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WARTOŚĆ ODŻYWCZA WYBRANYCH ELEMENTÓW 
JADALNYCH TUSZEK KURCZĄT BROJLERÓW  
ŻYWIONYCH MIESZANKAMI Z BOBIKIEM 

THE NUTRITIVE VALUE OF EDIBLE ELEMENTS OF THE CARCASSES  
OF BROILER CHICKENS FED MIXTURES WITH FABA BEAN 

Abstrakt 
Wstęp. Żywienie kurcząt jest ważnym czynnikiem oddziałującym na wskaźniki odchowu, ale 
także na jakość mięsa, w tym jego wartość pokarmową. Celem podjętych badań było określenie 
zawartości składników podstawowych (białka, tłuszczu, związków mineralnych) i wartości 
energetycznej w mięśniach oraz wątrobie kurcząt rzeźnych żywionych mieszankami z bobikiem.  
Materiał i metody. Doświadczenie wykonano w układzie dwuczynnikowym na czterech grupach 
(N1, N2, W1, W2) kurcząt brojlerów. Podstawą żywienia ptaków były mieszanki kukurydziano- 
-sojowe Starter/Grower, do których wprowadzono bobik niskotaninowy w dwóch udziałach: 
8/15% (grupa N1) i 16/22% (grupa N2) oraz bobik wysokotaninowy w dwóch wyżej wymienio-
nych udziałach (grupy W1 i W2). Odchów kurcząt prowadzono przez 5 tygodni, a po jego zakoń-
czeniu z każdej grupy wybrano po 12 wystandaryzowanych ptaków i ubito. W trakcie analizy 
rzeźnej kurcząt pobrano próbki mięśni i wątroby do oznaczenia zawartości podstawowych skład-
ników odżywczych i wyliczenia wartości energetycznej. 
Wyniki. Wykazano, że zastosowane żywienie nie wpłynęło na wydajność rzeźną, udział mięśni 
piersiowych, nóg, serc i żołądków w tuszkach kurcząt, natomiast istotnie (P < 0,05) zmodyfikowało 
udział skóry z tłuszczem podskórnym i podrobów jadalnych ogółem, w tym wątroby. Większy 
udział bobiku (niezależnie od zawartości tanin) zmniejszył udział skóry z tłuszczem poskórnym, 
ale jednocześnie zwiększył udział wątroby. Mięśnie piersiowe ptaków żywionych mieszankami  
z większym udziałem bobiku (niezależnie od odmiany) zawierały istotnie mniej białka i więcej 
tłuszczu śródmięśniowego (P < 0,05), natomiast mięśnie nóg więcej popiołu surowego (P < 0,05). 
Nie stwierdzono wpływu zastosowanego żywienia ptaków na zawartość wymienionych składni-
ków w wątrobie oraz na wartość energetyczną ocenianych elementów jadalnych. 
Wniosek. W żywieniu kurcząt brojlerów można polecać bobik (niezależnie od odmiany), nawet 
w udziale 16/22% w mieszankach Starter/Grower, bowiem pozostaje on bez wpływu na więk-
szość analizowanych parametrów wartości odżywczej mięsa i wątroby. 
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Wstęp 

Obecnie mięso drobiowe (obok wieprzowiny) jest jednym z najchętniej wybieranych 
gatunków mięsa w Polsce (Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, 2016). W kulinariach 
coraz częściej wracają potrawy przygotowywane z podrobów jadalnych. Konsument, 
dokonując wyboru mięsa i podrobów drobiowych, zwraca uwagę na ich jakość, która 
jest uzależniona od wielu czynników genetycznych (m.in. linii, płci), środowiskowych 
(m.in. żywienia, warunków utrzymania) oraz obrotu przedubojowego kurcząt (m.in. 
głodzenia, transportu). Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników jest 
żywienie, bowiem każda zmiana składu dawki pokarmowej oddziałuje na wskaźniki 
odchowu, a także na wartość rzeźną kurcząt (Arija i in., 2006; Kwiecień i in., 2017; 
Perella i in., 2009; Usayran i in., 2014).  

Jednym z krajowych komponentów białkowych w mieszankach dla drobiu mogą 
być nasiona cennej rośliny z rodziny Fabaceae, jaką jest bobik (Vicia faba L.). O dużej 
przydatności żywieniowej tej paszy decydują zawartość białka (21,8–34,7%), jego skład 
aminokwasowy oraz strawność składników organicznych. Czynnikami ujemnie 
oddziałującymi na wartość pokarmową bobiku są duża (ok. 8%) zawartość włókna 
surowego (celulozy i pentozanów) oraz umiarkowany poziom substancji o działaniu 
zakłócającym procesy trawienia i wchłaniania składników pokarmowych (Crépon i in., 
2010; Jezierny i in., 2010; Koivunen i in., 2014; Milczarek i Osek, 2016). 

W chwili obecnej istnieją możliwości poprawy składu chemicznego bobiku, m.in. 
przez stosowanie zabiegów uszlachetniających (obłuszczanie, ekstruzja), jednak wiążą 
się one z kosztami (Adamidou i in., 2011; Hejdysz i in., 2016; Milczarek i Osek, 2016; 
Usayran i in., 2014). Efektem prac selekcyjnych jest stworzenie niskotaninowych 
odmian bobiku. W hodowli i uprawie znajdują się odmiany o małej i dużej zawartości 
tanin, a ich wartość pokarmowa jest modyfikowana wieloma czynnikami (Fordoński  
i in., 2015; Hanczakowska i Księżak, 2012; Szpunar-Krok i in., 2009; Vilariño i in., 
2009), stąd też ważne jest sprawdzanie ich przydatności w mieszankach dla kurcząt 
brojlerów. Rezultaty dotychczasowych doświadczeń (Brévault i in., 2003; Crépon i in., 
2010; Dal Bosco i in., 2013; Gous, 2011; Koivunen i in., 2014; Osek i in., 2013; Usay-
ran i in., 2014) dotyczących wartości rzeźnej kurcząt, w tym odżywczej mięsa, bywają 
często niejednoznaczne.  

Podjęto więc badania, których celem było określenie wpływu nasion bobiku na za-
wartość składników podstawowych i wartość energetyczną mięśni i wątroby kurcząt 
brojlerów. 

Materiał i metody 

Doświadczeniem objęto 192 jednodniowe kurczęta brojlery Ross 308, które losowo 
podzielono na cztery równoliczne grupy (N1, N2, W1, W2), w których obrębie utwo-
rzono po sześć podgrup. Kurczęta odchowywano przez 5 tygodni przy stałym dostępie 
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do mieszanek (przez pierwsze 3 tygodnie – Starter, a następne 2 tygodnie – Grower)  
i wody. Mieszanki sporządzono we własnym zakresie z wykorzystaniem śruty kukury-
dzianej, poekstrakcyjnej śruty sojowej, bobiku, oleju i dodatków aminokwasowo-
mineralno-witaminowych. Czynnikami doświadczalnymi były: bobiki (niskotaninowy – 
N i wysokotaninowy – W) oraz ich udziały (8/15% – poziom 1. i 16/22% – poziom 2.) 
zastosowane w mieszankach Starter/Grower. Diety ptaków zbilansowano według norm 
żywienia drobiu (Smulikowska i Rutkowski, red., 2005), tak by były izoenergetyczne: 
12,8/13,1 MJ EM i izobiałkowe: 22,3/20,3% białka ogólnego odpowiednio w Star-
ter/Grower.  

W trakcie eksperymentu kontrolowano masę ciała kurcząt w 1., 21. i 35. dniu od-
chowu i ilość spożytych mieszanek. Dane te wykorzystano do wyliczenia ilości paszy 
zużywanej na jednostkę przyrostu masy ciała (FCR). W dniu zakończenia doświadcze-
nia wybrano z każdej grupy po 12 ptaków (6 kurek i 6 kogutów) o średniej masie ciała 
dla danej grupy i płci, a następnie ubito. Wykonano uproszczoną analizę rzeźną według 
Ziołeckiego i Doruchowskiego (1989), w której trakcie pobrano próbki mięśni i wątroby 
do oznaczenia według AOAC (Horwitz i Latiner, red., 2005) zawartości: suchej masy, 
białka surowego, tłuszczu surowego, popiołu surowego. Na podstawie zawartości  
i wartości energetycznej białka (4 kcal/g) oraz tłuszczu (9 kcal/g) wyliczono wartość 
energetyczną mięśni i wątroby. 

Uzyskane wyniki opracowano dwuczynnikową analizą wariancji (α = 95%; P < 
0,05). Wyliczono wartości średnie dla grup i odchylenie standardowe (SD). Istotność 
różnic pomiędzy średnimi wartościami analizowanych cech wyznaczono testem Dunca-
na (test post-hoc) w programie Statistica 12.5 (Statistica ver. 12.5..., 2015). 

Wyniki i dyskusja 

W wykonanych badaniach nie stwierdzono wpływu zastosowanego żywienia na wy-
niki produkcyjne kurcząt, bowiem uzyskały one zbliżone masy ciała (1,86–1,88 kg) 
przy podobnym zużyciu paszy na jednostkę przyrostu (1,60–1,62 kg). Arija i in. (2006) 
oraz Shargh i Azari (2010) również nie zanotowali oddziaływania bobiku wysokotani-
nowego stosowanego w mieszankach dla kurcząt brojlerów w udziale od 6% do 31% na 
analizowane wskaźniki odchowu. Istotne zmniejszenie masy ciała kurcząt po wprowa-
dzeniu do mieszanki 20% bobiku wysokotaninowego wykazali Brévault i in. (2003). 
Autorzy nie stwierdzili takiej reakcji kurcząt na bobik niskotaninowy – uzyskali wyniki 
zbliżone do grupy kontrolnej. Usayran i in. (2014), stosując mieszanki z 30-procentowym 
udziałem niskotaninowej odmiany bobiku, stwierdzili nawet istotną poprawę przyrostu 
masy ciała i wykorzystania paszy przez kurczęta rzeźne.  

W badaniach nie odnotowano wpływu zastosowanego żywienia na wydajność rzeź-
ną oraz umięśnienie kurcząt brojlerów (tab. 1). Podobnie Moschini i in. (2005), Lau-
dadio i in. (2011), Osek i in. (2013), Dal Bosco i in. (2013) oraz Usayran i in. (2014) nie 
zanotowali wpływu 16-, 25-, 31- lub 50-procentowego dodatku bobiku w mieszance dla 
kurcząt na wydajność rzeźną, udział mięśni piersiowych i udowych. Istotne zwiększenie 
udziału mięśni piersiowych w tuszkach kurcząt żywionych mieszankami z bobikiem 
wykazali Diaz i in. (2006).  

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196


Milczarek, A., Osek, M. (2017). Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów 
żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyr. Technol., 11, 2, 135–144. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT. 
00196 

138 

Tabela 1. Wyniki analizy rzeźnej kurcząt brojlerów  

Analiza 
(%) 

Grupy 
SD 

Istotność 

N1 N2 W1 W2 B U B/U 

Wydajność rzeźna  76,5 76,8 76,1 75,7 1,216 ns ns ns 

Udział w tuszce  
schłodzonej 

        

mięśni ogółem  52,28 51,97 52,54 52,82 1,124 ns ns ns 

w tym:         
piersiowych 31,70 30,27 31,24 31,39 2,053 ns ns ns 
nóg 20,58 21,7 21,31 21,43 1,059 ns ns ns 

skóry z tłuszczem  
podskórnym  

9,83 9,26 9,74 9,11 0,553 ns < 0,05 ns 

tłuszczu sadełkowego 0,76 0,72 0,66 0,68 0,229 ns ns ns 

N1 – 8/15% bobiku niskotaninowego, N2 – 16/22% bobiku niskotaninowego, W1 – 8/15% bobiku wyso-
kotaninowego, W2 – 16/22% bobiku wysokotaninowego, SD – odchylenie standardowe, B – wpływ bobiku, 
U – wpływ udziału, ns – brak różnic. 

Wprowadzenie większego udziału bobiku (niezależnie od odmiany) do mieszanek 
dla kurcząt brojlerów istotnie (P < 0,05) zmniejszyło udział skóry z tłuszczem podskór-
nym, ale pozostało bez wpływu na udział tłuszczu sadełkowego w tuszkach (tab. 2). 
Podobnie w innych badaniach (Dal Bosco i in., 2013; Laudadio i in., 2011; Osek i in., 
2013; Shargh i Azari, 2010) stwierdzono brak istotnego wpływu bobiku w dietach kur-
cząt rzeźnych na udział tłuszczu sadełkowego. 

Tabela 2. Udział podrobów jadalnych w tuszkach kurcząt brojlerów 

Podroby 
(%) 

Grupy 
SD 

Istotność 

N1 N2 W1 W2 B U B/U 

Ogółem 5,25 5,36 5,19 5,37 0,029 ns < 0,05 ns 

w tym:         
żołądek 2,05 2,06 2,04 2,17 0,020 ns ns ns 
wątroba  2,52 2,63 2,47 2,52 0,020 ns < 0,05 ns 
serce 0,68 0,67 0,68 0,69 0,006 ns ns ns 

N1 – 8/15% bobiku niskotaninowego, N2 – 16/22% bobiku niskotaninowego, W1 – 8/15% bobiku wyso-
kotaninowego, W2 – 16/22% bobiku wysokotaninowego, SD – odchylenie standardowe, B – wpływ bobiku, 
U – wpływ udziału, ns – brak różnic. 
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Zastosowanie 16/22% bobiku (nisko- lub wysokotaninowego) w mieszankach Star-
ter/Grower istotnie (P < 0,05) zwiększyło udział wątroby (mniej więcej o 8%) i podro-
bów ogółem (o blisko 9%). Brak wpływu 20-procentowego dodatku bobiku wysokota-
ninowego w mieszance na udział wątroby w tuszkach podają Nalle i in. (2010), nato-
miast Arija i in. (2006) stwierdzili istotne zwiększenie udziału tego narządu w tuszkach 
ptaków żywionych mieszankami zawierającymi 20 lub 30% tego surowca. Obserwowa-
ny wzrost masy względnej wątroby autorzy tłumaczą stanem odżywienia kurcząt ży-
wionych mieszankami z bobikiem, wynikającym z obserwowanego wzrostu transami-
nazy w surowicy i wzrostu stężenia białka w osoczu. Mobilizacja rezerw organizmu do 
zaspokojenia potrzeb szybko rosnących tkanek ptaków może zwiększyć aktywność 
wątroby, powodując jej przerost. Z kolei Zawadzki i in. (2010) podają, że trudno jedno-
znacznie stwierdzić, czy wprowadzenie bobiku do paszy ma działanie uszkadzające, czy 
stymulujące pracę tego organu. Przywitowski i in. (2016), wprowadzając bobik (10, 20 
lub 30% w mieszance) o małej lub dużej zawartości tanin do diety indyków, nie odno-
towali jego oddziaływania na udział wątroby. Istotne zmniejszenie udziału tego narządu 
po wprowadzeniu 30% zerotaninowego bobiku (pięć różnych odmian) wykazali Usayran  
i in. (2014). 

Ważnym elementem oceny wartości rzeźnej kurcząt jest zawartość składników pod-
stawowych (białka, tłuszczu, związków mineralnych) w mięśniach. W badaniach odno-
towano istotne oddziaływanie zastosowanego żywienia na skład chemiczny zarówno 
mięśni piersiowych, jak i nóg (rys. 1, 2). 

 
 

 
Rys. 1. Zawartość składników podstawowych w mięśniach piersiowych kurcząt broj-
lerów (g w 100 g) 
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Rys. 2. Zawartość składników podstawowych w mięśniach nóg kurcząt brojlerów  
(g w 100 g) 

Wprowadzenie większego udziału bobiku (niezależnie od odmiany) do mieszanek 
kurcząt istotnie zmniejszyło zawartość białka i podwyższyło poziom tłuszczu śródmięś-
niowego (IF) w mięśniu piersiowym. Zjawisko to należy uznać za korzystne, bowiem 
tłuszcz jest nośnikiem smaku i zwiększenie jego zawartości w mięśniu piersiowym 
(uboższym w tłuszcz) poprawia smakowitość mięsa. Więcej popiołu surowego zawiera-
ły mięśnie (piersiowe: P > 0,05, nóg: P < 0,05) kurcząt otrzymujących mieszanki  
z większym udziałem bobiku.  

Istotne zmniejszenie zawartości tłuszczu surowego w mięśniach kurcząt żywionych 
mieszankami z bobikiem wykazali Dal Bosco i in. (2013) oraz Osek i in. (2013). Z kolei 
Laudadio i in. (2011) stwierdzili brak wpływu (31%) tej paszy na zawartość składników 
podstawowych w mięśniach piersiowych i podudzi.  

W wykonanych badaniach nie wykazano wpływu mieszanek z bobikiem (niezależ-
nie od udziału) na zawartość składników podstawowych w wątrobach kurcząt (rys. 3).  

Trudno jest przedyskutować uzyskane rezultaty, gdyż w literaturze brakuje badań  
z tego zakresu. Porównując oznaczone zawartości składników podstawowych w wątro-
bach, stwierdzić należy, że są one porównywalne do wyników podawanych przez 
Kwiecień i in. (2017). 

Nie zanotowano oddziaływania odmiany ani udziału bobiku w mieszankach na war-
tość energetyczną mięśni i wątroby kurcząt brojlerów (rys. 4). Większą wartością ener-
getyczną charakteryzowały się mięśnie nóg i wątroby niż mięśnie piersiowe, co należy 
wiązać z większą zawartością tłuszczu surowego. Kunachowicz i in. (2014) podają 
zbliżoną (99 kcal w 100 g) wartość energetyczną mięśni piersiowych, ale większą (136 
kcal w 100 g) wątroby kurczaka.  
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Rys. 3. Zawartość składników podstawowych w wątrobach kurcząt brojlerów (g w 100 g) 

 
Rys. 4. Wartość energetyczna mięśni i wątroby kurcząt brojlerów (kcal w 100 g) 

Wniosek 

W żywieniu kurcząt brojlerów można polecać bobik zarówno o małej, jak i dużej 
zawartości tanin, nawet w udziale 16/22% w mieszankach, odpowiednio, Starter/Grower, 
bowiem pozostaje on bez wpływu na większość analizowanych parametrów wartości 
odżywczej mięsa i wątroby. 
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THE NUTRITIVE VALUE OF EDIBLE ELEMENTS OF THE CARCASSES  
OF BROILER CHICKENS FED MIXTURES WITH FABA BEAN 

Abstract 
Background. The nutrition of chickens is an important factor which influences not only rearing 
indicators but also the quality of meat, including its nutritional value. The aim of the study was to 
determine the content of basic nutrients (protein, fat, ash) and the energy value in the muscles and 
liver of chickens fed mixtures with faba bean.  
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Material and methods. The experiment was conducted in a two-factor design on four groups 
(N1, N2, W1, W2) of broiler chickens. The birds were fed a mixture of maize and soybean with 
the following shares of low-tannin beans: 8/15% (group N1) and 16/22% (group N2), in Starter/ 
/Grower mixtures, respectively, and they were fed mixtures with the same shares of high-tannin 
faba beans in groups W1 and W2. The chickens were reared for 5 weeks. Next, 12 standardised 
birds were chosen from each group and they were slaughtered. Samples of chickens’ muscles and 
liver were collected during the slaughter analysis in order to measure the content of basic nutri-
ents and calculate the energy value.  
Results. The nutrition did not affect the slaughter yield, the share of breast and leg muscles or 
hearts and stomachs in chicken carcasses. However, it significantly (P < 0.05) modified the share 
of skin with subcutaneous fat and total edible viscera, including the liver. The higher share of faba 
bean (regardless of the content of tannins) decreased the share of skin with subcutaneous fat, but 
it simultaneously increased the share of the liver. The breast muscles of the birds fed mixtures 
with a higher proportion of faba bean (regardless of the variety) contained significantly less pro-
tein and more intramuscular fat (P < 0.05), whereas the leg muscles had higher content of crude 
ash (P < 0.05). The feeding model did not affect the content of the abovementioned components 
in the liver or the energy value of edible elements assessed.  
Conclusion. To sum up, faba bean (regardless of the variety) can be recommended for feeding 
broiler chickens, even at the respective proportion of 16/22% in the Starter/Grower mixtures, 
because it does not affect most meat and liver nutritional value parameters. 

Keywords: broiler chickens, feeding, faba bean, slaughter analysis, nutritive value 

Adres do korespondencji – Corresponding address: 
Anna Milczarek, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland, e-mail: anna.milczarek@ 
uph.edu.pl 

Zaakceptowano do opublikowania – Accepted for publication: 
22.05.2017 

Do cytowania – For citation: 
Milczarek, A., Osek, M. (2017). Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek 
kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyr. Technol., 11, 2, 135–144. 
http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196 

 

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196

	Wstęp
	Materiał i metody
	Wyniki i dyskusja
	Wniosek
	Literatura

