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Abstract
BACKGROUND: The purpose of this study was to determine the quality of meat and the histological structure of muscles of Ayam
Cemani chickens, Ayam Cemani × Sussex hybrids and slow-growing Hubbard JA 957 chickens and to examine whether crossing
generally available Sussex chickens with little available Ayam Cemani gives a good quality product of interest to the poultry
industry and in food technology.
RESULTS: The size of breast and leg muscle ﬁbers varied among genotypes. The breast and leg muscles of slow-growing Hubbard
JA 957 chickens had the largest ﬁber diameter. The histological and biochemical properties of muscles, including the type,
number, proportions, diameter and metabolic proﬁle of ﬁbers, had a signiﬁcant eﬀect on the pH and water-binding capacity
of meat, thus aﬀecting its quality. The muscle ﬁbers of Ayam Cemani chickens were approximately half the size of the muscle
ﬁbers of Hubbard JA 957 chickens. Ayam Cemani and Ayam Cemani × Sussex gave a product of as good quality as Hubbard JA
957 chickens.
CONCLUSION: Meat from Ayam Cemani chickens is a rich source of protein and could be highly valued by gourmet consumers,
connoisseurs and dieticians for its rarity and originality. The results of this study show that genotype (Ayam Cemani, Ayam
Cemani × Sussex, Hubbard JA 957) aﬀected the quality and color of meat and the histological proﬁle of chicken breast and leg
muscles.
© 2014 Society of Chemical Industry
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INTRODUCTION
The quality and texture characteristics of meat and meat products
are considered essential to commercial success. Meat quality
is determined, among others, by its sensory properties, chemical composition and physical characteristics.1,2 However, it
should be noted that fast-growing broiler chickens selected for
increased muscle mass are also characterized by thicker muscle
ﬁbers.3 The metabolic proﬁle of muscle ﬁbers is closely correlated with the color, taste, tenderness and juiciness of meat. The
biochemical and microstructural properties of muscle ﬁbers4
are also associated with a drop in meat pH, reduced cooking
loss and meat color. Quality is an important determinant of
the market share of meat and meat products, the processing
suitability of meat and its preparation for human consumption, Meat quality is largely dependent on muscle structure,
including the content of connective tissue and myoﬁbrillar
proteins.5
Ayam Cemani is a breed of chickens with characteristic black
plumage, comb and wattles, beak, eyes, skin and legs and even
black internal organs, bones and muscles. In Indonesia, their
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country of origin, Ayam Cemani are raised for eggs and meat to
meet domestic market needs. In Java, Ayam Cemani are also used
in ritual ceremonies and in folk medicine to treat cardiovascular
and respiratory diseases.6,7 In Bali, Ayam Cemani are used as
gamecocks in cockﬁghting, which is considered an age-long cultural tradition and an ancient religious ritual rather than a sport or
an entertainment. In Europe, the Ayam Cemani is an ornamental
chicken breed.
The purpose of this study was to determine the quality of meat
and the histological structure of muscles of Ayam Cemani chickens, Ayam Cemani × Sussex hybrids and slow-growing Hubbard
JA 957 chickens and to investigate whether crossing generally
available Sussex chickens with little available Ayam Cemani gives
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a good quality product of interest to the poultry industry and in
food technology.

EXPERIMENTAL
Animals
The experimental materials comprised Ayam Cemani chickens
(group A, 120 birds), Ayam Cemani × Sussex hybrids (group M, 120
birds) and slow-growing Hubbard JA 957 chickens (group H, 120
birds), individually marked. The chickens were raised in conﬁnement until 9 weeks of age under typical husbandry conditions on
cut straw. Day-old chicks were weighed and assigned to one of the
above three groups (A, M, H). Each group was further divided into
four subgroups (replicates) of 30 birds per replicate. Stock density
in a poultry house was 11 birds m−2 .
A three-stage feeding program was used during the rearing
period. Experimental diets had identical nutrient levels. Until 21
days of age, the chickens were fed a standard starter diet containing 209.8 g kg−1 total protein, 2845 kcal kg−1 metabolizable
energy, 11.7 g kg−1 lysine and 9.8 g kg−1 methionine + cystine.
From 22 to 56 days of age, the birds received a grower diet containing 200 g kg−1 total protein, 2900 kcal kg−1 metabolizable
energy, 10.4 g kg−1 lysine and 8.8 g kg−1 methionine + cystine.
The ﬁnisher diet (administered until the end of the rearing period) contained 180 g kg−1 total protein, 2965 kcal kg−1
metabolizable energy, 9.0 g kg−1 lysine and 7.8% g kg−1 methionine + cystine. The chickens had free access to feed and
water.
At 63 days of age, 12 males and 12 females representing an
average body weight of each group were fasted for 12 h and
slaughtered in a poultry slaughterhouse. The chickens were electrically stunned in a water bath (120 mA, 50 Hz) for 2 s, slaughtered by cutting the cervical blood vessels and bled out for ca
7–10 min. After scalding in water at a temperature of 56–58 ∘ C
for ca 60 s, the birds were manually plucked and eviscerated and
their carcasses were placed in a cold store at a temperature of 4 ∘ C
for 24 h.
Sections of M. pectoralis superﬁcialis and M. biceps femoris
were collected for histological analyses. Specimens measuring
0.5 cm × 0.5 cm × 1 cm were taken within 15 min post mortem,
after carcass bleeding. After 24 h of ﬁxation, the specimens were
rinsed in ethanol to remove residual ﬁxative and dehydrated in
a graded ethanol series. Dehydrated specimens were inﬁltrated
with liquid paraﬃn for several hours, depending on the muscle
section characteristics, and then embedded in paraﬃn. A Leica RM
2265 rotary microtome (Leica Microsystems, Nussloch, Germany)
was used to cut paraﬃn blocks into 6 μm thick cross-sections.
The sections were stained with hematoxylin and eosin.8 In each
specimen the diameters of 300 muscle ﬁbers were measured
under a Nikon Eclipse E200 MV RS light microscope (Tokyo, Japan)
equipped with a Nikon DS-Fi2 camera and COOL View 2.7 image
analysis software.
To determine meat quality, chicken carcasses were air chilled
at 4 ∘ C for 24 h. Nine samples of breast and leg muscles were collected from male and female chickens in each group. At 24 h post
mortem, muscle samples were analyzed to determine pH (according to PN-ISO 29179 ), water-binding capacity (by centrifugation,
as described by Wierbicki et al.10 ), cooking loss (30 g samples of
ground meat were placed in beakers, covered with self-adhesive
polyethylene ﬁlm and heated in a water bath at 72 ∘ C for 30 min)
and proximate chemical composition (contents of water, protein,
fat and ash, by standard methods11 ).

wileyonlinelibrary.com/jsfa

M Łukasiewicz et al.

Statistical analysis
The data obtained were analyzed statistically by a multifactor analysis of variance (least squares) using SPSS 21.0 software (SPSS,
Chicago, IL, USA). Only signiﬁcant interactions between factors
(P ≤ 0.01 or P ≤ 0.05) were considered in the study. The level of signiﬁcance was determined after performing preliminary statistical
analyses.

RESULTS AND DISCUSSION
The nutritional value and processing suitability of meat are
aﬀected by its chemical composition. In this study the eﬀect of
sex on the proximate chemical composition of chicken muscles
was not signiﬁcant (P > 0.05), which is why results regarding meat
quality are not shown separately for males and females.
Tables 1–3 present the chemical composition and physicochemical properties of the breast and leg muscles of chickens. The
water content of breast muscles ranged from 73.53 g per 100 g in
Ayam Cemani to 74.24 g per 100 g in Hubbard JA 957, while the fat
content ranged from 0.97 g per 100 g in hybrids to 1.03 g per 100 g
in Ayam Cemani. Group A and M chickens were characterized
by a higher protein content of breast muscles, which reached
24.03 and 24.10 g per 100 g respectively compared with 23.13 g
per 100 g in group H. Signiﬁcant (P ≤ 0.01) diﬀerences in the ash
content of breast muscles were observed between groups. Ayam
Cemani chickens had the lowest ash content of breast muscles,
while higher values were noted in hybrid and Hubbard chickens
(Table 1).
Table 1. Chemical composition (g per 100 g) of chicken meat (♀ + ♂)
Breast muscles
Group Water
H
A
M
SEM

74.27
73.53
73.57
0.22

Protein

Leg muscles

Fat

Ash

Water

Protein

1.00
1.03
0.97
0.15

1.20A 71.87
1.10B 72.67
1.17A 72.80
0.02
0.65

19.47b
20.63a
20.70a
0.27

23.13B
24.03A
24.10A
0.14

Fat

Ash

7.23
5.23
4.97
0.83

1.10
1.07
1.07
0.04

Means in a column with diﬀerent capital or lowercase letters are
signiﬁcantly diﬀerent at P ≤ 0.01 or P ≤ 0.05 respectively. H, Hubbard
JA 957 chickens; A, Ayam Cemani chickens; M, Ayam Cemani × Sussex
hybrids; SEM, standard error of mean.

Table 2. Physicochemical properties of chicken meat (♀ + ♂)
Breast muscles

Group pH24
H
A
M
SEM

5.80a
5.67b
5.71
0.03

Cooking
loss (g per
100 g)
18.35A
8.23B
13.48
0.06

Leg muscles

WBC
(g per
100 g)
13.15b
7.30a
10.73
1.82

pH24
6.27
6.15
6.06
0.06

Cooking
loss (g per
100 g)
24.36A
12.64B
20.16
1.37

WBC
(g per
100 g)
10.25b
7.32a
9.67b
0.43

Means in a column with diﬀerent capital or lowercase letters are
signiﬁcantly diﬀerent at P ≤ 0.01 or P ≤ 0.05 respectively. H, Hubbard
JA 957 chickens; A, Ayam Cemani chickens; M, Ayam Cemani × Sussex
hybrids; SEM, standard error of mean; WBC, water-binding capacity.
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Table 3. Color parameters of chicken meat (♀ + ♂)
Breast muscles
Group
H
A
M
SEM

L*
51.53A
35.64B
36.81B
1.40

a*
0.83B
−2.25Aa
−1.08Ab
0.35

Leg muscles
b*

7.96B
12.26A
14.40A
0.80

L*
54.17A
28.68B
32.07B
1.37

a*
5.57A
−0.62Bb
0.96Ba
0.43

b*
12.23B
16.26A
16.26A
0.57

Means in a column with diﬀerent capital or lowercase letters are
signiﬁcantly diﬀerent at P ≤ 0.01 or P ≤ 0.05 respectively. H, Hubbard
JA 957 chickens; A, Ayam Cemani chickens; M, Ayam Cemani × Sussex
hybrids; SEM, standard error of mean. Parameter L* (color brightness)
can assume values from 0 to 100. Parameters a* (redness) and b*
(yellowness) are tri-chromaticity coordinates and can assume positive
and negative values: +a* corresponds to red, −a* to green, +b* to
yellow and − b* to blue.

Signiﬁcant (P ≤ 0.05) diﬀerences in the protein content of leg
muscles were found between groups. Group A and M chickens
were characterized by a higher protein content of leg muscles than
group H birds (Table 1). The water content of leg muscles ranged
from 71.87 g per 100 g in group H to 72.80 g per 100 g in group
M. Hybrid chickens had the lowest fat content of leg muscles,
while the highest fat content was found in slow-growing Hubbard
chickens (Table 1).

Meat and products of animal origin are major components of the
human diet. Protein, which is a key component of meat, is needed
by the human body for growth and development. Animal protein
has the highest nutritional value because, unlike vegetable protein, it contains all essential amino acids. Poultry meat is a valuable
source of protein whose nutritional value is high and comparable
to the FAO/WHO amino acid reference standard. Protein from
poultry meat contains all essential amino acids, including leucine,
isoleucine, valine and arginine. According to Smolińska et al.,12
meat from landfowl has a higher protein content than meat from
waterfowl; however, in older gallinaceous birds, protein concentrations decrease to ca 16–18 g per 100 g owing to an increase
in carcass fat content. Grabowski13 demonstrated that the water
content of meat is inversely proportional to its fat content. The
shelf-life of meat is determined by its moisture content, as water
is required for microbial growth. The proportion of water in meat
decreases as birds grow older owing to an increase in fat content
and processes that occur in muscles. Chicken breast muscles contain signiﬁcantly less fat than leg muscles, which is a genetically
determined trait. Low-fat meat products are less acceptable in
terms of sensory properties but are lower in calories.14
Consumers evaluate meat quality and make their purchasing
decisions based on the visual appearance and color of the carcass. The color of fresh meat is determined, among others, by
the concentrations of heme pigments and pH. The pH value is
correlated with changes in the color of poultry meat, in particular
breast muscles. Meat pH is an indicator of the rate of post mortem

Figure 1. Color of breast and leg muscles and skin of chickens.
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glycolysis in muscles and aﬀects the eating quality, processing
suitability and shelf-life of meat.
The pH of breast muscles was signiﬁcantly (P ≤ 0.05) higher
in group H (5.80) than in group A (5.67) (Table 2). According
to Gornowicz et al.,15 chicken breast and leg muscles have pH
levels of 6.0–6.1 and 6.2–6.3 respectively. The noted diﬀerences
could result from diﬀerences in the analyzed breeds and feeding
regimes. The pH values noted in this experiment are comparable
to those reported by other authors,16,17 in whose studies the pH
of chicken breast and leg muscles reached 5.8–6.0 and 6.1–6.5
respectively.
Meat color is an important indicator of its processing suitability. Consumers’ perception of meat color strongly inﬂuences
purchasing decisions. Consumers often use visual evaluation of
color to judge meat freshness and quality.18 Acidic pH levels
(5.9–6.2) are required to achieve and stabilize the desired color
of meat. At higher pH levels (6.3–6.4), less oxymyoglobin is
formed and meat turns dark red, which is a typical color of dark,
ﬁrm and dry (DFD) meat. When a greater amount of light is
reﬂected from the surface of meat with a looser texture, its color
becomes brighter, compared with DFD meat with a much ﬁrmer
texture.
A statistical analysis revealed that genotype had a signiﬁcant
(P < 0.01) eﬀect on the values of color parameters L* , a* and b*
of the breast and leg muscles of chickens (Fig. 1). The values of
color coordinates L* , a* and b* are presented in Table 3. According
̇
to Strzyzewski
et al.,19 an increase in the pH of meat causes a
decrease in color lightness, and lower pH is correlated with higher
lightness. This correlation was not observed in the present study.
An analysis of L* , a* and b* values revealed diﬀerences in color
lightness between the analyzed muscles. The breast muscles of
Hubbard JA 957 chickens were characterized by the highest value
of L* (51.53), whereas the breast muscles of Ayam Cemani chickens
were darkest in color (35.64). A similar trend was noted in leg
muscles, whose color was lightest in Hubbard (54.17) and darkest
in Ayam Cemani (28.68) chickens, the diﬀerence being signiﬁcant
(P ≤ 0.05). The breast and leg muscles of Hubbard chickens were
characterized by the highest value of parameter a* (redness). In
Ayam Cemani and Ayam Cemani × Sussex chickens the values
of color coordinate a* determined for breast and leg muscles
indicated a high contribution of the green component. Parameter
b* represents the position of color between yellow and blue. The
values of coordinate b* were positive, indicating that the color of
breast and leg muscles was shifted toward yellow. According to
Kirkpinar et al.,20 lower values of L* and higher values of a* and b*
indicate the desired color of broiler chicken carcasses.
Table 4 shows the results of muscle microstructure analysis. Sex
had no eﬀect on the histological proﬁle of breast and leg muscles,
but the values of the analyzed parameters tended to be higher in
males. The size of breast muscle ﬁbers varied among genotypes.
In most cases the cross-section of muscle ﬁbers revealed a parallel
ﬁber arrangement. The breast and leg muscles of slow-growing
Hubbard JA 957 chickens had the largest (P ≤ 0.01) ﬁber diameter.
The largest ﬁber diameter of breast muscles was noted in Hubbard
JA 957 chickens (♀♀ 84.42 and ♂♂ 87.59 μm) and the smallest in
Ayam Cemani chickens (♀♀ 45.06 and ♂♂ 47.08 μm). The same
trend was observed with respect to leg muscles, i.e. the largest
ﬁber diameter was noted in Hubbard chickens (♀♀ 61.15 and ♂♂
63.14 μm) and the smallest in Ayam Cemani chickens (♀♀ 36.30
and ♂♂ 39.03 μm). The above diﬀerences were statistically significant (P ≤ 0.01). A smaller diameter of muscle ﬁbers is beneﬁcial
for meat juiciness. Muscle ﬁber diameters were comparable in all
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Table 4. Diameter of ﬁbers (μm) in muscles of chickens
Breast muscles
Group
H
A
M
SEM

♀♀

♂♂

Leg muscles
♀♀

♂♂

84.42B

87.59B

61.15B

63.14B

45.06A

47.08A

36.30A

39.03A

48.40A

50.48A

41.07A

43.27A

4.07

4.20

4.23

4.25

Means in a column with diﬀerent letters are signiﬁcantly diﬀerent at
P ≤ 0.01. H, Hubbard JA 957 chickens; A, Ayam Cemani chickens; M,
Ayam Cemani × Sussex hybrids; SEM, standard error of mean.

groups, with 75–90% of ﬁbers in bundles having diameters similar
to the mean value in a given group.
The histological structure of chicken muscles is aﬀected by genotype. An abundant supply of blood vessels and a high connective
tissue content are considered to be indicators of normal muscle
structure and have a beneﬁcial inﬂuence on meat quality. Muscle
structure aﬀects the tenderness, water-holding capacity, color and
pH of meat,21 – 23 which are important for both processing and consumption.
The histochemical proﬁle of meat is determined by both genetic
and environmental factors. A fast growth rate of birds, a high
carcass dressing percentage and a high muscle yield contribute
to an increase in muscle ﬁber size, which often deteriorates meat
quality.24,25 Prentis et al.26 reported that an increase in muscle
weight in chickens reﬂects an increase in muscle ﬁber diameter. In
poultry the cross-sectional area of muscle ﬁbers increases with age,
and fast-growing chickens are characterized by a larger diameter
of muscle ﬁbers than slow-growing chickens. According to Brocka
et al.27 and Guernec et al.,28 an increase in muscle ﬁber diameter
and length can result from intensive selection and changes in the
size and shape of muscle ﬁbers.29 The above increase is also associated with a higher proportion of giant ﬁbers whose cross-sectional
area is typically four to ﬁve times larger than that of normal ﬁbers.30
Skeletal muscle is a heterogeneous tissue consisting of diverse
types of muscle ﬁbers responsible for structural diﬀerences
between muscles.31 The characteristics of muscle ﬁbers are
aﬀected by a variety of factors such as sex,32 age,33 breed34 and
physical activity.35 Previous research has shown that outdoor
access can also inﬂuence muscle ﬁber characteristics.36 – 38 The
number and type of muscle ﬁbers are already determined in
prenatal life.39,40 Sobolewska et al.41 demonstrated that in broiler
chickens raised until 35 days of age the most rapid increase in muscle ﬁber diameter was observed between days 8 and 21. In chickens, breast muscle ﬁbers are fully developed at around 8 weeks
of age.
The eﬀect of muscle ﬁber characteristics on meat quality has
been studied for years. Muscle ﬁber characteristics are determined genetically and vary among breeds. The histological and
biochemical properties of muscles, including the type, number,
proportions, diameter and metabolic proﬁle of ﬁbers, had a significant eﬀect on the pH and water-binding capacity of meat, thus
aﬀecting its quality.42 The proportions and diameters of diﬀerent
muscle ﬁber types aﬀect the sensory properties of meat, which
is an important consideration for consumers. A high number
of small- and average-diameter ﬁbers improves meat quality.43
Increased thickness of white muscle ﬁbers has a positive eﬀect on
meat tenderness and a negative eﬀect on juiciness. A reverse trend
was noted in red muscle ﬁbers.44,45 Chicken breast muscles are
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composed almost entirely of white ﬁbers. The number of red
muscle ﬁbers decreases with age and with increasing body
weight.46
In addition to muscle ﬁber structure, another important trait
of muscle microstructure responsible for meat tenderness is the
number of ﬁbers in bundles. In a study by Scheuermann et al.,47
male broiler chickens were characterized by a denser network of
breast muscle ﬁbers than females. Diﬀerences in the number of
muscle ﬁbers and muscle ﬁber size between males and females
result also from diﬀerent levels of physical activity. Muscle ﬁber size
varies among breeds. Burke and Henry48 reported that the number
of myoﬁbers in M. semimembranosus was twofold higher in broiler
strain chickens than in bantam chickens. In a study by Remignon
et al.49,50 the total number of ﬁbers in M. anterior latissimus dorsi
was 15–20% higher in male chickens of the fast-growing line than
in those of the slow-growing line.
A histochemical analysis revealed that the breast muscles
of slow-growing Hubbard JA 957 chickens had a larger ﬁber
diameter than the breast muscles of Ayam Cemani and Ayam
Cemani × Sussex chickens. A higher proportion of large-diameter
muscle ﬁbers contributed to a signiﬁcant increase in cooking loss
(P ≤ 0.01). The lowest cooking loss in both breast and leg muscles
was noted in Ayam Cemani chickens (Table 2). The physicochemical properties of breast and leg muscles of chickens are shown in
Table 2. The pH24 of breast muscles was similar in all groups (ca
5.7) and comparable to that reported by Fiłonik and Niemiec.51
The water-binding capacity of muscle proteins decreases with
decreasing pH levels and increases with increasing pH values. The
muscles of Ayam Cemani chickens were characterized by higher
water-binding capacity compared with the other two groups. The
lowest cooking loss was also noted in group A. Genotype had a
signiﬁcant (P ≤ 0.01) eﬀect on water-holding capacity, determined
as forced drip loss, which was lower in Ayam Cemani chickens.
Water-holding capacity is a key indicator of meat technological
quality.52

CONCLUSIONS
1 The results of this study show that genotype (Ayam Cemani,
Ayam Cemani × Sussex, Hubbard JA 957) aﬀected the quality
and color of meat and the histological proﬁle of chicken breast
and leg muscles.
2 Meat from Ayam Cemani chickens is a rich source of protein and
could be highly valued by gourmet consumers, connoisseurs
and dieticians for its rarity and originality.
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Table 1
Chemical composition of chicken meat, (g/100g), (♀+♂)
Group

Breast muscles
Water

Fat

Ash

Water

Protein

Fat

Ash

H

74.27

23.13B

1.00

1.20A

71.87

19.47b

7.23

1.10

A

73.53

24.03A

1.03

1.10B

72.67

20.63a

5.23

1.07

M

73.57

24.10A

0.97

1.17A

72.80

20.70a

4.97

1.07

0.22

0.14

0.02

0.65

0.27

0.83

0.04

SEM
1

Protein

Leg muscles

1

SEM: standard error of the mean,

0.15
A,B

P≤0.01,

a,b

P≤0.05

Table 2
Physicochemical properties of chicken meat
Breast muscles
Group

1

pH24
a

Leg muscles

Cooking

WBC,

loss %

%

A

b

pH24

Cooking

WBC,

loss %

%

A

10.25b

H

5.80

18.35

13.15

6.27

24.36

A

5.67b

8.23B

7.30a

6.15

12.64B

7.32a

M

5.71

13.48

10.73

6.06

20.16

9.67b

SEM1

0.03

0.06

1.82

0.06

1.37

0.43

SEM: standard error of the mean, A,B P≤0.01, a,b P≤0.05

Table 3
Color of chicken meat, (♀+♂)
Group

1

Breast muscles

Leg muscles

L

a

b

L

a

b

H

51.53A

0.83B

7.96B

54.17A

5.57A

12.23B

A

35.64B

-2.25Aa

12.26A

28.68B

-0.62Bb

16.26A

M

36.81B

-1.08Ab

14.40A

32.07B

0.96Ba

16.26A

SEM1

1.40

0.35

0.80

1.37

0.43

0.57

SEM: standard error of the mean, A,B P≤0.01, a,b P≤0.05

Table 4
Diameter of fibres in muscles of chickens, (μm)
Group

Breast muscles

Leg muscles

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

H

84.42B

87.59B

61.15B

63.14B

A

45.06A

47.08A

36.30A

39.03A

M

48.40A

50.48A

41.07A

43.27A

4.07

4.20

4.23

4.25

SEM1
1

SEM: standard error of the mean, A,B P≤0.01
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IV. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Prace oraz opracowania naukowe poświęcone rasie kur Ayam Cemani stanowią
niewielką część światowego piśmiennictwa. W dostępnej literaturze brakuje informacji
dotyczących biologii, wyników produkcyjnych oraz jakości mięsa i jaj.

4.1. Charakterystyka kur rasy Ayam Cemani utrzymywanych w Polsce
Rasa Ayam Cemani zaliczana jest do typu kur ogólnoużytkowych (fot. 8, 9),
o lepszych cechach mięsnych niż nieśnych. Stąd też w niniejszej pracy stosunkowo więcej
uwagi poświęcono jakości mięsa aniżeli jakości jaj. Kurczęta tej rasy należą do wolno
rosnących, podobnie jak nasza rodzima rasa, tj. Zielononóżka kuropatwiana. W Europie,
Ayam Cemani zaliczane są do grupy kur ozdobnych. Cechy fenotypowe wg Sulandari i wsp.
(2006) i produkcyjne wg Muryanto (1991) oraz Iskandar i Seapudin (2005) tej rasy
przedstawiono na str. 23 – 24.

Fot. 8. Stadko kur Ayam Cemani
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Fot. 9. Czarna barwa wybranych elementów ciała badanych kur rasy Ayam Cemani (tuszki,
podniebienie, jelita, kości-szpik, jelita ślepe, serce)
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Szczegółowe pomiary zoometryczne badanych kur Ayam Cemani przedstawiono
w tabeli 15. Wskazują one, że kurczęta w wieku 18. tygodni charakteryzuje średnio długa
ok. 11-12 cm szyja, szerokie, dobrze zaokrąglone, dość dobrze umięśnione piersi, grzbiet
szeroki, silnie wydłużony, prawie poziomy, linia grzbietowa przy ogonie lekko wzniesiona
ku górze (fot. 11). Rozstawienie nóg umiarkowanie szerokie, uda dosyć długie, dobrze
umięśnione, skoki długości ok. 10 cm (tab. 15) z charakterystyczną, wyraźną łuską (fot. 10).
Głos ptaków jest charakterystyczny, mocny, donośny i głośny. Lotki względnie długie
i mocne, przylegające stosunkowo ciasno do tułowia. Pióra skrzydeł nie sięgają do pleców,
ani nie zwisają tuż do ziemi; plecy są długie, szczególnie szerokie pomiędzy barkami,
zwężające się lekko ku ogonowi.
Tabela 15. Pomiary zoometryczne kur rasy Ayam Cemani w wieku 18 tygodni
CECHY

KOGUT

KURA

Masa ciała (kg) w 18 tyg.

2,2

1,8

Długość ciała (cm)

37,1

33,1

Obwód klatki piersiowej (cm)

47,2

42,2

Długość grzbietu (cm)

27,0

24,7

Długość szyi (cm)

13,2

12,4

Długość skoków (cm)

11,6

10,2

Długość głowy (mm)

53,7

51,6

Szerokość głowy (mm)

34,5

32,2

Wysokość grzebienia (mm)

59,2

25,3

Szerokość grzebienia (mm)

112,8

35,4

Grubość grzebienia (mm)

10,2

3,3

Fot. 10. Skok kur rasy Ayam Cemani
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Praca hodowlana na kurach ogólnoużytkowych w Polsce obejmuje głównie
doskonalenie ich wartości użytkowej. Do cech morfologicznych, nie związanych
z użytkowością, np. do barwy upierzenia czy kształtu grzebienia, na podstawie których
przesądzano kiedyś o typie użytkowym drobiu, obecnie nie przywiązuje się większego
znaczenia. Od kur użytkowych wymaga się cech, do których należą zdrowotność, zużycie
paszy, płodność, tempo wzrostu oraz dobra jakość pozyskiwanych produktów: jaj i mięsa.
U kur ozdobnych, w tym również rasy Ayam Cemani, posiadających swój wzorzec rasowy
str. 25, zwraca się uwagę na sylwetkę i pokrój (fot. 11, 12), jak również upierzenie.
Badane Ayam Cemani charakteryzuje silnie wydłużona sylwetka, budową zbliżoną
do trapezu z nieco wypięta piersią. Jak na kurę typu ogólnoużytkowego jest nietypowa,
posiada pewne cechy kur bojowców – linia C (fot. 11), powszechnie utrzymywanych
w Indonezji, m.in. do walk kogucich. Kogut powinien posiadać głowę średniej wielkości
(fot. 13), o dużych wypukłych czarnych oczach.
Grzebień prosty, pojedynczy dość duży, w postaci od czterech do siedmiu ząbków
średniej wielkości, mocno osadzony na podłużnej głowie, o tkance wyraźnie mięsistej.
Odległość od środka źrenicy do końca długości dzwonków, jak również odległość od środka
źrenicy do najdalej oddalonego wierzchołka ząbka grzebienia powinny być równe (punkt
A i B, fot. 13). Twarz i okolice twarzy nieopierzone, gładkie o czarnej barwie; dziób średniej
wielkości, krótki, mocny, średnio wygięty oczywiście czarny, podobnie jak dzwonki
i zausznice (fot. 13).
Kura posiada głowę mniejszą od koguta o zdecydowanie mniejszym grzebieniu,
bardziej delikatnej budowie i delikatniejszych zausznicach oraz dzwonkach z (zachowaniem
proporcji punktu A i B jak u koguta (fot. 14).
Najtrudniej wybrać osobniki o prawidłowej budowie grzebienia. Wady spotykane u tej
rasy dotyczą zarówno barwy – innej niż czarna, jak również samego kształtu grzebienia
(fot. 15). Najczęściej zauważane wady dotyczą jego przebarwienia w kierunku czerwieni
(fot. 15; e - i) oraz nierównomiernie rozłożonych ząbków grzebienia (fot. 15; a - i),
pochylenia grzebienia na jedną ze stron (fot. 15; g - i), jak również brak proporcji między
dzwonkami i grzebieniem (fot. 15; b, e, h), zrostów i wyrostków grzebienia (fot. 15; b, c, e)
i nierównomiernie zbudowanej chorągiewki grzebienia (fot. 15; a – e, h, i). Należy zaznaczyć,
że wady te wykluczają ptaki z oceny wystawowej.

48

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
CHARAKTERYSTYKA KUR RASY AYAM CEMANI UTRZYMYWANYCH W POLSCE

ogon

głowa

plecy

szyja

C
siodło

skoki

uda

pierś

D

Fot. 11. Określony w badaniach pokrój kogutów rasy Ayam Cemani, w tle pokrój
indonezyjskiego koguta tej samej rasy
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ogon

plecy

głowa
szyja

CD

pierś
uda
skoki

Fot. 12. Określony w badaniach pokrój kury rasy Ayam Cemani
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e
d
c

A

b

a

B

Fot. 13. Prawidłowy wygląd głowy koguta rasy Ayam Cemani określony w badaniach
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A

B

Fot. 14. Prawidłowy wygląd głowy kury rasy Ayam Cemani określony w badaniach
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

Fot. 15. Wady budowy grzebieni u kogutów rasy Ayam Cemani określone w badaniach
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Ptaki Ayam Cemani charakteryzuje ciemna – czarna pigmentacja i mocny zielonkawy
połysk piór (fot. 16).

+

-

Fot. 16. „+” prawidłowy połysk upierzenia, „-” wadliwa barwa połysku upierzenia
Do ogólnej oceny kur ozdobnych służy karta oceny, której ważnym punktem
są wyważone i odpowiednio określone poszczególne cechy. W pierwszej kolejności ocenia
się: pokrój, typ, wielkość. Cechy te mają największy wpływ na ogólne wrażenie i typowy dla
rasy wygląd. Następnie ocenia się cechy charakterystyczne, specyficzne dla danej rasy, potem
jakość upierzenia. Stan upierzenia wpływa na jakość i rozłożenie barwy. W zależności
od rasy, mogą być określane cechy głowy, wyjątkowe np. kształt grzebienia. Mniej ważna
jest barwa skoków, dzioba i oczu, a także zausznic. U kur Ayam Cemani barwa ma istotne
znaczenie, gdyż każda inna niż czarna uznawana jest za wadę. Z obserwacji własnych
wynika, iż u kur Ayam Cemani największy problem stanowiło uzyskanie osobników
o odpowiednim pokroju, potem o odpowiednim grzebieniu.
Na rynku polskim obecnie pod nazwą rasy kur Ayam Cemani występują osobniki
będące mieszańcami rasowymi m.in. z rasą Sumatra, charakteryzującą się również czarnym
upierzeniem. Ptaki takie cechuje mniejsze umięśnienie, zmieniona barwa upierzenia (fot. 17),
często matowa, zdecydowanie mniejszy i cienki grzebień (fot. 18), pokrój nie odpowiadający
kurom ogólnoużytkowym ze zmienionym kątem noszenia ogona (bardziej poziomo).
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Fot. 17. Przebarwienia w piórach

Fot. 18. Przebarwienia grzebienia

Pigmentacja tkanek
Kury Ayam Cemani wyróżnia czarne zabarwienie skóry i jej wytworów, wynikające ze
zwiększonej zawartości melaniny – ciemnego pigmentu (ryc. 2).

Ryc.2. http://www.doz.pl/zdrowie/h476-Melanina
Melanina powstaje pod wpływem enzymu tyrozynazy i promieniowania UV w procesie
enzymatycznym

melanogenezy.

Sam

proces

powstawania

melaniny,

czyli

proces
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melanogenezy to szereg dość złożonych reakcji biochemicznych (ryc. 3). W wyniku procesu
melanogenezy

powstaje

melanina,

która

występuje

w

dwóch

formach:

- eumelanina - barwnik ciemny, brązowoczarny; - feomelanina - barwnik jasny,
czerwonożółty.

Ryc.3. Schemat biosyntezy melaniny (Charon i Świtoński, 2000).
Melanina powstaje w komórkach zwanych melanocytami, które znajdują się w najgłębszej
warstwie naskórka. Gromadzona jest ona w melanocytach w postaci ziarenek pigmentu. Pełni
funkcje ochronne przed szkodliwym wpływem promieni ultrafioletowych, a ponadto jest
wyjątkowo skutecznym antyoksydantem, porównywalnym do witaminy E. Właściwości
melaniny zostały wykorzystane w przemyśle kosmetycznym. Ze względu na wysokie koszty
stosowania naturalnej melaniny, podjęto próbę jej izolacji z tkanek chińskich kur
Jedwabistych (Si-Rui Chen i wsp., 2008). Kury jedwabiste charakteryzuje w porównaniu do
kur Ayam Cemani bardziej sina niż czarna barwa skóry i mięsa.

Pigment izolowano

z okostnej, jajnika lub jąder, tchawicy, skóry i mięśni tych kur. Wyizolowane pigmenty
zostały

zidentyfikowane

jako

melanina

według

rezonansu

elektronowego

widma

spektroskopii, a dalsze analizy wykazały, że głównym składnikiem melaniny była
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eumelanina. W przyszłości może melanina będzie pozyskiwana również z tkanek kurcząt –
o ciemnej barwie skóry i mięsa – Jedwabistych i Ayam Cemani (fot. 19 – 24).

Fot. 19. Uzyskane w badaniach tuszki kurcząt Ayam Cemani

A

B
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C

D

Fot. 20. Tuszki oraz mięśnie piersiowe i nóg kurcząt Ayam Cemani uzyskane w badaniach

Fot. 21. Serce Ayam Cemani

Fot. 23. Wątroba Ayam Cemani

Fot. 22. Żołądek Ayam Cemani

Fot. 24. Żołądek Ayam Cemani
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4.3. Rozród
4.3.1. Układ rozrodczy badanych kur
Układ rozrodczy kury zbudowany jest z jednego lewego jajnika i jajowodu.
Z anatomicznego punktu widzenia w układzie rozrodczym kury Ayam Cemani (fot. 25, 27 –
29, 31, 33) nie zaobserwowano różnic w porównaniu z jajowodem nioski ISA Brown (fot. 26,
30, 32). Długości poszczególnych odcinków jajowodu były podobne. Cechą różniącą układ
rozrodczy kur Ayam Cemani jest jego czarna barwa.
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jajnik

NIOSKA
AYAM
CEMANI

lejek (dł. 8-9cm)

część
wydzielająca
białko
(dł. ok. 33cm)

cieśń (dł. 8-9cm)

gruczoł
skorupowy
(dł. 8-12cm)

pochwa
(dł. 6-7 cm)

Fot. 25. Układ rozrodczy badanych kur rasy Ayam Cemani
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NIOSKA
ISA BROWN

jajnik

lejek (dł. 8-9cm)

część wydzielająca
białko (dł. ok. 33cm)

cieśń (dł. 8-9cm)

gruczoł
skorupowy
z jajem
(dł. 8-12cm)

pochwa
(dł. 6-7 cm)

Fot. 26. Układ rozrodczy badanych kur ISA Brown
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Fot. 28. Jajnik kury Ayam Cemani niosącej

Fot. 27. Jajnik kur Ayam Cemani nie niosącej

F3
F2
F1
F3

F1

F2

Fot. 29. Jajnik badanych kur Ayam Cemani

Fot. 30. Jajnik badanych kur ISA Brown

stigma
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F2
F1
F3

F2

F1

Fot. 31. Jajnik badanych kur Ayam Cemani Fot. 32. Jajnik badanych kur ISA Brown

Kielich po uwolnionym z pęcherzyka żółtku

Fot. 33. Treść żółtka po przecięciu błony surowiczej pęcherzyka
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4.3.2 Układ rozrodczy badanych kogutów
U koguta układ rozrodczy składa się z parzystych jąder, zredukowanych najądrzy,
nasieniowodów oraz organu kopulacyjnego. Z anatomicznego punktu widzenia w układzie
rozrodczym samców Ayam Cemani (fot. 34, 36, 38) nie zaobserwowano różnic w porównaniu
z układem rozrodczym kogutów ISA Brown (fot. 35, 37, 39). Cechą różniącą układ rozrodczy
kogutów Ayam Cemani była jego czarna barwa.

Fot. 34. Jądra badanych kogutów

Fot. 35. Jądra koguta ISA Brown

Ayam Cemani
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jądra

Fot. 36. Układ rozrodczy koguta Ayam Cemani
nasieniowody

Fot. 37. Układ rozrodczy koguta ISA Brown
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Fałd kloaki

Rynienka nasienna

Brodawka prącia

Fot. 38. Narząd kopulacyjny koguta Ayam Cemani

Rynienka nasienna
Fot. 39. Narząd kopulacyjny koguta ISA Brown
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4.3.2.1. Ocena jakości nasienia badanych kogutów
Nasienie ptaków składa się z plemników i plazmy nasiennej. Ogólnie jest wysoka
koncentracja, zwykle białej barwy i opalizujące, lecz może być wodniste i przezroczyste,
szczególnie przy niskiej koncentracji plemników (Sturkie,1970). Wysoka koncentracja
nasienia wynika z ograniczonej ilości plazmy nasiennej, co powoduje brak występowania u
ptaków dodatkowych gruczołów płciowych, powszechnie występujących u ssaków. Plazma
nasienna pochodzi z jąder i przewodów wyprowadzających. W momencie ejakulacji podobny
do limfy płyn, pochodzący z kloaki może być dodawany do nasienia w różnych ilościach.
Badanie jakości nasienia kogutów Ayam Cemani wykonano celem stwierdzenia
zdolności rozrodczej wytypowanych (po dystansie genetycznym) 15 rocznych kogutów do
krycia (tab. 19).
Tabela 19. Średnie dane dotyczące jakości nasienia kogutów Ayam Cemani w wieku 1. roku
Objętość (ml)

0,30

Gęstość i barwa

śmietanki

Koncentracja (mln/1 mm3)

3,5 - 4,0

Ruchliwość

szacunkowo określona jako 3 (+++)

n=15

tj. ruchliwość w granicach 60-80%
Plemniki zmienione i martwe

nieliczne

Objętość ejakulatów typowanych kogutów wahała się w zakresie od 0,30 do 0,35 ml,
uzyskując średnio 0,30 ml. Objętość nasienia jest w dużym stopniu uzależniona od rasy,
wieku czy temperamentu ptaków. Wielu autorów (Sturkie,1970; Łada-Gorzowska i
Krawczyk, 1975) dokonało badania objętości nasienia w jednym ejakulacie, zauważając
pewne różnice w wynikach związanych z zastosowaniem różnych metod pobierania nasienia.
Niektórzy Autorzy zbierali je z kloaki kur tuż po kopulacji, inni pozyskiwali je metodą
masażu grzbietowo-brzusznego (Sturkie,1970). Od kogutów ras nieśnych można otrzymać od
0,2 do 0,5 ml, a od ras mięsnych od 0,3 do 0,7 ml nasienia, natomiast wg Sturkiego (1970)
nawet do 1 cm3 .
W nasieniu kogutów Ayam Cemani nie wykazano istotnej zmienności indywidualnej
w odniesieniu do koncentracji plemników w ejakulacie. Koncentracja plemników
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kształtowała się na średnim poziomie 3,75 mln/mm3. Uzyskane wyniki jakości nasienia
typowanych kogutów pozwoliły na przeznaczenie tych ptaków do rozrodu. Nasienie koguta o
dobrej koncentracji zawiera średnio od 3,5 do 5 mln plemników w 1 mm3 (Sturkie, 1970;
Łada-Gorzowska i Krawczyk, 1975). Według Niemca (2008) koncentracja plemników u
kogutów waha się od 5 do 8 milionów plemników w 1 mm3. Optycznie przy dużej wprawie,
można w przybliżeniu ocenić koncentrację plemników na podstawie gęstości nasienia.
W przeprowadzonym badaniu jakości nasienia kogutów Ayam Cemami stwierdzono
nieliczne plemniki zmienione i martwe. Wysoka ruchliwość i koncentracja plemników nie
świadczy definitywnie o jakości nasienia, należy również stwierdzić, czy są one prawidłowo
zbudowane. Deformacja plemników dotyczyła głównie zniekształcenia główki, części
środkowej i witki.
Jakość i ilość nasienia samca zależy m.in. od gatunku, wieku, stanu zdrowotnego,
cech osobniczych. Ocena jakości nasienia dotyczy głównie określenia objętości nasienia,
gęstości, koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników.
Badania wykonane przez Gomułkę i Kapkowską (2006) sugerują, że standardowa
ocena jakości nasienia jako kryterium przydatności do inseminacji oraz badanie ruchliwości i
obrazu morfologicznego są bardzo istotne, ale niewystarczające.
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4.4.1. Lęgi
O tym, że z zapłodnionego jaja wykluje się zdrowe i zdolne do samodzielnego życia
pisklę decyduje wiele czynników. Niedobór składników pokarmowych w paszy dla niosek
(Wężyk i Kader,1979; North, 1980; Pearson i Hebron, 1982), czynniki genetyczne (Hampl,
1979; Borzemska i wsp., 1983), mikroklimat pomieszczeń, przegrzanie ptaków (Borzemska
i wsp., 1979; Niedziółka, 1980; Borzemska i wsp., 1981), długość przebywania jaja
w drogach rodnych kury (Tretyakov, 1973), czas i warunki przechowywania jaj wylęgowych
(Mather i Laughlin, 1976; Mather i Laughlin, 1979; Wachnik, 1982), zanieczyszczenia jaj
wylęgowych w trakcie ich składania, zbioru lub inkubacji (Mowry i wsp., 1980; Fruta
i Maruyama, 1981) i technologia inkubacji jaj (Thompson i wsp., 1976; Hampl wsp., 1979;
Borzemska,

2005)

mogą

powodować

zamieranie

zarodków,

klucie

się

słabych

i zdeformowanych piskląt, wady ułożenia, ujawnienie genów letalnych i innych.
Ważnym czynnikiem decydującym o uzyskaniu dobrych wyników wylęgu jest
odpowiednia jakość jaj wylęgowych. Przeprowadzono bardzo dokładną selekcję, odrzucając
jaja brudne, z cienką skorupą i zdeformowane, które to cechy mogą obniżyć wynik wylęgu
z jaj nałożonych .
W hodowli amatorskiej do lęgów przeznaczane są wszystkie jaja, poza brudnymi
i z popękaną skorupą. Kury ozdobne w sezonie lęgowym (wiosna-lato) znoszą znacznie mniej
jaj, stąd każde z nich ma ogromną wartość. W naszych badaniach do wylęgu przeznaczono
wszystkie jaja, pochodzące od rocznych kur Ayam Cemani, nie uzyskano zadowalających
wyników wylęgu (tab. 20), co spowodowało podjęcie szczegółowych badań nad przyczyną
niskiej wylęgowości.
Zaobserwowano różnice w masie ciała kur, jak i masie jaja (od 36 g do 54 g ).
Tabela 20. Wyniki lęgów rocznych kur Ayam Cemani
Doświadczenie

Nałożone jaja (ogółem)

Zapłodnienie

Wylęg

Wyklute pisklęta

szt.

%

%

szt.

pilotowe

60

91

50

30

właściwe

270

92

74

200

Wartość biologiczną jaj wylęgowych najlepiej charakteryzuje procent zapłodnionych
jaj, a przede wszystkim liczba wyklutych, prawidłowo rozwiniętych piskląt (Łukaszewicz,
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2008). Jajom wylęgowym stawiane są znacznie większe wymagania funkcjonalne, aniżeli
jajom spożywczym (Świerczewska i wsp., 1995). W ocenie jaja wylęgowego zwraca się
uwagę na jego wielkość, masę i kształt. Jaja nie mogą być nadmiernie wydłużone, ani też
kuliste, ponieważ zarodek nie będzie mógł się w takich jajach normalnie ułożyć,
a przybierając niewłaściwą pozycję uniemożliwi wylęg. Skorupa jaja wylęgowego musi być
czysta.

Zabrudzona

skorupa

jaja

chorobotwórczymi. Z kolei mycie jaj

jest

źródłem

zakażenia

zarodka

bakteriami

niszczy warstwę mucynową, chroniącą je przed

nadmiernym wysychaniem oraz penetracją bakterii do wnętrza – treści jaja. Ponadto skorupa
powinna być nienaruszona. Jaja o popękanej skorupie szybko ulegają zepsuciu, wskutek
procesów gnilnych wywołanych przez przenikające do wnętrza bakterie. Prześwietlając jaja,
zwraca się uwagę na ich zawartość, usuwając te, w treści których widoczne są ciała obce
tj. skrzepy krwi czy strzępki tkanki jajowodu. Obserwuje się również położenie komory
powietrznej i jej wielkość. Komora powinna znajdować się w tępym końcu jaja, aby zarodek,
którego dziób skierowany jest przed kluciem w tę stronę, mógł korzystać z zawartego
w komorze powietrza.
Duże straty w lęgach spowodowane są również przez zanieczyszczenia bakteryjne
i grzybicze. Naturalna odporność zarodka chroni go, dopóki flora bakteryjna nie przekroczy
błony żółtka i nie zacznie się namnażać w tkankach i narządach. Bruce i Johnson (1978)
proponują, aby bakteriologiczne badania odpadów powylęgowych uznać za wskaźnik
czystości

lęgów.

Na

współczesnym

etapie

wiedzy

dotyczącej

patogenezy

lęgu,

wyeliminowanie odpadu jaj jest niemożliwe. Umowną granicę zamierania zarodków uznano
za odpad przewidziany w fizjologii rozrodu ptaków. Borzemska i wsp., (1999) stwierdzają,
że niektóre dni inkubacji są bardziej krytyczne dla zarodka i wówczas odpad naturalny jest
wyższy.
Biologiczna analiza lęgów polega na systematycznej kontroli poszczególnych etapów
rozwoju zarodka. Pierwsze świetlenie wykonane w 6 dniu lęgu wykazało, że treść
niezapłodnionych jaj, była całkowicie przejrzysta, a zapłodnionych wyróżniała wyraźna
pajęczyna naczyń krwionośnych. W jajach z obumarłymi zarodkami widoczny był krwawy
pierścień, który powstał na skutek pęknięcia naczyń krwionośnych. Przeprowadzone w 17-18
dniu inkubacji drugie świetlenie wykazało, że żywe zarodki, wypełniały już niemal całe
wnętrze jaja, które wyglądało jak ciemna plama z wyraźną siecią naczyń krwionośnych oraz
jasną komorą powietrzną. Dostrzec można było ruchy zarodka. Zamarłe embriony miały
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wygląd ciemnych, nieruchomych plam, których wielkość zależała od etapu rozwoju,
w którym zamarły (fot. 40).

Fot. 40. Jajo niezapłodnione;

zapłodnione (14 doba);

zamarły zarodek (6 doba).

Ważenie jaj wykonano w celu określenia ubytku masy jaja oraz kontroli wilgotności
w aparacie lęgowym. Podczas lęgu jaja tracą masę początkową, głównie w wyniku ubytku
wody. Ubytek masy jaja kur Ayam Cemani był zróżnicowany, a przyczyną było duże
zróżnicowanie masy jaj nałożonych (tab. 21).
Tabela 21. Ocena ubytku masy jaj podczas inkubacji w zależności od masy nałożonych jaj
Masa jaja przed
nałożeniem do
aparatu (g)

Ubytek masy jaja w ciągu
całego okresu inkubacji
(%)

% masy jednodniowego
pisklęcia w stosunku do
masy jaja przed
nałożeniem

40
42
46
48
50
52
54

10,00
9,53
8,70
8,40
8,00
7,69
7,41

70,00
71,43
73,91
71,00
68,00
67,30
66,71

W lęgach o prawidłowym przebiegu do 18. dnia inkubacji jajo powinno tracić od 11,5 do 12
% swojej masy początkowej (Borzemska, 1996). W jajach pochodzących od kur Ayam
Cemani zaobserwowano, że przy takiej samej wilgotności w aparacie, w początkowym
okresie wylęgu ubytki masy cięższych jaj były niższe. Zdaniem Łukaszewicz (2008) masa
jednodniowego pisklęcia kurzego stanowi zazwyczaj od 62 do 76% masy jaja przed
nałożeniem do inkubatora. Podobne wyniki uzyskano w badaniach własnych (tab. 21).
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W pilotowych lęgach jaj zniesionych przez kury Ayam Cemani uzyskano zaledwie
50% wylęgu z jaj nałożonych (tab. 20), o czym zdecydowała wysoka głównie zamieralność
zarodków – na każdym etapie rozwoju. Zapłodnienie jaj było dobre i wynosiło ponad 90%.
Przeprowadzone badania bakteriologiczne nie potwierdziły stanu chorobowego kur.
Prawdopodobnie przyczyną mogło być dość duże spokrewnienie kojarzonych osobników oraz
brak adaptacji do nowego środowiska. Po zastosowaniu opracowanego planu kojarzeń, w
doświadczeniu właściwym procent z jaj nałożonych wynosił 74%. Borzemska (1996)
sugeruje, iż wynik 78% wylęgu może wskazywać na błędy żywieniowe lub złe zestawienie
stada.
W naturalnym odpadzie powylęgowym oceniano najbardziej charakterystyczne cechy
patologiczne (tab. 21). Zarodki prawidłowo rozwinięte z wciągniętym woreczkiem
żółtkowym do jamy ciała, lecz pozostające w skorupie (0,5%), uznano za wadę jakościową.
Niewykorzystanie białka (fot. 41 B) może wskazywać na brak jego uwodnienia lub
dysfunkcję przewodu pokarmowego (2,81%). Wadliwe ułożenie zarodka w jaju,
uniemożliwiające wydostanie się ze skorupy prawidłowo ukształtowanym zarodkom (fot. 41
A, E, F) nie przekroczyło u wykluwających się piskląt Ayam Cemani 2,1% (tab. 21).
Najczęściej stwierdzonymi wadami ułożenia były: stopy na głowie (fot. 41 A, H), głowa pod
lewym skrzydłem, głowa w ostrym końcu jaja (fot. 41 E, F). Nawodnienie i rozdęcie
przewodu pokarmowego występujące wyłącznie w lęgach sztucznych, nie przekraczało 1,0 %
(fot. 41 I, J, K). Niewielki procent (1,2%) stanowiły zarodki z nerkową skazą moczanową i
moczanami wokół zarodka (fot. 41 C), a największy udział (%) stanowiły zarodki z nie
wciągniętym woreczkiem żółtkowym (fot. 41 B, C, D, E, G, H, K, Ł). Borzemska (1999)
podaje, że w 19 dobie, około 50% części wagowej woreczka powinno być już wciągnięte do
jamy ciała, a zarodki 20-dniowe powinny mieć całkowicie wciągnięty woreczek żółtkowy.
Według Autorki, jeśli woreczek nie zostanie zamknięty w jamie ciała, a proces ten odbywa
się na skutek ruchu embrionu wzdłuż jednej z osi, może dojść do nie zamknięcia funkcyjnego
układu krwionośnego, co zwykle doprowadza do zamierania zarodka.
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Tabela 21. Zmiany patologiczne zarodków Ayam Cemani, %
Patologiczne zmiany

[%]

Nie wciągniecie woreczka żółtkowego

9,10

Niewykorzystane białko

2,81

Wadliwe ułożenie

2,10

Zahamowanie w rozwoju

1,79

Nawodnienie przewodu pokarmowego

1,00

Skaza moczanowa, moczany wokół zarodka

1,20

Jaja niezapłodnione

8,00

Badanie jaj odrzuconych po prześwietleniu w czasie lęgu lub nie wyklutych, pozwala
stwierdzić przyczyny zamierania zarodków i wykryć ewentualne błędy popełnione w technice
lęgów. Odpad inkubacyjny jest cennym źródłem informacji o jakości jaj i przebiegu lęgu. W
odpadzie inkubacyjnym znajdują się jaja niezapłodnione oraz zarodki pochodzące z wadliwej
inkubacji. Zdaniem Borzemskiej i Kosowskiej (1997), straty w lęgach od 7,5 do 20%, w
zależności od gatunku, rasy i kierunku użytkowania ptaków powinno uznać się za
fizjologiczne. Według Borzemskiej (2005) wskaźnik wylęgu z jaj kurzych kształtuje się w
granicach 80-92%, a nawet 93,5%.

A – stopy na głowie

B – niewykorzystane białko
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C – moczany wokół zarodka

D – nie wciągnięty woreczek żółtkowy

E – wadliwe ułożenie zarodka

F - wadliwe ułożenie zarodka

G - nie wciągnięty woreczek żółtkowy

H - nie wciągnięty woreczek żółtkowy
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I – nawodnienie i rozdęcie przewodu
pokarmowego

J - nawodnienie i rozdęcie przewodu
pokarmowego

K - nie wciągnięty woreczek żółtkowy

L - nie wciągnięty woreczek żółtkowy
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Ł – nie wciągnięte woreczki żółtkowe
Fot. 41. Odpad powylęgowy Ayam Cemani
U kur Ayam Cemani zaobserwowano u niosek duże zróżnicowanie masy ciała, które
istotnie wpływa na lęgi i jakość piskląt. Następstwem tego jest niejednoczesny wylęg
(rozsynchronizowany) - wczesny z małych jaj, a późny z dużych jaj. Większe pisklęta już od
pierwszych godzin w wychowalni, dobrze adaptują się do warunków chowu, a mniejsze z
reguły mają gorszy „start”. Należy zatem prowadzić selekcję w kierunku wyrównania masy
ciała ptaków, a pośrednio lub bezpośrednio masy jaj. Obecnie największy problem stanowi
unikatowość materiału i transport ptaków bezpośrednio z Indonezji. Ayam Cemani
utrzymywane w Europie są dość blisko spokrewnione, co bezpośrednio wpływa na wyniki
lęgów tych ptaków. Tylko kontrolowane kojarzenie, po uprzednim ustaleniu pochodzenia,
może wpłynąć na poprawę wyników wylęgowości z jaj zapłodnionych i nałożonych.
U zarodków Ayam Cemani najczęściej spotykanymi wadami budowy były: nie
wciągnięty pęcherzyk żółtkowy, skrzywione palce, brak zrostu powłok brzusznych.
Najczęściej spotykanymi wadami budowy piskląt są: skrzywienie dzioba, skrzywienie lub
podkurczenie palców nóg, niemożność utrzymania się w pozycji stojącej, odchylenie głowy
do tyłu, tak że opiera się ona na grzbiecie.
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4.4.5. Badane pisklęta Ayam Cemani - pokrój i charakterystyka

Fot. 42. Jednodniowe pisklęta Ayam Cemani
Pisklęta Ayam Cemani dość dobrze przystosowały się do warunków naszego kraju
zarówno klimatyczno- środowiskowych, jak i żywieniowych.
Najważniejsze cechy pokroju piskląt Ayam Cemani utrzymywanych w Polsce (fot. 42):


masa ciała około 32 g,



puch gęsty, błyszczący,



umaszczenie puchu czarne,



barwa dzioba, skóry, skoków czarna,



paznokcie tuż po wykluciu mogą być białe, z wiekiem przebarwiają się w czarne,



oczy błyszczące, czyste, wyraziste, brew oka naga i czarna,



barwa tęczówki czarna,



szczątkowy ślad po pępku przykryty puchem,



postawa zdecydowanie stabilna w stosunku do podłoża
80

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
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Przyjęty w badaniach wzorzec piskląt Ayam Cemani (fot. 43)

czarnej barwy brew oka
czarna tęczówka oka

czarny puch

czarny dziób

czarna barwa skóry
i skoków

Fot. 43. Jednodniowe pisklę Ayam Cemani
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Do dalszego chowu powinny być wybierane jedynie pisklęta zdrowe, żywotne i silne,
z zagojonym pępkiem, bez wad rozwojowych i deformacji (fot. 44) Odchowywane w
standardowych warunkach, osiągają w wieku 18 tygodni masę ciała ok. ♀1,6 i ♂2,2 kg.
Masa jaj wylęgowych, w znacznej mierze gwarantuje uzyskanie piskląt o odpowiedniej masie
ciała. Masa ciała piskląt jednodniowych wynosiła ok. 32 g.

A - całe czarne pisklę

B- czarne, błyszczące oko

C- czarne skoki

D – wyraźnie zaznaczone lotki I - rzędu
Fot. 44. Pisklę jednodniowe Ayam Cemani – prawidłowo rozwinięte
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Graphic 1. Color of the breast and leg muscles and skin of chickens
Ayam Cemani

Ayam Cemani x Sussex

Hubbard JA 957

