jącym (FLD). Piki estrów metylowych kwasów tłuszczowych
zidentyfikowano, porównując ich czas retencji z czasem pików
wzorców kwasów z mieszaniny o znanym składzie - firnry
Applied Science Corporation. Badania wykonano w Katedrze Ana-
Iiz Instrumentalnych Wydziału Nauk o Zy,wności UWM. Oznaczo-
no również liczbękwasowąw mg KOH/g(12) oraz liczbę nadtlen-
kowąw meq Orlkg (13).

Wyniki iomówienie
IJżyta w doświadczeniu mączka rybna (tab. 1) w czystej

postaci (próbka l) posiadała poniżej 60ońbiałka ogólnego
o wysokim współczynniku strawności. Mączkata cechowała
się wysokim udziałem tłuszczu w poróv/naniu z mapzką stan-
daryzowaną o udziale do 10oń tłuszczu. W badanej mączce

rybnej stwierdzono wysoki udział wapnia i fosforu. Posiada-
ła ona niską liczbę kwasową i liczbę nadtlenkową świadczą-
cąo słabo nasilonychprocesach autooksydacji oraz o jej świe-
zości i tym samym o dobrej jakości zdrowotnej.

Hydrolizowana kerałna (mączka z pierza) charakteryzo-
wała się dtlżym udziałem białka ogólnego o niskim współ-
czynniku strawności (ab. l). Proces ekstruzji podniósł wspóŁ
czynnik strawności keratyny o około 16,50ń. Poprawa efek-
tywności hydrolizy er'zymalq;rcznej w ekstrudatach moze na-
stępować w wyniku rozwinięcia łańcuchów białkowych, co
zwiększa Iiczb ę wiązań pepĘdowych do stępny ch en zymom
proteolitycznym ( l 6). Mączka z pierza posiadała wyższy, niż
w przypadku magzki rybnej, poziom energii brutto, Keratyna
cechowała się niskim udziałęm składników mineralnych
i tłlszczu orazwyższym udziałem włókna surowego. Procen-
towy udział tych składników miał wyraźny wpływ na skład
mapzek rybnych modyfikowanych,

Występujape na rynku paszowym,lna§zki rybne o deklaro-
wanym poziomie białka ogólnego powyzej 65oń możnapo-
dejrzew ać o to, że ich producenci,,wzbo gacaj ą'' j e (cena mapz-
ki zalezna jest od zawarlości białka ogólnego), dodając mączki
z pterza, nie deklarujap tego w składzie mączki. Wazne jest,
aby wraz ze wzrostem poziomu białka ogólnego utrzymana

zostałajego wysoka strawność. Otrzy -

mane wyniki badań wykazują że mo-
dyfikowana mączka rybna posiadała
zwiększoną zaw artośc białka ogólnego
w zależności od procentowego udziaŁu
komponentów tj. od 60,330ń (próbka 7)
do 68,05% (próbka 4), jednocześnie
obserwowano, w porównaniuze wspóŁ
czynnikiem strawności magzki rybnej,
jego zmniejszenie o I],3Boń w próbce
4, o 16,54oń w próbce 5 t o I4,42oń
w próbce 6. Wzrost zawartości białka
ogólnego w mączcę modyfikowanej jest
wynikiem dodania przede wszystkim
mączki z pterza. Modyfikacja mączki
rybnej prowadzi do obnizenia jej kosz-
tów produkcji przy zachowaniu wyso-
kiego udziafu białka, jednak moze pro-
wadzić do obnizenia jego strawności.
Procęs ekstruzj i podniósł współczynnik
strawności mączki modyfikowanej
o'7,39oń. Z zęstawienia próbek mączek
modyfi kowanych najbardziej korzysfire
zywieniowo wskaźniki otrzymano
w próbce 7, w ktorej przygotowaniu
istotne znaczęnię miał proces ekstruzji
(tab. l).

Wyszczególn ien ie

mąr,ł],ylnr|'*r,j*.r'

P róbki
lll4|5|6|7

Mącrka rybna modyfikowana

Sucha masa (%)

Popiół sulowy (%)

Białko ogólne (%)

Białko sltawne (%)

Współczynnik stlawności (%)

Tłuszcz surowy (%)

Włókno surowe (%)

Enetgia brutto (MJ/kg)

Ca (s/(s)

P (s/(s)

Liczba kwasowa w mg KOHig
(wg PN-88iG-04018/06
ze zmianami)

Liczba nadllenkowa w meq
02/(s (ws PN-88/C-04288n0
ze zmianami)

94,19

17,54

58,90

51,05

86,74

15,16

0,64

21,62

51,73

49,81

16,00

7,90

92,15

1,61

83,20

29,73

35,73

5,94

1,20

22,69

15,73

3,83

90,80

28,00

94,44

2,74

84,69

44,28

52,28

6,88

1,39

23,39

20,04

7,36

86,30

19,30

96,82

9,73

68,05

Ą7,20

69,36

11,15

,l,07

22,6Ą

24,56

2Ą,27

29,60

9.1 0

92,28

11,22

64,45

43,31

67,20

8,75

1,29

21,10

31,51

26,93

28,40

7,30

93,01

13,31

61,53

44,50

72,32

1 0,86

1,09

21,28

34,94

28,18

21,90

6,80

96,24

13,97

60,33

48,09

79,7,|

1 4,63

1,56

2,|,96

32,03

33,39

19,50

8,70
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B adana m ąc zka rybna p o siadała niższy pro c entow y udział
wielu aminokwasów w porównaniu z keratyrrą i mączkami
modyfikowanymi, ale była bogatsza w poządane w diecie
aminokwasy, takie jak: metionina 16,0 glkg,lizyna 4I,64
g/kg oraz histydyna i tryptofan. Mączki rybne modyfikowane
przez dodanie keratyny i śruty sojowej posiadały zmniejszo-
ny poziom Ęch aminokwasów, ale wyższy niżw mączkach
z pierza. Mączki te należy traktowac jako cenne żródło ami-
nokwasów niezbędnych w zywieniu zwierząt (tab.2). Mody-
fikacjamączek rybnych powoduje istotne zwiększenie zawar-
tości białka o pożądanym składzię aminokwasowym.

Poza białkiem pochodzenia rybnego, innym cennym ma-
teriałem paszowym, charakteryzĘącym się wysokimi warloś-

Tab.3. Skład kwasów tłuszczowych w próbkach oleju rybne-
go odzyskiwanego z wycieku termicznego powstałego przy
produkcji konserw rybnych pobranych z różnych partii (%)

Tab.2. Udział wybranych aminokwasów białka zawartego w próbkach mą-
czek rybnych i mączkach modyfikowanych (9/16 gN)

ciami odąrwczymijest olej rybny (tab 3).Waż-
nym wskaźnikiern j akości zdrowotnej tłlszcztl
jest, między innymi, zawafiość niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych §NKT)
(2,3).W badanych próbkach oleju rybnego
stwięrdzono kwasy tłuszczowę z rodziny
kwasu n-6 linolowego i z rodztny kwasu n-3
a-linolenowęgo, szazęgólnie dalsze jego me-
taboliĘ takie jak kwasy: eikozopentaenowy
(EPA od 4,20oń do 13,83oń) i dekozaheksaeno-
wy (DHA od],9I%o do 13,85%) (ab. 3). Wy-
niki wielu badań wykonanych w ostatnich la-
tach wskazują, że dodatek olejów rybnych
oprócz podniesienia wartości energetycznej
paszy może dęterminowaó skład tkanki tłusz-

czowej odkładanej przez organizmy skamianych nią zwie-
rząt. Na szczegolnąuwagę zasfuguje wzrost poziomu kwa-
sów: DHA i EPA (2,3,9, 11).

Materiały paszowe w czystej postaci, określone prawem,
(mączki rybne, oleje rybne) mogąbyć baządo tworzenia no-
wych (modyfikowanych) materiałów paszowych. Mączki ryb-
ne jako mod}fikowane materiaĘ paszowe mogąbyć cennym
źrodłęmbiałka, ale powinny być traktowane jako koncentra-
ty białkowe o znanym składzię chemicznym i wartości oĘ,rv-

,cZeJ.
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C 14:0 mirystynowy

C 14:1 miryslolenowy

C 
,l5:0 penladekanowy

C 16:0 palmilynowy

C 16:1 heksadecenOwy (n-7)

G 17:0 malgarynowy

C 17:1 malgarynolenowy

C 18:0 stearynowy

G 18:1 oleinowy (n-9)

G 18:2 linolowy (n-6)

C 18:3 linolenowy (n-3)

C 20:0 alachidowy

G 20;'l eikozanowy (n-9)

C 20:4 alachidonOwy (n-6)

C 20:5 eikozapentaenowy EPA (n-3)

C 22:6 dokozaheksaenowy DHA (n-3)

4,08

0,45

0,50

14,58

4,95

0,79

0,5,|

2,36

33,1 7

8,97

4,67

1,81

2,88

0,79

7,33

10,44

2,93

0,23

0,30

11 ,73

3,12

0,20

0,22

1,98

23,10

3,65

2,64

0,24

1,58

0,48

4,20

8,06

5,66

0,64

0,62

17,85

6,74

1,25

0,99

3,24

42,72

12,55

5,47

2,79

5,97

1,59

13,38

13,85

na§ycOne

je dnonienasycone

Wie l0nienasycOne

z rcdziny n-6 ,

z rOdziny n-3


