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Effect of initial nutlition of broilel chicks on yolk sac resorytion

Sulnmary
The aim of the investigations was to discover the influence of feedstuffs and complete feeds differing in

energy to protein ratio on the resorption rate of the yolk sac, its chemical composition and FA profile. Tłvo
experiments were carried out (A and B) involving Cobb chicks fed initially: a) corń ground or solvent soybean
meal during either 24 ar 48 hrs and,łr) prestarter type feed formulas differing in energy-protein ratio during
7 davs. In experiment a) it was confirmed that the experimental chicks' yolk sac weight (YSW) was in anv case
lower than YS\il of the control ones, especially those fed corn ground, which seems to meet chicks' require-
ments to a lower extent than solvent soybean meal does. The above-mentioned feeds, especially administered
during 48 hrs, enhanced the utilisation of endogenous fat and frequently significantly modified its fatty acid
profile.
l- In the B ,'experiment the rate of yolk sac resorption during the first week of rear,ing did not especially
depend upon the feed formula energy-protein ratio. On the contrary, the share of endogenous nutrients in
body weight gain was influenced by the energy-protein ratio. In the group given feed formula with increased
protein content, the share was lower by 50% compared to the others. The energy-protein ratio revealed the
significant impact on the yolk sac lipid content (the lowest in the control group). To a certain extent, the ratio
also alteied]the fatty acid profile: on the 3rd day of the experiment in the group fed a concentrate of the
broader en€rgy-protein ratio, the profile of C18:0 and C2Oz4 was the lowest, whereas during the subsequent
days the profile of any unsaturated C18 and C20:0 acid was significantly altered, which might suggest that
utilisation of individual fatĘ acids of yolk sac lipids varies in time within the initial phase of the broilers'
rearing.
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Podczas inkubacj i zarodek ni e wykorzystuj e ws zyst-
kich składników pokarmowych żółtka jaja; nie wszyst-
kte zużywa tez w jednakowym stopniu, Lipidy żołtka
zużywane są w około 50-750ń, dostarczając embrio-
nowi ponad 90Yo energli (7),Pozostałość endogenne-
go tŁuszczu woreczka żółtkowego jest wykorzystywa-
na przęz pisklę w najwcześniejszym okresie życia.
Podczas pierwszych 3 dni dostarcza on około 30%
energii uzyskiwanej zpaszy (5), Tfuszcz stanowi głow-
ny składnik pokarmowy woreczka żóhkowego, a jego
wykorzystanie - a zatem rownież tempo resorpcji
woreczka zależy od właściwości wczesnego zyłvie-
nia, na ktore składają się zarówno termin pierwszego
karmienia, jak i skład paszy. O 1|e z iliymprawdopo-
dobieństwem mozna pr zy jąć, że op o żnienie p ierws ze -
go karmienia intensyfikuje (ale ĘIkoprzezokoło 48 h)
wykorzystanie składników pokarmowych woreczka
żółtkowego (10), o tyle skład pierwszej paszy pozo-
staje przedmiotem kontrowersj i.

Dąząc do zapewnienia pisklęciu odpowiedniej po-
daży tego samego składnika pokarmowego, ktory
w okresie zarodkowym był dla niego podstawowym
żrodłem energii, należy respektować profil ęnzyma-
ty czny przewodu pokarmowe go. Powszechnie uw aża
się, ze aktywność Iipazy trzustkowej w początkowym
okresie życia piskląt jest niewielka, ale kierunek i tem-
po zmian akt}r;vności nie są już tak oczlłviste. We-
dług Nitsana i wsp.(6) oraz Noy'a i Sklana (8), sekre-
cjaltpazy trzustkowej zwiększa się powoli w okresie
od 4. do 2I.-23. dnia, ale juz Uni i wsp. (1 1) uważają
ze sekrecja rośnie jedynie między 4. a] , dniem, a mię-
dzy 10. a 14. - maleje, Z kolei Kroghdal i Sell (a)
wskazują na niezmienność aktywności ltpazy w jeli-
cie indycząt ptzezpierwszych 14 dni. Koniecznośc do-
stosowania żywtenia do profilu enzymatycznego na-
kazywaŁaby zatem ograniczyc udział tŁuszczu w pa-
szy dla piskląt, zwŁaszcza w pierwszych 5 dniach (5),
jednak Hulan i Bird (3) dowodzą że diety niskotłusz-
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czowe zmniejszająaktywnośó ltpazy, z częgo można
domniemyw ać, że zwiększenie zawartoś ci tŁuszczu
w paszy może jąnviększyć. Sugestie te cqmtązasadną
próbę zmianyproporcji energii metabolicznej do biał-
ka w dietachprzeznaczonych dla piskląt brojlerów i po-
wiązaniajej z tempem absorpcji składnikow pokar-
mowych wore czka żółtkowe go or az pt zyr ostem masy
c iała broj l e r ów. Za c el prezentowanych b adań pr zy j ę-
to zatem probę określenia wpĘwu proporcji energii
do białka w paszach i mieszankach typu prestarter, sto-
sowanych w pierwszych dniach odchowu piskląt broj-
lerów, na tempo resorpcji woreczka żółtkowego i jego
skład chem llzny ) ze szczególnym uwzględnieniem
tŁuszczu i profilu kwasów tłuszczowych.

Mateliał imetody
Badania prowadzono w ferrnie ,,Drobiarstwo Działy

Specjalne" w Dębówce k. Góry Kalwarii w okresie lipiec-
-grudzień 2001" Dwa kolejne doświadczenia (A i B) doty-
czyły wpływu początkowego zywienia na telTpo resorpcji
składnikow pokarmowych woreczka zołtkowego piskląt
brojlerów, ptzy czym doświadczenie A traktowano jako
pilotazowe, doświadczenie B jako właściwy eksperyrnent.

Badania przeprowadzono na pisklętach cobb, pochodzą-
cych z zakładu wylęgowego fermy, co pozwoliło na wy-
branie do eksperymentów osobników dokładnie w tym sa-
l-tlym wieku, Pisklęta selekcjonowano w klujniku o godzi-
nie l00'], a o 180()przenoszono do kurnika. Odchów prowa-
dzono w klatkach, w standardowych warunkach środowi-
skowych przez 14 dni, tyle lle zazwyczaj trwa pier-wszy
okr-es zywi en i a broj lerów. B ezpośredni o przed wstawieni em
do klatel< zkażdel populacji doświadczalnej wybierano l0
piskląt, stanowiących próbę,,zerowa." i ubijano. Pozostałe
pisklęta przydzlelano losowo do grup doświadczalnych
i kontrolnych, zgodnie z układem metodycznynbadańza-
mieszczonym w tab. l.

W okresie zy.wienia eksperymentalnego stosowano albo
pasze (doświadczenie A), albo kornpletne
mieszanki paszowe (doświadczenie B) typu
prestarter, różniące się proporcj ą energii me-
tabolicznej (EM) do białka ogólnego (BO),
a po jego zakończeniu - standardową mie-
szankę starter (K), taką samą jaką zywiono
brojlery kontrolne. Receptury mieszanek
przedstawia tab.2.

W doświadczeniu A grupy llczyły po 39
ptaków i składĄ się z 3 powtórzeń, zajmu-
japych klatki na rożnych piętrach baterii. Po
upływie ]2,1ż0 i 168 godzin odchowu z kaz-
dej grupy wybierano losowo po 9 piskląt
(3 zkażdej replikacji), wazono, ubijano iwy-
preparowywano woreczki zółtkowe. Pozosta-
łe ptaki odchowywano do l4. dnia. O wpły-
wie zywienia doświadczalnego wnioskowa-
no na podstawie masy woreczków zółtko-
wych pobranych od piskląt po72,120 i l68 h
i masy ciała brojlerów. Oznaczono także za-
wartość tłuszczl surowego i profil kwasów
tłuszczowych (KT) lipidów woreczków po-

Tab. 1. Układ doświadczeń A i B

branych po 72 h (w okresie najbardziej dynarnicznych
zrnian) odchowu. Zawartośc tłuszczu badano metodą opi-
sanąprzez Folcha i wsp. (2), a profil KT - metodą chroma-
tografii gazowej w aparacie INCO 505 M z kolumnąo dłu-
gości 2 m i wypełnieniem: l0% LAC 3R-728 + l% H3PO1
na chromosorbie H-HP/S0- l 00.

W doświadczeniu B grupy liczyły po 60 osobnlków
(3 x 20). Po upływie 12 i 168 h zkażdej grupy wybierano
losowo 15 piskląt (po 3 zkażdej replikacji) i postępowano
z nimi podobnie jak w doświadczeniu A. O wpływie czyn-
nika doświadczalnego wnioskowano na podstawie masy
woreczkow zołtkowych po 3 i 7 dniach życiaptaków,za-
wartości białka ogólnego l,tłuszczu surowego w woreczkach,
profilu KT w lipidach oraz masy ciała brojlerow w dniąch
pobierania próbek oraz ostatnim dniu eksperymentu.

Wszystkie uzyskane wyniki opracowano statystycznie
lnetodą ana|izy wariancj i.

Doświadczenie A

Kukutydza - śluta
EM/Bo 35,0 kcaug

So|a - śtuta poekstr.

EM/B0 4,8 kcal/g

slane1
EM/ts0 14,0 kcaus

24h
48h

24h
48h

1A
2A

3A
4A

K

Doświadczenie B

Plestane1
EM/B0 12,5 kcauu

Plestaile1
EM/B0 17,0 kcal/g

Slailer
EM/B0 14,0 kcal/s

168 h (7 dni)

168 h (7 dni)

,lB

28

K

Tab. 2. Receptura mieszanek paszowych (7o)

Śr. kukurydziana

Śr. poekstr, soiowa

Mączka rybna 70%

0leisojowy

Fostoran 2-wapniowy

Kreda pastewna

Premiks

NaCl

Wańośó pokarmowa:

B0 (g/(g)

rM (kcal/lto)

59,5

30,0

6,0

1,5

1,5

1,0

0,5

236

2966

60,0

28,5

1,0

6,0

1,5

1,5

1,0

0,5

194

3304

60,0

30,0

3,5

2,0

1,5

1,5

1,0

0,5

21g

3076



Wyniki iomówienie
Doświadczenie A.
Wyrównana w dniu 0 masa woreczków żółtkowych

(MWZ) została istotnie zróżnicowana pod wpływem
zywienia początkowego (tab. 3). MWZ piskląt doświad-
czalnychbyłazawsze mniejsza od masy woreczków pta-
kow kontrolnych, zywionych mieszanką stafter, choctaż
nie we wszystkich przypadkach róznice okazały się zna-
czące, Wyniki te potwierdzają spostrzeżenta dotyczape
wzmożonego wykorzystania składnikow endogennych
w sytuacji niedoboru lub dysproporcji składników egzo-
gennych (1, 9).

W najwcześniejszym okresie żlłvienia (do 3. dnia) nie
stwierdzono wpływu pasz doświadczalnych na MWZ;
nie zdĘył się także zamanifestować wpływ okresu ich
stosowania. W 5. dniu wpływ ten był juz dosyć wyraźny,
zwłaszcz.a w pr.zypadku śruty kukurydzianej, klóra
w znacznie mniejszym stopniu wydaje się zaspokajać po-
trzeby pisklęcia niz poekstrakcyjna śruta so-
jowa, co znajduje odzwierciedlenie w mobi-
Iizacjl, endogennych składników woreczka
zółtkowego. Po l68 h eksperyrnentu (l20lub
l44 h od zakohczenl,a żywienia doświadczal-
nego) zatarł się wpływ rodzaju paszy do-
świadczalnej i okresu jej skarmiania, ale wy-
raźnie - z większą nawet niż początkowo in-
tensywnością utrzymyłvała się różnica mię-
dzy każdą z glxp doświadczalnych a grupą
kontrolną.

Podawanie pisklętom kukurydzy lub soi nie
zróżnlcow ało MWZ w najwcześniej szym
okresie życta, wpłynęło jednak istotnie na
masę ich ciała. Na podstawie wyników uzys-
kanych 3. dnia (MC oraz MWZIMC) mozna
przyjąc, że zdecydowanie korzystniejsze jest
wczesne skarnianie śruty poekstrakcyjnej so-
jowej niz śruty kukurydzlanej, ale i ona - po-
dawana przez 48 h osłabia tempo wzrostu.
W kolejnych dniach odchorł,u różnice mię-
dzy grupami zacierająsię; do ]. dnia z kom-
pensacj ą masy ciała nie nadĘająj edynie pi sk-
lęta zywione przez 48 h kukurydzą ale i ta
rożnicaprzestaje być istotna do 14. (ostatnie-
go) dnia doświadczenia.

Zrożnicow ane zywienie zmieniło ldział
składników woreczka żółtkowego w przyroś-
cie masy ciała piskląt (AMWZ/AMC),przy-
jęty jako wskaźnik syntetyczny, charaktery-
zujący średnie wartości w grupach. Do 3. dnia
odchowu. tldział składników woreczka żółt-
kowego w przyroście masy ciała piskląt był
większy w grupach doświadczalnych niż
w grupie kontrolnej. Stwierdzono tez pewne
zróżnlcowanie wyników w obrębie grup do-
świadczalnych; wskaźnik przyjmował więk-
sze waftości w grupach, w ktorych stosowa-
no śrutę kukurydzianą szczególnie gdy po-
dawano jąprzez48 h. Pomiędzy 3. a 5. dniem
odchowu relacje straciły na czytelności, co
najprawdopodobniej wynika ze zdecy dow a-
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nie zmniejszonej puli dostępnych składników woreczka
zółtkowego, aw 7 . dniu badań wskaznik pTzyjil Q jed-
nym wyjątkiem) bardzo podobne wartości, rzędu 0,005-
-0,006. Wydaje się, ze wartość informacyjną wskaznik
ten przedstawia jedynie w najwcześniejszym okresie
odchowu, kiedy składniki endogenne wykorzystywane
sąw większym stopniu. Pisklęta z grupy,którąw 3. dniu
o dcho wu char aktery zował naj w i ęk szy ldztał s kł adn i k ów
woreczka w przyroście, uzyskały w tym i kolejnych okre-
sach odchowu (5. i 7. dzieh)najmniejsząmasę ciała, wy-
równaną dopiero l4. dnia.

Podanie pisklętom śrut: kukurydzianej lub sojowej
poekstrakcyjnej zamiast pełnoporcjowej mieszanki pa-
szowej przyspieszyło wykorzystanie endogennego tfusz-
czLr w oreczka żółtkowego ; wartości charakte ry zujące
grupy doświadczalne były istotnie mniejsze od warlości
oznaczonej w grupie kontrolnej (tab. 4). Zauważonoprzy
tym, że przedłlżenie okresu skarmiania kukurydzy czy

Tab. 3. Wpływ śrut: kukurydzianej i sojowej poekstrakcyjnej na tempo
resorpcji woreczka żółtkowego i masę ciała ptaków

Objaśnienia: MC masa ciała piskląt; MWZ - masa woreczka zółtkowego;
MWZ/MC udział masy woreczka w masie ciała; AMWZ/AMC - udzial skład-
nikow endogennych w przyroście masy ciała; a, b - różnice istotne przy p < 0,05;
A,B-przyp<0,01

MWŻ (0)

Dzień 0

,lA-K

Dzień 3

1A

2A

3A

4A

K

0zień 5

1A

2A

3A

4A

K

Dzień 7

1A

2A

3A

4A

l(

0,98b (0,20)

0,96b (0,21 )

0,95b (0,16)

0,82b (0,13)

1,66a (0,22)

0,06B (0,01 )

0,05B (0,05)

0,07B (0,05)

0,05B (0,03)

0,11A (0,08)

17,00 (0,81)

1,48ab (0,33)

1,69ab (0,34)

1,29a (0,16)

1,31a (0,21 )

2,29b (0,61)

8,16 (1 ,43)

66,1ab (5,29)

56,8b (1,25)

73 ,7a (Ą ,7 4|

62,9b (2,23\

72,4a G,76|

89,7ab (7,61)

80,3b (4,28)

87,6ab (6,74)

85,2ab (9,47)

96,3a (3,92)

137,sab (3,63)

126,9b (2,08)

145,7a F,4l|
134,9ab (2,76)

151,8a (10,79)

365,4 (34,07)

365,1 (32,33)

365,3 (35,80)

369,2 (41,08)

388,0 (28,54)

0,37ac (0,13)

0,1 8Bb (0,09)

0,37ac (0,04)

0,30c (0,07)

0,44Aa (0,1 2)

0,41 (0,14)

0,21 (0,11)

0,42 (0,07)

0,35 (0,06)

0,45 (0,11)

0,04 (0,01)

0,04 (0,04)

0,05 (0,06)

0,03 (0,02)

0,07 (0,01)
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Doświadczenie B.
Tempo zaniku worecz-

ka zółtkolvego w okresie
pierwszego tygodnia od-
chowu nie było istotnie za-
lezne od stosunku energe-
tyczno-bialkowego mie-
szanki paszowej (tab. 5),
co potwierdza wyniki uzy-
skane przez Weneleckiego
i Jamroz (13). W 3. dniu
masa woreczków piskląt
wszystkich grup była zbli-
żona, podobnie jak ich
udział w masie ciała pisk-
Iąt. Zdecydowanie ńżny

był jednak udział endogennych składnikow woreczka
w przyrośc i e masy ciała (wy r ażony j ako A MWZIAMC) ;

w grupie żywionej mieszanką o podwyzszonej zawar-
tości białka był blisko 50% mniejszy niżw pozostałych,
na co rzutowało tempo przyrostu masy ciała brojlerów.
Wskaźnik ten - jako wyliczony na podstawie średniej -
nie mógł zostac zweryfikowany statystycznie.

W kolejnych dniach (4 -1 ) najszybciej resorbowane
były woreczki brojlerów zywionych mieszanką prestar-
ter o zwiększonymudziale białka ich masa była mniej-
sza o około 50% od średniej tak w grupie kontrolnej, jak
i doświadczalnej, w której podawano mieszankę o więk-
szej wartości energetycznej, a7e i te róznice nie zostały
potwierdzone statystycznie na skutek duzej zmienności
wewnątrzgrupowej. Z niew iadomych powodów, mimo
bardzo zbliżonego w dniu 0. udziału woreczka żołtko-
wego w masie ciała piskląt w doświadczenjach A i B
(odpowiednto l7,00oń i I7,24o^), w eksperymencie B
tempo zaniku woreczka było znacznie wolniejsze niż

Tab. 5. Wpływ stosunku energetyczno-białkowego mieszanki prestarter na tempo resorpcji woreczka żółtkowego i jego skład
chemiczny,oraz masę ciała ptaków

Tab. 4, Wpływ śrut: kukurydzianej i sojowej poekstrakcyjnej na zawartość tłuszczu (%o) i pro-
fi| kwasów tłuszczowych (7o sumy KT) lipidów woreczka żółtkowego piskląt

Grupa Tłuszcz C14:0 c16 0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:4

1 A-K

1A

2A

3A

4A

K

21,14

17,45a

16,06b

1 6,60ab

16,04b

18,94c

0,41 9

0,380a

0,271h

0,370a

0,343ah

0,521c

23,32

14,95a

1 5,93ab

16,91b

1 5,01a

1 6,41 b

Dzit

3,755

Dzil

2,368

2,293

2,769

2,485

2,319

lń 0

6,3 94

lń3

6,514

6,477

7,346

6,571

7,331

46,,l4

59,68a

57,86ab

55,86b

60,42a

55,25b

18,599

,l4,868a

,l5,239a

1 5,078a

14372a

1 6,297b

0,566

0,121a

0,265ab

0,31 2ab

0,183a

0,351b

0,678

1,677a

1,568a

0,876b

0,800b

1 j23an

Objaśnienia: jak w tab. 3.

soi z 24 h do 48 h nviększało wykorzystanie tfuszczu. Nie
wszystkie różnice między odpowiednirni grupami doś-
wiadczalnymi zostaĘ jednak potwierdzone sta§s§cznie.

Istotny wpływ wczesnego żywienia piskląt na profil
kT zaullażono w przypadku większości oznaczonych
kwasow tłuszczowych lipidów woreczka żołtkowego.
Zmlany w profilu kwasu mirystynowego były bardzo po-
dobne do tych, które dotyczyĘ zawaftości tłuszczu. Rów-
nież udział KT: C18:2 i Cl8:3 u piskląt doświadczal-
nych był mniejszy niżw grupie kontrolnej, ale róznice
między grupami doświadczalnymi nie były juz tak wy-
rażne.Istotnie zróżnicowany został profil krvasu arachi-
donowego, którego udzlał był zdecydowanie mniejszy
po podaniu śruty sojowej niż kukurydzianej.

Niejednakowy stopień resorpcji niektorych kwasów
tłuszczowych woreczka zółtkowego, jako reakcja na
zrożnicowane zywienie, moze sugerowac zasadnośc
zmiany składu mi eszanek paszowy ch, pr zeznaczony ch
na najwcześniejszy okres odchowu brojlerow.

Grupa
Mc
(s)

MWz
(s)

MWż/luc
(%) ^MWz/^Mc(s/s )

sucha masa
(%)

Białko ogólne
("kI

Tłuszcz surowy
(:kl

Dzień 0

,lB-K

Dzień 3

1B

2B

K

Dzień 7

,lB

28

K

Dzień 14

,lB

28

K

55,4 (1,64)

66,0A (1,82)

62,3B (1,94)

62,iB (1,49)

131,4a (7,97)

118,3b (10,5)

123,0b (6,90)

373,7a (25,81)

3n,2b (n,44\

318,4b (24,27|

9,55 (1,53)

1 ,76 (0,58)

1 ,63 (0,69)

1,74 (0,74|

0,15 (0,13)

0,26 (0,17)

0,28 (0,18)

17,24 (0,87)

2,67 (0,48)

2,61 (0,46)

2,77 (0,53)

0,11 (0,07)

0,22 (0,19)

0,23 (0,21)

0-3 dzień

0,73

1,14

1,07

3-7 dzień

0,02

0,02

0,02

7-14 dzień

54,57 (2,37|

45,65 (2,11)

47,45 (2,18|

45,08 (2,44)

39,23a (1,65)

38,16a (2,01)

34,18b (1 ,87)

26,72 (1,60)

23,45 |2,87)

23,90 (3,12)

24,87 |2,98|

16,29 (2,21)

15,32 (1 ,99)

15,57 (2,08)

22,91 (3,12)

17,03ab (2,13)

18,91a (2,06)

14,50b (1 ,98)

18,15a (1 ,87)

18,38a (2,01 )

12,35b (1,33)

Objaśnienla: jak w tab. 3
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w doświadczeniu A. Nie
sposób doszukiwać się
przyczyny w warlości po-
jedynczych komponentów
i pasz pełnoporcjowych,
gdyż różnice dotyczyły
takze grup kontrolnych.

Zy w i enie alternatywn e,
nie roznicuj ąc znacząco
tempa zaniku woreczka
zóhkowego. wyvarło i stot-
ny wpływ na przyrost
masy ciała piskląt brojle-
row w pier-wszych dniach
odchowu. W 3. dniu naj-
większą masę uzyskały
broj l ery zywi one mieszan-
ką o podwyzszonym
udziale białka ogolnego;
rożnila się ona istotnie
(p < 0,01) od masy ptaków obu pozostałych grup. Za-
leżność tallrzymała sięaż do l 4. - ostatniego dnia doś-
wiadczenia, aczkolwiek z mniejszym nasileniem (p = 0,05),
co moze świadczyć o niemożliwej do zniwelow,ania prze-
wadze,jaką daje brojlerom zwiększona zawartość biał-
ka w mieszance prestarter, podawanej w pierwszym ty-
godniu odchowu.

Sto sunek energetyczno-białko wy n i e zroznico w ał za-
wartości białka ogólnego w woreczku zółtkowym, wy-
warł natomiast wyraźny wpływ na ilośc tłuszczu suro-
wego (tab. 5). Zarówno 3., jak i 7. dnia była ona naj-
mniejsza w grupie kontrolnej, podczas gdy zakładano,
ze to mieszanki prestarter o podwyzszonym poziome
bi ałk a przyspi eszą wykorzysta nte tłuszczu endo genne-
go (podobnie jak śruta poekstrakcyjna sojowa w doświad-
czeniu A). Złożoność relacji między składnikaml egzo-
gennymi a endogen nymi potw ie r dzajątakze r,vyniki ba-
dań Werteleckiego i Jamroz (12): w 7. dniu życia naj-
mni ej s zą z awarto ś c i ą tŁttszczu char aktery zo w ały s i ę
woreczki żołtkowe piskląt żywionych mieszanką o naj-
w iększym udzi al e thnzczu.

W doświadczeniuB stwierdzono mniejszy wpływ sto-
sunku energetyczno-białkowego na profil kwasów tłusz-
czowych lipidów woreczka niż w doświadczeniu po-
przednim, co najprawdopodobniej wynika ze znacznie
mniejszego zróżnicowania proporcji EM/BO w mieszan-
kach niz w pojedynczych paszach (tab. 6). W lipidach
woreczków pochodzących od 3-dniowych piskląt znacz-
ne zróżnicowanie stwierdzono jedynie w profilu kwa-
sów: stearynowego i arachidonowego. W grupie, w któ-
rej stosowano mieszanki o szerszym stosunku energe-
tyczno-białkowym udział obu KT był najmniejszy i istot-
nie rozny od profi|u w grupie zywionej standardową
mieszanką starter.

Podczas kolejnych 4 dni życia brojlerów w profilu KT
zaszły .istotne zmiany,, mo gąc e św iadczy c o,zmieniają-
cym się w czasie wykorzystaniu poszczególnych kwa-
sow tłuszczowych woreczka, Znaczne zr óżnicow anie
udziału doĘczyło wszystkich nienasyconych KT C18
i C20:0. W.grupie 28, rv 31or9j podawano prestarter
o najszerszej proporcji EM/BO, było zdecydowanie wię-
cej kwasu oleinowego, a mniej linolowego niz w obu

Medye.y,ua Wet. 2fil3, 59 {10)

Tab, 6. Wpływ stosunku energetyczno-białkowego mieszanki prestarter na profil kwasów tłusz-
czowych lipidów woreczka żółtkowego piskląt (% sumy KT)

pozostałych. Zkolęi profil kwasów C18:3 i C20:0 nie
różnlł się istotnie w grupach doświadczalnych, ale od-
biegał od wartości charakteryzujących grupę kontrolną.
Niestety, zastosowana metoda analityczna pozwoliła je-
dynie na określenie względnego udziału KT w ich su-
tnie, a nie zawartości, co uniemozliwia poznanie dyna-
miki wykorzystania poszczególnych kwasów.

Przeprowadzone badania wskazują na istnienie zależ-
ności między p o dażąskładników egzo gen nych a zaw ar -
tością i składen tłuszczu endogennego. Wczesne skar-
mianie pasz o niezbilansowanym składzie (szeroki sto-
sunek energetyczno-białkowy) zwiększyło wykorzysta-
nie tłuszczu endogennego i zmieniło profil wielu kwa-
sów tłuszczowyclr, podczas gdy mieszanki typu prestar-
ter (o znacznie mniejszytn zróżnicowaniu stosunku EM/
B O) zwo l n i ły wykorzystani e tłlszcztl woreczka żółtko-
wego i zmodyfikowały profil jedynie nielicznych kwa-
sów tłuszczowych.
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