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Kurczaki hodowane na mięso (brojlery) 
przybierają na wadze w ekstremalnie 
szybkim tempie, żyjąc w stłoczeniu 

i nędznych warunkach środowiskowych. 
Z powodu uwarunkowań genetycznych cierpią 
na wiele chorób – niektóre z nich konsumenci 
mogą zaobserwować gołym okiem na mięsie 
sprzedawanym przez popularne supermarkety. 
Jedną z takich chorób jest choroba białych 
włókien (white striping disease).

Dowiedziono, że choroba białych włókien 
dotyka 50-90% kurczaków ras szybko 
rosnących. Są to rasy najliczniej stosowane 
w przemyśle mięsnym, siłą rzeczy stanowią 
więc najpopularniejszy wybór żywieniowy 
konsumentów decydujących się na zakup mięsa 
z kurczaka. Przyczynę opisywanej choroby 
białych włókien upatruje się m.in. w zbyt 
szybkim przyroście masy ciała, w tym wzroście 
gigantycznego, nieproporcjonalnego do reszty 
ciała mięśnia piersiowego. Zbyt szybki rozwój 
mięśnia wiąże się z procesem zastępowania 
tkanek mięśniowych tkanką tłuszczową, którą 

widać na mięsie. Takie mięso zmienia swoją 
strukturę i posiada zredukowane wartości 
odżywcze z powodu zwiększonej obecności 
tłuszczu.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki przeprowadzi-
ło badanie mające na celu sprawdzenie, czy 
mięso z kurczaka sprzedawane w polskich su-
permarketach charakteryzuje się tak wysokim 
poziomem występowania wady białych włó-
kien, jaki sugerują opracowania naukowe. Cho-
robę białych włókien zaobserwowano w 99,1% 
wszystkich badanych opakowań filetów z piersi 
kurczaka. W mięsie każdej z marek, które zba-
dano odnotowano obecność wady na poziomie 
od 97,3% do 100%. W metodologii zostały wy-
szczególnione poziomy zaawansowania wady 
od 0 (brak widocznej wady) do 3 (bardzo za-
awansowany). Poziomy 1–3 zostały zaobserwo-
wane ze zbliżoną częstotliwością (każdy z nich 
ponad 30%), przy czym największa część file-
tów (34,6%) wykazała się najwyższym możli-
wym stadium choroby.

Kurczaki hodowane na mięso (brojlery) przybierają na wadze 
w ekstremalnie szybkim tempie, żyjąc w stłoczeniu i nędznych 
warunkach środowiskowych. Z powodu uwarunkowań genetycznych 

cierpią na wiele chorób – niektóre z nich konsumenci mogą zaobserwować 
gołym okiem na mięsie sprzedawanym przez popularne supermarkety. Jedną 
z takich chorób jest choroba białych włókien (white striping disease).
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Przemysłowa hodowla kurczaków zabijanych na 
mięso wiąże się nie tylko z ogromnym cierpie-
niem zwierząt, ale ma także negatywny wpływ 
na jakość diety i zdrowie ludzi. Niniejszy raport 
ma na celu uzbroić konsumentów w wiedzę 
na temat schorzenia dotykającego kurczaki, 
które obniża jakość mięsa i jest łatwe do za-
obserwowania podczas dokonywania zakupów. 

Począwszy od lat 50. XX wieku kurczaki były 
poddawane selekcji genetycznej w celu popra-
wy wydajności ich produkcji (tj. tempa wzro-
stu i zużycia paszy). Obecnie brojlery rosną 
o 400% szybciej niż kurczaki 50 lat temu1. Są to 
rasy szybko rosnące, których nienaturalne tem-
po wzrostu oznacza, że są one zabijane w wie-
ku zaledwie 35 – 45 dni. Do najczęściej stoso-
wanych w Polsce ras szybko rosnących należą 
przede wszystkim Ross 308 oraz Cobb 5002. 

Choroba białych włókien to miopatia, która 
występuje u 50-90% piersi kurczaka3-7. 
Badania naukowe wykazały korelację między 
obecnością białych włókien a zwiększonym 
tempem wzrostu, masą ciała i ilością mięsa 
możliwego do pozyskania z piersi kurczaka6,8,9. 
Choroba ta jest konsekwencją zajmowania 
przez komórki tłuszczowe miejsca komórek 
białkowych. Komórki tłuszczowe są widoczne 
jako białe pręgi biegnące równolegle do włókien 
mięśniowych, możliwe do zaobserwowania 
na powierzchni filetów z piersi. Białe włókna 
mogą również pojawiać się na polędwicy 
i niektórych mięśniach ud10. Selekcja kurczaków 
pod kątem szybkiego wzrostu i zwiększonego 
rozmiaru piersi głęboko zmieniła strukturę 
ich mięśni. Białe włókna zbudowane 
z komórek tłuszczowych są zarówno wizualną 

reprezentacją problemów dobrostanowych, 
z jakimi zmagają się kurczaki, jak i dowodem na 
obniżoną jakość pochodzącego od nich mięsa, 
oferowanego konsumentom przez sklepy. 

Wraz z występowaniem choroby białych włókien 
zmniejsza się wartość odżywcza mięsa z kurcza-
ka — zwiększa się zawartość tłuszczu śródmię-
śniowego oraz wzrasta stosunek kolagenu do 
białka całkowitego9,11. Badania wykazały wzrost 
zawartości tłuszczu o 224%, spadek białka o 9% 
i wzrost kolagenu o 10% w porównaniu z mięsem 
kurczaka nie dotkniętego opisywaną chorobą11.  

Mięso dotknięte chorobą białych włókien ma 
również bardziej miękką konsystencję i mniej-
szą zdolność zatrzymywania wody niż mięso bez 
tej wady. Podczas gotowania wpływa to na jego 
zdolność pobierania wszelkich marynat i za-
chowania mniejszej wilgotności12. 

Występowanie choroby białych 
włókien wiąże się więc z  niższą 
jakością mięsa pod względem 
jego wartości odżywczych, walo-
rów estetycznych i  smakowych. 

W dzisiejszych czasach mięso z kurczaków ras 
szybko rosnących można znaleźć w każdym 
z najpopularniejszych supermarketów. Aby 
zbadać poziom występowania choroby białych 
włókien w filetach z piersi kurczaka oferowa-
nych polskim konsumentom, przeprowadzili-
śmy badanie w 5 sieciach handlowych w Polsce 
– Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Netto i Aldi. 
Wyniki jasno pokazują, jak powszechne jest wy-
stępowanie tego zjawiska.

WSTĘP
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Badanie, mające na celu oszacowanie często-
tliwości występowania choroby białych włókien  
(white striping disease) w surowych filetach 
z piersi kurczaka sprzedawanych na polskim 
rynku, przeprowadzono w 13 miastach Polski 
(Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, 
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Ko-
szalin, Toruń, Gdynia, Opole, Olkusz) w sieciach 
handlowych oferujących filety marek własnych 
(Kaufland, Netto, Lidl, Aldi i Biedronka). Z ba-
dania wyłączono sieci Auchan i Carrefour, któ-
re wydały już dla marek własnych deklarację 
zapewnienia kurczakom hodowanym na mię-
so lepszego poziomu dobrostanu – European 
Chicken Commitment13.

Materiał do badań w postaci zdjęć filetów 
dostępnych na sklepowych półkach został 
zebrany przez osoby dokonujące zakupów – 
wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia 
Otwarte Klatki w dogodnych dla nich 
lokalizacjach. Do realizacji raportu nie zostały 
zakupione filety z piersi kurczaka. Zdjęcia 
obejmują przednią stronę opakowań, gdzie 
wskazana jest nazwa marki i numer partii. 
Wykonano 997 zdjęć w 40 sklepach. Ilość zdjęć 

wykonanych w danym sklepie uzależniona była 
od dostępności opakowań; średnio w każdym 
sklepie wykonano 25 zdjęć. W każdej sieci 
handlowej zrobione zostało od 176 do 223 zdjęć.
Badanie przeprowadzono w okresie styczeń 
– lipiec 2022. W opakowaniach najczęściej 
znajdowały się dwa pojedyncze filety 
z piersi kurczaka, jednak zdarzało się, że 
fotografowano opakowania z większą ilością 
filetów. Pod względem występowania choroby 
białych włókien oceniano całe opakowania, 
nie zaś poszczególne filety, z uwagi na fakt, że 
konsumenci nie mają możliwości rozdzielenia 
filetów z wadą od filetów bez wady, kupując je 
w paczkach. 

Zebrane fotografie poddano procesowi 
oceny pod względem obecności choroby 
białych włókien. Każda ocena dotyczy jedynie 
widocznego na zdjęciu fragmentu produktu. 
Zdjęcia zostały niezależnie ocenione przez 
3 osoby. W przypadku rozbieżności ustalano 
konsensus i nadawano każdej fotografii jedną 
ocenę ostateczną. Oceny były przyznawane 
w oparciu o najwyższy widoczny stopień 
zaawansowania wady.

METODOLOGIA 

Poziomy występowania 
wady białych włókien 
ustalone przez autorów 
badania “The genetic 
basis of pectoralis major 
myopathies in modern 
broiler chicken lines”14.
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W przypadku części zdjęć (246), ze względu na stopień zaparowania paczek lub niedostatecznie 
wysoką jakość fotografii, niemożliwe było przyznanie niepodważalnej oceny – w takich wypad-
kach nadawano zdjęciom status “nie do oceny”.

Brak widocznych oznak choroby 
białych włókien

Widoczne nieliczne białe włókna

Widoczne liczne, niezbyt grube 
włókna w nieregularnych 
odstępach

Widoczne bardzo liczne włókna, 
w tym grubsze, w stosunkowo 
regularnych odstępach
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 Poziom 0
Wśród 751 zdjęć, które dopuszczono do badania, jedynie w 7 przypadkach (ze wszystkich sieci 
łącznie) nie zaobserwowano obecności wady białych włókien w widocznym fragmencie piersi.

PRZYKŁADY
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 Poziom 1
Na filetach z zaobserwowanym najlżejszym stopniem wady zauważymy pojedyncze 
białe włókna biegnące w poprzek piersi. Najwyższy udział procentowy zdjęć, którym 
przyznano ocenę 1, znajduje się w zbiorze zdjęć z Biedronki (Kraina Mięs).
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 Poziom 2
Mięso z wadą na średnim poziomie zaawansowania cechuje większe nagromadzenie
i wyrazistość włókien. Wysokim procentem odznaczyły się w tym przypadku filety 
marek własnych sieci Kaufland (Stoisko Mięsne), Netto (Sztuka Mięsa) i Lidl (Rzeźnik).
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 Poziom 3
Ocena 3, wskazująca na najwyższy poziom zaawansowania wady, okazała się być najliczniej przy-
znawaną oceną w badaniu (34,6% opakowań). Na filetach znajdziemy w tym przypadku liczne, 
łatwo zauważalne i często grubsze białe włókna powstałe z tkanki tłuszczowej. Największy udział 
procentowy zdjęć, na których zaobserwowano 3 poziom wady, odnotowano w przypadku sieci 
Netto (Sztuka Mięsa) i Kaufland (Stoisko Mięsne).
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Przeprowadzone przez nas badanie wykazało 
obecność choroby białych włókien we wszyst-
kich markach własnych uwzględnionych sieci 
handlowych. Wadę zaobserwowano w 99,1% 
badanych opakowań filetów z piersi kurcza-
ka. Wyniki ujawniły również, że 100% anali-
zowanych próbek w Kauflandzie oraz Netto 
zawierało białe włókna, przy czym pozosta-
łe sieci nie pozostały daleko w tyle – w Li-
dlu ten procent wyniósł 99,2, w Aldi  – 98,8, 
a w Biedronce – 97,3. Najczęściej obserwo-
wanym stopniem zaawansowania wady było 
jej najwyższe możliwe stadium, które stwier-
dzono w przypadku ponad ⅓ filetów (34,6%). 
 
Oparcie produkcji brojlerów na rasach szybko 
rosnących doprowadza do szeregu patologii. 
Nienaturalnie szybki wzrost (w ciągu 6 tygodni 
swojego życia kurczaki osiągają wagę nawet 
2,5 kg) i związane z nim bezpośrednio cha-
rakterystyczne schorzenia układu ruchu oraz 
choroby metaboliczne skutkują ograniczoną 

mobilnością, niską aktywnością oraz słabiej 
wyrażanymi zachowaniami charakterystyczny-
mi dla kur, jak grzebanie, czy grzędowanie15,16. 
W trakcie gwałtownego wzrostu kurczaków na-
stępuje rozwój nieproporcjonalnych, ogrom-
nych mięśni piersiowych, co sprzyja występowa-
niu wielu patologii zachodzących w mięśniach, 
w tym procesów degeneracyjnych. Procesy te 
są przyczyną występowania takich chorób, jak 
m.in. opisywana w niniejszym raporcie choro-
ba białych włókien (white striping disease)14. 

Ze względu na związek pomiędzy przyśpie-
szonym tempem wzrostu a częstotliwością 
występowania miopatii, rozwiązanie tego pro-
blemu upatruje się m.in. w rezygnacji z ho-
dowli ras szybko rosnących na rzecz kurcza-
ków ras wolniej rosnących. Oznaczałoby to nie 
tylko znaczną poprawę dobrostanu zwierząt, 
ale również wpłynęłoby pozytywnie na jakość 
mięsa spożywanego przez konsumentów18.  

• W produktach wszystkich marek własnych badanych sieci handlowych 
wykazano obecność choroby białych włókien;

• Wadę zaobserwowano w 99,1% badanych opakowań filetów z piersi 
kurczaka;

• Najczęściej obserwowanym stopniem zaawansowania choroby było jej 
najwyższe możliwe stadium, które stwierdzono w przypadku ponad ⅓ 
filetów (34,6%);

• W 100% badanych opakowań w Kauflandzie i Netto wykazano obecność 
choroby białych włókien;

• Wśród 751 zdjęć, które dopuszczono do badania, jedynie w 7 przypadkach 
(ze wszystkich sieci łącznie) nie wykazano obecności wady białych włókien                
w widocznym fragmencie piersi.

ROZWINIĘCIE 
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U wolniej rosnących kurczaków rzadziej wy-
stępują choroby układu krążenia, choroby me-
taboliczne, czy schorzenia układu ruchu. Są 
one także bardziej aktywne niż ptaki ras szyb-
ko rosnących ze względu na niższą masę ciała 
i lepsze zdrowie ogólne16,19. Przejście na wol-
niej rosnące rasy ma też inne korzyści, takie jak 
zmniejszenie zapotrzebowania na stosowanie 
antybiotyków20.

Konsumenci podejmują coraz bardziej świado-
me decyzje zakupowe. Większą wagę przywią-
zują do względów zdrowotno-dietetycznych 
oraz warunków, w jakich hodowane są zwie-
rzęta. Oczekiwania klientów wobec firm obej-
mują podjęcie działań mających na celu pod-
wyższenie dobrostanu zwierząt, co potwierdza 
badanie przeprowadzone przez Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe Biostat w 2022 roku:  

• 85,3% badanych uważa, że producenci dro-
biu powinni poprawić warunki, w jakich ho-
dowane są kurczaki na mięso,

• dla 85,2% Polaków mają znaczenie wartości 
odżywcze kurczaka, od którego pochodzi 
kupowane mięso,

• 75,4% ankietowanych uważa, że sklepy, 
producenci żywności oraz restauracje po-
winny rezygnować ze sprzedaży i oferowa-
nia mięsa z kurczaków ras szybko rosnących 
na rzecz kurczaków z ferm o podwyższonym 
dobrostanie,

• 71,3% badanych zapłaciłoby wyższą cenę 
za mięso pochodzące z ferm zapewniających 
kurczakom lepsze warunki21. 

Aby odpowiedzieć na oczekiwania polskie-
go społeczeństwa, sieci handlowe oraz pro-
ducenci drobiu powinny podjąć odpowied-
nie kroki w kierunku poprawy dobrostanu 
kurczaków, a co za tym idzie, również jako-
ści produktów oferowanych konsumentom.  
Wytyczne gwarantujące znaczącą poprawę 
dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso 
znajdziemy w European Chicken Commitment 
(ECC) – dokumencie wypracowanym wspólnie 
przez organizacje prozwierzęce z całego świata 
oraz naukowców zajmujących się problematyką 
hodowli drobiu. Jednym z jego wymogów jest 
właśnie rezygnacja z ras szybko rosnących na 
rzecz ras wolniej rosnących. Przyjęcie poro-
zumienia ECC jest równoznaczne z podjęciem 
bardzo ważnego kroku w kierunku poprawy ja-
kości życia najliczniej hodowanych przemysło-
wo w Polsce zwierząt, jakimi są kurczęta broj-
lery – każdego roku ginie ich w naszym kraju 
ponad miliard22. Już ponad 550 firm z całego 
świata zobowiązało się do wdrożenia wyższych 
standardów dobrostanowych określonych 
w ECC najpóźniej do 2026 roku. Są to m.in. 
Nestlé, Unilever, Dr. Oetker, Danone, Sodexo, 
Kraft Heinz, IKEA, Frisco.pl, Carrefour Polska 
i Auchan Polska23. Poza zapewnieniem zwierzę-
tom godnych warunków życia, podpisanie przez 
sieci handlowe European Chicken Commitment 
może stanowić odpowiedź na bardzo konkretne 
oczekiwania konsumentów.
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“European Chicken Commitment (ECC) zyskuje na popularności w Europie. Zobowiązało się 
do niego wiele sieci handlowych, firm gastronomicznych, a nawet producentów. Zasadniczo 
powinny one wdrożyć wymogi z ECC najpóźniej w 2026 roku, ale widzimy, że kilka firm 
podejmuje decyzję o zrobieniu tego znacznie wcześniej. ECC oferuje możliwość wypełnienia 
luki między istniejącymi koncepcjami a konwencjonalnymi brojlerami za pomocą nieco 
bardziej wydajnego sposobu produkcji. Musi się to odbywać przy użyciu ras zatwierdzonych 
przez ECC.“24 

Bruno Briand, Hubbard 
(międzynarodowa firma zajmująca się hodowlą kur mięsnych)

”

Poziom zaawansowania choroby białych włókien
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ALDI
Marka własna: Mięsne Specjały 

Kraj pochodzenia: Polska 

Lokalizacja: Wrocław, Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec

Stopień występowania białych włókien
Obecność 

wady białych 
włókien0 1 2 3

Liczba opakowań 2 52 50 62

98,8%
Procent opakowań 1.2% 31.3% 30.1% 37.3%

W sklepach sieci Aldi wykonano 208 zdjęć, z czego oceniono 166, 42 nie nadawało się do oceny z powodu 
zaparowania lub niskiej jakości zdjęcia.
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BIEDRONKA
Marka własna: Kraina Mięs

Kraj pochodzenia: Polska 

Lokalizacja: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Koszalin

Stopień występowania białych włókien
Obecność 

wady białych 
włókien0 1 2 3

Liczba opakowań 4 64 43 39

97,3%
Procent opakowań 2.7% 42.7% 28.7% 26.0%

W sklepach sieci Biedronka wykonano 223 zdjęcia, z czego oceniono 150, 73 nie nadawało się do oceny 
z powodu zaparowania lub niskiej jakości zdjęcia.
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KAUFLAND
Marka własna: Stoisko Mięsne

Kraj pochodzenia: Polska 

Lokalizacja: Kraków, Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec

Stopień występowania białych włókien
Obecność 
wady białych 
włókien0 1 2 3

Liczba opakowań 0 31 54 53

100%
Procent opakowań 0.0% 22.5% 39.1% 38.4%

W sklepach sieci Kaufland wykonano 176 zdjęć, z czego oceniono 138, 38 nie nadawało się do oceny z po-
wodu zaparowania lub niskiej jakości zdjęcia.
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LIDL
Marka własna: Rzeźnik

Kraj pochodzenia: Polska 

Lokalizacja: Kraków, Wrocław, Opole, Gdynia, Poznań

Stopień występowania białych włókien
Obecność 

wady białych 
włókien0 1 2 3

Liczba opakowań 1 43 44 42

99.2%
Procent opakowań 0.8% 33.1% 33.8% 32.3%

W sklepach sieci Lidl wykonano 193 zdjęcia, z czego oceniono 130, 63 nie nadawało się do oceny z powodu 
zaparowania lub niskiej jakości zdjęcia.
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NETTO
Marka własna: Sztuka Mięsa

Kraj pochodzenia: Polska 

Lokalizacja: Kraków, Toruń, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec

Stopień występowania białych włókien
Obecność 

wady białych 
włókien0 1 2 3

Liczba opakowań 1 43 60 64

100%
Procent opakowań 0.0% 25.7% 35.9% 38.3%

W sklepach sieci Netto wykonano 197 zdjęć, z czego oceniono 167, 30 nie nadawało się do oceny z powodu 
zaparowania lub niskiej jakości zdjęcia.
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ZAKOŃCZENIE
Choroba białych włókien (white striping dise-
ase) jest obecnie tak powszechna, że w naszym 
badaniu 

stwierdzono jej występowanie 
w 99,1% opakowań 
zawierających filety z piersi 
kurczaka sprzedawanych przez 
największe supermarkety 
w Polsce.

Skutki ekstremalnie szybkiego wzrostu od-
czuwają nie tylko kurczaki hodowane na mię-
so, ale również konsumenci decydujący się 
na zakup takiego mięsa. Te ustalenia powinny 
być sygnałem ostrzegawczym dla przemysłu 
drobiarskiego i branży spożywczej. Jeśli sie-
ci handlowe poważnie podchodzą do kwestii 
dobrostanu zwierząt oraz jakości dostarczanej 
przez siebie żywności, muszą zobowiązać się 
do poprawy warunków, w jakich hodowane są 
kurczaki, podpisując zobowiązanie European 
Chicken Commitment.
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