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W produkcji miêsa drobiowego w Polsce, jeszcze
do niedawna, wykorzystywano niemal wy³¹cznie wy-
selekcjonowane odmiany genetyczne kurcz¹t brojle-
rów, które charakteryzuj¹ siê szybkim tempem wzros-
tu, niskim zu¿yciem paszy, doskona³ym umiê�nieniem
i wysok¹ wydajno�ci¹. Zbyt du¿e tempo przyrostu masy
cia³a, przy nierównomiernym rozwoju ca³ego organiz-
mu, prowadziæ mo¿e do wyst¹pienia niepo¿¹danych
skutków fizjologicznych i immunologicznych, a w
konsekwencji do pogorszenia zdrowotno�ci ptaków,
szczególnie na tle zaburzeñ w uk³adzie pokarmowym
(5). Stosowanie antybiotyków w ¿ywieniu drobiu, poz-
wala ograniczyæ ww. skutki, mo¿e jednak wp³ywaæ na
wzrost odporno�ci szczepów bakterii, które mog¹ staæ
siê niebezpieczne dla cz³owieka (7, 10). Dlatego Ko-
misja Unii Europejskiej zaproponowa³a wycofanie
antybiotyków ze sk³adu pasz od stycznia 2006 r. Spo-
woduje to wzrost kosztów produkcji i zwiêkszenie
problemów zwi¹zanych z trawieniem u ptaków.

W aktualnej tematyce badañ zootechnicznych za-
uwa¿a siê wyra�n¹ tendencjê wzrostu liczby prac po-

�wiêconych ekologicznym uwarunkowaniom produk-
cji drobiarskiej. Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie z coraz
wiêkszym zainteresowaniem konsumentów tego ro-
dzaju produktami (6). W ostatnich latach upowszech-
nia siê, zw³aszcza w Europie Zachodniej, odchów kur-
cz¹t brojlerów w warunkach pó³intensywnych i eks-
tensywnych. Wykorzystywane s¹ do tego celu kurczê-
ta pó�niej dojrzewaj¹ce, które s¹ ¿ywione ad libitum
paszami sk³adaj¹cymi siê wy³¹cznie ze sk³adników
ro�linnych, bez dodatku stymulatorów wzrostu. Utrzy-
mywane s¹ one na wiêkszej powierzchni ni¿ normal-
nie odchowywane ptaki i dodatkowo zapewnia siê im
dostêp do wybiegu (3, 4).

W celu zwiêkszenia konkurencyjno�ci polskiego
drobiarstwa na rynku europejskim, konieczne jest roz-
szerzenie asortymentu produktów o regionalne, mar-
kowe kurczêta rze�ne. Istnieje potrzeba stworzenia
systemu, który wzorem francuskiego Label Rouge,
gwarantowa³by bezpieczeñstwo produkcji na wszyst-
kich jej szczeblach, od jaja wylêgowego i pisklêcia,
do dystrybucji gotowego produktu. W Polsce, w deta-
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The aim of the study was to compare the breeding efficaciousness of chicken broilers, physicochemical and
sensory quality of meat and composition of fatty acids of fat from three breeding lines of chicken served feed
with or without growth stimulator (control group). It was found that adding an antibiotic growth stimulator
increased the production efficiency of Hubbard and ISA 215 lines. Free-range chickens, certified I 957, scored
the lowest production effects (in both feeding groups) when compared to the remaining breeding groups, but
at the same time were healthier and there was a lower percentage of death rate amongst these birds. The
breast muscles of Hubbard line chickens where antibiotics were contained in their feed were found to have
significantly more protein and less fat than the control group. Additionally, breast muscles displayed the best
technological properties in both feeding groups independent of stimulator addition. The sensory quality of
meat was not influenced by the breeding line or addition of antibiotics. Intramuscular fat from chickens fed
with the addition of growth stimulator contained a slightly lower amount of saturated and monounsaturated
fatty acids, but at the same time a higher amount of polyunsaturated fatty acids. The oxidation rate was
fastest in the abdominal fat from the Hubbard line fed with the addition of antibiotics. This was probably due
to a higher content of polyunsaturated and lower monounsaturated fatty acid content as mentioned above.
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licznym obrocie handlowym jest ju¿ miêso kurcz¹t
objêtych specjalnym programem hodowlanym � pod
nazw¹ �Kurczak zagrodowy z Podlasia� (tuszki i jej
elementy). Produkcja jest wprawdzie znacznie dro¿-
sza, ze wzglêdu na d³u¿szy, ekstensywny chów, ale daje
produkt najwy¿szej jako�ci, o lepszych walorach sma-
kowych, zbli¿ony do smaku kurczaków hodowanych
przyzagrodowo na potrzeby w³asne rolników.

Dla producentów drobiu rze�nego istotne znacze-
nie w wyborze piskl¹t towarowych maj¹ wyniki tes-
tów porównuj¹cych materia³ pochodz¹cy z ró¿nych
hodowli. Trzeba podkre�liæ, ¿e testy koñcz¹ce siê wy-
³¹cznie ocen¹ przy¿yciow¹ ptaków, okre�laj¹ce ró¿ni-
ce w tempie wzrostu, wykorzystaniu paszy i prze¿y-
walno�ci, s¹ ju¿ niewystarczaj¹ce. Powinny one obej-
mowaæ tak¿e wydajno�æ poubojow¹ i dysekcyjn¹ pta-
ków oraz ocenê technologiczn¹ i sensoryczn¹ miêsa.
Te ostatnie wska�niki s¹ szczególnie wa¿ne dla pro-
ducentów przetworów drobiowych i konsumentów;
czêsto decyduj¹ o powodzeniu produktu na rynku (3).

Celem badañ by³o porównanie efektywno�ci odcho-
wu brojlerów, cech fizykochemicznych i sensorycz-
nych miêsa oraz jako�ci i sk³adu kwasów t³uszczowych
t³uszczu kurcz¹t trzech lini hodowlanych ¿ywionych
pasz¹ bez lub z dodatkem antybiotykowego stymula-
tora wzrostu.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na trzech grupach kurcz¹t (po

400 kurcz¹t w ka¿dej) ró¿nych linii hodowlanych, dostar-
czonych przez firmê La Gamme: Hubbard (brojlery ciê¿-
kie o bardzo intensywnym tempie wzrostu), zagrodowych
certyfikowanych I 957 oraz ISA 215. Ka¿d¹ grupê kurcz¹t
podzielono na 2 podgrupy: A � do�wiadczaln¹ � do mie-
szanek paszowych dodawano antybiotykowy stymulator
wzrostu (avilamycynê), B � kontroln¹ � stosowano stan-
dardowe mieszanki paszowe (bez dodatku antybiotyku).

Odchów trwa³ 7 tygodni. W ci¹gu pierwszych 10 dób
kurczêta karmiono mieszank¹ starter (22,3% bia³ka i 12 MJ
energii metabolicznej), od 11. do 20. doby podawano mie-
szankê grower I (20,8% bia³ka i 12,6 MJ energii metabo-
licznej), od 21. do 42. doby mieszankê grower II (19,2%
bia³ka i 13,0 MJ energii metabolicznej) a nastêpnie fini-
sher, o podobnej warto�ci od¿ywczej, jak mieszanka gro-
wer II, ale bez dodatku antybiotyku. Do�wiadczenie prze-
prowadzono w Zak³adzie Hodowli Drobiu SGGW w Brwi-
nowie. Do uboju wybrano z ka¿dej grupy po 5 kogutów
i kur o masie zbli¿onej do �redniej dla danej p³ci. Tuszki
kurcz¹t wych³adzano metod¹ owiewow¹ w temp. 4°C przez
24 h, po czym okre�lono wydajno�æ rze�n¹ oraz oznaczono
udzia³ w tuszce (w %): miê�ni piersiowych i udowych oraz
t³uszczu sade³kowego. Do badañ przygotowano po 3 prób-
ki z ka¿dej grupy i podgrupy (bez podzia³u na p³eæ), sk³a-
daj¹ce siê z 2 rozdrobnionych miê�ni. Po 48 h od uboju,
w miê�niach piersiowych i udowych kurcz¹t oznaczano: pH
(17), wodoch³onno�æ (23) oraz ilo�æ wycieku po obróbce
termicznej (13), a tak¿e podstawowy sk³ad chemiczny wg
PN: zawarto�æ wody (19), bia³ka (16), t³uszczu (18) i po-
pio³u (15). Ocenie sensorycznej poddano miêso po obrób-

ce termicznej (pó³tuszki kurcz¹t gotowano w 1% roztwo-
rze NaCl przez 30 min.). Obejmowa³a ona nastêpuj¹ce
wyró¿niki jako�ciowe: barwê, zapach, smak i krucho�æ,
oceniane w skali 5-punktowej (2) przez komisjê licz¹c¹
6 osób. W celu okre�lenia zmian oksydacyjnych, w t³usz-
czu sade³kowym oznaczano wska�nik TBA (21). Oznacze-
nia wykonano po 72 h od uboju kurcz¹t, a nastêpnie po
5 dobach przechowywania próbek w warunkach ch³odni-
czych (4-6°C) i po 8 tygodniach w stanie zamro¿onym
(�18°C). W t³uszczu �ródmiê�niowym i sade³kowym kur-
cz¹t oznaczano zawarto�æ cholesterolu (22) i sk³ad kwa-
sów t³uszczowych (11, 12). W tym celu przygotowano
u�rednione próbki przez wymieszanie jednakowych ilo�ci
miêsa lub t³uszczu z 6 tuszek. Wykonano 2 równoleg³e ozna-
czenia.

Wyniki poddano analizie statystycznej, w której wyko-
rzystano analizê wariancji oraz test Tukeya, u¿ywaj¹c prog-
ramu Statgraphics 4.1 Plus.

Wyniki i omówienie
Wyniki odchowu kurcz¹t obrazuje tab. 1, z których

wynika, ¿e przy¿yciowa masa cia³a kurcz¹t Hubbard
i ISA 215 ¿ywionych pasz¹ z antybiotykowym stymu-
latorem wzrostu by³a istotnie wiêksza (odpowiednio
o 11,6 i 7,8%), w porównaniu do kurcz¹t z grup kon-
trolnych. S¹ to znacz¹ce ró¿nice z punktu widzenia
efektywno�ci produkcyjnej i ekonomicznej chowu dro-
biu rze�nego, tym bardziej, ¿e zu¿ycie paszy by³o ni¿-
sze, odpowiednio, o 9,8 i 11,7%. Alwan i wsp. (1) oraz
Pietrzak i wsp. (14) równie¿ obserwowali wiêksze
przyrosty masy oraz lepsze wykorzystanie paszy u kur-
cz¹t karmionych mieszankami z dodatkiem antybio-
tykowego stymulatora wzrostu. Zastosowanie antybio-
tyku w mieszankach paszowych nie wp³ynê³o nato-
miast w istotny sposób na wyniki odchowu kurcz¹t
zagrodowych, które charakteryzowa³ wolniejszy
wzrost oraz nieco wiêksze zu¿ycie paszy w porówna-
niu do kurcz¹t pozosta³ych linii hodowlanych (tab. 1).
Wed³ug producenta (firmy La Gamme), kurczêta te s¹
dostosowane do chowu ekstensywnego. Zaleca siê
utrzymywanie ich do 56. doby ¿ycia, co umo¿liwi³oby
uzyskanie przez nie masy ok. 2 kg. Cena skupu takich
ptaków, ze wzglêdu na wyd³u¿ony okres odchowu,
powinna byæ odpowiednio wy¿sza. Prawdopodobnie,
konsument sk³onny by³by zap³aciæ wy¿sz¹ cenê, ale
wymaga to wyra�nego oznakowania produktu final-
nego i reklamy w sprzeda¿y detalicznej.

Kurczêta zagrodowe charakteryzowa³a wiêksza
zdrowotno�æ i mniejsza liczba padniêæ w stosunku do
brojlerów ISA 215, a w szczególno�ci do kurcz¹t Hub-
bard, u których zaobserwowano najwiêksz¹ �miertel-
no�æ (tab. 1). McMillan (9) podaje, ¿e du¿a masa cia³a
kurcz¹t prowadzi do problemów zdrowotnych ptaków
i spadku ich odporno�ci.

Wydajno�æ rze�na kurcz¹t zagrodowych by³a nieco
mniejsza w porównaniu do pozosta³ych linii hodow-
lanych (tab. 1). Jednocze�nie w tuszkach tych ptaków
stwierdzono istotnie mniejszy udzia³ miê�ni piersio-
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wych a wiêkszy t³uszczu sade³kowego, co mog³o wy-
nikaæ z faktu, i¿ w mieszankach paszowych by³a za
du¿a ilo�æ energii i bia³ka w stosunku do potrzeb po-
karmowych tych kurcz¹t. W takim przypadku ³añcu-
chy wêglowe aminokwasów po ich dezaminacji mog¹
staæ siê �ród³em energii, która czê�ciowo jest odk³a-
dana w postaci t³uszczu (20). Natomiast wprowadze-

nie do paszy stymulatora wzrostu nie wp³ynê³o w istot-
ny sposób na wyniki analizy rze�nej kurcz¹t badanych
linii hodowlanych.

Analiza statystyczna wyników wykaza³a, ¿e zarów-
no dodatek do paszy stymulatora wzrostu, jak i linia
hodowlana mia³y istotny wp³yw na zawarto�æ bia³ka
i t³uszczu w miêsie (tab. 2). W miê�niach piersiowych

Tab. 3. Udzia³ nasyconych (SFA), monoenowych (MUFA) i polienowych (PUFA) kwasów t³uszczowych oraz zawarto�æ chole-
sterolu w t³uszczu �ródmiê�niowym i sade³kowym kurcz¹t (%)

ysawK
,ewozczsu³t
loretselohc

hcywoisreipin�êimzczsu³T hcywoduin�êimzczsu³T ywok³edaszczsu³T

drabbuH ewodorgaZ 512ASI drabbuH ewodorgaZ 512ASI drabbuH ewodorgaZ 512ASI

awoineiwy¿apurG

A B A B A B A B A B A B A B A B A B

S AFS 3,03 3,23 1,13 2,23 9,13 9,23 1,92 9,03 9,82 9,92 2,92 7,03 2,03 2,03 1,03 3,03 0,03 3,03

S AFUM 8,63 9,73 5,43 2,73 8,03 5,63 1,04 3,24 5,93 3,14 2,73 9,14 6,14 3,34 2,34 9,34 7,24 4,34

S AFUP
:mytw 9,23 8,92 4,43 6,03 3,73 6,03 8,03 8,62 6,13 8,82 6,33 4,72 2,82 5,62 7,62 8,52 3,72 3,62

3-nAFUP 2 3,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 3,2 2 1,2 2 2,2 2 1,2 2 3,2 2 2,2 2 4,2 2 1,2 2 1,2 2 0,2 2 1,2 2 1,2 2 1,2 2 1,2

6-nAFUP 6,82 0,62 2,03 5,62 2,23 4,62 7,72 1,42 2,82 8,52 2,03 5,42 7,52 1,42 3,42 3,32 8,42 9,32

loretselohC
)g001/gm( 4,35 8,65 5,25 3,25 4,55 0,55 7,87 2,28 8,38 6,19 8,18 0,18 2,27 9,76 2,56 2,16 2,76 1,36

Obja�nienia: SFA � Saturated Fatty Acids; MUFA � Monounsaturated Fatty Acids; PUFA � Polyunsaturated Fatty Acids

Tab. 2. Sk³ad chemiczny i w³a�ciwo�ci technologiczne miê�ni piersiowych i udowych kurcz¹t

Obja�nienia: a, b, c � warto�ci w wierszach (oddzielnie MP i MU) oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie statystycznie przy
p £ 0,05; MP � miê�nie piersiowe; MU � miê�nie udowe

kinda³kS
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drabbuH ewodorgaZ 512ASI
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A B A B A B

PM UM PM UM PM UM PM UM PM UM PM UM

)h84(Hp 1 9,5 cb 1 6,6 c 1 9,5 a 1 7,6 a 1 8,5 bc 1 6,6 a 2 8,5 a 1 5,6 b 1 8,5 b 1 7,6 b 2 8,5 b 1 6,6 cb

)%(æ�onno³hcodoW 4,94 ab 6,88 c 4,34 a 9,09 a 9,42 bc 4,88 a 1,22 b 7,68 b 5,52 b 2,58 b 3,22 b 8,38 cb

)%(ynzcimretkeicyW 1 1,2 bc 1 0,3 c 1 9,1 b 1 8,2 a 1 1,3 ac 1 8,2 a 2 4,3 a 1 8,2 b 1 3,3 a 1 9,2 b 1 8,3 a 1 9,2 cb

)%(adoW 9,37 cb 6,47 c 1,47 a 1,47 a 1,47 bc 1,47 a 0,47 a 2,47 b 4,47 b 4,57 b 4,47 b 2,47 cb

)%(ok³aiB 8,32 ac 4,91 a 0,32 b 4,91 a 6,32 ac 6,81 b 7,32 a 2,81 c 3,32 b 1 9,81 ba 0,32 b 1,91 ba

)%(zczsu³T 1 0,1 cb 1 2,4 c 1 7,1 a 1 9,4 b 1 0,1 cb 1 3,5 a 2 8,0 c 1 4,5 a 11 0,1 cb 1 7,4 b 2 2,1 b 1 5,4 cb

)%(³óipoP 1 2,1 cb 1 0,1 c 1 1,1 a 1 0,1 a 1 2,1 bc 1 1,1 a 2 1,1 a 1 0,1 b 1 1,1 b 1 0,1 b 1 2,1 b 1 1,1 cb

analwodohainiL
t¹zcruk

apurG
awoineiwy¿

a³aicasaM
)g(

yzsapeicy¿uZ
)utsoryzrpgk/gk(

æ�onletreim�
)%(

æ�onjadyW
ezr � )%(an

)%(jenozdo³hcseczsutw³aizdU

PM UM ST

drabbuH
A 9,3252 a 48,1 05,21 1 1,17 6,62 a 3,12 3,2 b

B 3,1322 b 40,2 19,8 6,17 7,52 a 2,12 2,2 b

ewodorgaZ
A 2,9481 c 11,2 79,1 8,96 0,22 c 9,02 3,3 a

B 3,2181 c 71,2 79,2 4,96 2,22 c 6,12 9,2 a

512ASI
A 6,7242 a 98,1 35,5 6,07 8,32 b 9,12 3,2 b

B 1,8322 b 41,2 20,4 5,07 2,42 b 3,12 3,2 b

Tab. 1. Wyniki odchowu oraz analizy rze�nej kurcz¹t

Obja�nienia: a, b, c � warto�ci w kolumnach oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie statystycznie przy p £ 0,05; MP � miê�nie
piersiowe; MU � miê�nie udowe; TS � t³uszcz sade³kowy
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kurcz¹t Hubbard, ¿ywionych pasz¹
z antybiotykowym stymulatorem
oznaczono istotnie wiêcej bia³ka
a mniej t³uszczu ni¿ w grupie kontrol-
nej. Wyniki te by³y porównywalne
z wynikami obserwowanymi dla kur-
cz¹t zagrodowych, zarówno z grupy
kontrolnej, jak i do�wiadczalnej.
W badaniach w³asnych (14) wykaza-
no, ¿e miê�nie piersiowe kurcz¹t
COBB, którym do paszy dodawano
antybiotykowy stymulator, równie¿
zawiera³y wiêcej bia³ka oraz mniej
t³uszczu w porównaniu z kurczêtami,
które tego dodatku nie otrzymywa³y.
W miê�niach udowych kurcz¹t zagro-
dowych oznaczono mniej bia³ka
a wiêcej t³uszczu w porównaniu do
kurcz¹t pozosta³ych linii hodowla-
nych.

Na warto�æ technologiczn¹ miêsa, a wiêc po�rednio
tak¿e na jako�æ wyprodukowanych z niego przetwo-
rów wp³ywa m.in.: pH, wodoch³onno�æ i ilo�æ wycie-
ku termicznego. Wyniki oznaczeñ w³a�ciwo�ci fizy-
kochemicznych miêsa zebrano w tab. 2. Niezale¿nie
od dodatku stymulatora wzrostu, miê�nie piersiowe
kurcz¹t Hubbard charakteryzowa³y siê istotnie lepsz¹
zdolno�ci¹ wi¹zania wody oraz mniejsz¹ ilo�ci¹ wy-
cieku po obróbce termicznej, co mo¿e wynikaæ z fak-
tu, ¿e ich pH by³o o 0,1 jedn. wy¿sze ni¿ oznaczone
dla miêsa kurcz¹t pozosta³ych linii hodowlanych.

Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w za-
warto�ci cholesterolu w t³uszczu �ródmiê�niowym i sa-
de³kowym kurcz¹t, w zale¿no�ci od linii hodowlanej
i sposobu ¿ywienia (tab. 3). Uzyskane wyniki s¹ zbli-
¿one do danych podawanych przez innych autorów (8,
14). Brak by³o tak¿e proporcjonalnej zale¿no�ci miê-
dzy zawarto�ci¹ t³uszczu i cholesterolu, co wynika
z faktu, ¿e cholesterol wystêpuje g³ównie w �cianach
komórkowych tkanek zwierzêcych.

Wyniki oznaczeñ sk³adu kwasów t³uszczowych
w t³uszczu �ródmiê�niowym i sade³kowym kurcz¹t ze-
brano w tab. 3. Wskazuj¹ one, ¿e t³uszcz �ródmiê�nio-
wy kurcz¹t ¿ywionych mieszankami z dodatkiem an-
tybiotykowego stymulatora, w porównaniu do grup
kontrolnych, charakteryzowa³ siê nieco mniejsz¹ ilo�-
ci¹ kwasów t³uszczowych nasyconych (SFA) i mono-
enowych (MUFA), a jednocze�nie wiêksz¹ polieno-
wych (w tym PUFA z rodziny n-6). Kwasy polienowe,
jak linolowy i linolenowy, nie s¹ syntetyzowane przez
drób, a poniewa¿ s¹ kwasami niezbêdnymi, musz¹ byæ
dostarczone ptakom w paszy. Obecno�æ antybiotyku
w paszy powoduje, ¿e �ciany jelit staj¹ siê cieñsze, co
sprzyja lepszemu wch³anianiu strawionych sk³adników
pokarmowych (10). Miêso drobiowe charakteryzuje
wysoki poziom kwasów polienowych, dziêki czemu
jego warto�æ od¿ywcza jest wiêksza, w porównaniu
z miêsem wieprzowym czy wo³owym. Szczególnie

wa¿ne s¹ d³ugo³añcuchowe kwasy t³uszczowe z ro-
dziny PUFA n-3. Ich ilo�æ w t³uszczu �ródmiê�niowym
i sade³kowym kurcz¹t (bêd¹cych przedmiotem ekspe-
rymentowania) kszta³towa³a siê na zbli¿onym pozio-
mie (tab. 3).

W grupach do�wiadczalnych najwiêcej kwasów
polienowych z rodziny n-6, a jednocze�nie mniej kwa-
sów monoenowych, oznaczono w t³uszczu �ródmiê�-
niowym kurcz¹t ISA 215. W grupach kontrolnych,
w których stosowano pasze bez antybiotyku, udzia³
kwasów t³uszczowych nasyconych, mono- i polieno-
wych w t³uszczu miê�ni piersiowych kurcz¹t by³ bar-
dzo wyrównany. Natomiast w t³uszczu miê�ni udowych
kurcz¹t zagrodowych stwierdzono nieco wiêcej kwa-
sów polienowych z rodziny n-6 w porównaniu do po-
zosta³ych linii hodowlanych.

Wyniki oksydacyjnej stabilno�ci t³uszczu sade³ko-
wego kurcz¹t przedstawiono na ryc. 1. Najwiêksze
warto�ci wska�nika TBA stwierdzono w t³uszczu sa-
de³kowym kurcz¹t Hubbard ¿ywionych pasz¹ z dodat-
kiem antybiotyku. Mo¿e to byæ pochodn¹ nieco wiêk-
szej w nim ilo�ci kwasów polienowych (szczególnie
linolowego), a mniejszej monoenowych (szczególnie
kwasu oleinowego) w porównaniu do pozosta³ych li-
nii hodowlanych (tab. 3). Podczas przechowywania
zaobserwowano istotny wzrost warto�ci wska�nika
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Ryc. 1. Zmiany oksydacyjne w t³uszczu sade³kowym kurcz¹t podczas przechowy-
wania
Obja�nienia: a, b, c � ró¿ne litery przy warto�ciach �rednich (w poszczególnych okre-
sach badañ) oznaczaj¹ istotne statystycznie ró¿nice przy p £ 0,05
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Ryc. 2. Wyniki oceny sensorycznej gotowanego miêsa kur-
cz¹t [pkt]
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TBA. Dynamika zmian warto�ci wska�nika TBA by³a
wyra�nie wiêksza w t³uszczu kurcz¹t Hubbard ¿ywio-
nych pasz¹ z dodatkiem antybiotyku.

Sensoryczna ocena gotowanego miêsa kurcz¹t nie
wykaza³a wp³ywu linii hodowlanej oraz dodatku an-
tybiotyku na ocenê barwy, smaku, zapachu i krucho�-
ci (ryc. 2).

Podsumowanie
Zapotrzebowanie rynku na kurczêta o ró¿nej masie

cia³a (ca³e tuszki, elementy, przetwory), spowodowa-
³o specjalizacjê w hodowli. Spo�ród ocenianych kur-
cz¹t, ze wzglêdu na wysoki udzia³ w tuszce miê�ni
piersiowych oraz bardzo dobre w³a�ciwo�ci technolo-
giczne miêsa, najbardziej po¿¹dane dla przetwórstwa
s¹ kurczêta Hubbard. Pewnym mankamentem kurcz¹t
linii Hubbard mo¿e byæ szybsze tempo zmian oksyda-
cyjnych w t³uszczu sade³kowym tych kurcz¹t ¿ywio-
nych pasz¹ z dodatkiem antybiotyku. Mo¿na temu jed-
nak zapobiegaæ przez zastosowanie przeciwutleniaczy
(najkorzystniej naturalnych, np. tokoferoli) w diecie
kurcz¹t. Dodatek antybiotykowego stymulatora do
paszy w najmniejszym stopniu wp³yn¹³ na wyniki od-
chowu oraz cechy jako�ciowe miêsa kurcz¹t zagrodo-
wych. Kurczêta te, zgodnie z zaleceniem producenta,
powinny byæ jednak utrzymywane przynajmniej do 56.
doby ¿ycia. D³u¿szy czas ich odchowu wp³ywa bo-
wiem korzystnie na wydajno�æ rze�n¹ tuszek i dysek-
cyjn¹ miêsa. Typowo drobiowy aromat powstaje
w miêsie w okresie dojrzewania p³ciowego, a wiêc
w wieku znacznie pó�niejszym ni¿ ogólnie praktyko-
wany wiek uboju (3). Kurczêta zagrodowe, ze wzglê-
du na ilo�ciowo zbli¿ony udzia³ miê�ni piersiowych
i nóg, mog¹ byæ przeznaczone do produkcji ca³ych tu-
szek, np. do pieczenia.
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