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1. WPROWADZENIE
Produkcja żywności w rolnictwie ekologicznym powinna łączyć w sobie
najkorzystniejsze praktyki związane z gospodarowaniem zasobami rolniczymi z realizacją
potrzeb dobrostanu zwierząt oraz dostarczać produktów bezpiecznych o wysokiej jakości.
Zapewnienie tych wszystkich warunków wiąże się najczęściej z ponoszeniem przez rolnika
wysokich kosztów produkcji, co skutkuje wysoką ceną produktu finalnego, którą może
zaakceptować jedynie wąska grupa odbiorców.
Wysokie ceny produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego, podobnie jak
w przypadku rolnictwa konwencjonalnego, wynikają w głównej mierze z cen komponentów
paszowych stanowiących przeważającą (do 70%) kategorię kosztów. Zasady te nie omijają
produkcji mięsa drobiowego, które z uwagi na właściwości prozdrowotne (wysoka zawartość
białka bogatego w aminokwasy egzogenne, niskie otłuszczenie, wysoki udział nienasyconych
kwasów

tłuszczowych

w

tuszkach,

łatwość

przyrządzenia

potraw,

smakowitość

i lekkostrawność), jest coraz chętniej wybierane przez konsumentów w Polsce (KRD-IG,
2015). Niestety, mimo rosnącego zainteresowania surowcami ekologicznymi, udział mięsa
drobiowego produkowanego w systemie ekologicznym oraz jego konsumpcja w kraju są
nadal znikome. Ekologiczne mięso drobiowe w Polsce pochodzi głównie od kurcząt rzeźnych,
a od pozostałych gatunków, takich jak indyki, kaczki i gęsi produkowane jest
w niewielkiej skali.
Mięso indycze ma opinię wartościowego z uwagi na wyjątkowo wysoką zawartość
białka i małą ilość tłuszczu, przez co jest poszukiwane przez konsumentów. Ponadto mięso
indycze pozwala na przygotowanie tradycyjnych i regionalnych potraw o poszukiwanych
przez konsumentów walorach. Jest ono jednak droższe od mięsa kurcząt rzeźnych ze względu
na dłuższy, trwający kilkanaście tygodni wzrost ptaków, gorsze wykorzystanie paszy oraz
konieczność zapewnienia pasz o bardzo wysokiej zawartości białka i energii metabolicznej,
które trudno przygotować, szczególnie w warunkach rolnictwa ekologicznego. Producenci
zmuszeni są więc do nabywania bardzo drogich, gotowych ekologicznych mieszanek
paszowych produkowanych przez zagraniczne firmy paszowe.
Sytuację tę można zmienić poprzez obniżenie kosztów produkcji ekologicznej, na
przykład przez zastąpienie lub uzupełnienie gotowych pasz tańszymi komponentami, które
ponadto mogą wpłynąć korzystnie na zdrowotność ptaków i jakość uzyskiwanych produktów.
Wyniki wielu doświadczeń wskazują, że ziarno pszenicy jest zbożem odpowiednim
w żywieniu indycząt od pierwszych tygodni życia. Większa aktywność układu pokarmowego
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konieczna do trawienia całego ziarna prowadzi do większej produkcji enzymów trawiennych i
lepszego wchłaniania. Ziarno pszenicy zawiera enzym fitazę, która decyduje o większej
przyswajalności fosforu, a tym samym i wapnia, co zwiększa przyrosty, a przede wszystkim
zwiększa wytrzymałość nóg – zapobiega dyschondroplazji piszczelowej (Majewska, 2006).
Drugim z popularnych krajowych zbóż jest owies, który jest bogaty w tłuszczowe
związki chemiczne, takie jak lecytyna czy witamina E, poprawiające pracę serca, układu
krwionośnego i systemu nerwowego. Zawarty w ziarnie owsa błonnik, a szczególnie jego
frakcje rozpuszczalne, których głównym przedstawicielem są β-glukany, wpływa korzystnie
na perystaltykę jelit, odgrywa ważną rolę w leczeniu chorób układu pokarmowego, takich jak:
nieżyty śluzówki żołądka czy biegunki. Wpływa również pozytywnie na florę bakteryjną jelit,
produkującą witaminy z grupy B, na których niedobór są szczególnie wrażliwe indyki.
Istnieją także doniesienia mówiące, że dodatek w żywieniu całego ziarna owsa zwiększa
przeżywalność indyków podczas odchowu oraz poprawia smak i trwałość mięsa indyczego
(Majewska, 2004). Stosowanie całego ziarna zbóż (szczególnie owsa, którego łuski imitują
chitynowe pancerzyki owadów) w żywieniu indyków zaliczanych do ptaków owadożernych,
wpływa prozdrowotnie na układ pokarmowy i zapobiega stanom depresyjnym.
W ramach badań przeprowadzono ocenę wyników odchowu indycząt rzeźnych w
warunkach ekologicznych, żywionych paszami ze znacznym udziałem całego ziarna zbóż:
pszenicy i owsa w dwóch wariantach w porównaniu do grupy kontrolnej. Analiza obejmowała
ocenę wzrostu oraz przeżywalności indycząt, wydajności rzeźnej, składu tkankowego tuszek
oraz jakości mięsa. Przeprowadzono również ocenę efektywności ekonomicznej odchowu.
Możliwości zastosowania całego ziarna zbóż w ekologicznym żywieniu ptaków
stanowią ciekawy obszar badawczy z punktu widzenia zdrowotności, jakości pozyskiwanego
mięsa oraz ekonomiki produkcji. Z tych też powodów przewiduje się, że wyniki
przeprowadzonych badań przyczynią się do zwiększenia zainteresowania ekologicznym
chowem indyków wśród rolników i wpłyną na większą dostępność wysokiej jakości
ekologicznego mięsa indyczego poprzez obniżenie kosztów produkcji i jego ceny w Polsce.
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GŁÓWNE CELE TEMATU BADAWCZEGO

Optymalizacja odchowu indycząt rzeźnych z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb
pokarmowych w warunkach produkcji ekologicznej z wykorzystaniem całego ziarna
zbóż.
Zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na ekologiczny odchów indycząt
rzeźnych.
Ocena wzrostu, wydajności rzeźnej oraz jakości tuszek i mięsa pozyskanych od indycząt
żywionych ekologicznie z zastosowaniem znacznego udziału rodzimych zbóż: pszenicy
i owsa.

2. METODYKA BADAŃ

Jednodniowe pisklęta płci żeńskiej indyka szerokopierśnego B.U.T. Big 6 (Aviagen
Turkeys Ltd., Chester, UK) przydzielono losowo do 3 grup doświadczalnych po 100 sztuk
w każdej. Odchów indycząt prowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty
Europejskiej (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. oraz Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji
ekologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 975) w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Podhalanka” w Rokicinach Podhalańskich. Czynnikiem
różnicującym grupy był dodatek całego ziarna pszenicy i owsa do granulowanej paszy
pełnoporcjowej. Harmonogram żywienia indyczek w trakcie ich odchowu przedstawiono w
tabeli 1.
Stosowane

w

żywieniu

ekologiczne

mieszanki

pełnoporcjowe

składały

się,

w zmiennych proporcjach, z makucha z nasion soi, kukurydzy, pszenicy, grochu, makucha
z nasion słonecznika, pszenżyta, glutenu kukurydzianego, oleju sojowego, białka
ziemniaczanego, fosforanu jednowapniowego, węglanu wapnia, mannanooligosacharydów
(MOS) wyekstrahowanych z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), chlorku sodu, tlenku
magnezu oraz dwuwęglanu sodu.
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Tabela 1. Harmonogram żywienia indycząt doświadczalnych
Wiek
(tygodnie)

Grupa kontrolna

Grupa doświadczalna I

Grupa doświadczalna II

0-4

Pasza
pełnoporcjowa I

5-8

Pasza
pełnoporcjowa II

9 - 12

Pasza
pełnoporcjowa III

13 - 14

Pasza
pełnoporcjowa IV

Pasza pełnoporcjowa I
(95%) + pszenica (5%)
Pasza pełnoporcjowa II
(84%) + pszenica (10%) +
owies (6%)
Pasza pełnoporcjowa III
(63%) + pszenica (25%) +
owies (12%)
Pasza pełnoporcjowa IV
(40%) + pszenica (35%) +
owies (25%)

15 - 17

Pasza
pełnoporcjowa IV

Pasza pełnoporcjowa I
(95%) + pszenica (5%)
Pasza pełnoporcjowa II
(90%) + pszenica (7%) +
owies (3%)
Pasza pełnoporcjowa III
(80%) + pszenica (14%) +
owies (6%)
Pasza pełnoporcjowa IV
(70%) + pszenica (20%) +
owies (10%)
Pasza pełnoporcjowa IV
(50%) + pszenica (30%) +
owies (20%)

Pszenica (50%) + owies
(50%)

Dodawane do mieszanki pełne ziarno pszenicy i owsa pochodziło z krajowych upraw
ekologicznych zbóż populacyjnych. Zawartość składników pokarmowych i energii w
stosowanych paszach podano w tabelach 2. i 3. Przez cały okres odchowu ptaki miały
nieograniczony dostęp do paszy i czystej wody, a także żwiru stanowiącego źródło
gastrolitów. Utrzymywane były w systemie podłogowym na ściółce, a od 6. tygodnia życia
miały dostęp do zadarnionego wybiegu.

Tabela 2. Skład chemiczny pasz stosowanych w trakcie odchowu indyczek

Wyszczególnienie

Sucha
masa
(%)

Popiół
surowy
(%)

Białko
ogólne
(%)

Tłuszcz
surowy
(%)

Włókno
surowe
(%)

Energia
metaboliczna
(kcal/kg)

Pasza pełnoporcjowa I
Pasza pełnoporcjowa II
Pasza pełnoporcjowa III
Pasza pełnoporcjowa IV
Ziarno owsa

91,56
90,55
91,61
91,07
89,92

12,12
7,25
8,50
7,86
2,64

30,38
24,88
24,00
22,81
10,50

4,14
5,18
6,10
5,58
4,01

3,77
4,91
4,37
4,22
12,08

2747,9
2876,4
2843,5
2822,8
2543,7

Ziarno pszenicy

87,22

1,94

12,81

2,09

2,89

3037,4
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Tabela 3. Poziom kwasów tłuszczowych w paszach stosowanych w trakcie odchowu
indyczek (%)
Kwasy
tłuszczowe

Pasza
pełnoporcjowa
I

Pasza
pełnoporcjowa
II

Pasza
pełnoporcjowa
III

Pasza
pełnoporcjowa
IV

Ziarno
owsa

Ziarno
pszenicy

C10;0

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,13

C12;0

0,01

0,03

0,01

0,01

0,18

0,31

C14;0

0,08

0,09

0,07

0,07

0,83

1,42

C14;1

0,03

0,02

0,00

0,00

0,02

0,07

C15;0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,20

0,48

C16;0

16,48

14,88

13,61

12,64

25,33

23,26

C16;1n-9

0,12

0,10

0,10

0,09

0,15

0,54

C16;1n-7

0,12

0,11

0,14

0,14

0,34

0,37

C17;0

0,10

0,09

0,08

0,08

0,23

0,40

C17;1

0,04

0,04

0,05

0,04

0,15

0,14

C18;0

3,78

4,13

3,53

3,10

3,13

3,39

C18;1n-9

22,34

25,02

21,76

22,80

32,07

15,55

C18;1n-7

1,79

1,32

1,35

1,20

1,67

1,67

C18;2n-6

48,70

48,42

52,88

53,54

30,72

46,06

C18;3n-6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

C18;3n-3

5,86

5,21

5,96

5,83

2,37

4,14

C20;0

0,34

0,33

0,28

0,26

1,93

1,18

C20;1

0,19

0,17

0,16

0,16

0,63

0,82

ΣSFA

17,03

15,46

14,08

13,09

28,72

27,18

ΣUFA

79,19

80,41

82,39

83,81

68,15

69,43

ΣPUFA

78,93

80,19

82,19

83,61

67,36

68,39

Σn6

48,70

48,42

52,88

53,54

30,76

46,12

Σn3

5,86

5,21

5,96

5,83

2,37

4,14

n6/n3

8,31

9,29

8,87

9,19

12,97

11,14

ΣSFA – suma nasyconych kwasów tłuszczowych,
ΣUFA– suma nienasyconych kwasów tłuszczowych,
ΣPUFA– suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
Σn6 – suma kwasów z rodziny kwasu -linolenowego, wiązanie podwójne przy 6. atomie węgla,
Σn3 – suma kwasów z rodziny kwasu -linolenowego, wiązanie podwójne przy 3. atomie węgla,
n6/n3 – stosunek kwasów n6 do n3
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Podczas całego odchowu indycząt kontrolowano spożycie paszy oraz stan zdrowotny
ptaków. Na podstawie liczby padnięć określono przeżywalność w poszczególnych grupach
doświadczalnych. W celu określenia masy ciała indycząt ważono je indywidualnie w 2., 4., 6.,
8., 10., 12., 14., 16. oraz 17. tygodniu życia. Określono także skumulowane spożycie paszy
i wykorzystanie paszy na przyrost 1 kg masy ciała. Przeprowadzono ponadto ocenę
efektywności ekonomicznej odchowu, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty pasz, ich zużycie
w grupach doświadczalnych oraz oszacowano Europejski Wskaźnik Wydajności (EWW)
według wzoru:

Po zakończeniu 17 tygodniowego odchowu, wybrano do uboju z każdej grupy
doświadczalnej po 15 sztuk ptaków o masie ciała zbliżonej do średniej w grupie. Po uboju
wykonano pomiar pH mięsa (przy użyciu pehametru PH-Star firmy Mäthaus z elektrodą
sztyletową) oraz jego barwy używając chromametru CR-310 (Minolta Co., Ltd., Japan)
z głowicą o średnicy 50 mm w systemie kolorów CIE L*a*b*, gdzie L* jest współczynnikiem
jasności, którego wartość zmienia się od 0 dla czerni do 100 dla idealnej bieli, natomiast a*
i b* są współrzędnymi kolorów +a*

czerwony, -a*

zielony, +b*

żółty, -b*

niebieski

(CIE, 1986). Tuszki wychłodzono metodą owiewową w temp. 4°C przez 24 godziny,
następnie ponownie oceniono pH i barwę mięsa. Na podstawie przeprowadzonej dysekcji,
określono wydajność rzeźną oraz udział mięśni piersiowych, nóg, i podrobów w tuszce.
Z mięśni piersiowych i udowych pobrano próbki do badań laboratoryjnych.
Podstawowy skład chemiczny mięsa oznaczono przy użyciu standardowych metod (AOAC,
1995), natomiast profil kwasów tłuszczowych określono stosując następujące metody
analityczne: ekstrakcję lipidów z mięsa wg Folcha (1957) oraz estryfikację wg AOAC (1995).
Rozdział estrów metylowych kwasów tłuszczowych przeprowadzono metodą chromatografii
gazowej przy użyciu Chromatografu TRACE GC ULTRA firmy Thermo Electron
Corporation (Milano, Włochy) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) na kolumnie
SUPELCOWAX 10 (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) w następujących warunkach rozdziału: gaz
nośny hel 1 ml/min, detektor FID temp. 250ºC, dozownik temp. 220ºC, piec temp. 160ºC,
podgrzewanie (3ºC/min.) do 210ºC (35 min), podział strumienia 10 ml/min. Do uzyskanego
tłuszczu (około 10 mg) dodano 0,5 ml 0,5M KOH w metanolu i ogrzewano
w temp. 85ºC, następnie dodano 1 ml 12% BF3 w metanolu i ponownie ogrzewano w temp.
85ºC. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej dodano 1 ml heksanu i 5 ml nasyconego
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roztworu NaCl. Na chromatograf nastrzykiwano 1 µl roztworu. Poszczególne estry metylowe
kwasów tłuszczowych zidentyfikowano przez porównanie ze standardową mieszaniną 37
komponentów FAME (Supelco, Sigma-Aldrich Co.) oraz izomerami CLA (Sigma-Aldrich
Co.).
Próbki mięsa o średniej masie około 300 g zapakowane w foli aluminiowej poddano
obróbce termicznej w piecu elektrycznym o temperaturze 185ºC do uzyskania wewnętrznej
temperatury mięsa 85ºC. Po wystudzeniu próbek mięsa na lodzie określono wyciek termiczny
(%). Następnie przeprowadzono ocenę cech sensorycznych przez pięcioosobowy zespół
degustatorów przeszkolony w zakresie kontroli jakości, zgodnie z zasadami podanymi przez
Baryłko-Pikielną (1975). Podczas oceny uwzględniono następujące cechy mięsa: strukturę,
zapach, kruchość, soczystość i smak. Ocena końcowa poszczególnych cech mięsa została
obliczona jako średnia ocen przyznanych przez oceniających.
Następnie z poddanych obróbce termicznej próbek wycinano wzdłuż włókien
mięśniowych walce o średnicy 16 mm i wysokości 15 mm, które wykorzystano do
aparaturowej analizy tekstury. Analizę przeprowadzono przy użyciu teksturometru TA-XT2
(Stable Micro Systems) z przystawką Warnera-Bratzlera wyposażoną w nóż z trójkątnym
wycięciem. Natomiast profilowa analiza tekstury (TPA) wykonana została przy użyciu tego
samego teksturometru z przystawką, którą stanowi walec o średnicy 50 mm. Wykonano test
2-krotnego ściskania próbek do 70% deformacji ich wysokości. W analizie TPA
uwzględniono główne parametry tekstury, takie jak: twardość (siła potrzebna do
spowodowania określonego odkształcenia), kohezja (spójność; wytrzymałość wewnętrznych
wiązań tworzących zrąb mięśnia), sprężystość (elastyczność; szybkość powrotu ze stanu
zdeformowania do stanu wyjściowego). Z wtórnych parametrów tekstury określono żujność
(siła potrzebna do rozdrobnienia produktu), która związana jest z twardością, kohezją
i sprężystością (Breene, 1975).
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3. WYNIKI
3.1.Wyniki odchowu indyczek rzeźnych
Wyniki odchowu indyczek obejmujące przeżywalność, zmiany masy ciała, zużycie i
wykorzystanie paszy oraz koszty żywienia i wskaźnik wydajności przedstawiono w tabelach
4-8 oraz na wykresie 1. Przez cały okres odchowu indyczęta charakteryzowały się dobrą
zdrowotnością, a przeżywalność za cały okres produkcji przekroczyła w każdej grupie 95%.
Najwyższą przeżywalnością charakteryzowały się indyki z grupy doświadczalnej I (tabela 4).

Tabela 4. Przeżywalność w okresie odchowu ekologicznych indycząt rzeźnych
Wyszczególnienie
Przeżywalność (%)

Grupy
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

95

98

97

Średnią masę ciała indycząt, określoną w kolejnych tygodniach ważenia, zestawiono
w tabeli 6. oraz na wykresie 1. Od 4. tygodnia życia obserwowano różnice statystycznie
istotne (P ≤ 0,05) w masie ciała pomiędzy grupą doświadczalną II, a cięższymi pozostałymi
grupami. W 8. tygodniu życia i we wszystkich kolejnych terminach ważeń, statystycznie
istotnie wyższą (P ≤ 0,05) masą ciała od pozostałych grup charakteryzowały się indyki
z grupy kontrolnej.
Po 17-tygodniowym okresie odchowu ptaki w grupie I uzyskały średnią masę ciała
wyższą o 0,40 kg od indyczek grupy II i o 1,06 kg od indyczek grupy III, natomiast masa
ciała indyczek z grupy II była wyższa o 0,66 kg od grupy III.
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Fot. 1. Indyczęta z grupy doświadczalnej II w 2. tygodniu odchowu
Tabela 5. Średnia masa ciała indycząt w 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16. oraz 17. tygodniu
życia
Grupy
Wiek
(tygodnie)

Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

2

0,23 (±0,04)

0,23 (±0,04)

0,22 (±0,04)

4

0,73 (±0,11)a

0,73 (±0,14)b

0,68 (±0,12)ab

6

1,65 (±0,21)a

1,65 (±0,27)b

1,49 (±0,25)ab

8

3,29 (±0,36)a

3,10 (±0,46)a

2,88 (±0,45)a

10

4,79 (±0,49)a

4,29 (±0,63)a

4,03 (±0,64)a

12

6,57 (±0,63)a

6,01 (±0,79)a

5,43 (±0,83)a

14

8,47 (±0,61)a

7,88 (±0,88)a

7,24 (±1,00)a

16

10,11 (±0,69)a

9,66 (±0,94)a

8,94 (±1,10)a

17

10,78 (±0,70)a

10,38 (±0,98)a

9,72 (±1,14)a

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)
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Wykres 1. Średnia masa ciała indycząt w 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16. oraz 17. tygodniu
życia

W tabelach 6. i 7. przedstawiono odpowiednio skumulowane spożycie paszy oraz
wykorzystanie paszy na 1 kg masy ciała indycząt z trzech analizowanych grup do 17.
tygodnia życia. Najwyższym spożyciem paszy charakteryzowały się indyki z grupy kontrolnej
(tab. 7.), jednak równocześnie wykorzystanie paszy na przyrost 1 kg masy ciała w tej grupie
było najlepsze (tab. 8.). Zastosowanie całego ziarna zbóż w żywieniu indycząt nie skutkowało
drastycznym zmniejszeniem się tempa wzrostu ptaków, ani problemami zdrowotnymi
u ptaków.
Mimo zastosowania sporych udziałów zboża w diecie, spożycie i wykorzystanie paszy
indyków z grup doświadczalnych nie odbiegało w sposób znaczący od grupy kontrolnej.
Współczynnik wykorzystania paszy zwiększa się wraz z czasem odchowu, tym samym
zmniejszając zyski.
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Tabela 6. Skumulowane spożycie paszy (w kg) przez indyczęta do końca 2., 4., 6., 8., 10.,
12., 14., 16. oraz 17. tygodnia życia

Wiek
(tygodnie)

Grupy
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

2

0,44

0,41

0,44

4

1,52

1,44

1,50

6

3,07

2,94

2,95

8

5,65

5,42

5,39

10

9,02

8,81

8,64

12

13,61

13,23

12,74

14

18,70

18,21

17,53

16

24,39

23,63

22,75

17

27,37

26,54

25,56

Fot. 2. Indyczki z grupy doświadczalnej I w 12. tygodniu życia
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Tabela 7. Wykorzystanie paszy (w kg) na 1 kg przyrostu masy ciała indycząt do końca
2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16. oraz 17. tygodnia życia

Wiek
(tygodnie)

Grupy
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

2

1,92

1,80

2,02

4

2,09

1,99

2,21

6

1,86

1,78

1,99

8

1,71

1,75

1,87

10

1,88

2,05

2,14

12

2,07

2,20

2,35

14

2,21

2,31

2,42

16

2,41

2,45

2,54

17

2,54

2,56

2,63

Całkowity koszt żywienia w przeliczeniu na jedną sztukę stanu końcowego i 1 kilogram
żywca oraz wartość EWW przedstawiono w tabeli 6. Indyczęta z grupy doświadczalnej II,
a więc żywionych mieszanką z największym udziałem całego ziarna zbóż, charakteryzowały
się masą ciała średnio o 1,06 kg niższą od grupy kontrolnej, przy kosztach żywienia
mniejszych o 36,83% (tab. 7). Alternatywne żywienie analizowane w niniejszym
doświadczeniu dało zatem oszczędność na poziomie 2,62 zł z każdego wyprodukowanego
kilograma żywca. Indyczęta z grupy doświadczalnej I charakteryzowały się wysokimi
wartościami EWW, a oszczędność jaką dało zmodyfikowane żywienie tej grupy wynosiła
0,98 zł na 1 kg wyprodukowanego żywca. Przeliczając na sztukę stanowi to 14,48%
oszczędności oraz kwotę 13,68 zł, co w chowie na większą skalę ma bardzo duże znaczenie.
Warto zaznaczyć, że przy dość wysokiej masie ciała indycząt w tej grupie można rozpatrywać
ponadto pewne skrócenie odchowu, dające dalsze oszczędności.
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Tabela 8. Koszt żywienia indyczek w przeliczeniu na sztukę stanu końcowego
i kilogram żywca oraz wartość EWW (Europejski Wskaźnik Wydajności)
Grupy
Wskaźnik
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Koszt paszy na 1 sztukę
stanu końcowego (PLN)

94,48

80,80

59,68

Koszt paszy na 1 kg
żywca (PLN)

8,76

7,78

6,14

340,13

334,99

301,25

EWW (pkt)

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że indyczęta odchowywane
w

niniejszym

doświadczeniu

charakteryzowały

się

bardzo

dobrą

zdrowotnością

i przeżywalnością, dobrym tempem wzrostu oraz osiągnięciem w 17. tygodniu życia średniej
masy ciała odpowiedniej do uboju i rozbioru tuszek, choć podawanie całego ziarna zbóż
wpłynęło na zmniejszenie przyrostów masy ciała. Koszt żywienia indycząt z grupy
doświadczalnej I i II był odpowiednio o 14,48% i 36,83% mniejszy od grupy kontrolnej
żywionej tylko paszą gotową, czemu odpowiadała oszczędność 2,62 zł i 0,98 zł na 1 kg
przyrostu masy ciała.

3.2. Ocena wartości rzeźnej

Analizę rzeźną, której wyniki przedstawiono w tabeli 9., przeprowadzono na ptakach o
masie ciała zbliżonej do średniej dla grupy. Średnia masa tuszki wynosiła 8,8 kg w grupie I
i była o 0,65 kg wyższa niż w grupie II oraz o 1 kg wyższa w porównaniu do grupy III.
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Tabela 9. Średnie wartości wskaźników rzeźnych indyczek
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Masa ciała przed ubojem (kg)

10,70 (±0,25)

10,27 (±0,27)

9,83 (±0,22)

Masa tuszki (kg)

8,80 (±0,16)

8,15 (±0,22)

7,77 (±0,17)

Wydajność rzeźna (%)

82,20 (±1,6)

79,43 ±1,34)

79,12 (±1,45)

Masa mięśni podudzi (g)

807,5 (±63,8)

731,7 (±58,7)

758,6 (±87,8)

1171,0 (±65,6)A

1075,4 (±93,6)B

1053,1 (±168,2) AB

22,49 (±1,15)

22,2 (±1,5)

23,76 (±1,68)

2738,2,1 (±169,3)

2478,9 (±157,5)

2228,6 (±102,8)

31,12 (±1,78)

30,4 (±2,0)

28,68 (±1,38)

Masa serca (g)

36,1 (±1,3)

40,4 (±1,7)

40,9 (±2,0)

Masa wątroby (g)

116,1 (±1,5)

116,3 (±1,5)

123,6 (±1,8)

Masa żołądka (g)

163,1 (±1,6)

133,4 (±2,5)

136,8 (±2,2)

Wyszczególnienie

Masa mięśni ud (g)
Udział mięśni nóg (%)
Masa mięśni piersiowych (g)
Udział mięśni piersiowych (%)

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie wysoko istotnie A, B (P≤0,01)

Wydajność rzeźna uzyskana w grupie I była najwyższa i wynosiła 82,2%.
W porównaniu do pozostałych grup była wyższa o około 3%. Mimo obserwowanych
tendencji, nie zaobserwowano jednak różnic, które byłyby istotne statystyczne.
Ptaki z grupy kontrolnej osiągnęły najwyższą masę ciała i charakteryzowały się
statystycznie wysoko istotnie wyższą (1171,0g) od pozostałych grup (1075,4 i 1053,1g), masą
mięśni udowych a także najwyższą masą mięśni piersiowych (2738,2g). Jednakże w
przypadku tej cechy różnic statystycznie istotnych nie odnotowano. Grupę doświadczalną II
charakteryzował znaczny, wynoszący 23,8% udział mięśni nóg w tuszce. Pozostałe grupy, tj.
kontrolna i doświadczalna I miały odpowiednio 22,5% oraz 22,2% udziału mięśni nóg w
tuszce. Masa mięśni piersiowych przełożyła się na ich udział w tuszce. W grupie kontrolnej
udział mięśni piersiowych w tuszce był o 2,4% większy niż w grupie doświadczalnej II i o
0,7% większy niż w grupie doświadczalnej I. Masa podrobów była zbliżona w analizowanych
grupach, choć mniejszą średnią masę serc i największą średnią masę żołądków
zaobserwowano w grupie kontrolnej, a najcięższe wątroby pozyskano od grupy
doświadczalnej II (różnice nieistotne statystycznie). Wielkość tych organów może być
związana z masą ciała a także rodzajem pobieranej paszy.
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3.3.Ocena jakości mięsa
3.3.1. Analiza cech fizykochemicznych mięsa
Wyniki oceny składu chemicznego mięśni piersiowego i ud indyczek zebrano
w tabelach 10. i 11., natomiast poziom kwasów tłuszczowych w tychże mięśniach prezentują
tabele 12. i 13.. Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy analizowanymi
grupami w składzie chemicznym mięśni piersiowych i udowych indyczek, jednak można
zaobserwować tendencję, zgodnie z którą ptaki, które miały większe tempo wzrostu
charakteryzowała większa zawartość białka i tłuszczu oraz mniejsza zawartość wody (tabela
10).
Tabela 10. Skład chemiczny mięśnia piersiowego indyczek (%)
Grupa
Wyszczególnienie

Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie Średnia (±odchylenie Średnia (±odchylenie
standardowe)
standardowe)
standardowe)

Woda

72,23 (±0,42)

72,71 (±0,95)

73,38 (±1,16)

Białko

24,55 (±1,14)

24,30 (±1,20)

23,86 (±0,63)

Tłuszcz

2,03 (±0,86)

1,79 (±0,63)

1,79 (±0,88)

Tabela 11. Skład chemiczny mięśni udowych indyczek (%)
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Woda

74,92 (±0,39)

75,01 (±0,51)

Białko

21,41 (±0,17)

21,29 (±0,54)

Tłuszcz

2,59 (±0,26)

2,54 (±0,14)

Wyszczególnienie

75,33 (±0,33)
20,81 (±0,95)
2,51 (±0,35)

Analizując poziom kwasów tłuszczowych zaobserwowano statystycznie istotne różnice
między grupami zwierząt, na które prawdopodobnie miał wpływ system żywienia (tab. 12).
Wykazano bowiem, że w mięśniach piersiowych indyczek z grupy kontrolnej wyższą
zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych (UFA) oraz wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (PUFA) w porównaniu do indyków z grupy doświadczalnej II. Różnice te były
statystycznie istotne. Takie wyniki tłumaczyć można podawaniem dużych ilości ziarna zbóż:
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pszenicy i owsa w końcowym okresie żywienia grupy doświadczalnej II. Zboża mają
w swoim składzie mniejszą koncentracje UFA i PUFA niż stosowane w doświadczeniu
mieszanki pełnoporcjowe (tab. 3). Również stosunek kwasów z rodziny kwasu
-linolenowego n6 do n3 nieznacznie korzystniejszy był w mięsie grupy kontrolnej.

Tabela 12. Poziom kwasów tłuszczowych w mięśniu piersiowym indyczek (%)
Grupa
Wyszczególnienie

kontrolna

doświadczalna I

doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

ΣSFA

35,52 (±3,89)a

36,18 (±4,30)

38,08 (±5,62)a

ΣUFA

64,50 (±3,90)a

63,84 (±4,28)

61,97 (±5,64)a

ΣPUFA

63,97 (±3,82)a

63,32 (±4,24)

61,41 (±5,58)a

Σn6

30,25 (±2,90)

29,88 (±3,46)

30,77 (±3,76)

Σn3

2,99 (±0,34)

2,85 (±0,34)

2,93 (±0,44)

n6/n3

10,16 (±0,38)

10,49 (±0,27)

10,54 (±0,47)

Objaśnienia jak tabeli 3
Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)

Tabela 13. Poziom kwasów tłuszczowych w mięśniach udowych indyczek (%)
Grupa
kontrolna

doświadczalna I

doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

ΣSFA

37,68 (±0,98)

38,74 (±1,96)

36,21 (±2,50)

ΣUFA

62,43 (±1,03)

61,16 (±1,98)

61,72 (±2,58)

ΣPUFA

61,73 (±0,92)

60,69 (±1,95)

63,19 (±2,59)

Σn6

29,45 (±0,60)

31,04 (±0,73)

33,25 (±0,86)

Σn3

2,62 (±0,10)

2,69 (±0,13)

2,83 (±0,16)

n6/n3

11,02 (±0,20)

11,53 (±0,29)

11,75 (±0,38)

Wyszczególnienie

Objaśnienia jak tabeli 3
Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)
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W tabelach 14. i 15. przedstawiono wyniki pomiarów kwasowości (pH) i barwy mięsa
(L*a*b*) po uboju oraz po 24 godzinnym chłodzeniu.

Tabela 14. Średnie wartości pomiarów pH i barwy mięśnia piersiowego bezpośrednio po
uboju i po 24 godzinach od uboju
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

6,48 (±0,19)

6,07 (±0,22)

6,06 (±0,27)

CIE L*0

61,59 (±1,76)Aa

52,96 (±3,31)a

55,97 (±3,85)A

CIE a*0

6,55 (±0,30)AB

9,22 (±1,53)A

8,14 (±1,39)B

CIE b*0

-1,49 (±0,94)

-1,08 (±0,73)

-1,79 (±1,04)

pH 24

5,61 (±0,07)

5,61 (±0,08)

5,65 (±0,13)

CIE L*24

57,60 (±1,76)

57,12 (±2,16)

56,78 (±2,56)

CIE a*24

10,22 (±0,80)

10,28 (±0,93)

10,94 (±1,51)

CIE b*24

1,62 (±1,43)

1,55 (±0,82)

1,17 (±1,11)

Wyszczególnienie
pH0

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie wysoko istotnie A, B (P≤0,01);
statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)

W grupie I stwierdzono wyższe wartości pH0 mięśnia piersiowego po uboju (6,48) niż
pozostałych grupach (około 6,0), jednak nie zostały one potwierdzone statystycznie. Po 24
godzinach od uboju wartości pH mięsa we wszystkich grupach były zbliżone - wynosiły
około 5,6, co świadczy o prawidłowym przebiegu glikolizy w mięśniach. Na tej podstawie
można wnioskować, że postępowanie i warunki przedubojowe były poprawne oraz nie
stwierdzono wpływu sposobu żywienia na kwasowość mięsa. Średnie wartości pH24 w
mięśniach udowych indyczek dla wszystkich grup były bardzo zbliżone do siebie i nie
odbiegały od wyników pomiarów w mięśniu piersiowym.
Barwa jest bardzo ważną cechą często decydującą o podjęciu decyzji zakupu danego
gatunku mięsa. Konsument na podstawie barwy mięsa może ocenić jego świeżość, jakość,
a także sposób żywienia czy system utrzymania zwierząt. Po uboju jasność barwy (L*)
mięśnia piersiowego w grupie kontrolnej była wyższa (jaśniejsze mięso) niż w grupach
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doświadczalnych, różnice te okazały się statystycznie istotne. Również wyższe wartości
współczynnika a* - wysycenie barwą czerwoną, stwierdzono dla obu grup doświadczalnych
w porównaniu do grupy kontrolnej. Natomiast wskaźnik wysycenia barwą żółtą (b*) był
zbliżony dla wszystkich grup. Ponowne pomiary barwy zarówno mięśnia piersiowego, jak i
mięśni udowych, po 24 godzinach od uboju nie potwierdziły różnic pomiędzy analizowanymi
grupami zarówno dla jasności barwy, jak i wysycenia barwą czerwoną i żółtą.

Tabela 15. Średnie wartości pomiarów pH i barwy mięśni udowych po 24 godzinach od
uboju
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

5,66 (±0,12)

5,59 (±0,15)

5,66 (±0,15)

CIE L*24

49,98 (±1,44)

49,41 (±2,67)

49,00 (±0,86)

CIE a*24

11,41 (±0,71)

11,29 (±0,80)

11,88 (±0,48)

-0,44 (±0,63)

-0,45 (±0,70)

-0,38 (±0,67)

Wyszczególnienie

pH24

CIE b*24

W tabeli 16. przedstawiono wyniki wycieku termicznego mięśni piersiowego i udowego
indyczek. Uzyskane wartości dotyczące tej cechy były wyrównane dla wszystkich
analizowanych

grup.

Nieznacznie

większym

wyciekiem

we

wszystkich

grupach

charakteryzowały się mięśnie udowe w porównaniu do mięśni piersiowych.

Tabela 16. Średnie wartości wycieku termicznego mięśni piersiowego i udowego
indyczek
Grupa
Wyszczególnienie
Wyciek termiczny mięśnia
piersiowego (%)
Wyciek termiczny mięśni
udowych (%)

Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

28,39 (±2,55)

27,70 (±2,81)

28,34 (±3,00)

29,67 (±1,59)

28,44 (±2,23)

29,54 (±1,51)
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3.3.2. Analiza cech sensorycznych mięsa

W tabelach 17. i 18. przedstawiono wyniki oceny cech sensorycznych mięśnia
piersiowego i mięśni udowych indyczek.

Tabela 17. Średnie wartości oceny cech sensorycznych mięśnia piersiowego indyczek
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

4,47 (±0,52)

4,67 (±0,49)

4,73 (±0,46)

4,07 (±0,26)AB

4,47 (±0,52)A

4,60 (±0,51)B

4,00 (±0,38)

4,47 (±0,52)

4,67 (±0,49)

Kruchość (pkt)

4,60 (±0,63)

4,73 (±0,46)

4,60 (±0,51)

Soczystość (pkt)

4,20 (±0,56)

4,53 (±0,52)

4,67 (±0,49)

Smak - natężenie (pkt)

4,13 (±0,35)

4,27 (±0,59)

4,53 (±0,52)

4,07 (±0,26)Aa

4,47 (±0,52)A

4,73 (±0,46)a

Wyszczególnienie
Struktura (pkt)
Zapach - natężenie (pkt)
Zapach - pożądalność (pkt)

Smak - pożądalność (pkt)

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie wysoko istotnie A, B (P≤0,01);
statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)

Niższe wartości oceny cech sensorycznych mięśnia piersiowego i mięśni udowych
uzyskano w grupie żywionej przez cały okres odchowu mieszanką pełnoporcjową (grupa
kontrolna) w porównaniu do mięsa indyczek z grupy doświadczalnej I i II żywionych
pełnoporcjową mieszanką z rosnącym udziałem ziarna pszenicy i owsa. Jednak statystycznie
istotne różnice pomiędzy grupą kontrolną a grupą doświadczalną I oraz grupą kontrolną
a grupą doświadczalną II potwierdzono tylko dla natężenia smaku i natężenia zapachu dla
mięśnia piersiowego. Natomiast dla mięśni udowych różnice statystyczne stwierdzono tylko
dla pożądalności zapachu pomiędzy grupą kontrolną a grupami doświadczalnymi.
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Tabela 18. Średnie wartości oceny cech sensorycznych mięśni udowych indyczek
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Struktura (pkt)

4,3 (±0,54)

4,4 (±0,34)

4,5 (±0,43)

Zapach - natężenie (pkt)

4,1 (±0,44)

4,5 (±0,74)

4,5 (±0,53)

3,9 (±0,42)aA

4,3 (±0,31)a

4,4 (±0,34)A

Kruchość (pkt)

4,4 (±0,70)

4,5 (±0,28)

4,4 (±0,37)

Soczystość (pkt)

4,1 (±0,44)

4,2 (±0,71)

4,5 (±0,62)

Smak - natężenie (pkt)

4,2 (±0,44)

4,4 (±0,55)

4,4 (±0,33)

Smak - pożądalność (pkt)

4,2 (±0,36)

4,2 (±0,34)

4,3 (±0,27)

Wyszczególnienie

Zapach - pożądalność (pkt)

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie wysoko istotnie A, B (P≤0,01);
statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)

3.3.3. Analiza cech tekstury mięsa
W tabelach 19. i 20. przedstawiono wyniki analizy cech tekstury mięśnia piersiowego
i mięśni udowych indyczek.
Tabela 19. Średnie wartości cech tekstury (TPA) mięśnia piersiowego indyczek
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Kontrolna

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Twardość (kg)

10,28 (±4,09)

11,30 (±4,03)

12,03 (±4,64)

Sprężystość

0,50 (±0,08)

0,57 (±0,07)

0,52 (±0,06)

Spójność

0,44 (±0,04)

0,44 (±0,03)

0,44 (±0,03)

Żujność (kg)

2,26 (±0,97)

2,89 (±1,29)

2,84 (±1,28)

1,84 (±0,33)aA

2,05 (±1,38)aB

2,42 (±0,63)AB

Wyszczególnienie

Siła cięcia (kg)

Wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się statystycznie wysoko istotnie A, B (P≤0,01);
statystycznie istotnie a, b – (P≤0,05)

Jedną z ważniejszych cech ocenianych przez konsumentów mięsa jest jego kruchość, która
wyraża się jako subiektywne odczucie twardości, elastyczności i sprężystości. Największą
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kruchością, mierzoną najmniejszą siłą potrzebną do przecięcia mięśni, charakteryzowały się
mięśnie piersiowe indyczek grupy kontrolnej (najniższa siła cięcia) mniej kruche było mięso
grup doświadczalnych. Różnice te były statystycznie istotne.

Tabela 20. Średnie wartości cech tekstury (TPA) mięśni udowych indyczek
Grupa
Kontrolna

Doświadczalna I

Doświadczalna II

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Średnia (±odchylenie
standardowe)

Twardość (kg)

7,39 (±1,7)

8,7 (±5,02)

9,04 (±2,82)

Sprężystość

0,49 (±0,1)

0,5 (±0,14)

0,54 (±0,06)

Spójność

0,45 (±0,1)

0,5 (±0,04)

0,45 (±0,01)

Żujność (kg)

1,65 (±0,6)

2,2 (±1,90)

2,23 (±0,77)

Siła cięcia (kg)

3,65 (±0,5)

4,9 (±1,41)

4,96 (±1,37)

Wyszczególnienie

Bardziej twarde były mięsnie pochodzące od indyczek grup doświadczalnych
w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie stwierdzono większych różnic pomiędzy ocenianymi
grupami dla sprężystości i spójności mięśni piersiowych. Mniejszą kruchością odznaczały się
mięśnie udowe w stosunku do mięśni piersiowych we wszystkich grupach indyczek.
Podobnie jak w przypadku mięsni piersiowych, mięśnie udowe grupy kontrolnej były bardziej
kruche niż obu grup doświadczalnych, jednak nie zostało to potwierdzone statystycznie.

Fot. 3. Indyczki z grupy doświadczalnej I w 16. tygodniu odchowu
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Posumowanie i wnioski

Na

podstawie

odchowywane

w

przedstawionych

niniejszym

wyników

doświadczeniu

można

stwierdzić,

charakteryzowały

się

że

indyczęta

bardzo

dobrą

zdrowotnością i przeżywalnością, dobrym tempem wzrostu oraz osiągnięciem w 17. tygodniu
życia średniej masy ciała odpowiedniej do uboju i rozbioru tuszek, choć podawanie całego
ziarna zbóż wpłynęło na zmniejszenie przyrostów masy ciała. Indyki z wszystkich grup
charakteryzowała wysoka wydajność rzeźna, wskaźnik istotny z technologicznego punktu
widzenia, a także duża zwartość mięśni piersiowych i mięśni nóg, najcenniejszych elementów
tuszek.
Zmniejszenie masy ciała indyczek z grupy doświadczalnej I i II odpowiednio o 0,66
i 1,06 kg w stosunku do grupy kontrolnej zostało uzyskane jednak przy kosztach żywienia
znacznie mniejszych, odpowiednio o 14,5% i o 36,8% w porównaniu do kosztów w grupie
żywionej mieszanką pełnoporcjową. W przeliczeniu na 1 kg żywca koszty żywienia były
niższe o 11,2% w grupie doświadczalnej I i o 29,9% w grupie doświadczalnej II niż w grupie
kontrolnej.
Wszystkie grupy cechowała ponadto wysoka zawartość białka i niska zawartość
tłuszczu w mięśniach, cechy poszukiwane przez współczesnego konsumenta. Ze względu na
mniejszą koncentrację nienasyconych kwasów tłuszczowych (UFA), w tym również
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), w zbożach niż w mieszankach
pełnoporcjowych, podobne zależności stwierdzono w przeprowadzonym doświadczeniu, co
tłumaczyć można podawaniem dużych ilości ziarna zbóż: pszenicy i owsa w końcowym
okresie żywienia grupie doświadczalnej I i II. Również stosunek kwasów z rodziny n6 do n3
nieznacznie korzystniejszy był w mięsie grupy kontrolnej.
Na podstawie przeprowadzonych analiz określających jakość mięsa można stwierdzić
wpływ zmodyfikowanego sposobu żywienia na niektóre cechy. W przypadku cech
sensorycznych wyższe oceny uzyskano dla mięsa pochodzącego od indyczek żywionych ze
zwiększającym się udziałem całego ziarna pszenicy i owsa. Z kolei lepszą kruchością
charakteryzowało się mięso grupy kontrolnej, co może być efektem szybszego zbliżania się
do zakończenia wzrostu i związanych z tym zmian w mięśniach. Nie stwierdzono wpływu
sposobu żywienia na kwasowość mięsa i pomiary barwy, zarówno mięśnia piersiowego, jak
i mięśni udowych po 24 godzinach od uboju dla wszystkich analizowanych grup.
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