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Abstract: The fatty acid composition
of monogastric animals body fat is
significantly influenced by the fatty
acid composition of feed.
Employment of fermented cereals
enriched with polyunsaturated fatty
acids into commercial feeds is
therefore promising way of increasing
the content of these essential fatty
acid within the animals such as
broiler chicken. The aim of this work
was to analyse effect of addition of 10
% (w/w) fermented cereals
(fermented feed) and humic
substances (HS) into commercial
broiler feed on fatty acid profile,
chemical composition and stability of
chicken breast meat. Application of
fermented feed into commercial feed
mixture increased the amount of
gamma-linolenic (0,170 %) and alpha-
linolenic acid in fat of breast muscles
and n-6/n-3 ratio was also changed
(9,365 %). The combination of
fermented feed and HS do not have a
negative impact on the storability and
chemical composition of the
produced meat.

Skupina / zložka Voda % Tuk % Bielkoviny %

K 74,98 ± 1,00 1,73 ± 0,43a 22,33 ± 0,68

H 73,67 ± 1,74 2,45 ± 0,61b 22,80 ± 0,34

F 73,90 ± 0,94 1,77 ± 0,14a 23,07 ± 1,11

FH 74,95 ± 1,28 7,75 ± 0,15a 22,96 ± 0,15

Tabuľka 1, Chemické zloženie mäsa prsnej svaloviny (priemer ± SD)

K – kontrolná skupina, F – experimentálna skupina s prídavkom 10 % fermentovaných 
produktov, H – experimentálna skupina s prídavkom 0,7 % humínových látok, F+H –
experimentálna skupina s prídavkom 10 % fermentovaných produktov a 0,7 % humínových
látok. Hodnoty zahŕňajúce rovnaký horný index (a, b, c) nie sú štatisticky významné (ANOVA,  
p < 0,05).

MK [%] K F H FH

C18:2 (LA) 17,35 ± 0,14a 16,31 ± 0,07b 19,45 ± 0,07c 17,12 ± 0,06c

C18:3 (GLA) 0,130 ± 0,01b 0,170 ± 0,01c 0,116 ± 0,01a 0,133 ± 0,01a

C18:3 (ALA) 1,07 ± 0,04c 1,56 ± 0,02b 1,16 ± 0,02a 1,58 ± 0,02a

C20:4 (ARA) 2,59 ± 0,44b 1,90 ± 0,16a 2,68 ± 0,09b 2,16 ± 0,02b

C20:5 (EPA) 0,22 ± 0,04c 0,19 ± 0,02a 0,19 ± 0,01b 0,25 ± 0,01b

C22:6 (DHA) 0,31 ± 0,05 0,21 ± 0,02 0,34 ± 0,01 0,22 ± 0,01

ΣSFA 31,05 ± 0,11b 30,23 ± 0,12b 29,95 ± 0,12a 31,10 ± 0,13a

ΣMUFA 37,53 ± 0,71c 41,17 ± 0,28a 37,47 ± 0,17 38,10 ± 0,25

ΣPUFA 21,68 ± 0,62a 20,35 ± 0,23a 23,93 ± 0,14b 21,46 ± 0,16b

Σn – 6 / Σn – 3 12,53 ± 0,10a 9,37 ± 0,05b 13,24 ± 0,10a 9,48 ± 0,06b

Tabuľka 2, Obsah a zastúpenie vybraných mastných kyselín (MK) v 
surovej prsnej svalovine 

LA – kys. linolová, GLA – kys. gamma-linolénová, ALA – kys. alfa-linolénová, ARA – kys. 
arachidónová, EPA – kys. eikosapentaénová DHA – kys. dokosahexaénová. Hodnoty 
zahŕňajúce rovnaký horný index (a, b, c) nie sú štatisticky významné (ANOVA test, p < 0,001).

Záver: Prídavok fermentovaného krmiva významne (p<0,05) ovplyvnil profil vybraných mastných
kyselín v produkovanom mäse brojlerových kurčiat. Došlo k významnému zlepšeniu pomeru n-6/n-3
mastných kyselín, ako aj k zvýšeniu EPA a DHA. Prídavok fermentovaného krmiva v kombinácii nemal
negatívny vplyv na zastúpenie jednotlivých mastných kyselín a nedošlo ani k zhoršeniu profilu MK
v experimentálnych skupinách. Kombinácia fermentovaného krmiva a humínových látok nemala
negatívny dopad na skladovateľnosť a chemické zloženie produkovaného mäsa. Prídavkom
humínových látok teda nedošlo k vychytávaniu účinných látok, ktoré experimentálnemu krmivu
poskytlo fermentované krmivo.
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MDA mg·kg-1 K H F FH

1 deň 0,16 ± 0,03a 0,27 ± 0,05b 0,21 ± 0,03c 0,28 ± 0,0b

7 deň 0,34 ± 0,45b 0,23 ± 0,29c 0,18 ± 0,17a 0,28 ± 0,28c

Tabuľka 3, Stanovenie oxidácie tukov počas skladovania vzoriek prsnej 
svaloviny v chladničke (4°C / 7 dní)

Hodnoty zahŕňajúce rovnaký horný index (a, b, c) nie sú štatisticky významné 
(ANOVA, p < 0,001)


