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Abstract
The aim of the work was to investigate the effect of the supplementation of humic substances (HL) and probiotics (P) in the diet of broiler chickens on the chemical
composition and sensory properties of the breast muscle. When HL was added to the feed (0.6% Humac Natur AFM Mycotoxsorb), a lower protein content was recorded
compared to the other experimental groups. The addition of the probiotic strain Lactobacillus fermentum 3I2 to the water of broiler chickens caused a higher fat content
compared to the control group. The best evaluation in overall sensory acceptability was achieved by the breast muscle samples of the experimental group P. After seven
days of storage in the refrigerator (4°C), the meat of the experimental group with the addition of humic substances and probiotics (HP) was the best evaluated compared to
the other groups.

Materiál a metodika
V experimente bolo chovaných 160 kusov brojlerových kurčiat (mäsový hybrid, COBB 500). Jednodňové kurčatá boli privezené priamo od dodávateľa (Hydina Slovensko
s.r.o.) a rovnomerne rozdelené do štyroch skupín (jedna skupina pozostávala zo 40 kurčiat). Kurčatá boli chované na hlbokej podstielke za dodržiavania odporúčaných
požiadaviek pre výživu, kŕmenie a welfare hybridu COBB 500. Všetky skupiny kurčiat boli kŕmené dvakrát denne rovnakými priemyselne vyrábanými kŕmnymi zmesami BR1
(1. – 10. deň), BR2 (11. – 30. deň) a BR3 (31. – 37. deň). Prístup k vode mali kurčatá ad libitum. Kontrolnej skupine (K) boli podávané len základné kŕmne zmesi (KZ). V prvej
experimentálnej skupine (P) bol od 1. dňa výkrmu do vody podávaný probiotický kmeň Lactobacillus fermentum 2I3 v dávke 1ml/kura/deň. Druhej experimentálnej skupine
(H) boli v KZ podávané humínové látky v dávke 0,6 % vo forme prípravku Humac Natur AFM Mycotoxisorb (Humac s.r.o., Košice), pričom o dané množstvo bolo znížené
množstvo KZ. V tretej experimentálnej skupine (HP) bol kurčatám podávaní vo vode probiotický kmeň (Lactobacillus fermentum; 1 ml/kurča/deň) a spolu s krmivom boli
podávané humínové látky (Humac Natur AFM Mycotoxisorb; 0,6 %), pričom o uvedené množstvo bolo znížené množstvo KZ. Na 38. deň výkrmu boli kurčatá omráčené,
usmrtené a vypitvané. Jednotlivé vzorky prsnej svaloviny boli analyzované 24 hodín po zabití a po siedmych dňoch skladovania v chladiacej komore pri teplote do 4 °C. Vo
vzorkách bol v prvý deň stanovený obsah tuku, vody, vyjadrený prepočtom na základe stanoveného obsahu sušiny a obsah bielkovín. Straty vody boli stanovené na 1. a 7.
deň skladovania pri teplote 4 ± 2°C a boli vyjadrené v percentách na základe rozdielu hmotností surových vzoriek a vzoriek po uvarení.
Experimentálne vzorky prsnej svaloviny boli podrobené senzorickej analýze, ktorá bola vykonaná v Špecializovanom senzorickom laboratóriu na Inštitúte vzdelávania
veterinárnych lekárov v Košiciach zriadeného podľa všeobecného plánu na usporiadanie senzorických pracovísk (ISO 8589, 2007). Senzorický panel bol zložený z 5
poučených hodnotiteľov vo veku od 28 do 50 rokov, ktorý mali dostatočné praktické skúsenosti s hodnotením hydinového mäsa. Protokol pozostával z 9 bodovej hedonickej
stupnice na hodnotenie farby, vône, šťavnatosti, krehkosti a celkovej prijateľnosti predložených vzoriek nasledovne: 1 - veľmi zlý/á, 2 - zlý/á, 3 - menej chutný/á, 4 -
neuspokojivý/á, 5 - priemerný/á, 6 - uspokojivý/á, 7 - chutný/á, 8 - dobrý/á, 9 - veľmi dobrý/á.

Výsledky a diskusia

Záver
Z dosiahnutých výsledkov možno uviesť zvýšenie podielu tuku vo vzorkách prsnej svaloviny po pridaní probiotík vo forme Lactobacillus fermentum 2I3 do vody a zníženie
obsahu bielkovín vo vzorkách prsnej svaloviny po skrmovaní humínových látok vo forme prípravku Humac natur AFM Mycotoxisorb v krmive brojlerových kurčiat a zníženie
straty vody po uvarení na 7. deň skladovania vo všetkých experimentálnych skupinách. Senzorickým hodnotením sa preukázala lepšia celková prijateľnosť prsnej svaloviny
získanej z experimentálnej skupiny kurčiat po skrmovaní humínových látok a probiotík.
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Graf 1: Chemické zloženie prsnej svaloviny získanej z experimentálnych skupín brojlerových kurčiat

Graf 3: Hodnoty senzorického hodnotenia experimentálnych vzoriek 
prsnej svaloviny pred skladovaním

Graf 4: Hodnoty senzorického hodnotenia experimentálnych vzoriek 
prsnej svaloviny po skladovaní (v chladničke pri 4°C, 7 dní)

Graf 2: Straty vody po uvarení prsnej svaloviny experimentálnych 
skupín brojlerových kurčiat


