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Wstęp 

Istotnym problemem w chowie i hodowli owiec jest występowanie chorób pasożytniczych. 

Zwalczanie ich jest możliwe głównie przy zastosowaniu środków chemioterapeutycznych. 

Metody te z pewnością są skuteczne jednak obarczone wieloma przeciwwskazaniami oraz 

ryzykiem uodporniania się pasożytów na powszechnie stosowne leki. W związku z tym 

prowadzone są badania nad wykorzystaniem do walki z pasożytami substancji 

alternatywnych. 

Cel pracy 

Celem pracy była ocena skuteczności naturalnego środka o działaniu przeciwpasożytniczym 

opartego o olejki eteryczne na ograniczenie inwazji pasożytów oraz reakcję fizjologiczną i 

produkcyjną jagniąt utrzymywanych w systemie alkierzowym  

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w eksperymentalnej stacji Bezek należącej do Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, położonej w południowo –wschodniej części Polski. W 

gospodarstwie utrzymywanych jest 550 owiec matek. 

Materiał zwierzęcy   

Materiał zwierzęcy stanowiły zwierzęta syntetycznej linii plenno mięsnej SCP. Badaniami 

objęto 162 owiec matek oraz pochodzące od nich potomstwo (238 szt.). Zwierzęta podczas 

całego doświadczenia utrzymywane były w systemie alkierzowym w ujednoliconych 

warunkach środowiskowych.  

Stanówkę matek prowadzono systemem haremowym (po 25-28 maciorek na 1 tryka ) w 

okresie od 1 sierpnia do 15 września, zgodnie z zasadami przyjętymi w stadach zarodowych. 

Jagnięta objęte obserwacjami rodziły się w styczniu. Zwierzęta podczas całego doświadczenia 

utrzymywano w ujednoliconych warunkach środowiskowo-żywieniowych pod stałą kontrolą 

zootechniczno – weterynaryjną. Całe obserwowane stado było objęte oceną parazytologiczną.  

 Poziom żywienia każdej grupy technologicznej był ustalany zgodnie z obowiązującymi 

normami. Jagnięta odchowywano systemem tradycyjnym razem z matkami do wieku ok. 70 

dni. Po odsadzeniu od matek jagnięta żywiono paszami dostępnymi w gospodarstwie, których 

podstawę stanowiło siano łąkowe, wysłodki buraczane suszone oraz ziarno owsa. 

Grupy doświadczalne 

Table 1. Liczebność owiec matek oraz jagniat podczas eksperymentu 

 

Owce matki Jagnięta 

I II suma 
I II Total 

tryczki maciorki suma tryczki maciorki suma tryczki maciorki suma 

Grupa 1 29 26 55 27 13 40 18 21 39 45 34 79 

Grupa  2 22 30 52 17 16 33 21 24 45 38 40 78 

Grupa 3 26 29 55 18 20 38 22 21 43 40 41 81 

suma 77 85 162 62 49 111 61 66 127 123 115 238 

 

Na początku piątego miesiąca ciąży  na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

koproskopowych owiec matek zwierzęta podzielono na trzy grupy doświadczalne. We 



wszystkich trzech grupach intensywność oraz ekstensywność inwazji pasożytów była 

zbliżona.  

Czynnikiem warunkującym  utworzenie grup doświadczalnych było zastosowanie 

odmiennych strategii  zwalczania pasożytów. 

Grupa 1 – zarówno matki jak i jagnięta otrzymywały lizawkę zawierającą oleje eteryczne 10 

gatunków roślin o działaniu przeciwpasożytniczym (zarówno matki jak i jagnięta)  

Grupa 2 – tylko jagnięta od 10 dnia życia otrzymywały lizawkę zawierającą oleje eteryczne 

10 gatunków roślin o działaniu przeciwpasożytniczym   

Grupa C  Kontrolna – nieodrobaczana (zarówno matki jak i jagnięta)  

 

Środkiem odrobaczającym był podawany w formie lizawki preparat oparty na naturalnych 

substancjach roślinnych (Star Bloc Phyto Verse – producent NEOVIA). Preparat ten posiada 

certyfikat dopuszczający go do użycia w gospodarstwach ekologicznych. W skład 

zastosowanego preparatu wchodzą : Thymus vulgaris, Allium sativum, Artemisia absinthium, 

Dryopteris filixmax, Tanacetum vulgare, Cucurbita pepo, Chenopodium ambrosioide, Inula 

helenium, Peumus boldo, Corallina rubens oraz składniki mineralne: P 40g/mg, Ca 140g/mg

 , Mg 40 g/mg, Na80 g/mg,  Zn 8 g/mg, Mn 6,7 g/mg, Cu  0,02 g/mg, I 0,135 g/mg, 

Co 0,04 g/mg, Se 0,03 g/mg. 

Wzrost jagniąt 

W trakcie doświadczenia wszystkie urodzone jagnięta podane były okresowym ważeniom 

przy urodzeniu, w 28, 56, 70 i 100 dniu życia. Na ich podstawie wyliczono przyrosty dobowe 

pomiędzy poszczególnymi okresami. W celu określenia  zmian zachodzących pod wpływem 

zastosowanych systemów odrobaczania zwierząt na wzrost tkanki mięśniowej i tłuszczowej 

jagniąt.  Przeprowadzono w wieku 100 dni przyżyciową ultrasonograficzną ocenę 

umięśnienia oraz otłuszczenia jagniąt uczestniczących w doświadczeniu z wykorzystaniem 

ultrasonografu EchoSon Albit wyposażonego w elektroniczną szerokopasmową sondę liniową 

LA-510/L40 Pomiary ultrasonograficzne wykonywane były między ostatnim kręgiem 

piersiowym i pierwszym kręgiem lędźwiowym.  

Analiza mleczności owiec matek 

W celu określenia wpływu stosowania lizawki o działaniu przeciwpasożytniczym (Star Bloc 

Phyto Verse ) opartej na naturalnych substancjach roślinnych na mleczność matek w okresie 

odchowu jagniąt przeprowadzono analizę wydajności dobowej w trzech terminach: I – 14 

dzień po wykotach, II – w 42 dzień po wykotach, III – 70 dzień po wykotach  

Kontrola mleczność przeprowadzono metodą z podawaniem oksytocyny. Zebrane próbki 

mleka były oceniane pod względem zawartości białka, tłuszczu i laktozy z zastosowaniem 

aparatury Milko-scan skanowania. Liczbę komórek somatyczne w mleku  zmierzono 

wykorzystując urządzenie Fossomatic. 

Badania koproskopowe 

W trakcie doświadczenia przeprowadzono analizy parazytologiczne, których celem było  

określenie intensywności i ekstensywności inwazji pasożytów przewodu pokarmowego u 

owiec matek  i jagniąt w  3 badanych grupach. Materiał badawczy stanowił kał pobierany z 

prostnicy zarówno od owiec matek jak i ich potomstwa. Na podstawie analiz kału matek w 5 

miesiącu ciąży zwierzęta przydzielono do grup doświadczalnych. W trakcie całego 

doświadczenia monitorowano zarówno intensywność jak i ekstensywność inwazji pasożytów 

u matek jak i u jagniąt z wykorzystaniem analizy koproskowej w następujących terminach: 

matki – na początku 5 miesiąca ciąży, przy wykotach oraz w 28,42,56,70 dniu życia, jagnięta 

w 28,42,56,70 dniu życia.  

W celu prześledzenia intensywności jak i ekstensywności inwazji pasożytów podczas 

eksperymentu obserwowano tylko te zwierzęta, od których pobrano i oznaczono próbki kału 

we wszystkich badanych okresach. W celu określenia składu gatunkowego pasożytów 



wykorzystane zostały metody flotacyjne z wykorzystaniem nasyconego roztworu chlorku 

sodu z sacharozą (ciężar właściwy 1.25 g / ml) . Następnie zostały wykonane badania 

ilościowe próbek kału dla określenia OPG (oocysts per gram) metodą z wykorzystaniem 

komór McMastera w modyfikacji Raynaud. 

Ocena parametrów morfotycznych i biochemicznych krwi jagniąt 

W okresie trwającego eksperymentu od jagniąt wszystkich grup doświadczalnych  

pobierano krew z żyły jarzmowej w dwóch terminach: I - w 14 dniu po urodzeniu,  II –ok. 70 

dniu życia.  

Liczebność jagniąt w każdej z badanych grup była jednakowa a rozkład płci był 

równomierny.  

W pobranych próbkach w pełnej krwi oznaczono elementy morfotyczne : leukocyty (WBC), 

limfocyty LIM), monocyty (MID) i granulocyty (GRA) oraz erytrocyty (RBC), hemoglobinę 

(HGB), hematokryt (HCT), objętości krwinek czerwonych (MCV), masę hemoglobiny 

(MCH) oraz jej stężenie w krwinkach czerwonych (MCHC), wskaźnik zróżnicowania 

objętości erytrocytów (RDWc) oraz liczbę krwinek płytkowych (trombocyty – PLT). 

Oznaczenia te wykonano przy użyciu automatycznego analizatora hematologicznego Abacus 

Junior Vet. firmy Diatron. 

Aktywność AST , ALT, LDH, ALP, mocznik (UREA), kwas moczowy (UA), cholesterol 

całkowity (Chol), HDL,  triglyceridy (TG), glukoza (GLU), total całkowite (TP), bilirubin 

(Bil), Kreatinina (Creat) and składniki mineralne w krwi (Ca, P, Mg, Fe, Cu,Zn) były 

oznaczone z wykorzystaniem metody kolorymetrycznej przy pomocy mono testów  mono 

firmy Cormay.  Wykorzystano spektrofotometr UNICAM 939.  

Lipoproteiny niskiej gęstości (LDL-chol) były liczone wg następującego wzoru LDL-chol 

(mmol l
–1

) = cholesterol całkowity – HDL-chol – triacylglycerols/2.2  

Analiza poubojowa 

Do uboju zostały przeznaczone tryczki reprezentujące wszystkie grupy doświadczalne. 

Kryterium wyboru tryczków do uboju była masa ciała w 100 dniu życia (±6 dni). Zwierzęta 

dobierano w ten sposób by ich masa ciała była jak najbardziej zbliżona do średniej masy ciała 

jagniąt w poszczególnych grupach. Wszystkie jagnięta tryczki pochodziły z urodzeń 

bliźniaczych (po 6 z każdej grupy w każdym roku).  

 W ok. 100 dniu życia (±6 dni) jagnięta poddano ubojowi. Po przeprowadzonym uboju 

zwierząt uzyskane tusze oceniano wg skali EUROP (E=5,U=4,R=3,O=2,P=1), a następnie 

chłodzono w temperaturze około 4
0
C przez okres 24 godzin. Wychłodzone tusze dzielono na 

wyręby podstawowe wg  metodyki IZ, a następnie przeprowadzono analizę rzeźną ze 

szczegółową dysekcją udźca.  

Analiza chemiczna tkanki mięśniowej 

W pobranych próbkach mięsa z mięśnia biceps femoris przeprowadzono oznaczenia 

podstawowego składu chemicznego oraz określono profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu 

wewnątrzmięśniowym. Wszystkie oznaczenia chemiczne przeprowadzone zostały w 

certyfikowanym laboratorium. 

Analiza podstawowego składu chemicznego mięśnia 

Każdą próbę o masie ok. 250 g umieszczano w sterylnym, szczelnie zamkniętym woreczku 

strunowym i przechowywano w jednakowych warunkach chłodniczych.  Analiza 

podstawowego składu chemicznego (zawartości wody, suchej masy, białka, tłuszczu oraz 

kolagenu) wykonana została z wykorzystaniem  techniki spektroskopowej przy użyciu 

promieniowania w bliskiej podczerwieni (NIRS). W tym celu próbki mięsa (200 g) były 

podane homogenizowane w kutrze firmy Electrolux DITO K35. Następnie próbki 

przenoszone były do kuwety  pomiarowej analizatora FoodScan, wykorzystującego transmisję 

bliskiej podczerwieni w zakresie 850-1050 nm i wyposażonego w kalibrację ANN 

(opracowaną z wykorzystaniem modelu sztucznych sieci neuronowych).  



Analiza profilu oraz zawartości kwasów tłuszczowych 

Profil kwasów tłuszczowych został określony w intramuscular fat. Estry metylowe FA 

oznaczono zgodnie z procedurą opisaną w normie ISO 5509: 1996 FA skład określono za 

pomocą chromatografii gazowej, stosując urządzenie Hewlett-Packard 6890 HP (Agilent 

Technologies), wyposażony w detektor płomieniowo-jonowego i wysokiej polaryzacji 

kolumnę pudełku 70 faz. Kolumna była długa 60 m, grubość warstwy - 0,25 mikrometrów, 

podczas gdy jego średnica wewnętrzna 0,22 mm. Analizy przeprowadzono w programowanej 

temperatury i czasu. Poszczególnych kwasów tłuszczowych identyfikowano poprzez 

porównanie czasów retencji dla tych standardowej mieszaniny FAME (Supelco 37 Składnik 

FAME Mix i C18 FAME izomery, Sigma-Aldrich Co.), i wyrażono jako względny odsetek 

wszystkich FA w próbce 

Analiza statystyczna 

Wydajność oraz jakość mleka 

Wyniki zebrane w trakcie doświadczenia opracowano statystycznie przy zastosowaniu 

wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA dla układów czynnikowych z interakcją) 

wykorzystując program Statistica (data analysis software system), version 6 (StatSoft, 

Inc.2003). Liczba komórek somatycznych (SCC) podano jako log SCC. W celu stwierdzenia 

istotnych różnic pomiędzy średnimi wykorzystano test Tukeya (dla różnych liczebności), przy 

poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01 

Ocena wzrostu jagniąt  

Wyniki zebrane w trakcie doświadczenia opracowano statystycznie przy zastosowaniu 

wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA dla układów czynnikowych z interakcją) 

wykorzystując program Statistica (data analysis software system), version 6 (StatSoft, 

Inc.2003). W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy średnimi wykorzystano test 

Tukeya (dla różnych liczebności), przy poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01 

Analiza rzeźna 

Zebrane wyniki uzyskane podczas przeprowadzonej analizy rzeźnej  opracowano 

statystycznie przy zastosowaniu wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA dla układów 

czynnikowych z interakcją) wykorzystując program Statistica (data analysis software system), 

version 6 [StatSoft, Inc.2003]. W celu stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy wykorzystano 

test najmniejszych istotnych różnic Fishera, przy poziomie p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01. 

Omówienie wyników i dyskusja 

W wyniku przeprowadzonych analiz parazytologicznych stwierdzono wpływ 

zastosowanego preparatu na zmiany zarówno prewalencja jak i intensywność inwazji 

pasożytów jedynie w przypadku zarażenia Eimeria spp. oraz nicieniami z rodzaju Capillaria. 

Wyk. 



 

 
Wyk. 1. Prewalencja kokcydiów u owiec matek   

Na wykresie 1 przedstawiono prewalencja inwazji kokcydiów u owiec matek podczas 

doświadczenia. Najwyższą prevalence odnotowano na początku doświadczenia, stwierdzone 

wartości wahały się w granicach od 60 do 70 %. W kolejnych okresach wartości te były 

niższe. Należy podkreślić, że zmiany w prewalencja inwazji pasożytów w trakcie 

doświadczenia były typowe i charakterystyczne dla okresów fizjologicznych. Istotną 

informacją odnotowaną w niniejszym doświadczeniu jest korzystny wpływ preparatu Star 

Bloc Phyto Verse na obniżenie prewalencja inwazji kokcydiów. W zależności od badanego 

okresu odnotowano obniżenie prewalencja od 16,67 % do 30 % w stosunku do grup których 

owce matki nie otrzymywały dodatku preparatu kokcydiostatycznego (wyk 1) 

 
Wyk. 2. Intensywność inwazji kokcydiów u owiec matek  

  

Podobnie jak w przypadku prewalencji także i podczas analizy intensywności (wyk. 2) 

stwierdzono korzystne oddziaływanie zastosowanego dodatku paszowego. We wszystkich 

analizowanych przypadkach intensywność inwazji była niższa w grupie 1 w porównaniu do 

obu grup w których owce matki nie miały dostępu do lizawek. Należy jednak podkreślić, że 

odnotowane wartości intensywności są niskie, co jest charakterystyczne dla zwierząt 

dorosłych.  
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Wyk 3. Prewalencja nicieni z rodzaju Capillaria u owiec matek  

 
Wyk. 4. Intensywność nicieni z rodzaju Capillaria u owiec matek 

 

Korzystny wpływ zastosowanego preparatu na obniżenie zarówno intensywność jak 

prewalencji inwazji odnotowano w przypadku analizy zarażenia owiec matek nicieniami z 

rodzaju Capillaria (Wyk. 3, 4). Należy jednak podkreślić że prewalencja w przypadku 

Capillarii była stosunkowo niska, kształtując się w granicach od 3,33 do 26,77 % w 

zależności od okresu fizjologicznego. Jednak jak możemy zauważyć na wykresie 3 we 

wszystkich obserwowanych okresach ilość zarażonych owiec matek była najniższa w grupie 1 

otrzymującej dodatek paszowy w porównaniu do pozostałych obu grup. 

Podobne tendencje jak w przypadku prewalencji odnotowano także dla intensywność 

inwazji nicieni z rodzaju Capillaria. Intensywność inwazji była najniższa w grupie 1 mającej 

dostęp do lizawek zawierających olejki eteryczne. Świadczyć to może o korzystnym 

oddziaływaniu olejków eterycznych zawartych w zastosowanym preparacie na ograniczenie 

inwazji nicieni z rodzaju Capillaria. 
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Wyk. 5. Prewalencja kokcydiów u jagniąt 

 

 W trakcie doświadczenia prowadzono stałą kontrolę parazytologiczną jagniąt. Badania 

koproskopowe u jagniąt wykonane w 28, 42, 56 oraz 70 dniu życia, wykazały wyłącznie 

obecność oocyt z rodzaju Eimeria. Wyniki dotyczące prewalencji oraz intensywność inwazji 

(OPG) na wykresach 5 i 6 . W 28 dniu prewalencja  kształtowała się w granicach  od 56,67 % 

w grupie 1 do 88,33 % w grupach 2 i 3. W 42 dniu życia jagniąt prewalencja wzrosła o 13,33 

oraz  11,67 jednostek procentowych odpowiednio w grupie 1 i 2. Natomiast w grupie 2 uległa 

nieznacznemu obniżeniu o 8,33 jednostek procentowych. W kolejnym obserwowanym 

okresie (56 dzień) zanotowano wzrost prewalencji inwazji  w grupie 1 (83,33%) oraz 2 

(91,67%). W grupie 3 podobnie jak w poprzednim okresie stwierdzono obecność kokcydiów 

u wszystkich obserwowanych jagniąt.  W 70 dniu życia jagniąt wykonane badanie 

koproskowe wykazało podobny procent zarażeń jak w poprzednio analizowanym okresie. 

Wartość prewalencji wynosiła od 90,00 % w grupie 1 do 100% w grupie 3. Warto zauważyć, 

że we wszystkich analizowanych okresach prewalencja była niższa w grupach jagniąt, które 

dostawały dodatek paszowy w postaci lizawek. 

 
Wyk. 6. Intensywność kokcydiów u jagniąt  
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Na wykresie 6 przedstawiono intensywność inwazji kokcydiów. W pierwszym 

badaniu (28 dzień) stwierdzono wyrównaną intensywność inwazji kokcydiów we wszystkich 

grupach jagniąt. W kolejnym badaniu w 42 dniu doświadczenia odnotowano korzystny 

wpływ preparatu przeciwpasożytniczego (grupa 1 oraz 2) na ograniczenie kokcydiów u 

jagniąt. Stwierdzono bowiem, że poziom oocyst na gram kału (OPG) w grupie kontrolnej 

(grupa 3) był 4,63 krotnie większy w porównaniu do grupy  2 i ok. 11,74 krotnie do grupy 1. 

Warto zaznaczyć, że ilość OPG w kolejnych okresach utrzymywała się w obu odrobaczanych 

grupach na zbliżonym niskim poziomie. W 56 dniu była od 3,96 (grupa 2) do 7,74 (grupa 3) 

krotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej, natomiast w 70 dniu życia jagniąt 

odpowiednio o 4, 27 i 9,90. 

Ocena wzrostu jagniąt 

 
Wyk. 7. Masa ciała jagniąt  (kg) 

Statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami oznaczono różnymi literami 
A,B,C.. 

P≤0,01
 a,b,c..

 

P≤0,05 

   

Na wykresie 7 przedstawiono rezultaty ważeń jagniąt po urodzeniu, 28,56,70 oraz 100 dniu 

życia jagniąt. Zarówno masa urodzeniowa jak i w 28 dniu życia jagniąt była wyrównana 

pomiędzy grupami. Przeprowadzone ważenia  jagniąt w 56 dniu wykazały, że wyższe masy 

ciała uzyskiwały zwierzęta w grupie 1 w której zarówno matki jak i jagnięta otrzymywały 

dodatek preparatu kokcydiostatycznego przez cały okres doświadczenia (19,89 kg). W grupie 

2 w której tylko jagnięta miały dostęp do lizawek uzyskane masy ciała były niższe (18,35 kg) 

w porównaniu z grupą 1. Najniższymi masami ciała charakteryzowała się grupa 3 nie 

otrzymująca dodatku paszowego Star Bloc Phyto Verse (17,85 kg). Odnotowane różnice 

znalazły potwierdzenie statystyczne (P≤0,01) pomiędzy grupą 1 a 2 i 3, natomiast pomiędzy 

grupą 2 a 3 (P≤0,05).  W 70 dniu życia jagniąt zaobserwowane tendencje były podobne jak  w 

poprzednim okresie. Jagnięta pochodzące z grupy 1  były średnio o 1,30 kg cięższe niż 

jagnięta grupy 2 oraz  o 2,54 kg niż z grupy 2. Zaobserwowane różnice pomiędzy grupą 1 a 

grupą 3 oraz 2 a 3 okazały się statystycznie istotne (P≤0,01). Natomiast pomiędzy grupą 1 a 2 

(P≤0,05).  Ważenie przeprowadzone 100 dniu życia podobnie jak w poprzednich okresach 

wykazało, że najcięższe jagnięta były w grupie w której zarówno matki jak i jagnięta  

otrzymywały kokcydiostatyk (32,62 kg). Pośrednie wartości przyjmowały jagnięta z grupy 2, 

natomiast podobnie jak we wcześniejszych ważeniach najlżejsze okazały się zwierzęta grupy 

3. Podobnie jak w poprzednio analizowanych ważeniach różnice pomiędzy grupą 1 a grupą 3 

okazały się statystycznie istotne (P≤0,01), natomiast pomiędzy 2 a 3 (P≤0,05).   
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Potwierdzeniem korzystnego wpływu preparatu kokcydiostaycznego były wyliczone 

przyrosty dobowe pomiędzy poszczególnymi okresami (Wyk..  8). Warto zauważyć, że w 

okresie od 28 do 56 dnia życia jagniąt przyrosty dobowe w grupie 1 (286,18 g/doma) były  

istotnie wyższe (P≤0,01) w porównaniu grupą 3 (231,26 g/doba). Statystycznie istotną różnicę 

(P≤0,05) odnotowano także pomiędzy przyrostami jagniąt w grupie 2 (254,50 g/doba) oraz 3. 

Identyczne różnice statystyczne jak w poprzednim przypadku odnotowano także podczas 

analizy przyrostów pomiędzy 56 a 70 dniem życia. Najwyższe wartości w tym okresie 

uzyskały jagnięta z grupy 1 (355,18 g/doba) natomiast najniższe grupy 3 (318,80 g/doba). W 

kolejnym analizowanym okresie przyrosty dobowe masy ciała kształtowały się na podobnym 

do siebie poziomie we wszystkich grupach doświadczalnych przyjmując wartości: grupa 1 

(257,87 g/doba), grupa 2 (271,12 g/doba) oraz grupa 3 (259,64 g/doba). 

 

 
 Wyk. 8 Daily body weight gains of lambs (g/day)  

W celu określenia wpływu zastosowanego preparatu kokcydiostycznego na 

umięśnienie i otłuszczenie jagniąt wykonano badanie ultrasonograf.iczne (Wyk.  9). Uzyskane 

pomiary wykazały najniższą grubość tkanki tłuszczowej w grupie 1 (3,18 mm) w porównaniu 

z pozostałymi grupami badawczymi (grupa 2 3,80 mm i grupa 3- 4,18 mm). Różnice okazały 

się statystycznie istotne pomiędzy grupą 1 a 3 (P≤0,01) natomiast pomiędzy grupą 1 a 2 

(P≤0,05). Także w zmierzonej głębokość mięśnia longissimus dorsi odnotowano istotne 

różnice pomiędzy grupą 1, a grupą 3 (P≤0,01) oraz pomiędzy grupą 2 a 3  (P≤0,05). Średnia 

głębokość mld w grupie 1 wynosiła 25,76 mm natomiast w pozostałych grupach była niższa 

przyjmując wartości w grupie 2- 22,31 mm oraz 3- 22,19 mm.  
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Wyk.. 9 Wyniki pomiarów ultrasonoWyk.icznych mięśnia l.d. 

 

Na wzrost jagniąt istotny wpływ ma mleczność matek. Wyniki przedstawiające zmiany 

wydajności oraz składu chemicznego mleka oraz zawartości w nim komórek somatycznych 

podczas odchowu jagniąt zostały przedstawione na wykresie 10. Analizując dane możemy 

zauważyć, że na podstawowy skład chemiczny mleka nie miała istotnego wpływu grupa 

doświadczalna. Przyjmowane wartości kształtowały się na wyrównanym poziomie wahając 

się w zależności od okresu pobrania w przypadku tłuszczu od 5,20 % (grupa 2- okres I) do 

11,00% (grupa 3 – okres III), białka% od 4,15% (grupa 3- okres I) do 6,41% (grupa 2 – okres 

III) natomiast laktozy od 4,46% (grupa 3- okres III) do 5,77% (grupa 3- okres I). Należy 

podkreślić że jedynie w zawartości laktozy w mleku w I okresie odnotowano statystycznie 

istotne różnice (P≤0,05) pomiędzy grupą 1(5,49%)  a 3 (5,77%). 

 
Wyk. 10 Milk yield ewes at each lactation stage 

 

Na wykresie 10 przedstawiono zmiany w wydajności dobowej mleka w 

poszczególnych okresach laktacji. Jak można zaobserwować, w pierwszych dwóch okresach 

obserwacji wydajność mleka była zbliżona pomiędzy grupami, przyjmując wielkość w I 

okresie od 2,35 kg/doba (grupa2) do 2,49 (grupa 3). W II okresie obserwacji wydajność uległa 

obniżeniu wahając się od 1,53 kg/doba (grupa 1) do 1,59 kg/doba (grupa 2). Natomiast istotne 

różnice w wydajności mleka zostały stwierdzone w III okresie obserwacji w którym 

najwyższe wartości zostały odnotowane w grupie 1 (1,27 kg/doba) a więc tej w której matki 

miały dostęp do lizawek. Odnotowane wartości były wyższe o 0,18 i 0,24 kg/doba 

odpowiednio od stwierdzonych w grupie 2 i 3 (grupy bez lizawek). Stwierdzone różnice 

pomiędzy grupą 1 a 2 i 3 okazały się statystyczne istotne (P≤0,05). 

 

Ocena parametrów morfotycznych i biochemicznych krwi jagniąt 

Analizując białokrwinkowy obraz krwi jagniąt (tab 2) w wieku około 14 dnia  życia (I 

termin) wykazano, że najwyższą zawartością białych krwinek (WBC) charakteryzowała się 

grupa 1 (9,35 10
9
/l) natomiast najniższą grupa 2 (7,47 10

9
/l). W II terminie badań 

wykonanych w wieku około 70 dni, obraz krwi uległ zmianie (tab 3). Zawartość WBC 

wzrosła we wszystkich grupach doświadczalnych osiągając wartości w grupie 1 – 13,00 10
9
/l, 

grupie 2 12,67 10
9
/l, grupie 3- 13,82 10

9
/l. Analiza poziomu limfocytów wykazała, że 

zawartość ich we krwi jagniąt wahała się od 5,19 10
9
/l  (grupa 2) do 6,60 10

9
/l  (grupa 1) w 

terminie I oraz od 7,05 10
9
/l  (grupa 2) do 9,08 10

9
/l  (grupa 1) w terminie II. Istotną 

informacją zawartą podczas analizy obrazu białokrwinkowego jest wyższa w obydwu 
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terminach zawartość granulocytów (GRA) w grupie 3 (termin I – 3,34 10
9
/l  oraz 6,07 10

9
/l  - 

termin II) w porównaniu do obu grup mających dostęp do lizawek o działaniu 

przeciwpasożytniczym. Stwierdzona ilość granulocytów w obu wspomnianych grupach 

kształtowała się na poziomie odpowiednio dla grupy 1 od 2,43 10
9
/l (termin I) do 3,45 10

9
/l 

(termin II) oraz od 2,03 10
9
/l (termin I) do 2,89 10

9
/l (termin II). Warto podkreślić, że 

zawartość granulocytów w grupie 1 i 2 różniła się statystycznie istotnie (P≤0,05) z grupą 3 nie 

mającą dostępu do preparatu Star Bloc Phyto Verse. Większa zawartość granulocytów w 

grupie 3 w może świadczyć o rozwijającej się infekcji szczególnie że w jak możemy 

zauważyć w tabeli 17 w II pobraniu odnotowano także w tej grupie wyższą, wprawdzie nie 

potwierdzoną statystycznie zawartość WBC. Na zmniejszenie ryzyka narażenia na infekcje 

jagniąt grupy 1 i 2 może mieć wpływ zbilansowany skład mineralny zastosowanego dodatku 

paszowego. Oceniając czerwonokrwinkowy obraz krwi (tab. 4) w I okresie nie stwierdzono w 

żadnym analizowanym przypadku statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami jagniąt. 

Natomiast istotne różnice zaobserwowano u jagniąt starszych (termin II) pomiędzy grupą 3 a 

obydwiema grupami mającymi dostęp do lizawek (tab 5). Krew jagniąt z grupy 3  

charakteryzowała się istotnie większym (P≤0,01)  wysyceniem (MCH) i stężeniem (MCHC) 

hemoglobiny oraz zawartością krwinek płytkowych  (PLT) w porównaniu do grup 1 i 2. 

Przyjmowane wartości kształtowały się następująco MHC – 11,92 (grupa 1) 11,84 (grupa 2) 

12,85 (grupa 3) MCHC – 46,45 (grupa 1) 46,26 (grupa 2) 51,55 (grupa 3) PLT-551,20 (grupa 

1) 335,60 (grupa 2) 1268,50 (grupa 3). 

Podsumowując wyniki analizy parametrów morfotycznych należy zauważyć, że uzyskane 

rezultaty nie odbiegały od przyjętych norm. 

W celu oceny wpływu zastosowanego preparatu Star Bloc Phyto Verse  na reakcję 

fizjologiczną organizmu oznaczono podstawowe składniki biochemiczne w krwi jagniąt 

uczestniczących w doświadczeniu. Przedstawione w tabeli 6 wyniki analizy biochemicznej 

wykonane w I terminie nie wykazały w żadnym z analizowanych przypadków istotnego 

wpływu grupy żywieniowej. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak w przypadku 

wyników parametrów morfologicznych tak i biochemicznych krwi brak istotnie 

statystycznych różnic pomiędzy grupami mógł wynikać z małego zainteresowania jagniąt 

lizawkami I okresie. Statystycznie istotny wpływ żywienia odnotowano podczas II terminu 

badań (tab.7). Istotnie wyższą aktywność ALP wykazano u jagniąt grupy 3  - 179,14 U/L w 

porównaniu do grupy 1 – 144,57 U/L (P≤0,01) oraz grupy 2 – 155,25 U/L (P≤0,05). 

Na zaistniałą sytuację mogło mieć wpływ zastosowane żywienie. Należy podkreślić, że 

zastosowane lizawki o działaniu przeciwpasożytniczym mają także zadanie uzupełnienie w 

diecie zwierząt zarówno mikro jak i makroelementów. Konsekwencją tego była wyższa 

zawartość wapnia i fosforu w grupach 1 i 2. Jednak  tylko w pierwszym przypadku różnice 

uzyskały potwierdzenie statystyczne pomiędzy grupą 1 – 2,43 mmol/l a 3 – 2,06 mmol/l 

(P≤0,01) oraz pomiędzy grupą 2 – 2,18 mmol/l a 3 (P≤0,05).   

Podobne tendencje odnotowano także w przypadku pozostałych pierwiastków. Jednak 

tylko w przypadku żelaza różnice zostały potwierdzone statystycznie. Zawartość żelaza we 

krwi jagniąt kształtowała się na poziomie od 25,83 μmol/l w grupie 1 i różniła się 

statystycznie istotnie (P≤0,05) z grupą 2 - 19,86 μmol/l  i grupą 2 – 18,66 μmol/l (P≤0,01).  

O wpływie zastosowanego czynnika żywieniowego na niektóre wskaźniki 

biochemiczne wskazuje istotnie wyższa (P≤0,01) koncentracja trójglicerydów u jagniąt z grup 

w których zastosowano w żywieniu lizawki Star Bloc Phyto Verse (grupa 1- 52,70 mmol/l   , 

grupa 2 – 0,23 mmol/l ) w porównaniu do grupy 3 (0,12 mmol/l).   

Ocena poubojowa 

W celu oceny wpływu zastosowanego preparatu naturalnego o działaniu 

przeciwpasożytniczym na wartość rzeźną jagniąt, podjęto próbę obserwacji tych cech na 

wybranej grupie tryczków o zróżnicowanym poziomie inwazji.  



 
Wyk. 11. Masa ubojowa, tuszy ciepłej oraz zimnej tryczków poddanych ubojowi 

doświadczalnemu 

 

Zaobserwowane w poprzednim etapie eksperymentu wyższe masy ciała u jagniąt 

grupy 1 przełożyły się także na wyższą masę ubojową jagniąt w 100 dniu życia (wyk. 11 oraz 

tab 22). Zwierzęta tej grupy charakteryzowały się statystycznie istotnie wyższą (P≤0,01) w 

porównaniu do jagniąt grupy 3 (25,00 kg) oraz do grupy 2 (P≤0,05). Istotne różnice pomiędzy 

masami ciała zostały stwierdzone także pomiędzy grupą 2 a 3 (P≤0,05). Identyczny poziom 

istotności różnic jak w poprzednio stwierdzono zarówno w przypadku masy tuszy ciepłej jak i 

zimnej. Masa tusz w pierwszym przypadku kształtowała się od 15,32 kg (grupa 1) do 10,56 

kg (grupa 3), natomiast po wychłodzeniu wynosiła od 14,56 kg (grupa1) do 10,14 kg (grupa 

3). Warto odnotować, że straty masy tusz po 24 godzinnym chłodzeniu były najwyższe w 

grupie 3 wynosząc 0,42 kg, w grupie 1- 0,36 kg natomiast najniższe wartości stwierdzono w 

grupie 2, gdzie obliczona różnica wyniosła 0,24 kg.  

 
Wyk. 12 Wydajność rzeźna ciepła oraz zimna jagniąt (%)   

 

Wyliczona wydajność rzeźna bezpośrednio po uboju kształtowała się na następującym 

poziomie: 46,67 % w grupie 1, 45,58 % w grupie 2 oraz 42,44 % w grupie 3 (wyk. 12).  

Podobne tendencje jak w poprzednio analizowanym przypadku stwierdzono także dla 
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wydajności rzeźnej mierzonej w 24 godzinny po uboju. Wartości jej kształtowały się w 

granicach od 45,58 % (grupa 1) do 41,08 % (grupa 3). W obu analizowanych przypadkach 

istotnie statystyczne różnice (P≤0,01) odnotowano pomiędzy grupami: 1 i 3 oraz 2 i 3 

(P≤0,05). 

 
Wyk. 13 Wyniki oceny umięśnienia oraz otłuszczenia z wykorzystaniem EUROP (pkt.) 

 

Istotną z punktu widzenia konsumentów informacją są wyniki analizy umięśnienia oraz 

otłuszczenia tusz jagnięcych przeprowadzonej przy wykorzystaniu klasyfikacji EUROP (wyk. 

13 oraz tab 23). Najwyższe wartości punktowe podczas oceny umięśnienia uzyskały tusze z 

grupy 1 przyjmując wartość 2,99 pkt. W przypadku jagniąt grupy 2 tusze wyceniono na 2,80 

pkt, natomiast pochodzące od zwierząt z grupy w której nie stosowano preparatu Star Bloc 

Phyto Verse uzyskały  najniższą ocenę 2,31 pkt. Należy podkreślić, że różnice pomiędzy 

grupą 3 a 1 i 2 uzyskały potwierdzenie statystyczne na poziomie (P≤0,05). Ocena otłuszczenia 

tusz nie wykazała statystycznie istotnego wpływu zastosowanego dodatku paszowego na tą 

cechę, a uzyskana punktacja kształtowała się na podobnym poziomie od 2,54 (grupa 1) pkt do 

2,71 pkt (grupa 2). 

W tabeli 24 została przedstawiona masa wyrębów cennych jagniąt uczestniczących w 

niniejszym doświadczeniu. Najwyższą masą udźca charakteryzowała się grupa 1, a wyliczona 

różnica z pozostałymi grupami okazała się statystycznie istotna (P≤0,01) w porównaniu do 

grupy 2 oraz 3. Istotne różnice zostały także stwierdzone pomiędzy grupą 2 a 3 (P≤0,05). 

Wartości kształtowały się odpowiednio na poziomie od 1,94 kg w grupie 1, 1,52 kg w grupie 

2 oraz 1,38 kg w grupie 3. 

 Kolejnym omawianym wyrębem jest comber, którego największą masę stwierdzono, 

podobnie jak w poprzednim przypadku, w grupie 1. Średnia masa combra w tej grupie 

wynosiła 0,61 kg i była wyższa o 0,17 kg (grupa 2) oraz 0,23 kg  niż w grupie 3. Różnice 

pomiędzy grupą 1 a 2 oraz 1 i 3 zostały potwierdzone statystycznie odpowiednio na poziomie 

P≤0,05 i P≤0,01.  

Najwyższą masą antrykotu charakteryzowała się grupa 1 (0,62 kg), w grupie 2  średnia 

jego masa wynosiła 0,50 kg, natomiast najniższe wartości zaobserwowano w grupie 3 (0,45 

kg). Statystycznie istotne różnice odnotowano pomiędzy średnimi masami antrykotu grupy 1 

a 2 i 3 (P≤0,01). 

Podobne tendencje jak w poprzednio odnotowano w przypadku łaty z mostkiem, 

łopatki oraz szyi. We wszystkich przypadkach statystycznie istotnie wyższą (P≤0,01) masą 

charakteryzowała się grupa 1 w porównaniu do 2 i 3.  
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  Istotną informacją dla konsumentów jest zawartość w tuszy wyrębów cennych. Na 

wykresie 14 przedstawiono ich zawartość w tuszy. Najwyższą masą wyrębów cennych 

charakteryzowała się grupa 1 (3,17 kg) i była statystycznie istotnie wyższa (P≤0,01) w 

porównaniu do grupy 2 (2,46 kg) i 3 (2,21 kg). Podobne tendencje zostały zaobserwowane 

podczas analizy masy wyrębów cennych  liczonych razem z łopatką. Uzyskane wartości 

kształtowały się następująco: grupa 1 (4,31 kg), grupa 2 (3,28 kg) oraz grupie 3 (2,93 kg). 

Różnice pomiędzy grupą 1 a 2 i 3 uzyskały potwierdzenie statystyczne na poziomie (P≤0,01). 

 
Wyk. 14 Masa wyrębów cennych w tuszy (kg) 

 

W celu określenia zawartości poszczególnych tkanek przeprowadzono dysekcję 

szczegółową udźca. Stwierdzono, że wyższą masą tkanki mięśniowej charakteryzowała się 

grupa 1, zaistniała sytuacja była konsekwencją wyższej masy udźca w tej grupie w 

porównaniu do pozostałych grup. Różnice w masie tkanki mięśniowej w udźcu pomiędzy 

grupą 1 a 2 i 3 uzyskały potwierdzenie statystyczne (P≤0,01). Masa tkanki kostnej w udźcu 

kształtowała się na następującym poziomie: grupa 1 (0,43 kg), grupa 2 (0,33 kg) oraz grupa 3 

(0,34 kg). Podobnie jak w poprzednim przypadku różnice pomiędzy grupą 1 a 2 i 3 zostały 

potwierdzone statystycznie ( P≤0,01). Zastosowanie dodatku paszowego w postaci lizawek 

miało także istotny wpływ na zawartość tkanki tłuszczowej w udźcu. Najwyższą masą 

tłuszczu charakteryzowała się grupa 1 (0,23 kg) oraz grupa 2 (0,19 kg), a więc obie grupy 

mające dostęp do Star Bloc Phyto Verse, natomiast najniższą grupa 3 (0,14 kg). Różnice 

pomiędzy grupą 1 a 3 zostały potwierdzone statystycznie (P≤0,01), natomiast pomiędzy grupą 

2 a 1 i 2 (P≤0,05). 
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Wyk. 15 Masa tkanek w udźcu (kg) 

 

 
Wyk. 16 Procentowy udział wyrębów cennych w tuszy (%) 

Ocena wpływu zastosowanego preparatu opartego o naturalnych substancjach o działaniu 

przeciwpasożytniczym na procentowy udział poszczególnych wyrębów oraz tkanek w tuszy 

było kolejnym celem niniejszego doświadczenia. Przeprowadzona analiza wykazała, że 

praktycznie we wszystkich przypadkach wyliczone średnie wartości nie różniły się 

statystycznie istotnie pomiędzy grupami doświadczalnymi (tab 26). Wyjątek stanowił 

procentowy udział w tuszy łopatki oraz goleni tylnej. W pierwszym omawianym przypadku 

istotnie wyższe  (P≤0,01) wartości zostały odnotowane dla jagniąt grupy 1 (14,86 %) w 

porównaniu do grupy 3 (13,17 %). Natomiast w przypadku goleni tylnej istotnie wyższy 

(P≤0,01)  procentowy udział tego wyrębu w tuszy stwierdzono w grupie 3 (7,42 %) w 

porównaniu do grupy 1 (5,73 %). 

Konsekwencją wyższej zawartość w tuszy łopatki, był istotnie wyższy procentowy 

udział wyrębów cennych liczonych wraz z łopatką. Uzyskane wartości kształtowały się na 

poziomie od 56,46 % w grupie 1 do 53,80 % w grupie 3. Różnice pomiędzy tymi grupami 

zostały potwierdzone statystycznie (P≤0,05). W przypadku procentowej zawartości udźca, 

combra oraz antrykotu wartości kształtowały się na zbliżonym poziomie od 41,60 % w grupie 

1 do 40,63 % w grupie 3. 
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Wyk. 17 Procentowy udział tkanek w udźcu (%) 

Procentowa zawartość poszczególnych tkanek w udźcu została przedstawiona na 

wykresie 17 oraz Zawartość tkanki mięśniowej kształtowała się na zbliżonym poziomie we 

wszystkich grupach eksperymentalnych. Najwyższą zawartość stwierdzono w grupie 3, gdzie 

wynosiła ona 66,96 % natomiast najniższą w grupie 2 (65,49%). Podobne tendencje 

zaobserwowane zostały podczas analizy procentowej zawartości tkanki kostnej. Uzyskane 

wartości kształtowały się: w grupie 1 – 22,26 %, w grupie 2- 21,40 % oraz 24,49 % w grupie 

3. Analiza procentowej zawartości tłuszczu w udźcu wykazała najwyższy jego udział w 

grupie 2 (13,21 %) w porównaniu do grupy 1 (12,11 %) oraz 3 (9,88 %). Opisane różnice 

pomiędzy grupą 2 a 1 i 3 uzyskały potwierdzenie statystyczne (P≤0,05). 

Analiza chemiczna  

 Dla określenia wpływu lizawek Star Bloc Phyto Verse  na skład chemiczny 

przeprowadzono analizy m. biceps femoris (tab 8). Uzyskane wyniki analiz wykazały, że 

najwyższą zawartością tłuszczu charakteryzowała się grupa 1 (4,29 %) i była statystycznie 

istotna (P≤0,05) w porównaniu do grupy 2 (3,37 %) oraz grupy 3 (3,24%). W przypadku 

analizy zawartości białka wartości były zbliżone do siebie kształtując się na poziomie od 

20,65 % (grupa 2) do 20,85 % (grupa 3). Natomiast istotne róznice (P≤0,05) zostały 

stwierdzone w zawartośći wody w m. biceps femoris pomiędzy grupą 1 a 2. Największą 

procentową zawartością wody charakteryzowała się grupa 2 (75,54 %), a najniższą grupa 1 

(74,52 %). Interesującą informacja jest stwierdzona statystycznie istotna różnica (P≤0,05) w 

zawartości kolagenu pomiędzy grupą 1 (1,47 %) a grupą 3 (1,23 %). Kolejnym oznaczanym 

czynnikiem było zawartość popiołu w tkance mięśniowej. Najwyższą zawartością 

charakteryzowała się grupy 2 i 3 w których oznaczona ilość w obu przypadkach wynosiła 

1,13 % natomiast w grupie 1 zawartość wynosiła 1,08 % i była statystycznie istotnie niższa 

(P≤0,05).). 

Analiza profilu i zawartości kwasów tłuszczowych 

  Z tego też względu podjęto w niniejszych badaniach próbę określenia wpływu 

zastosowanego przeciwpasożytniczego preparatu zawierającego olejki eteryczne na profil i 

zawartość kwasów tłuszczowych w musculus biceps femoris. Uzyskane rezultaty  zostały 

przedstawione w tabeli 9 . Analizując wyniki badań można zauważyć, że w większości 

przypadków zastosowany dodatek paszowy nie miał istotnego wpływu na procentowy udział 

kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej  mięśnia biceps femoris. Wyjątek stanowiły 

kwasy: kaprynowy (C10:0),palmitynowy (C 16:0), margarynowy (C 17:0), stearynowy 

(C18:0), oleinowy (C18:1), α-linolenowy (C18:3n3). Udział kwasu kaprynowego (C10:0) w 

ogólnej oznaczonej puli kwasów tłuszczowych najwyższy był w grupie 1 (0,40 %), natomiast 

w pozostałych dwóch grupach kształtował się na podobnym poziomie przyjmując wartości w 

grupie 2 (0,31 %) i grupie 3 (0,32 %). Różnice pomiędzy grupą 1 a 2 i 3 uzyskały 

potwierdzenie statystyczne (p≤0,05). Podobną sytuacje odnotowano analizując udział kwasu 

palmitynowego (C 16:0), który wahał się od 29,42 % w grupie 1, 27,97 % w grupie 3 do 

26,64 % w grupie 2. Różnice pomiędzy grupą 1 a 2 zostały potwierdzone statystycznie 

(p≤0,01), natomiast pomiędzy grupą 1 a 3 (p≤0,05). Zawartość kwasu margarynowego (C 

17:0) w poszczególnych grupach doświadczalnych kształtowała się następująco: 1,21% 

(grupa 1), 1,31 % (grupa 2) oraz 1,20 (grupa 3). Statystycznie istotne różnice odnotowano 

pomiędzy grupą 2 a 1 i 3 (p≤0,05). Warto zauważyć, że procentowy udział kwasu 

stearynowego (C18:0) był statystycznie istotnie wyższy (p≤0,01) w grupie 2 (14,44 %) w 

porównaniu do grupy 1 (12,37 %) oraz grupy 3 (p≤0,05) w której zawartość wynosiła 12,87 

%. Natomiast istotnie niższą (p≤0,01) procentową ilością oleinowego (C18:1) 

charakteryzowała się frakcja lipidowa w grupie 1 (36,44%) w porównaniu do grupy 2 i 3 

gdzie zawartość jego kształtowała się odpowiednio na poziomie 38,21 i 38,35 %. W 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_dekanowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwas_margarynowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwas_margarynowy&action=edit&redlink=1


przypadku analizy zawartości kwasu α-linolenowego (C18:3n3) istotnie wyższy (p≤0,05) 

udział został stwierdzony w grupie 1 (36,44 %) w porównaniu do grupy 2 (0,39 %). 

Istotną informacją dla konsumentów jagnięciny jest zawartość poszczególnych 

kwasów w 100 g tkanki mięśniowej. Istotnie wyższa zawartość tłuszczu w grupie 1 miała 

wpływ na odnotowaną zawartość kwasów tłuszczowych  w 100 g tkanki mięśniowej. We 

wszystkich rozpatrywanych przypadkach zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych 

była największa w grupie 1 (tab 10).  Najwyższe wartość zostatały stwierdzone dla kwasu 

oleinowego (C18:1) – 1552,21 mg/100g i były statystycznie istotnie wyższe (p≤0,05) w 

porównaniu z grupą 3 (1242,65 mg/100g). Ze względu na duże znaczenie jakie mają kwasy 

wielonienasycone w żywieniu człowieka ważną informacją wynikająca z wyników badań jest 

istotnie wyższa w grupie 1 zawartość kwasu linolowego (C 18:2), α-linolenowego (C18:3n3) 

oraz γ-linolenowego (C18:3n6). Zawartość kwasu linolowego (C 18:2) była istotnie wyższa 

(p≤0,05) w grupie 1 (143,84 mg/100g) w porównaniu do grupy 3 (110,20 mg/100g). Podobne 

tendencje zostały odnotowane podczas analizy zawartości kwasu γ-linolenowego (C18:3n6). 

W tym przypadku także statystycznie istotne (p≤0,01) różnice zostały stwierdzone pomiędzy 

grupą 1 (6,13 mg/100g)  a 3 (4,13 mg/100g). Niższy poziom istotności (p≤0,05) odnotowano 

pomiędzy grupą 1 a 2 (4,85 mg/100g). Warto zauważyć, że w obydwu powyżej 

analizowanych przypadkach większą zawartością kwasów charakteryzowała się tkanka 

mięśniowa jagniąt otrzymujących dodatki paszowe. Także zawartość kwasu α-linolenowego 

(C18:3n3) była istotnie wyższa w grupie 1 w porównaniu do grupy 3 (13,57 g/100g). 

Analiza profilu grup kwasów tłuszczowych (tab11) wykazała statystycznie istotne różnice 

(p≤0,05) w przypadku kwasów jednonienasyconych (MUFA). Najniższym procentowym 

udziałem tych kwasów charakteryzowała się grupa 1 (41,27 %) w porównaniu do grupy 2 

(42,79 %) i 3 (43,20 %). Statystycznie istotne różnice (p≤0,01) zostały także odnotowane 

pomiędzy grupą 1 a 2 zarówno dla procentowej zawartości OFA  – [C14:0 + C16:0]) jak i w 

przypadku DFA. W pierwszym przypadku największym udziałem we frakcji lipidowej 

mięśnia biceps femoris charakteryzowała się grupa 1 (37,96 %) natomiast najniższym grupa 2 

(34,11 %). W drugim analizowanym przypadku odnotowano odwrotną tendencję jak 

poprzednio a uzyskane wartości kształtowały od 58,29% (grupa 1) do 62,37 % (grupa 2).  

Ze względu na znaczenie kwasów tłuszczowych w diecie człowieka oznaczono ilość 

poszczególnych grup kwasów tłuszczowych (tab 12) w 100g mięsa (mg/100g mięsa). We 

wszystkich przypadkach analiza statystyczna wykazała statystycznie istotne różnice. Wartym 

podkreślenia jest fakt, że wyższą zawartością poszczególnych grup kwasów tłuszczowych 

charakteryzowała się grupa 1, natomiast pośrednie wartości zostały zaobserwowane 

praktycznie we wszystkich przypadkach w grupie 2. Większą zawartość grup kwasów 

tłuszczowych w 100 g tkanki mięśniowej jagniąt żywionych z dodatkiem lizawek Star Bloc 

Phyto Verse mogła wynikać z większej zawartości tłuszczu w mięsie co było naturalna 

konsekwencją stwierdzonego wyższego otłuszczenia zwierząt tych grup. Na szczególną 

uwagę zasługuje stwierdzona większa ilość kwasów nienasyconych, wielonienasyconych oraz 

DFA w grupie1.  Uzyskane różnice we wszystkich przypadkach okazały się statystycznie 

istotne w porównaniu z grupą 3 nie mającej dostępu do lizawek. Zawartość omawianych grup 

kwasów tłuszczowych kształtowała się w grupie 1 następująco UFA – 1974,83 mg/100g, 

PUFA - 195,55 mg/100g, DFA – 2481,66 mg/100g natomiast w grupie 2 kształtowała się na 

poziomie odpowiednio 1562,97 mg/100g, 146,44 mg/100g, 1959,48 mg/100g. 

Ważnymi wskaźnikami mówiącymi o wartości dietetycznej mięsa jest stosunek 

kwasów nienasyconych (UFA) do nasyconych (SFA) oraz kwasów Ω6 do Ω3, W pierwszym 

przypadku we wszystkich analizowanych grupach wartość wskaźnika kształtowała się na 

podobnym do siebie poziomie przyjmując wartości od 0,85 (grupa 1) do 0,92  zarówno w 

grupie 2 jak i 3. Korzystniejszym dla zdrowia stosunkiem kwasów Ω6 do Ω3, 



charakteryzowała się tkanka mięśniowa jagniąt grupy 1 (7,64) w porównaniu do grupy 2 

(10,31) i 3 (9,17). Uzyskane różnice zostały potwierdzone statystycznie (p≤0,05). 

 

Podsumowania i wnioski 

 

1. Stwierdzono pozytywny wpływ preparatu zawierającego olejki eteryczne zarówno na 

zmniejszenie intensywności oraz ekstensywności inwazji kokcydiów (matki i jagnięta) 

oraz nicieni z rodzaju Capillaria (tylko matki).  

2. Zastosowane w żywieniu owiec matek i ich potomstwa lizawki zawierające roślinne 

olejki eteryczne istotnie zwiększały  wydajność mleczną w końcowym etapie laktacji 

u matek oraz miały korzystny wpływ na wzrost jagniąt w całych okresie odchowu. 

3. Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu zawierającego olejki eteryczne na 

wskaźniki morfotyczne oraz biochemiczne krwi jagniąt, a wartość omawianych 

parametrów we wszystkich przypadkach kształtowała się w granicach norm 

referencyjnych podczas całego doświadczenia. 

4. Wyższą wydajnością rzeźną oraz oceną umięśnienia wg skali EUROP 

charakteryzowały się jagnięta obu grup otrzymujących dodatek preparatu, przy czym 

wyższe wartości odnotowano w grupie w której zarówno matki jak i jagnięta żywiono 

z udziałem lizawek zawierających roślinne olejki eteryczne. 

5. Stosowanie preparatu zawierającego olejki eteryczne o działaniu 

przeciwpasożytniczym nie miało istotnego wpływu na procentowy udział 

poszczególnych wyrębów oraz tkanek w tuszy.  

 

Wyniki badań wskazują, że  zastosowanie lizawek zawierających olejki eteryczne 

o działaniu przeciwpasożytniczym w żywieniu matek oraz jagniąt jest zasadne ze 

względów produkcyjnych oraz pozwala utrzymać parametry morfotyczne i 

biochemiczne krwi jagniąt w granicach norm referencyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2 Leukocyte blood picture of lambs at I collection 

Tabela 2 Obraz białokrwinkowy krwi jagniąt w I terminie 

 

Traits/cecha 

Group 1 Group 2 Group 3 
Group 

Grupa 

Yea

r 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 
średnia 

SD 
Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

WBC 9,35 2,20 7,47 3,36 8,91 3,11 ns ns ns ns 

LYM 6,60 1,96 5,19 1,94 5,28 1,01 ns ns ns ns 

MON 0,27 0,08 0,21 0,10 0,25 0,09 ns * ns ns 

MID 0,04 0,01 0,04 0,02 0,04 0,01 ns ns ns ns 

GRA 2,43 0,67 2,03 1,35 3,34 2,42 ns ns ns ns 

Ly % 69,93 7,72 71,35 6,46 62,50 13,16 ns ns ns ns 

MON% 3,00 0,27 2,95 0,19 2,95 0,30 ns * ns ns 

MI% 0,47 0,04 0,47 0,03 0,49 0,04 ns ns ns ns 

Gr% 26,65 7,90 25,26 6,55 34,14 13,28 ns ns ns ns 

 

Table 3.  Leukocyte blood picture of lambs at II collection 

Tabela 3. Obraz białokrwinkowy krwi jagniąt w II terminie 

 

 

Traits/cecha 

Group 1 Group 2 Group 3 
Group 

Grupa 

Year 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 
średnia 

SD 
Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

WBC 13,00 3,52 12,67 8,23 13,82 6,41 ns ns ns ns 

LYM 9,08 2,98 7,05 3,54 7,28 2,73 ns ns ns ns 

MON 0,41 0,15 0,38 0,23 0,40 0,15 ns ns ns ns 

MID 0,06 0,02 0,05 0,04 0,07 0,04 ns ns ns ns 

GRA 3,45
a 

0,98 2,89
a 

2,20 6,07
b 

4,28 * ns ns **GxS 

LY% 68,81 7,71 96,46 129,38 54,98 14,83 ns ns ns ns 

Mon% 3,23
A 

0,45 3,23
A 

0,45 7,02
B 

3,25 ** ns * **GxS 

MID % 0,47 0,05 0,48 0,24 0,59 0,48 ns ns ns ns 

Gra% 27,56
A 

7,71 22,72
A 

11,97 41,44
B 

14,81 ** ns ns ns 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 

0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 

 

 



Table 4.  Erythrocyte blood cell of lambs at I collection 

Tabela 4. Obraz czerwonokrwinkowy krwi jagniąt w I terminie 

 

Traits/cecha 

Group 1 Group 2 Group 3 
Group 

Grupa 

Year 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 
średnia 

SD 
Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

RBC 9,77 0,69 10,38 0,80 9,91 1,08 ns ns ns ns 

HGB 12,21 1,05 12,90 0,79 13,01 1,99 ns ns ns ns 

HCT 28,21 2,91 29,99 2,29 28,19 4,07 ns ns ns ns 

MCV 29,00 2,55 28,67 2,42 28,50 2,37 ns ns ns ns 

MCH 12,48 0,70 12,45 0,60 13,11 1,00 ns ns ns ns 

MCHC 43,37 2,22 43,10 1,82 46,27 3,92 ns ns ns ns 

RDWC 27,17 2,95 25,78 3,57 28,56 4,67 ns ns ns ns 

PLT 310,00 2,74 353,83 124,52 312,60 5,23 ns ns ns ns 

 

Table 5.  Erythrocyte blood cell of lambs at II collection 

Tabela 5. Obraz czerwonokrwinkowy krwi jagniąt w II terminie 

 

Traits/cecha 

Group 1 Group 2 Group 3 
Group 

Grupa 

Year 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 
średnia 

SD 
Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

RBC 11,07 0,72 10,38 1,97 11,46 0,87 ns ns ns ns 

HGB 13,26 0,82 12,31 2,32 14,70 1,57 ns ns ns ns 

HCT 27,37 4,65 24,48 6,99 28,57 2,40 ns ns ns ns 

MCV 25,60 1,78 25,70 1,34 25,00 1,41 ns ns ns ns 

MCH 11,92
A 

0,48 11,84
A 

0,30 12,85
B 

1,00 ** ns ns ns 

MCHC 46,45
A 

1,68 46,26
A 

1,71 51,55
B 

4,12 ** ns ns ns 

RDWC 25,03 1,43 23,28 2,44 26,62 3,36 ns ns ns ns 

PLT 551,20
A 

159,41 335,60
A 

214,36 1268,50
B 

505,13 ** ns ns ns 

 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 

0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 

 

 



Table 6 . Biochemical parameters of lamb blood,I collection 

Tabela 6. Biochemiczne parametry krwi jagniąt w I terminie 

 

Traits/cecha 
Group 1 Group 2 Group 3 

Group 

Grupa 

Year 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

AST [U/L]   62,40 22,90 65,75 18,22 58,21 18,32 ns ns ns *SxY 

ALT [U/L]    15,87 7,45 14,63 7,96 13,71 4,66 ns ns ns 
 

LDH [U/L 745,79 77,62 712,97 59,22 719,91 75,37 ns ns ns *SxY 

ALP [U/L]     156,84 41,87 169,48 38,13 172,58 48,73 ns ns ns *SxY 

GLU [MMOL/L]    3,73 0,50 3,66 0,52 3,96 0,29 ns ns ns *SxG 

TP [G/L]     69,21 5,97 71,46 7,17 72,36 6,52 ns ns ns ns 

Chol [mmol/l 1,86 0,40 1,85 0,38 1,82 0,25 ns ns ns ns 

HDL [mmol/l] 0,82 0,15 0,84 0,13 0,84 0,16 ns ns ns ns 

TG [mmol/l]    0,19 0,05 0,19 0,04 0,21 0,06 ns ns ns ns 

LDL [mmol/l] 0,96 0,35 0,92 0,31 0,96 0,32 ns ns ns ns 

%HDL 45,84 9,68 46,05 6,25 46,75 7,26 ns ns ns ns 

HDL/CHOL 0,45 0,10 0,49 0,08 0,47 0,07 ns ns ns ns 

UREA [mmol/l]     4,87 1,17 4,83 1,05 4,67 0,87 ns ns ns ns 

UA [mmol/l]   0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 ns ns ns ns 

Creat [umol/l]     121,67 19,97 126,98 14,99 116,00 15,64 ns ns ns ns 

Bil [umol/l]    4,53 0,97 4,77 0,62 4,42 0,73 ns ns ns ns 

Ca [mmol/l 2,48 0,06 2,44 0,08 2,47 0,04 ns ns ns ns 

P [mmol/l]            1,88 0,28 1,74 0,34 1,77 0,31 ns ns ns ns 

Mg [mmol/l 0,96 0,14 0,97 0,07 0,92 0,08 ns ns ns ns 

Fe [umol/l]     35,21 6,64 36,97 3,85 37,89 6,09 ns ns ns ns 

Cu [umol/l]     16,41 1,96 16,14 1,63 15,87 1,60 ns ns ns *GxY 

Zn [umol/l 28,59 8,39 29,23 8,97 28,96 6,76 ns ns ns *SxY 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 

0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 7 . Biochemical parameters of lamb blood,II collection 

Tabela 7. Biochemiczne parametry krwi jagniąt w II terminie 

 
 

Traits/cecha 
Group 1 Group 2 Group 3 

Group 

Grupa 

Year 

Rok 

Sex 

Płeć 

Interaction 

Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

AST [U/L 49,68 8,79 54,28 3,82 52,02 8,43 ns ns ns ns 

ALT [U/L]    15,14 2,55 14,25 3,19 13,45 2,97 ns ns ns ns 

LDH [U/L]       939,72 95,66 963,52 79,60 980,62 101,27 ns ns ns **SxG 

ALP [U/L 144,57
A 

21,50 155,25
a 

25,53 179,14
Bb 

27,55 ** ns ns ns 

GLU [MMOL/L]    4,12 0,71 4,15 0,86 4,02 0,68 ns ns ns ns 

TP [G/L]     52,70 6,83 51,70 6,90 53,36 7,47 ns ns ns ns 

Chol [mmol/l]     2,05 0,39 1,92 0,47 1,65 0,40 ns ns ns ns 

HDL [mmol/l] 0,84 0,11 0,78 0,14 0,76 0,15 ns ns ns ns 

TG [mmol/l]    0,24
A 

0,07 0,23
A 

0,07 0,12
B 

0,06 ** ns ns ns 

LDL [mmol/l] 1,10 0,31 1,04 0,37 0,83 0,31 * ns ns ns 

%HDL 41,70 4,63 41,67 6,15 47,42 7,58 * ns ns ns 

HDL/CHOL 0,42 0,05 0,42 0,06 0,47 0,08 ns ns ns ns 

UREA [mmol/l]     5,03 1,49 5,28 1,10 5,01 0,98 ns ns ns **SxY 

UA [mmol/l 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 ns ns ns ns 

Creat [umol/l]     128,86 24,94 124,07 26,87 129,86 35,25 ns ns ns **SxY 

Bil [umol/l]    3,95 1,30 4,01 0,56 3,91 0,84 ns ns ns ns 

Ca [mmol/l]     2,43
Aa 

0,39 2,18
ab 

0,18 2,06
Bb 

0,14 ** ns ns ns 

P [mmol/l]            2,22 0,34 2,13 0,45 1,92 0,62 ns ns ns **SxY 

Mg [mmol/l]     0,92 0,14 0,83 0,27 0,81 0,19 ns ns ns *GxY 

Fe [umol/l]     25,83
Aa 

4,55 19,86
b 

3,48 18,66
B 

4,06 ** ns ns *GxY 

Cu [umol/l 17,11 1,82 17,05 1,08 15,65 2,11 ns ns ns ns 

Zn [umol/l]       33,97 6,37 36,41
a 

4,79 32,45
a 

2,96 ns ns ns *SxG 

 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 

0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 8  Basic chemical composition in musculus biceps femoris 

Tabela 8. Skład chemiczny musculus biceps femoris 

 

 

Traits 

Cecha 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 3  
Group 
Grupa 

Year 
Rok 

Interaction 
Interakcja 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Fat 

Tłuszcz 
4,29

a 
0,98 3,37

b 
0,63 3,24

b 
0,68 * * ns 

Protein 

Białko 
20,75 0,33 20,62 0,19 20,85 0,40 ns ns ns 

Water 

Woda 
74,52

a 
0,89 75,54

b 
0,58 75,36 0,92 ns ns ns 

Colagen 

Kolagen 
1,47

a 
0,22 1,25 0,11 1,23

b 
0,22 ns ** ns 

Salt 

Sól 
1,02 0,14 1,06 0,05 1,03 0,19 ns ns ns 

Asch 

Popiół 
1,08

a 
0,04 1,13

b 
0,02 1,13

b 
0,03 * ns ns 

 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 

0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 9. Fatty acid profile in musculus biceps femoris (%) 

Tabela 9. Profil kwasów tłuszczowych w musculus biceps femoris(%) 

Traits 

Cecha 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 3  
Group 
Grupa 

Year 
Rok 

Interaction 
Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

mC6:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,01 * ns ns 

mC8:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C10:0 0,40
a 

0,07 0,31
b 

0,07 0,32
b 

0,05 ns ns ns 

mC11:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C12:0 1,03 0,17 0,87 0,14 0,91 0,15 ns * *GxY 

mC13:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C14:0 8,54
a 

1,00 7,48
b 

1,10 7,89 0,38 ns ns ns 

mC14:1 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C15:0 0,80 0,06 0,78 0,05 0,78 0,06 ns ns ns 

C15:1 0,32 0,03 0,32 0,01 0,33 0,02 ns * *GxY 

C16:0 29,42
Aa 

2,02 26,64
B 

1,54 27,97
b 

1,30 * ns ns 

C16:1 3,59
a 

0,31 3,30
b 

0,27 3,56 0,18 ns ns ns 

C17:0 1,21
a 

0,11 1,31
b 

0,02 1,20
c 

0,09 ns ns ns 

C17:1 0,93 0,08 0,94 0,02 0,97 0,09 ns ns ns 

C18:0 12,37
A 

1,59 14,44
Ba 

0,57 12,87
b 

1,02 ** ns ns 

C18:1 36,44
A 

1,33 38,21
B 

2,01 38,35
B 

0,64 * ns ns 

C18:2 3,40 0,39 3,82 0,44 3,45 0,49 ns * ns 

C18:3n6 0,14 0,02 0,14 0,01 0,13 0,06 ns ns ns 

C18:3n3 0,46
a 

0,05 0,39
b 

0,02 0,41 0,08 * ** ns 

C20:0 0,11 0,02 0,13 0,02 0,10 0,04 ns ns ns 

mC20:1 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C20:2 0,06 0,01 0,07 0,03 0,05 0,00 ns * *GxY 

C20:3n6 0,60 0,22 0,77 0,38 0,67 0,60 ns ns ns 

mC21:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC20:3n3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC20:4 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC20:5 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC22:0 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC22:1n9 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

mC22:2 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

C23:0 0,06 0,01 0,07 0,03 0,08 0,04 ns ns ns 

C24:0 0,09 0,05 0,08 0,03 0,08 0,03 ns ns ns 

mC24:1 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 ns ns ns 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 



Table 10. Fatty acid content in musculus biceps femoris (mg/100g meat) 

Tabela 10. Zawartość kwasów tłuszczowych w musculus biceps femoris (mg/100gmięsa) 

Traits 

Cecha 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 3  
Group 
Grupa 

Year 
Rok 

Interaction 
Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

mC6:0 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC8:0 2,77
a 

1,51 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 ns * ns 

mC10:0 17,24
A 

4,31 10,51
B 

3,54 10,69
B 

3,67 ** ns ns 

mC11:0 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC12:0 44,13
a 

13,84 29,06
b 

7,04 29,81
b 

9,53 * * *GxY 

mC13:0 2,33
a 

0,65 1,82 0,44 1,67
b 

0,42 ns ns ns 

mC14:0 372,70
a 

130,51 252,51
b 

65,94 255,97
b 

58,67 * ns ns 

mC14:1 2,14 0,49 2,51
a 

0,85 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC15:0 34,38
a 

10,23 26,26 5,22 25,07
b 

5,60 ns ns ns 

mC15:1 13,56 3,49 10,67 2,15 10,82 2,62 ns * *GxY 

mC16:0 1271,52
a 

372,82 899,27
b 

189,92 908,74
b 

215,10 * ns ns 

mC16:1 155,63
a 

46,03 111,62
b 

25,74 115,65
b 

27,44 ns ns ns 

mC17:0 51,75
a 

10,87 43,97 8,18 39,30
b 

10,97 ns ns ns 

mC17:1 39,58 8,39 31,59 6,15 31,75 8,87 ns * ns 

mC18:0 525,44
a 

105,21 487,85 102,49 412,45
b 

72,66 ns ns ns 

mC18:1 1552,21
a 

290,07 1279,38 215,07 1242,65
b 

269,81 ns ns ns 

mC18:2 143,84
a 

23,06 128,17 27,49 110,20
b 

19,49 * * ns 

mC18:3n6 6,13
Aa 

1,17 4,85
b 

0,84 4,13
B 

1,96 * ns ns 

mC18:3n3 19,73
A 

3,72 13,00
B 

2,71 13,57
B 

4,99 ** ** ns 

mC20:0 4,51
a 

0,81 4,25 0,86 3,15
b 

1,29 * ns ns 

mC20:1 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC20:2 2,72
a 

0,59 2,41 1,26 1,62
b 

0,34 ns * *GxY 

mC20:3n6 24,29 8,57 26,68 16,22 19,65 16,16 ns ns ns 

mC21:0 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC20:3n3 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC20:4 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

mC20:5 2,14
a
 0,49 1,68

b 
0,32 1,62

b 
0,34 * ns ns 

mC22:0 2,14
a
 0,49 1,68

b 
0,32 1,62

b 
0,34 * ns ns 

mC22:1n9 2,14
a
 0,49 1,68

b 
0,32 1,62

b 
0,34 * ns ns 

mC22:2 2,14
a
 0,49 1,68

b 
0,32 1,62

b 
0,34 * ns ns 

mC23:0 2,58 0,27 2,41 1,26 2,50 0,92 ns ns ns 

mC24:0 3,77 1,56 2,68 1,29 2,40 0,89 ns ns ns 

mC24:1 2,14
a 

0,49 1,68
b 

0,32 1,62
b 

0,34 * ns ns 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 



Table 11.  Profile of  fatty acid groups in musculus biceps femoris (%) 
Tabela 11. Profil grup kwasów tłuszczowych w musculus biceps femoris(%) 

 

       

Traits 

Cecha 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 3  
Group 
Grupa 

Year 
Rok 

Interaction 
Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

SFA 54,07 1,85 52,05 2,41 52,15 1,41 ns ns ns 

UFA 45,92 1,84 47,93 2,41 47,83 1,39 ns * ns 

MUFA 41,27
a 

1,18 42,79
b 

1,81 43,20
b 

0,85 * ns ns 

PUFA 4,65 0,68 5,14 0,83 4,63 1,12 ns * ns 

Ω 3 0,46
a 

0,05 0,39
b 

0,02 0,41 0,08 * ns ns 

Ω 6 3,54 0,40 3,96 0,44 3,57 0,55 ns ns ns 

OFA 37,96
A 

2,99 34,11
B 

2,57 35,86 1,59 * ns ns 

DFA 58,29
A 

2,89 62,37
B 

2,73 60,71 1,58 * ns ns 

UFA/SFA 0,85 0,06 0,92 0,09 0,92 0,05 ns ns ns 

Ω 6/Ω3 7,64
a 

0,33 10,31
b 

1,32 9,17 2,76 * ns ns 

 

Table 12 Content of fatty acid groups in musculus biceps femoris (mg/100g meat) 

Tabela 12. Zawartość grup kwasów tłuszczowych w musculus biceps femoris (mg/100g mięsa) 
 

 

Traits 

Cecha 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 3  
Group 
Grupa 

Year 
Rok 

Interaction 
Interakcja Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

Mean 

średnia 
SD 

SFA 2329,22
a 

620,53 1757,72
b 

367,06 1688,30
b 

365,43 * ns ns 

UFA 1974,83
a 

389,01 1622,66
b 

300,68 1562,97
b 

354,42 ns * ns 

MUFA 1760,67
a 

346,02 1434,05 242,74 1400,60
b 

308,17 * ns ns 

PUFA 195,55
a 

29,96 173,67 47,68 146,44
b 

31,39 ns * ns 

Ω 3 19,73
A 

3,72 13,00
B 

2,71 13,57
B 

4,99 ** ns ns 

Ω 6 149,85
a 

24,11 132,94 28,36 113,74
b 

20,61 * ns ns 

OFA 1644,22
a 

503,23 1151,77
b 

251,49 1164,71
b 

273,22 * ns ns 

DFA 2481,66
a 

460,18 2095,57 387,24 1959,48
b 

389,49 * ns ns 

UFA/SFA 0,85 0,06 0,92 0,09 0,92 0,05 ns ns ns 

Ω 6/Ω3 7,64
a 

0,33 10,31
b 

1,32 9,17 2,76 * ns ns 

Significant differences between columns are marked with different letters
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05. 

Significant  effect and interactions are marked**P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 and ns – no significant 

Istotne różnice pomiędzy kolumnami oznaczono różnymi literami 
A,B

P ≤ 0.01 and
a,b

P ≤ 0.05 

Istotne interakcje oraz wpływ grupy oznaczono **P ≤ 0.01,*P ≤ 0.05 ns – nieistotne 

 

 

 


