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OCENA JAKO CI TUSZEK KURCZ T BROJLERÓW  

W WYBRANYCH FERMACH DROBIU WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 

 
Celem pracy by a ocena jako ci tuszek kurcz t brojlerów pochodz cych z trzech ferm 

drobiu województwa podkarpackiego. W ka dej fermie oceniano jeden cykl odchowu 

kurcz t. Wykazano, e wydajno  rze na tuszek by a na poziomie 69,63-71,04%. 

Procentowa zawarto  mi ni piersiowych wynosi a od 21,20 do 22,03%. Wielko  obsady 

nie wp yn a na parametry poubojowe tuszek. Tuszki badanych kurcz t charakteryzowa y 

si  niewielkim ot uszczeniem, co wiadczy o ich du ych walorach dietetycznych 

i przetwórczych. Uzyskane wyniki produkcyjne mierzone zu yciem paszy na jeden kilogram 

przyrostu, ko cow  mas  cia a oraz wska nikiem EWW by y porównywalne z krajowymi 

wynikami produkcyjnymi kurcz t brojlerów. Stwierdzono wy sz  miertelno  kurcz t 

brojlerów pochodz cych z fermy o najwy szej obsadzie ptaków na 1 m 2. 

 
S owa kluczowe: tuszka, kurcz ta brojlery, jako   

 

 
I. WST P 

Mi so drobiowe cieszy si  du  popularno ci  na rynku krajowym. Na jego korzy  

przemawia stosunkowo niska cena oraz korzystne w a ciwo ci od ywcze. Mi so drobiowe jest 

cennym ród em wysokowarto ciowego bia ka, zawieraj cego wszystkie aminokwasy 

egzogenne potrzebne do syntezy bia ek organizmu ludzkiego. Strawno  bia ek mi sa 

drobiowego jest wysoka, wynosi oko o 97%. Wysokiej zawarto ci bia ka, towarzyszy niska 

zawarto  t uszczu. Ponadto mi so drobiowe jest ród em witamin z grupy B, a tak e witamin 

rozpuszczalnych w t uszczach A, D, E, karotenoidów, magnezu i potasu. Zawiera tak e atwo 

przyswajalne elazo z barwników hemowych, tj. mioglobiny i hemoglobiny [1,6,14]. 

 wie e mi so drobiowe oferowane jest konsumentom w postaci tuszek, elementów 

rozdrobnionych lub filetów z mi ni piersiowych [5]. W Polsce podstawowym surowcem do 

produkcji mi sa drobiowego s  kurcz ta brojlery, stanowi ce w skali wiatowej oko o 86% 

ptaków ubijanych na mi so [6]. Produkcja mi sa drobiowego musi zapewni  jego wysok  

jako . Oczekuj  tego konsumenci, jak i zak ady produkuj ce przetwory drobiowe [8]. Jako  

tuszki i mi sa drobiowego kszta towana jest przez ca y okres ycia ptaka, a czynniki dzia aj ce 

                                                 
* Prac  recenzowa : dr hab. in . Krzysztof Tereszkiewicz, Wydzia  Zarz dzania, PRz 



na organizm mog  ostatecznie wp yn  na warto  uzyskanych produktów [8,12]. Zapewnienie 

wysokiej jako ci ywno ci s u y ochronie zdrowia konsumenta i jest zgodne z dobrostanem 

zwierz t, który wpisuje si  w koncepcj  zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich [7]. 

 Celem pracy by a ocena jako ci tuszek kurcz t brojlerów pochodz cych z trzech ferm drobiu 

województwa podkarpackiego. W ka dej fermie oceniano jeden cykl odchowu kurcz t. 
 

 

II.  CZYNNIKI KSZTA TUJ CE JAKO  TUSZEK KURCZ T BROJLERÓW 
 Jednym z podstawowych czynników kszta tuj cych jako  rze n  kurcz t brojlerów jest 

ich pochodzenie genetyczne. Kurcz ta brojlery powinny charakteryzowa  si  szybkim 

tempem wzrostu, dobrym wykorzystaniem paszy, bardzo dobrym umi nieniem piersi 

i nóg. W tuszce dobrze umi nionych kurcz t mi nie piersiowe stanowi  25%, a mi nie 

ud i podudzia 26% [6]. O udziale mi ni piersiowych w tuszce decyduj  g ównie czynniki 

genetyczne. Do bardzo wa nych wska ników oceny kurcz t brojlerów zaliczamy 

wydajno  rze n , która powinna kszta towa  si  na poziomie 70-73% [3,4]. Od brojlerów 

wymaga si  równie , aby mia y smaczne mi so i ma e ot uszczenie. Wspó czynnik 

odziedziczalno ci zawarto ci t uszczu w tuszce brojlera wynosi 0,48. Przez wiele lat 

selekcj  kur mi snych prowadzono g ównie na tempo wzrostu, czego ubocznym skutkiem 

sta  si  niepo dany wzrost od uszczenia tuszek [10,11]. Dokonuj c wyboru materia u 

zwierz cego nale y uwzgl dni  wymagania konsumentów oraz zwróci  uwag  na ocen  

wp ywu pochodzenia kurcz t brojlerów na cechy jako ciowe tuszki drobiowej [4,12]. 

Materia  przeznaczony do produkcji mi sa ma genetycznie utrwalon  cech  szybkiego 

opierzania, u brojlerów w wieku 42 dni pióra musz  by  ca kowicie wykszta cone. Ze 

wzgl du na upodobania konsumentów brojlery powinny si  charakteryzowa  bia  lub ó t  

barw  skóry. 

 Spo ród pozagenetycznych czynników kszta tuj cych jako  tuszki wymieni  nale y 

ywienie kurcz t.  Zu ycie paszy w ca ym cyklu produkcyjnym nie powinno przekracza  

1,7 kg na 1 kg przyrostu [6]. Czynniki ywieniowe, które decyduj  o jako ci tuszki to 

poziom energii metabolicznej i bia ka surowego w diecie, stosunek energii do bia ka, 

zawarto  t uszczu w paszy i jego rodzaj, ilo  aminokwasów limituj cych w paszy, 

zawarto  mikro i makro elementów  oraz zastosowana metoda ywieniowa [14].  

 Jako  tuszki i mi sa drobiowego jest nast pstwem wielu czynników, w ród których 

istotne znaczenie odgrywa technologia odchowu. Czynniki rodowiskowe, maj  wp yw na 

wzrost kurcz t, spo ycie paszy, stan zdrowia i sk ad tkankowy tuszki [8,9,14]. Relacje te 

wyst puj  w ró nym nasileniu w zale no ci od genotypu ptaków. Im doskonalsze i bardziej 

dostosowane do danego genotypu rodowisko, tym wydajno  rze na jest wi ksza. 

O w a ciwych warunkach rodowiskowych w pomieszczeniu decyduje rodzaj ció ki, 

wentylacja, ogrzewanie, o wietlenie oraz obsada na 1 m2 [3,13]. W fermowej produkcji 

mi sa ptaki musz  by  utrzymywane w kontrolowanych warunkach rodowiskowych. 

Z wiekiem ptaków ro nie konieczno  zmian warunków rodowiskowych g ównie 

termicznych [6]. 

 
III. MATERIA  I METODY  

 Badania przeprowadzono w trzech fermach województwa podkarpackiego. Analiz  

obj to po jednym cyklu produkcyjnym w ka dej fermie. Materia  badawczy stanowi y 

kurcz ta Ross 308, ubijane w 42 dniu ycia. Ocen  wyników produkcyjnych 

przeprowadzono w oparciu o dokumentacj  oraz pomiary w asne. Oceny jako ci tuszek 

kurcz t brojlerów dokonano na podstawie uproszczonej analizy rze nej. Analiz  rze n  
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kurcz t brojlerów przeprowadzono w Zak adzie Produkcji Zwierz cej i Oceny Produktów 

Drobiarskich, Uniwersytetu Rzeszowskiego na dwudziestu losowo wybranych tuszkach, 

pochodz cych z ka dego cyklu produkcyjnego badanych ferm drobiu. Mas  cia a kurcz t 

brojlerów ustalono w dniu uboju. W poubojowej ocenie tuszek uwzgl dniono nast puj ce 

wska niki: mas  tuszki (g), udzia  mi ni piersiowych i nóg (%), skóry z t uszczem (%), 

t uszczu sade kowego (%) oraz podrobów (%). Na podstawie uzyskanych danych dokonano 

wyliczenia wydajno ci rze nej, jako stosunku masy cia a tuszki do masy cia a przed 

ubojem.  

 

IV. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 
Na produkcyjno  stada wp ywa prze ywalno  kurcz t, d ugo  odchowu, ko cowa 

masa cia a ptaka oraz zu ycie paszy na 1 kg masy cia a. Wed ug programu Ross optymalny 

czas odchowu to 6 tygodni. W badanych fermach czas odchowu wynosi  42 dni, a warunki 

rodowiskowe zosta y dostosowane do potrzeb ptaków. Czynnikiem ró nicuj cym badane 

fermy by a obsada kurcz t brojlerów na jednym metrze kwadratowym. Niew a ciwa obsada 

ptaków na jednostce powierzchni pogarsza wska niki produkcyjne, zwi ksza spo ycie 

paszy, zmniejsza odporno  na choroby, przyczynia si  do pogorszenia dobrostanu 

w stadzie [6]. Ptaki maj  cz sto ograniczony dost p do karmide  i poide , co wywo uje 

stres. W badanych fermach drobiu obsada kurcz t brojlerów wynosi a od 13 do 19 szt. na 

m2 (tab. 1). Stwierdzono wy sz  miertelno  ptaków (8%) w stadzie o najwy szej 

obsadzie kurcz t ptaków na 1 m2. Zu ycie paszy na 1 kg przyrostu wynosi o od 1,87 do 

1,95 kg (tab. 1), co wiadczy o prawid owym zbilansowaniu stosowanych mieszanek 

paszowych. Niewielkie zu ycie paszy mo liwe jest tylko wtedy, gdy podawana mieszanka 

wykazuje dobr  jako  i zawiera wszystkie niezb dne do szybkiego wzrostu sk adniki 

od ywcze [6,14]. Syntetyczn  ocen  pomiaru odchowu kurcz t brojlerów stanowi 

Europejski Wska nik Wydajno ci (EWW). Wska nik ten wyliczany jest na podstawie masy 

cia a ptaków, procentu prze ywalno ci w stosunku do zu ycia paszy na 1 kg przyrostu 

masy cia a oraz liczby dni odchowu. Im wy sza warto  tego wska nika, tym lepsze wyniki 

produkcyjne [6]. Uzyskane wyniki produkcyjne mierzone wska nikiem (EWW) 

w badanych fermach wynosi y od 295 do 303 (tab. 1).  

 

 
Tabela 1 - Table 1 

Wska niki produkcyjne odchowu kurcz t brojlerów w badanych fermach 

Production indicators for broiler chicken breeding on farms studied 

Wyszczególnienie 

Items 

I ferma 

I farm 

II ferma 

II farm 

III ferma 

III farm 

Liczba brojlerów wstawianych do odchowu (szt.) 

Number of broilers selected for rearing (nos.) 

14532 19000 13728 

Obsada brojlerów (szt. / m2) 

Broiler stocking rate (nos. / m2) 

14,00 16,00 13,00 

Zu ycie paszy na1 kg masy cia a ( x ) 

Feed consumption per1 kg of body weight ( x ) 

1,95 1,90 1,87 

miertelno  (%) 

Mortality rate (%) 

3,07 8,00 4,00 

EWW 

EWW 

295 303 302 
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Tabela 2 - Table 2 

Wyniki analizy rze nej kurcz t brojlerów Ross 308 w badanych fermach 

Average results of the slaughter analysis of Ross 308 broiler chickens on farms studied 

Wyszczególnienie 

Items 

I ferma 

I farm 

II ferma 

II farm 

III ferma 

III farm 

Masa cia a przed ubojem (g) 

Pre-slaughter body weight (g) 

2480 2601 2580 

Masa tuszki (g):  

Carcass weight (g): 

   

- z podrobami 

- with offals 

1805 1923 1900 

- bez podrobów 

- without offals 

1725 1848 1828 

Wydajno  rze na (%): 

Slaughter yield (%): 

   

- z podrobami 

- with offals 

72,78 73,93 73,64 

- bez podrobów 

- without offals 

69,63 71,04 70,85 

Mi nie piersiowe (%) 

Breast muscles (%) 

21,20 22,03 21,60 

Mi nie nóg (%) 

Leg muscles (%) 

20,90 20,40 21,20 

Podroby (%) 

Offal (%) 

4,32 3,90 3,72 

Skóra z t uszczem (%) 

Skin with fat (%) 

8,65 9,50 8,85 

T uszcz sade kowy (%) 

Fat (%) 

2,60 2,98 2,30 

 

 Bezpo redni wp yw na wyniki analizy rze nej kurcz t brojlerów ma masa cia a kurcz t 

przed ubojem. Im jest ona wi ksza tym wi ksza masa tuszki i wy sza wydajno  rze na. 

Masa cia a kurcz t brojlerów wynosi a od 2480 g do 2601 g (tab. 2). Jak podaj  Gru ewska 

i Biesiada-Drzazga [2] oraz Gornowicz i Lewko [3] w przeprowadzonych badaniach na 

ró nych typach brojlerów dotycz cych wydajno ci rze nej najlepsze wyniki uzyskano 

u kurcz t Ross. W badaniach w asnych wykazano, e wydajno  rze na kurcz t brojlerów 

kszta towa a si  od 69,63 do 71,04% (tab. 2). Uzyskane wyniki koresponduj  z badaniami 

Gornowicz i in. [4] i oceniane s  jako dobre [6]. Natomiast Kokoszy ski i Bernacki [5] 

podaj , e kurcz ta Ross posiadaj  dobre parametry poubojowe, a ich wydajno  rze na 

kszta towa a si  na poziomie 74,50%.W badaniach wykazano, e wielko  obsady nie 

wp yn a na parametry poubojowe tuszek kurcz t brojlerów (tab. 2). Najbardziej 

interesuj c  cech  tuszki z punktu widzenia konsumenta, jest udzia  w niej poszczególnych 

mi ni. Najcenniejszy element tuszki, ch tnie nabywany przez przemys  przetwórczy 

i indywidualnych konsumentów stanowi  mi nie piersiowe [4,9,12]. W analizowanych 

tuszkach procentowy udzia  mi ni piersiowych wynosi  od 21,20 do 22,03% (tab. 2). 

Mazanowski [6] podaje, e udzia  mi ni piersiowych przy masie cia a 2,6 kg stanowi 

18,80%. W badaniach Kokoszy skiego i Bernackiego [5] stwierdzono, e procentowy 

udzia  mi sni piersiowych u 42 dniowych kurcz t Ross 308 wynosi  21,80. Konsument 

oczekuje tuszek nieot uszczonych. Kurcz ta odk adaj  t uszcz zapasowy w postaci t uszczu 

sade kowego. Ot uszczenie brojlerów w du ej mierze jest uwarunkowane genetycznie. Jak 

podaje Rachwa  [10] g sto  obsady ma bezpo redni wp yw na odk adanie t uszczu 
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u brojlerów, co zwi zane jest z ograniczeniem ruchu u ptaków. Odk adaniu t uszczu sprzyjaj  

równie  wysokokaloryczne ywienie, nadmierne skracanie dnia wietlnego i zmiany 

temperatury [11]. W badaniach w asnych wykazano, e tuszki charakteryzowa y si  niewielkim 

ot uszczeniem. Najwi ksz  procentow  zawarto  t uszczu sade kowego stwierdzono u tuszek 

kurcz t brojlerów pochodz cych z fermy o najwi kszej obsadzie (tab. 2).  

 

V. PODSUMOWANIE 
Produkcja kurcz t brojlerów musi zapewnia  wysok  jako  tuszek i mi sa drobiowego. 

Jako  tuszki i mi sa drobiowego uzale niona jest od genotypu ptaków, warunków chowu, 

systemu ywienia i jako ci paszy.  

Stwierdzono wy sz  miertelno  kurcz t brojlerów pochodz cych z fermy 

o najwy szej obsadzie ptaków na 1 m 2. Uzyskane wyniki produkcyjne mierzone zu yciem 

paszy na jeden kilogram przyrostu, ko cow  mas  cia a oraz wska nikiem EWW s  

porównywalne z krajowymi wynikami produkcyjnymi kurcz t brojlerów. 

Wydajno  rze na oraz udzia  najbardziej warto ciowych mi ni piersiowych i nóg 

w tuszce maj  zasadniczy wp yw na efektywno  produkcji mi sa drobiowego oraz popyt 

na rynku. W przeprowadzonych badaniach wykazano, e wydajno  rze na badanych 

tuszek by a na poziomie 69,63-71,04%. Procentowa zawarto  mi ni piersiowych 

wynosi a od 21,20 do 22,03%. Uzyskane wyniki mo na uzna  jako zadowalaj ce. Wielko  

obsady nie wp yn a na parametry poubojowe tuszek kurcz t brojlerów. Tuszki badanych 

kurcz t charakteryzowa y si  niewielkim ot uszczeniem, co wiadczy o ich wysokich 

walorach dietetycznych i przetwórczych. 

. 
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EVALUATING THE QUALITY OF BROILER CHICKEN CARCASSES  
IN SELECTED POULTRY FARMS IN PODKAPARCIE PROVINCE 

 
Summary 

The aim of the study was to assess the carcass quality of broiler chickens selected from 

three production cycles in poultry farms in Podkarpacie province. Consumer expectations 

did not focus only on the quantity but mostly on the meat and carcass quality of poultry. 

The productive results obtained measured in terms of chick survival, feed consumption per 

kilogram of weight gain, final body weight as well as EWW indicators were comparable 

with the national productive results for broiler chickens. The research has shown that the 

carcass slaughter yield was within the 69.63-71.04 level. The percentage content of breast  

muscles ranged from 21.20 to 22.03%. The results obtained can be regarded as 

satisfactory. The chicken carcasses studied were characterized by low fat content, which is 

a proof of their high dietary and processing values. 

 
Key words: carcass, broiler chicken, quality 


