
Wnioski 
z przeprowadzonych badań żywienia kurcząt brojlerów  
z zastosowaniem preparatów roślinnych polskiej firmy 

 Bellako Sp. z o.o. w Warszawie 
 

Celem badań było określenie wpływu dodatków roślinnych firmy Bellako  
Sp. z o. o. na wyniki produkcyjne, zdrowotność, wydajność rzeźną, jakość fizykochemiczną mięsa oraz wytrzymałość 
kości udowej kurcząt brojlerów. 

Badania przeprowadzono na fermie doświadczalnej RZD – SGGW (Wilanów-Obory) w terminie od 23.10.2014 
do 04.12.2014 r.  

Kurczęta brojlery Ross 308 w liczbie 800 szt. podzielono losowo na cztery grupy po 200 kurcząt każda, w 
czterech powtórzeniach (po 50 szt.). Ptaki utrzymywano na ściółce ze słomy pszennej, w jednym pomieszczeniu 
zamkniętym, w 16 przedziałach o tych samych wymiarach. Gęstość obsady wynosiła 11,4 szt./m2. Warunki odchowu 
były zgodne z normami zaleconymi przez firmę Ross (Instrukcja prowadzenia stada Ross, 2012). 

Podczas trwającego 42 dni odchowu, kurczęta żywione były w grupach, mieszankami paszowymi typu starter 
(1-21dni), grower (22-35dni) i finisher (36-42dni) odpowiednio: 

K – grupa kontrolna, bez dodatków roślinnych firmy Bellako oraz innych stymulujących wzrost, 
E-1  - z dodatkiem 0,5kg/1 tonę paszy, kompozycji naturalnych wyciągów z cebuli, tymianku i mięty, 
E-2 – z dodatkiem 0,5kg/1 tonę paszy, kompozycji naturalnych wyciągów z imbiru, rozmarynu i chilli, 
E-3 – z dodatkiem 0,5kg/1 tonę paszy, kompozycji naturalnych wyciągów z cebuli, czosnku, oregano, 

kopru, mięty, kurkumy i imbiru. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wszystkie grupy doświadczalne (E), charakteryzowały 
się niższym w porównaniu z grupą kontrolną (K), wskaźnikiem zużycia paszy na kg przyrostu masy ciała.  
Najlepszy rezultat tego parametru uzyskano w grupach E-2 i E-3 – tu zużycie paszy było niższe o ok. 5% niż w grupie 
kontrolnej. 
Liczba upadków, które zanotowano w badanych grupach, była  niższa w porównaniu z grupą kontrolną.  

W części stada karmionej mieszanką z imbirem (E-2), upadki były o ponad 50% mniejsze w stosunku do grupy 
kontrolnej. Najwyższą średnią masę ciała odnotowano również w  grupie kurcząt, którym podawano paszę z imbirem 
(E-2) w tym przypadku wzrost w stosunku do grupy kontrolnej na koniec chowu wyniósł 2,9% . 

Reasumując, najlepsze wyniki produkcyjne i najmniejsze upadki,  a tym samym  najlepszą  zdrowotność stada 
odnotowano w grupie kurcząt żywionych paszą z dodatkiem mieszanki wyciągów roślinnych z przewagą imbiru. 
Pozostałe dwie grupy dały efekty lepsze od grupy kontrolnej (K), ale nie tak dobre jak E-2. 

W przypadku badań prowadzonych pod kątem wydajności rzeźnej, jakości fizykochemicznej mięsa oraz 
wytrzymałości kości udowej kurcząt, odnotowano najwyższą wydajność rzeźną w grupie żywionej paszą z dodatkiem 
imbiru, była ona wyższa o 2,7% od grupy kontrolnej.  
Mięso kurcząt brojlerów z grupy E-2 charakteryzowało się dodatkowo o 2% wyższym wskaźnikiem pH, lepszą 
wodochłonnością i jaśniejszą barwą w stosunku do grupy kontrolnej. 

Ponadto, na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż kości kurcząt wszystkich grup doświadczalnych (E1-E3) 
cechowała wyższa gęstość i mniejsza porowatość w porównaniu z grupą kontrolną (K). 

Na zakończenie należy uznać, iż wyniki przeprowadzonych badań pozwalają  rekomendować mieszankę 
wyciągów roślinnych z imbiru, rozmarynu i chilli (E-2) produkcji Bellako, do stosowania w żywieniu kurcząt 
brojlerów.  
Pozwala ona uzyskać lepsze efekty produkcyjne i oczekiwaną przez  ubojnie  większą wydajność rzeźną, wyższe pH 
mięsa, większą wodochłonność mięsa oraz dużo jaśniejszą barwę mięsa w porównaniu z innymi grupami 
żywieniowymi.  

 
 
Tekst napisano w oparciu o RAPORT KOŃCOWY pod nazwą 

„Zastosowanie preparatów roślinnych w żywieniu kurcząt brojlerów poprawiających dobrostan i jakość 
produktu”przygotowany na podstawie badań wykonanych przez Wydział Nauk o Zwierzętach 

SGGW w Warszawie RZD-SGGW w Warszawie (Wilanów-Obory). 
 

Merytoryczny nadzór nad przebiegiem doświadczenia oraz opracowanie wyników przygotowała dr Monika 
Michalczuk 

 

 
Nazwa handlowa „E-2” to „14394 IRC - COMPLEX” 


