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Celem przeprowadzonych badań było porównanie parametrów tucznych i rzeźnych oraz 
jakości mięsa owiec wysokoprodukcyjnych ras utrzymywanych w gospodarstwie ekolo-
gicznym. Materiał doświadczalny stanowiło ogółem 231 sztuk wyrównanych wiekowo jag-
niąt rasy Suffolk (102 szt., w tym: 46 szt. tryczków i 56 szt. maciorek) i owcy pomorskiej 
(129 szt., w tym: 67 szt. tryczków i 62 szt. maciorek). Doświadczenie realizowane było  
w certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie Glinna – ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.,  
w warunkach produkcyjnych, a jagnięta odchowywane w systemie ujednoliconego żywie-
nia grupowego. Od przełomu kwietnia/maja jagnięta przebywały na pastwisku, a zielonka 
stanowiła podstawę ich żywienia. Oprócz tego zastosowano suplementację śrutą zbożową 
w ilości około 40 dkg/dzień/szt. Przeprowadzono ważenia kontrolne jagniąt, na podsta-
wie których oszacowano przyrosty masy ciała. Do uboju doświadczalnego przeznaczono 
ogółem 28 sztuk tryczków (po 14 sztuk z każdej grupy w wieku 120 dni). Określono masę 
ciała po 24-godzinnym głodzeniu oraz masę tuszy zimnej. Ustalono klasy handlowe umięś-
nienia i otłuszczenia tusz owczych według systemu klasyfikacyjnego EUROP. Wyliczono 
wydajność rzeźną zimną, masę i udział wyrębów w półtuszy prawej, w tym – wyrębów 
wartościowych. Oznaczenia składu chemicznego mięsa oraz analizę profilu kwasów tłusz-
czowych przeprowadzono na mięśniu najdłuższym grzbietu (Musculus longissimus dorsi). 
Jagnięta ras owiec objętych doświadczeniem odznaczały się korzystnym poziomem pa-
rametrów tucznych i rzeźnych, ze wskazaniem na owce rasy pomorskiej w ujęciu istotnie 
wyższej wydajności rzeźnej oraz lepszej konformacji tuszy. Natomiast jagnięta rasy Suffolk 
cechowały korzystniejsze przyrosty masy ciała za okres odchowu, a w konsekwencji – wyż-
sza przedubojowa masa ciała. Mięso wszystkich tryczków doświadczalnych odznaczało 
się podobnym, pożądanym składem tkankowym o wysokiej zawartości białka i niewielkim 
przetłuszczeniu, co świadczyło o jego dużej przydatności do celów przetwórczych.  Prze-
ciętna konfiguracja parametrów prozdrowotnych mięsa tryczków doświadczalnych była 
prawdopodobnie wypadkową zarówno znaczącego udziału pasz treściwych w dawce po-
karmowej, jak też relatywnie krótkiego okresu żywienia ich zielonką pastwiskową.
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Cechy produkcyjne i reprodukcyjne owiec utrzymywanych w gospodarstwie 
ekologicznym mogą w znaczący sposób odbiegać od analogicznych, charakteryzu-
jących zwierzęta utrzymywane w konwencjonalnym gospodarstwie. Liczne ogra-
niczenia żywieniowe normowane Ustawą o Rolnictwie Ekologicznym, w tym limit  
w skarmianiu paszami treściwymi oraz wymóg stosowania pasz pochodzących  
z produkcji ekologicznej, odznaczających się inną wartością żywieniową niż pasze 
konwencjonalne, mogą mieć swoje odzwierciedlenie w znacząco różnej produk-
cyjności, a co za tym idzie – przydatności danej rasy do chowu w takich warun-
kach. Zakaz stosowania syntetycznych nawozów mineralnych oraz dokładne re-
gulacje dotyczące limitów emisji azotu do środowiska (Dyrektywa 91/676/EWG, 
Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu) z jednej strony mają 
związek z ograniczeniem intensyfikacji produkcji pasz na terenie gospodarstwa,  
z drugiej niosą ze sobą wymierne korzyści, m.in. wzrost wartości biologicznej plonów 
oraz wzrost różnorodności gatunkowej runi pastwisk. Niektórzy autorzy wskazują 
na wysoką jakość sensoryczną mięsa jagniąt żywionych pastwiskowo (Roborzyński  
i in., 2000; Paraponiak, 2003). W przeciwieństwie do powyższego – żywienie koncen-
tratami białkowymi i dodatek hormonów czy stymulatorów wzrostu ma niekorzystny 
wpływ na jakość i walory zdrowotne mięsa jagnięcego (Daw, 1993; Morbidini i in., 
1999). Zapewnienie zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu w gospodarstwie 
ekologicznym skutkuje ograniczeniem występowania wad surowca rzeźnego, takich 
jak DFD i PSE, będących wynikiem niewłaściwej obsługi. Wyniki badań dowodzą, 
że mięso jagniąt z produkcji ekologicznej odznacza się korzystniejszymi cechami 
prozdrowotnymi (profil kwasów tłuszczowych, zawartość CLA) w porównaniu ze 
zwierzętami skarmianymi zielonką pochodzącą z pastwisk nawożonych mineralnie 
(Paraponiak, 2007). Ograniczenia związane z zastosowaniem klasycznych leków 
powodują, że profilaktyka i leczenie chorób są tu znacznie bardziej problematyczne 
w porównaniu z produkcją konwencjonalną (Łopuszyński, 2005). Występujące po-
wszechnie inwazje pasożytów żołądkowo-jelitowych w utrzymaniu pastwiskowym 
owiec mogą być tu znacznie trudniejsze do wyeliminowania, co może mieć swoje 
niekorzystne odbicie w dynamice produkcji i jej ekonomice. Dlatego też podstawą 
sukcesu w tym systemie produkcji jest właściwy dobór ras.

Tylko niektóre wymienione czynniki powodują, że owce określonego gatunku 
utrzymywane w systemie ekologicznym mogą odznaczać się użytkowością tuczną 
i rzeźną oraz cechami fizykochemicznymi i sensorycznymi mięsa odbiegającymi od 
analogicznych parametrów uzyskiwanych w chowie konwencjonalnym. 

Zasadność prowadzenia badań nad produkcyjnością owiec ras mięsnych i rodzi-
mych oraz jakością uzyskanego w tym systemie surowca rzeźnego uzasadniają za-
równo względy poznawcze, jak też praktyka hodowlana i rosnące zainteresowanie 
producentów doborem odpowiedniego materiału zwierzęcego właśnie z tej grupy ras 
owiec.

Cel podjętych badań stanowiło porównanie parametrów tucznych, rzeźnych oraz 
jakości mięsa wysokoprodukcyjnych owiec rasy Suffolk i owcy pomorskiej, utrzymy-
wanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym.



  Porównanie produkcyjności owiec utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym 205

Materiał i metody

Materiał doświadczalny stanowiło ogółem 231 sztuk wyrównanych wiekowo jag-
niąt rasy Suffolk (S – 102 szt., w tym: 46 szt. tryczków i 56 szt. maciorek) i owcy 
pomorskiej (P – 129 szt., w tym: 67 szt. tryczków i 62 szt. maciorek).

Doświadczenie było realizowane w certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie 
Glinna – ZD IZ-PIB Kołbacz Sp. z o.o., w warunkach produkcyjnych, a jagnięta od-
chowywane w systemie ujednoliconego żywienia grupowego, wg norm (Normy ży-
wienia zwierząt, 1995) i zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego – wszystkie 
pasze wyprodukowane na terenie własnego gospodarstwa, a udział pasz treściwych 
nie przekracza 40% s.m. dawki/rok. Do 14. dnia życia jagnięta były żywione wyłącz-
nie mlekiem matki. Od 14. dnia do wieku około 80 dni (tj. do odsadzenia) oprócz 
mleka matki otrzymywały siano łąkowe oraz paszę treściwą. Od przełomu miesią-
ca kwietnia/maja jagnięta przebywały na pastwisku, a zielonka stanowiła podstawę 
ich żywienia. Oprócz tego zastosowano suplementację śrutą zbożową w ilości około  
40 dkg/dzień/szt. 

Przeprowadzono ważenia kontrolne jagniąt w 2. dniu po urodzeniu, a następnie  
w wieku 21, 56, 100, 125 i 150 dni życia. Na ich podstawie oszacowano przyrosty 
masy ciała. Do uboju doświadczalnego przeznaczono ogółem 28 sztuk tryczków (po 
14 sztuk z każdej grupy w wieku 120 dni). Określono masę ciała po 24-godzinnym 
głodzeniu. Ubój, obróbkę tuszy oraz podział na wyręby wykonano metodami obowią-
zującymi w Instytucie Zootechniki PIB. Określono masę tuszy zimnej (po 24 godzi-
nach schładzania w temp. +4°C), ustalono klasy handlowe umięśnienia i otłuszczenia 
tusz owczych, opracowane w ramach systemu klasyfikacyjnego EUROP. Wyliczono 
wydajność rzeźną zimną, masę  i udział wyrębów w półtuszy prawej, w tym – wyrę-
bów wartościowych.

Oznaczenia składu chemicznego mięsa przeprowadzono na mięśniu najdłuższym 
grzbietu (Musculus longissimus dorsi) i objęły one określenie zawartości suchej masy, 
białka i tłuszczu i pH24. Wyliczono względne parametry jakości mięsa, tj. stosunek 
wody do białka (W/B) i tłuszczu do białka (T/B). Przeprowadzono szczegółową ana-
lizę profilu kwasów tłuszczowych w próbkach mięśnia najdłuższego grzbietu, w tym 
sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA).

Dane zostały opracowane metodą dwuczynnikowej analizy wariancji z wyko-
rzystaniem pakietu Statistica for Windows. Za czynnik doświadczalny przyjęto rasę  
i płeć.

Wyniki

Jagnięta rasy Suffolk odznaczały się istotnie niższą masą ciała w 2. dniu po uro-
dzeniu (T – 4,39, M – 4,26 kg) w porównaniu z grupą owcy pomorskiej (T – 4,81,  
M – 4,80 kg; P≤0,01), podobnie jak miało to miejsce w 21. dniu życia (P≤0,05;  
tab. 1). W omawianym okresie również przyrosty masy ciała jagniąt S były niższe 
od odnotowanych w grupie P (tab. 2). Po upływie tego mniej korzystnego okresu 
przyrosty masy ciała jagniąt S w przeważającej liczbie pomiarów były wyższe od 
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uzyskanych w grupie P, która to tendencja była najwyraźniej zauważalna w przypad-
ku tryczków tej rasy (tab. 2). Jej wypadkową stanowiły wartości średnich dziennych 
przyrostów uzyskane za cały okres odchowu (2–150 dzień życia): TS – 0,30 kg, TP 
– 0,26, MS – 0,26, MP – 0,24 kg. Masa ciała większości jagniąt pod koniec trwania 
doświadczenia (150 dni) kształtowała się na poziomie 40,6–43,1 kg, a w przypadku 
tryczków Suffolk osiągnęła najwyższą wartość: 48,5 kg (P≤0,01).

Tabela 1. Masy ciała jagniąt doświadczalnych
Table. 1. Body weights of experimental lambs

Rasa
Breed

Płeć
Sex

Masa ciała (kg)
Body weight (kg)

2. dzień 
życia
2 days

21. dzień 
życia

21 days

56. dzień 
życia

56 days

100. dzień 
życia

100 days

125. dzień 
życia

125 days

150. dzień 
życia

150 days
Owca
Pomorska
Pomeranian 
sheep

T 
Rams

4,81 Bb 10,76 b 20,18 a 30,60 b 36,90 Ab 42,89 Ab

M
Ewes

4,80 Bb 11,25 b 19,75 a 28,66 a 34,46 Aa 40,59 Aa

Suffolk T
Rams

4,39 Aa 9,75 a 20,62 ab 32,38 c 40,88 Bc 48,51 Bc

M
Ewes

4,26 Aa 9,89 a 21,44 b 30,55 b 37,01 Ab 43,11 Ab

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.

Tabela 2. Przyrosty masy ciała jagniąt doświadczalnych
Table. 2. Weight gains of experimental lambs

Rasa
Breed

Płeć
Sex

Przyrosty masy ciała (kg)
Weight gains (kg)

2–21 dzień 
życia

2–21 days

21–56 dzień
życia

21–56 days

56–100 dzień
życia

56–100 days

100–125 dzień
życia

100–125 days

125–150 dzień 
życia

125–150 days

2–150 dzień
życia

2–150 days
Owca
Pomorska
Pomeranian 
sheep

T
Rams

0,31 a 0,27 a 0,24 a 0,25 a 0,24 a 0,26 Bb

M
Ewes

0,34 b 0,24 a 0,20 a 0,23 a 0,23 a 0,24 Aa

Suffolk T
Rams

0,28 a 0,31 b 0,27 b 0,34 b 0,30 b 0,30 Cc

M
Ewes

0,30 a 0,33 b 0,21a 0,26 a 0,26 a 0,26 Bb

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.
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Przedubojowa masa ciała jagniąt S – 38,8 kg – była istotnie wyższa od analogicz-
nej wartości uzyskanej w grupie P – 35,9 kg (tab. 3). Natomiast statystycznie istot-
nych różnic nie stwierdzono w masie tuszy schłodzonej i półtuszy prawej, a wyniki  
w grupie P kształtowały się na poziomie odpowiednio 17,7 i 8,8 kg, a w grupie S – 
18,3 i 9,1 kg.

Tabela 3. Parametry rzeźne tryczków doświadczalnych
Table 3. Slaughter parameters of experimental rams

Rasa
Breed

Masa ciała po  
głodzeniu (kg)

Empty body weight 
(kg)

Masa tuszy schłodzonej 
(kg)

Cold carcass weight (kg)

Masa półtuszy 
prawej (kg)

Weight of right 
half-carcass (kg)

Wydajność rzeźna 
(%)

Dressing percen-
tage 

Owca pomorska
Pomeranian sheep

35,9 a 17,7 8,8 49,3 b

Suffolk 38,8 b 18,3 9,1 47,2 a

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.

Wydajność rzeźna owiec Suffolk kształtowała się na poziomie 49,3%, a dla owiec 
pomorskich wyniosła 47,2% (P≤0,05; tab. 3). Rezultaty wyceny tuszy jagniąt rasy 
owcy pomorskiej według systemu EUROP były korzystniejsze od analogicznych wy-
ników w grupie Suffolk. Ocenę ,,U’’ uzyskały 3 tusze owcy pomorskiej (21,4%), 
,,R’’ – 7 tuszy (50,0%), a 4 sztuki sklasyfikowano jako ,,O” (28,6%), natomiast w 
grupie ,,S’’ odpowiednio: 2 (14,3%), 8 (57,1%) i 4 tusze (28,6%; rys. 1 i 2). Spośród 
wszystkich ocenianych tusz najliczniejszą stanowiły zakwalifikowane do klasy ,,R’’ 
– 53,57% (rys. 3).

Rys. 1. Wyniki oceny tusz tryczków wg systemu EUROP (szt.)
Fig. 1. Results of carcass conformation according to the EUROP system 
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Rys. 2. Wyniki oceny tusz tryczków wg systemu EUROP (%)
Fig. 2. Results of carcass conformation according to the EUROP system (%)

Rys. 3. Udział procentowy tusz tryczków zakwalifikowanych do poszczególnych klas oceny EUROP
Fig. 3. Percentage of carcasses qualified to the specific EUROP class

Rys. 4. Wyniki oceny otłuszczenia tusz tryczków wg systemu EUROP (szt.)
Fig. 4. Results of carcass fatness grading according to the EUROP system
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Pomimo że ocena otłuszczenia tusz została przeprowadzona w skali 5-punktowej, 
ich punktacja zamknęła się w 3 najniższych klasach oceny EUROP, co przedstawione 
zostało na rys. 4. Niskim poziomem danej cechy – ocena ,,2’’ – charakteryzowało 
się po 7 tuszy jagniąt  z każdej grupy doświadczalnej, podobnie jak miało to miejsce  
w przypadku pozostałych sztuk – ocena ,,3’’. Zarówno masa, jak i udział poszczegól-
nych wyrębów w ocenianych tuszach były do siebie zbliżone, a różnice odnotowano 
jedynie w przypadku łaty z żebrami (P≤0,05; tab. 4 i 5). W konsekwencji nie odnoto-
wano wpływu rasy na masę i udział wyrębów wartościowych (tab. 6).

Tabela 4. Masa wyrębów w półtuszach tryczków doświadczalnych (kg)
Table 4. Weight of cuts in half-carcasses of experimental rams (kg)

Wyręb
Cut

Rasa
Breed

owca pomorska
Pomeranian sheep Suffolk

Szyja – Neck 0,54 0,52
Karkówka – Forequarter 0,54 0,50
Łopatka – Shoulder 1,37 1,44
Łata z żebrami – Ribs 1,89 a 2,1 b
Antrykot – Rack 0,52 0,58
Comber – Loin 0,49 0,55
Udziec – Leg 2,64 2,64
Goleń przednia – Front leg 0,31 0,29
Goleń tylna – Rear leg 0,50 0,48

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

Tabela 5. Udział wyrębów w półtuszach tryczków doświadczalnych (%)
Table 5. Proportion of cuts in half-carcasses of experimental rams

Wyręb
Cut

Rasa
Breed

owca pomorska
Pomeranian sheep Suffolk

Szyja – Neck 6,19 5,75
Karkówka – Forequarter 6,14 5,50
Łopatka – Shoulder 15,53 15,85
Łata z żebrami – Ribs 21,51 a 23,00 b
Antrykot – Rack 5,86 6,39
Comber – Loin 5,54 6,06
Udziec – Leg 30,05 29,05
Goleń przednia – Front leg 3,51 3,20
Goleń tylna – Rear leg 5,67 5,20

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.
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Tabela 6. Masa i procentowy udział wyrębów wartościowych w półtuszach tryczków doświadczalnych
Table 6. Weight and proportion of valuable cuts in half-carcasses of experimental rams

Wyręby cenne
Valuable cuts

Rasa
Breed

owca pomorska
Pomeranian sheep Suffolk

Masa (kg)
Weight (kg)

5,02 5,21

% 57,00 57,35

Tabela 7. Skład chemiczny mięsa tryczków doświadczalnych
Table 7. Chemical composition of meat of experimental rams

Rasa
Breed

Sucha masa 
(%)

Dry matter 
(%)

Białko ogólne 
(%)

Protein 
(%)

Tłuszcz surowy 
(%)

Crude fat 
(%)

pH

Woda/białko 
(W/B)

Water/protein
(W/P)

Tłuszcz/białko 
(T/B)

Fat/protein 
(F/P)

Owca pomorska
Pomeranian 
sheep

24,3 21,5 2,1 5,7 3,52 0,09

Suffolk 24,3 21,6 2,2 5,7 3,50 0,10

Mięso tryczków doświadczalnych P i S (próbki M. longissimus dorsi) odznaczało 
się identyczną zawartością suchej masy (24,3%), a zbliżoną białka ogólnego (odpo-
wiednio: 21,5 i 21,6%) i tłuszczu surowego (2,1, i 2,2%; tab. 7). Odczyn badanych 
próbek mięsa był identyczny – 5,7, a współczynniki woda/białko i tłuszcz/białko 
przyjmowały podobne wartości: dla owcy pomorskiej, odpowiednio: 3,52 i 0,09, a 
dla rasy Suffolk – 3,50 i 0,10.

Wyniki oceny profilu kwasów tłuszczowych w próbkach M. longissimus dorsi 
przyjmowały podobne wartości i wskazywały na wyższy udział nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (w granicach 60 g/100 g wszystkich oznaczonych kw. tł.) w po-
równaniu z frakcją kwasów nasyconych (powyżej 40 g/100 g wszystkich oznaczo-
nych kw. tł.; tab. 8). 

W strukturze nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) pod względem zawar-
tości dominował kwas palmitynowy (C16, 23–24%) i kwas stearynowy (C18,  
12–13%). Udział pozostałych SFA kształtował się na poziomie nieprzekraczającym 
4% (P>0,05). Z kolei kwas oleinowy (C18:1) wykazywał najwyższe stężenie zarów-
no w strukturze kwasów jednonienasyconych (MUFA, 95%), jak i nienasyconych 
(UFA, 67–72%). Stwierdzono wpływ grupy doświadczalnej na zawartość MUFA,  
PUFA oraz na udział frakcji PUFA-6 i PUFA-3. W mięsie owcy pomorskiej od-
notowano istotnie wyższy udział PUFA, PUFA-6 (P≤0,05) i PUFA-3 (P≤0,01;  
tab. 8).  Zawartość sprzężonych dienów izomerów kwasu linolowego w grupie S  
i P wyniosła odpowiednio 1,084 i 1,147 g/100 g wszystkich oznaczonych kwasów 
tłuszczowych.
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Tabela 8. Profile kwasów tłuszczowych w mięsie tryczków
Table 8. Fatty acids composition of rams’ meat

Kwas tłuszczowy
(g/100 g wszystkich oznaczonych kw. tł.)

Fatty acid (g/100 g all fatty acids)

Rasa
Breed

Suffolk owca pomorska
Pomeranian sheep

C8 0,079 0,088
C10 0,739 0,545
C12 0,565 0,506
C14 3,664 3,714
C16 23,243 23,98
C16:1 1,861 1,704
C18 13,359 12,078
C18:1 41,621 39,423
C18:2 7,601 9,865
gamma18-3 0,107 0,107
C20 0,126 0,131
C18-3 0,785 1,135
CLA C9-t11 0,874 0,887
CLA t10-C12 0,261 0,04
CLA C9-C11 0,037 0,054
CLA t9-t11 0,146 0,165
C22 0,283 0,311
C20:4 3,821 4,126
C22:1 0,242 0,152
EPA 0,591 0,699
DHA 0,27 0,282
SFA 42,059 41,357
UFA 57,94 58,643
MUFA 43,725 b 41,278 a
PUFA 14,261 a 17,362 b
PUFA-6 12,614 a 14,098 b
PUFA-3 1,647 Aa 2,117 Bb
DFA 71,299 70,721
OFA 28,7 29,278
UFA/SFA 1,384 1,436
DFA/OFA 2,507 2,443
MUFA/SFA 1,044 1,01
PUFA/SFA 0,341 0,425
PUFA 6/3 7,650 6,802
CLA 1,084 1,147

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.
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Omówienie wyników

Niższa masa ciała jagniąt rasy Suffolk w 2. i 21. dniu życia w porównaniu z jagnię-
tami owcy pomorskiej, a w konsekwencji niższe przyrosty masy ciała uzyskane przez 
zwierzęta w tym okresie można wiązać z typowymi dla rasy Sufflok, dość utrud-
nionymi wykotami, co w konsekwencji mogło powodować pewne opóźnienia w ich 
adaptacji po porodzie, a skutkować niższym tempem wzrostu w okresie pierwszych 
trzech tygodni. W kolejnych okresach pomiarów jagnięta rasy Suffolk odznaczyły się 
korzystniejszymi przyrostami w porównaniu z młodzieżą owcy pomorskiej. Uzyska-
ne w badaniach własnych wyniki oceny wzrostu jagniąt ras mięsnych były zbliżone 
do prezentowanych przez Kędziora (2005).

Należy zaznaczyć, iż w okresie przejścia zwierząt z żywienia alkierzowego na 
pastwiskowe, które miało miejsce w wieku około 80 dni, nie odnotowano wyraźnych, 
niekorzystnych zmian w przyrostach masy ciała jagniąt, które – co więcej – podczas 
trwania sezonu pastwiskowego przyjmowały stabilne wartości.

Podczas okresu odchowu (do 150. dnia życia) zwierzęta odznaczały się dobrą kon-
dycją, nie stwierdzono występowania chorób/schorzeń (za wyjątkiem incydentalnie 
występującej kulawki u matek) i nie wymagały one interwencji weterynaryjnej.

W drugiej połowie czerwca przeprowadzono uboje doświadczalne tryczków oby-
dwu ras (po 14 szt. z każdej grupy), w wieku jak najbardziej zbliżonym do 120 dni. 

Pomimo statystycznie istotnie wyższej przedubojowej masy ciała jagniąt S w po-
równaniu  z grupą P, masa tuszy schłodzonej i półtuszy prawej były do siebie zbliżone 
(P>0,05). W konsekwencji, przy analogicznej masie tuszy, a dysproporcji w przedu-
bojowej masie ciała, stwierdzono istotne różnice w uznawanym przez wielu autorów 
za najważniejszy z parametrów określających jakość tuszy – wydajności rzeźnej. Tu-
sze tryczków P dominowały w tej cesze nad grupą S o ponad 2%. Niższą wydajność 
rzeźną w grupie S można wiązać z większym rozwojem przewodu pokarmowego 
przy żywieniu pastwiskowym, czego wyrazem był niższy udział tuszy w całkowitej 
masie ciała.

Tym niemniej, mając na względzie żywienie ze znacznym udziałem pasz objętoś-
ciowych, wartości uzyskane w tej cesze należy uznać za korzystne i porównywalne  
z wynikami prezentowanymi przez innych autorów (Brandscheid i in., 1998; Kędzior, 
2005; Klewiec i in., 2000).

Stworzony dla potrzeb handlu system klasyfikacyjny EUROP, będąc istot-
nym punktem odniesienia podczas wyceny wartościowej tusz, umożliwia szybką 
ocenę ich budowy i umięśnienia (Niżnikowski, 1995). Wyniki oceny tuszy, klasy-
fikowanych według tego systemu wskazują, iż wszystkie z nich zostały zakwalifi-
kowane do skali EUROP, a tym samym są one przydatne do obrotu handlowego.  
W ujęciu całościowym, ze wszystkich 28 sztuk tusz poddanych ocenie najliczniejszą 
grupę stanowiły te, sklasyfikowane jako dobre i średnie – 82,14% [odpowiednio: kla-
sa „R” – 53,57% (15 szt.) i klasa „O” – 28,57% (8 szt.)]. Ich tylne ćwiartki były prze-
ważnie płaskie, grzbiet i lędźwie mniej szerokie i mniej grube, a łopatka wprawdzie 
dobrze rozwinięta, ale dość wąska. 17,86% tusz (5 szt.) charakteryzowało się grubą 
i zaokrągloną tylną ćwiartką, szerokim, grubym grzbietem i lędźwiami oraz grubą, 
zaokrągloną łopatką – uzyskały one ocenę bardzo dobrą – „U”. W badaniach nad 
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przydatnością kulinarną oraz walorami sensorycznymi jagnięciny otłuszczeniu tusz 
poświęca się dużo uwagi, gdyż ma ono zasadniczy wpływ na ograniczenie jej spoży-
cia. Niektóre zawarte w nim związki są odpowiedzialne za niepożądany i nieakcep-
towalny zapach i aromat baraniny. W świetle kryteriów oceny otłuszczenia według 
systemu EUROP, stwierdzone otłuszczenie tusz należy uznać za umiarkowane (ocena 
2 i 3), a tym samym – akceptowalne. 

Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki oceny konformacji tusz jagniąt Suffolk i owcy 
pomorskiej były znacznie korzystniejsze w porównaniu z rezultatami badań innych 
autorów (Kieć, 1997; Paraponiak i in., 2011), przeprowadzonymi na rasie najliczniej 
utrzymywanej w systemie ekologicznym – polskiej owcy górskiej, przy równoczes-
nym, stosunkowo wyższym ich otłuszczeniu. Tym niemniej, relatywnie niskie otłusz-
czenie uzyskane w badaniach własnych było spowodowane znacznym udziałem pa-
szy zielonej w dawce pokarmowej.

Nie stwierdzono wpływu rasy na masę i udział poszczególnych wyrębów  
w dysekowanych półtuszach, za wyjątkiem łaty z żebrami, na korzyść grupy Suf-
folk. Badania Kormana (2000) wskazują na zbliżony udział poszczególnych wyrębów  
w półtuszach owczych. Stwierdzono natomiast korzystną tendencję w zawartości 
udźca w półtuszy. Jego procentowy udział przyjmował wartość 29 (S) i 30% (P). 

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących mięsność tuszy jest 
masa i udział procentowy tzw. wyrębów wartościowych, czyli tych o największej 
wartości handlowej i konsumpcyjnej (antrykot, comber, udziec i łopatka). Udział wy-
rębów cennych w tuszach obydwu grup doświadczalnych był zbliżony i kształtował 
się na zadowalającym poziomie (P – 57,0, S – 57,3%).

Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami doświadczal-
nymi w zakresie podstawowego składu chemicznego mięsa, wyrażonego zawartością 
suchej masy, tłuszczu i białka. W wielu pracach określających wpływ rasy i krzyżo-
wania na skład chemiczny mięsa wskazywano zarówno na stabilną (Kaczor i in., 2000; 
Niedziółka i in., 2000), jak i zróżnicowaną zawartość białka (Lipecka i in., 2000; Ro-
borzyński i in., 2000), natomiast za czynniki różnicujące stopień przetłuszczenia mię-
sa uznano pochodzenie (rasę), zastosowany schemat krzyżowania oraz wiek jagniąt 
przy uboju. Wartość stosunku wody do białka w mięsie tryczków obydwu grup do-
świadczalnych wyniosła 3,5 i była zbliżona do wyników uzyskanych przez Kędziora 
(1995). Liczba Federa u dorosłych zwierząt rzeźnych wynosi od 3,3 do 3,9, natomiast 
u bardzo młodych osobników osiąga wartość 4,1 (Pieniak-Lendzion i in., 2000). Po-
ziom omawianej cechy w badaniach własnych pozwala na stwierdzenie, że analizowa-
ne mięso pochodziło od zwierząt o prawidłowej dojrzałości somatycznej. Wskaźnik 
T/B (tłuszcz/białko) wyniósł 0,09 (P) i 0,10 (S), a jego poziom znalazł potwierdzenie 
w stabilnej zawartości tłuszczu i białka w mięśniach tryczków doświadczalnych. Co-
vington i in. (1970) wykazali, że mniejszy stopień dojrzałości fizjologicznej mięś-
ni związany jest z wysoką zawartością w nich wody i małą ilością tłuszczu śród-
mięśniowego. Wartości pH badanych próbek (5,7) były charakterystyczne dla mięsa  
o właściwościach normalnych (5,3–5,8).

W oparciu o wyniki oceny chemicznej można stwierdzić, że mięso wszystkich 
ocenianych jagniąt odznaczało się pożądanym poziomem badanych parametrów,  
a w szczególności wskaźnika wartości końcowej mięsa (pH), w wyniku czego nie 
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odnotowano niekorzystnych symptomów przyspieszonej lub zwolnionej glikolizy  
w mięsie.

Stwierdzono statystycznie istotne różnice w stężeniu frakcji kwasów tłuszczowych 
MUFA, PUFA oraz PUFA 6 i 3 w badanych próbkach mięsa. Zarówno w grupie S, 
jak i P zawartość najbardziej pożądanych od strony żywieniowej PUFA-3 była kilka-
krotnie niższa od drugiej omawianej frakcji. Dlatego też stosunek PUFA 6/3 w grupie 
S wyniósł 7,6, a dla P przyjmował wartość 6,8. Przyjmuje się, iż wartości jak najbar-
dziej zbliżone do 1–2 są tymi najkorzystniejszymi. W badanych próbkach stwierdzo-
no stosunkowo niewielki udział izomerów sprzężonych dienów kwasu linolowego 
(CLA, ok. 1 g/100 g wszystkich oznaczonych kw. tł.), traktowanego jako czynnik 
prozdrowotny. W mięsie obydwu grup, spośród czterech oznaczonych izomerów 
CLA, frakcją występującą najczęściej była CLA c9-t11. Przyczyn niezbyt korzyst-
nej wartości współczynnika PUFA 6/3 oraz dość niskiego udziału CLA w strukturze 
kwasowej należy upatrywać w problematyce żywienia tryczków doświadczalnych. 
Zarówno znaczący udział paszy treściwej podawanej przez cały okres odchowu, 
jak i relatywnie krótszy okres skarmiania zielonką (wyższe przyrosty masy ciała  
u ras mięsnych, w porównaniu z np. owcami ras typowo ekstensywnych, a w konse-
kwencji szybciej osiągana masa przedubojowa, implikują skrócenie okresu odchowu 
na pastwisku) mogą mieć swoje odzwierciedlenie w mniej korzystnym profilu kwa-
sów tłuszczowych.

Należy zauważyć, iż niższe średnie przyrosty masy ciała jagniąt rasy pomorskiej  
w porównaniu z Suffolk dają możliwość dłuższego odchowu tych zwierząt na pastwi-
sku. Wyniki badań przeprowadzonych na utrzymywanych ekologicznie owcach ras 
ekstensywnych, w warunkach dłuższego dostępu do pastwiska wskazują na korzyst-
niejszy udział omawianych wskaźników prozdrowotnych w mięsie: CLA >2g/ 100 g 
wszystkich kwasów tłuszczowych, PUFA 6/3 = 1–2 (Paraponiak, 2008). Podobnie, 
Drożdż i Paraponiak (2010) stwierdzili istotnie wyższe stężenie CLA w mleku pozy-
skanym od owiec skarmianych zielonką pastwiskową w porównaniu ze zwierzętami 
żywionymi objętościowymi paszami konserwowanymi.

Jagnięta ras owiec objętych doświadczeniem odznaczały się korzystnym pozio-
mem parametrów tucznych i rzeźnych, ze wskazaniem na owce rasy pomorskiej  
w ujęciu istotnie wyższej wydajności rzeźnej oraz lepszej konformacji tuszy. Nato-
miast owce rasy Suffolk cechowały korzystniejsze przyrosty masy ciała za okres od-
chowu, a w konsekwencji – wyższa przedubojowa masa ciała. Pomimo przeciętnej 
konfiguracji kwasów tłuszczowych mięsa, obydwie rasy należy uznać za przydatne 
do produkcji dobrej jakości surowca rzeźnego zgodnie z zasadami rolnictwa ekolo-
gicznego.
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Comparison of fattening and slaughter parameters in meat and native breed sheep raised  
on an organic farm

SUMMARy

The aim of the study was to compare fattening and slaughter parameters and meat quality in high-
producing breeds of sheep raised on an organic farm.

Subjects were 231 head of Suffolk lambs (102 animals, including 46 ram-lambs and 56 ewes) and 
Pomeranian sheep (129 animals, including 67 ram-lambs and 62 ewes) of similar age.

The experiment was conducted on a certified organic farm Glinna of the Experimental Station of the 
National Research Institute of Animal Production Kołbacz Ltd. under production conditions, and lambs 
were reared under the standardized group feeding system. From late April/early May, lambs were kept 
on pasture and their diets were based on forage supplemented with ground cereals (about 400 g/day/ani-
mal).

Control weighings of the lambs were made and their results were used to estimate body weight gains. 
A total of 28 ram-lambs (14 animals from each group, 120 days of age) were chosen for experimental 
slaughter. Body weight after 24-hour feed withdrawal and cold carcass weight were determined. Com-
mercial grades of sheep carcass muscling and fatness were determined according to EUROP classification 
system. Cold dressing percentage, weight and proportion of cuts in the right half-carcass, including the 
primal cuts, were calculated. Chemical composition of meat was determined and fatty acid profile ana- 
lysed on the musculus longissimus dorsi.

Lambs of the sheep breeds included in the experiment were characterized by a beneficial level of 
fattening and slaughter parameters, especially the Pomeranian sheep which had significantly higher dress-
ing percentage and better carcass conformation. Suffolk lambs were characterized by better weight gains  
during the growth period and, as a result, by higher preslaughter body weight.

The meat from all experimental ram-lambs was characterized by similar tissue composition with  
a high protein content and low fatness, which points to its high suitability for processing.

The average configuration of the health-promoting parameters of experimental ram-lambs was prob-
ably the result of a considerable proportion of concentrates in the ration and a relatively short period of 
feeding pasture forage.

Key words: meat breed sheep, fattening and slaughter parameters, meat quality, organic production sy-
stem


