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Szanowni Pa stwo! 
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników ogólnopolskiego, LXXX Zjazdu Na-
ukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ). PTZ powsta o w 1922 roku, 
wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodleg o ci po 123-letnim okresie niewoli  
i z tego tytu u jest jednym z najstarszych tego typu towarzystw w Europie i na wiecie.  

Witam w województwie kujawsko-pomorskim, które jest znane w kraju jako wa ny 
o rodek ycia gospodarczego, z dobrze rozwini tym rolnictwem. Tutaj zlokalizowanych 
jest wiele czo owych stad byd a, wi , koni i owiec. Tutaj te  znajduje si  wiele ferm zwie-
rz t futerkowych oraz zak adów produkcji drobiarskiej. Jest to tak e charakterystyczny 
region, bogaty kulturowo, z piel gnowanymi do dzi  tradycjami ziem: kujawskiej, do-
brzy skiej, che mi skiej, ale tak e Pa uk, Krajny, Borów Tucholskich czy Kociewia. Naj-
wi kszym miastem regionu jest Bydgoszcz. Jest to miasto wielu kultur, le ce na przeci -
ciu wa nych szlaków komunikacyjnych – l dowych i wodnych. Po o enie Bydgoszczy  
u zbiegu Kana u Bydgoskiego, Brdy i jej uj cia do Wis y sprawia, e ma ona unikalny cha-
rakter „miasta na wodzie”. 

Has o tegorocznego Zjazdu brzmi: „Produkty lokalne pochodzenia zwierz cego 
szans  rozwoju regionalnego”. Nawi zuje ono do „smaków przesz o ci”, poszukuj c 
miejsca dla tradycyjnych produktów lokalnych w dobie ujednoliconego i uproszczonego 
ywienia. Produkty Regionu Pomorza i Kujaw dzi ki du emu zró nicowaniu wnosz  wa -

ny wk ad do narodowego dziedzictwa kulinarnego, a tak e mog  by  inspiracj  dla wspó -
czesnej kuchni. My l , e Bydgoszcz jest dobrym miejscem do debat i rozwa a  nauko-
wych nie tylko nad chowem i hodowl  zwierz t, ale tak e nad mo liwo ci  lepszego wyko-
rzystania produktów pochodzenia zwierz cego w ywieniu cz owieka.  

Pragn  podzi kowa  wszystkim uczestnikom za obecno  na tegorocznym Zje dzie – 
zarówno naukowcom, jak przedstawicielom praktyki rolniczej. Równie serdecznie chc  
podzi kowa  te  firmom i instytucjom za wsparcie finansowe. ycz , aby pobyt na pi knej 
ziemi kujawsko-pomorskiej zaowocowa  warto ciowymi debatami naukowymi i by  ró-
d em niezapomnianych, radosnych wspomnie , oryginalnych smaków oraz pi knych wido-
ków, do których b dziecie Pa stwo zawsze ch tnie wraca . 

 
Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego 
 
 Prof. dr hab. S awomir Mroczkowski 
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Barbara Cioch1*, Ewa Czerniawska-Pi tkowska1, Bart omiej J. Bartyzel2, Piotr Koczo 3

WIRUS SCHMALLENBERG PRZYCZYN  PÓ NYCH PORONIE  U BYD A 

SCHMALLENBERG VIRUS INFECTION CAUSED LATE ABORTIONS  
IN CATTLE 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierz tach Prze uwaj cych,
Zak ad Cytogenetyki Molekularnej, ul. Doktora Judyma 10, 71-460 Szczecin, 
2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Nauk Morfologicznych, 

3 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Chemii,  
*e-mail: barbara.cioch@zut.edu.pl 

 
Obecno  wirusa Schmallenberg (SBV) w Europie stwierdzono w sierpniu 2011 roku. Jego na-

zwa pochodzi od miejscowo ci Schmallenberg w Niemczech. Wirus dotyka prze uwacze domowe,
jak i dziko yj ce. Objawy kliniczne zachorowania ró ni  si  pomi dzy gatunkami. U doros ych
osobników byd a wyst puj  agodne objawy ostrej choroby w trakcie sezonu wyst powania wekto-
ra, takie jak: gor czka (>40°C), ogólny spadek kondycji oraz produkcji mleka, biegunka [Hoffman 
i in., 2012]. Spektakularne objawy mog  wyst powa  natomiast u ci arnych zwierz t, gdy  wirus 
mo e pokona  barier  o yska i zaka a  p ody w macicy. Efektem tego mog  by  pó ne poronienia, 
ale te  rodzenie si  martwych lub zdeformowanych zwierz t. Pomi dzy 30. a 150. dniem ci y
u krów p ód jest najbardziej wra liwy na zaka enie wirusem [Bouwstra i in., 2013]. Wektorem za-
anga owanym w transmisj  choroby s  kuczmany (Culicoides spp.) [Bilk i in., 2012; Elbers i in.,
2013]. 

W Polsce pierwszy przypadek zaka enia ródmacicznego SBV u byd a opisano u pad ego cie-
l cia z województwa zachodniopomorskiego w listopadzie 2012 roku. Ciel  urodzi o si  z wieloma
wadami rozwojowymi: skolioz , kr czem szyi, deformacj  i sztywno ci  ko czyn [Larska i in.,
2013]. Kolejny przypadek odnotowano w maju 2013 roku w tym samym województwie. U krowy 
dosz o do pó nego poronienia, a rodzaj i zakres deformacji nasuwa  podejrzenie zaka enia krowy
i p odu SBV. U krowy potwierdzono obecno  przeciwcia  przeciwko wirusowi. 
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Ewa Czerniawska-Pi tkowska1*, Barbara Cioch1, Weronika Rafi ska1,  
Bart omiej J. Bartyzel2, Piotr Koczo 3 

PORÓWNANIE WYDAJNO CI I SK ADU MLEKA KRÓW RASY POLSKIEJ 
HOLSZTY SKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY CZARNO-BIA EJ  

W TRZECH KOLEJNYCH LAKTACJACH 

COMPARISON OF MILK YIELD AND COMPOSITION OF POLISH  
HOLSTEIN-FRESIAN BLACK-AND-WHITE COWS  

IN THREE CONSECUTIVE LACTATIONS 
1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierz tach Prze uwaj cych,

Zak ad Cytogenetyki Molekularnej, ul. Doktora Judyma 10, 71-460 Szczecin, 
2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Nauk Morfologicznych, 

3 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Chemii, 
*e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl 

 
Pog owie byd a w Polsce zmniejsza si , ale dzi ki hodowli w kierunku wzrostu produkcyjno ci

ilo  uzyskiwanego mleka nie zmienia si . Na wydajno  i jako  mleka wp ywa wiele czynników 
zarówno genetycznych, jak i rodowiskowych. Aby produkcja mleka si  op aca a, krowy powinny 
by  nie tylko wysoko wydajne, ale zdolno  t  powinny móc zachowa  na kolejne laktacje, 
a w sk ad mleka powinna wchodzi  odpowiednia ilo  t uszczu i bia ka. Celem bada  by o porów-
nanie wydajno ci i sk adu mleka krów rasy phf HO w trzech kolejnych laktacjach 305-dniowych.  

Badania przeprowadzono w indywidualnym gospodarstwie rolnym na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Analizie poddano dane dotycz ce u ytkowo ci mlecznej 75 osobników
zebrane z dokumentacji hodowlanej stada. Zebrano dane dotycz ce wydajno ci mleka, t uszczu,
bia ka i mleka skorygowanego na zawarto  4% t uszczu – FCM (kg), zawarto ci t uszczu i bia ka 
w mleku (%) oraz dane dotycz ce wybranych wska ników p odno ci (wiek pierwszego wycielenia,
okres mi dzywycieleniowy, okres mi dzyci owy).  

Stwierdzono, e najwy sz  wydajno ci  mleka, t uszczu i bia ka oraz mleka FCM (kg) (odpo-
wiednio: 7719 kg, 306 kg, 211 kg i 8338,01 kg) charakteryzowa o si  mleko krów w trzeciej lakta-
cji. Natomiast najni szymi warto ciami omawianych parametrów cechowa y si  krowy pierwiastki
(6875 kg, 239 kg, 193 kg i 7855,11 kg). Najwi ksz  zawarto ci  t uszczu charakteryzowa o si
mleko krów w laktacji drugiej, a bia ka mleko krów pierwiastek. Analizuj c wybrane parametry
rozrodu, zaobserwowano do  wysokie rednie warto ci: WPW (824 dni), OMC (180 dni) i OMW
(412 dni). Inni autorzy wskazuj , e korzystny WPW to 24-27 i 26-29 miesi cy [Litwi czuk i Bro-
kowska, 1987; Juszczak i in., 2001]. Janu  i Borkowska [2006] podaj , e  OMW ulega wyd u eniu 
wraz ze wzrastaj c  wydajno ci  krów. Wed ug Hibnera i in. [1999] prawid owy OMW powinien 
oscylowa  oko o 360-400 dni. Wed ug Bilika [2001[ optymalny OMC powinien wynosi  natomiast 
85 dni. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na potwierdzi , e wydajno  krów zwi ksza si
w kolejnych laktacjach, wp ywaj c ujemnie na wska niki p odno ci.   
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Robert Kupczy ski*, Anna Budny-Walczak, Kinga pitalniak  

TERMOGRAFICZNA OCENA STRESU CIEPLNEGO U CIEL T 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t,  

Katedra Higieny rodowiska i Dobrostanu Zwierz t, ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, 
*e-mail: robert.kupczynski@up.wroc.pl  

 
Stres cieplny jest jednym ze stresorów rodowiskowych, który znacz co wp ywa na hodowl  

byd a mlecznego. Tao i in. [2012] okre laj  stres cieplny jako wszystkie zjawiska zwi zane z wyso-
k  temperatur , które wywo uj  zmiany na poziomie subkomórkowym, aby unikn  zaburze  fizjo-
logicznych. W okresie laktacji krów mlecznych stres cieplny wi e si  ze spadkiem wydajno ci
mleka, wska ników reprodukcyjnych oraz ze zwi kszon  zachorowalno ci  [Kadzere i in., 2002;
Collier i in., 2006]. Oprócz negatywnych skutków dla matek, stres cieplny w pó nym okresie ci y
równie  wi e si  z ni sz  mas  urodzeniow  ciel t oraz zmniejszonym transferem IgG w okresie
siarowym [Tao i in., 2012]. 

Na wyst pienie stresu cieplnego u byd a bezpo redni wp yw maj  temperatura i wilgotno
wzgl dna powietrza, pr dko  ruchu powietrza oraz nat enie promieniowania s onecznego [Ka-
dzere i in., 2002; West i in., 2003]. 

W celu okre lenia odpowiednich warunków utrzymania zwierz t, eliminuj cych warunki dys-
tresu, ustalany jest indeks termiczno-wilgotno ciowy THI (Temperature-Humidity Index). Warto ci 
THI w zakresie 72-79 oznaczaj  stres agodny, 79-89 umiarkowany oraz ci ki >89.  

Badania w asne wykonano w miesi cach letnich (czerwiec, lipiec). Temperatura otoczenia,
wilgotno  wzgl dna, si a wiatru zosta a rejestrowana. Temperatura rektalna, powierzchni skóry
oraz cz sto  oddechów mierzono w sposób ci g y, w odst pach 1 godz. trzy razy w tygodniu.  In-
deks tempermiczno-wilgotno ciowy oszacowano wg Madera i in. [2002; 2006].  

Do bada  u yto kamer  termowizyjn  SATIR SAT-S180 o zakresie pomiarowym: -20 do 
250°C, odleg o  odczytu do 40 cm. Ze zdj  odczytano temperatur  powierzchni ciel cia (Ts) 
w ró nych miejscach: czo o, grzbiet w rodkowym punkcie, ma owina uszna, szyja w rodkowym 
punkcie, zad, ko czyny przednie (w 2 punktach), ko czyny tylne (w punkcie górnym i dolnym). Na 
podstawie danych obliczono zmagazynowane ciep o (HS) wg wzoru podanego przez Das i in. 
[1999]. 

Badania w asne wskazuj  na przydatno  zastosowania metody obrazowania termograficznego 
jako narz dzia wczesnego wykrywania stresu termicznego u ciel t. Metoda ta pozwala równie  
oceni  jego nasilenie. 
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Zygmunt Litwi czuk1*, Mariusz Florek2, Piotr Domaradzki2, Piotr Stanek1, Piotr Ska ecki2 

WP YW WIEKU I DOJRZEWANIA W WARUNKACH PRÓ NIOWYCH NA 
JAKO  MI NIA LONGISSIMUS LUMBORUM CIEL T RASY LIMOUSINE 

ODCHOWYWANYCH PRZY MATKACH 

LONGISSIMUS LUMBORUM QUALITY OF LIMOUSIN SUCKLER BEEF IN 
RELATION TO AGE AND POSTMORTEM VACUUM AGEING 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Byd a,  
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 

2 Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierz cych  
*e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl 

  
Celem bada  by a ocena wp ywu wieku ciel t limousine odchowywanych przy matkach (6, 7

i 8 miesi cy) na sk ad chemiczny, profil kwasów t uszczowych i zawarto  makro- i mikroelemen-
tów mi nia longissimus lumborum; dodatkowo oceniono w a ciwo ci fizykochemiczne w zale no-
ci od czasu dojrzewania w warunkach pró niowych. Zakres bada  obejmowa  oznaczenie podsta-

wowego sk adu chemicznego (zawarto  wody, bia ka, t uszczu i popio u), zawarto ci kwasów
t uszczowych i sk adników mineralnych oraz w a ciwo ci fizykochemicznych (pH, przewodno
elektryczna, wyciek naturalny i cieplny, si a ci cia i parametry barwy wg CIE). Wiek istotnie
wp ywa  (P  0,05) na wi ksz  zawarto  bia ka i kaloryczno  mi sa, zmniejsza a si  natomiast
proporcja woda:bia ko. Ponadto, wraz z wiekiem ciel t zwi ksza a si  koncentracja Mg (P  0,01), 
Zn i Fe (P  0,05), a zmniejsza a Cu (P  0,05). Zawarto  kwasów t uszczowych by  podobna, 
niezale nie od wieku. Jedynie CLA w mi sie istotnie (P  0,01) zmniejsza  si  u starszych ciel t. 
Nie stwierdzono istotnej interakcji (P  0,05) wiek ciel t x dojrzewanie. Mi nie ciel t w wieku 
6 miesi cy by y istotnie najja niejsze i wykazywa y najwi kszy wyciek w porównaniu z mi niami
ciel t starszych. Potwierdzono istotny (P  0,05) korzystny wp yw dojrzewania post-mortem w wa-
runkach pró niowych na krucho  (obni enie si y ci cia) mi sa, niezale nie od wieku ciel t. Naj-
wi ksze zró nicowanie w a ciwo ci fizykochemicznych (barwa, wyciek naturalny i cieplny oraz
si a ci cia) stwierdzono pomi dzy mi niami ciel t w wieku 6 miesi cy a zwierz tami starszymi, tj. 
7- i 8-miesi cznymi.  
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Wojciech Neja*, Mariusz Bogucki, Ma gorzata Jankowska, Anna Sawa  

WP YW CZYSTO CI KRÓW UTRZYMYWANYCH W RÓ NYCH 
SYSTEMACH NA LICZB  KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU 

EFFECT OF COW CLEANLINESS IN DIFFERENT HOUSING SYSTEMS 
ON SOMATIC CELL COUNT IN MILK 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Zak ad Hodowli Byd a, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  

*e-mail: nejaw@utp.edu.pl 
 
Badania prowadzone w Norwegii [Hauge i in., 2012] dowodz , e g ównymi czynnikami 

wp ywaj cymi na czysto  zwierz t s : wysoka wilgotno  w pomieszczeniach, typ zwierz cia (ja-
ówka, krowa, buhajek), system utrzymania (wolnostanowiskowy i cio owy), konsystencja odcho-

dów, brak czyszczenia krów w ci gu roku. Sant’Anna i Paranhos da Costa [2011] podaj  za innymi 
autorami, e wi kszo  bada  dotycz cych higieny krów okre lanej na podstawie czysto ci zwierz t
zosta a przeprowadzona w oborach wolnostanowiskowych. 

Celem bada  by a analiza wp ywu systemu utrzymania (uwi ziowy, wolnostanowiskowy) na 
czysto  krów oraz stopnia zabrudzenia krów na liczb  komórek somatycznych w mleku. 

Badania przeprowadzono w dwóch gospodarstwach w okresie od maja 2013 roku do czerwca
2014 roku. W gospodarstwie A krowy utrzymywano systemem uwi ziowym, cio owym p ytkim,
w gospodarstwie B wolnostanowiskowo, na g bokiej ció ce. Ocen  zabrudzenia pow ok cia a
krów (wymi , ko czyna tylna prawa, ko czyna tylna lewa, podbrzusze) przeprowadzano raz
w miesi cu wed ug metodyki Winnickiego i Walczaka [1991], w dniu próbnego udoju. Na tej pod-
stawie zwierz ta zakwalifikowano do nast puj cych klas: 1 – czyste – 1,00-1,75 pkt., 2 – lekko 
brudne – 1,76-2,50 pkt., 3 – brudne – 2,51-3,25 pkt., 4 – bardzo brudne – 3,26-4,00 pkt. Ogólna 
liczba wykonanych ocen stopnia zabrudzenia krów wynios a 2367 (905 w systemie uwi ziowym
i 1462 w systemie wolnostanowiskowym). 

Stwierdzono ponad 33% udzia  krów czystych, przy czym wy szy udzia   takich krów wyst pi
w oborze wolnostanowiskowej (38,58%). Niezale nie od systemu utrzymania prawie po owa ob-
serwowanych krów (48,54%) zosta a zakwalifikowana jako lekko brudne – w oborze uwi ziowej 
udzia  takich krów wyniós  58%, a w wolnostanowiskowej  43%. Cz stotliwo  wyst powania
krów bardzo brudnych by a niska i kszta towa a si  na poziomie od 1% (obora uwi ziowa) do 3%
(obora wolnostanowiskowa). Najwy szym poziomem higieny charakteryzowa y si  wymiona
i podbrzusze odpowiednio: 47% i 56% krów ocenionych na 1 pkt. Na uwag  zas uguje fakt wyst -
pienia w oborze uwi ziowej wysokiego udzia u krów (81%)  z czystym podbrzuszem oraz w oborze
wolnostanowiskowej ponad 2 krotnie ni szego (29%)  udzia u krów z czystymi wymionami. Jedno-
cze nie w systemie uwi ziowym odnotowano najni szy odsetek krów (0,55%) z bardzo brudnym 
podbrzuszem. Analizuj c wp yw systemu utrzymania na ogóln  ocen  stopnia zabrudzenia krów
stwierdzono, e krowy w oborze wolnostanowiskowej by y czystsze (p  0,01) ni  w oborze uwi -
ziowej. Oceny za stopie  zabrudzenia poszczególnych partii cia a, za wyj tkiem wymienia by y 
ni sze w przypadku krów z obór wolnostanowiskowych. Równie  warto  LNLKS by a ni sza
w oborze wolnostanowiskowej (11,69) w porównaniu z systemem uwi ziowym (11,76). Niezale -
nie od typu obory najni sz  liczb  punktów stwierdzono w przypadku wymienia (1,23 – obora 
uwi ziowa i 1,90 – obora wolnostanowiskowe) i podbrzusza (odpowiednio 2,05 i 1, 95). wiadczy
to o tym, e te partie cia a utrzymywane by y w najwi kszej czysto ci. Wraz ze wzrostem zabru-
dzenia wymienia logarytm naturalny liczby komórek somatycznych wzrasta  z 11,54 do 12,37.
Wi ksze zró nicowanie jako ci cytologicznej mleka stwierdzono u krów utrzymywanych wolnosta-
nowiskowo – wzrost warto ci LNLKS o 1,01. Analizuj c wp yw ogólnego zabrudzenia krowy oraz
pow ok cia a na procentowy udzia  klas LKS stwierdzono, e mleko najwy szej jako ci (<200 000 
ks/ml) produkowa y krowy czyste, ich udzia  kszta towa  si  na poziomie 71,52% 

Niezale nie od systemu utrzymanie najczystszymi partiami cia a by o wymi  i podbrzusze. Ja-
ko  cytologiczn  mleka najbardziej ró nicowa  stopie  zabrudzenia wymienia.  
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Andrzej Olszewski1, Piotr Wójcik2*, Marzena Cwynar3  

KSZTA TOWANIE SI  BEHAWIORU I PRODUKCJI MLECZNEJ KRÓW 
MIESZANCÓW PHF × SIM W STADZIE WYSOKOPRODUKCYJNYM 

BEHAVIOR AND MILK PRODUCTION OF CROSSBREEDS COWS /PHF × SIM/
IN HIGH PRODUCTION HERD 

1 Zak ad Do wiadczalny Instytutu Zootechniki Ko bacz Sp. z o.o., ul. Warcis awa 1, Ko bacz,  
74-106 Stare Czarnowo, 

2 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Genetyki i Hodowli Zwierz t, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, 
3 Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Zatorze 2, 48-130 Kietrz, 

*e-mail: piotr.wojcik@izoo.krakow.pl 
 

W stadach wysokowydajnych krów mlecznych od lat obserwuje si  problem z utrzymaniem
wysokiej p odno ci krów. Wielokrotnie przy nieskutecznych zabiegach inseminacyjnych ucieka si  
do wykorzystania nasienia buhajów mi snych, co w praktyce jest do  skuteczn  metod . Pozostaje 
jednak, problem potomstwa miesza cowego, które nie charakteryzuje si  ju  tak dobr  produkcj
mleczn  jak rodzice. Skuteczniejszym rozwi zaniem jest wykorzystanie buhajów byd a simental-
skiego, co nie tylko wp ywa na skuteczno  zabiegów w stadzie HF, ale tak e pozwala na utrzyma-
nie zadowalaj cej wydajno ci mlecznej potomstwa.  

Celem bada  by o przeanalizowanie produkcyjno ci oraz podstawowych mierników aktywno-
ci dobowej zwierz t kszta tuj cych behawior miesza ców phf × sim w stosunku do stada mleczne-

go czystorasowego phf.  
Badania prowadzono w jednym z Zak adów Do wiadczalnych Instytutu Zootechniki PIB na

grupie krów rasy phf oraz miesza cach rasy phf × sim. Grupy liczy y 20 sztuk i by y utrzymywane 
w tych samych warunkach rodowiskowo- ywieniowych. Analizie poddano ich produkcj  mleczn  
oraz redni  aktywno  godzinow  krów w I, II i III laktacji oraz w okresach 100, 200 i 300 dni
trwania poszczególnych laktacji.  

Stwierdzono w obr bie laktacji, jak i poszczególnych okresów laktacyjnych wy sz  aktywno
byd a rasy PHF. Ró nice w obr bie danej laktacji kszta towa y si  od 3 do 21 kroków na godz. na 
korzy  grupy PHF.  

W analizowanych okresach laktacyjnych najwy sz  aktywno  byd o miesza cowe oraz PHF
przejawia o w ostatnim okresie laktacji – pow. 300. dnia na poziomie odpowiednio 103/h i 111/h 
kroków. Najni sz  aktywno  zaobserwowano u obu grup w 100 dniach I, II i III laktacji. redni
dobowy czas spoczynku na jedno le enie w obu grupach by  podobny (77-78 min), czny czas 
spoczynku nieznacznie wy szy u miesza ców – 473 min/dob . W obu grupach najwi cej czasu na 
odpoczynek przeznacza y krowy w I laktacji (488-516 min/dob ). Byd o rasy PHF charakteryzowa-
o si  wy sz  produkcj  w I, II i III laktacji od 1015 kg w I laktacji do 2694 kg w III laktacji.

W rozk adzie na fazy laktacji ró nice wynosi a od 229 kg w 200 dniach II laktacji do 594 kg w 300
dniu III laktacji na korzy  PHF. Stwierdzono, e byd o miesza cowe charakteryzuje si  wi ksz
zmienno ci  produkcji mleka w poszczególnych fazach danej laktacji. U miesza ców ró nice wy-
nosz  od 350 kg (I laktacja) do 450 kg (III laktacja), natomiast u PHF od 327 kg (III laktacja) do 
377 kg w I laktacji. Na korzy  byd a miesza cowego przemawia zawarto  t uszczu wynosz ca od
3,6% (III laktacja) do 3,7% (I, II laktacja) wzgl dem PHF, gdzie kszta tuje si  ona od 3,4% (I lakta-
cja) do 3,6% (II i III laktacja). Wy sza zawarto  bia ka zosta a odnotowana tylko w I i II laktacji
u miesza ców.  

Poziom komórek somatycznych w mleku u miesza ców by  ni szy. Byd a rasy PHF charakte-
ryzowa o krótsze okresy trwania zasuszenia.   
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Ewa Pecka1*, Andrzej Zachwieja2, Zbigniew Dobrza ski3, ukasz Roszkiewicz3  

WP YW PORY ROKU NA WYBRANE CECHY JAKO CIOWE  
MLEKA KRÓW RASY POLSKIEJ HOLSZTY SKO-FRYZYJSKIEJ 

EFFECT OF SEASON ON THE CHOSEN COW MILK QUALITY PARAMETERS 
OF POLISH HOLSTEIN-FRISIAN BREED 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, 
1 Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej, Zak ad Fizjologii Zwierz t, ul. Norwida 31, 50-375 Wroc aw,  

 2,3 Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t, 2 Zak ad Hodowli Byd a i Produkcji Mleka, 
3 Katedra Higieny rodowiska i Dobrostanu Zwierz t,  ul. Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw,  

*e-mail: ewa.pecka@up.wroc.pl 
 

Celem bada  by a ocena wp ywu sezonu (pory roku) na zmiany w a ciwo ci fizyko-
chemicznych mleka krów rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej odmiany czarnobia ej. 

Badania przeprowadzono w stadzie byd a rasy phf. Zwierz ta utrzymywane by y w systemie 
wolnostanowiskowym i ywione w systemie TMR. Do wiadczeniem obj to 6 krów b d cych od 
pierwszej do szóstej laktacji. Próby mleka pobierano w trakcie próbnych udojów w okresie roku (od 
marca do lutego). W pobranych próbach okre lono sk ad podstawowy (Infrared Milk Analizer 150
firmy Bentley), liczb  komórek somatycznych (aparat Somacount 150 Bentley Instruments Inc), 
udzia  kwasów t uszczowych (za pomoc  chromatografu gazowego firmy Agilent Technologies 
7890A z detektorem FID). Oznaczono równie  profil frakcji bia kowych: -, - i -kazeiny, IgG1,
albuminy surowiczej, -laktoalbuminy – za pomoc  elektroforezy na elu poliakrylamidowym
w obecno ci SDS. Analizowano wybrane parametry mleka w zale no ci od sezonu (pory roku: wio-
sna – III-V, lato – VI-VIII, jesie  – IX-XI, zima – XII-II). 

Zaobserwowano wp yw (P < 0,01) pory roku na poziom bia ka ogólnego, laktozy, suchej masy 
w mleku. Stwierdzono znacznie zwi kszony udzia  bia ka i suchej masy w sezonie jesiennym 
w odniesieniu do pozosta ych pór roku. Zawarto  laktozy kszta towa a si  na najni szym poziomie 
w sezonie letnim (4,68%), a najwy szym w zimowym (4,92%). St enie procentowe frakcji bia -
kowych w poszczególnych sezonach nieznacznie si  zmienia o. Najwi kszy udzia  -kazeiny zaob-
serwowano w sezonie wiosennym (10,73%), a najni szy w sezonie letnim (8,39%). Odnotowano 
wp yw (P < 0,05) sezonu na poziom C12:0, C16:0, sum  nienasyconych kwasów t uszczowych, 
C14:1, C16:1, C18:2n6c, C20:4n6. Najwy szym udzia em nienasyconych kwasów t uszczowych
charakteryzowa o si  mleko w okresie zimowym, a najni szym w sezonie letnim. Mleko krów
w okresie jesiennym odznacza o si  najwy szym st eniem CLA (0,55 g/100 g t uszczu), a w okre-
sie letnim najni szym (0,40 g/100 g t uszczu). Stwierdzono trend statystyczny w zakresie wp ywu
sezonu na liczb  komórek somatycznych. Maksymaln  liczb  KS odnotowano latem (1053,56
× 1000/ ml), a minimaln  wiosn   (180,33 × 1000/ml). 

Analizuj c uzyskane rezultaty mo na stwierdzi , e letnia pora roku wp ywa na pogorszenie 
w a ciwo ci fizykochemicznych oraz obni enie udzia u nienasyconych kwasów t uszczowych
w mleku krów, co przy ywieniu krów systemem TMR mo e wynika  z wp ywu temperatury. 
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Ewa Pecka1*, Andrzej Zachwieja2, Milan Vasil3, Wojciech Zawadzki1, Juraj Ele ko3,  
Frantšek Zigo3, Zuzana Farkašová3 

WP YW GRONKOWCÓW KOLAGULAZO-UJEMNYCH NA  
ZMIANY W A CIWO CI FIZYKO-CHEMICZNYCH SIARY KRÓW 

EFFECT OF COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI ON CHANGES IN 
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF BOVINE COLOSTRUM  

1 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 
Department of Biostructure and Animal Physiology, ul. Norwida 31, 50-375 Wroclaw, 

2 Wroclaw  University of Environmental and Life Sciences, 
Department of Cattle Breeding and Milk Production, ul. Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw, 

3 Department of Animal Breeding, University of Veterinary Medicine and Pharmacy, 
ul. Komenskeho 73, Kosice 041 81, Slovak Republic, 

*e-mail: ewa.pecka@up.wroc.pl 
  

Celem przeprowadzonych bada  by a ocena wp ywu gronkowców kolagulazo-ujemnych 
(CNS) na zmiany w a ciwo ci fizykochemicznych siary krów.   

Badania przeprowadzono w stadzie krów rasy Slovak Pied (z udzia em genów rasy HF). Zwie-
rz ta utrzymywane by y w systemie wolnostanowiskowym, a podstaw  ywienia krów by a mie-
szanka pe noporcjowa TMR. Do wiadczeniem obj to 27 krów wybranych ze stada na zasadzie ana-
logów, uwzgl dniaj c wiek. Próby siary pobrano w trakcie pierwszego pe nego doju po porodzie.
W uzyskanych próbach wykonano badania mikrobiologiczne w celu okre lenia poziomu infekcji
bakteryjnych z u yciem testów STAPHYtest 24. Identyfikacj  poszczególnych szczepów wykonano 
przy u yciu oprogramowania TNW Pro 7.5  (Erba Lachema, Brno, Czech Republic). 

W pobranych próbach okre lono sk ad podstawowy siary (Infrared Milk Analizer 150 firmy
Bentley), ogóln  liczb  drobnoustrojów (aparat Bactocount 70 firmy Bentley), liczb  komórek so-
matycznych (aparat Somacount 150 Bentley Instruments Inc). Zmierzono poziom kwasowo ci 
czynnej (pehametr Level 2). Oznaczono  równie  profil frakcji bia kowych: -, - i -kazeiny albu-
miny surowiczej, -laktoalbuminy za pomoc  elektroforezy na elu poliakrylamidowym w obecno-
ci SDS.  

W zale no ci od stopnia infekcji drobnoustrojami próby siary przydzielono do grup: I – siara 
krów, u których nie zaobserwowano infekcji drobnoustrojami, w II grupie zaobserwowano kolagu-
lazo-negatywne gronkowce. Wyniki bada  opracowano statystycznie za pomoc  jednoczynnikowej
analizy wariancji ANOVA przy u yciu programu STATISTICA 10.0. 

W próbach siary krów w grupie II stwierdzono obecno : Staphylococcus xylosus (n = 4)
Staphylococcus warneri (n = 2), Staphylococcus sciuri (n = 8). Odnotowano wp yw infekcji bakte-
ryjnej na wzrost poziomu komórek somatycznych oraz suchej masy. Próby siary zainfekowane
gronkowcami odznacza y si  ni sz  (p < 0,05) ogóln  liczb  drobnoustrojów. Obecno  CNS wp y-
n a w niewielkim stopniu na obni enie poziomu laktozy (z 2,52 do 2,24%) i t uszczu (z 6,24 do 
5,59). Zaobserwowano ni szy (p < 0,05) poziom pH w próbach siary pozyskanej od krów nie zain-
fekowanych drobnoustrojami CNS. W grupie II zaobserwowano obni enie (p < 0,05) udzia u 

-kazeiny. Próby siary krów grupy I charakteryzowa y si  wy szym udzia em -kazeiny, -kazeiny, 
-laktoalbuminy oraz ni szym poziomem albuminy surowiczej.  

Rezultaty przeprowadzonych bada  wskazuj , e obecno  kolaguglazo-negatywnych gron-
kowców powoduje niewielkie zmiany w sk adzie podstawowym, ale znacz co wp ywa na ni szy 
udzia   -kazeiny w siarze krów, co mo e wiadczy  o obni eniu jej warto ci od ywczej.  
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Janina Pogorzelska*, Jan Mici ski  

ZAWARTO  SK ADNIKÓW MINERALNYCH W WYBRANYCH FAZACH 
OKRESU SIAROWEGO KRÓW 

MINERAL CONTENT IN CHOSEN PHASES OF THE COLOSTRUM PERIOD 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie,  

Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t, Katedra Hodowli Byd a i Oceny Mleka, 
 ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: jastor@uwm.edu.pl   

  
Badania przeprowadzono w stadzie krów rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej, ywionych 

w systemie TMR,  w gospodarstwie rolno-hodowlanym pó nocno-wschodniej Polski. Dokonano 
oceny zawarto ci wybranych sk adników mineralnych (Ca, K, Mg, Na, Zn) w siarze  pobranej 
w 1,8, 16 godzinie oraz w 3 i 5 dniu po porodzie krów. Do oznacze  wykorzystano  spektrometr 
absorpcji atomowej SpectrAA280FZ, Varian.  Próby siary poddawano mineralizacji w piecu mikro-
falowym Mars Xpress (Candela). 3 ml siary mineralizowano w obecno ci 6 ml 65% kwasu azoto-
wego i 1 ml 30% kwasu solnego. Do ka dej serii mineralizacji wykonywano 2 próby lepe i prób  
certyfikowanego materia u referencyjnego (GBC Polska). Zmineralizowany materia  rozcie czano
w kolbkach miarowych o pojemno ci 25 cm3. W mineralizatach oznaczano zawarto  podanych 
wy ej pierwiastków z wykorzystaniem spektrometru absorpcji atomowej z atomizacj  p omieniow
(powietrze-acetylen). Zawarto  Na, K, Ca oraz Mg oznaczano w obecno ci modyfikatora (chlorek
cezu i lantanu).  

Najwi ksza (3533 mg/l) zawarto  Ca wyst powa a w siarze pobranej  w 1. godzinie po poro-
dzie, po czym mala a. Najmniejsz , tj. ni sz  o 47,72%, zawarto  Ca odnotowano w 3. dniu. Du o 
ni sze warto ci dla zawarto ci Ca w siarze z pierwszego doju poda  Sroka [1999]. Zawarto  K by a 
najni sza w 1. godzinie po wycieleniu i wynosi a 1519 mg/l. Do 3. dnia po wycieleniu zawarto  
tego pierwiastka by a na podobnym poziomie,  wynosz c od 1663 w 8 h do 1565 (3. dzie ).  

W 5. dniu po porodzie zawarto  K przekroczy a poziom 1700 mg/l. Zawarto  Mg w siarze
by a najwy sza w 1. godzinie po porodzie, przekraczaj c poziom 324 mg/l. W kolejnych okresach
bada  odnotowano sukcesywny spadek zawarto ci Mg do poziomu 115 mg/l w 5. dniu okresu sia-
rowego; taka zawarto  odpowiada ilo ci tego sk adnika w mleku, o czym wiadcz  wyniki podane 
przez  Matwijczuk [2013]. Zawarto  Na w 1. godzinie po porodzie kszta towa a si  na poziomie 
631 mg/l, w 8. godzinie zawarto  obni y a si  do 604 mg/l, by w kolejnym okresie bada  wzrosn  
do 624 mg/l i w 5. dniu okresu siarowego spa  do poziomu 564 mg/l. Wraz z up ywem czasu od 
wycielenia zawarto  Zn mala a. Najwy sz  zawarto  odnotowano w 1. godzinie po porodzie 
(24 mg/l), a w kolejnych okresach bada  zawarto  tego pierwiastka obni a a si , osi gaj c poziom 
6,0 mg/l w 5. dniu po porodzie.  

Czynnikiem ró nicuj cym zawarto  sk adników mineralnych w siarze by  czas up ywaj cy od
wycielenia krów. Najbogatszym ich ród em by a siara pozyskana w pierwszych godzinach po po-
rodzie. 
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Jolanta Ró a ska-Zawieja*, Anna Nienartowicz-Zdrojewska,  
Zbigniew Sobek, Mateusz Wojtu   

RODZIME RASY BYD A W KRAJOWEJ HODOWLI 

THE HOME RACE CATTLE IN THE NATIONAL BREEDING  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierz tach, 

 Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t,  ul. Wojska Polskiego 28, 60-665 Pozna ,  
*e-mail: jolek@up.poznan.pl 

 
Pierwsz  ras  byd a obj t  ochron  zasobów genetycznych w Polsce – w 1999 roku – by a rasa 

polska czerwona. Byd o bia ogrzbiete w czono do puli rezerwy genetycznej w 2004 roku, byd o 
rasy polskiej czerwono-bia ej i czarno-bia ej odpowiednio w roku 2007 i 2008. Rasy te maj  du e 
znaczenie ze wzgl du na rol , jak  pe ni y w historii swoich regionów – by y i dalszym ci gu s  
ywym wiadectwem tradycji i kultury materialnej lokalnych spo eczno ci. Obecnie rodzime rasy 

byd a stanowi  w Polsce nieco ponad 1,3% ogólnej populacji wszystkich ras byd a utrzymywanych 
i podlegaj cych ocenie warto ci u ytkowej w kraju. W ród ras rodzimych byd a 39,5% stanowi 
rasa polska czerwono-bia a, 32,2% rasa polska czerwona, 23,4% rasa polska czarno-bia a, 4,9% 
bia ogrzbieta. Tendencje wzrostowe liczebno ci pog owia obserwuje si  dla krów rasy polskiej 
czerwono-bia ej, polskiej czerwonej i bia ogrzbietej, natomiast tendencj  spadkow  zauwa a si  
w pog owiu rasy polskiej czarno-bia ej.  

Na podstawie analizy wyników oceny u ytkowo ci mlecznej w latach 2008-2013 mo na 
stwierdzi , e rednia wydajno  krów rasy polskiej czerwono-bia ej by a najwy sza w ród krów 
rodzimych ras i wynosi a 4680 kg mleka. Nieco ni sz  redni  wydajno ci  mleka za analizowany 
okres czasu odznacza y si  krowy rasy polskiej czarno-bia ej – 4663 kg i bia ogrzbietej – 4050 kg. 
Najni sz  redni  wydajno ci  charakteryzowa y si  krowy rasy polskiej czerwonej, które jako 
jedyne nie przekroczy y progu 4000 kg i da y rednio 3780 kg mleka w laktacji, za to mleko tej rasy 
odznacza o si  rednio najwi ksz  zawarto ci  t uszczu (4,3%) oraz bia ka (3,34%). Rozpatruj c 
redni  zawarto  t uszczu w mleku stwierdzono, e wszystkie z analizowanych ras osi gn y próg 

4,0%, przy czym najni sz  redni  równ  4,0% odnotowano dla krów bia ogrzbietych. Dla krów 
rasy polskiej czarno-bia ej i polskiej czerwono bia ej rednia procentowa zawarto  t uszczu 
w mleku wynosi a odpowiednio: 4,13% i 4,08%. Analizuj c redni  zawarto  bia ka w mleku,
stwierdzono niewielkie ró nice pomi dzy poszczególnymi rasami: rasa polska czerwono-bia a 
3,25%, rasa polska czarno-bia a 3,26%, rasa bia ogrzbieta 3,28%, z wyj tkiem wymienionej wcze-
niej rasy czerwonej. 

Analiza wyników oceny u ytkowo ci mlecznej krów ras rodzimych w analizowanym okresie 
2008-2013 pozwala stwierdzi  wysok  zgodno  wydajno ci mleka oraz zawarto ci jego podsta-
wowych sk adników z przyj tymi wzorcami rasowymi. Oznacza to, i  programy hodowlane ustalo-
ne dla ka dej rasy s  skrupulatnie przestrzegane przez hodowców. Przestrzeganie zasad doboru par 
do kojarze  pozwoli na utrzymanie i utrwalanie w czysto ci genetycznej populacji osobników by-
d a rodzimego.  
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Jolanta Ró a ska-Zawieja*, Zbigniew Sobek,  
Marta Pachocka, Anna Nienartowicz-Zdrojewska  

KONTROLA U YTKOWO CI POZWALA NA  
UJAWNIANIE WARTO CI HODOWLANEJ KRÓW 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierz tach, 
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, ul. Wojska Polskiego 28, 60-665 Pozna ,  

*e-mail: jolek@up.poznan.pl 
 

 Informacje z próbnego udoju o ilo ci udojonego mleka i jego sk adzie s  niezb dne do prawi-
d owego zbilansowania dawki pokarmowej. Dzi ki zbilansowaniu dawki i dobremu pokryciu zapo-
trzebowania paszowego wynikaj cego z poziomu produkcji, pozwalamy na ujawnienie si  wysokiej 
mleczno ci zgodnej z potencja em genetycznym krów b d cych w stadzie. W celu potwierdzenia 
tego, e dla prawid owego konstruowania zbilansowanej dawki pokarmowej potrzebne s  precyzyj-
ne informacje o produkcyjno ci przeprowadzono analiz  danych w jednej z  mleczarni dzia aj cej 
na terenie Polski wschodniej. Dane pochodzi y z okresu 5 lat (2009-2014) i obejmowa y wszystkich 
dostawców. Obliczenia oparto na informacjach o dobowej produkcji mleka i sk adzie mleka bada-
nym na próbie zbiorczej. Wykazano, e stada obj te ocen  u ytkowo ci osi ga y zacznie wy sz  
wydajno  ni  stada nie obj te kontrol . Jednocze nie mo na zaobserwowa  znaczny spadek wy-
dajno ci mlecznej w przypadku stad wychodz cych spod oceny oraz jej stopniowy wzrost w przy-
padku stad wchodz cych pod ocen  (wykres 1). 

  

Powy szy wykres dowodzi przydatno ci oceny u ytkowo ci mlecznej dla lepszego okre lenia 
zapotrzebowania pokarmowego krów. Pozwala to na zoptymalizowanie dawki pokarmowej, co 
w efekcie skutkuje wy sz  wydajno ci  mleka w stadzie. Na wykresie 1 mo na równie  zauwa y , 
e obory, które zdecydowa y si  na ocen  u ytkowo ci mlecznej, wyra nie poprawi y swoj  wy-

dajno  w badanym okresie. Równie  w przypadku zawarto ci bia ka i t uszczu w mleku mo na 
zaobserwowa  wy szy poziom tych sk adników mleka w ocenianych stadach. Wahania zawarto ci 
badanych sk adników mleka wynikaj  z sezonowej dost pno ci do bazy pokarmowej. Ni szy po-
ziom sk adników mleka w oborach nie b d cych pod ocen  przez ca y okres bada  (pomimo waha  
sezonowych) wskazuje na z e zbilansowanie dawek pokarmowych w tych stadach. Bez wiedzy 
o produkcyjno ci uzyskiwanej z kontroli u ytkowo ci nie mo na optymalnie okre li  zapotrzebo-
wania krowy, a wi c dawka tworzona bez tej wiedzy nie mo e by  dobrze zbilansowana. Kontrola
u ytkowo ci nie tylko jest potrzebna do oceny warto ci hodowlanej, ale te  jest wa nym warun-
kiem ujawnienia si  warto ci hodowlanej. 
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Ewa Salamo czyk*, Piotr Guli ski  

WP YW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA UDZIA  PRÓB MLEKA 
O OKRE LONYM STOSUNKU T USZCZU DO BIA KA 

EFFECT OF SOME FACTORS ON THE PROPORTION OF MILK SAMPLES 
WITH SPECIFIC FAT TO PROTEIN RATIO 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Byd a i Oceny Mleka, 
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  

*e-mail: ewa.salamonczyk@uph.edu.pl 
 

Stosunek zawarto ci t uszczu do zawarto ci bia ka w mleku jest dobrym wska nikiem oceny 
prawid owo ci ywienia krów mlecznych, g ównie doboru sk adników paszowych w dawce ywie-
niowej. Prawid owy stosunek t uszcz/bia ko w mleku to 1,1-1,3. Niekorzystne sytuacje wyst puj  
wtedy, gdy w mleku jest du o wy sza zawarto  bia ka ni  t uszczu lub du o wy sza zawarto  
t uszczu ni  bia ka. Je li ten stosunek przyjmuje warto ci ni sze od 1, mo e to oznacza  wyst po-
wanie subklinicznej kwasicy wacza, natomiast przy warto ci >1,4 – subkliniczn  ketoz .  

Celem pracy by a ocena wp ywu wybranych czynników rodowiskowych na cz stotliwo  wy-
st powania prób mleka o okre lonym stosunku t uszczu do bia ka, w wybranych stadach byd a
mlecznego.  

Analizie poddano u ytkowo  mleczn  krów populacji aktywnej, utrzymywanych na terenie
po udniowo-wschodniej Polski, wycielonych w latach 2005-2008. Oceniono cznie 39739 laktacji 
pe nych, w tym: 10878 laktacji 1; 15284 laktacje 2 i 3; 7900 laktacji 4 i 5 oraz 5677 laktacji
6 i dalszych. Oceniano wp yw wybranych czynników, takich jak: laktacja (1; 2-3; 4-5; 6), miesi c 
laktacji (1; 2;….;10), poziom produkcji mleka w laktacji standardowej, kg ( 6000; 6001-8000; 
8001-10000; >10000) oraz d ugo  okresu zasuszenia, dni ( 45; 46-60; >60), na procentowy udzia  
prób mleka o okre lonym stosunku t uszczu do bia ka w mleku. Wyodr bniono nast puj ce prze-
dzia y stosunku t uszcz/bia ko w mleku: 1,09; 1,1-1,39; 1,40, wyliczone jako rednia ze wszyst-
kich prób w laktacji standardowej.  

Przeci tna wydajno  mleka w laktacji 305-dniowej ocenianej populacji krów mlecznych wy-
nosi a 6221 kg, przy redniej zawarto ci t uszczu i bia ka odpowiednio: 4,23% i 3,24%.  

Na podstawie wylicze  stwierdzono, e 68,1% prób mleka to próby, w których stosunek t usz-
czu do bia ka by  optymalny (1,1-1,3). Prób mleka, w których wska nik t uszcz/bia ko wynosi  

1,4, by o 23,8%. Pozosta e 8,1% to próby o stosunku t uszczu do bia ka 1,09.  
Ocena wp ywu wybranych czynników na udzia  prób mleka o okre lonym stosunku

t uszcz/bia ko w mleku pozwoli a na stwierdzenie, e najni szy udzia  prób z optymalnym stosun-
kiem t uszcz/bia ko wyst powa  w 1. i 2. miesi cu laktacji (49,6% i 52,5%). Porównuj c procento-
wy udzia  prób mleka z okre lonym wska nikiem t uszcz/bia ko w grupach krów w poszczególnych
laktacjach wykazano, e w mleku pierwiastek by  najni szy udzia  prób z optymalnym stosunkiem 
analizowanego parametru (66,3%), a najwy szym udzia em prób mleka (27,2%) – wynosz cym 

1,4. Natomiast najwy szy udzia  prób mleka z optymalnym stosunkiem t uszcz/bia ko stwierdzo-
no: w 8., 9. i 10. miesi cu laktacji (odpowiednio: 70,1%, 71,2%, 71,3%), w grupach zwierz t pro-
dukuj cych od 8001 do 10000 kg (71,4%) i powy ej 10000 kg mleka w laktacji standardowej
(70,6%) oraz w mleku krów, których okres zasuszenia by  krótszy ni  45 dni (70,1%).   

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e najwy szy procentowy udzia  prób mleka o optymalnym
stosunku t uszczu do bia ka uzyskano w mleku krów: najstarszych (laktacje 6 i dalsze), w ostatnich 
trzech miesi cach laktacji 10-miesi cznej oraz krów produkuj cych powy ej 8000 kg mleka w lak-
tacji standardowej. 
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Anna Sawa*, Ma gorzata Jankowska, Wojciech Neja, Sylwia Kr el-Czopek  

WP YW CI Y POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ  NA PRZEBIEG PORODU 
I MIERTELNO  OKO OPORODOW  

EFFECT OF SINGLE AND MULTIPLE PREGNANCIES ON PARTURITION 
PROCESS AND PERINATAL MORTALITY 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Zak ad Hodowli Byd a, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, *e-mail: sawa@utp.edu.pl 

 
Zainteresowanie przebiegiem porodu wynika ze zwi kszonej miertelno ci oko oporodowej ciel t,

b d cej konsekwencj  trudnych porodów. W wi kszo ci krajów terminem miertelno ci oko oporodowej
okre la si  przypadki martwo urodzonych ciel t lub pad ych do 24 godzin po urodzeniu. Badania Johan-
sona i Bergera [2003] dowiod y, e rodzenie martwych p odów i ci kie porody s  to ró ne cechy, które
nale y doskonali  w populacji oddzielnie. W ród czynników wp ywaj cych na cz stotliwo  wyst powa-
nia trudno ci porodowych wymienia si  [Gregory i in., 1996; Gregory i in., 2013; Ku ma, 1998; Wiel-
gosz-Groth i in., 1999; Ku ma i in., 1994; Pogorzelska i Nogalski, 2010; Skrzypek i in., 1989] ci  bli -
niacz , daj c  mo liwo  wzrostu ogólnej liczby ciel t. 

Celem bada  by a analiza wp ywu ci y pojedynczej i mnogiej oraz p ci ciel t na przebieg porodu i
miertelno  oko oporodow . 

Materia  do bada  pochodzi  z bazy danych SYMLEK i dotyczy  informacji o 148385 porodach
krów rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej odmiany czarno-bia ej, nale cych do populacji aktywnej na 
Pomorzu i Kujawach, które wycieli y si  po raz pierwszy w 2006 roku i by y u ytkowane lub wybrako-
wane do ko ca 2012 roku. Za pomoc  testu niezale no ci Chi2 [SAS, 2011] analizowano: 

–  wp yw ci y pojedynczej, bli niaczej i trojaczej na przebieg porodu, 
–  w obr bie rodzaju porodu (pojedynczy, bli niaczy, trojacy) wp yw p ci na przebieg porodu

i miertelno  ciel t.  

Ponadto wykorzystuj c analiz  wariancji oceniono wp yw rodzaju porodu oraz przebiegu porodu na 
miertelno  ciel t. Istotno  ró nic sprawdzono testem Scheffe’go [SAS, 2011]. Wyniki testu Chi2

wskazuj  na wp yw (P  0,01) liczby urodzonych ciel t na przebieg porodu. Wraz ze wzrostem liczby
p odów wzrasta  z 4,3 do 28,6% udzia  porodów trudnych. Analiza wyników dotycz ca wp ywu urodzo-
nych ciel t na przebieg porodu wskazuje, e z wi ksz  atwo ci  rodzi y si  ja óweczki ni  buhajki, przy
czym jedynie w przypadku porodów pojedynczych wp yw ten zosta  potwierdzony statystycznie (P 
0,01). W przypadku porodów bli niaczych najwi kszy udzia  porodów atwych stwierdzono, gdy rodzi y 
si  dwie ja óweczki, natomiast trudnych, bardzo trudnych i cesarskich ci , gdy rodzi a si  ja óweczka 
i buhajek. Wyniki bada  w asnych wskazuj  na wi ksz  miertelno  oko oporodow  bli ni t, jednak 
pomimo strat z jednego wycielenia bli niaczego uzyskano 1,81 ciel t ywych, natomiast z wycielenia
pojedynczego tylko 0,92. W przypadku porodów pojedynczych stwierdzono podobny odsetek (46%)
urodze  ywych, normalnych buhajków i ja ówek, natomiast odsetek martwych buhajków by  ponad
3-krotnie wi kszy ni  martwych ja ówek. Analizuj c wycielenia bli niacze, stwierdzono najwy szy 
udzia  (39,84%) obu ywo urodzonych, normalnych ciel t, gdy bli ni ta by y ró nej p ci, natomiast 
najni szy (22,81%) – gdy by y to dwa buhajki. W ród buhajków cz ciej wyst powa a miertelno
oko oporodowa ni  u ja ówek. Stwierdzono tak e, e ci a mnoga zwi ksza ryzyko miertelno ci oko o-
porodowej ciel t.  

Wykazano wp yw (P  0,01) liczby urodzonych ciel t i ich p ci na przebieg porodu i miertelno
oko oporodow . Stwierdzono ponadto, e wraz ze wzrostem stopnia trudno ci porodu wzrasta a mier-
telno  oko oporodowa ciel t. Przy porodach okre lonych jako bardzo ci kie ryzyko miertelno ci 
oko oporodowej ciel cia, niezale nie od jego p ci, zwi ksza o si  10-krotnie w stosunku do porodu sa-
modzielnego.
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Beata Sitkowska1*, Dariusz Piwczy ski1, Joanna Aerts2, Mariusz Wa kowicz2 

ZASTOSOWANIE DRZEW DECYZYJNYCH W PROGNOZOWANIU  
WYSOKIEJ LICZBY KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU  

W STADACH Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM DOJU 

USE OF DECISION-TREE IN DETECTION OF HIGH LEVEL OF SOMATIC 
CELL IN MILK ON FARM WITH AUTOMATIC MILKING SYSTEM 

1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  

2 Lely East sp. z o.o, Ciele, ul. Toru ska 18, 86-005 Bia e B ota, 
*e-mail: sitkowskabeata@gmail.com 

 
Szybkie wykrywanie stanów zapalnych wymion u krów jest bardzo wa ne nie tylko ze wzgl -

du na konieczno  utrzymania prawid owej jako ci mleka, ale równie  na stan zdrowia krów, 
a w konsekwencji na ich dobrostan.  Obecnie mastitis jest ci gle, w chowie byd a mlecznego, jedn  
z najcz stszych i najdro szych chorób. Podwy szona zawarto  komórek somatycznych w mleku
krów w stadach, w których prowadzony jest pe en monitoring wszystkich wska ników zwi zanych
z mleczno ci , mo e by  stosunkowo szybko wykryta. Zmiany poziomów wybranych parametrów, 
jeszcze przed wyst pieniem objawów zapalenia wymion, pozwalaj  przewidzie  taki scenariusz.
Hodowcy maj  do dyspozycji szeroki wachlarz pomiarów, z których cz  uznawana jest za dobre 
indykatory stanów zapalnych wymion, m.in. kolor, przewodno  i temperatura mleka okre lona
w ka dej wiartce wymienia podczas ka dego doju w robocie udojowym. Dodatkowo robot, jako 
jeden z otrzymanych rezultatów, podaje informacje o prawdopodobnych stanach zapalnych wy-
mion. Celem bada  by o zastosowanie drzew decyzyjnych w wykrywaniu (prognozowaniu) czynni-
ków wp ywaj cych na podwy szenie poziomu komórek somatycznych w mleku krów. Materia  do 
bada  stanowi y dane pochodz ce ze stada wyposa onego w automatyczny system doju, zlokalizo-
wanego w województwie kujawsko-pomorskim. cznie zebrano dane od 255 krów, ostatecznie do
oblicze  wykorzystano 1423 doje. W ca ym analizowanym okresie pobierania danych zwierz ta, 
podzielone na odpowiednie grupy w zale no ci od stadium laktacji, ywione by y w ten sam spo-
sób. Zainstalowane roboty Lely Astronaut L4 pozwoli y na zgromadzenie szczegó owych danych
o mleczno ci zwierz t. Analizowano zmiany w poziomie komórek somatycznych w zale no ci od
laktacji, klasy wydajno ci podczas doju, sezonu produkcyjnego, przewodno ci, czasu prze uwania.
Zebrany materia  liczbowy opracowano statystycznie, pos uguj c si  oprogramowaniem SAS.
W badanym stadzie oko o 70% krów doi o si  rednio 2,5 razy na dob . Od wi kszo ci zwierz t
podczas doju otrzymywano oko o 30 kg mleka, w tej grupie oko o 5% stanowi y doje z podwy szo-
n  zawarto ci  komórek somatycznych (ponad 400 tys.). Zaobserwowano równie , e oko o 14% 
dojów laktacji trwaj cej ponad 305 dni mia o zawarto  komórek somatycznych powy ej normy.
Jednocze nie podwy szona zawarto  komórek somatycznych nie by a zwi zana z por  roku;
w ka dym sezonie kszta towa a si  na poziomie oko o 7%. Najni szy poziom komórek somatycz-
nych zaobserwowano w grupie pierwiastek. Dojom o podwy szonej zawarto ci komórek somatycz-
nych towarzyszy a wy sza przewodno  i pr dko  przep ywu mleka oraz d u szy czas prze uwa-
nia tych krów.  Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono, e w badanym 
stadzie liczba dojów o podwy szonej zawarto ci komórek somatycznych stanowi a nieca e 10%.
Stwierdzono, e mo liwe jest zaproponowanie modelu drzewa decyzyjnego do prognozowania po-
ziomu komórek somatycznych; w przeprowadzonych badaniach wyselekcjonowano nast puj ce 
istotne czynniki: laktacj , klas  wydajno ci mleka w doju oraz przewodno  mleka. Za podstawowe 
kryterium okre laj ce poziom komórek somatycznych przyj  mo na przewodno  mleka podczas
doju; warto  progowa w przeprowadzonej analizie wynios a 74,87 μS (Mikrosimens); w tej grupie 
dojów ponad 25% stanowi y próby z zawarto ci  komórek somatycznych ponad 400 tys.   
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Ewa Wójcik*, Ma gorzata Szostek, El bieta Smalec  

WYMIANY CHROMATYD SIOSTRZANYCH W CHROMOSOMACH BYD A  

SISTER CHROMATID EXCHANGE IN THE CHROMOSOMES CATTLE 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioin ynierii i Hodowli Zwierz t,  

Katedra Genetyki i Hodowli Koni, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  
*e-mail: ewa.wojcik@uph.edu.pl 

 
Test wymiany chromatyd siostrzanych (ang. Sister Chromatid Exchange – SCE) jest bardzo 

czu ym i cennym testem pozwalaj cym wykry  uszkodzenia jedno- i dwuniciowe DNA powsta e 
w wyniku b dnie dzia aj cego mechanizmu replikacji DNA i mechanizmów naprawy tych uszko-
dze . Test ten daje odpowied , w jakim stopniu chromosomy s  wra liwe na czynnik uszkadzaj cy 
i jakie jest nat enie jego genotoksycznego dzia ania.  

Celem bada  by a ocena stabilno ci chromosomów byd a testem SCE. W badaniach wykorzy-
stano chromosomy mitotyczne wyhodowane z limfocytów krwi obwodowej 8 ras byd a. Preparaty 
chromosomowe barwiono technik  FPG wed ug Kihlman i Kronborg [1975]. Chromosomy nast p-
nie poddano analizie mikroskopowej, komputerowej i statystycznej.  

Dokonano oceny cz sto ci wyst powania wymian chromatyd siostrzanych w chromosomach 
 u analizowanych ras byd a. rednia cz sto  SCE u byd a wynosi a 5,1±1,4. Szczegó owa analiza
chromosomów ujawni a ró nice w cz sto ci zachodzenia niestabilno ci u poszczególnych ras. Naj-
mniejsz  redni  cz sto  wymian chromatyd siostrzanych zaobserwowano u krów polskich czer-
wonych (4,3±1,3), nast pnie u krów bia ogrzbietych (4,6±1,2), montbeliarde (4,8±1,3), polskich 
czarno-bia ych (4,9±1,3) i polskich czerwono-bia ych (5,0±1,3), simental (5,2±1,1) jersey (5,6±1,0),
polskiej holsztyno-fryzyjskiej (6,4±1,4). Wymiany chromatyd siostrzanych to skomplikowana
i z o ona cecha gatunkowa o pod o u wieloczynnikowym. Ró ne warto ci tej cechy u badanych ras
byd a  mog  wynika  z wp ywu ró nych czynników endo- i egzogennych o dzia aniu mutagennym 
i genotoksycznym na funkcjonowanie wielu mechanizmów komórkowych, mi dzy innymi na pro-
ces replikacji i naprawy uszkodze  DNA. Bardzo wa nym czynnikiem jest rasa zwierz t, p e  oraz 
wiek. Czynniki te oprócz wp ywów rodowiskowych w sposób istotny wp ywaj  na poziom uszko-
dze  materia u genetycznego zwierz t. Pomi dzy analizowanymi rasami byd a zaobserwowano
zró nicowanie w redniej liczbie SCE. Wykorzystany w badaniach test SCE to cytogenetyczne
narz dzie, s u ce jako krótkoterminowy test przesiewowy. Wykorzystywany jest on do oceny 
wp ywu czynników fizycznych i chemicznych o potencjalnych w a ciwo ciach mutagennych i ge-
notoksycznych na organizm zwierz cy. Wyniki testu pozwalaj  na wyeliminowanie mutagenów, ale
równie  mog  pos u y  do przewidywania mo liwych skutków genetycznych w komórkach zwie-
rz t i oceni  ich genetyczn  odporno . 
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Piotr Wójcik1*, Adam Lasek2, Marzena Cwynar3  

CZYNNIKI RODOWISKOWE OGRANICZAJ CE  
UTRZYMANIE PASTWISKOWE BYD A MLECZNEGO 

ENVIRONMENTAL FACTORS TO REDUCE GRAZING SYSTEM  
IN DAIRY CATTLE 

1 Instytut Zootechniki PIB, 2 Alta Polska sp. z o.o., 3 Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., 
*e-mail: piotr.wojcik@izoo.krakow.pl 

 
Wykorzystanie naturalnych pastwisk w hodowli byd a mlecznego z powodów techniczno-

-organizacyjnych od lat zast powane jest okólnikami. Na terenie po udniowej Polski, gdzie dominu-
j  gospodarstwa ma e, ta forma utrzymania byd a nadal jest jednak praktykowana. Istotnym pro-
blemem jest jednak du a zmienno  warunków pogodowych z sezonie wypasu, która w du ej mie-
rze wp ywa na behawior krów i poziom produkcji. Celem bada  by o okre lenie wp ywu wybra-
nych czynników rodowiskowych na aktywno  krów mlecznych na pastwisku oraz ich wydajno  
mleczn .   

Badania prowadzono w jednym z Zak adów Do wiadczalnych Instytutu Zootechniki, gdzie
wybrana grupa krów przez ca y okres sezonu pastwiskowego by a wypasana od 9.00-17.00. Anali-
zowano warunki atmosferyczne (tempera tur , si  wiatru, opady deszczu) oraz aktywno  – po-
przez zamocowane pedometry na nogach zwierz t. Odczytu dokonywano dwa razy dziennie pod-
czas doju, gdzie analizowano tak e indywidualn  wydajno  krów w doju. 

Na podstawie rednich warto ci badanych cech stwierdzono, e warunki atmosferyczne panu-
j ce na pastwisku determinowa y aktywno  dobow  zwierz t. Przy temperaturze powietrza do
10°C rednia aktywno  godzinowa wynosi a 141 kroków. Wzrost o kolejne 10°C spowodowa  
wzrost aktywno ci o 25% oraz cz stotliwo ci odpoczynku o 6%, przy skróconym rednim cznym
czasie spoczynku o 9% do poziomu 602 minut na dob . Obserwowany wzrost wydajno ci mlecznej 
w zakresie temperatury 10-15°C zosta  zahamowany przy temperaturze 20°C i utrzymywa  si  na
poziomie 11,4 kg w doju. Wzrost pr dko ci wiatru z 5 do 15 m/s skutkowa  zmniejszeniem aktyw-
no ci krów o 18%, wzrostem cz stotliwo ci odpoczynków o 19% i redniego czasu spoczynku 
o 10% oraz cznego czasu spoczynku w dobie o 60 minut. Odnotowano tak e zmiany na nieko-
rzy  w wydajno ci mlecznej (spadek o 4,5% w doju). Przy opadach deszczu do 50 mm aktywno  
byd a mlecznego by a na poziomie 170 kroków na godzin , a dalszy wzrost opadów powodowa  
spadek aktywno ci do poziomu 151 kroków. Cz stotliwo  odpoczynku nie ulega a zmianie, a je-
dynie wyd u y  si  redni czas spoczynku. Tym samym czny czas spoczynku wzrós  o 6%, co
stanowi 38 minut na dob . Nie stwierdzono natomiast zmian w poziomie produkcji mleka w udoju.
Badania wykaza y, e nadmierny wzrost aktywno ci zwierz t z 100 kroków na godzin  do ponad
300 skutkuje nie tylko zmniejszeniem si  cznego czasu odpoczynku, ale tak e spadkiem wydajno-
ci mlecznej badanych krów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEKCJA CHOWU I HODOWLI KONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONIESIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Koni 

Bydgoszcz ’2015

 

 43 

Romana Augustyn*, Bogus awa D ugosz, Barbara D bowska, Magdalena Pieszka,  
Jaros aw uszczy ski, Weronika Pisarczyk, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

CHARAKTERYSTYKA KONI STARTUJ CYCH W MISTRZOSTWACH POLSKI 
M ODYCH KONI W DYSCYPLINIE WKKW  

CHARACTERISTICS OF HORSES COMPETING IN THE POLISH 
CHAMPIONSHIPS FOR YOUNG HORSES IN THREE DAY EVENT DISCIPLINE

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  
*e-mail: r.augustyn@ur.krakow.pl 

 
Jednym z rodzajów prób hodowlano-selekcyjnych s  Mistrzostwa Polski M odych Koni 

(MPMK). S  one rozgrywane w charakterze zawodów sportowych w pi ciu ró nych dyscyplinach: 
skoki przez przeszkody, konkurs uje d enia, konkurs powo enia, rajdy d ugodystansowe oraz
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego (WKKW). Dla wszystkich kategorii ustalony jest
ogólny regulamin uczestnictwa w zawodach. Dodatkowo dla ka dej kategorii z osobna ustala si
osobne warunki. Celem pracy by o scharakteryzowanie koni startuj cych w MPMK w dyscyplinie 
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w latach od 2007 do 2012. 

Materia  stanowi y wyniki koni startuj cych w tych mistrzostwach w dyscyplinie WKKW 
w latach 2007-2012; dotyczy y kategorii wiekowej koni 4-, 5- i 6-letnich. By y to tak e informacje 
dotycz ce samej dyscypliny je dzieckiej, jak  jest Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
oraz regulamin ogólny i szczegó owy przeprowadzania konkursu. Zawody Mistrzostw Polski M o-
dych Koni by y organizowane na terenie Stada Ogierów w Bia ym Borze (2007-2010) i w Strzego-
miu (2011 i 2012). Charakterystyce podlega y konie pochodz ce z hodowli polskiej oraz zagranicz-
nej. Ocen  koni przeprowadzono z podzia em na poszczególne kryteria: p e  – rasa – ma  – ojciec 
– matka – ojciec matki – hodowca – zawodnik. Pod uwag  wzi to tabele z wynikami z rozgrywek 
fina owych z poszczególnych lat. 

W Mistrzostwach Polski M odych Koni w dyscyplinie WKKW w latach 2007-2012 wzi o 
udzia  cznie 228 koni hodowli polskiej (217 sztuk) i zagranicznej (11 sztuk); w ród nich 88 ogie-
rów, 91 klaczy i 49 wa achów. We wszystkich latach badanego okresu w ród startuj cych koni 
przewa a a ma  gniada ( cznie z jej odmianami barwnymi). W latach 2008-2012 w ród startuj -
cych koni przewa a a rasa polski ko  szlachetny pó krwi. Tylko w 2007 roku ras  „g ówn ” by a 
rasa koni ma opolskich. Najliczniej reprezentowanym ojcem startuj cych koni by  ogier Vis Versa, 
którego na prze omie badanego okresu reprezentowa o 9 potomków. Najliczniej „reprezentowan ”
matk  startuj cych koni by a klacz Parada (wlkp), któr  w zawodach w badanym okresie reprezen-
towa o 5 sztuk potomstwa. Najliczniej reprezentowanymi ojcami matek startuj cych koni by y ogie-
ry Czynel (xx) i Toledo (xx), których w zawodach reprezentowa o po 11 koni. Najwi cej koni star-
tuj cych w Mistrzostwach Polski M odych Koni w dyscyplinie WKKW w badanym okresie zosta o 
wyhodowanych w Stadninie Koni Walewice (25 koni). Najwi cej koni wyhodowanych przez ho-
dowc  prywatnego pochodzi o od p. Romana Drabi skiego (4 konie), a najliczniejsz  grup  koni
wyhodowanych za granic  stanowi y konie z Niemiec.  

Od paru lat czo owe miejsca w MPMK zajmuj  konie z hodowli pa stwowej. Martwi jednak 
ogólnie ma a liczba koni startuj cych we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Utrudnia 
to wyci ganie wiarygodnych wniosków selekcyjnych. Jednym ze sposobów zwi kszenia liczebno ci 
koni zg aszanych do zawodów mog oby by  podniesienie warto ci nagród, jednak organizatorzy Mi-
strzostw cz sto borykaj  si  z problemami finansowymi, co na chwil  obecn  uniemo liwia wprowa-
dzenie takiego rozwi zania. Z kolei wprowadzenie do komisji s dziowskiej przedstawicieli innych
krajów zwi ksza obiektywizm oceny, a tak e wprowadza „inne” spojrzenie na ustawienie przeszkód
w próbie terenowej czy te  wymagania stawiane koniom podczas próby uje d enia czy skoków. Ana-
liza wyników pozwala równie  na stwierdzenie, e hodowcy coraz cz ciej decyduj  si  na krycie
dobrych klaczy pe nej krwi angielskiej ogierami pó krwi o skokowych predyspozycjach, co pozawala 
na uzyskanie koni sprawdzaj cych si  w dyscyplinie WKKW. 
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Krzysztof Bocian, Iwona Janczarek*, Katarzyna Strzelec  

D UGO  ZIMOWEJ OKRYWY W OSOWEJ KONI I KUCÓW  
W ZALE NO CI OD WARUNKÓW UTRZYMANIA 

LENGTH OF WINTER COAT COVER IN HORSES AND PONIES  
WITH REGARD TO CONDITIONS OF MAINTENANCE 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hodowli i U ytkowania Koni,  
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

*e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl 
  

Dowiedziono, e g ównym czynnikiem stymuluj cym porost okrywy w osowej koni jest tem-
peratura powietrza. Wa ne jest zw aszcza, na jakim poziomie utrzymuje si  ona w okresie od pó -
nej jesieni do wczesnej wiosny, czyli wtedy, gdy konie u ytkowe przebywaj  przez d u szy czas 
w stajni. Pó na jesie  to równie  okres, kiedy wymiana sier ci letniej na zimow  powinna by
w pe ni zako czona. Mo na zatem przypuszcza , e po zako czeniu linienia nie powinno ju  do-
chodzi  do zmiany d ugo ci sier ci bez wzgl du na warunki, w jakich ko  przebywa. Jednak e za-
k adaj c, e d ugo  sier ci jest zale na od warunków atmosferycznych, w jakich przebiega proces 
jej wymiany i w jakich ko  nast pnie przebywa, warto to przypuszczenie szczegó owo przeanali-
zowa . Dotychczas taka hipoteza nie zosta a potwierdzona naukowo. Nie stwierdzono równie , czy 
hipotetyczny brak zmiany d ugo ci sier ci po zako czonym linieniu wyst puje na ca ym ciele konia 
oraz jakie zmiany zachodz  w d ugo ci sier ci w porze zimowo-wiosennej, czyli w okresie poprze-
dzaj cym linienie. Celem pracy by o zatem okre lenie zmian w d ugo ci sier ci na wybranych cz -
ciach cia a koni i kuców utrzymywanych w ró nych warunkach stajennych w okresie zimowo-

wiosennym. Badaniami obj to 12 wa achów rasy ma opolskiej (ko ) i 12 wa achów rasy kuc feli -
ski (kuc) w wieku 10-15 lat. Konie te by y utrzymywane w dwóch stajniach (drewnianej i murowa-
nej) oddalonych od siebie o 0,5 km. W ka dej stajni przebywa o po sze  koni i kuców. Sposób 
u ytkowania, utrzymania i warunki ywienia badanych zwierz t by y zbli one. Z dniem 
1 grudnia od ka dego z koni i kuców pobierano siedmiokrotnie (co 25 dni) próbki sier ci z obydwu 
stron k ody (z okolic opatki, mostka, grzbietu i brzucha). W ka dej pobranej próbce sier ci wyko-
nano pomiary d ugo ci 20 wybranych losowo pojedynczych w osów. W okresie 25 dni przed pierw-
szym pobraniem próbek sier ci rozpocz to równie  codzienne pomiary temperatury powietrza 
w stajniach. W ramach metod statystycznych wykonano wieloczynnikow  analiz  wariancji 
z uwzgl dnieniem czynnika cz ci cia a, z której pobrano sier , kolejnego badania i stajni oraz
interakcji mi dzy tymi czynnikami. Istotno  ró nic mi dzy rednimi okre lono testem t-Tukeya. 
Zale no ci mi dzy temperatur  powietrza w stajni a d ugo ci  w osa ustalono korzystaj c z korela-
cji Pearsona. Stwierdzono, e temperatura powietrza w stajni wywiera istotny wp yw na d ugo  
zimowej sier ci koni i kuców. Efekt tego czynnika jest bardziej widoczny w przypadku kuców, 
gdy  w stajniach o ni szej temperaturze obrazuje si  wyst powaniem d u szej sier ci i równocze-
nie bardziej równomiernie obrastaj cej ca e ich cia o ni  w przypadku koni. Utrzymywanie koni 

i kuców w stajniach o niskiej temperaturze powietrza przyspiesza proces linienia o oko o 25 dni. 
Linienie rozpoczyna si  od okolic opatki. 
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Betina Czy yk, Maciej Dobrowolski*, Ewa Jodkowska 
ANALIZA SK ADU MLEKA KLACZY Z UWZGL DNIENIEM  

RÓ NIC OSOBNICZYCH 
ANALYSIS MARE'S MILK TAKING INTO ACCOUNT  

DIFFERENCES BETWEEN INDIVIDUALS 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t,  

Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Koni i Je dziectwa, ul. Ko uchowska 5a, 51-631 Wroc aw,  
*e-mail: maciej.dobrowolski@up.wroc.pl  

 
U ytkowanie mleczne klaczy w Polsce jest ma o popularne. W ostatnich latach w takich 

krajach, jak Niemcy, Francja, W ochy, Austria, a tak e USA, obserwuje si  wzrost zainteresowania 
mlekiem klaczy ze wzgl du na mo liwo  jego zastosowania w ywieniu ludzi doros ych oraz
dzieci z alergi . Mleko klaczy jest tak e wykorzystywane do produkcji kosmetyków (myd a,
szamponów, balsamów, maseczek, kremów), a tak e likierów. 

Badaniami obj to 7 klaczy: 6 rasy polski ko  zimnokrwisty (PKZ) i 1 rasy l skiej ( l.) 
w wieku 7-11 lat, utrzymywanych w Fermie Udoju Klaczy w K odzinie (województwo wielko-
polskie). Mleko pobierano od klaczy wy rebionych od maja do sierpnia 2014 r. Od ka dej 
z nich uzyskano 8 prób mleka w terminach od 31.10.2014 r. do 05.01.2015 r. Ogó em otrzymano 56 
prób mleka do bada  laboratoryjnych. W pobranych próbach zosta y okre lone nast puj ce 
parametry: sk ad chemiczny (t uszcz, bia ko, laktoza, sucha masa, sucha masa bezt uszczowa),
liczba komórek somatycznych – tys./ml (LKS), ogólna liczba drobnoustrojów – tys./ml (OLD) oraz 
ci ar w a ciwy. Ist tn  w wu z nników, takich jak: atwo  udoju ( atwy-trudny), wielko  
wymienia (obwód i g boko ) oraz dzienna wydajno , na cechy mleka n liz w n  m t d  
jednoczynnikowej n liz  w ri n ji z w k rz st ni m r dur  ANOVA-SAS v. 9.2., natomiast
do porównania rednich zastosowano test wielokrotnego rozst pu Duncana. 

W badanej populacji klaczy wyst powa a du a zmienno  osobnicza pod wzgl dem analizo-
wanych cech z wyj tkiem LKS, których warto , poza 3 próbkami, wynosi a 0. Wysoko istotne 
ró nice w sk adzie mleka badanych klaczy wyst powa y w przypadku takich parametrów, jak: 
zawarto  t uszczu, laktoza, sucha masa i sucha masa bezt uszczowa oraz ci ar w a ciwy. Istotne 
ró nice zanotowano w przypadku zawarto ci bia ka oraz ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku. 
Analizuj c wp yw czynników, takich jak atwo  udoju, wydajno  oraz wielko  wymienia, na 
badane parametry mleka, stwierdzono istotne znaczenie atwo ci udoju i wydajno ci. Dzienna 
wydajno  by a wysoko istotnie powi zana z zawarto ci  t uszczu i laktozy oraz suchej masy
i suchej masy bezt uszczowej. Zwrócono równie  uwag  na fakt, e atwo  udoju wysoko istotnie 
wi za a si  z zawarto ci  t uszczu w mleku oraz suchej masy, istotnie natomiast z zawarto ci
laktozy oraz suchej masy bezt uszczowej. 

Stwierdzono wysoko istotne i istotne ró nice osobnicze pomi dzy klaczami w sk adzie mleka.
Zaobserwowano tak e zale no ci mi dzy dzienn  wydajno ci  i atwo ci  udoju a sk adem mleka. 
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ZRÓ NICOWANIE PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH  
G ÓWKI PLEMNIKA OGIERA W ZALE NO CI OD TECHNIKI BARWIENIA

MORPHOMETRIC DIMENSIONS OF THE STALLION SPERM HEAD 
DEPENDING ON THE  STAINING METHOD USED 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 1 Katedra Genetyki i Hodowli Koni,  
2 Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Ma ych Prze uwaczy, 

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  
*e-mail: danielewicza@uph.edu.pl 

 
Dok adno  oceny morfologii plemników zale y od staranno ci przygotowania preparatów,

utrwalania i barwienia plemników, poniewa  ma to wp yw na morfometri  g ówki i ca ego plemni-
ka. Fakt ten podnosi rang  wyboru techniki barwienia preparatu, gdy  stosowana metoda powinna 
jak najmniej ingerowa  w barwione komórki, jednocze nie pokazuj c wyra ne granice g ówki
i pozosta ych elementów budowy plemnika w celu dok adnej identyfikacji ka dej z tych cz ci.
Analiza morfologii plemników jest ocen  subiektywn  i trudn  do standaryzacji, st d celem bada
by o okre lenie wp ywu barwienia nasienia trzema ró nymi technikami na morfometri  g ówki
plemników ogiera. 

Materia  badawczy stanowi o nasienie pobierane od ogierów szlachetnych pó krwi. Do bada
wybrano 20 osobników w wieku od 3 do 4 lat. Wykonane preparaty mikroskopowe poddano trzem 
technikom barwienia: Papanicolau, SpermBlue®, eozyna i barwnik gencjanowy oraz jako prób  
kontroln  wykonano preparaty niebarwione. Preparaty oceniano i analizowano w mikroskopie 
Olympus BX50, z zastosowaniem systemu analizy obrazu i programu pomiarowego Multiscan fir-
my Computer Scanning Systems. W przypadku oceny preparatów niebarwionych zastosowano kon-
trast fazowy. Z ka dego ejakulatu oceniano 100 prawid owych morfologicznie plemników. cznie 
oceniono 8000 g ówek plemników. Pomiary plemnika obejmowa y: d ugo , szeroko , obwód 
i pole powierzchni g ówki plemnika. W ocenie morfometrycznej plemników zastosowano cis e 
kryteria Tygerberg, które w najbardziej precyzyjny sposób charakteryzuj  g ówk  plemnika. Ponad-
to okre lono frekwencj  wakuoli j drowych w g ówce plemnika. 

Ró nice w wymiarach g ówki plemników pod wp ywem ró nych technik barwienia mog  wy-
nika  z u ytych do barwienia utrwalaczy i odczynników chemicznych. Na podstawie uzyskanych 
wyników morfometria g ówki plemnika w porównaniu z nasieniem niebarwionym wydaje si  by  
najbardziej zbli ona warto ciom nasienia barwionego SpermBlue® oraz kompleksem eozyna 
i barwnik gencjanowy. Wydaje si  równie , e ani skurcz, ani obrz k nie zachodzi równomiernie 
w poszczególnych technikach barwienia. Na przyk ad barwienie Papanicolau powoduje kurczenie
si  g ówki plemnika w d ugo ci, ale nie w szeroko ci. Ponadto uzyskane wyniki wskazuj , e 
w porównaniu z nasieniem wie ym wszystkie metody powoduj  p cznienie g ówki plemnika 
w szeroko ci. 

Spostrze enia te nasuwaj  konkluzj , e bardzo wa ne jest ustalenie naturalnej wielko ci
g ówki plemnika dla poszczególnych technik barwienia, aby móc dokona  w a ciwej ich oceny
i klasyfikacji w diagnostyce p odno ci samca. Du e znaczenie ma równie  dobór odpowiedniej
techniki barwienia nasienia do gatunku zwierz t, gdy  jak wskazuj  badania wielu autorów, niektó-
re metody, sprawdzaj c si  w przypadku konkretnego gatunku, nie nadaj  si  do analizy innego. 
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Maciej Gierdziewicz3, Jaros aw uszczy ski1, Magdalena Pieszka1,  

Magdalena Wolska1, Weronika Pisarczyk1, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

WSPÓ CZYNNIKI SPOKREWNIENIA I INBREDU KONI HUCULSKICH  
W SKH „G ADYSZÓW” 

INBREEDING AND RELATIONSHIP COEFFICIENTS OF HUCUL HORSES IN 
SKH „G ADYSZÓW” 

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowiew, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
2 Kombinat Rolny Kietrz, Stadnina Koni Huculskich „G adyszów”, Regietów 28, 35-315 U cie Gorlickie, 

3 Uniwersytet Rolniczy, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz t, 
*e-mail: b.dlugosz@ur.krakow.pl 

 
Ze wzgl du na ratyfikowan  przez Polsk  w 1995 roku „Konwencj  o ró norodno ci biologicz-

nej”, nak adaj c  na nasz kraj obowi zek zachowania ró norodno ci biologicznej, wzros o zaintere-
sowanie monitorowaniem zmienno ci genetycznej populacji zwierz t hodowlanych. Populacje zwie-
rz t domowych, które stanowi  zasoby genetyczne danego kraju, maj  przewa nie znacznie ograni-
czon  liczebno . Zatem dla zachowania ich ró norodno ci genetycznej niezb dne jest kontrolowanie
w nich zmienno ci genetycznej. Klasyczne monitorowanie zmienno ci genetycznej populacji opiera
si  na szacowaniu ró nych wska ników za pomoc  analizy rodowodowej. Przede wszystkim okre la-
ne s  warto ci wspó czynników spokrewnienia i inbredu, poniewa  rednie ich warto ci w populacji
s  odzwierciedleniem jako ci pracy hodowlanej, a w szczególno ci stosowanych metod doboru par
rodzicielskich. Wysokie warto ci tych parametrów oznaczaj , e dobieraj c pary rodzicielskie, czo-
no zwierz ta spokrewnione ze sob , czyli korzystano z tej samej puli genów, co mo e wywo a  nega-
tywne dla populacji skutki [Kania-Gierdziewicz, 2013]. Celem pracy by o przeanalizowanie wspó -
czynników spokrewnienia i inbredu u koni huculskich w Stadninie Koni Huculskich „G adyszów”. 

Zebrano dane dotycz ce pi ciopokoleniowych rodowodów 138 koni (80 klaczy 3-letnich i star-
szych, 23 klaczek 2-letnich, 26 klaczek rocznych i 9 ogierów). Do stworzenia bazy danych i wykonania
oblicze  wykorzystano dane znajduj ce si  w dokumentacji hodowlanej stadniny w Regietowie, Ksi -
gach Hodowlanych Koni Huculskich, a tak e w rodowodach znajduj cych si  w bazie koni PZHK. Ob-
liczono wspó czynniki spokrewnienia (RXY) i inbredu (FX) [Kania-Gierdziewicz, 2008; Wolska, 2009].  

Liczba par koni, które da o si  zestawi  na podstawie analizy uzyskanej bazy danych, wynios a
58311, w tym 38613 par by o spokrewnionych, co stanowi o 66,22% tej populacji. redni wspó czyn-
nik spokrewnienia u par spokrewnionych wyniós  1,23%, natomiast u wszystkich par 0,81%.
W badanym stadzie 85,5% osobników by o zinbredowanych, przy czym najwi cej osobników
(22,89%) mie ci o si  w przedziale FX od 3,13% do 4,18%. U jednego osobnika w stadzie wspó czyn-
nik inbredu przekroczy  10%. W ród dziewi ciu ogierów tylko dwa (Powiew i Afisz) nie by y zinbre-
dowane, za  redni inbred w tej grupie wyniós  3,67%. Spo ród 80 klaczy trzyletnich i starszych u 62
wykazano zinbredowanie wynosz ce rednio 3,35%. Wszystkie 23 dwuletnie klaczki by y zinbredo-
wane ( rednio 4,46%), podobnie jak wszystkie klaczki roczne ( rednio 4,76%). Na podstawie prze-
prowadzonych bada  mo na stwierdzi , e zinbredowanie koni huculskich w SKH „G adyszów” ci -
gle ro nie, o czym wiadcz  warto ci rednich wspó czynników inbredu w poszczególnych grupach
wiekowych oraz fakt, i  u m odzie y e skiej praktycznie nie ma ju  osobników z FX = 0. W innej
du ej hodowli koni tej rasy sytuacja przedstawi a si  podobnie. W ZHKH BdPN w Wo osatem 91%
osobników by o zinbredowanych, a grup  wiekow , u której stwierdzono najwy szy wspó czynnik
inbredu by y rebi ta (6,46%). W tej grupie zwierz t odnotowano tak e cztery osobniki, u których
wspó czynnik inbredu przekroczy  10% [D ugosz i in., 2009]. Podsumowuj c mo na stwierdzi , i  dla
stosunkowo ma ej populacji, jak  stanowi  konie rasy huculskiej podlegaj ce ochronie zasobów gene-
tycznych, oszacowane wska niki zmienno ci genetycznej wykazuj  niekorzystn  tendencj  wzrosto-
w . Szczególnie dotyczy to wspó czynników inbredu. Zatem monitorowanie zmian w puli genetycznej
tej rasy koni staje si  wa nym i coraz bardziej niezb dnym zadaniem hodowców tej rasy koni. 
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KOSTNIENE CHRZ STEK KOPYTOWYCH W KO CZYNACH PIERSIOWYCH 
KONI ZIMNOKRWISTYCH  

OSSIFICATION OF UNGULAR CARTILAGES IN FRONT FEET OF COLD 
BLOODED HORSES 

¹ Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  
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*e-mail: Malgorzata_dzierzecka@sggw.pl 
 

Chrz stki kopytowe u koni cartilago ungularis laterais et medialis stanowi  jeden z zasadniczych 
elementów kopyta maj cych w a ciwo ci amortyzuj ce. Przymocowane s  do bruzdy ciennej bocznej 
i przy rodkowej ko ci kopytowej, w pobli u odpowiedniego wyrostka d oniowego ko ci kopytowej pro-
cessus palmaris lateralis et medialis. U koni z wadami postawy, nieprawid ow  geometri  kopyt, niepra-
wid owo okutych lub u ytkowanych na zbyt twardej nawierzchni mo e dochodzi  do kostnienia chrz stek 
kopytowych (ossificatio cartilaginum ungula). Powy szy problem dotyczy g ównie ko czyn piersiowych
i towarzysz  mu zwykle patologie innych struktur wewn trz kopytowych, np.: artroza stawu kopytowego 
lub koronowego, zapalenie kaletki podtrzeszczkowej r ki, zapalenie torebki stawu kopytowego, zapalenie 
wi zade  trzeszczkowych, itd. Celem bada  by a ocena stanu ko ci kopytowych w odniesieniu do budowy 
i stanu puszek kopytowych u koni wybranych losowo z polskiej populacji koni zimnokrwistych, pocho-
dz cych z prywatnych gospodarstw. W pierwszym etapie analizy obejmowa y ocen  autopodialnych
odcinków ko czyn piersiowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem budowy, geometrii oraz stanu puszek 
kopytowych; w drugim etapie dokonano oceny wyizolowanych ko ci kopytowych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem ich powierzchni ciennej oraz okolicy wyrostków d oniowych. W wyniku przeprowa-
dzonych analiz stwierdzono wadliw  geometri  kopyt u wszystkich badanych osobników (n = 16). 
U 6 koni kopyto mia o zbyt strome ciany przednie oraz zbyt wysokie ciany puszki kopytowej na wyso-
ko ci k ta cienno-wyporowego. Zmiany te dotyczy y zarówno ko czyny piersiowej prawej, jak i lewej.
Jednocze nie ka demu z powy szych przypadków towarzyszy y nierównej wysoko ci ciany przy rod-
kowa i boczna puszki kopytowej oraz liczne p kni cia puszki kopytowej id ce od strony podeszwy.
U 3 osobników wyst powa y obustronne wyros e kopyta ostoko czyste. Towarzyszy y temu dodatkowo 
nierównej wysoko ci ciany przy rodkowa i boczna puszki kopytowej, a kopyta te by y wyra nie sko ne 
i krzywe. Stwierdzono w nich tak e liczne pier cieniowate przew enia na puszce kopytowej. Kopyto 
oceniane z boku w 7 przypadkach nie wykazywa o zmian patologicznych, jednak ju  z przodu da o si  
zaobserwowa  nierównej wysoko ci ciany przy rodkow  i boczn  puszki kopytowej. Natomiast ocenia-
j c kopyto od strony podeszwy mo na by o stwierdzi  asymetryczn  budow  strza ki rogowej oraz liczne 
p kni cia puszki kopytowej. Spo ród 16 badanych osobników u 10 dosz o do skostnienia chrz stek kopy-
towych, co uwidacznia o si  jako patologicznie przero ni te wyrostki d oniowe. Obserwowane zmiany 
wyst powa y w obustronnych ko czynach piersiowych – zarówno w kopytach stromych, jak i ostroko -
czystych, nie zaobserwowano tendencji do zwi kszonej liczby patologii dotycz cych kopyt o okre lonej 
stronie cia a, a kostnienie chrz stek kopytowych w wi kszym stopniu dotyczy o chrz stki bocznej i wy-
st powa o g ównie u koni powy ej 8. roku ycia. Z uwagi na skal  zjawiska, jakim jest kostnienie chrz -
stek kopytowych u polskich koni zimnokrwistych, oraz nie do ko ca poznan  etiologi  ich powstawania 
istnieje konieczno  przeprowadzenia szerszych bada  na wi kszej liczbie koni.  
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ZMIANY PATOLOGICZNE PALICZKA RODKOWEGO  
I STAWU KORONOWEGO U KONI ZIMNOKRWISTYCH  

PATHOLOGICAL CHANGES IN MEDIAL PHALANX  
AND PASTERN JOINT OF COLD-BLOODED HORSES 
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U koni opisuje si  zmiany zwyrodnieniowe stawu koronowego arthropathia degenerativa arti-

culations interohalangea proximalis. Dotycz  one g ównie ko czyn piersiowych i maj  charakter
przewlek y. Zmianom tym towarzyszy nie tylko powstawanie ubytków chrz stek stawowych, lecz
równie  powstawanie wyro li kostnych na ko ciach koronowych. Celem bada  by a ocena stanu
ko ci koronowych i stawu koronowego, w odniesieniu do budowy i geometrii palca oraz stanu
i geometrii puszek kopytowych, u koni wybranych losowo z polskiej populacji koni zimnokrwi-
stych. Materia  badawczy stanowi y obustronne autopodialne odcinki ko czyn piersiowych koni.
Zwierz ta ró nych p ci (n = 16) pochodzi y z ubojni koni w Rawiczu. Konie by y w wieku od
1 roku do 25 lat. W pierwszym etapie bada  dokonano oceny autopodialnych odcinków ko czyn
piersiowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem budowy, geometrii oraz stanu puszek kopytowych.
Kolejny etap polega  na wykonaniu zdj  radiologicznych z u yciem aparatu rentgenowskiego
Gierth HF 80 Plus, umocowanego na statywie z kó kami. Wykonywano projekcje boczne ka dego
palca z promieniem centralnym skierowanym na rodek stawu kopytowego. Aparat rentgenowski
ustawiony by  poziomo do pod o a tak, aby promie  centralny przechodzi  prostopadle do po-
wierzchni kasety oraz stawu kopytowego. Zdj cia radiologiczne wykonano nast puj cych ustawie-
niach i czasie ekspozycji aparatu rentgenowskiego: 62 KV, 0,20 sek., 15 mA, odleg o  lampy rent-
genowskiej od ko czyny wynosi a 75 cm. Ostatni etap bada  polega  na wyizolowaniu ko ci koro-
nowych, a nast pnie ocenie wyst powania na nich ewentualnych zmian.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono wyst powanie zmian o charakterze wytwór-
czym dotycz cych stawu koronowego oraz ko ci koronowych. Powy sze zmiany mo na by o zaob-
serwowa  zarówno na zdj ciach radiologicznych, jak i na wyizolowanych ko ciach koronowych. 
W tym drugim przypadku zmiany by y zdecydowanie wyra niejsze do oceny i wyst powa y g ów-
nie na grzbietowej powierzchni ko ci koronowych. Zmiany wytwórcze na ko ciach koronowych,
w postaci wyro li kostnych, stwierdzono u 9 spo ród 16 przebadanych koni – u osobników w prze-
dziale wiekowym od 3 do 23 lat. Najwi ksze wyro la kostne stwierdzono u zwierz t powy ej 
8. roku ycia. Opisywane patologie dotyczy y koni, których kopyta w ko czynach piersiowych
charakteryzowa y si  zbyt stromymi cianami przednimi, jak i zbyt wysokimi cianami puszki ko-
pytowej na wysoko ci k ta cienno-wyporowego. Zmiany u danego osobnika wyst powa y zarów-
no w ko czynie piersiowej prawej, jak i lewej, chocia  w wi kszym stopniu by y wyra one w ko -
czynie piersiowej lewej. W celu sformu owania wniosków na temat prawdopodobnych przyczyn 
powstawania zmian zwyrodnieniowych stawu koronowego i ko ci koronowej istnieje konieczno  
przeprowadzenia bada  na wi kszej liczbie koni. 
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POLIMORFIZM GENÓW MIOSTATYNY, HORMONU WZROSTU I KINAZY 
PIROGRONIANOWEJ W POPULACJI POLSKICH KONI ZIMNOKRWISTYCH
POLYMORPHISM OF MYOSTATIN, GROWTH HORMONE AND PYRUVATE 

KINASE GENES IN POLISH COLD-BLOODED HORSE POPULATION 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, 

*e-mail:angelika_habel@o2.pl 
  

Rozwój genetyki molekularnej umo liwia typowanie genów koduj cych bia ka odpowiedzialne 
za regulacje cech u ytkowych u zwierz t gospodarskich. Analiza polimorfizmów genów stanowi 
interesuj cy obszar bada  ze wzgl du na  potencjalne wykorzystanie jej wyników w selekcji zwie-
rz t. Do genów, których produkty uczestnicz  w procesach fizjologicznych warunkuj cych cechy
pokroju czy wydajno ci, zaliczane s  m.in. gen miostatyny (MSTN), hormonu wzrostu (GH) oraz 
gen kinazy pirogronianowej M2. Gen miostatyny (MSTN, GDF8) koduje polipeptyd b d cy nega-
tywnym regulatorem wzrostu mi ni szkieletowych. Wyst powanie polimorfizmu w obr bie tego
genu mo e wp ywa  na aktywno  biologiczn  kodowanego bia ka i w konsekwencji oddzia ywa  
na rozwój masy mi niowej. Gen GH koduje hormon wzrostu, nazywany tak e somatotropin  
(STH). Odgrywa istotn  rol  w rozwoju organizmu, gdzie poprzez liczne procesy zachodz ce 
w komórkach oddzia uje m.in. na wzrost i metabolizm mi ni szkieletowych, ko ci, chrz stek
i tkanki t uszczowej. Gen PKM2 koduje typ M2 kinazy pirogronianowej. PKM2 bierze udzia
w ostatnim etapie glikolizy, katalizuj c przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu 
na ADP. Ekspresja tego genu zachodzi w ró nych tkankach, g ównie w komórkach tkanki t usz-
czowej, p uc, nerek oraz komórkach nowotworowych. Celem bada  by o okre lenie frekwencji
alleli i genotypów genów miostatyny, hormonu wzrostu oraz kinazy pirogronianowej M2 w popula-
cji polskich koni zimnokrwistych (pkz). Materia  badawczy stanowi o 70 osobników. Analiz  poli-
morfizmu MSTN/SspI, GH/MspI oraz PKM2/HinfI przeprowadzono metod  PCR-RFLP. Do wery-
fikacji zgodno ci rozk adu frekwencji genotypów wykorzystano test chi2. Cz sto  wyst powania 
genotypów i alleli w analizowanej populacji by a nast puj ca: MSTN/SspI TT – 0,6000, TC –
0,3286, CC – 0,0714, T – 0,7643, C – 0,2357; PKM2/HinfI AA – 0,0286, GA – 0,0857, GG –
0,8857, A – 0,0714, G – 0,9286; Analiza zmienno ci genu GH wykaza a, i  badana populacja jest
monomorficzna: GH/MspI (+/+) - 1,0.  Badana grupa koni charakteryzowa a si  rozk adem genoty-
pów zgodnym z regu  Hardy’ego-Weinberga w odniesieniu do genów MSTN i PKM2.  
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A DZIELNO  WY CIGOWA KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI 

AUTONOMIC SYSTEM ACTIVITY ASSESSED ON THE BASIS OF LOW AND 
HIGH SPECTRUM VERSUS PUREBRED ARABIAN HORSE PERFORMANCE 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli i U ytkowania Koni, 2 Katedra Biochemii,  
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Uk ad autonomiczny (UA) dzieli si  na wspó czulny (pobudzaj cy), którego napi cie wzrasta 

w sytuacjach stresowych, i przywspó czulny (hamuj cy), którego wzmo ona aktywno  wyst puje 
w stanach odpr enia organizmu. Aktywno  i zarazem zrównowa enie UA mo na analizowa  za pomoc  
zmienno ci rytmu zatokowego (heart rate variability, HRV), badanej kilkoma metodami, w tym m.in. cz -
stotliwo ciow  (widmow ). Metoda widmowa pozwala na precyzyjne okre lenie, czy zrównowa enie UA
pochodzi wy cznie z niskiej aktywno ci uk adu wspó czulnego czy te  z wysokiej aktywno ci uk adu 
wspó czulnego, której towarzyszy równie  wysoka aktywno  uk adu przywspó czulnego. W pracy przyj -
to hipotez , e ró norodnie powsta e zrównowa enie UA mo e w niejednoznaczny sposób wp ywa  na 
mierniki dzielno ci wy cigowej koni. Za o ono, e zarówno wysoka aktywno  uk adu wspó czulnego, 
której towarzyszy wysoka aktywno  uk adu przywspó czulnego, jak i wysoka aktywno  uk adu wspó -
czulnego, która nie jest równowa ona przez uk ad przywspó czulny, mog  ujemnie wp ywa  na wyniki 
wy cigowe, gdy  obie sytuacje wiadcz  o reakcjach stresowych organizmu. Celem bada  by o zatem po-
równanie mierników dzielno ci wy cigowej koni arabskich czystej krwi w zale no ci od stopnia zrówno-
wa enia ich uk adu autonomicznego. Badaniami obj to 67 klinicznie zdrowych koni arabskich czystej krwi 
trenowanych wy cigowo na „Torze S u ewiec” w Warszawie w dwóch kolejnych latach. Ocen  pobudli-
wo ci emocjonalnej koni prze-prowadzono na podstawie aktywno ci UA. Wykorzystuj c widmow  meto-
d  pomiarow  analizie poddano nast puj ce parametry: LF (low frequency, ms2) – moc widma w zakresie 
niskich cz stotliwo ci, wskazuj ca na reakcj  ze strony uk adu wspó czulnego; HF (high frequency, ms2) –
moc widma w zakresie wysokich cz stotliwo ci, obrazuj ca odpowied  uk adu przywspó czulnego oraz 
stosunek LF/HF (%) opisuj cy równowa enie UA. Badanie aktywno ci UA przeprowadzono trzykrotnie: 
na pocz tku treningu, po trzech miesi cach treningu i po sze ciu miesi cach treningu. Pomiary podczas 
ka dego z bada  wykonano dwukrotnie: w spoczynku oraz po ko cz cym trening st pie w karuzeli. Czas 
ka dego pomiaru wyniós  30 minut. Aktywno  UA mierzono przy u yciu telemetrycznych mierników
pracy serca firmy POLAR RS800CX. Wyniki opracowano w programie Kubios HRV 2.0. Analizie podda-
no równie  mierniki dzielno ci wy cigowej badanych koni: sum  wygranych przez konia pieni dzy w ci -
gu ca ego sezonu wy cigowego, indywidualny wspó czynnik powodzenia, czyli iloraz sumy pieni dzy 
wygranych przez danego konia do redniej sumy pieni dzy wygranych przez jego rówie ników oraz wyra-
ony w kg handicap generalny na koniec sezonu wy cigowego. Obliczenia przeprowadzono w programie 

SAS, wykonuj c wieloczynnikow  analiz  wariancji z uwzgl dnieniem losowego wp ywu konia oraz sta-
ego wp ywu czynnika p ci koni, roku bada , stajni treningowej i interakcji mi dzy tymi czynnikami. Istot-

no  ró nic mi dzy rednimi okre lono stosuj c test t-Tukeya. Stwierdzono istotne ró nice mi dzy spo-
czynkow  i powysi kow  aktywno ci  UA badanych koni. Aktywno  ta zmienia si  równie  wraz z trwa-
j cym sezonem wy cigowym. Po wysi ku oraz pocz wszy od drugiej po owy sezonu mo e dochodzi  do 
wzmo onej aktywno ci uk adu wspó czulnego, przy stabilnej aktywno ci uk adu przywspó czulnego, co 
skutkuje pogarszaj cym si  zrównowa eniem UA. Na podstawie uzyskanych wyników odnotowano rów-
nie  wp yw aktywno ci UA na dzielno  wy cigow  koni. W przypadku osobników charakteryzuj cych si  
wyra n  reakcj  ze strony uk adu wspó czulnego, której towarzyszy równie  wzmo ona aktywno  uk adu 
przywspó czulnego, mo na spodziewa  si  lepszych wyników wy cigowych ni  u tych o wysokiej aktyw-
no ci uk adu wspó czulnego, ale niskiej aktywno ci uk adu przywspó czulnego. Najs absze wy cigowo 
mog  natomiast okaza  si  konie o nieznacznej reakcji ze strony uk adu wspó czulnego.  
Praca wykonana w ramach Programu Bada  Stosowanych (projekt nr 180061 pt. „Metody agodzenia stresu
w aspekcie dzielno ci wy cigowej koni arabskich czystej krwi”). 
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BADANIA NAD INTELIGENCJ  KONI 

THE STUDY OF HORSES INTELLIGENCE 
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Poznawanie i przyswajanie nowych umiej tno ci jest niezb dne zwierz tom do przetrwania 

w rodowisku naturalnym. Równie  cz owiek w szkoleniu i treningu koni stosuje ró ne sposoby
uczenia si . Wszystkie one bazuj  na procesach warunkowania klasycznego i instrumentalnego.
Zagadnienie inteligencji zwierz t od dawna interesuje badaczy. Do oceny procesów uczenia si
i zapami tywania bardzo cz sto stosowane s  eksperymenty z labiryntem.  

Celem bada  by a próba zbadania szybko ci uczenia si  i zapami tywania u koni, wykorzystu-
j c do tego test pami ci w labiryncie. 

Badania przeprowadzono w SK Galiny, na grupie 16 koni ró nej p ci i rasy, w wieku 3-13 lat. 
Badana populacja zosta a podzielona ze wzgl du na rodzaj ich u ytkowania, tj. na konie rekreacyj-
ne i sportowe. Na potrzeby eksperymentu, w krytej uje d alni zbudowano z dr gów i stojaków labi-
rynt. Mia  on dwa punkty krytyczne, w których ko  musia  zdecydowa , gdzie pójdzie. Po przej ciu 
w a ciw  drog  na konia czeka a nagroda w postaci owsa. Ca y eksperyment przeprowadzono 
w dwóch próbach i dwóch powtórzeniach, w odst pie dwóch tygodni, zawsze w tych samych wa-
runkach, przed wieczornym karmieniem. 

Wyniki przeprowadzonych bada  wskazuj , e redni czas, jaki uzyska y konie w pierwszym 
powtórzeniu by  zdecydowanie d u szy i wynosi  40,34 s, natomiast w drugim – 29,92 s. Uzyskane 
wyniki obrazuj , i  drugie podej cie zajmowa o koniom znacznie mniej czasu ni  pierwsze. Ekspe-
ryment potwierdzi  te  tezy innych badaczy wiadcz ce o tym, i  zawsze druga próba pokonania 
zadania zajmowa a koniom mniej czasu. Wskazuje to na fakt, i  konie zapami tuj  tras  i ucz  si ,
jak skutecznie osi gn  cel. Przeprowadzone badania dowiod y, e w obu powtórzeniach konie
rekreacyjne uzyska y najkrótszy czas przej cia wyznaczonej trasy, rednio 30,42 s i 23,15 s. Wyniki 
poszczególnych grup wskazuj , i  najszybciej labirynt pokona y konie w wieku 5-6 lat ( rednio 
32,5 s i 20,00 s). Ponadto w badaniach w asnych nie wykazano predyspozycji klaczy do szybszego 
rozwi zywania zada  w labiryncie, co sugeruj  prace innych autorów.  

Zdolno  uczenia si  i zapami tywania zale y od wielu czynników. Du y wp yw ma zrówno-
wa enie psychiczne koni, ich wiek i sposób u ytkowania. Badania wskaza y na przydatno  testu 
w ocenie inteligencji i szybko ci uczenia si  koni, z czego mog  korzysta  ich w a ciciele i je d cy, 
traktuj c tego rodzaju test jako wska nik predyspozycji do wykonywania okre lonej pracy. 
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Hodowla koni pe nej krwi angielskiej ma wieloletni  tradycj , która zosta a zapocz tkowana 
w Wielkiej Brytanii na prze omie XVII i XVIIII wieku. Jej g ównym celem by o stworzenie najlep-
szych koni wy cigowych na wiecie. W Polsce pierwsze folbluty pojawi y si  pod koniec XVIII w. 
za spraw  organizowanych wy cigów konnych w Warszawie. Obecnie hodowla pa stwowa koni 
pe nej krwi angielskiej prowadzona jest w trzech stadninach: w Golejewku, Iwnie i Krasnem. Nato-
miast ponad 80% pog owia znajduje si  w sektorze prywatnym.  

Celem bada  by a charakterystyka zootechniczna oraz ocena kariery wy cigowej klaczy pe nej 
krwi angielskiej z prywatnej SK Damis w Awajkach, z uwzgl dnieniem ich przynale no ci do wy-
odr bnionych linii e skich.  

Materia  badawczy stanowi y 163 klacze hodowlane rasy pe nej krwi angielskiej z SK Damis, 
które w latach 2003-2013 urodzi y co najmniej jedno rebi . ród em danych by y karty klaczy 
zgromadzone w badanej stadninie. Dokonano analizy rodowodowej wszystkich samic, uwzgl dnia-
j c ich przynale no  do poszczególnych rodzin w oparciu o tablice rodowodowe w formie on-line, 
znajduj ce si  na stronach internetowych: www.pedigreequery.com oraz www.bloodlines.net. Ka da 
z wyodr bnionych linii e skich zosta a scharakteryzowana z uwzgl dnieniem osi gni  wy cigo-
wych i hodowlanych. Przeprowadzono tak e analiz  eksterierow  klaczy, maj c na uwadze umasz-
czenie oraz podstawowe wymiary (wysoko  w k bie, obwód klatki piersiowej i nadp cia). Na tej 
podstawie wyliczono indeks ko cisto ci oraz obwodu klatki piersiowej osobników. Istotno  ró nic 
mi dzy warto ciami cech obliczono z u yciem jednoczynnikowej analizy wariancji, a porówna  
wielokrotnych dokonano testem Duncana w pakiecie programu komputerowego Statistica (StatSoft), 
wersja 10.0.  

Przeprowadzona charakterystyka genealogiczna i eksterierowa klaczy pe nej krwi angielskiej
w SK Damis w Awajkach w latach 2003-2013 pozwoli a stwierdzi , i  klacze hodowane w omawia-
nej stadninie reprezentowa y 40 rodzin, z których najliczniejsze by y linie: Mary Langden, Ecrevisse,
Gaff, Miramare oraz Solina. Pod wzgl dem warto ci hodowlanej w SK Damis wyró ni y si  klacze
wywodz ce si  z linii: Ecrevisse, Gaff, Miramare, Czarka, Croix d`Augas, a tak e Diamont Lake, Da
Dubla, Hybla oraz Orangade. Przeprowadzona analiza biometryczna wykaza a, i  rednie warto ci
wymiarów wszystkich klaczy hodowlanych by y stosunkowo wyrównane i odpowiada y standardowi
biometrycznemu koni pe nej krwi angielskiej. W badanej populacji najwi ksze rednie warto ci
trzech podstawowych parametrów biometrycznych uzyska y osobniki z linii: Gay Songstress, Mira-
mare i Gaff, natomiast najmniejsze Czarka, Cardea i Croix d`Augas. Jednak e analiza statystyczna
nie potwierdzi a wyst powania ró nic statystycznie istotnych. Umaszczenie badanych klaczy by o
charakterystyczne dla koni rasy pe nej krwi angielskiej, z przewag  ma ci gniadej, ciemnogniadej
oraz kasztanowatej.  

Od kilkunastu lat hodowla koni pe nej krwi angielskiej rozwija si  pr nie w sektorze prywat-
nym, pe ni cym znacz c  rol  w hodowli elitarnej. Stadnina Koni Damis jest obecnie najwi ksz
prywatn  stadnin  koni pe nej krwi angielskiej w Polsce i stanowi cenn  baz  genetyczn , b d c
podstaw  ukierunkowanej hodowli osobników tej rasy. Z przeprowadzonej analizy wynika, i  klacze
stanowi ce stado podstawowe maj  cenne rodowody oraz s  skonsolidowane pod wzgl dem cech
fenotypowych. Cz  z nich sprawdzi a si  równie  podczas prób u ytkowo ci na torach wy cigo-
wych, co ostatecznie potwierdza ich warto  hodowlan .  
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W ywieniu wszystkich zwierz t, w tym tak e koni, poza zapewnieniem im podstawowych

sk adników pokarmowych, wa ne jest dostarczanie odpowiedniej ilo ci sk adników mineralnych. 
Zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy u koników polskich utrzymywanych w systemie ho-
dowli rezerwatowej jest znacznie mniejsze ni  u koni intensywnie u ytkowanych, np. sportowo 
[Dynowski i Ho dy ski, 2007]. Dzi ki temu mog  one bytowa  w rodowisku rezerwatu w Popiel-
nie, gdzie gleby s  stosunkowo ubogie w atwo przyswajalne sk adniki mineralne, bez negatywne-
go wp ywu na ich zdrowie i kondycj  [Kownacki, 1962]. 

Celem bada  by o okre lenie ró nicy w koncentracji sk adników mineralnych zawartych
w sier ci oraz tkance rogowej puszki kopytowej koników polskich utrzymywanych w systemie 
hodowli stajennej i rezerwatowej. 

Badania przeprowadzono na rebakach konikach polskich pochodz cych z grupy stajennej
i rezerwatowej PAN Popielno, urodzonych w 2010 roku. Materia em badawczym by y próbki pa-
szy, jak  zjada y koniki polskie oraz woda, która s u y a im do picia, pobierane w odst pach ok.
1-2 miesi cy, od lipca do lutego nast pnego roku. Drug  grup  materia u badawczego by y próbki
sier ci, pozyskane z okolicy k bu oraz rogu kopytowego (uzyskanego podczas rozczyszczania 
kopyt) od siedmiu rebi t z grupy stajennej oraz sze ciu z grupy rezerwatowej. Wykonano analiz
sk adu mineralnego pasz, a tak e sier ci i rogu kopytowego, obejmuj c  spo ród makroelementów: 
Na, P, K, Ca, Mg i mikroelementów: Fe, Cu, Zn, Mn. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzono, e sk ad chemiczny zielonek by  prawi-
d owy, poza udzia em bia ka, którego by o zbyt ma o. Pasza zielona zebrana z rezerwatu charaktery-
zowa a si  wy sz  zawarto ci  w ókna, w porównaniu z traw  zjadan  przez koniki z grupy stajen-
nej. Natomiast owies i siano, skarmiane w stajni, mia y zbyt du  zawarto  w ókna. W próbkach 
zielonek poziom wszystkich badanych makroelementów: sodu, potasu, magnezu, wapnia
i fosforu by  zbyt niski. Ponadto wyst powa y ró nice mi dzy zawarto ci  poszczególnych makro-
sk adników mi dzy zielonkami z rezerwatu a zielonk  pastwiskow . W zielonkach stwierdzono 
niedobór elaza, miedzi i cynku, natomiast koncentracja manganu by a wysoka. Siano i owies, po-
dawane konikom w okresie ywienia zimowego, charakteryzowa y si  niedostateczn  zawarto ci  
wszystkich badanych mikrosk adników. Woda, zarówno wypijana przez koniki z grupy rezerwato-
wej (z jezior i rowów), jak i przez koniki z grupy stajennej (ze studni wodoci gowej), spe nia a
wszystkie wymogi zakwalifikowania jej do klasy I wód powierzchniowych. W sier ci rebi t rezer-
watowych wykazano wy sz  zawarto  sodu i potasu, natomiast u rebi t stajennych magnezu,
wapnia, fosforu, elaza, miedzi, cynku i manganu. Nie wykazano znacz cych ró nic w zawarto ci 
sk adników mineralnych mi dzy rogiem kopytowym koni stajennych i rezerwatowych, z wyj tkiem 
elaza i cynku. Poziom makro- i mikroelementów w kopytach przednich i tylnych by  podobny.  

Badania wykaza y, e zarówno sposób utrzymania, jak i rodzaj pobieranej paszy nie mia y wy-
ra nego wp ywu na koncentracj  sk adników mineralnych w sier ci i rogu kopytowym, a ró nice 
w koncentracji wynika y z indywidualnych (osobniczych) zdolno ci absorpcyjnych i metabolicznych.
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Pozytywne relacje na linii: cz owiek – ko  s  niezb dnym warunkiem osi gania sukcesów 
w treningu koni. Oczekuje si , aby ko  podczas szkolenia wykazywa  aktywno , wiadome dzia a-
nie i zdolno  do uczenia. Przyj to za o enie, e indywidualna zdolno  do uczenia si  konia po-
winna by  pozytywnie skorelowana z efektywno ci  treningu prowadzonego metod  naturaln .
Celem bada  by o okre lenie zale no ci mi dzy wynikami Testu Otwierania obu, b d cych miar
zdolno ci do uczenia si  koni, a efektywno ci  przebiegu treningu naturalnego. Miar  zdolno ci do 
uczenia by  czas potrzebny do otwarcia przez konia pokrywy obu z owsem. Efektywno  treningu 
wyznacza y: czas szkolenia niezb dny do zaakceptowania przez konia siod ania oraz przyj cia
je d ca oraz parametry zmienno ci rytmu pracy serca (HRV) oraz liczba uderze  serca na minut  
(HR), rejestrowane podczas pierwszego siod ania konia (Test Siod ania), a tak e podczas pierwsze-
go dosiadania przez trenera (Test Dosiadania). Badaniami obj to 40 koni rasy angloarabskiej, 20 
ogierów i 20 klaczy, w wieku 2,5 roku. 

Wykazano wiele statystycznie istotnych korelacji mi dzy wynikami Testu Otwierania obu
i Testu Siod ania: pozytywnych odno nie HR i negatywnych z wybranymi parametrami HRV. Za-
le no ci mi dzy wynikami Testu Otwierania obu i Testu Dosiadania mia y charakter odwrotny: 
stwierdzono negatywne korelacje z HR i pozytywne ze rednim czasem pomi dzy kolejnymi ude-
rzeniami serca (RR). Ponadto wyniki Testu Otwierania obu by y odwrotnie proporcjonalne do 
czasu szkolenia konia potrzebnego do przyj cia je d ca. Uzyskane wyniki wiadcz  o tym, e ko-
nie, które szybko uczy y si  otwiera  ób, by y spokojne podczas wst pnego etapu szkolenia, 
w tym podczas siod ania, ale ich niepokój i niech  do szkolenia wzrasta y podczas prób dosiada-
nia. Wyniki Testu Otwierania obu, zw aszcza uzyskane podczas trzeciego pomiaru, by y istotnie 
wy sze u klaczy ni  u ogierów (29±54 s vs 7±15 s, odpowiednio; p < 0.05). Dlatego te  badanie 
zale no ci mi dzy czasem uczenia si  a czasami wykonania poszczególnych zada  nale y prowa-
dzi  oddzielnie dla klaczy i ogierów. 
Praca wykonana w ramach projektu N311 502039 pt. „Szkolenie metod  naturaln  a stopie  pobudze-
nia emocjonalnego i poj tno  konia (Equus caballus)”. 
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Dorota Lewczuk1*, Mateusz Hecold2, Gerd Brunken3  

OCENA OSTEOCHONDROZY POLSKICH KONI PÓ KRWI  
WED UG SYSTEMU NIEMIECKIEGO 

EVALUATION OF OSTEOCHONDROSIS OF POLISH HORSES  
ACCORDING TO THE GERMAN SYSTEM  

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN Jastrz biec, ul. Post pu 36A, 05-552 Magdalenka, 
 2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowowursynowska 166, 02-787 Warszawa, 

 3 Fachtierärztlische Praxis für Pferde, Barnstedt 15, 27-313 Dörverden, 
*e-mail: D.Lewczuk@ighz.pl 

  
Celem bada  by o okre lenie stopnia zachorowalno ci polskich koni pó krwi wed ug systemu 

niemieckiego. Ze wzgl du na to, e ocena osteochondrozy u koni nie jest jednolita w Europie, po-
zwoli to na ewentualne porównanie stopnia zachorowalno ci naszych koni z ko mi niemieckimi.  

Ogiery i klacze (203 konie) by y badane przed treningiem w zak adach treningowych w ra-
mach grantu NR 12 0037 006. Zdj cia rentgenowskie wykonywano aparatem rentgenowskim
Gierth HF 80 Plus umocowanym na specjalnym statywie z kó kami oraz poddawano obróbce cy-
frowej przy u yciu skanera CR 3600 firmy VetRay. Wykonano 10 zdj  radiologicznych: projekcja 
boczna ka dego palca (4 RTG), projekcja boczna oraz przednio-tylna (AP) stawów st pu 
(4 RTG) oraz projekcja boczna stawów kolanowych (2 RTG). Zmiany radiologiczne typowe dla 
osteochondrozy okre lono stosuj c nast puj c  skal  niemieck  oceny osteochondrozy:  

klasa I  – bez zmian radiologicznych, stawy idealne, 
klasa II  – ma e odst pstwa od klasy idealnej, stawy normalne, 
klasa III  – odst pstwa od normalnych stawów, stawy akceptowalne, 
klasa IV  – du e odst pstwa od normalnych stawów, stawy ryzykowne. 
Ponadto w systemie niemieckich wyst puj  klasy po rednie : I-II, II-III i III-IV. 
 
W ramach przeprowadzonych bada  otrzymano nast puj ce oceny zdrowia koni: 37,44% koni 

klas  I; 3,45% koni klas  II; 42,36% koni klas  II-III, 4,43% koni klas  III, 10,84% koni klas  III-
-IV oraz 1,48% klas  IV. Nie zaobserwowano koni z wynikami klasy przej ciowej I-II. System 
oceny niemieckiej jest systemem agodniejszym, poniewa  wed ug tego systemu koni odrzuconych 
– ryzykownych IV i prawie ryzykownych III-IV jest mniej (13,32%) ni  w polskim systemie oceny 
(27%).  
Badania sfinansowano z grantu NCN 2011/01/B/NZ2/00893. 
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Jaros aw uszczy ski*, Katarzyna Mencfel, Magdalena Pieszka, Weronika Pisarczyk,  
Bogus awa D ugosz, Romana Augustyn, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

WP YW WIEKU MATKI NA DZIELNO  WY CIGOW   
KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ 

THE EFFECT OF MOTHER AGE ON THE RACING PERFORMANCE OF 
ARABIAN HORSES 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
*e-mail: j.luszczynski@ur.krakow.pl 

 
Hodowla koni czystej krwi arabskiej w Polsce uwa ana jest za jedn  z najstarszych w Europie. 

Wybitna uroda i szlachetno  koni tej rasy zawsze by y cenione w naszym kraju, a systematycznie 
prowadzona ocena warto ci u ytkowej i zgodno  z typem rasowym powoduj , e polskie konie
arabskie s  po dane na ca ym wiecie. W selekcji koni czystej krwi arabskiej podstawowe znacze-
nie ma pokrój i charakterystyczny „bukiet”, ale to próby dzielno ci, czyli udzia  w gonitwach, maj  
na celu sprawdzenie wytrzyma o ci i stanu zdrowia. Je li próby te s  prowadzone wed ug kryteriów
sprzyjaj cych rozwojowi po danych cech, mog  mie  fundamentalne znaczenie w dalszym dosko-
naleniu rasy. 

Uwa a si , e w przypadku koni czystej krwi arabskiej cecha dzielno ci wy cigowej jest prze-
kazywana przez matk  czterokrotnie silniej ni  przez ojca, a udzia  klaczy w wy cigach ma istotny
wp yw na ich u ytkowo  hodowlan  i liczb  potomstwa (Budzy ski i Chmiel 1988). 

Istotne znaczenie w hodowli koni wierzchowych ma mo liwo  przewidywania predyspozycji 
wy cigowych jeszcze przed rozpocz ciem treningu, poniewa  koszty ponoszone na przygotowanie 
konia do wy cigów, a potem na same wy cigi s  nieporównywalnie wi ksze ni  w przypadku koni 
innych typów u ytkowych. Jednym z takich czynników, dzi ki któremu hodowca móg by progno-
zowa  sukcesy przychówku, mo e by  wiek klaczy matki. Celem bada  by o okre lenie zale no ci 
mi dzy wiekiem klaczy matki a pó niejsz  dzielno ci  wy cigow  potomstwa koni czystej krwi
arabskiej. Materia  badawczy stanowi y klacze czystej krwi arabskiej oraz ich potomstwo biegaj ce 
na torach wy cigowych w Polsce w latach 2005-2012. Analiz  obj to 730 klaczy matek oraz ich 
przychówek – 1371 koni, w tym 689 klaczek i 682 ogierki. Przy ocenie dzielno ci potomstwa na
torze wy cigowym pos u ono si  handicapem generalnym, liczb  startów, liczb  zwyci stw i sum
wygranych.  

Wiek klaczy matek istotnie wp ywa  na dzielno  wy cigow  ich potomstwa. Najdzielniejsze 
wy cigowo potomstwo pochodzi o po klaczach najstarszych  13-25-letnich. Mimo e w sezonie 
mia o ono istotnie mniej startów, to wysoce istotnie cz ciej wygrywa o gonitwy, zdobywa o wyso-
ce istotnie wi ksze sumy nagród oraz uzyska o wysoce istotnie wi kszy handicap generalny w po-
równaniu z przychówkiem klaczy m odszych. Niezale nie od wieku klaczy matek ogierki wysoce 
istotnie cz ciej bra y udzia  w gonitwach ni  klaczki. W grupie najm odszych klaczy rednia liczba 
zwyci stw ogierków oraz suma zdobytych nagród pieni nych okaza a si  wysoce istotnie wi ksza
ni  u klaczek. 
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Anna Nowicka-Pos uszna*, Pawe  S aby, Alicja Borowska  

GENETYCZNA ZMIENNO  KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ NA PODSTAWIE 
ANALIZY RODOWODOWEJ REPRODUKTORÓW  

GENETIC VARIABILITY OF WIELKOPOLSKA BREED HORSES ON BASIC OF 
PEDEGREE BREEDS  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zak ad Hodowli Koni, ul Wo y ska 33, 60-637 Pozna , 
*e-mail: aposlusz1@wp.pl 

 
Ko  rasy wielkopolskiej jest koniem rasy pó krwi angielskiej, wyhodowanym na bazie koni 

miejscowych przy u yciu g ównie niemieckich ras pó krwi. W latach 60. ubieg ego wieku istnia y 
w Polsce 3 odmiany geograficzne: konie pozna skie (z udzia em koni trake skich, wschodniopru-
skich, beberbeckich i pó krwi angloarabskich), konie mazurskie (g ównie z udzia em koni trakenskich 
i wschodniopruskich) oraz konie zachodniopomorskie, tzw. „gryfy pomorskie” (z udzia em koni ha-
nowerskich). Te subpopulacje, mimo pewnych ró nic zwi zanych z wp ywem rodowiska, w 1962 
roku uznano za skonsolidowane genotypowo i fenotypowo i okre lono jako konie rasy wielkopolskiej. 
Celem bada  by o okre lenie zmienno ci genetycznej koni rasy wielkopolskiej ze szczególnym
uwzgl dnieniem materia u m skiego. Zadaniem podj tych bada  by o okre lenie g boko ci rodowo-
dów, wspó czynnika spokrewnienia i wspó czynnika inbredu oraz udzia u poszczególnych ras 
w kszta towaniu si  tej populacji. W badaniu przeprowadzono ocen  zmienno ci genetycznej na pod-
stawie analizy rodowodowej 3772 ogierów rasy wielkopolskiej wpisanych do I-VI tomu (cz. 1) Ksi g
Stadnych Koni Rasy Wielkopolskiej. Dla ca ej populacji zosta  wyznaczony redni ekwiwalent kom-
pletnych generacji, interpretowany jako liczba pokole  w porównywalnym kompletnym rodowodzie,
daj cy pogl d na g boko  danych rodowodowych. Dla ka dego osobnika w rodowodzie oszacowa-
ny zosta  wspó czynnik inbredu, dodatkowo policzono redni poziom inbredu w poszczególnych la-
tach. W celu oceny redniego spokrewnienia wewn trz analizowanych grup obliczono wspó czynnik 
wspólnego pochodzenia (coancestry coefficient  ). Poziom zmienno ci genetycznej scharakteryzo-
wano za pomoc  nast puj cych parametrów: efektywnej liczby za o ycieli, efektywnej liczby geno-
mów za o ycieli, efektywnej liczby osobników nieb d cych za o ycielami. Do oszacowania komplet-
no ci rodowodu oraz parametrów zmienno ci genetycznej pos u y  program CFC (Contribution, In-
breeding [F], Coancestry), opracowany przez Sargolzaei i wsp. Obliczenia wykonano zarówno dla 
pojedynczych osobników, jak i w obr bie wydzielonych grup ze wzgl du na rok urodzenia. Na pod-
stawie analizy rodowodowej jednoznacznie mo na stwierdzi , e najwi kszy wp yw na powstanie
rasy wielkopolskiej mia y konie ras: wschodnio-pruskiej, trake skiej, a tak e konie pe nej krwi an-
gielskiej. Z przeprowadzonych bada  wynika, e w latach kszta towania si  badanej rasy odnotowano 
niski poziom wska nika efektywnej liczby za o ycieli oraz wysoki wspó czynnik spokrewnienia.
Wska niki te ulega y licznym wahaniom, które wynika y z ró norodnych sytuacji polityczno-
gospodarczych, np. lata powojenne spowodowa y kolejny spadek efektywnej liczby za o ycieli oraz
wzrost wspó czynnika spokrewnienia. Wspó cze nie obserwuje si  wzrost efektywnej liczby za o y-
cieli i obni enie wspó czynnika spokrewnienie, co wynika z mo liwo ci wykorzystania ogierów ras 
zagranicznych g ównie zachodnioeuropejskich w celu podniesienia warto ci u ytkowej koni rasy 
wielkopolskiej. Analiza rodowodowa ogierów rasy wielkopolskiej wykaza a, e najwi kszy udzia
genów w populacji ogierów wpisanych od I -VI t. Kwlkp mia y konie: kl. Celeste (trk), og. Dampfross 
(wsch.pr.) og. Astor (wsch.pr.), og. Christian de Wet (xx), kl. Priceless Cherry (xx), kl. Hulluch 
(trak.), og. Flandern (han), klacz Absicht (trak), og. Direx (wsch.pr.), kl. Igliczka (x, pozn.), og. 
Jagdheld (wsch.pr. poch trak.), kl. Ara (trak), kl. Polara (trak), og. Polarstern (trak), kl. Pechmarie 
(trak), kl. Awantura (wsch.pr.), klacz Thyra (trak.), ogier Luftgott (wsch.pr.). 
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Anna Nowicka-Pos uszna*, Paulina Sydow  

WP YW TEMPERAMENTU JE D CA NA CECHY CHARAKTERU  
I ZACHOWANIE SI  KONI 

THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT RIDER ON CHARACTER  
AND BEHAVIOUR OF HORSES 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zak ad Hodowli Koni, ul Wo y ska 33, 60-637 Pozna , 
*e-mail: aposlusz1@wp.pl 

 
Wspó cze nie zmienia si  rola i przeznaczenie konia. Jest to coraz cz ciej zwierz  towarzy-

sz ce, s u ce przede wszystkim przyjemno ci cz owieka. Dlatego przywi zuje si  du o wi ksz  
wag  do znajomo ci jego psychiki, oceny dobrostanu oraz poznania specyficznych zachowa .
Cz owiek jako istota w pe ni wiadoma musi by  odpowiedzialna za zwierz  i jego wychowanie,
a zachowanie si  cz owieka wobec zwierz cia ma niew tpliwy wp yw na jego cechy charakteru. 
Celem bada  by o okre lenie wp ywu temperamentu je d ca na cechy charakteru i zachowanie si
koni podczas zawodów w skokach w przez przeszkody. Do oceny typu temperamentu zawodników
i trenerów wykorzystano Kwestionariusz Oceny Typu Temperamentu wg Zawadzkiego i Strelau’a
(1985). Okre lono si  procesu pobudzania (SPP), si  procesu hamowania (SPH), ruchliwo  pro-
cesów nerwowych (RPN). Na tej podstawie okre lono typy temperamentów zawodników i trenerów 
jako: sangwiników, flegmatyków, choleryków i melancholików. Oceniaj c cechy charakteru koni 
na zawodach sportowych, uwzgl dniono 6 ró nych zachowa : po przyje dzie na zawody, podczas 
odpasu i zak adania rz du je dzieckiego, podczas jazdy na rozpr alni, przed startem, po starcie. 
Test 7 to ocena konia na podstawie ankiety przeprowadzonej w ród je d ców i trenerów. D  n liz 
st t st zn h w k rz st n  ki t st t st zn  SAS® v. 9.3 (2013). W lu bli z ni  d-
st w w h r m trów st t st zn h ( rednia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe,
wspó czynnik zmienno ci) w k rz st n  r dur  MEANS-SAS v. 9.3 (2013). Z zastosowaniem 
procedury CORR-SAS v. 9.3 (2013) oszacowano wspó czynniki korelacji prostej Spearmana. Istot-
no  wp ywu czynników do wiadczalnych (rasa konia, grupa wiekowa, typ temperamentu konia, 
typ temperamentu je d ca, typ temperamentu trenera) analizowano metod  wieloczynnikowej ana-
lizy wariancji z wykorzystaniem procedury GLM-SAS v. 9.3. 

Z bada  wynika, e najcz ciej wyst puj cym typem temperamentu je d ców (66,67%) i tre-
nerów (84,85%) by  sangwinik – osoba zrównowa ona, charakteryzuj ca si  du  ruchliwo ci ,
oraz flegmatyk (w wypadku je d ców to 21,21% i trenerów 9,09%)  osoba zrównowa ona, cha-
rakteryzuj ca si  nisk  ruchliwo ci . Badane konie najcz ciej odznacza y si  niewielkimi proble-
mami behawioralnymi i by y zrównowa one (48,48%). W 45,45% badane konie nie sprawia y ad-
nych problemów, a ich reakcje by y zrównowa one (typ 1). Tylko 6,06% to konie niezrównowa o-
ne, sprawiaj ce du e problemy podczas zawodów sportowych. W przypadku wzajemnych relacji 
ocen poszczególnych zachowa  koni stwierdzono, e zale no  ta jest istotna i wysoce istotna sta-
tystycznie. Zaobserwowano zale no  mi dzy zachowaniem koni a typem temperamentu je d ca. 
Sangwinik najcz ciej wspó pracowa  z ko mi z niewielkimi problemami behawioralnymi. Podob-
nie by o w przypadku je d ca i trenera flegmatyka, z t  ró nic , e wspó pracowa  on równie  
z ko mi zrównowa onymi, nie sprawiaj cymi problemów. 

Zbadano równie  korelacje mi dzy ocenami zachowania si  konia a poszczególnymi cz ciami 
testu oceniaj cymi temperament je d ca i trenera. Si a procesu pobudzenie i ruchliwo  procesów 
nerwowych maj  niewielki wp yw na oceny cech charakteru u koni. Jedynie si a procesów hamo-
wania ma znacz cy wp yw na oceny tych zachowa . 
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Magdalena Pieszka*, Weronika Sosnowska, Jaros aw uszczy ski, Weronika Pisarczyk,  
Bogus awa D ugosz, Romana Augustyn, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

PARAMETRY BIOMETRYCZNE KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ  
A ICH WARTO  U YTKOWA 

THE BIOMETRIC PARAMETERS OF ARABIAN HORSES  
AND THEIR VALUE UTILITY 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
*e-mail: m.pieszka@ur.krakow.pl 

 
Konie czystej krwi arabskiej hodowane w Polsce zajmuj  szczególne miejsce w czo ówce

wiatowej. „Polski arab” to ko , który oprócz urody odznacza si  równie  walorami u ytkowymi.
Z tego te  wzgl du hodowcy tej rasy k ad  du y nacisk na selekcj  pod k tem poprawnej budowy.
Niestety nie da si  obiektywnie oceni  pi kna konia arabskiego, jednak mo na skupi  si  na anali-
zie pokroju, który niew tpliwie wp ywa na sukcesy polskich arabów na arenie mi dzynarodowej.
Doskona ym miernikiem s  podstawowe wymiary biometryczne, które pozwalaj  na porównanie 
pokroju koni u ytych do hodowli na przestrzeni lat. Celem pracy by o przedstawienie zmian biome-
trycznych, jakie zasz y w populacji koni czystej krwi arabskiej polskiej hodowli urodzonych w la-
tach 1931-2008 oraz znalezienie zale no ci mi dzy g ównymi parametrami biometrycznymi a u yt-
kowaniem koni arabskich podczas wy cigowej próby dzielno ci i pokazów hodowlanych. 

Badaniami obj to 2064 konie, w tym 1841 klaczy i 223 ogiery, dla których uda o si  ustali
podstawowe pomiary. Analizy statystyczne pierwszej cz ci pracy dotyczy y zbadania wp ywu p ci, 
roku urodzenia, ojca, hodowcy, rodu m skiego, rodziny e skiej oraz ma ci na parametry biome-
tryczne ogierów i klaczy. W drugiej cz ci zbadano, czy wy cigowa warto  u ytkowa koni arab-
skich  wyra ona wspó czynnikiem powodzenia i handicapem generalnym  oraz pokazowa war-
to   wyra ona sum  punktów uzyskanych za zdobyte tytu y czempiona i wiceczempiona w poka-
zach na ca ym wiecie by y zale ne od parametrów biometrycznych. Dla stwierdzenia istotno ci 
ró nic pos u ono si  jednoczynnikow  analiz  wariancji ANOVA oraz testem Tukeya. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, e pod wzgl dem redniej wysoko ci 
w k bie oraz redniego obwodu nadp cia przedniego ogiery przewy sza y klacze. Z kolei klacze
charakteryzowa y si  wi kszym rednim obwodem klatki piersiowej w porównaniu z ogierami. Na 
przestrzeniu lat w badanej populacji stwierdzono trend zwy kowy w odniesieniu do wysoko ci
w k bie, przeciwnie do obwodu klatki piersiowej oraz obwodu nadp cia przedniego, gdzie odno-
towano trend zni kowy. Niepokoj ce jest, i  taki trend mo e w przysz o ci prowadzi  do wydelika-
cenia koni arabskich. Konie pochodz ce z hodowli „inne” charakteryzowa y si  najni sz  redni  
wysoko ci  w k bie, za  najwy sz  konie ze SK Janów Podlaski. Najni szy redni obwód klatki 
piersiowej zaobserwowano u koni wyhodowanych w SK Micha ów, natomiast najwi kszy u koni
z SO Bia ka. Jednocze nie konie arabskie pochodz ce z SO Bia ka i SK Janów Podlaski odznacza y 
si  najni szym rednim obwodem nadp cia przedniego w porównaniu z ko mi z grupy „inne”
z najmniejszym rednim wymiarem tego parametru. Na podstawie przeprowadzonych analiz mo na 
stwierdzi  równie , e przynale no  do rodu i rodziny oddzia ywa a na parametry biometryczne
koni arabskich. Umaszczenie nie wp ywa na redni  wysoko  w k bie oraz na redni obwód klatki 
piersiowej, natomiast u koni siwych zauwa ono statystycznie wysoce istotnie wi kszy obwód nad-
p cia przedniego w porównaniu z ko mi gniadymi. U koni przeznaczonych do próby wy cigowej
odnotowano statystycznie wysoce istotnie wy sze parametry biometryczne w porównaniu z ko mi
niebiegaj cymi. Podobnie konie utytu owane na czempionatach ró ni y si  statystycznie wysoce 
istotnie pod wzgl dem redniej wysoko ci w k bie oraz redniego obwodu nadp cia przedniego
w porównaniu z ko mi bez sukcesów pokazowych.  
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Magdalena Pieszka*, Alicja Zwierzchowska, Jaros aw uszczy ski, Weronika Pisarczyk,  
Bogus awa D ugosz, Romana Augustyn, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

WP YW WYSI KU RÓ NEJ INTENSYWNO CI NA WYBRANE PARAMETRY 
KRWI KONI SKOKOWYCH  

THE EFFECT OF THE EFFORT OF VARIED INTENSITY ON THE SELECTED 
BLOOD PARAMETERS OF SHOW JUMPING HORSES 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
 *e-mail: m.pieszka@ur.krakow.pl 

 
W opinii niektórych hodowców koni wysi ek to wysi ek i nie ma znaczenia, gdzie zwierz ta 

b d  mu poddane – czy na przystajennej uje d alni, czy te  na parkurze w obcym klubie podczas 
zawodów. Jednak czy jest tak na pewno? Czy obci enia, jakim poddawane s  konie skokowe pod-
czas treningów lub symulowanych zawodów „w domu”, s  to same z obci eniami podczas zawo-
dów wyjazdowych? Je eli tak wiele aspektów wydolno ci zwierz cia ma znaczenie dla wyniku 
w konkursie, to jaki wp yw b d  mia y dodatkowe czynniki zewn trzne, takie jak nowe miejsce, 
nieznane konie, zgromadzona publiczno  oraz, cz sto wielokilometrowa, podró  na miejsce zawo-
dów? Celem pracy by o zatem zbadanie, czy intensywno  wysi ku w dwóch fazach sezonu starto-
wego, podczas treningu w rodzimej stajni oraz podczas zawodów na obcym parkurze wp ywa na 
poziom wybranych wska ników krwi koni skokowych.  

W do wiadczeniu wzi o udzia  8 koni rasy holszty skiej i KWPN startuj ce regularnie w za-
wodach wyjazdowych w 2013 roku. Porównano wysi ek podczas treningu i zawodów w dwóch
fazach sezonu startowego poprzez ocen  jego wp ywu na wybrane parametry krwi (liczb  erytrocy-
tów, poziom hemoglobiny, hematokryt, bia ko ca kowite i mleczany) w próbkach pobranych 3 i 30 
minut po zako czeniu wysi ku. Oszacowano równie  zmiany wzgl dem próbek spoczynkowych.  

Podczas bada  zaobserwowano, e w pierwszej turze procedura pobierania krwi mog a wywo-
ywa  u koni stres, co wp yn o na zawy enie spoczynkowych warto ci parametrów czerwono-

krwinkowych. Fakt ten wynika zapewne z tego, i  zwierz ta w I turze nie by y jeszcze do tej proce-
dury przyzwyczajone, podczas gdy w II turze pobieranie krwi nie wywo ywa o ju  zmian w warto-
ciach spoczynkowych badanych parametrów. W badanej grupie koni skokowych liczba erytrocy-

tów, poziom hematokrytu i mleczanów po zawodach by  znacznie wy szy ni  po treningach, co 
wiadczy o dysproporcjach pomi dzy wysi kiem podczas treningu a wysi kiem podczas przejazdów 

konkursowych. Stwierdzony w obu turach bada  stabilny poziom bia ka we krwi koni skoczków
wiadczy o zadowalaj cym stanie gospodarki wodnej tych zwierz t, której nie pogarsza  nawet 

intensywny wysi ek podczas startów w sezonie letnim. Przekroczenie progu 4 mmol/l mleczanów
we krwi w trakcie zawodów w obu turach sezonu startowego wskazuje na przej cie organizmów 
koni skoczków z metabolizmu tlenowego na beztlenowy w odpowiedzi na wymagania wysi ku su-
pramaksymalnego. W zwi zku z czym przygotowanie koni do zawodów sportowych musi koniecz-
nie zawiera  elementy wysi ku beztlenowego. Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na rów-
nie  wnioskowa , e badane konie wykazywa y si  zadowalaj cym przygotowaniem kondycyjnym
do startów sportowych, czego dowodzi szybki powrót analizowanych parametrów krwi do normy 
po wysi ku. Sprawniejsza mobilizacja parametrów czerwonokrwinkowych pod wp ywem wysi ku 
sugeruje, e podczas drugiej cz ci sezonu startowego (II tura bada ) obci enia, jakim poddawano
konie, by y mniejsze ni  w turze I. 
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Weronika Pisarczyk*, Jaros aw uszczy ski, Magdalena Pieszka, Romana Augustyn,  
Bogus awa D ugosz, Kornelia Palian, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk  

TEMPO WZROSTU WYMIARÓW CIA A A WIEK KOSTNIENIA  
CHRZ STKI NASADOWEJ DOLNEGO KO CA KO CI PROMIENIOWEJ KONI 

RÓ NYCH RAS 

THE GROWTH RATE OF BODY SIZE AND RADIOGRAPHIC CLOSURE TIME 
OF DISTAL RADIAL METAPHYSEAL GROWTH PLATE AMONG  

HORSES OF DIFFERENT BREEDS 
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 

*e-mail: punktur.weronika@gmail.com 
 

Rozwój organizmu to proces, w którym zachodz  istotne zmiany dotycz ce nie tylko morfologii 
organizmu, funkcji metabolicznych, fizjologicznych czy odporno ciowych, ale tak e cech psychicz-
nych i spo ecznych. Jednak w hodowli decyduj ce znaczenie ma rozwój somatyczny, który obejmuje 
zjawiska zwi zane ze wzrastaniem, czyli powi kszaniem si  wymiarów i masy cia a, oraz dojrzewa-
niem, polegaj cym na doskonaleniu budowy i funkcji poszczególnych komórek, tkanek i narz dów. 
Wydaje si , e ocena somatycznego rozwoju na podstawie wieku kalendarzowego ze wzgl du na 
du e zró nicowanie osobnicze i rasowe jest niewystarczaj ca. Dlatego najcz ciej u ywa si  poj cia
tzw. wieku rozwojowego, który okre la stopie  zaawansowania we wzrastaniu i dojrzewaniu cznie.
Wiarygodnymi i najcz ciej stosowanymi wska nikami tego rozwoju s  wymiary biometryczne
(wzrost organizmu) oraz wiek kostnienia chrz stek nasadowych (dojrzewanie organizmu).  

Celem bada  by a analiza zale no ci mi dzy wymiarami cia a i ich tempem wzrostu a wiekiem 
kostnienia chrz stki nasadowej dolnego ko ca ko ci promieniowej koni ró nych ras. Do wiadcze-
niem obj to 85 koni czterech ras: pe nej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, angloarabskiej 
i huculskiej. Konie obj te do wiadczeniem poddano badaniom biometrycznym i radiologicznym, na 
podstawie których wyliczono tempo wzrostu i ustalono wiek kostnienia chrz stki nasadowej. Wy-
kazano istotny wp yw tempa wzrostu wymiarów cia a na wiek kostnienia chrz stki nasadowej dol-
nego ko ca ko ci promieniowej koni badanych ras. U koni huculskich o wi kszym tempie wzrostu
wysoko ci w k bie oraz koni czystej krwi arabskiej i angloarabskich o wi kszym tempie wzrostu
obwodu nadp cia wiek kostnienia chrz stki nasadowej by  istotnie i wysoce istotnie pó niejszy 
w porównaniu z ko mi cechuj cymi si  mniejszym tempem wzrostu analizowanych wymiarów. 
Wiek kostnienia chrz stki nasadowej koni pe nej krwi angielskiej i huculskich cechuj cych si  
wi kszym tempem wzrostu obwodu klatki piersiowej okaza  si  istotnie wcze niejszy ni  u koni 
tych ras, u których pojemno  klatki piersiowej powi ksza a si  wolniej. Nie stwierdzono jedno-
znacznych zale no ci mi dzy wymiarami cia a po urodzeniu a wiekiem kostnienia chrz stek nasa-
dowych. Zauwa ono jednak, e konie czystej krwi arabskiej, które po urodzeniu by y wy sze i mia-
y mniejszy obwód nadp cia, charakteryzowa y si  wysoce istotnie pó niejszym kostnieniem 

chrz stki nasadowej ni  rówie nicy o mniejszej wysoko ci w k bie i nadp ciu. Natomiast u koni 
angloarabskich o wi kszej wysoko ci w k bie i koni pe nej krwi angielskiej, które po urodzeniu 
mia y mniejszy obwód klatki piersiowej, chrz stka nasadowa kostnia a wysoce istotnie wcze niej. 
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Zenon Podstawski*, Norbert Fic, Monika Stefaniuk, Magdalena Pieszka,  
Jaros aw uszczy ski, Weronika Pisarczyk, Bogus awa D ugosz, Romana Augustyn  

ANALIZA WYNIKÓW OCENY P YTOWEJ I CIE KI HUCULSKIEJ  
W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW PRÓBY DZIELNO CI  

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE EXTERIOR AND HUCUL PATH 
ASSESSMENT ACCORDING TO THE RESULTS  

OF THEIR USABILITY EVALUATION 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni,  

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
e-mail: z.podstawski@ur.krakow.pl 

 
Konie huculskie jako rasa rodzima obj te s  programem ochrony zasobów genetycznych. 

W zwi zku z tym, e osobniki przeznaczone do rozrodu musz  spe ni  okre lone wymogi, dla koni 
tej rasy przeprowadzane s  próby dzielno ci, w sk ad których wchodzi ocena p ytowa oraz cie ka
huculska.  

Celem pracy by a analiza zale no ci pomi dzy wynikami oceny p ytowej i u ytkowej koni rasy
huculskiej. Analizy dokonano na podstawie warto ci wyników oceny p ytowej w odniesieniu do
warto ci wyników oceny u ytkowej. W pracy wzi to pod uwag  wyniki prób dzielno ci 400 koni 
huculskich – klaczy i ogierów, uzyskane w latach 2009-2013 na terenie Ma opolskiego Zwi zku 
Hodowców Koni w Krakowie i Okr gowego Zwi zku Hodowców Koni w Rzeszowie. Stwierdzono, 
e w analizowanym okresie prób  zaliczy o 79% koni. Wykazano równie , e do prób przyst powa-
o wi cej klaczy ni  ogierów. Ponadto klacze uzyskiwa y wy sze oceny na p ycie, natomiast ogiery 

z lepszymi wynikami zalicza y cie k  huculsk . Wyliczono równie  wspó czynniki korelacji po-
mi dzy warto ciami wyników oceny p ytowej a warto ciami wyników uzyskiwanych za cie k  
huculsk  i ca  prób . Najwy szy wspó czynnik korelacji odnotowano pomi dzy wynikami uzyska-
nymi po uko czeniu cie ki a wynikami ca ej próby. Nie wykazano statystycznie istotnych zale no-
ci pomi dzy warto ci  wyników oceny p ytowej a warto ciami wyników próby dzielno ci. 
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Maria Polak Gra yna* 

WYNIKI ROZRODU KONI SZTUMSKICH I SOKÓLSKICH 
UCZESTNICZ CYCH W PROGRAMACH OCHRONY ZASOBÓW 

GENETYCZNYCH W LATACH 2008-2014 

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF SZTUMSKI AND SOKOLSKI HORSES 
PARTICIPATING IN THE CONSERVATION PROGRAMS BEETWEN 2008-2014

Instytut Zootechniki PIB, Krajowy O rodek Koordynacyjny w Warszawie,  
ul. Wspólna 3, 00-930 Warszawa, *e-mail: grazyna.polak@izoo.krakow.pl 

 
Celem programów ochrony zasobów genetycznych koni sokólskich i sztumskich jest rekon-

strukcja typów, stabilizacja cech fenotypowych i genetycznych oraz zachowanie maksymalnej
zmienno ci genetycznej. Wa nym elementem w osi gni ciu tego celu jest uzyskanie warto ciowego 
potomstwa.  

Celem przeprowadzonych bada  by a analiza wyników rozrodu klaczy i ogierów uczestnicz -
cych w obu programach ochrony, pod wzgl dem liczby i warto ci otrzymanych rebi t.  

Wyniki bada  wskaza y, e w ci gu siedmiu lat (2008-2014) liczba klaczy zakwalifikowanych 
do programów wzros a prawie czterokrotnie: z 567 do 1934 ( cznie w obu typach), natomiast licz-
ba ogierów uznanych do ich krycia zosta a zredukowana z 1682 (2008 r.) do 719 (2014 r.) najlep-
szych rodowodowo i pokrojowo. W programie kry o w sumie 958 ogierów, z czego 598 da o
5 i mniej sztuk potomstwa. Tylko 7 ogierów (2 sokólskie i 5 sztumskich) da o ponad 40 sztuk po-
tomstwa. rednia liczba klaczy krytych w ci gu roku przez 1 uznanego ogiera wynios a odpowied-
nio 3,8 i 3,5 dla koni sokólskich i sztumskich. Liczba rebi t urodzonych w latach 2008-2014 wy-
nios a 6611: rednio 3 rebaki/klacz w okresie siedmioletnim. Wspó czynnik wy rebie  klaczy
uczestnicz cych w programach ochrony w latach 2008-2014 waha  si  od 0,36 do 0,73 (sokólskie) 
i 0,45 do 0,70 (sztumskie). Najwi cej ogierów pozostawi o potomstwo ocenione na 15 i 16 pkt. 
w skali 20 pkt, najmniej ocenionych na minimalne 12 i 13 pkt oraz maksymalnie 19 i 20 pkt., co 
oznacza, e hodowcy przy doborze nie zwracaj  uwagi na potencjaln  warto  potomstwa. 

Otrzymane wyniki wskazuj , e mimo du ego wzrostu populacji koni sztumskich i sokólskich 
oraz popularno ci programów ochrony otrzymywane potomstwo jest redniej warto ci, a najlepsze
ogiery nie s  dostatecznie wykorzystane. Mimo to oczekuje si , e ostrzejsza selekcja ogierów,
prowadzona od 2012 roku, poprawi t  sytuacj . 
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Maria Sokó , Agnieszka Korwin-Kossakowska1*, Dorota Lewczuk1,  
Andrzej Bereznowski2, Mateusz Hecold2  

POLIMORFIZM GENÓW ACVR1, ANLN, CPVL, XIRP2 ORAZ MATN1 
ZWI ZANYCH Z WYSTEPOWANIEM OSTEOCHONDROZY KONI  

POLYMORPHISM OF GENES ACVR1, ANLN, CPVL, XIRP2 AND MATN1 
CONNECTED WITH THE HORSE OSTEOCHONDROSIS  

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN Jastrz biec, ul. Post pu 36A, 05-552 Magdalenka, 
2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejeskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  

ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa, 
 *e-mail: a.kossakowska@ighz.pl 

 
Celem badania by o poszukiwanie pod o a genetycznego osteochondrozy u koni. Przeprowa-

dzono ocen  stanu zdrowotnego 201 koni pó krwi z polskiej populacji hodowlanej na podstawie 
stanu klinicznego stawów p cinowych, kolanowych i skokowych, dwukrotnie podczas treningu (na
pocz tku i na ko cu), w czasie stacjonarnych prób dzielno ci ogierów i klaczy. Konie oceniane by y 
w skali 0-1 wyst powania osteochondrozy na podstawie 10 zdj  RTG w ró nych projekcjach sta-
wów i lokalizacji OCD. Jednocze nie pobrano próbki krwi od wszystkich badanych zwierz t. Przy 
u yciu techniki PCR-RFLP opracowywano metodyk  analizy wybranych genów kandyduj cych,
których polimorfizm, wed ug danych literaturowych, mo e mie  potencjalny zwi zek z rozwojem 
osteochondrozy i morfogenez  ko ci. Geny te po o one s  na chromosomach ECA2, ECA4 i ECA18.
Dobrano pary primerów do amplifikacji fragmentów obejmuj cych rejony: 3’UTR oraz eksonu 10 
genu ACVR1, eksonu 4 genu ANLN, eksonu 11 genu CPVL, intronu genu XIRP2 oraz eksonu 5 genu 
MATN1. Opracowano odpowiednie warunki amplifikacji. W wyniku reakcji PCR otrzymano frag-
menty DNA wielko ci, odpowiednio: 589 pz (par zasad), 124 pz, 123 pz, 807 pz i 470 pz. 

Analiza restrykcyjna wykaza a wyst powanie we wskazanych rejonach mutacji typu SNP, to 
jest wymian  nukleotydów, odpowiednio T/A, C/T, G/C, A/G, T/C. W przypadku trzech genów: 
ANLN, CPVL, MATN1 zmiana ta spowodowa a równie  wymian  aminokwasów w a cuchu bia -
kowym, co mo e wskazywa  na przyczynowy charakter mutacji. Przebadano wszystkie pobrane 
próby i otrzymano nast puj ce wyniki frekwencji alleli: 

 

Nazwa genu      Frekwencja alleli 
ACVR1 A = 0,15 T = 0,85 
ANLN C = 0,52 T = 0,48 
CPVL C = 0,43 G = 0,57 
XIRP2 A = 0,47 G = 0,53 
MATN1 T = 0,78 C = 0,22 

 

W dalszej kolejno ci zbadany zostanie zwi zek pomi dzy wyst powaniem poszczególnych ge-
notypów a zachorowalno ci  koni na osteochondroz . Wykonana zostanie analiza wariancji (proce-
dura GLM, Mixed programu SAS), uwzgl dniaj ca nast puj ce wp ywy: genotyp, p e , zak ad 
treningowy, ras  (oraz losowy wp yw ojca w przypadku procedury Mixed) na wyst powanie osteo-
chondrozy ocenianej dwukrotnie.  
Badania sfinansowano z grantu NCN 2011/01/B/NZ2/00893. 
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Monika Stefaniuk1*, Katarzyna Ropka Molik2, Zenon Podstawski1, Magdalena Pieszka1,  
Jaros aw uszczy ski1, Weronika Pisarczyk1, Bogus awa D ugosz1, Romana Augustyn1 

EKSPRESJA GENU GDF9 W ROSN CYCH P CHERZYKACH JAJNIKOWYCH 
KLACZY 

EXPRESSION PATTERN OF GDF9 GENE IN GROWING EQUINE FOLLICLES 
1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zak ad Hodowli Koni, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 

2 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierz t, 
*e-mail: m.k.stefaniuk@gmail.com 

 
Cechy reprodukcyjne odgrywaj  bardzo wa n  rol  w produkcji zwierz cej. Jak dot d opisa-

nych zosta o wiele pojedynczych zmian nukleotydowych w kilkunastu genach (np GDF9, BMP15, 
BMP1B, EST1, PRLR), maj cych wp yw m.in. na: wska niki owulacji, p odno , plenno , wska ni-
ki ywo urodzonych, krótsze okresy mi dzyurodzeniowe, ronienia. Jednym z nich jest GDF9 (czyn-
nik wzrostu i ró nicowania 9). Wykazano, e odgrywa kluczow  rol  w rozwoju p cherzyka pier-
wotnego, komórek ziarnistych i formowania wzgórka jajono nego. Celem bada  by o okre lenie 
poziomu ekspresji transkryptów genu GDF9 w rosn cych p cherzykach i tkance jajnikowej klaczy 
w okresie dnia d ugiego. Badania przeprowadzono w czerwcu na 37 jajnikach (n = 37) pobranych od
klaczy rze nych, b d cych w podobnym wieku. Wyizolowane p cherzyki zakwalifikowano do jed-
nej z grup, wed ug rednicy: 1) 10 mm, 2) 11-20 mm, 3) 21-30 mm, 4) > 30 mm (traktowane jako 
przedowulacyjne). Ca kowite RNA wyizolowano z próbek, stosuj c metod  Chomczy skiego
(1993). Ocen  ilo ciow  i jako ciow  RNA przeprowadzono z zastosowaniem NanoDrop 2000 
(Thermo Scientific, Wilmington, USA) i 2% elu agarozowego. 250 ng ca kowitego RNA by o 
transkrybowane do cDNA przy u yciu zestawu do odwrotnej transkrypcji TranscriptMe z zastoso-
waniem losowych primerów (Blirt), zgodnie z protoko em producenta. Startery i sondy do gatun-
kowo specyficznego GDF9 zosta y zaprojektowane przy u yciu oprogramowania PrimerExpress 
3.0, a startery i sondy do SDHD GAPDH (kontrole endogenne) by y syntetyzowane przez Applied 
Biosystems. Analiz  ilo ciow  GDF9 przeprowadzono na aparacie 7500 Real-Time PCR z wyko-
rzystaniem systemu sond TaqMan® (Applied Biosystems). Dla ka dej próbki reakcj  przeprowa-
dzono w trzech powtórzeniach. Dla wszystkich genów, wydajno  reakcji PCR w czasie rzeczywi-
stym zosta a okre lona za pomoc  metody Pfaffl [2001]. Analiz  statystyczn  przeprowadzono przy 
u yciu procedury ANOVA (SAS Institute, Cary, NC, v., 8,02, 2001)  

Wykazano wysoko istotne ró nice mi dzy ilo ci  transkryptów GDF9 w tkance jajnika (bez 
p cherzyka) a p cherzykami przedowulacyjnymi (> 30 mm) (p < 0,05) przy najwy szej warto ci 
w tkance jajnika i stopniowym spadku, osi gaj c najni sze warto ci w p cherzykach przedowula-
cyjnych.  

Uzyskane wyniki sugeruj , e GDF9 mo e odgrywa  podobn  rol  w regulacji wzrostu p che-
rzyków jak u innych gatunków zwierz t. 
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Jadwiga Topczewska1*, Wanda Krupa2  

PRZYPADEK WSPÓLNEGO ODCHOWU REBI CIA PRZEZ DWIE KLACZE 
(Equus caballus) 

THE CASE OF COMMUNAL REARING OF A FOAL BY TWO MARES  
(EQUUS CABALLUS) 

1 Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia  Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Zwierz cej  
i Oceny Produktów Drobiarskich, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, 

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t,  
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierz cej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 

*e-mail: j.topczewska@gmail.com 
 

Behawior macierzy ski cechuj cy klacze zwi zany jest wyra nie z typow  dla gatunku strate-
gi  reprodukcyjn . Zwykle rodzi si  jedno rebi , a czas intensywnej opieki (macierzy skiej), nie-
zb dnej dla prze ycia potomstwa jest, w porównaniu z innymi gatunkami, d ugi. rebi ta rodz  si  
bardzo sprawne, gdy  nale  do m odych pod aj cych za matk  (followers), jednak do prze ycia
potrzebuj  mleka klaczy (matki) oraz jej opieki. U wi kszo ci klaczy instynkt macierzy ski jest
bardzo dobrze rozwini ty, a opieka dotyczy tak e, zw aszcza w pierwszych tygodniach ycia,
ochrony rebi cia przed innymi cz onkami stada.  

Podczas prowadzonych w latach 2004-2013 bada  w stadninie utrzymuj cej konie huculskie 
zaobserwowano przypadek wspólnego odchowu rebi cia przez dwie niespokrewnione klacze. 
W analizowanym sezonie obserwowane stado sk ada o si  z ogiera, 11 klaczy i 8 odchowywanych
rebi t. Wszystkie klacze by y skutecznie pokryte, lecz dwa rebi ta pad y w dniu urodzenia, za

jedna z klaczy urodzi a ju  po odsadzeniu odchowanych rebi t (w grudniu). Obserwacje stad pro-
wadzono regularnie, w odst pach miesi cznych, w godzinach od 6.00 do 20.00, przez dwa kolejne
dni. W celu obiektywizacji zachowanie si  koni rejestrowano za pomoc  kamer cyfrowych. Konie 
huculskie w ocenianym stadzie ró ni y si  umaszczeniem, a tak e pokrojem i ich identyfikacja nie 
sprawia a trudno ci. Podczas prowadzonych obserwacji zachowania si  klaczy i ich potomstwa
notowano: liczb  ssa  poszczególnych rebi t, odleg o  rebi t od matek: a) do 5 m, b) do 10 m,
c) powy ej 10 m; podejmowane próby integracji rebi t i zabawy. Dane opracowano z wykorzysta-
niem pakietu STATISTICA 10.0.  

W analizowanym sezonie 70% porodów mia o miejsce w kwietniu. Trzy klacze wy rebi y si  te-
go samego dnia (urodzi y si  dwie klaczki i ogierek). Jedna klaczka pad a bezpo rednio po urodzeniu. 
Klacz, której m ode pad o, podj a spontaniczn  opiek  macierzy sk  nad klaczk  pozosta  przy 
yciu (razem z jej biologiczn  matk ). Mo liwo  korzystania z mleka dwóch klaczy jednocze nie

zdawa a si  modyfikowa  cz stotliwo  ssania. W pocz tkowym okresie odchowu wska nik ten u 
uprzywilejowanego rebi cia by a ni szy i wynosi  1,82/h (dla rebi t korzystaj cych tylko z mleka
w asnych matek  2,39).  Podobna tendencja utrzymywa a si  w drugim miesi cu ycia i wynosi a
odpowiednio 1,18 i 1,39. W kolejnych miesi cach obserwacji cz stotliwo  ssania rebi cia korzysta-
j cego z mleka dwóch klaczy by a wyra nie wy sza ni  pozosta ych rebi t w stadzie, a ró nica ta 
by a statystycznie istotna (P  0,001). Analiza zachowania pokarmowego uprzywilejowanej klaczki
wykaza a, i  w pierwszych dwóch miesi cach ycia cz ciej ssa a matk , natomiast w 3. i 5. mamk . 
Interesuj cy wydaje si  natomiast fakt, i  obie klacze przebywa y w bliskiej (niemal identycznej) od-
leg o ci od rebi cia przez ca y okres odchowu. Dystans ten nie przekracza  najcz ciej 10 m.  

Pierwsze obserwowane w stadzie próby nawi zywania kontaktów socjalnych pomi dzy rebi -
tami (obw chiwanie, szczypanie, zsynchronizowany ruch) wyst powa y w wieku 4-5 tygodni i po-
dejmowane by y przez ogierki. rebi ta w wieku trzech miesi cy inicjowa y ju  wspólne zabawy,
niezale nie od p ci. Nie zaobserwowano natomiast ani jednego przypadku podejmowania interakcji 
rówie niczych przez uprzywilejowan  klaczk .  
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Jadwiga Topczewska1*, Wanda Krupa2  

WYSOKI POZIOM DOBROSTANU KONI SPORTOWYCH  
– FAKT CZY FANTAZJA? 

A HIGH LEVEL OF WELFARE OF SPORT HORSES – FACT OR PHANTASY? 
1 Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia  Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Zwierz cej  

i Oceny Produktów Drobiarskich, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów,  
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t,  

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierz cej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 
*e-mail: j.topczewska@gmail.com 

 
Populacja koni w Polsce szacowana jest na oko o 300 tys. sztuk. Znacz ca cz  jest u ytkowana wierz-

chowo oraz zaprz gowo, na poziomie profesjonalnym i amatorskim. Szacuje si , i  w Polsce oko o 150 tys.
osób je dzi konno w ramach je dziectwa rekreacyjno-turystycznego, za  licencje sportowe PZJ w ró nych 
dyscyplinach ma oko o 4 tys. zawodników. Dla w a cicieli koni sportowych osi gane przez nie wyniki s
ród em presti u i potencjalnego dochodu. Dla wielu osób jazda konna czy starty w zawodach to pasja lub 

rozrywka. W u ytkowaniu koni sportowych troska o ich dobro jest powszechna, o czym wiadczy np. stoso-
wanie indywidualnych programów ywieniowych, uwzgl dniaj cych plan treningów i startów oraz rodzaj 
dyscypliny, w jakiej konie s  u ytkowane. Utrzymywane s  indywidualnie w komfortowych boksach, chro-
nione w czasie transportu i startów, a w regeneracji i profilaktyce wykorzystywana jest zoofizjoterapia. 

Warunkiem utrzymania wysokiego poziomu dobrostanu, zgodnie z Kodeksem Dobrostanu Zwierz t
Gospodarskich, jest zapewnienie „5 wolno ci”. Analizuj c wymogi, mo na stwierdzi , e konie sportowe 
ywione s  zbyt ma ymi dawkami paszy, o wysokiej koncentracji sk adników pokarmowych i ma ym udzia-

le pasz obj to ciowych, co przyczynia si  do ograniczonego rozwoju bakterii jelitowych i syntezy bakteryj-
nej, nieprawid owej fermentacji oraz utrudnia cieranie z bów. Niedobór pasz obj to ciowych skutkuje
pobieraniem ció ki, przyczynia si  te  do wyst powania stereotypii oralnych. Intensywny trening w formie 
d ugotrwa ego szybkiego ruchu (k us, galop), generuje wzrost ci nienia w jamie brzusznej powoduj cy
„zgniecenie” o dka, co mo e prowadzi  do „zarzucania” tre ci z sokiem o dkowym na cz  bezgruczo-
ow , a to z kolei sprzyja (powoduje) wyst powaniu owrzodze  (pH w tej cz ci wynosi 5-6, podczas inten-

sywnego wysi ku – pH 1). Stosowana dieta wysokoenergetyczna mo e mie  wp yw na prawdopodobie -
stwo wyst powania takich schorze , jak ochwat czy osteochondroza. Wolno  od dyskomfortu wymaga 
zabezpieczenia optymalnego rodowiska. Konie sportowe wi ksz  cz  doby sp dzaj  w stajni, w boksach, 
a okresy bezruchu przeplatane s  intensywnym wysi kiem. Brak ruchu, zw aszcza w okresie wzrostu i roz-
woju, mo e przyczyni  si  do wyst pienia m.in. osteochondrozy. Przebywanie w stajni zwi zane jest rów-
nie  z oddzia ywaniem mikroklimatu pomieszczenia. Ograniczona przestrze  boksu, okresowa nuda i nie-
dobór pasz obj to ciowych s  tak e przyczyn  wyst powania ykawo ci, która mo e przyczyni  si  do
znacznego zu ycia z bów oraz zaburze  w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Wolno  przejawia-
nia naturalnych zachowa  wymaga zabezpieczenia odpowiednio du ej przestrzeni yciowej i to-warzystwa 
zwierz t tego samego gatunku oraz w a ciwego sk adu ilo ciowego i socjalnego w grupie. Komfortowe dla 
koni jest przebywanie w stabilnej grupie, na du ej przestrzeni, co pozwala na realizacj  zachowa  o charak-
terze spo ecznym. Natomiast konie sportowe utrzymywane s  indywidualnie w boksach, z wybiegu korzy-
staj  rzadko, wyprowadzane s  najcz ciej pojedynczo ze wzgl du na potencjaln  mo liwo  urazów. Izola-
cja spo eczna powoduje wyst powanie szeregu stereotypii. Wolno  od strachu i stresu narzuca konieczno  
eliminacji czynników stresogennych i wywo uj cych cierpienie psychiczne. Jednak metody szkolenia koni 
sportowych bazuj  cz sto na negatywnym wzmocnieniu, mimo i  udowodniono, e ogranicza to szybko  
uczenia si  koni. Stresuj ce dla koni s  ma e i ciasne bramki maszyny startowej. Przeganaszowanie koni 
(rollkur) powoduje trudno ci oddechowe oraz uszkodzenie mi ni i ci gien. Skutkuje równie  znacznym 
ograniczeniem pola widzenia, uniemo liwia u ycia szyi dla przywrócenia równowagi, prowadzi do wytwo-
rzenia tzw. wyuczonej bezradno ci. W sportach konnych akceptuje si  u ywanie pomocy, bata i ostróg. 
Szacuje si , e bat u ywany jest przez d okeja rednio 40 razy, powoduj c st uczenia i ból. Powszechne
u koni rajdowych jest wyst powanie powysi kowego krwotoku p ucnego.  

Przyk ady te wskazuj  na konieczno  pog bionej analizy poziomu dobrostanu koni sportowych. 
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Agata Izabela Wierzchowska* 

TYPY ARABSKIE – ANALIZA BIOMETRYCZNA KONI CZYSTEJ KRWI 
ARABSKIEJ NA PRZYK ADZIE KLACZY ZE STADNIN  

– JANOWA PODLASKIEGO I MICHA OWA 
ARABIAN HORSES' TYPES – BIOMETRIC ANALYSIS OF PURE-BREED 

ARABIAN HORSES ON THE EXAMPLE OF MARES FROM STUDS  
– JANOW PODLASKI AND MICHALOW 

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, 
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 

*e-mail: wierzchowska.iza@gmail.com 
  

Hodowla koni szlachetnych, b d c przed laty w Polsce tematem traktowanym ogl dnie, nie
tylko uwsteczni a si  w metodach w stosunku do innych gatunków zwierz t gospodarskich, lecz 
tak e na wiele lat zakorzeni a w umys ach hodowców powtarzane „jedynie s uszne” tezy jej doty-
cz ce, pocz wszy od kwestii stricte hodowlanych z zakresu genetyki populacji, na samej historii
hodowli koni w Polsce ko cz c. Niniejsza prezentacja jest prób  rozstrzygni cia sporu, w którym
od powojnia tkwi  historycy i hodowcy, a który dotyczy istnienia, hodowania w Polsce koni arab-
skich w typach „Kuhailan” oraz „Saklavi”. Odszukane teksty ród owe, jak i przeprowadzona ana-
liza biometryczna wnosz  ca kiem nowe spojrzenie na t  kwesti , paradoksalnie przyznaj c racj  
obu stronom. 

W badaniach wykorzystano kartoteki klaczy od pocz tku powojennej dzia alno ci obu stadnin
do dnia dzisiejszego oraz informacje z kartotek, takie jak: pochodzenie klaczy, miejsce urodzenia, 
ma , wymiary (na ich podstawie opracowano indeksy ko cisto ci i masywno ci). Obliczono za 
pomoc  programu SPSS 17.0 liniowe trendy nast puj cych cech dla obu stadnin: wysoko ci w k -
bie, obwodu klatki piersiowej, obwodu nadp cia, indeksu masywno ci, indeksu ko cisto ci. Wyniki
pomiarów analizowano oddzielnie dla ka dej stadniny poprzez dopasowanie liniowej funkcji regre-
sji obrazuj cej zale no  warto ci pomiaru od roku urodzenia koni. Oszacowane funkcje przedsta-
wiono na wykresie w celu atwiejszego porównania trendów zmian pomiarów i indeksów w oby-
dwu stadninach. Bior c pod uwag  informacje o yj cych klaczach, dokonano porównania stadnin
pod wzgl dem poziomu wy ej wymienionych cech. Do porównania rednich obydwu stadninach
zastosowano test t-Studenta. Tym samym testem przeprowadzono porównania najbardziej licznych
– reprezentatywnych rodzin w stadninach w celu sprawdzenia, czy istniej  ró nice mi dzy stadni-
nami w obr bie poszczególnych rodzin. Dla wymienionych wcze niej cech u koni obecnie yj cych
przeprowadzono analiz  wariancji, gdzie czynnikami ró nicuj cymi by y: ma , miejsce urodzenia 
oraz pochodzenie po konkretnym ojcu. 
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Katarzyna Woli ska, Ewa Jastrz bska, Aleksandra Ostrowska, Zbigniew Jaworski* 

OCENA EFEKTYWNO CI REALIZACJI PROGRAMÓW  
OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH KONI NA PODSTAWIE RAS:  

KONIK POLSKI, KO  SOKÓLSKI I KO  SZTUMSKI 

EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE GENETIC RESOURCES 
CONSERVATION PROGRAMS ON THE BASIS OF HORSE BREEDS:  

POLISH KONIK HORSE, SOKÓLSKI HORSE AND SZTUMSKI HORSE 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w olsztynie, Katedra Hodowli Koni i Je dziectwa,  

ul. Prawoche skiego 2, 10-720 Olsztyn,  
*e-mail: zbigniew.jaworski@wp.pl 

 
Zgodnie z Konwencj  o ró norodno ci biologicznej, zasoby genetyczne zwierz t gospodar-

skich obejmuj  te gatunki, które s  lub mog  by  wykorzystywane w rolnictwie oraz do produkcji
ywno ci. W celu efektywnej ochrony rodzimych ras zwierz t gospodarskich opracowano programy

ochrony zasobów genetycznych, które w Polsce realizowane s  metod  in situ. Spo ród wszystkich
ras koni, jakie hodowane s  w naszym kraju, ochron  obj tych jest siedem ras rodzimych: koniki
polskie, hucu y, ma opolskie, l skie, wielkopolskie oraz konie zimnokrwiste w typie sztumskim
i sokólskim. 

Celem bada  by a ocena efektywno ci realizacji programów ochrony zasobów genetycznych
koni ras: konik polski oraz koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. 

Materia em badawczym by y dane zgromadzone w bazie Polskiego Zwi zku Hodowców Koni,
dotycz ce klaczy bior cych udzia  w programach ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik
polski, ko  sztumski i ko  sokólski, od pocz tku ich trwania do grudnia 2014 roku. Badaniami obj -
to wszystkie klacze wymienionych ras, uwzgl dniaj c termin ich uczestnictwa w programie (dat
wej cia i ewentualnego wypadni cia z programu) oraz potomstwo pochodz ce od tych klaczy.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e liczba klaczy obj tych programem ochrony zasobów
genetycznych wszystkich trzech analizowanych ras z roku na rok wzrasta i wykazuje w tym wzgl -
dzie sta  tendencj . Najwi kszy wzrost odnotowano, zgodnie z za o eniami programów, w tych
regionach Polski, które s yn  z hodowli danej rasy i gdzie uznawana jest ona za miejscow .
W przypadku koników polskich dotyczy o to Wielkopolski oraz Warmii i Mazur, koni sokólskich
Podlasia i Lubelszczyzny, a koni sztumskich  Pomorza i Mazowsza. Ponadto stwierdzono, e
z chwil  wprowadzenia tych programów zacz a wzrasta  tak e ilo  potomstwa otrzymywanego
od tych klaczy. Wzrost ten najbardziej widoczny by  w pierwszych latach ich funkcjonowania, jed-
nak e od 2013 roku mo na ju  by o zauwa y  tendencj  spadkow . Tak e liczba koni pochodz -
cych od klaczy programowych, które spe nia y warunki wpisu do ksi gi g ównej, pocz tkowo
znacznie wzros a, pó niej podobnie zaobserwowano ich spadek.  

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi , e realizacja programów ochrony zasobów gene-
tycznych koni ras: konik polski, ko  sokólski i ko  sztumski by a efektywna pod wzgl dem wzrostu
ilo ciowego, zw aszcza na terenach charakterystycznych dla danej rasy, co by o jednym z g ównych
za o e  tych programów. Jednak uwzgl dniaj c liczb  uzyskanego potomstwa od klaczy progra-
mowych, które spe nia o warunki wpisu do ksi gi g ównej, jednoznacznie nie mo na stwierdzi
pozytywnego wp ywu tych programów na popraw  jako ci tych populacji. Mo na tak e przypusz-
cza , e tendencja wzrostowa liczby obj tych programami klaczy, zostanie zahamowana lub si
odwróci, na co mo e mie  wp yw m.in. obecna nieop acalno  hodowli koni czy w perspektywie
zako czenie okresu przyznawania dotacji hodowcom utrzymuj cym klacze ras rodzimych.   
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Emilia Bagnicka1*, Joanna P awi ska-Czarnak2, Justyna Jarczak1, Micha  Czopowicz2,  
Daria Reczy ska1, Lucjan Witkowski2, Joanna Zarzy ska2, Katarzyna Bar owska1,  

Danuta S oniewska1, Jaros aw Kaba2 

WP YW ROZWOJU ZAKA ENIA LENTIWIRUSEM MA YCH 
PRZE UWACZY NA CECHY PRODUKCYJNE KÓZ MLECZNYCH 

THE IMPACT OF THE DEVELOPING SMALL RUMINANT LENTIVIRUS 
INFECTION ON PRODUCTION TRAITS OF DAIRY GOATS 

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN, ul. Post pu 36A, Jastrz biec, 05-552 Magdalenka, 
2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  

ul. Nowoursynowska 159, 02-767 Warszawa, 
*e-mail: e.bagnicka@ighz.pl 

 
Lentiwirus ma ych prze uwaczy (small ruminant lentivirus, SRLV) dotychczas zwany (w za-

le no ci od gatunku, u którego go identyfikowano) u kóz wirusem zapalenia stawów i mózgu kóz
(caprine arthritis encephalitis virus, CAEV), a u owiec wirusem medi-visna (maedi-visna virus, 
MVV) nale y do rodziny retrowirusów – Retroviridae, rodzaju  lentiwirusów – Lentivirus. U kóz 
powoduje przewlek  chorob , która u doros ych zwierz t objawia si  g ównie zapaleniem stawów.
Celem bada  by o okre lenie wp ywu rozwoju zaka enia lentiwirusem ma ych prze uwaczy
(SRLV) na cechy produkcyjne kóz mlecznych. Podstaw  zakwalifikowania zwierz t do bada  by y
wyniki analiz serologicznych wykonanych za pomoc  testu ELISA dwa razy do roku – w listopa-
dzie i czerwcu. Do analiz statystycznych wykorzystano informacje o comiesi cznych udojach
dziennych kóz (9 udojów rocznie od lutego do pa dziernika) przeprowadzonych w latach 2008-
-2012. Okres od momentu zaka enia do wyst pienia serokonwersji wynosi od kilku do kilkunastu
miesi cy, a nawet d u ej. Do analiz zakwalifikowano dane od zwierz t maksymalnie do 8 miesi cy
wstecz od momentu stwierdzenia obecno ci przeciwcia . Najd u szy okres obserwacji wyniós  232
dni, najkrótszy 4 dni, za punkt zerowy przyj to prawdopodobny czas zara enia. cznie przeanali-
zowano informacje o 20 osobnikach (118 rekordów). Zwierz ta nale a y do dwóch ras kóz polskiej 
bia ej i polskiej barwnej uszlachetnionej (odpowiednio 57 i 61 rekordów). Kozy by y urodzone 
w latach 2001-2010, natomiast obserwacje prowadzono w latach 2008-2012. Analizowano cechy 
produkcyjne w laktacjach od 1 do 4. Przy doju ustalano wydajno  dzienn  mleka oraz pobierano 
jego próbki do okre lenia sk adu za pomoc  aparatu MilkoScan FT2 (zawarto  t uszczu, bia ka, 
kazein, suchej masy, suchej masy bezt uszczowej, kwasu cytrynowego, wolnych kwasów t uszczo-
wych, punkt zamarzania i kwasowo  w stopniach Turnera). Liczb  komórek somatycznych ustala-
no za pomoc  aparatu IBCM. Dane przeanalizowano przy u yciu metody analizy wariancji ze sta-
ym wp ywem rasy, roku badania, numeru i stadium laktacji, regresji liniowej na dni laktacji oraz

regresji liniowej i regresji drugiego stopnia na d ugo  trwania zaka enia. W okresie od za o onego
momentu zaka enia do stwierdzenia obecno ci przeciwcia , w pierwszej fazie nast pi  wzrost do-
bowej wydajno ci mleka, jednak wydajno  ta zmniejszy a si  w ko cowym okresie obserwacji.
Nast pi  natomiast liniowy spadek zawarto ci bia ka i kazein w badanych próbkach mleka. W tym
okresie nie wykazano wp ywu obecno ci wirusa na liczb  komórek somatycznych w mleku. 
Badania zrealizowano w ramach projektu 2013/09/B/NZ6/03514. 
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Henryka Bernacka*, Ewa Peter, Daria Karwowska  

WP YW WYBRANYCH DODATKÓW PASZOWYCH NA TEMPO WZROSTU 
JAGNI T RASY MERYNOS POLSKI W STARYM TYPIE 

THE EFFECT OF DIFFERENT ADDITICES FEED ON THE GROWTH RATE 
POLISH MERINO LAMBS IN OLD TYPE 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, 

*e-mail: bernacka@utp.edu.pl 
 

Celem przeprowadzonych bada  by a ocena wp ywu stosowania w ywieniu jagni t 
ró nych dodatków paszowych na tempo ich wzrostu w okresie tuczu trwaj cego 90-110 
dni. 

Materia  do wiadczalny stanowi o 120 jagni t rasy merynos polski w starym typie. Ja-
gni ta zosta y podzielone na 4 grupy ywieniowe, po 30 sztuk w ka dej, w zale no ci od
rodzaju stosowanego w ywieniu dodatku paszowego: A – ruta sojowa, B – ruta rzepa-
kowa, C – ubin ó ty, D – mieszanka paszowa Kaliber Starter 4905-W25 dla ciel t. Jagni -
ta przez ca y czas tuczu (90-110 dni) przebywa y z matkami, a od 7. dnia otrzymywa y pa-
sz  sta  w postaci siana i paszy tre ciwej. G ównymi komponentami paszy tre ciwej by a 
pszenica, j czmie , wys odki melasowane, kreda pastewna, polfamix oraz dodatek ruty
sojowej lub rzepakowej lub ubinu ó tego, w zale no ci od grupy ywieniowej. Pasze sto-
sowane w ywieniu owiec doros ych – matek to pasze gospodarskie: buraki pastewne, ki-
szonka, wys odki buraczane, siano i s oma. Dodatkowo otrzymywa y mieszank  zbo ow
z ziarna j czmienia, owsa i pszen yta oraz dodatki paszowe w postaci kredy pastewnej
i polfamoksu. Jagni ta wa one by y w 2. i 56. dniu ycia oraz przed sprzeda . W oparciu 
o uzyskane pomiary masy cia a obliczono przyrosty w okresach od urodzenia do 56. dnia 
ycia i za ca y okres tuczu, czyli od urodzenia do dnia sprzeda y (90-110 dni). Na podsta-

wie uzyskanych wyników obliczono wp yw zró nicowanego ywienia na tempo wzrostu 
jagni t, z uwzgl dnieniem p ci jagni t i wielko ci miotu. 

Przyrosty dobowe jagni t za okres od urodzenia do 56. dnia kszta towa y si  w grani-
cach od 230 g (grupa C) do 252 g (grupa B). W okresie od urodzenia do momentu sprzeda-
y wy szymi przyrostami charakteryzowa y si  jagni ta z grupy B (240 g) i D (243 g), 

a wi c jagni ta otrzymuj ce dodatek ruty rzepakowej i mieszanki Kaliber Starter dla ciel t.
rednie przyrosty maciorek w okresie od urodzenia do 56. dnia i za ca y okres tuczu by y 

zbli one i wynosi y 228 g i 226 g. Przyrosty dobowe tryczków w tych okresach by y istot-
nie wy sze i kszta towa y si  odpowiednio 248 g i 251 g. Analizuj c wp yw typu urodzenia
jagni t na wielko  przyrostów, stwierdzono istotnie wy sze przyrosty u jedynaków w po-
równaniu z bli ni tami, niezale nie od grupy ywieniowej. rednie przyrosty dobowe za 
ca y okres tuczu wynosi y dla jedynaków ok. 265 g, a dla bli ni t ok. 217 g. 
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Robert Bodkowski*, Bo ena Patkowska-Soko a, Katarzyna Czy , Piotr Nowakowski,  
Katarzyna Roman, Anna Wyrostek  

POPRAWA SENSORYCZNYCH CECH MI SA JAGNI CEGO POPRZEZ 
DODATEK TERMICZNIE PREPAROWANYCH NASION RZEPAKU 

IMPROVEMENT OF SENSORY CHARACTERISTICS OF LAMB MEAT BY 
ADDITION OF THERMICALLY PREPARED RAPE SEED 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  
ul. Che mo skiego 39C, 51-630 Wroc aw, 

*e-mail: robert.bodkowski@up.wroc.pl 
 

W obecnych realiach ekonomicznych, podstawowym kierunkiem u ytkowania owiec w Polsce 
jest kierunek mi sny. Jednym z czynników ograniczaj cym wi kszy popyt na ten gatunek mi sa jest
specyficzny jego zapach, oceniany przez wi kszo  konsumentów jako niekorzystny. Jak dowodz  
wyniki bada  czynnikiem, który w znacznym stopniu odpowiedzialny jest za ten zapach jest obec-
no  w t uszczu znacznych ilo ci wy szych nasyconych kwasów t uszczowych, w szczególno ci 
kwasu palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). Celem bada  by a próba poprawy walorów 
zapachowych i smakowych mi sa jagni cego w wyniku modyfikacji sk adu kwasów t uszczowych 
t uszczu wewn trzmi niowego, poprzez wzbogacenie ich dawki pokarmowej termicznie preparo-
wanymi nasionami rzepaku. 

Badania przeprowadzono na 20 tryczkach rasy merynos polski (podzielonych na 2 grupy po 10
szt. ka da: kontrolna i do wiadczalna), ywionych mieszank  tre ciw  oraz sianem kowym. Ja-
gni ta z grupy do wiadczalnej przez 60 dni dodatkowo otrzymywa y dodatek termicznie preparo-
wanych nasion rzepaku w ilo ci 200 g/szt./dzie  ( rutowane nasiona podgrzewano w temp. 120oC 
przez 30 min). W wieku 3 miesi cy wszystkie jagni ta poddano ubojowi i pobrano od nich próbki 
mi nia najd u szego grzbietu (musculus longissimus dorsi). Profil kwasów t uszczowych t uszczu 
wewn trzmi niowego oznaczono na chromatografie gazowym Agilent Technologies 7890A z de-
tektorem FID i kolumn  kapilarn  HP-88 (L x I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 μm). W celu prze-
prowadzenia oceny sensorycznej indywidualne próbki tkanki mi niowej, zawini te w foli  alumi-
niow , pieczono w suszarce w temp. 170oC a  do momentu osi gni cia w centrum geometrycznym 
próby temp. ok. 70oC i oceniano wg zasad podanych przez Tilgnera. W przypadku barwy, smaku 
i zapachu stosowano kryterium nat enia i po dalno ci cechy, natomiast w przypadku soczysto ci, 
krucho ci i oceny ogólnej uwzgl dniono jedynie po dalno . 

W wyniku wzbogacenia diety jagni t dodatkiem termicznie preparowanych nasion rzepaku 
w t uszczu wewn trzmi niowym wzros a o 12,1% zawarto  kwasów t uszczowych nienasyconych 
(w tym kwasu: oleinowego (C18:1) o 16,3%; linolowego (C18:2) o 8,9% i linolenowego (C18:3)
o 1,7%) oraz zmniejszy a si  kwasów t uszczowych nasyconych – o 7% (w tym kwasu: palmityno-
wego (C16:0) o 5,8% i stearynowego (C18:0) o 10,6%). Korzystnym zmianom w sk adzie kwasów 
t uszczowych t uszczu wewn trzmi niowego towarzyszy a poprawa walorów smakowych i zapa-
chowych mi sa jagni cego. Mi so jagni t, których dawka pokarmowa suplementowana by a dodat-
kiem termicznie preparowanych nasion rzepaku, charakteryzowa o si  w porównaniu z grup  nie 
otrzymuj c  tego dodatku mniej intensywnym zapachem (4,12 pkt. v 4,52 pkt.) oraz wi ksz  sma-
kowito ci  (4,25 pkt. v 3,75 pkt), krucho ci  (4,22 pkt. v 4,15 pkt.) i soczysto ci  (4,35 pkt. v 4,10
pkt.). Równie  czna ocena, jak  uzyska o mi so jagni t z grupy do wiadczalnej, by a wy sza 
(4,27 pkt.) ni  w przypadku mi sa od jagni t z grupy kontrolnej (4,01 pkt.). 
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Bronis aw Borys1*, Ewa Grochowska2, Jolanta P kala3, Robert Bodkowski4,  
S awomir Mroczkowski2 

ZAWARTO  L-KARNITYNY W SUROWEJ I GRILOWANEJ  JAGNI CINIE 
 W ZALE NO CI OD MASY UBOJOWEJ I GRUPY OJCOWSKIEJ* 

THE CONTENT OF L-CARNITINE IN RAW AND GRILLED LAMB MEAT 
DEPENDING ON THE SLAUGHTER WEIGHT AND FATHER’S GROUP* 
1 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  

3 Politechnika Wroc awska, ul. Wybrze e Wyspia skiego 27, 50-370 Wroc aw, 
4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, ul. Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw, 

*e-mail: bronislaw.borys@onet.eu 
 

Celem bada  by o okre lenie wp ywu masy ubojowej jagni t oraz grupy ojcowskiej na zawarto  
i biodost pno  L-karnityny w mi sie surowym i po obróbce termicznej metod  grilowania. 

Materia  badawczy stanowi y mi nie longissimus lumborum (LL) od 35 tryczków rasy merynos pol-
ski odmiany barwnej, ubijanych w wieku 110 dni (±10 dni). Próbki mi nia do bada  pobierano 24 godz.
po uboju i zamra ano w temp. -20oC do czasu wykonania analiz. Oznaczenia zawarto ci ca kowitej (TC) 
i wolnej (FC) L-karnityny wykonano w próbach mi sa surowego i poddanego obróbce termicznej metod
grilowania. Próbki LL grilowano na w glu drzewnym obustronnie, przez 3-5 min. z ka dej strony. Próbki 
mi sa surowego i grilowanego homogenizowano z wod  dejonizowan  i HClO4, a w odpowiednio przygo-
towanym ekstrakcie mi snym oznaczano zawarto  TC i FC poprzez enzymatyczn  reakcj  z transferaz  
acetylokarnitynow  (CAT), w temperaturze pokojowej, czas 15 min, absorpcja przy d ugo ci fali A412 nm.
Wyniki opracowano statystycznie z u yciem pakietu ANOVA (STATISTICA 8); uk ad jednoczynnikowy
dla 3 kategorii masy cia a przed ubojem: I – <30 kg (n = 5), II – 30-35 kg (13) i III – >35 kg (17) oraz dla 
5 grup ojcowskich; n = 5-8 jagni t.   

Zarówno w mi sie surowym, jak i grilowanym wraz ze wzrostem masy ubojowej jagni t wzrasta a 
zawarto  L-karnityny ca kowitej i wolnej, natomiast nie zmienia a si  jej biodost pno . W mi sie suro-
wym jagni t I, II i III kategorii wagowej zawarto  TC wynosi a odpowiednio: 97,37; 100,87 (P  0,05) 
i 102,52 (P  0,01) mg/100 g i FC, odp.: 78,65; 81,15 (P  0,05) i 82,74 (P  0,01) mg/100 g, przy wyrów-
nanej biodost pno ci (FC:TC); w przedziale 0,805 (II) – 0,808 (I). W mi sie grilowanym zawarto  TC 
w kategoriach wagowych I, II i III wynosi a odp.: 95,62; 97,75 i 100,24 (P  0,05) mg/100 g, a FC odp.: 
76,89; 78,52 i 80,50 (P  0,01) mg/100 g, przy wyrównanej biodost pno ci we wszystkich kategoriach 
wagowych, na poziomie 0,804. Ubytki L-karnityny w mi sie na skutek obróbki cieplnej metod  grilowania
by y stosunkowo ma e i zbli one dla wszystkich analizowanych kategorii wagowych jagni t – dla TC 
w grupach I; II i III wynosi y odpowiednio: 1,80; 3,08 i 2,22% (NS), a dla FC: 2,23; 3,23 i 2,70% (NS).  

Nie stwierdzono potwierdzonego statystycznie wp ywu grupy ojcowskiej zarówno na zawarto  TC
i FC, jak i na biodost pno  oraz ubytki tego sk adnika podczas obróbki termicznej metod  grilowania. 

rednia masa cia a jagni t przy uboju w poszczególnych grupach ojcowskich waha a si  od 31,3 do 36,4 kg
(v% w przedziale 10-20%). W mi sie surowym zawarto  TC waha a si  odp. od 99,02 do 102,49 mg/100 g,
FC od 80,52 do 82,80 mg/100 g, a biodost pno  od 0,801 do 0,813. W mi sie grilowanym zawarto  TC
wynosi a od 97,91 do 99,76 mg/100 g, FC od 79,02 do 79,81 mg/100 g, przy biodost pno ci od 0,800 do 
0,807. Stwierdzono natomiast wyra ne zró nicowanie mi dzy grupami ojcowskimi w zakresie procento-
wych strat L-karnityny podczas grilowania; dla TC od 1,14 do 3,37%, a dla FC od 1,88 do 3,60%. Przy 
stosunkowo ma ej liczebno ci grup ojcowskich i równocze nie wysokiej zmienno ci warto ci tych para-
metrów (v% w przedziale 51-93%), ró nice te by y statystycznie nieistotne. 

Reasumuj c, w przeprowadzonych badaniach wykazano istotny wp yw masy cia a jagni t oraz brak 
wp ywu grupy ojcowskiej na zawarto  L-karnityny w mi sie jagni t. Ponadto uzyskane wyniki potwier-
dzaj  wcze niejsze obserwacje, e obróbce termicznej jagni ciny metod  grilowania towarzysz  niewiel-
kie ubytki tego cennego sk adnika prozdrowotnego.  
Projekt zosta  cz ciowo sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki, grant nr N N311 521440.
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Bronis aw Borys*, Eugeniusz K opotek  

WP YW RODZAJU ZIELONKI I KOMPONENTÓW OLEISTYCH W DAWCE  
NA WYNIKI TUCZU I WARTO  RZE N  JAGNI T  

EFFECT OF GREEN FORAGE AND OIL COMPONENTS IN LAMB RATION  
ON FATTENING RESULTS AND SLAUGHTER VALUE 

Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo,  
*e-mail: bronislaw.borys@onet.eu 

 
Prezentowane wyniki stanowi  cz  szerszych bada  nad okre leniem mo liwo ci równocze-

snego, korzystnego modyfikowania jako ci zdrowotnej mi sa jagni cego i ograniczenia metanoge-
nezy waczowej przez zastosowanie w dawkach dla tuczonych jagni t zielonki z koniczyny czer-
wonej i/lub komponentów paszowych bogatych w nienasycone kwasy t uszczowe.   

Tucz do wiadczalny przeprowadzono na 44 jagni tach tryczkach, miesza cach F1 z kojarzenia 
plenno-mlecznych owiec ko udzkich z trykami mi snej rasy Ile de France. Jagni ta tuczono pó in-
tensywnie do uzyskania masy cia a 35 (±3kg) kg. Stosowano ywienie grupowe (4 grupy po 11
sztuk) mieszank  pasz tre ciwych w ilo ci oko o 3% masy cia a + zielonka z traw lub z koniczyny
czerwonej (ad libitum). Grupa K (kontrolna) otrzymywa a standardow  mieszank  tre ciw  (CJ)
opart  na komponentach zbo owych (>50%) oraz poekstrakcyjnej rucie sojowej i rzepakowej
( cznie >40%) + zielonka z traw, grupa D1 otrzymywa a mieszank  tre ciw  do wiadczaln  (MD),
zawieraj c  35% komponentów oleistych (15% makuch rzepakowy MR, 15% DDGS i 5% nasiona 
lnu) + zielonka z traw, grupa D2 otrzymywa a  mieszank  CJ oraz zielonk  z koniczyny czerwonej,
a grupa D3 mieszank  MD i zielonk  z koniczyny czerwonej. Warto  rze n  badano na 24 jagni -
tach  (po 6 z ka dej grupy ywieniowej) ubitych po zako czeniu tuczu, wed ug procedur stosowa-
nych w Instytucie Zootechniki.  

We wszystkich grupach ywieniowych stwierdzono podobne dobowe spo ycie mieszanki tre ci-
wej, natomiast wy sze spo ycie zielonki  stwierdzono w grupach z zielonk  z koniczyny czerwonej w 
dawce; rednio o 7,4%. Spo ycie JP  (jednostek produkcji ywca) na 1 kg przyrostu by o najwy sze
w grupie kontrolnej K, nast pnie w podobnych pod tym wzgl dem grupach D1 i D2 ( rednio o 21,8%
ni sze) i najni sze w grupie D3 – o 29,1% w porównaniu z K i rednio o 9,4%w porównaniu z D1 
i D2. W grupach ywionych dawk  z mieszank  CJ stwierdzono znacznie wy sze spo ycie bia ka 
ogólnego na 1 kg przyrostu ( rednio o 16,6%), co wynika o z wy szej zawarto ci tego sk adnika 
w mieszance CJ ni  w mieszance do wiadczalnej z komponentami oleistymi (odp. 18,5 vs. 14,1%). 
Nie stwierdzono statystycznie potwierdzonego wp ywu badanych czynników ywieniowych na para-
metry charakteryzuj ce przebieg tuczu jagni t. Obserwowano natomiast charakterystyczne tendencje
w kszta towaniu si  przyrostów dziennych jagni t w zale no ci od zastosowanego ywienia. W po-
równaniu z grup  K, jagni ta z grup D1 i D2 przyrasta y rednio o 9,4% szybciej (odp.: 279 vs. 255 
g), a z grupy D3 (zielonka z koniczyny czerwonej i mieszanka MD) o 17,3% szybciej (299 g). Badane
czynniki ywieniowe nie mia y istotnego wp ywu  na wi kszo  analizowanych parametrów poubo-
jowej warto ci rze nej jagni t. Bardziej charakterystyczne i cz ciowo potwierdzone statystycznie 
ró nice wyst pi y tylko w zakresie cech ot uszczenia tuszy. Nie stwierdzono wi kszych ró nic mi dzy
grupami w wydajno ci rze nej i udziale procentowym wyr bów warto ciowych w pó tuszy. Obser-
wowano natomiast tendencj  do mniejszej powierzchni „oka pol dwicy” u jagni t z grup D ni  z K; 
rednio o 9,1% (odp.: 13,3 vs. 14,6 cm2). Stwierdzono tendencj   do wi kszego ot uszczenia tusz ja-

gni t ywionych mieszank  MD – w grupach D1 i D3 wi ksze ni  w K i D2  nad „okiem pol dwicy”
(o 40,2%; odp.: 2,93 vs. 2,09 mm) i nad ebrami (o 26,7%; odp.: 7,21 vs. 5,71 mm) oraz wy szych
ocen ot uszczenia tuszy wg kryteriów EUROP; o 25,7% (odp.: 3,08 vs. 2,45 pkt).  

Na podstawie wyników pierwszego powtórzenia bada  mo na wst pnie stwierdzi , e oba zasto-
sowane czynniki ywieniowe wp yn y korzystnie na tempo wzrostu jagni t tuczonych pó intensyw-
nie do wysokich standardów wagowych. Rodzaj zielonki w dawce nie wp yn  na poubojow  ocen  
warto ci rze nej jagni t, natomiast ywienie mieszank  z udzia em 35% komponentów oleistych
wp yn o na wzrost ot uszczenia tusz. Uzyskane wyniki wymagaj  weryfikacji w dalszych badaniach.
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Bronis aw Borys1*, Marcin wi tek2, Roman Ni nikowski2 

UDZIA  PODSTAWOWYCH GRUP KWASÓW T USZCZOWYCH W T USZCZU 
MI SA I PODROBÓW JAGNI T. CZ  III. WP YW METODY TUCZU 

SHARE OF MAIN FATTY ACIDS GROUPS IN FAT OF LAMBS MEAT  
AND GIBLETS. PART III. EFFECT OF FATTENING METHODS 

1 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
2 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  

Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 
*e-mail: bronislaw.borys@onet.eu 

 
Celem bada  by a analiza wp ywu metody tuczu jagni t na zawarto  wybranych grup kwasów 

t uszczowych w t uszczu mi sa i podrobów. Badania wykonano na  mi niu longissimus lumborum
i podrobach (w troba, p uca, serce i nerka) 30 jagni t-tryczków rasy ko udzkiej i miesza ców F1
owiec tej rasy z trykami Ile de France (po 50% w grupie) tuczonych od odsadzenia w wieku 8 tygo-
dni do uzyskania masy cia a 32-37 kg. Jagni ta tuczono intensywnie (grupa IN, 6 szt.) mieszank  
tre ciw  ad libitum (po 15% makuchu rzepakowego i DDGS + 5% nasion lnu) + dodatek siana 
z traw lub pó intensywnie (grupa PIN, 24 szt.) mieszank  tre ciw  w ilo ci 3% masy cia a + siano 
z traw ad libitum lub wypas na pastwisku (5godzin/dob ). Mieszanka tre ciwa w gr. PIN zawiera a 
55% komponentów oleistych (50% makuchu rzepakowego lub DDGS + 5% nasion lnu). Bezpo-
rednio po uboju próby w/w organów pobrano do woreczków strunowych i przechowywano w temp 

-20oC do czasu wykonania analiz. Sk ad kwasów t uszczowych w t uszczu wyekstrahowanym 
z pobranych próbek analizowano wg metodyki podanej w cz ci I komunikatu. Analizie poddano 
zawarto  g ównych grup kwasów t uszczowych (nasycone – SFA, jednonienasycone – MUFA 
i wielonienasycone PUFA) oraz sprz onego kwasu linolowego (CLA) w puli kwasów t uszczo-
wych ww. organów. Nie stwierdzono istotnego wp ywu metody tuczu na zawarto  kwasów SFA
w t uszczu badanych organów, ró nice w zawarto ci tych kwasów mi dzy organami jagni t z tuczu 
IN i PIN wynosi y od 1,8% dla serca do 5,9% dla w troby. Istotnie wy sz  zawarto  kwasów
MUFA stwierdzono w t uszczu nerek i p uc jagni t tuczonych intensywnie; IN vs. PIN odpowiednio 
37,61 vs. 34,33 mg/100 g (P  0,05) i 31,49 vs. 26,73 mg/100 g. Podobn  tendencj  obserwowano 
dla t uszczu tkanki mi niowej (odp. 46,77 vs. 43,91 mg/100 g, NS), a w przypadku t uszczu w tro-
by i serca nie stwierdzono wyra niejszych  ró nic w zawarto ci kwasów tej grupy w zale no ci od
metody tuczu. Nie stwierdzono statystycznych istotnie ró nic w zawarto ci kwasów z grupy PUFA
w t uszczu badanych organów. W przypadku t uszczu tkanki mi niowej, w troby i nerek obser-
wowano tendencj  do wy szej zawarto ci PUFA w puli FA organów jagni t tuczonych pó inten-
sywnie ni  intensywnie; odp. dla PIN vs. IN: 8,90 vs. 8,28 mg/100 g, 32,03 vs. 29,99 mg/100 g 
i 16,00 vs. 14,38 mg/100 g. Odwrotn  tendencj  stwierdzono w przypadku t uszczu serca (PIN < 
IN: 8,62 vs. 9,71 mg/100 g), przy braku wyra niejszych ró nic w zawarto ci PUFA w t uszczu p uc 
jagni t z tuczu IN i PIN. T uszcz wszystkich badanych organów jagni t tuczonych pó intensywnie 
odznacza  si  wy sz  zawarto ci  CLA ni  z tuczu intensywnego – warto ci dla PIN vs. IN wynosi-
y odpowiednio: dla tkanki mi niowej – 0,90 vs. 0,61mg/100g (NS), dla w troby – 1,25 vs. 0,62 

mg/100 g (P  0,05), dla serca – 0,81 vs. 0,64 mg/100 g (P  0,05), dla nerek – 0,79 vs. 0,55 mg/100
g i dla p uc – 1,11 vs. 0,74 mg/100 g (P  0,01). W sumie stwierdzono, e pó intensywny tucz ja-
gni t w porównaniu z intensywnym nie wp yn  na zawarto  kwasów nasyconych w t uszczu ba-
danych organów, wp yn  na wzrost zawarto ci kwasów jednonienasyconych w t uszczu nerek 
i p uc, przy tendencji do wzrostu zawarto ci kwasów wielonienasyconych w t uszczu tkanki mi -
niowej, nerek i p uc i spadku w t uszczu serca. T uszcz wszystkich badanych organów jagni t tu-

czonych pó intensywnie zawiera  wi cej CLA ni  przy tuczu intensywnym.  
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Katarzyna Czy *, Bo ena Patkowska-Soko a, Robert Bodkowski, Piotr Nowakowski,  
Katarzyna Roman, Anna Wyrostek 

WP YW TYPU URODZENIA JAGNI T (POJEDYNCZE I MNOGIE)  
NA ZAWARTO  T USZCZU I PROFIL KWASÓW T USZCZOWYCH  

MLEKA OWCZEGO 
EFFECT OF LAMBS BIRTH TYPE (SINGLE AND MULTIPLE) ON  

FAT CONTENT AND FATTY ACID PROFILE OF SHEEP MILK 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  

ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, 
*e-mail: katarzyna.czyz@up.wroc.pl 

 
Mleko jest pierwszym pokarmem ssaków, jaki otrzymuj  zaraz po urodzeniu. To od jego ilo ci 

i jako ci zale y pomy lny przebieg odchowu, a w du ym stopniu równie  wynik ekonomiczny pro-
dukcji. Zwi kszenie liczby jagni t w miocie powoduje wzrost mleczno ci matek o ok. 30%. Mniej
natomiast jest bada , dotycz cych wp ywu liczby urodzonych jagni t na sk ad chemiczny mleka 
i profil kwasów t uszczowych t uszczu mlecznego. Celem bada  by o porównanie w zakresie za-
warto ci t uszczu i profilu kwasów t uszczowych t uszczu mleka maciorek, które urodzi y jedno 
jagni  oraz bli ni ta. 

Mleko do bada  pochodzi o od maciorek merynosa polskiego b d cych w 3.-4. laktacji (po 20 
prób z urodze  pojedynczych i bli niaczych). Zawarto  t uszczu w mleku oznaczono na aparacie 
Milkoscan w Laboratorium Oceny i Analizy Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu.
Sk ad kwasów t uszczowych t uszczu mlecznego oznaczono na chromatografie gazowym Agilent
Technologies 7890A z detektorem FID i kolumn  kapilarn  HP-88 (L x I.D. 100 m × 0,25 mm, df 
0,25 μm).  

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, e mleko pochodz ce od maciorek, które 
urodzi y bli ni ta, charakteryzowa o si  wy sz  zawarto ci  t uszczu o ok. 8% ni  mleko maciorek, 
które urodzi y jedno jagni  (ró nica statystycznie nieistotna). Oznaczenia chromatograficzne t usz-
czu mleka matek jedynaków i bli niaków nie wykaza y istotniejszych ró nic statystycznych w za-
kresie zawarto ci kwasów t uszczowych o ró nym stopniu nasycenia. Mleko pochodz ce od macio-
rek, które urodzi y bli ni ta, charakteryzowa o si  wy szym o ok. 4% poziomem kwasów t uszczo-
wych nasyconych. Z kolei mleka matek jedynaków charakteryzowa o si  znacznie wy sz  zawarto-
ci  izomeru kwasu linolowego cis-9,trans-11C18:2 (udzia  tego wa nego prozdrowotnego izomeru 

by  wy szy o ok. 31% w porównaniu z mlekiem matek bli ni t (P < 0,01)). Mleko matek jedyna-
ków charakteryzowa o si  równie  nieznacznie wy sz  zawarto ci  kwasu oleinowego C18:2 o ok.
3%. Z kolei mleko matek bli ni t zawiera o o ok. 7% wi cej izomeru kwasu linolowego o konfigu-
racji trans-10,cis-12 C18:2. Na zbli onym poziomie ok. 0,03% w obu grupach by a natomiast za-
warto  kwasu wakcenowego trans-11 C18:1. Reasumuj c, nie stwierdzono istotniejszego wp ywu 
typu urodzenia jagni t (jedynaki, bli ni ta) na zawarto  t uszczu i profil kwasów t uszczowych
t uszczu mleka. Jedynie w zakresie zawarto ci izomeru kwasu linolowego c9t11 odnotowano staty-
stycznie wysoko istotne ró nice. 
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Paulina Dudko*, Mumtaz Kasha, Andrzej Junkuszew  

ANALIZA MIERTELNO CI JAGNI T W CHOWIE ALKIERZOWYM 

ANALYSIS OF LAMB MORTALITY IN INDOOR LIVESTOCK FARMING 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa,  

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  
*e-mail: paulina.dudko@up.lublin.pl 

  
O perspektywach rozwoju ka dej hodowli zwierz t decyduje w pierwszej kolejno ci rachunek

ekonomiczny. Szczególne znaczenie ma on w hodowlach, gdzie w du ej mierze prowadzone jest
utrzymanie ekstensywne lub pó intensywne z wykorzystaniem pastwisk jako g ównego ród a paszy. 
W takich systemach, gdzie intensywno  ywienia musi by  ograniczona ze wzgl du na rachunek 
ekonomiczny, szczególnego znaczenia nabieraj  inne czynniki maj ce na ni  wp yw. Jednym z g ów-
nych jest poziom u ytkowo ci rozp odowej oraz powi zana z ni  miertelno  jagni t. W warunkach 
europejskich szacuje si , e op acalno  produkcji jagni t rze nych zaczyna si  od 1,5 jagni cia od-
chowanego od matki. W zwi zku z tym poszukiwanie rozwi za  maj cych za zadanie ograniczenie 
upadków zwierz t nabiera bardzo du ego znaczenia. Rozpatruj c ten problem nale y podkre li , e 
miertelno  jagni t jest problemem ogólno wiatowym i ma istotny wp yw na zmniejszenie op acal-

no ci produkcji jagni ciny. O skali problemu wiadcz  wyniki obserwacji prowadzonych w ró nych
krajach wskazuj cych, e 10-35% jagni t umiera w pierwszych 6 miesi cach ycia. Inne dane wska-
zuj , e rednio od 15 do 30% jagni t umiera przed odsadzeniem, natomiast do 80% zgonów nast pu-
je w ci gu 3 dni od urodzenia. Rachunek ekonomiczny wymusza wi c na hodowcach poszukiwania
przyczyn strat powodowanych przez wysok  miertelno  jagni t. Problem ten nie jest prosty do roz-
wi zania ze wzgl du na du  ilo  czynników maj cych na ni  wp yw. Szczególnie, e nale  do nich 
czynniki maj ce pod o e zarówno genetyczne jak i rodowiskowe. Badania naukowe wykonywane 
w ostatnich latach wskazuj  na du  zale no  od siebie ww. czynników. W programach hodowla-
nych nale y wi c zwraca  uwag  zarówno na czynniki genetyczne, jak i niegenetyczne, wp ywaj ce 
na miertelno  jagni t. W zwi zku z tym podj to prób  przeanalizowania przyczyn miertelno ci 
jagni t utrzymywanych w chowie alkierzowym. 

Badania przeprowadzono w Dydaktyczno-Badawczej Stacji Ma ych Prze uwaczy w Bezku.
Materia  badawczy stanowi y zebrane rezultaty obserwacji przyczyn upadków jagni t na przestrzeni
ostatnich 10 lat. W tym czasie odnotowano 1364 pad ych jagni t. Obserwacjami obj te by y zwie-
rz ta nast puj cych ras i linii: owcy uhruskiej oraz syntetycznej linii scp i bcp. Analizowano przy-
czyny miertelno ci jagni t, a tak e wiek  pad ych zwierz t.  

Analizuj c wyniki obserwacji stwierdzono, e najwy sz  liczb  jagni t martwo urodzonych 
oraz pad ych bezpo rednio po porodzie charakteryzowa a si  linia syntetyczna scp 39,13 % nato-
miast najni sz  grupa jagni t owcy uhruskiej. G ówn  stwierdzon  przyczyn  zgonów w tym okre-
sie by y komplikacje zwi zane z porodem. Odwrotne tendencje jak w pierwszej analizowanej gru-
pie stwierdzono podczas obserwacji wyników upadków jagni t w okresie od 1. do 3. dnia oraz od 4.
do 7. dnia po porodzie. W tych rozpatrywanych przypadkach ni sz  miertelno ci  charakteryzowa-
y si  jagni ta obu linii syntetycznych bcp i scp. G ówn  przyczyn  zgonów w tym okresie by  brak 

mleka u matek. Nale y zwróci  uwag , e obie linie syntetyczne maj  w swoim genotypie udzia  
rasy plennej, co mo e by  przyczyn  lepszej mleczno ci oraz troskliwo ci owiec matek po poro-
dzie. W kolejnym rozpatrywanym okresie pomi dzy 15. a 21. dniem po porodzie we wszystkich 
grupach poziom upadków kszta towa  si  na podobnym poziomie ok. 4-5%. Natomiast wi ksz
liczb  padni  odnotowano w okresie powy ej 21. dnia ycia u obydwu linii syntetycznych w po-
równaniu z grup  jagni t owcy Uhruskiej. G ównym powodem upadków w tym okresie by y przy-
czyny losowe, co mo e wynika  z wi kszego temperamentu owiec linii syntetycznych w porówna-
niu z rodzim  ras  uhruskiej. 

Przeprowadzon  analiz  nale y uzna  za wst pn , ale na jej podstawie mo na stwierdzi , e 
nale y zwróci  wi ksz  uwag  na sposób zarz dzania stadem szczególnie w pierwszych dniach 
ycia jagni t, a tak e w trakcie opieki nad jagni tami starszymi.  
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OCENA WYST POWANIA PASO YTÓW WEWN TRZNYCH U ALPAK 

EVALUATION OF OCCURENCE INTESTINAL PARASITES IN ALPACAS 
Szko a G owna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  

Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, 
*e-mail: anna_morales_villavicencio@sggw.pl 

 
Alpaki w Polsce hodowane s  od 2004 roku i od tamtej pory odnotowano dynamiczny wzrost 

populacji zwierz t, ro nie te  liczba hodowców. U alpak, tak jak u pozosta ych gatunków zwierz t 
hodowlanych, wyst puj  paso yty. Jak dot d nie by y prowadzone badania na temat wyst powania 
paso ytów jelitowych u alpak w krajowej hodowli, dlatego te  niezb dne s  badania okre laj ce, z 
jakimi paso ytami mamy do czynienia w polskich hodowlach. Wyniki bada  pozwol  na okre lenie 
rodzaju paso ytów, ocen  skuteczno ci prowadzonego odrobaczania, podawanych preparatów oraz 
na stworzenie ulepszonych programów walki z paso ytami. Poprawi  tak e wyniki produkcyjne 
zwierz t. Stan zdrowia alpak ma ogromny wp yw na rozwój masy cia a i produkcj  w ókna. Paso-
yty powoduj  straty w hodowli i produkcji. Celem bada  by o zidentyfikowanie gatunków paso y-

tów jelitowych wyst puj cych u alpak i okre lenie poziomu zarobaczenia badanej populacji. Bada-
nia prowadzono na polskiej farmie alpak licz cej 100 sztuk. Próbki ka u pobrano od 28 alpak pod 
koniec okresu pastwiskowego, w ostatnim mo liwym terminie przed jesiennym odrobaczaniem. 
Odchody alpak maj  posta  granulek, które zwierz ta sk adaj  w jednym miejscu, jednak prawi-
d owa metoda nie dopuszcza badania ka u pobieranego z pod o a, dlatego wszystkie próbki zosta y 
pobrane bezpo rednio z prostnicy, przy u yciu ka dorazowo zmienianych r kawiczek i umieszcza-
ne w osobnych, opisanych woreczkach. Do diagnostyki inwazji paso ytów najcz ciej u ywa si
metod koproskopowych, poniewa  s  szybkie i nie wymagaj  zaawansowanego sprz tu. W ród
metod koproskopwych wyró niono metody jako ciowe, s u ce do stwierdzenia obecno ci paso y-
tów, oraz metody ilo ciowe – pozwalaj ce na oszacowanie liczby form paso ytów w danej jednost-
ce wielko ci próbki ka u. Do analizy materia u biologicznego (ka u) wykorzystano metod  flotacyj-
n . Metoda ta opiera si  na w a ciwo ci wypierania paso ytów w roztworze o wi kszej g sto ci.
Zwierz ta podzielono na trzy grupy wiekowe: do 6 miesi cy (n = 8); od 6 miesi cy do 2 lat (n = 8), 
powy ej 2 lat (n = 12). Badania potwierdzi y wyst powanie w polskiej populacji alpak paso ytów 
opisywanych w literaturze. W badanej populacji alpak n = 28 wykryto obecno  Eimeria, nicienie: 
Nematodirus, Trichostrongylus, tasiemce Monezia. Poziom inwazji paso ytów z rodzaju Eimeria, 
by  wysoki i stanowi  57% badanych alpak, nicieni równie  wysoki 43%, inwazja tasiemców z ro-
dzaju Monezia by a niska i stanowi a 4%. Badania b d  kontynuowane w sezonie wiosennym 
i pozwol  na ocen  skuteczno ci preparatów do odrobaczania. Mimo zainfekowania alpak ró nego 
rodzaju paso ytami nie stwierdzono objawów chorobowych. Alpaki w badanym stadzie by y dobrze 
ywione i realizowany by  program odrobaczania dwa razy w roku. Badania kontrolne b d  prowa-

dzone w kolejnych latach i sezonach. 
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Ewa Grochowska1*, Bronis aw Borys2, S awomir Mroczkowski1 

ZWI ZEK POLIMORFIZMU W 1. INTRONIE GENU MIOSTATYNY (MSTN) 
Z MAS  CIA A JAGNI T MERYNOSA BARWNEGO 

ASSOCIATION OF POLYMORPHISMS IN THE 1ST INTRON OF THE 
MYOSTATIN GENE (MSTN) WITH BODY WEIGHTS IN COLOURED POLISH 

MERINO LAMBS 
1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, 

 ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  
2 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 

*e-mail: grochowska@utp.edu.pl 
 

Miostatyna jest bia kiem nale cym do nadrodziny transformuj cych czynników wzrostu beta
(TGF ). W organizmie enzym ten pe ni rol  inhibitora wzrostu i ró nicowania mi ni. Miostatyna 
kodowana jest przez gen MSTN, w którym wyst puje zmienno  w postaci substytucji, insercji i dele-
cji. Rodzaj polimorfizmu, jego umiejscowienie w genie oraz skutki uzale nione s  od gatunku, a na-
wet rasy zwierz t. Cz  polimorfizmów wyst puj cych w genie miostatyny prowadzi do obni enia
poziomu tego bia ka w organizmie, co wp ywa na zwi kszenie masy mi ni i redukcj  tkanki t usz-
czowej. Celem bada  by o okre lenie polimorfizmu w 1. intronie genu miostatyny oraz jego zwi zku 
z masami cia a jagni t merynosa barwnego. 

Badaniami obj to 209 jagni t rasy merynos barwny. Zwierz ta utrzymywane by y w standardo-
wych warunkach rodowiskowo- ywieniowych w IZ PIB ZD Ko uda Wielka. Jagni ta obu p ci wa-
ono czterokrotnie, a zebrane masy cia a skorygowano na  2., 30., 56. i 78. dzie  ycia. Materia  bio-

logiczny do bada  stanowi a krew obwodowa pobrana z y y jarzmowej na K2EDTA. Genomowe 
DNA izolowano przy u yciu zestawu odczynników MasterPure™ DNA Purification Kit for Blood 
Version II (Epicentre). Fragment 1. intronu genu miostatyny o d ugo ci 414pz powielono w reakcji 
PCR wykorzystuj c primery zaprojektowane przez Hickforda i wsp. (2009). Optymalne warunki re-
akcji PCR ustalono eksperymentalnie. Produkty reakcji PCR poddano denaturacji w temperaturze 
95ºC z buforem obci aj cym. Nast pnie próby sch odzono na lodzie i natychmiast nak adano na 
8,5% el akrylamidowy (Bio-rad). Elektroforez  prowadzono metod  SSCP w temperaturze 12ºC pod 
napi ciem 380V przez 21 godzin w aparacie DCode (Bio-rad). ele wybarwiono srebrem. Produkty 
PCR reprezentuj ce poszczególne profile pr ków po oczyszczeniu poddano sekwencjonowaniu 
w firmie Genomed. Analiz  zwi zku polimorfizmu w 1. intronie genu miostatyny z mas  cia a w  2., 
30., 56. i 78. dniu ycia przeprowadzono w pakiecie statystycznym SAS przy zastosowaniu procedury 
GLM z nast puj cymi czynnikami sta ymi: genotyp (A1A1, A1C1, A1E1, A1E), rok obserwacji (2012, 
2013), p e  (maciorka, tryczek) i typ urodzenia (pojedynczy, bli niaczy).  

W badanej grupie jagni t merynosa barwnego stwierdzono wyst powanie siedmiu genotypów:
A1A1, A1B1, A1C1, A1E1, A1E, C1E i E1E odpowiednio z nast puj cymi cz sto ciami: 77,03%, 0,48%,
3,35%, 11,96%, 6,22%, 0,48% oraz 0,48%. Do analiz statystycznych wytypowano 4 najliczniej repre-
zentowane genotypy: A1A1, A1C1, A1E1 oraz A1E. Zaobserwowano wysoko istotny (P < 0,001) wp yw 
genotypu miostatyny na mas  cia a w 2. dniu ycia oraz istotny wp yw genotypu tego bia ka 
(P = 0,0471) na mas  cia a w 56. dniu ycia. Jagni ta o genotypie A1E mia y wy sz  mas  cia a za-
równo w 2. (x = 6,1 kg), jak i 56. (x = 22,3 kg) dniu ycia w porównaniu z rówie nikami o genotypach 
A1A1 (x = 4,9 kg oraz x = 18,7 kg), A1C1 (x = 4,8 kg oraz x = 16,6 kg) i A1E1 (x = 4,9 kg oraz x =
18,7 kg).  

Wyniki przeprowadzonych bada  wskazuj , i  genotyp A1E zwi zany jest z wy sz  masa cia a 
jagni t merynosa barwnego. Ze wzgl du na fakt, i  zmienno  w genie miostatyny wykazuje specyfi-
k  rasow , podobne badania w celu potwierdzenia zwi zku polimorfizmu w 1. intronie genu miosta-
tyny z mas  cia a jagni t nale a oby przeprowadzi  dla innych ras owiec. 
Projekt zosta  sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki, grant nr N N311 521440. 
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WP YW PRZECHOWYWANIA NA ZMIAN  PARAMETRÓW FIZYCZNYCH 
MI SA JAGNI CEGO 

THE EFFECT OF STORAGE TO CHANGE THE PHYSICAL PARAMETERS OF 
LAMB MEAT 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa Rolniczego,  
2 Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierz cych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

3 Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, 
*e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl 

 
Jako  pozyskiwanego surowca nale y w obecnie do najistotniejszych czynników maj cych istotny 

wp yw na poziom sprzeda y. Szczególnie dotyczy to produktów  luksusowych, do jakich niew tpliwie 
zalicza si  jagni cin . Maj c to na uwadze, podj to badania, których celem by a ocena parametrów fizycz-
nych tkanki mi niowej jagni t po 2 oraz 7 dniach od uboju. Badaniami obj to próby mi nia najd u szego 
grzbietu pobrane z tusz 12 tryczków i 12 maciorek. Dokonano instrumentalnego pomiaru pH (aparatem 
PQM I-Kombi), barwy wg systemu CIE L*a*b* (aparatem Minolta CR-310) oraz maksymalnej si y i ener-
gii ci cia (urz dzeniem Zwick Roell B0.5). Oceniono równie  wodoch onno  mi ni w oparciu o pomiar
wycieku naturalnego i termicznego oraz stosuj c metod  bibu ow  Graua i Hamma. Pomiary powierzchni
wykonano wykorzystuj c program komputerowej analizy obrazu MultiScan Base ver. 14. Kolejnym eta-
pem oznacze  by a ocena instrumentalna parametrów profilowanej analizy tekstury TPA tkanki mi nio-
wej jagni t. Zmierzono twardo , spr ysto , gumiasto , ujno , przylegalno  i spoisto  – za pomoc  
urz dzenia Zwick Roell B0.5. Pomiar wykonano na mi niach po obróbce termicznej przeprowadzonej 
w a ni wodnej o temp 70°C przez 60 min.  

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono istotnych ró nic pomi dzy pH tkanki mi nio-
wej porównywanych kategorii jagni t. Prawid owy przebieg procesu glikogenolizy poubojowej, potwier-
dzony wynikami pomiaru pH 2 (5,65-5,68), jak i utrzymywaniem si  a  do 7. dnia od uboju, wskazuje na 
w a ciwie przeprowadzony obrót przedubojowy zwierz t i potencjalnie dobr  jako  oraz przydatno  
kulinarn  mi sa jagni cego. W trakcie przeprowadzonych analiz stwierdzono istotny wp yw czasu dojrze-
wania na jasno  (warto  L*) tkanki mi niowej ocenianych kategorii jagni t, tzn. w trakcie dojrzewania 
w warunkach pró niowych mi sa stawa o si  ciemniejsze. W przypadku tkanki mi niowej maciorek ob-
serwowano zmniejszanie si  warto ci pozosta ych chromatycznych wyró ników barwy (a* i b*). Analiza
parametrów profilowanej analizy tekstury tkanki mi niowej tryczków i maciorek nie wykaza a istotnych
ró nic pomi dzy rednimi warto ciami twardo ci, spr ysto ci, gumiasto ci i ujno ci tkanki mi niowej
jagni t porównywanych kategorii. Obserwowano natomiast istotne zmniejszenie spoisto ci tkanki mi -
niowej tryczków i maciorek w czasie procesu dojrzewania ich mi sa do 7. dnia post mortem. Przeprowa-

dzone obserwacje wskazuj  na korzystny wp yw dojrzewania ch odniczego tkanki mi niowej jagni t 
w warunkach pró niowych w okresie 7 dni po uboju na tekstur  mi sa po obróbce termicznej. Potwierdze-
niem tego jest wyra ne obni enie warto ci takich parametrów, jak twardo , gumiasto , ujno  i spoi-
sto . Wskazuje to na mo liwo  poprawy jako ci i przydatno ci technologicznej mi sa jagni cego, za-
równo jako mi sa kulinarnego, jak i do przetwórstwa. Analiza krucho ci mi sa (po obróbce termicznej) 
jagni t porównywanych p ci nie ró ni a si  istotnie w kolejnych dniach dojrzewania poubojowego. Stwier-
dzono natomiast istotny i korzystny wp yw procesu kondycjonowania mi sa w warunkach pró niowych na
popraw  krucho ci mi sa jagni cego, na co wskazuje obni enie o ponad 50% zarówno pocz tkowej si y,
jak i energii ci cia. Analizuj c wyró niki wodoch onno ci nie stwierdzono istotnego wp ywu zarówno p ci, 
jak i czasu dojrzewania na ubytek naturalny i termiczny. Podsumowuj c, stwierdzone wyniki pomiarów 
w a ciwo ci fizykochemicznych tkanki mi niowej tzn. pH, krucho ci i wodoch onno ci wskazuj  
na korzystny wp yw kondycjonowania mi sa jagni cego w warunkach pró niowych i podniesienie 
jego jako ci i przydatno ci technologicznej jako mi sa kulinarnego, jak i do przetwórstwa. 
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WP YW DODATKU ZIÓ  DO LETNIEJ DIETY OWIEC NA SK AD  
FRAKCJI LIPIDOWEJ ICH MLEKA 

THE INFLUENCE OF HERBS ADDITION FOR SUMMER DIET ON  
LIPIP FRACTION COMPOSITION OF SHEEP MILK 

Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
*e-mail: ajarzynowska@onet.pl 

 
Celem bada  by o okre lenie wp ywu dodatku autorskiej mieszanki 9 zió  do paszy tre ciwej 

dojonych owiec w okresie ywienia paszami letnimi, na sk ad frakcji lipidowej ich mleka. Do-
wiadczenie zrealizowano na 66 matkach plenno-mlecznej linii owiec ko udzkich, utrzymywanych 

alkierzowo i ywionych dawk  sk adaj c  si  z mieszanki pasz tre ciwych oraz pasz obj to cio-
wych (zielonki z lucerny i siana z traw). Owce podzielono na 3 analogiczne grupy, ywione takimi 
samymi dawkami ww. pasz gospodarskich i mieszanki tre ciwej o zró nicowanym udziale zió :
grupa I (kontrolna)  bez dodatku zió  oraz grupy II i III, odpowiednio z 1,45 i 2,90% udzia em
mieszanki zió . Po trzymiesi cznym okresie ywienia do wiadczalnego analizie poddano próbki 
mleka, pobrane podczas porannego doju od 20 owiec z ka dej grupy.  

Dodatek 2,90% zió  do paszy tre ciwej wp yn  na istotne obni enie w t uszczu mlecznym za-
warto ci nasyconych kwasów t uszczowych (SFA) z 75,43% (P  0,01) w grupie I i 73,94% 
(P  0,05) w grupie II, do 70,92% w grupie III. W t uszczu mlecznym owiec grupy III w porówna-
niu z grup  I i II stwierdzono natomiast istotnie wi ksz  zawarto  kwasów nienasyconych (UFA); 
odpowiednio 28,38%; 23,91% (P  0,01) i 25,38% (P  0,05), w tym kwasów jednonienasyconych 
(MUFA); odpowiednio 24,01%, 19,99% (P  0,01) i 21,57% (P  0,05). T uszcz mleczny grupy III 
charakteryzowa  si  tak e istotnie wi ksz  zawarto ci  kwasów wielonienasyconych (PUFA)  
4,38% ni  t uszcz mleka owiec grupy II – 3,81%, w tym kwasów PUFA n-3; odpowiednio: 0,99 
i 0,79% (wszystkie ró nice istotne przy P  0,05). Konsekwencj  powy szego by y istotnie ko-
rzystniejsze proporcje kwasów t uszczowych nienasyconych do nasyconych w mleku grupy III, ni  
kontrolnej i II  stosunek UFA/SFA wynosi  odpowiednio 0,405; 0,319 (P  0,01) i 0,345 
(P  0,05), a PUFA/SFA: 0,063; 0,052 i 0,052 (ró nice istotne przy P  0,05). W mleku matek gru-
py III w porównaniu z grupami I i II stwierdzono równie  korzystnie ni szy stosunek PUFA n-6/n-3,
odpowiednio: 2,309 vs. 2,659 (NS) i 2,679 (P  0,05). 

T uszcz mleka owiec z grupy III zawiera  istotnie wi cej kwasów o dzia aniu hipocholesterole-
micznym (DFA)  33,92%, w porównaniu z grup  I i II, odpowiednio: 27,39% (P  0,01) i 30,01% 
(P  0,05), a mniej kwasów o dzia aniu hipercholesterolemicznym (OFA), odpowiednio: 65,39, 71,95
i 69,30% (wszystkie ró nice mi dzy grup  I i III istotne przy P  0,01, a mi dzy II i III przy P  0,05). 
Prze o y o si  to na wyra nie korzystniejsz  w grupie III ni  w I i II proporcj  kwasów DFA/OFA,
odpowiednio: 0,530 vs. 0,384 i 0,439 (NS). 

Stosowanie wy szego dodatku zió  (2,90%) mia o równie  korzystny wp yw na o 26% wy sz  
zawarto  CLA w t uszczu mleka grupy III ni  w I; odpowiednio 0,92 vs. 0,73 g/100 (P  0,01).
Jednak przy istotnie ni szej zawarto ci t uszczu w mleku owiec grupy III ni  w I, ró nica w bez-
wzgl dnej zawarto ci tego prozdrowotnego sk adnika w mleku matek grupy III i I by a mniejsza 
i wynosi a 14,6% (odpowiednio 0,055 vs. 0,048 g/100 g, NS). 

W mleku owiec ywionych 2,90% dodatkiem zió  stwierdzono tak e istotnie ni sz  zawarto
cholesterolu ni  w mleku grupy kontrolnej; odpowiednio 21,5 vs. 26,2 mg/100 g (P  0,05). Wyni-
ka o to g ównie z mniejszej koncentracji t uszczu w mleku owiec grupy III ni  I (odpowiednio 6,47
vs.7,51%, P  0,01), dodatnio skorelowanego z zawarto ci  cholesterolu. 

Reasumuj c mo na stwierdzi , e w warunkach ywienia letniego owiec, opartego na zielonce 
z lucerny, stosowanie tylko wy szego dodatku zió  do mieszanki pasz tre ciwych (2,90%) modyfi-
kowa o wyra nie i korzystnie ze wzgl dów zdrowotnych profil kwasów t uszczowych t uszczu 
mlecznego oraz obni a o zawarto  cholesterolu w udojonym mleku.  
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WP YW DODATKU ZIÓ  DO ZIMOWEJ DIETY OWIEC  
NA SK AD FRAKCJI LIPIDOWEJ ICH MLEKA 

THE INFLUENCE OF HERBS ADDITION FOR WINTER DIET ON  
LIPIP FRACTION COMPOSITION OF SHEEP MILK 

Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo,  
* e-mail: ajarzynowska@onet.pl 

 
Celem bada  by o okre lenie wp ywu dodatku mieszanki zio owej do paszy tre ciwej dojonych

owiec na sk ad frakcji lipidowej ich mleka. Badania zrealizowano na 75 matkach merynosa polskiego 
odmiany barwnej, ywionych mieszank  pasz tre ciwych oraz konserwowanymi paszami obj to cio-
wymi (sianokiszonka z traw, kiszonka z wys odków buraczanych, siano z traw). Owce podzielono na 
3 analogiczne grupy, ywione takimi samymi dawkami ww. pasz gospodarskich i mieszanki tre ciwej
o zró nicowanym udziale zió : grupa I (kontrolna)  bez dodatku zió  oraz grupy II i III, odpowiednio 
z 1,45% i 2,90% udzia em autorskiej mieszanki 9 zió . Po trzymiesi cznym okresie ywienia analizie 
poddano próbki mleka pobrane podczas rannego doju od 20 owiec z ka dej grupy.  

Dodatek 1,45 i 2,90% zió  do paszy tre ciwej wp yn  na istotne (P  0,01) obni enie w t usz-
czu mlecznym zawarto ci nasyconych kwasów t uszczowych (SFA)  z 75,11% w grupie I, do 
73,79% w grupie II  i 72,98% w grupie III, a zwi kszenie zawarto ci kwasów nienasyconych 
(UFA): w grupie I, II i III odpowiednio 23,78; 25,53 i 26,38%. W t uszczu mlecznym obu grup 
owiec ywionych z dodatkiem zió  stwierdzono istotnie wi ksz  zawarto  kwasów jednonienasy-
conych (MUFA)  w grupie I, II i III odpowiednio 20,36; 21,72 (P  0,05) i 22,52% (P  0,01), jak 
i wielonienasyconych (PUFA), odpowiednio: 3,43; 3,81 i 3,86% (ró nice mi dzy grupami II i III,
a I istotne przy P  0,01). Pod wp ywem zió  korzystnym zmianom w t uszczu uleg a równie  za-
warto  kwasów PUFA n-3: wzros a z 0,63% w grupie I do 0,74% (P  0,01) w grupie II  i do 
0,68% (P  0,05) w grupie III. Wzros a równie  zawarto  kwasów PUFA n-6  w grupach I, II i III 
odpowiednio: 2,27; 2,49 i 2,53% (ró nice mi dzy grupami II i III, a I istotne przy P  0,01). Konse-
kwencj  powy szego by y istotnie korzystniejsze proporcje kwasów t uszczowych nienasyconych 
do nasyconych w mleku grup do wiadczalnych ni  w kontrolnej – odpowiednio dla grup I, II i III 
stosunek UFA/SFA wynosi : 0,316; 0,347 (P  0,05) i 0,362 (P  0,01), a PUFA/SFA: 0,045; 0,052 
i 0,053 (ró nice mi dzy grupami II i III, a I istotne przy P  0,01).  

Zastosowanie dodatku zió  zwi kszy o równie  istotnie (P  0,01) procentowy udzia  CLA
w t uszczu mlecznym (z 0,42% w grupie kontrolnej do 0,47% w grupie II i do 0,54% w grupie III), 
jak i zawarto  tego wa nego prozdrowotnego sk adnika w mleku; odpowiednio: 32,6; 38,2 i 42,2 
mg/100 g. 

W mleku owiec ywionych 1,45 i 2,90% dodatkiem zió  do paszy tre ciwej stwierdzono istot-
nie wi ksz  (P  0,05) zawarto  cholesterolu; odpowiednio 20,9 i 20,6 mg/100 g vs. 18,3 mg/100 g 
w grupie kontrolnej. Wynika o to cz ciowo z wi kszej zawarto ci t uszczu w mleku owiec grupy II 
i III, ni  I (odpowiednio 8,13 i 7,81% vs.7,77%), dodatnio skorelowanej z zawarto ci  cholesterolu. 

Reasumuj c mo na stwierdzi , e oba poziomy dodatku zió  zastosowanych w zimowej diecie 
owiec wp yn y na korzystn , ze wzgl dów zdrowotnych, modyfikacj  profilu kwasów t uszczo-
wych t uszczu mlecznego oraz na wzrost zawarto ci cholesterolu w udojonym mleku.  
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ANALIZA RYZYKA ZAKA E  LENTIWIRUSAMI W ZALE NO CI  
OD WIELKO CI STADA 

ANALYSIS OF THE RISK OF INFECTION LENTIVIRUSES DEPENDING ON 
THE SIZE OF FLOCK 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa,  
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

2 Pa stwowy Instytut Weterynaryjny PIB, Zak ad Biochemii, al. Partyzantów 57, 24-100 Pu awy, 
*e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl 

 
We wspó czesnym chowie i hodowli owiec baczniejsz  uwag  powinno si  zwraca  na stan

zdrowotny zwierz t, który mo e by  istotnym czynnikiem obni aj cym produkcj  m.in. jagni t rze -
nych. Jedn  z chorób wyst puj c  do  powszechnie w stadach owiec na wiecie jest maedi-visna. 
Powodowana ona jest przez wirus maedi-visna (MVV) z rodzaju Lentivirus, rodziny Retroviridae. 
Wirus maedi-visna (MVV) obecnie jest okre lany jako lentiwirus ma ych prze uwaczy (SRLV), po-
woduje zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w mózgu, p ucach, stawach oraz gruczo ach mlecznych 
owiec i kóz, co prowadzi do stopniowego wyniszczenia organizmu i strat ekonomicznych, które naj-
cz ciej wyst puj  u owiec wieku 2-3 lat lub starszych. Wielu autorów sugeruje, e g ównym czynni-
kiem powoduj cym zaka enie wirusem maedi-visna jest mleko matki, a w szczególno ci siara. Jednak 
nie tylko poprzez picie siary mo e nast pi  infekcja, ale tak e wskutek kontaktu zwierz t chorych ze 
zdrowymi. Obecno  wirusa MVV w stadzie wi e si  równie  z cz stszym wyst powaniem zapale  
oraz zmianami w stawach, co mo e mie  znacz cy wp yw na obni enie kondycji zwierz t. Innym 
czynnikiem negatywnie wp ywaj cym na ekonomik  produkcji owczarskiej, a spowodowanym wy-
st powaniem wirusa medi-visna w stadzie, jest wcze niejsze brakowanie zwierz t przede wszystkim 
ze wzgl du na gorszy odchów jagni t spowodowany w wielu przypadkach problemami zwi zanymi z 
zapaleniem wymion. Dok adne zrozumienie czynników wp ywaj cych na dynamik  transmisji SRLV 
powinno by  istotnym elementem przy opracowywaniu strategii ochrony stad przed wirusem. 
W zwi zku z tym podj to badania zmierzaj ce do oceny czynników ryzyka sprzyjaj cych wyst pieniu
SRLV w stadach owiec w rejonie rodkowo-wschodniej Polski. 

Analiz  poziomu ryzyka zaka e  lentiwirusami przeprowadzono w stadach owiec usytu owa-
nych w rodkowo-wschodniej cz ci Polski. Do bada  szczegó owych wybrano 98 stad. Utrzymy-
wane w nich by o 6470 matek, 15 ras i linii owiec. Identyfikacja zaka onych zwierz t i ocena stanu 
epidemiologicznego w poszczególnych stadach zosta a wykonana na podstawie badania serologicz-
nego próbek surowicy krwi. Krew do bada  pobrano od 2924 maciorek z 98 stad znajduj cych si  
na terenie obj tym obserwacjami. Oznaczanie swoistych przeciwcia  dla MVV wykonano przy u y-
ciu testu ELISA. Dane dotycz ce warunków panuj cych w gospodarstwach zebrano na podstawie
przeprowadzonych bezpo rednio w gospodarstwach ankiet, obserwacji, pomiarów oraz dokumenta-
cji hodowlanej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oceniono czynniki ryzyka sprzyjaj ce
wyst pieniu SRLV w stadach owiec. Stwierdzono, e zarówno wielko , jak i powi zany z tym 
sposób zarz dzania stadem owiec mia y istotny wp yw na wzrost ryzyka zaka e  lentiwirusami.
Mo liwo ci ograniczenia ryzyka nale y upatrywa  w ograniczeniu do niezb dnego minimum obro-
tu zwierz tami hodowlanymi pomi dzy stadami, a tak e popularyzacji w ród hodowców bada
w kierunku SRLV owiec b d cych przedmiotem takiego obrotu. Nale y tak e ograniczy , szcze-
gólnie w wi kszych gospodarstwach, wizyty osób postronnych w owczarniach ze wzgl du na mo -
liwo  przenoszenia lentiwirusów pomi dzy hodowlami. 
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OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA W ÓKNA ALPAK  
I WYKORZYSTANIE URZ DZENIA ULTRAD WI KOWEGO  

W JEGO PRANIU 

ASSESSMENT OF IMPURITIES IN ALPACA FIBER AND POSSIBILITY OF 
USING ULTRASONIC DEVICE IN WASHING 

Szko a G owna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, 

*e-mail: anna_morales_villavicencio@sggw.pl 
 

Odnotowano du e zainteresowanie hodowl  alpak w Polsce w bardzo krótkim czasie. Najcen-
niejszym produktem od nich pochodz cym jest ich niezwyk e w ókno, które wyst puje w 22 natu-
ralnych kolorach, a jego rednica waha si  od 18 do 30 mikrometrów. Jest niezwykle delikatne, 
lekkie jak puch i przy tym bardzo ciep e. Ze wzgl du na swoje niezwyk e w a ciwo ci oraz nie-
wielk  ilo  na rynku, gdzie poda  w ókna alpaki nie nad a za popytem, produkt ten osi ga wyso-
k  cen . Naturalne jest, e runo tych zwierz t ulega ró nego rodzaju zanieczyszczeniom, cz sto 
trudnym do usuni cia. Ilo  w ókna alpak w polskiej produkcji w ókien naturalnych jest niewielka, 
tote  pranie w ókna w tradycyjny sposób, w tzw. lewiatanach, jest nieop acalne. Dlatego te  poszu-
kiwane s  nowe metody prania w ókna, poniewa  w powszechnych urz dzeniach mo e ulec sfilco-
waniu i zniszczeniu. W przemy le w ókienniczym w ostatnich latach obserwuje si  dynamiczny 
rozwój technik ultrad wi kowych, g ównie w mokrych procesach – prania i barwienia. Ze wzgl du
na pojawienie si  na krajowym rynku nowego surowca naturalnego, jakim jest w ókno alpaki, opra-
cowano metodyk  prania z wykorzystaniem urz dze  ultrad wi kowych w procesach prania
w Instytucie W ókien Naturalnych w Zak adzie W ókien Bia kowych. Metod  t  wykorzystano 
w niniejszych badaniach. Badania realizowano na farmie alpak licz cej 100 szt. w woj. wielkopol-
skim, posiadaj cej urz dzenie ultrad wi kowe do prania runa. W ókno alpak rasy Huacaya podczas 
strzy y podzielono na kategorie w zale no ci od partii cia a i koloru. Przyj to nast puj ce kryte-
rium podzia u runa w zale no ci od partii cia a, z której pochodzi o: grzbiet i boki, szyja, ko czyny
i brzuch, w przypadku koloru: bia y, szampa ski, jasny br z, szary i czarny. Ka da partia w ókna 
(n = 17) przed praniem zosta a zwa ona i umieszczona w plastikowej siatce. Sporz dzono informa-
cj  pisemn  zawieraj c  takie dane, jak: numer alpaki, partia cia a, kolor, waga próby przed pra-
niem i waga próby po jej wypraniu i wysuszeniu. Jednorazowy wsad prania wynosi  rednio 4-5 kg. 
Do prania w ókna wykorzystano nowoczesn  myjk  ultrad wi kow  typu SONIC-144 firmy 
POLSONIC i rodek pior cy do prania we ny. Celem bada  by a ocena stopnia zanieczyszczenia 
runa alpak i sposób ich usuwania przy wykorzystaniu w tym procesie nowoczesnego urz dzenia 
ultrad wi kowego. G ówn  przyczyn  zanieczyszczenia runa alpak na badanej farmie by : kurz, ka ,
nasiona traw, s oma i siano. Najbardziej zanieczyszczone w ókna by y w kolorach jasnych (bia y, 
ecri, szampa ski), zanieczyszczenia stanowi y od 10-13%, we w óknach ciemniejszych stopie  
zanieczyszcze  oszacowano rednio na 7,65-8,33% . W przypadku partii cia a najbardziej zanie-
czyszczone runo pochodzi o z grzbietu i boków (11%), szyi (9,64%), brzucha i ko czyn (9,13%).
Pranie w ókna alpak z wykorzystaniem ultrad wi ków jest mo liwe i przynosi wiele korzy ci. 
Dzia anie ultrad wi ków na w ókno powoduje emulgowanie t uszczopotu (u alpak 3%), który b -
d c naturalnym klejem, utrzymuje zanieczyszczenia na w óknach (piach czy py ). Drgania w ókien 
podczas prania powoduj  przemieszczanie si  zanieczyszcze  i opadanie na dno myjki. W ókna nie 
pl cz  si  dzi ki niewielkiej amplitudzie drga  oraz wysokiej cz stotliwo ci fali akustycznej. Za-
stosowanie technologii ultrad wi kowej do prania w ókna pozwoli o na skrócenie czasu prania
i ograniczenie zu ywanych rodków pior cych. 
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Mumtaz Kasha1, Paulina Dudko1*, Klaudiusz Szczepaniak2, Krzysztof Tomczuk2,  
Wiktor Bojar1, Tomasz M.Gruszecki1, Katarzyna Bracik1, Andrzej Junkuszew1 

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANYCH RÓ NYCH METOD 
PROFILAKTYKI PRZECIWPASO YTNICZEJ W STADZIE OWIEC 

APPLIED ECONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENT METHODS OF 
ANTIPARASITIC PREVENTION IN FLOCKS OF SHEEP 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa,  
2 Zak ad Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

*e-mail: paulina.dudko@up.lublin.pl 
 

Istotnym problemem, z jakim stykaj  si  hodowcy owiec, kóz oraz byd a, jest kontrola zara e  
paso ytniczych w stadach. W wielu przypadkach zagro enia zwi zane z wyst powaniem paso ytów 
s  niedoceniane i lekcewa one. Ma to miejsce szczególnie przy inwazjach przebiegaj cych bezobja-
wowo, a stan ten jest cz sto obserwowany u owiec. Mimo braku widocznych objawów klinicznych 
inwazje nie pozostaj  bez wp ywu na stan zdrowia i kondycj  zwierz t. Konsekwencj  tego s  m.in. 
du e straty ekonomiczne spowodowane zmniejszeniem przyrostów wagowych lub wr cz zahamowa-
niem rozwoju. Dotyczy to najcz ciej jagni t i zwi zane jest z pogorszeniem wch aniania sk adników 
pokarmowych z paszy. Analizuj c parazytofaun  ma ych prze uwaczy utrzymywanych stadnie 
w warunkach klimatu rodkowoeuropejskiego, nale y stwierdzi , i  inwazjami o najwi kszym zna-
czeniu u owiec s  inwazje pierwotniaków z rodzaju Eimeria, Cryptosporidium, przywr Fasciola hepa-
tica, tasiemców z rodzaju Moniesia oraz nicieni przewodu pokrmowego, szczególnie z rodziny Trcho-
strongylidae oraz rodzaju Nematodirus i Capillaria. Celem bada  by o okre lenie efektu ekonomicz-
nego zastosowanej profilaktyki przeciwpaso ytniczej z wykorzystaniem konwencjonalnych rodków
chemicznych oraz preparatów ro linnych. 

Materia  zwierz cy stanowi y zwierz ta dwóch syntetycznych linii plenno-mi snych BCP oraz 
SCP. Zwierz ta podczas ca ego do wiadczenia utrzymywane by y w systemie alkierzowym w ujedno-
liconych warunkach rodowiskowych. Podczas eksperymentu wszystkie grupy uczestnicz ce w do-
wiadczeniu ywiono w ten sam sposób przy wykorzystaniu pasz dost pnych w danym okresie 

w gospodarstwie. Podstaw  ywienia by o siano, sianokiszonka oraz pasze tre ciwe. Zwierz ta po-
dzielono na trzy grupy do wiadczalne: grupa A – odrobaczona standardowo preparatem chemicznym 
zawieraj cym albendazol (matki, jak i jagni ta), grupa B – otrzymuj ca lizawk  zawieraj c  oleje 
esencjalne 10 gatunków ro lin o dzia aniu przeciwpaso ytniczym (matki, jak i jagni ta) oraz grupa C
kontrolna – nieodrobaczana (matki, jak i jagni ta). W trakcie do wiadczenia oceniano wzrost i rozwój 
jagni t, a uzyskane wyniki pos u y y do przeprowadzenia analizy ekonomicznej. 

Analizuj c wyniki obserwacji stwierdzono, e jagni ta z grupy B otrzymuj ce lizawk  zawieraj c  
oleje esencjalne 10 gatunków ro lin o dzia aniu przeciw paso ytniczym, charakteryzowa y si  lepszym 
wzrostem, co znalaz o swoje potwierdzenie w przeprowadzonej analizie ekonomicznej tuczu jagni t. 
Jagni ta tej grupy w 70. dniu ycia uzyskiwa y rednio o 24,35% wy sze ceny w porównaniu z grup
kontroln . Zmniejszenie tej ró nicy nast powa o w kolejnych dniach obserwacji jagni t (100. oraz 120.
dniu), co z jednej strony zwi zane by  mog o z zmniejszeniem intensywno ci inwazji w pó niejszych 
okresach, a tak e z odnotowywan  w trakcie do wiadczenia mniejsz  ró nic  cen pomi dzy jagni tami 
ci szymi (pow. 35 kg) a jagni tami w ni szych standardach wagowych. Nale y podkre li , e zastoso-
wanie rodka chemicznego pomimo jego skuteczno ci powodowa o pogorszenie wzrostu jagni t, co 
prze o y o si  na mniejsz  warto  jagni t we wszystkich analizowanych okresach.  

Przeprowadzone badania wskazuj  na potrzeb  prowadzenia dalszych prac nad opracowaniem
skutecznych metod profilaktyki, w której z pewno ci  preparaty oparte na naturalnych substancjach 
ro linnych mog  by  pomocne. Wykonana w trakcie bada  analiza ekonomiczna pozwoli aby na za-
stosowanie odpowiednich rodków w najkorzystniejszym dla zwierz t okresie, by móc uzyska  jak
najwy szy wynik ekonomiczny. 
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Madeleine Morales Villavicencio, Roman Ni nikowski, Anna Morales Villavicencio* 

ANALIZA RYNKU MI SA ALPAK I LAM 
ANALYSIS OF THE MARKET OF ALPACA AND LLAMA MEAT 

Szko a G owna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, 

*e-mail: anna_morales_villavicencio@sggw.pl 
 

Alpaki i lamy hodowane s  g ównie dla bardzo cienkiego, ekskluzywnego w ókna w szerokiej 
gamie kolorów. W krajach Ameryki Po udniowej, takich jak Peru i Boliwia, które s  wiatowymi 
liderami w hodowli tych zwierz t, wykorzystywane jest tak e mi so. Warto  od ywcza tego mi sa 
przewy sza znane nam tradycyjne gatunki mi s. Charakteryzuje si  wysok  zawarto ci  bia ka 
(24,82%) i nisk  zawarto ci  t uszczu (3,69%). Mi so wykorzystywane jest w ywieniu dzieci, 
chorych i rekonwalescentów. Zarówno lamy, jak i alpaki hodowane s  w ekologicznych wysoko-
górskich ekosystemach, dlatego mi so od nich pochodz ce jest zdrowe. 

Odnotowano zainteresowanie tymi gatunkami mi s na kontynencie Europy. Niemcy sprowadzaj  
je z Peru, natomiast Szwajcaria ma podpisan  umow  z Boliwi . Potrawy z mi sa alpaki i lamy mo -
na zje  w wybranych restauracjach znajduj cych si  w stolicach europejskich. Maj c na uwadze 
dynamiczny wzrost populacji alpak w naszym kraju, a tak e zainteresowanie hodowl  lam prze-
prowadzono analiz  wielko ci produkcji mi sa w najwi kszych krajach producenckich na wiecie:
Peru i Boliwii. Z bada  ankietowych wykonanych w 2012 roku wynika, e w krajowej populacji wy-
st puje 50% samców i 50% samic. Nie ka dy samiec mo e zaistnie  jako reproduktor, tote  nad-
wy ki mog  zosta  przeznaczone do pracy w turystyce i rekreacji, alpakoterapii, ochrony stad zwie-
rz t przed drapie nikami b d  do opasu. W perspektywie mo liwe jest stworzenie rynku mi sa alpak 
i lam w naszym kraju. Materia  badawczy stanowi y opracowania statystyczne ministerstwa rolnictwa 
obu krajów, literatura naukowa i popularnonaukowa. Monitorowano rynek mi sa na przestrzeni kilku 
lat. Badano wielko  produkcji i czynniki, które maj  wp yw na t  wielko . Peru i Boliwia maj  90% 
wiatowej populacji alpak i lam. Roczna produkcja mi sa lam i alpak w Peru wynosi 16,0 tys. ton, 

w Boliwii 15,0 tys. ton; odnotowano dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich pi ciu lat. Waga 
ywych zwierz t bywa ró na i zale y od takich czynników, jak: ywienie, wiek, p e ; szczególnie 

negatywny wp yw maj  choroby infekcyjne, paso ytnicze oraz spokrewnienie. Struktura i sk ad stada 
jest wska nikiem dynamiki populacji. W tym przypadku samice alpak i lam stanowi  odpowiednio
50,0 i 50,2%; samce 10,8% u alpak i 13% u lam, zwierz ta m ode do 2 lat stanowi  33% u alpak 
i 30,7% u lam. Wybrakowane i kastraty stanowi y 3,9% u alpak i 6,1% u lam. Kastraty lam cz sto 
wykorzystywane s  jako zwierz ta juczne. Zwierz ta przeznacza si  do uboju mi dzy 18. a 24 miesi -
cem ycia. W tym czasie alpaki osi gaj  mas  cia a 50-70 kg, lamy 60-120 kg. Analiza opracowa  
statystycznych wskazuje na sezonowo  produkcji mi sa alpak i lam. Najwi cej ubojów realizowa-
nych jest w miesi cach kwiecie  – maj (pocz tek pory deszczowej). Waga tuszy jest jednym z wa -
niejszych kryteriów do oceny jej jako ci. Zmienna ta jest ci le zwi zana z wag  ywca i wydajno ci
rze n . Wydajno  rze n  u alpak oszacowano na 43-63%, lam rednio 53,4%. 

Stada alpak i lam w Boliwii oraz Peru s  bardzo zró nicowane pod wzgl dem ilo ciowym
i jako ciowym. Zwierz ta yj ce w bardzo trudnych warunkach (region Altiplano) s  w stanie za-
prezentowa  tylko 50% mo liwo ci produkcyjnych w porównaniu z yj cymi w warunkach panuj -
cych w naszym kraju. Ogromny potencja  produkcyjny tych zwierz t i zainteresowanie ich hodowl  
stwarza warunki do produkcji w ókna i mi sa w naszym kraju. 
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Roman Ni nikowski1*, Bronis aw Borys2 , Marcin wi tek1 

UDZIA  PODSTAWOWYCH GRUP KWASÓW T USZCZOWYCH  
W T USZCZU MI SA I PODROBÓW JAGNI T.  

CZ  I. WP YW WYPASU NA PASTWISKU 

SHARE OF MAIN FATTY ACIDS GROUPS IN FAT OF LAMBS MEAT 
AND GIBLETS. PART I. THE EFFECT OF GRAZING 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra Szczegó owej 
Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 

2 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
*e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl  

 
Celem bada  by a analiza wp ywu wypasu tuczonych jagni t na pastwisku na zawarto  wy-

branych grup kwasów t uszczowych w t uszczu mi sa i podrobów. Badania wykonano na mi niu 
longissimus lumborum i podrobach (w troba, p uca, serce i nerka) 24 jagni t-tryczków owcy ko-
udzkiej i miesza cach F1 owiec tej linii z trykami mi snej rasy Ile de France (po 50% w grupie),

tuczonych od odsadzenia w wieku 8 tygodni do uzyskania masy cia a 32-37 kg. Wydzielono dwie 
grupy jagni t, które ywiono mieszank  pasz tre ciwych w ilo ci 3% masy cia a oraz paszami obj -
to ciowymi ad libitum; grup  S  sianem z traw oraz grup  W  wypasan  przez 5-6 godz./dzie  na 
pastwisku. Po uboju pobrano próbki z ww. organów i zamro ono w temperaturze -20oC do czasu 
wykonania analiz. Sk ad kwasów t uszczowych w t uszczu wyekstrahowanym z próbek analizowa-
no chromatografem gazowym firmy Agilent Technologies, typ 7890A, w kolumnie VARIAN (100
m × 250 m × 0,25 m). Warunki analizy: temp. dozownika 180oC, split 1:100, temperatura detek-
tora 270oC, gaz no ny hel (przep yw 1,0 ml/min), obj to  dozowanej próbki 1 l. Przeprowadzona 
analiza dotyczy zawarto ci w puli kwasów t uszczowych podstawowych grup kwasów; nasyconych 
(SFA), jednonienasyconych (MUFA) i wielonienasyconych (PUFA) oraz wa nego z punktu widze-
nia jako ci zdrowotnej sprz onego kwasu linolowego (CLA). Stosowane pasze obj to ciowe
w ró ny sposób wp yn y na zawarto  SFA w t uszczu badanych organów. Wypas na pastwisku 
w porównaniu z ywieniem sianem w owczarni wp yn  na istotne obni enie zawarto ci SFA
w t uszczu serca (49,76 vs. 53,55 mg/100 g, P  0,05). Podobna tendencja (NS) wyst pi a w przy-
padku t uszczu nerek (odp. 45,99 vs. 48,88 mg/100 g), a odwrotna dla t uszczu tkanki mi niowej; 
odp. 44,29 vs. 38,31 mg/100 g. Nie potwierdzono statystycznie ró nic na zawarto  MUFA w t usz-
czu badanych organów, chocia  obserwowano tendencj  do wy szej zawarto  tej grupy kwasów
w t uszczu tkanki mi niowej, w troby i serca; jagni t wypasanych na pastwisku; odp. o 9,2; 12,7 
i 5,8% w grupie W. Zaobserwowano wy sz  zawarto  PUFA w t uszczu badanych organów
(oprócz p uc) w grupie z wypasem na pastwisku. W t uszczu tkanki mi niowej oraz nerek ró nice
mi dzy grupami S i W by y statystycznie istotne, przy zawarto ci PUFA odp. 6,23 vs. 10.33 mg/100 g
(P  0,01) oraz 14,44 vs. 17,56 mg/100 g (P  0,05). Udzia  PUFA w t uszczu w troby i serca ja-
gni t z grupy W by  wi kszy ni  u jagni t z grupy S odpowiednio o 13,1 i 20,2 % (NS). Nie stwier-
dzono statystycznie istotnego wp ywu wypasu jagni t na pastwisku na zawarto  CLA w t uszczu 
badanych organów, przy wyra nej tendencji do podwy szonej zawarto ci tego sk adnika w t uszczu 
tkanki mi niowej jagni t z grupy W ni  z S (odp. 1,02 vs. 0,78 mg/100 g) oraz podobnej, cho  nie 
tak wyra nej, tendencji dla t uszczu w troby i serca; w gr. W odp. o 4,9 i 6,4% wy sza ni  w S.
Podsumowuj c mo na stwierdzi , e stosowanie wypasu tuczonych jagni t w porównaniu z ywie-
niem ich sianem w owczarni mia o zró nicowany wp yw na zawarto  analizowanych grup kwasów 
t uszczowych w t uszczu ich tkanki mi niowej i badanych podrobów. Daje si  jednak zauwa y
ogólnie korzystn  z punktu widzenia jako ci zdrowotnej tendencj  (cz ciowo potwierdzon  staty-
stycznie) do wy szej zawarto ci nienasyconych kwasów t uszczowych z rodzin MUFA i PUFA
oraz CLA w t uszczu badanych organów pozyskiwanych z jagni t wypasanych na pastwisku ni  
z jagni t ywionych sianem w owczarni.  
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Bo ena Patkowska-Soko a*, Robert Bodkowski, Katarzyna Czy , Piotr Nowakowski,  
Marzena Janczak, Anna Wyrostek 

WP YW SKA ENIA RODOWISKA METALAMI CI KIMI NA ZMIANY  
W STRUKTURZE HISTOLOGICZNEJ WE NY OWCZEJ 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEAVY METALS CONTAMINATION IN 
CHANGES OF THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF SHEEP WOOL 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  
ul. Che mo skiego 39C, 51-630 Wroc aw, 

*e-mail: bozena.patkowska-sokola@up.wroc.pl 
 

Wzrost uprzemys owienia, urbanizacja oraz chemizacja w znacznym stopniu przyczyniaj  si  
do znacznego ska enia powietrza, wody i gleby. Celem bada  by a ocena wp ywu ska enia rodo-
wiska metalami ci kimi na zmiany w strukturze histologicznej we ny owczej. 

Materia  do wiadczalny stanowi y próbki okrywy w osowej 2-3-letnich owiec rasy merynos 
polski z obszarów o ró nym stopniu ska enia rodowiska (po 20 prób z ka dego rejonu): Legnicko-
G ogowskiego Okr gu Miedziowego (LGOM) (okolice Rudnej) – rejonu uznanego za silnie ska o-
ny metalami ci kimi (Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, As) oraz Doliny Baryczy (okolice Milicza)  rejonu
o niskim ska eniu tymi pierwiastkami. Struktur  histologiczn  w osów (warstwy nab onkowo- use-
czkowej i korowej) oceniono na podstawie zdj  wykonanych za pomoc  scaningowego mikrosko-
pu elektronowego LEO 435VP w Pracowni Mikroskopii Elektronowej UP we Wroc awiu.  

Ocena zewn trznej warstwy nab onkowo- useczkowej w osów z rejonu silnie ska onego meta-
lami ci kimi wykaza a mniej wyra ny rysunek usek w porównaniu z w osami z rejonu o niskim 
ich ska eniu. Ró nice zaobserwowano tak e w warstwie korowej w osów. Kora w osów owczych 
z rejonu LGOM-u by a ma o zwarta, natomiast z rejonu Doliny Baryczy charakteryzowa a si  ci-
s ym przyleganiem komórek. 

 Warstwa nab onkowo- useczkowa i korowa w osów z rejonu LGOM-u 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Warstwa nab onkowo- useczkowa i korowa w osów z rejonu Doliny Baryczy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono wyra ny wp yw stopienia ska enia

rodowiska metalami ci kimi na budow  histologiczn  w osa owczego. 
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Ewa Pecka1*, Andrzej Zachwieja2, Milan Vasil3, Wojciech Zawadzki 1, Juraj Ele ko3,  
František Zigo3, Zuzana Farkašová3 

INFEKCJE GRUCZO U MLEKOWEGO OWIEC WYBRANYMI 
DROBNOUSTROJAMI Z RODZAJU Staphylococcus A ZMIANY JAKO CI MLEKA

CHANGES IN QUALITY OF MILK AS AFFECTED BY SELECTED  
Staphylococcal INFECTIONS OF SHEEP MAMMARY GLAND 

1 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Department of Biostructure and  
Animal Physiology, Norwida 31, 50-375 Wroclaw,  

2 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Department of Cattle Breeding and  
Milk Production, Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw,  

3Department of Animal Breeding, University of Veterinary Medicine and Pharmacy,  
Komenskeho 73, Kosice 041 81, Slovak Republic,  

*e-mail: ewa.pecka@up.wroc.pl 
  

Celem przeprowadzonych bada  by a ocena wp ywu Staphylococcus sp. na zmiany w a ciwo-
ci fizykochemicznych mleka owiec. Badania przeprowadzono w stadzie s owackich owiec rasy 

Zoš achtená valaška. Zwierz ta w okresie wykotów i laktacji utrzymywane by y w specjalnych 
budynkach spe niaj cych wymogi zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 116 poz. 
778) i ywione: sianem ad libitum, rut  pszenn  250 g/szt., siano kiszonk  3 kg/szt. Do do wiad-
czenia wybrano 25 owiec w 2. i 3. laktacji, b d cych w 25.-30. dniu doju. Próby mleka pobrano 
z doju po ówkowego do sterylnych pojemników (po odstawieniu jagni t na 4 godziny). W uzyska-
nych próbach wykonano badania mikrobiologiczne w celu okre lenia poziomu infekcji bakteriami
przy u yciu testów STAPHYtest 24. Identyfikacj  szczepów wykonano za pomoc  oprogramowa-
nia TNW Pro 7.5 (Erba Lachema, Brno, Czech Republic). W uzyskanych próbach okre lono sk ad 
podstawowy mleka (Infrared Milk Analizer 150 firmy Bentley), liczb  komórek somatycznych
(LKS przy u yciu Somacount 150 Bentley Instruments Inc). Zmierzono poziom kwasowo ci czyn-
nej (pehametr Level 2) oraz oporno  mleka aparatem Drami skiego. Oznaczono równie  profil 
frakcji bia kowych: + - i -kazeiny, albuminy surowiczej, -laktoalbuminy – za pomoc  elektro-
forezy na elu poliakrylamidowym w obecno ci SDS. W zale no ci od rodzaju zainfekowania da-
nym drobnoustrojem próby mleka przydzielono do grup: I – mleko owiec, u których nie stwierdzo-
no obecno ci Staphylococcus sp., w grupach (II, III i IV) wykazano obecno  (odpowiednio): Sta-
phylococcus aureus, Staphylococcus epidermis i Staphylococcus xylosus.  

Odnotowano wp yw infekcji bakteryjnej na wzrost (p < 0.05) poziomu komórek somatycz-
nych. Najwy sza LKS charakteryzowa y si  próby mleka w grupie IV. Próby zainfekowane Staphy-
lococcus sp. charakteryzowa y si  wy szym poziomem t uszczu i bia ka oraz ni szym laktozy 
w porównaniu z mlekiem od owiec nie zainfekowanych. Poziom frakcji -kazein uleg  obni eniu
w mleku zainfekowanym (grup II, III i IV), a najwi ksze obni enie o ok. 1.89% w porównaniu 
z grup  I stwierdzono w grupie Staphylococcus epidermie. 

Obecno  Staphylococcus xylosus wp yn a na ni szy udzia  + -kazein oraz na wzrost po-
ziomu albuminy surowiczej i -laktolbuminy. Infekcja Staphylococcus aureus i Staphylococcus 
epidermis skutkowa a obni eniem frakcji bia ek serwatkowych, takich jak albumina surowicza 
i -laktolbumina. Zaobserwowano najwy sz  oporno  mleka (513.75 ) oraz najni sz  warto  pH
(6.75) przy infekcji Staphylococcus epidermie (dla porównania warto ci w grupie kontrolnej wyno-
si y odpowiednio: 439.70  i 6.80) 

Infekcje bakteryjne gruczo u mlekowego owiec przez Staphylococcus sp. wp ywaj  negatyw-
nie na sk ad mleka. Jednak spo ród analizowanych szczepów najwi kszy wp yw na pogorszenie 
profilu frakcji bia kowych, a w konsekwencji przydatno ci technologicznej mleka stwierdzono 
w przypadku infekcji Staphylococcus xylosus. 
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Ewa Peter*, Henryka Bernacka, Daria Karwowska 

SYTUACJA NA WIATOWYM I KRAJOWYM RYNKU MI SA OWCZEGO  
W LATACH 2000-2013 

SITUATION IN THE WORLD AND NATIONAL SHEEP'S MEAT MARKET 
IN THE YEARS 2000-2013 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, *e-mail: peter.ewa@utp.edu.pl 

 
W ostatnich dziesi ciu latach liczba ludno ci na wiecie wzros a o ok. 1000 mln, z 6128 mln

w 2000 roku do 7162 mln w 2013 roku. Wzrost populacji wi e si  mi dzy innymi z wi kszym 
zapotrzebowaniem na ywno , st d obserwowany na wiatowych rynkach wzrost produkcji mi sa
rednio o ok. 80 mln ton. 

Dane dotycz ce wiatowego rynku mi sa zgromadzono w oparciu o statystyki FAO
(FAOSTAT), natomiast wyniki odnosz ce si  do rynku krajowego pochodzi y z rejestrów prowa-
dzonych przez MRiRW, GUS i PZO. Analiz  obj to lata 2000-2013 ze wzgl du na dost pno  da-
nych FAO. 

Wed ug danych FAO z roku na rok ro nie wiatowa produkcja mi sa, co wynika z zapotrze-
bowania na ten produkt jako podstawowego ród a bia ka w ywieniu cz owieka. Ca kowita pro-
dukcja mi sa na wiecie w 2000 r. wynosi a ponad 230 mln ton i w 2013 r. wzros a o ponad 80 mln
ton. Kontynentem dostarczaj cym najwi cej mi sa jest Azja (ok. 40% wiatowej produkcji), pod-
czas gdy Europa dostarcza ok. 20% mi sa. Podobnie jak produkcja mi sa (ogó em wszystkie gatun-
ki) ro nie tak e w skali wiata produkcja mi sa owczego. Obserwowany wzrost w analizowanych 
latach wynosi  ok. 800 tys. ton. Azja jest równie  najwi kszym udzia owcem w wiatowej produk-
cji mi sa owczego (ok. 50%), Europa dostarcza zaledwie 13-16% tego gatunku mi sa. Krajem 
o najwi kszej produkcji mi sa owczego na wiecie s  Chiny, w Europie pod tym wzgl dem przodu-
je Wielka Brytania. Odwrotn  sytuacj , tzn. zmniejszaj c  si  produkcj  obserwujemy na rynku
Unii Europejskiej i w kraju. UE zmniejszy a produkcj  mi sa owczego na przestrzeni ocenianych 
13 lat o ok. 350 tys. ton.  W Polsce produkcja ywca rze nego owczego zmniejszy a si  o blisko 
50%. W 2000 roku produkcja ta wynosi a ok. 6,5 tys. ton, a w 2013 r. zaledwie 3,3 tys. ton, co sta-
nowi o ok. 0,06% udzia u w krajowej ogólnej produkcji ywca. W Polsce GUS na przestrzeni anali-
zowanych lat odnotowa  wzrost produkcji ywca rze nego ogó em na 1 mieszka ca, odpowiednio 
z 77,4 kg w 2000 r. do 96,0 kg w 2013 r. Niestety przeliczaj c ywiec rze ny owczy na 1 Polaka
zaobserwowano spadek z 0,1 kg do warto ci praktycznie nie odnotowywanych przez GUS (0,0 kg). 

Wraz ze wzrostem spo ycia mi sa ró nych gatunków zwierz t na wiecie (FAOSTAT) rosn
oczekiwania konsumentów wobec nabywanych produktów. Dzi  interesujemy si  artyku ami spo-
ywczymi o wysokiej warto ci od ywczej i po danych walorach sensorycznych. Potrafimy powi -

za  niew a ciwy sposób od ywiania z rozwojem chorób cywilizacyjnych (udary, zawa y, nowotwo-
ry), a rezultatem tej wiedzy jest poszukiwanie produktów naturalnych, ekologicznych i zdrowych.
Jednym z dost pnych na rynku gatunków mi sa o wysokich walorach od ywczych i zdrowotnych 
jest mi so owcze. 
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Katarzyna Roman, Katarzyna Szymura, Anna Wyrostek, Katarzyna Czy ,  
Piotr Nowakowski, Marzena Janczak, Robert Bodkowski, Bo ena Patkowska-Soko a 

PORÓWNANIE OKRYWY W OSOWEJ DANIELI  
Z OKRESU LETNIEGO I ZIMOWEGO  

COMPARISON OF FALLOW DEAR HAIR COAT  
FROM SUMMER AND WINTER PERIOD 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  
ul. Che mo skiego 39C, 51-630 Wroc aw, 

*e-mail: bozena.patkowska-sokola@up.wroc.pl 
 

Okrywa w osowa pozyskana do bada  pochodzi a od danieli z ekologicznego gospodarstwa 
zajmuj cego si  fermow  hodowl  tych zwierz t. Do bada  wybrano 10 a  w wieku ok. 2-3 lat 
i pobrano z ich boku próbki okrywy w osowej z okresu letniego (czerwiec) oraz zimowego (gru-
dzie ). Oceniono d ugo , grubo , wytrzyma o  oraz budow  histologiczn  w osów z badanych 
okresów. W okrywie zimowej w osy wyró nia y si  podobnym uk adem usek i wyst powaniem
rozbudowanego rdzenia przypominaj cego plastry miodu. Nie odnotowano warstwy korowej 
w adnym rodzaju w osów. We w osach okrywy letniej dominowa  jeden rodzaj w osów o uskach 
regularnych i wyra nym rysunku. Wn trza w osa wype nia rdze  sk adaj cy si  z komórek o zró -
nicowanym wielko ci. Przy warstwie zewn trznej zaobserwowano wyst powanie cienkiej warstwy 
korowej. rednia d ugo  w osów z okresu zimowego wynosi a ok. 42 mm, natomiast z okresu let-
niego ok. 25 mm. W osy okrywy nierozdzielczej mia y redni  grubo  w zimie ok. 230 μm, nato-
miast w lecie ok. 155 μm. Przeci tna si a zrywaj ca w osów okrywy letniej i zimowej by a na zbli-
onym poziomie ok. 32 (N), natomiast w osy okrywy zimowej mia y istotnie wi ksze wyd u enie

(ok. 36%) w porównaniu do letniej (ok. 24%). 
Na podstawie przeprowadzonych bada  nale y stwierdzi , e cech  charakterystyczn  i wy-

ró niaj c  w osy danieli jest wyst powanie rozbudowanego rdzenia niezale nie od rodzaju w osa 
i pory roku. Uzyskane wyniki rozszerzaj  zakres wiedzy nad okryw  w osow  ssaków na przyk a-
dzie danieli z hodowli fermowej. 

 

 
Fot. 1. W osy okrywy letniej 

 
Fot. 2. W osy okrywy zimowej 
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Janina Sowi ska1*, ZenonTa ski2, Stanis aw Milewski2, Justyna B a ejak2,  
Katarzyna Z bek2, Anna Wójcik1 

WP YW SUPLEMENTACJI DIETY SUSZONYMI DRO D AMI 
PIWOWARSKIMI Saccharomyces cerevisiae NA WYBRANE WSKA NIKI KRWI 

I JAKO  MI SA JAGNI T  
THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH DRIED BREVERS 

YEAST Saccharomyces cerevisiae ON CHOSEN PARAMETERS OF BLOOD  
AND MEAT QUALITY OF LAMBS  

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t, 
1 Katedra Higieny Zwierz t i rodowiska, 2 Katedra Hodowli Owiec i Kóz,  

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  
*e-mail: janina.sowinska@uwm.edu.pl 

 
Obrót przedubojowy jagni t rze nych zwi zany jest z wieloma czynno ciami o stresogennym

charakterze: za adunek na rodek transportu, transport z jego warunkami i czasem trwania oraz wy-
adunek w rze ni.  

W przypadku jagni t ss cych dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik stresuj cy zwi zany z nie-
zb dnym od czaniem jagni t od matek w celu g odówki przedubojowej. Mniejsza odporno  na ob-
ci enia stresowe post powania przedubojowego mo e skutkowa  wi kszymi stratami masy cia a 
oraz obni eniem jako ci pozyskiwanego surowca rze nego. Pomocne w os abieniu wra liwo ci stre-
sowej mo e by  zastosowanie dodatków w ywieniu, wp ywaj cych na popraw  odporno ci zwierz t. 
Celem bada  by o okre lenie wp ywu zastosowania w okresie odchowu dodatku preparatu z suszo-
nych dro d y Saccharomyces cerevisiae na wielko  reakcji stresowej jagni t na stres w okresie obro-
tu przedubojowego ocenianej na podstawie wybranych parametrów krwi i jako ci mi sa.  

Badaniami obj to 2 grupy jagni t: kontroln  (I) oraz  do wiadczaln  (II), która od 11. dnia y-
cia z mieszank  CJ otrzymywa a dodatek (50 g/kg mieszanki) preparatu z Saccharomyces cerevi-
siae (suszone dro d e Inter Yeast® S). Po osi gni ciu wieku 100 dni 24 jagni ta (po 12 jagni t
z ka dej grupy) od czano od matek na 15-godzinn  g odówk  przedubojow , a nast pnego dnia 
rano przewo ono do rze ni. rednia pr dko  pojazdu wynosi a 50 km/godz., a przewóz trwa  
80-90 min. Krew do bada  pobierano z y y jarzmowej 3-krotnie: przed od czeniem od matek 
i g odówk  przedubojow  (termin 1) oraz nast pnego dnia przed i po transporcie do rze ni (termin 2
i 3). W  krwi oznaczano stosunek neutrofili do limfocytów (N:L) i glukoz . Po 24-godzinym sch a-
dzaniu tuszek na musculus longissimus dorsi oceniano kwasowo  ko cow  (pHk) i barw  (L* a* 
b*) oraz pobierano próbki mi nia do oznaczania wodoch onno ci (wyciek naturalny DL%, po-
wierzchnia wycieku cm2, wyciek termiczny CL%) oraz krucho ci (si a ci cia SF). Grupa jagni t 
i termin pobierania krwi mia y istotny wp yw na N:L. W ca ym okresie obrotu przedubojowego
wska nik N:L w grupie I wzrós  1,8-krotnie w porównaniu z warto ci  bazow , natomiast w grupie 
II 1,4-krotnie. Zarówno w grupie kontrolnej, jak i do wiadczalnej wykazano wzrost (P < 0,01) st -
enia glukozy w terminie 3 w porównaniu z 1 oraz 2. W ca ym okresie obrotu przedubojowego 

w grupie I stwierdzono 1,6-krotny wzrost poziomu glukozy, natomiast w grupie II – 1,4-krotny.
Nie wykazano istotnych ró nic pomi dzy grupami jagni t dla DL% i CL% oraz parametrów barwy 
L* i b*. Mi so jagni t grupy II w porównaniu z grup  I charakteryzowa o si  ni szymi (P  0,05) 
warto ciami: pHk,  powierzchni wycieku, si y ci cia oraz parametru a*. Uzyskane wyniki sugeruj  
przydatno  stosowania preparatu z suszonych dro d y piwowarskich w odchowie jagni t rze nych
w celu wzmocnienia ich odporno ci i z agodzenia konsekwencji stresu przedubojowego.  

 

 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz 

Bydgoszcz ’2015

 

98 

Marek Stanisz*, Agnieszka Ludwiczak, Marta Bykowska, Piotr lósarz 

WSCHODNIOFRYZYJSKA OWCA MLECZNA W STADZIE Z OTNIKI 

EAST FRIESIAN MILK SHEEP IN Z OTNIKI FLOCK 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Ma ych Ssaków i Surowców Zwierz cych, 

ul. S oneczna 1, 62-002 Suchy Las, *e-mail: stanisz@up.poznan.pl  
 

Historia wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej w stadzie Z otniki (ferma Z otniki) Rolnicze Go-
spodarstwo Do wiadczalne Swadzim rozpocz a si  w latach 70. XX wieku. Wtedy zespó  pracowni-
ków Katedry Hodowli i Produkcji Owiec Akademii Rolniczej w Poznaniu pod kierunkiem profesora
Zdzis awa liwy rozpocz  prace hodowlane nad wytwarzaniem syntetycznych linii owiec w Polsce. 
Jako g ównego komponentu rasowego do wytworzenia syntetycznej plenno-we nistej linii 05, a na-
st pnie odmiany owcy mlecznej 05 u yto wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej (WF). Jako drugiego 
komponentu rasowego do jej wytworzenia u yto merynosa polskiego (MP). Z czasem zacz to wyko-
rzystywa  jej potencja  mleczny, w zwi zku z czym jej nazwa uleg a zmianie na plenno-mleczna 
owca 05 (o genotypie: WF  62,5% , MP – 37,5%). Kolejnym etapem pracy hodowlanej, w latach 
1993-1999, by o wytworzenie odmiany owca mleczna 05. W celu zwi kszenia poziomu mleczno ci 
maciorek zastosowano jednorazowy „dolew krwi” wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej. Otrzymano
owce o genotypie 81,25% owca wschodniofryzyjska i 18,75% merynos polski. Od 2005 roku prowa-
dzono zakup tryków i maciorek wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej i dalszy „dolew krwi” do owcy 
mlecznej 05. W 2008 roku za o ono odr bne stado wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej i od tego
roku s  rejestrowane wska niki dla tej owcy. Do stada nale  maciorki o udziale nie mniejszym ni  
92,5% owcy wschodniofryzyjskiej. Na podstawie Rozporz dzenia MRiG  z dnia 20 kwietnia 1999 r. 
w sprawie szczegó owych zasad prowadzenia ksi g i rejestrów zwierz t hodowlanych oraz wymaga , 
jakie powinien spe nia  program hodowlany, Polski Zwi zek Owczarski opracowa  nowe zasady wpi-
su do ksi g i podj  decyzj  o rezygnacji z oceny mleczno ci owiec od 1.12.2009 r. Celem pracy jest 
ocena podstawowych wska ników u ytkowo ci rozp odowej maciorek wschodniofryzyjskiej owcy 
mlecznej, od za o enia stada.  

W latach 2008-2014 do stada wprowadzono 88 maciorek. Oceniono 289 wykotów, w tym 88
dla maciorek krytych w 1. roku ycia i 201 dla maciorek doros ych. W stadzie tym prowadzi si
krycie haremowe. Owce doros e (osiemnastomiesi czne i starsze) s  kryte od po owy sierpnia do
ko ca wrze nia. Maciorki m ode s  kierowane do rozp odu w wieku oko o 8 miesi cy, w okresie od
po owy pa dziernika do ko ca listopada. Jagni ta s  odchowywane przy matkach do wieku oko o 
60 dni. Po odsadzeniu jagni t matki s  dojone, produkuj c rednio 1,2 kg mleka dziennie.  

Wska niki u ytkowo ci rozp odowej wschodniofryzyjskiej owcy mlecznej 
Rok n P odno  (%) Plenno  (%) Odchów jagni t (%) Wska nik u ytkowo ci rozp odowej (%) 

maciorek rocznych 
2008-2013 68 89,7 154,1 100,0 138,2 

2014 20 95,0 173,7 100,0 165,0 
maciorek dwuletnich i starszych 

2008-2013 143 95,1 177,2 98,3 165,7 
2014 58 93,1 174,1 98,9 160,4 

Analiza wska ników rozrodu za lata 2008-2014, potwierdza bardzo dobre przygotowanie ma-
ciorek do stanówki i jej przebiegu. wiadczy o tym wysoka p odno  i plenno  nie tylko maciorek 
doros ych, a tak e maciorek krytych po raz pierwszy w wieku 8 miesi cy. Bardzo dobr  opiek  nad 
matk  i jagni ciem w okresie wykotu i odchowu jagni t oraz mleczno  matek w tym okresie, po-
twierdza bardzo wysoki wska nik odchowu jagni t (w latach 2008-2014 pad o 5 jagni t). Wyró nia 
to wschodniofryzyjsk  owc  mleczn  utrzymywan  w Z otnikach na tle innych stad owiec u ytko-
wanych mlecznie w kraju. 
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Anna Szymanowska1*, Tomasz M. Gruszecki1, Marek Szymanowski1, Eugeniusz R. Grela2 

JAKO  TKANKI MI NIOWEJ KO L T MLECZNYCH  
YWIONYCH MIESZANK  Z DODATKIEM KONCENTRATU  

BIA KOWO-KSANTOFILOWEGO (PX) Z LUCERNY 

THE QUALITY OF MUSCLE TISSUE OF MILK KIDS FED WITH BLEND  
WITH THE ADDITION OF CONCENTRATED PROTEIN-XANTHOPHYLL (PX) 

FROM ALFALFA 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa Rolniczego, 

2 Instytut ywienia Zwierz t i Bromatologii, *e-mail: anna.szymanowska@up.lublin.pl 
 

Obowi zuj cy od 01.01.2006 r. w chowie zwierz t gospodarskich zakaz stosowania antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu spowodowa , e podj to badania nad wprowadzeniem innych dodatków, które gwa-
rantowa yby bezpiecze stwo produkowanej ywno ci i równocze nie pozwoli yby na uzyskiwanie w a-
ciwych efektów produkcyjnych. W ród nich wa n  rol  mog  spe nia  dodatki ro linne, tzw. fitobiotyki,

do których nale  preparaty pozyskiwane z li ci lucerny (Medicago sativa). Na rynku dost pny jest kon-
centrat bia kowo-ksantofilowy (PX). Celem bada  by a ocena wp ywu zastosowania PX jako dodatku 
paszowego w odchowie ko l t na jako  chemiczn  tkanki mi niowej. Badania przeprowadzono w dwóch 
powtórzeniach i obj to nimi ko l ta rasy saane skiej. W pierwszych dwóch tygodniach ycia ko l ta ko-
rzysta y z mleka matek, a od 15. dnia wprowadzono pasze sta e w postaci gniecionego ziarna owsa i siana. 
Po uko czeniu 30. dnia ycia zwierz ta zosta y podzielone na dwie grupy ywieniowe: kontroln  (K) –
otrzymuj c  standardow  mieszank  paszow  bez dodatków, do wiadczaln  (D) – otrzymuj c  pasz  z 3% 
dodatkiem koncentratu bia kowo-ksantofilowego (PX) z lucerny w miejsce poekstrakcyjnej ruty sojowej. 
Po 90 dniach odchowu (wiek ko l t oko o 120 dni) wybrano losowo po 5 kozio ków z obu grup i poddano 
je ubojowi. W próbkach mi nia najd u szego (Musculus longissimus) oznaczono sk ad chemiczny (sucha 
masa, bia ko ogólne, t uszcz, popió ) oraz przeprowadzono analiz  zawarto ci cholesterolu i kwasów t usz-
czowych. Do opracowania statystycznego uzyskanych wyników wykorzystano program SAS (SAS
v.9.1.3., 2003). Mi nie ko l t otrzymuj cych 3% dodatek PX-u do mieszanki paszowej charakteryzowa y 
si  statystycznie istotnie wy szym poziomem bia ka (22,7%) w stosunku do zwierz t grupy kontrolnej 
(21,7%) oraz ni sz  o 50% zawarto ci  t uszczu. Zawarto  suchej masy oraz popio u w obu grupach y-
wieniowych kszta towa y si  na zbli onym poziomie wynosz cym odpowiednio oko o 25,5% oraz 1,3%.  

W do wiadczeniu zidentyfikowano 25 ró nych kwasów t uszczowych, zawieraj cych w a cuchu od 
10 do 22 atomów w gla. Najwi kszy udzia  w obu grupach ywieniowych stanowi y: kwas cis-9-
oktadekenowy (oleinowy) (C18:1) – odpowiednio 46,22% (grupa K) i 47,36% (grupa D), heksadekanowy 
(palmitynowy) (C16:0) – 21,99% i 21,13% oraz oktadekanowy (stearynowy) (C18:0) – 14,97% i 13,47%. 
Tkanka ko l t z grupy do wiadczalnej charakteryzowa a si  ni sz  zawarto ci  7 z 11 oznaczonych nasyco-
nych kwasów t uszczowych. Warto zauwa y , e zawarto  kwasu kaprynowego (C10:0) i laurynowego 
(C12:0) u zwierz t otrzymuj cych PX by a ni sza odpowiednio o 50% i 28% ni  w grupie kontrolnej.
W dalszej analizie zidentyfikowanych kwasów t uszczowych uszeregowanych wg stopnia nasycenia zwraca 
uwag  statystycznie istotna wy sza zawarto  kwasów: linolowego (C18;2), -linolowego (C18:3n6), 

-linolowego (C18:3n3), odpowiednio w grupie do wiadczalnej 4,92; 0,13; 0,45, w grupie kontrolnej: 3,80; 
0,7; 0,31. Analiza grup kwasów t uszczowych wykaza a, e suplementowana mieszanka paszowa koncentra-
tem PX pozytywnie oddzia ywa a na frakcj  lipidow  mi ni ko l t, stwierdzono bowiem  w porównaniu 
z grup  kontroln  o oko o 5% wy sz  zawarto  kwasów nienasyconych (UFA) oraz ni sz  nasyconych
i wykazane ró nice by y statystycznie istotne. Korzystne zmiany dotyczy y równie  wielonienasyconych 
kwasów t uszczowych (PUFA) oraz wzajemnych proporcji UFA/SFA i MUFA/PUFA. Wzajemny stosunek 
kwasów nienasyconych do nasyconych wyniós  1,48 w grupie do wiadczalnej i 1,32 w grupie kontrolnej. 
Istotne zale no ci pomi dzy grupami kszta towa y si  dla proporcji MUFA/PUFA na korzy  zwierz t
otrzymuj cych koncentrat PX. W frakcji lipidowej tkanki mi niowej pochodz cej od ko l t z grupy kon-
trolnej zawarto  cholesterolu wynosi a 70 mg/100 g tkanki i by a o 43% wy sza w stosunku do grupy do-
wiadczalnej (40 mg/100 g); wykazane ró nice potwierdzono statystycznie. W badaniach stwierdzono ko-

rzystny wp yw suplementacji mieszanki paszowej dla ko l t koncentratem PX na w a ciwo ci chemiczne
tkanki mi niowej.  
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Anna Szymanowska1*, Tomasz M. Gruszecki1, Marek Szymanowski1,  
Eugeniusz R. Grela2, Marlena Miros aw1 

WSKA NIKI KRWI KO L T YWIONYCH W OKRESIE ODCHOWU 
MIESZANK  Z DODATKIEM KONCENTRATU  

BIA KOWO-KSANTOFILOWEGO (PX) Z LUCERNY 

BLOOD INDICATORS OF KIDS FED WITH BLEND WITH THE ADDITION OF 
CONCENTRATED PROTEIN-XANTHOPHYLL (PX) FROM ALFALFA  

DURING REARING 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli Ma ych Prze uwaczy i Doradztwa Rolniczego, 

2 Instytut ywienia Zwierz t i Bromatologii, *e-mail: anna.szymanowska@up.lublin.pl 
 

W produkcji zwierz cej ro linne dodatki paszowe dzi ki bogactwu substancji biologicznie czyn-
nych mog  oddzia ywa  pozytywnie i wielokierunkowo zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu zwierz t. 
Dzi ki badaniom hematologicznym i biochemicznym krwi mo na oceni  stan homeostazy organizmu 
i równocze nie stworzy  precyzyjny obraz zdrowia zwierz cia, czynno ci poszczególnych narz dów, ze 
wskazaniem ewentualnych zaburze . Celem podj tych bada  by o okre lenie wp ywu dodatku koncen-
tratu bia kowo-ksantofilowego z lucerny (PX) na wska niki hematologiczne i biochemiczne krwi ko l t. 

Badania przeprowadzono w dwóch powtórzeniach, obj to nimi ko l ta (82 szt.) w trakcie odchowu. 
W pierwszych dwóch tygodniach ycia ko l ta korzysta y wy cznie z mleka swoich matek, a od 15. dnia 
wprowadzono pasz  sta : gniecione ziarna owsa i siano. Po uko czeniu 30. dnia ycia zwierz ta podzielo-
no na dwie grupy ywieniowe: kontroln  (K)  otrzymuj c  standardow  mieszank  paszow  bez dodatku,
do wiadczaln  (D) – otrzymuj c  pasz  z 3% dodatkiem koncentratu bia kowo-ksantofilowego (PX) 
z lucerny, który cz ciowo zast pi  poekstrakcyjn  rut  sojow . Ko l ta oprócz mleka matek mia y nieo-
graniczony dost p (ad libitum) do siana i mieszanki paszowej odpowiedniej dla grup kontrolnej i do wiad-
czalnej. Na pocz tku do wiadczenia i po jego zako czeniu (marzec, czerwiec) od wszystkich ko l t pobra-
no próbki krwi w celu oznaczenia wska ników hematologicznych i biochemicznych. Na 12 godzin przed 
pobraniem krwi zwierz ta nie mia y dost pu do paszy. W pobranych próbkach w pe nej krwi oznaczono 
elementy morfotyczne: krwinki czerwone (RBC), hemoglobin  (Hb), hematokryt (Ht), krwinki bia e
(WBC), limfocyty (LYM), granulocyty (GRA), monocyty (MON), redni  obj to  krwinki czerwonej 
(MCV), redni  mas  hemoglobiny w krwince (MCH), rednie st enie hemoglobiny w krwince (MCHC), 
wspó czynnik zmienno ci rozk adu obj to ci erytrocytów (RDW) oraz redni  obj to  p ytki krwi (MPV).
W surowicy oznaczono wska niki biochemiczne: cholesterol (CHOL) i jego frakcje: triacyloglicerole
(TG), LDL i HDL, bia ko ca kowite (TP), mocznik (UREA), dehydrogenaz  mleczanow  (LDH), amino-
transferaz  alaninow  (ALT), aminotransferaz  asparaginianow  (AST). Do opracowania statystycznego 
uzyskanych wyników wykorzystano program SAS (SAS v.9.1.3., 2003). Analizuj c bia okrwinkowy obraz 
krwi ko l t wykazano, e zwierz ta z grupy do wiadczalnej charakteryzowa y si  wy sz  liczb  bia ych 
krwinek (WBC) o blisko 10%, a ich leukogram istotnie (p  0,01) ró ni  si  od leukogramu zwierz t 
z grupy kontrolnej. Krew ko l t tej grupy zawiera a o 24% mniej limfocytów i monocytów oraz o 52%
wi cej granulocytów ni  w grupie kontrolnej. Odnotowano równie  wy sze warto ci wska ników uk adu
czerwonokrwinkowego. Poziom erytrocytów zwi kszy  si  o oko o 13%, hemoglobiny o blisko 4,5%, 
a hematokrytu o 25%. Krwinki czerwone ko l t otrzymuj cych dodatek PX odznacza y si  istotnie (p 
0,01) mniejszym wysyceniem (MCH) oraz st eniem (MCHC) hemoglobiny ni  u ko l t z grupy kontrol-
nej. Wp yw przyj tego modelu ywienia odnotowano równie  w przypadku oznaczonych wska ników
biochemicznych. Krew ko l t otrzymuj cych dodatek PX-u. charakteryzowa a si  wy szym poziomem 
bia ka (o oko o 12%) i mocznika (o 10%).Obecno  koncentratu w dawce w ilo ci 3% ograniczy a aktyw-
no  aminotransferaz: alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST) odpowiednio o 12% i 14% w stosunku 
do wyników jakie uzyskano w krwi ko l t grupy kontrolnej. Odnotowano równie  istotne zmiany w sk ad-
nikach lipidowych w kierunku obni enia poziomu cholesterolu ca kowitego i frakcji LDL oraz trójglicery-
dów. Uzyskane wyniki bada  wskazuj , e lucerna podawana ko l tom w formie koncentratu bia kowo-
ksantofilowego (PX) w ilo ci 3% wp yn a korzystnie na wska niki morfologiczne i biochemiczne krwi. 
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Marcin wi tek1*, Bronis aw Borys2 , Roman Ni nikowski1 

UDZIA  PODSTAWOWYCH GRUP KWASÓW T USZCZOWYCH  
W T USZCZU MI SA I PODROBÓW JAGNI T  

Z UWZGL DNIENIEM ICH GENOTYPU 

SHARE OF MAIN FATTY ACIDS GROUPS IN FAT OF LAMBS MEAT  
AND GIBLETS DEPENDING ON GENOTYPE 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra 
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 

2 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
*e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl 

 
Celem bada  by o okre lenie zawarto ci podstawowych grup kwasów t uszczowych w puli

kwasów t uszczowych t uszczu tkanki mi niowej i wybranych podrobów jagni t z uwzgl dnieniem
ich pochodzenia rasowego. Materia  badawczy stanowi y jagni ta tryczki plennej owcy ko udzkiej
(OK) (n = 15) i miesza ców F1 Ile de France × owca ko udzka (IF×OK) (n = 15). Tucz do wiad-
czalny prowadzony by  do osi gni cia masy cia a 32-37 kg. Po uboju od jagni t pobrano próbki
mi nia longissimus lumborum oraz podrobów: w troby, p uc, serca i nerek i przechowywano je
w woreczkach strunowych w temperaturze -20oC do czasu wykonania analiz. Sk ad kwasów t usz-
czowych w t uszczu wyekstrahowanym z pobranych próbek analizowano przy u yciu chromatogra-
fu gazowego firmy Agilent Technologies, typ 7890A, w kolumnie VARIAN (100 m × 250 m ×
0,25 m). Warunki analizy: temp. dozownika 180oC, split 1:100, temp. detektora 270oC, gaz no ny
hel (przep yw 1,0 ml/min), obj to  dozowanej próbki 1 l. Przeprowadzona analiza dotyczy zawar-
to ci w puli kwasów t uszczowych podstawowych grup kwasów; nasyconych (SFA), jednonienasy-
conych (MUFA) i wielonienasyconych (PUFA) oraz wa nego z punktu widzenia jako ci zdrowo-
tnej sprz onego kwasu linolowego (CLA). Stwierdzono ró nice w zawarto ci badanych kwasów
t uszczowych w poszczególnych organach. Dla grupy kwasów nasyconych SFA najwy sze warto ci
odnotowano w p ucach (IF×OK – 53,03 mg/100 g; OK – 52,07 mg/100 g) oraz sercu (odpowiednio
51,31 i 51,54 mg/100 g), natomiast najni sze w w trobie (odp. 36,47 i 40,31 mg/100 g). Wyra niej-
sze ró nice w zawarto ci SFA obserwowano tylko dla w troby. Najwi cej kwasów MUFA w puli
FA mia a tkanka mi niowa zarówno u miesza ców IF×OK, jak i u OK (odp.: 45,1 i 43,88 mg/100 g)
natomiast najmniej w troba (IF×OK i OK odp. 21,51 i 25,02 mg/100 g). Wyra niejsze ró nice
w zawarto ci MUFA w zale no ci od genotypu jagni t (16,3%; NS) obserwowano tylko dla
w troby. Najni sz  zawarto ci kwasów PUFA odnotowano w tkance mi niowej (dla IF×OK i OK
odp. 7,96 i 8,60 mg/100 g) i w sercu (odp. 7,80 i 9,87 mg/100 g), a najwy sz  w w trobie; odp.
31,07 i 30,15 mg/100 g. Nie stwierdzono bardziej charakterystycznych ró nic w zawarto ci PUFA
mi dzy organami jagni t miesza ców i owcy ko udzkiej. W przypadku CLA najwy sz  jego zawar-
to  w puli kwasów t uszczowych stwierdzono w w trobie (u IF×OK i OK odp. 0,93 i 1,32 mg/100 g)
i p ucach (odp. 1,00 i 1,08 mg/100 g), po rednia w tkance mi niowej (odp. 0,82 i 0,86 mg/100 g),
a najni sz  w sercu (odp. 0,75 i 0,80 mg/100 g) i nerce (odp. 0,74 i 0,73 mg/100 g). Wyra ne, cho
statystycznie niepotwierdzone ró nice w udziale CLA w puli FA w zale no ci od pochodzenia raso-
wego jagni t wyst pi y tylko w przypadku w troby; w w trobie jagni t OK o 41,9% wi kszy ni
u miesza ców IF×OK. W sumie najkorzystniejszym pod wzgl dem dietetycznym sk adem kwasów
t uszczowych odznacza a si  w troba, której t uszcz zawiera  najwi cej korzystnych z punktu
widzenia jako ci zdrowotnej kwasów PUFA i CLA. Pochodzenie rasowe jagni t nie wp ywa o
w wi kszym stopniu na zawarto  analizowanych grup kwasów i CLA w puli kwasów t uszczo-
wych tkanki mi niowej i badanych podrobów.  
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Marcin wi tek1*, Bronis aw Borys2, Roman Ni nikowski1  

UDZIA  PODSTAWOWYCH GRUP KWASÓW T USZCZOWYCH W T USZCZU 
MI SA I PODROBÓW JAGNI T.  

CZ  II. WP YW UBOCZNYCH PRODUKTÓW BIOPALIW 

 SHARE OF MAIN FATTY ACIDS GROUPS IN FAT OF LAMBS MEAT AND GIBLETS. 
PART II. EFFECT OF BIOFUEL BY-PRODUCTS  

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec i Kóz, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,  

2 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Ko uda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo,  
*e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl 

 
Celem bada  by o okre lenie wp ywu zastosowania w mieszance paszowej produktów ubocz-

nych produkcji biopaliw (suszony wywar kukurydziany DDGS lub makuch rzepakowy) na udzia
podstawowych grup kwasów t uszczowych w puli kwasów t uszczowych t uszczu tkanki mi niowej
i wybranych podrobów jagni t. Badania wykonano na mi niach longissimus lumborum i podrobach
(w troba, p uca, serce i nerka) 24 jagni t-tryczków plenno-mlecznej owcy ko udzkiej i miesza ców F1
owiec tej linii z trykami mi snej rasy Ile de France (po 50% w grupie) tuczonych od odsadzenia
w wieku 8 tygodni do uzyskania masy cia a 32-37 kg. Wydzielono dwie grupy jagni t, które ywiono
ad libitum takimi samymi paszami obj to ciowymi oraz mieszank  pasz tre ciwych w ilo ci 3% masy
cia a o ró nym sk adzie mieszanka stosowana w grupie MR zawiera a 50% makuchu rzepakowego,
a w grupie DDGS 50% suszonego wywaru kukurydzianego. Sk ad kwasów t uszczowych w t uszczu
wyekstrahowanym z pobranych próbek analizowano wg metodyki podanej w cz ci I komunikatu.
Przeprowadzona analiza dotyczy a zawarto ci w puli kwasów t uszczowych podstawowych grup kwa-
sów; nasyconych (SFA), jednonienasyconych (MUFA) i wielonienasyconych (PUFA) oraz wa nego
z punktu widzenia jako ci zdrowotnej sprz onego kwasu linolowego (CLA). Stosowanie DDGS
w mieszance tre ciwej wp yn o na wzrost zawarto ci SFA w t uszczu wszystkich badanych organach,
z wyj tkiem p uc. Wyra ne ró nice w zawarto ci SFA stwierdzono w t uszczu nerki i w troby: DDGS
vs. MR odp. 49,91 vs. 44,88 mg/100 g (P  0,01) i 40,16 vs. 34,94 mg/100 g (NS). Dla t uszczu pozo-
sta ych organów ró nica w zawarto ci SFA nie by a wy sza ni  6%. Czynnikiem zwi kszaj cym za-
warto  jednonienasyconych kwasów t uszczowych MUFA w t uszczu cz ci badanych organów
(serca, nerek i p uc) okaza o si  zastosowanie MR w mieszance tuczowej. Statystycznie potwierdzone
ró nice w zawarto ci MUFA zanotowano w przypadku t uszczu serca oraz nerki; dla grupy DDGS vs.
MR odp. 35,14 vs. 37,74 mg/100 g (P  0,05) oraz 32,55 vs. 36,10 mg/100 g (P  0,01). Zastosowanie
DDGS w mieszance przyczyni o si  do zwi kszenia udzia u wielonienasyconych kwasów t uszczo-
wych PUFA w t uszczu wi kszo ci badanych organów, poza tkank  mi niow  i nerkami. W grupie
DDGS vs. MR zawarto  PUFA w t uszczu wynosi a odpowiednio: dla w troby  32,36 vs. 29,16
mg/100 g (NS), dla serca  9,26 vs. 7,98 mg/100 g (NS) i dla p uc  18,07 vs. 16,37 mg/100 g (P  0,05).
Mimo niepotwierdzonych statystycznie ró nic, obserwowano wyra n  tendencj  do wy szej zawarto-
ci sprz onego kwasu linolowego CLA w t uszczu wszystkich organów jagni t ywionych mieszan-

ka z DDGS ni  z makuchem rzepakowym  zawarto  CLA w gr. DDGS vs. MR odpowiednio dla
tkanki mi niowej: 0,99 vs. 0,81 mg/100 g, dla w troby  1,45 vs. 1,05 mg/100 g, dla serca  0,84 vs.
0,77 mg/100 g, dla nerek  0,84 vs. 0,75 mg/100 g i dla p uc  1,16 vs. 1,07 mg/100 g. W podsumo-
waniu mo na stwierdzi , e ywienie tuczonych jagni t mieszank  tre ciw  z 50% udzia em DDGS
w porównaniu z mieszank  z 50% udzia em makuchu rzepakowego skutkowa o wy sz  zawarto ci
kwasów t uszczowych nasyconych, wielonienasyconych i CLA w t uszczu tkanki mi niowej oraz
podrobów, a mniejsz  zawarto ci  kwasów jednonienasyconych. Spowodowane to by o tym, e
w t uszczu DDGS dominuje wielonienasycony kwas linolowy (C18:2), a w makuchu rzepakowym
jednonienasycony kwas oleinowy (C18:1).  
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Anna Wyrostek, Renata Babiuch, Katarzyna Roman, Katarzyna Czy , Marta Iwaszkiewicz, 
Piotr Nowakowski, Marzena Janczak, Bo ena Patkowska-Soko a*, Robert Bodkowski  

U YTKOWO  WE NISTA OWCY OLKUSKIEJ  
Z DWÓCH STAD HODOWLI ZACHOWAWCZEJ  

WOOL PERFORMANCE OF OLKUSKA SHEEP  
FROM TWO PRESERVATIVE BREEDING HERDS 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  

ul. Che mo skiego 39C, 51-630 Wroc aw, *e-mail: bozena.patkowska-sokola@up.wroc.pl 
 

Badania przeprowadzono na maciorkach owcy olkuskiej, obj tej Programem Ochrony Zaso-
bów Genetycznych. Owce pochodzi y z 2 stad hodowli zachowawczej. We n  pobrano od 30 ma-
ciorek 2-3-letnich po 15 sztuk z ka dego stada. W badaniach oceniono wydajno  we ny potnej, 
grubo , rendement, si  zrywu, wyd u enie oraz przeprowadzono analiz  histologiczn  i analiz  
zawartych pierwiastków. Grubo  we ny oznaczono metod  mikroskopow  za pomoc  lanametru 
MC-3. Wyd u enie oraz si  okre lono za pomoc  zrywarki FM27. Analiz  histologiczn  wykonano 
mikroskopem skaningowym ZEISS 435 VP, natomiast zawarto  pierwiastków okre lono przy 
u yciu mikroanalizy rentgenowskiej. 

W badaniach uzyskano nast puj ce wyniki dla redniej z obu stad: wydajno  we ny ok. 3,6
kg, rendement kszta towa o si  na poziomie ok. 61,5%, rednia grubo  wynosi a ok. 34,09 μm dla
we ny potnej oraz ok. 32,2 μm dla we ny pranej. Si a zrywaj ca analizowanej we ny w przypadku
we ny pranej wynosi a ok. 19,85 cN, z kolei dla we ny potnej ok. 18,86 cN. Wi kszym wyd u e-
niem charakteryzowa a si  we na prana, ok. 43,48%, z kolei we na potna ok. 40,14%. W ocenie
histologicznej we ny owcy olkuskiej z obu stad zaobserwowano obecno  2 warstw: nab onkowo-
- useczkowej oraz korowej, nie odnotowano warstwy rdzeniowej. Budowa w osa by a charaktery-
styczna dla we ny jednolitej, warstwa nab onkowo- useczkowa we ny pranej mia a widoczny uk ad
usek, natomiast warstwa korowa by a zbita, tworz c jednolit  mas  we w osach z obu stad. Analiza

punktowa wykaza a, e oprócz g ównych pierwiastków buduj cych keratyn  we ny, czyli tlenu,
w gla, azotu i siarki, w we nie wyst pi y pierwiastki takie jak: Na, Mg, Si, P, K, Ca, Cr, Mn, Fe,
Co, Cu, Zn, Se oraz Pb. Uzyskane wyniki z obu stad dotycz ce u ytkowo ci we nistej owcy olku-
skiej s  na dobrym, porównywalnym poziomie. W adnej z badanej cech nie odnotowano ró nic
statystycznie istotnych. 
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Anna Wyrostek*, Teresa Radek, Bo ena Patkowska-Soko a, Katarzyna Czy   

OCENA MORFOLOGICZNA W OSÓW OWIEC POCHODZ CYCH  
Z WYKOPALISK 

MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF SHEEP HAIR  
FROM THE EXCAVATIONS 

Uniwersytet Przyrodniczy w Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  
Zak ad Hodowli Owiec i Zwierz t Futerkowych, ul. Ko uchowska 5, 51- 631 Wroc aw,  

*e-mail: anna.wyrostek@up.wroc.pl  
 

W osy ró nych gatunków ssaków maj  charakterystyczne dla niego parametry fizyczne oraz
budow  histologiczn . To w a nie budowa histologiczna pozwala okre li  ich przynale no  do da-
nego gatunku lub przynajmniej rodzaju. Aby w os móg  zosta  przypisany do danego gatunku, musi 
mie  trzy charakterystyczne dla niego cechy: uk ad usek kutikuli w osa, kszta t w osa w przekroju
poprzecznym oraz rodzaj rdzenia we w osach. W niniejszych badaniach kierowano si  kluczem do
oznacze  w osów ssaków napisanym przez Dziurdzik (z 1973 r.). Celem bada  by o okre lenie przy-
nale no ci gatunkowej próbki skóry wraz z okryw  w osow , pochodz cej z bada  archeologicznych 
z rejonu Pucka1. Badana próbka pochodzi a z wype niska latryny na zapleczu parceli przyrynkowej 
miasta lokacyjnego (lokacja 1348 r.) które zosta o datowane na koniec XIV – 1. po ow  XV wieku.
Ze wzgl du na znaczne zniszczenie lica skóry nie by o mo liwe wykorzystanie jej do oceny przyna-
le no ci gatunkowej. Grubo  w osów oceniono za pomoc  mikroskopu projekcyjnego MP3 – lana-
metru w Laboratorium Oceny Skór i Okrywy W osowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc a-
wiu. Badania dotycz ce budowy histologicznej poszczególnych warstw w osów oraz procentowej 
zawarto ci poszczególnych pierwiastków wykonano w Pracowni Mikroskopii Elektronowej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc awiu. W analizowanej próbce stwierdzono wyst powanie trzech 
ró nych pod wzgl dem morfologicznym rodzajów w osów: najgrubszych i najd u szych  przewod-
nich, cie szych i krótszych  po rednich oraz najcie szych i najkrótszych – puchowych. Jest to 
okrywa charakterystyczna dla owiec prymitywnych. Oceniona grubo  poszczególnych rodzajów 
w osów by a zró nicowana. Dla w osów puchowych wynosi a rednio 33 μm (26- 40), po rednich 51 
μm, a dla przewodnich 81 μm (75-87,5). Uk ad usek na poszczególnych rodzajach w osów by  mo-
zaikowy, o du ej mozaice, a brzegi usek g adko zako czone. W osy puchowe nie mia y rdzenia, 
który w postaci fragmentarycznej zaobserwowano we w osach przej ciowych oraz przewodnich.
Mia y równie  wyra nie zaznaczon  warstw  korow . Wykonano przekrój poprzeczny w osa, który 
by  okr g y. Na podstawie grubo ci poszczególnych w osów obliczono indeks wiadcz cy o kszta -
cie w osa w przekroju. Jego warto  kszta towa a si  na poziomie od 85 do 98% i wiadczy a o okr -
g ym przekroju w osa. Spo ród procentowego udzia u pierwiastków odnotowano najwi kszy udzia  
C, O, N, wynosz cy odpowiednio 35,69%, 31,53% i 24,66%. Odnotowano równie  du  zawarto  
S (2%). Pierwiastki te wchodz  w sk ad keratyny – g ównego sk adnika w osów. Nie odnotowano 
zawarto ci Na, Mg, K, Mn, Se, Pb, które we w osach wspó cze nie hodowanych owiec s  spotykane, 
a szczególnie Pb. Podsumowuj c nale y stwierdzi , e próbka w osów nale a a do owcy. 
1 Zabytek/próbka pochodzi z bada  archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu

Warszawskiego w ramach projektu badawczego NCN pt: Kultura materialna Pucka w pó nym redniowie-
czu. Archeologiczny portret ma ego miasta na po udniowym wybrze u Ba tyku 
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ANALIZA AUTENTYCZNO CI WIEPRZOWINY PRZY U YCIU TESTÓW DNA 

ANALYSIS OF PORK AUTHENTICITY BY USE DNA TESTS 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t, 

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, e-mail: daniel.polasik@zut.edu.pl 
 

Obecnie wielu konsumentów skupia si  na jako ci mi sa, które spo ywa. Jego w a ciwe ozna-
kowanie jest cz stym kryterium wyboru, który mo e odzwierciedla  np. styl ycia, wyznanie reli-
gijne czy zalecenia zdrowotne. W zwi zku z licznymi doniesieniami dotycz cymi fa szowania 
ywno ci pojawi a si  potrzeba potwierdzania jej autentyczno ci z u yciem najnowszych metod 

analitycznych. Jednym z pierwszych skandali dotycz cych ywno ci by  syndrom toksycznego 
oleju, który mia  miejsce w Hiszpanii w 1981 r. W wyniku spo ycia oleju rzepakowego z dodat-
kiem aniliny, sprzedawanego jako oliwa z oliwek, mier  ponios o kilkaset osób. Skandalami zwi -
zanymi z produktami pochodzenia zwierz cego, które obieg y opini  publiczn  w kolejnych latach, 
by y mi dzy innymi: zastosowanie zepsutych jaj w produkcji makaronu (1985 r.), choroba szalo-
nych krów (lata 80.), obecno  dioksyn w paszach (1999 r.), wykrycie szczepionek, hormonów  
i antybiotyków w mi sie wieprzowym (2001 r.) oraz sprzeda  odpadów z rze ni, oznaczonych jako 
mi so (2005 r.) [20]. Najg o niejszym skandalem w ostatnich latach by o wykrycie przez Urz d 
Bezpiecze stwa ywno ci Irlandii dodatku mi sa innych gatunków w hamburgerach wo owych.  
W ponad 1/3 badanych prób wykryto obecno  koniny, natomiast w 85% – wieprzowiny. Kolejne 
testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykaza y w mro onym „wo owym” lasagne oraz spaghetti 
bolognese, sprzedawanych w znanych sieciach handlowych, obecno  koniny si gaj c  100% [17]. 

Produkt spo ywczy jest kwalifikowany jako zafa szowany, gdy: 
 zawiera dodatek substancji zmieniaj cych jego sk ad lub obni aj cych jego warto  od ywcz , 
 usuni to sk adnik lub zmniejszono zawarto  jednego lub kilku sk adników, które decyduj   

o warto ci od ywczej lub innej w a ciwo ci produktu, 
 dokonano zabiegów, maj cych na celu ukrycie jego rzeczywistego sk adu lub nadaj cych mu 

wygl d produktu spo ywczego o nale ytej jako ci, 
 podano nieprawdziw  nazw , sk ad, dat  lub miejsce produkcji, termin przydatno ci do spo ycia 

lub dat  minimalnej trwa o ci albo w inny sposób nieprawid owo oznakowano produkt, co mo e 
mie  wp yw na bezpiecze stwo produktu [21]. 

Mi so i jego przetwory s  jednym z najcz ciej fa szowanych produktów zaraz po rybach, owo-
cach morza, nabiale i olejach/t uszczach [22]. 

W przypadku analizy mi sa g ównymi przyczynami potwierdzania autentyczno ci mog  by : 
 pochodzenie mi sa (p e , rodzaj wyr bu, rasa, ywienie zwierz t, wiek w momencie uboju, ro-

dzaj chowu – fermowy/na wolno ci, organiczny/konwencjonalny, pochodzenie geograficzne), 
 stosowanie substytutów mi sa, tj. mi so (inny gatunek, tkanka), t uszcz (zwierz cy, ro linny), 

bia ko (zwierz ce, ro linne, komponenty organiczne, np. melamina, mocznik), 
 sposób przetwarzania mi sa (napromieniowywanie, wie e/mro one, sposób przygotowania – 

gotowanie, pieczenie), 
 dodatek innych substancji (np. woda) [3]. 

W Polsce ocen  zafa szowania produktów spo ywczych wykonano na podstawie analizy wyni-
ków bada  produktów spo ywczych przeprowadzonej przez Inspekcj  Jako ci Handlowej Artyku-
ów Rolno-Spo ywczych (IJHARS) w latach 2005-2012. Przeanalizowano poszczególne sektory 

przemys u spo ywczego z uwzgl dnieniem ró nych obszarów badawczych. W przypadku produk-
tów z przetworzonego mi sa czerwonego odnotowano nast puj ce nie cis o ci: 
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a) w a ciwo ci organoleptyczne: 
  nieprawid owy wygl d ( liska powierzchnia, zmieniony kolor), 
  nieodpowiedni smak i galaretowate powierzchnie w przekroju poprzecznym, 

b) w a ciwo ci fizykochemiczne: 
  obecno  w produktach opisanych jako wieprzowe surowców pochodz cych od innych ga-

tunków, np. drobiu, wo owiny w czaj c mi so oddzielone mechanicznie – MOM, 
  obecno  fragmentów ko ci, 
  podwy szona zawarto  wody, t uszczu i soli, 
  obni ona zawarto  bia ka, 
  obecno  niezadeklarowanych azotanów/azotynów i fosforanów. 

c) oznaczenie produktu: 
  brak informacji o ka dym z u ytych surowców (np. MOM, aromaty dymu w dzarniczego, 

woda, skóry wieprzowe, skrobia, ekstrakty dro d owe, t uszcz wieprzowy, wzmacniacze 
smaku, rodki zag szczaj ce), 

  brak informacji o sk adnikach alergennych (np. bia ka soi, seler, gorczyca), 
  niejasne oznaczenie gotowych produktów (np. brak informacji czy produkt jest w dzony, 

gotowany czy pieczony), 
  niew a ciwa nazwa, np. u ywanie terminu „szynka” dla produktu drobno zmielonego, za-

wieraj cego ostatecznie 50% t uszczu wieprzowego, lub stosowanie opisów typu „tradycyj-
na”, „domowej roboty”, „tradycja i smak” w przypadku przetwarzania ywno ci bez do-
starczenia jednocze nie dokumentacji, która to potwierdza. 

Autor raportu podsumowa , e zjawisko fa szowania ywno ci w Polsce nie odbiega istotnie od 
zaobserwowanego w innych krajach [15]. 

Istnieje wiele technik pozwalaj cych jednoznacznie stwierdzi , czy dany produkt jest auten-
tyczny czy te  zafa szowany. Nale  do nich m.in. metody oparte na analizie DNA. G ówn  zalet  
kwasu deoksyrybonukleinowego jest jego termostabilno , co ma du e znaczenie w przypadku 
ywno ci przetworzonej termicznie, jak równie  obecno  we wszystkich tkankach i komórkach, co 

pozwala na analiz  szerokiej gamy produktów uzyskanych od danego gatunku. Ponadto oprócz 
oceny jako ciowej (od jakiego gatunku pochodzi dodatek) na podstawie analizy DNA mo na prze-
prowadzi  ocen  ilo ciow  (jaki % stanowi dodatek). 

Poni ej zaprezentowano kilka praktycznych zastosowa  testów DNA, u ytych do badania wie-
przowiny. 

Pierwszym z nich jest analiza autentyczno ci produktów mi snych z u yciem starterów gatun-
kowo specyficznych, komplementarnych do genu mitochondrialnego koduj cego cytochrom b 
(CYTB). Pozwalaj  one uzyska  w wyniku reakcji a cuchowej polimerazy (PCR) specyficzny dla 
danego gatunku amplikon, który nast pnie jest analizowany z u yciem technik elektroforetycznych. 
Do bada  pobrano cznie 72 próby obejmuj ce kie basy drobiowe, wieprzowe, pasztety oraz pasz-
teciki, wytwarzane z u yciem drobiu, wieprzowiny, wo owiny lub mieszaniny 2 z wymienionych. 
Wykazano, e limit detekcji dla tego testu wynosi 1%. Wyniki analiz potwierdzi y wysoki stopie  
substytucji gatunkowej, si gaj cy 57%. 20 ró nych kie bas drobiowych zawiera o niezadeklarowa-
n  wieprzowin  i wo owin , 9 kie bas wieprzowych wo owin , w 5 pasztetach opisanych jako wie-
przowe i wo owe wykryto drób, a w 7 pasztecikach wieprzowych – wo owin  [8]. 

Ludno  jednej trzeciej wiata, w czaj c ydów i Muzu manów, nie spo ywa wieprzowiny, 
dlatego uwarunkowania religijne stanowi  wa ny wyznacznik rynków zbytu. Dla przyk adu wie-
przowina oraz mi so zwierz t niepoddanych ubojowi rytualnemu s  zabronione w islamie. Wy ej 
cenione mi so halal, tj. wo owina i baranina, mo e by  atwo zafa szowane poprzez dodatek wie-
przowiny ze wzgl du na ich podobie stwo koloru i tekstury [4]. 

Jednym pierwszych doniesie  dotycz cych ywno ci halal by a analiza mi sa surowego, prze-
tworzonego, czekolad, ciastek wyprodukowanych z tofu oraz lodów, dost pnych w malezyjskich 
marketach. Test oparto na starterach specyficznych dla genu koduj cego leptyn  (LEP) u wi . 
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Spo ród 30 analizowanych produktów oznaczonych halal w 3 przypadkach (2 czekolady i nuggetsy 
z kurczaka) wykryto obecno  niezadeklarowanej wieprzowiny [10]. 

Innym przyk adem mo e by  zastosowanie gotowego zestawu opartego na Real-time PCR (Su-
reFood® Animal ID Pork Sens kit, R-Biopharm AG, Niemcy) do potwierdzania autentyczno ci 
koszernej i halal elatyny oraz produktów, które je zawieraj  (np. elki, pianki, ciastka). W ród 14 
produktów pochodz cych z Niemiec 2 zawiera y niezadeklarowan  elatyn , natomiast na 29 po-
chodz cych z Turcji – 28 by o negatywnych [7]. 

Ulca i in. [23] z kolei zastosowali ten sam zestaw dedykowany dla ró nych gatunków w celu 
analizy tradycyjnych tureckich produktów przetworzonych, tj. soudjouk, salami, kie basa, pulpety, 
pastrami oraz doner kebap. Z 42 pobranych prób – 38 by o negatywnych pod wzgl dem obecno ci 
wieprzowiny (poziom detekcji < 0,1%), a 4 by y poprawnie oznaczone jako zawieraj ce ten typ 
mi sa. Jednak e 1 kie basa, która w sk adzie mia a 5% wo owiny, w ogóle jej nie zawiera a, w pul-
petach 100% wo owych wykryto mi so kurczaka, a pulpety z indyka w wi kszo ci by y uformowa-
ne z mi sa kurcz t. 

le oznakowane pochodzenie geograficzne wieprzowiny, odnosz ce si  cz sto do ras rodzi-
mych, jest równie  do  cz stym przypadkiem fa szerstw. 

Szynka iberyjska – Jamón ibérico jest luksusowym produktem, tradycyjnie wyrabianym w 
Hiszpanii, a tak e Portugalii. Prawo hiszpa skie ci le reguluje jej sk ad genetyczny – tylko winie 
rasy duroc s  dopuszczalne do krzy owa  z iberyjskimi winiami, a maksymalny udzia  genów tej 
rasy wynosi 50%. 

W celu okre lenia sk adu rasowego szynek iberyjskich García i in. [14] zastosowali panel 25 
markerów mikrosatelitarnych z 27 rekomendowanych przez FAO do analizy bioró norodno ci. 

cznie przetestowano 250 szynek i okaza o si , e w prawie 20% ich sk ad genetyczny by  nie-
zgodny z obowi zuj cym prawem. Powodem by o przekroczenie dopuszczalnego udzia u genów 
rasy duroc lub znaczny udzia  (ponad 25%) genów ras bia ych. Ponadto prawdopodobie stwo zna-
lezienia zafa szowanej szynki by o wy sze w przypadku restauracji ni  sklepów detalicznych oraz 
w przypadku redniej i niskiej klasy restauracji i sklepów ni  zak adów wy szej kategorii. 

Ciekawy system do potwierdzania autentyczno ci surowej szynki dojrzewaj cej zaproponowali 
Fontanesi i in. [12]. Do tuszu u ywanego do znakowania mi sa oraz do t uszczu, którym smaruje 
si  szynk , dodali m k  pszenn  uzyskan  z unikalnych linii, które zosta y wcze niej scharaktery-
zowane genetycznie z u yciem 7 markerów mikrosatelitarnych. DNA pszenicy zosta o zidentyfi-
kowane po wielu miesi cach dojrzewania szynki, a obserwowane genotypy by y zawsze zgodne  
z zastosowan  lini  pszenicy. System ten mo na z powodzeniem zastosowa  na ró nych poziomach 
produkcji, np. koncern, farma, z której pochodz  zwierz ta, rok/miesi c produkcji, a jego modyfi-
kacje w innych produktach spo ywczych. 

Innym przyk adem jest potwierdzanie autentyczno ci rasy cinta senese, pochodz cej z wy yn 
Montagnoli we W oszech. Znana jest ona z wysokiej jako ci mi sa oraz dobrej adaptacji do chowu 
w systemie otwartym i oznaczona jako DOP (Chroniona Nazwa Pochodzenia). Fontanesi i in. [11] 
analizowali u tych wi  polimorfizm w genach z wi zanych z umaszczeniem – MC1R oraz KIT. 
Autorzy wykazali mo liwo  potwierdzania autentyczno ci mi sa rasy cinta senese z u yciem tych 
markerów, w odniesieniu do dzików, rasy meishan, large black, large white, duroc i landrace. Test 
ten nie jest jednak skuteczny dla rasy hampshire oraz w niektórych przypadkach rasy pietrain. 

Kolejne analizy wykaza y u yteczno  markerów mikrosatelitarnych do odró niania rasy cinta se-
nese od landrace, large white, oraz miesza ców large white × landrace i cinta senese × landrace [18]. 

Bondoc i in. [5] zastosowali natomiast barkoding DNA oparty na genie podjednostki I oksyda-
zy cytochromowej (COI) do badania krajowych ras wi  i ich miesza ców utrzymywanych na Fili-
pinach. W ród nich znalaz y si  2 rasy autochtoniczne – kalinga i quezon. Analiza sekwencji 617 
nukleotydów genu COI wykaza a, e barkoding DNA jest efektywny w rozró nianiu poszczegól-
nych ras i mo e znale  zastosowanie w przypadku programów zachowawczych ras rodzimych. 

Kolejnym przyk adem s  badania przeprowadzone na 12 rasach brytyjskich, uwzgl dniaj ce 
podzia  na rasy tradycyjne i komercyjne oraz importowane z Europy (mangalica) oraz Azji (meis-
han). cznie z u yciem mikromacierzy PorcineSNP60 beadchip (analiza ok. 60 000 polimorfi-
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zmów pojedynczych nukleotydów – SNPs) zgenotypowano 446 osobników. Genetyczn  informa-
tywno  ka dego SNPa okre lono na podstawie ró nic frekwencji pomi dzy parami ras ( ). Na-
st pnie na podstawie warto ci  utworzono ich ranking, okre lono si  dyskryminacji i ustalono 
optymaln  liczb  SNPów, pozwalaj c  na rozró nienie poszczególnych ras. Kolejnym krokiem 
by o stworzenie macierzy (GoldenGate Veracode™multiplex assay) do analizy 96 wytypowanych 
SNPów i ich zgenotypowanie u 14 ras wi . Pomimo wyboru wysoce informatywnych markerów, 
pozwalaj cych na poprawne okre lenie przynale no ci rasowej, zdarzy y si  przypadki niepopraw-
nego przypisania do danej rasy pomi dzy landrace i welsh oraz large white i middle white. Mo e to 
by  spowodowane ma ym dystansem genetycznym dziel cym te rasy. Pomimo tych niedogodno ci 
zaprojektowany test pozwala z bardzo wysokim prawdopodobie stwem okre li  autentyczno  
wi kszo ci brytyjskich ras tradycyjnych, tj. berkshire, british saddleback, gloucestershire, old spots, 
large black, middle white i tamworth. Mo na go równie  z powodzeniem zastosowa  do analizy 
produktów poddanych ró norodnej obróbce cieplnej. Spo ród 40 badanych prób, uzyskanych  
z sklepów 2 (gloucestershire old spot i hampshire) zosta y przypisane do innej rasy ni  deklarowa  
producent, co wskazuje na potencjalne nieprawid owo ci znakowania produktów. Wszystkie pro-
dukty pochodz ce od wi  rasy hampshire zosta y równie  b dnie oznakowane, z tym e w przy-
padku 7 na 8 badanych prób nie uda o si  okre li  przynale no ci rasowej [26]. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania konsumentów mi sem pochodz cym od ras tradycyjnych 
odnotowano zwi kszenie popytu na mi so z dzika. Jest ono traktowane jako produkt szlachetny  
o intensywnym smaku dziczyzny, którego ceny s  wy sze w stosunku do wieprzowiny, w zwi zku 
z czym istnieje podejrzenie o jego fa szowanie. 

Jedna z metod odró niania mi sa wieprzowego od dziczyzny oparta jest na analizie 20 loci mi-
krosatelitarnych (SSR). Po zweryfikowaniu przydatno ci markerów SSR do analizy mi sa wie ego 
przebadano 12 komercyjnie dost pnych przetworów mi snych (10 z zadeklarowan  dziczyzn ) 
obejmuj cych m.in. kie basy, pasztety i salami. We wszystkich próbach stwierdzono obecno  wie-
przowiny, przy czym tylko w 2 przypadkach udzia  dziczyzny, potwierdzony przez statystyk  baye-
sowsk  przekracza  20% (kie basa z dzika – 62%, pasztet z dzika – 20%). Wed ug prawa UE mie-
szane produkty mi sne zawieraj ce co najmniej 20% dziczyzny mog  by  nazywane z u yciem 
s owa „dzik”, w zwi zku z czym 8 prób nie spe nia o tych kryteriów [6]. 

Inne metody identyfikacji wieprzowiny i dziczyzny oparte s  na analizie SNPów zlokalizowa-
nych w genach powi zanych z umaszczeniem (MC1R) oraz liczb  kr gów (NR6A1) z u yciem me-
tody PCR-RFLP [9, 13] 

Jak wcze niej wspomiano, jedn  z przyczyn potwierdzania autentyczno ci mi sa jest stosowa-
nie jego substytutów. Przyk adem mo e by  powszechnie stosowana soja. 

Soares i in. [19] zaproponowali test oparty na metodzie real-time PCR z u yciem sond 
TaqMan, pozwalaj cy okre li  % udzia  soi w mi sie wieprzowym. Analiza oparta na genie lektyny 
soi wykaza a, e test jest w stanie wykry  od 0,01 do 6% dodatku bia ka sojowego (sucha masa). 

Dodatkowo przebadano przetwory mi sne nabyte w lokalnych supermarketach, tj. hamburgery, 
pulpety, nuggetsy, frankfurterki oraz surowe kie basy grillowe. Analiza ilo ciowa wykaza a dodatek 
soi w przedziale 1-5%, jednak w 2 przypadkach (kie basy gotowane) udzia  soi wyniós  ponad 6%. 

wiadczy to o przekroczeniu norm obowi zuj cych w Portugali, które dopuszczaj  maksymalny 
udzia  bia ka ro linnego w tego typu kie basach w ilo ci 5%. 

Kolejnym zagadnieniem jest potwierdzanie autentyczno ci sposobu przetwarzania mi sa. O ile 
poddawanie mi sa dzia aniu wysokich temperatur jest widoczne „go ym okiem”, to w przypadku 
mi sa mro onego oraz napromieniowanego ci ko jest je odró ni  od mi sa wie ego. Promienio-
wanie jonizuj ce, mro enie oraz kilkukrotne zamra anie i rozmra anie mo e prowadzi  do degra-
dacji DNA. W celu jej detekcji stosuje si  elektroforez  pojedynczych komórek (ang. comet assay). 

U yteczno  tej metody zosta a przetestowana przez Araújoa i in. [2], którzy badali przecho-
wywan  w lodówce wieprzowin  (6ºC), poddan  dzia aniu ró nych dawek promieniowania (0, 1,5, 
3,0 i 4,5 kGy). Próby by y analizowane 1, 8 i 10 dni po napromieniowaniu. Wyniki wykaza y, e 
wzrost dawki promieniowania powodowa  wzrost d ugo ci ogona komety, poprzez zwi kszenie 
ilo ci uwolnionego z komórek DNA na skutek jego p kni . Nienapromieniowane komórki po  
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1 dniu wykazywa y kulisty kszta t, bez ogona, natomiast po 8 i 10 dniach pojawia y si  ogony innego 
kszta tu, powsta e najprawdopodobniej na skutek naturalnej degradacji DNA martwych komórek. 

Podobne wyniki uzyskali wcze niej Villavicencio i in. [24], testuj c mi so kapibary, kajmana 
akare oraz dzika, 1 dzie  po napromieniowaniu takimi samymi dawkami. 

W przypadku mi sa wieprzowego o jego jako ci mo e decydowa  równie  p e  zwierz t. Pod-
czas ogrzewania mi so uzyskane od niewykastrowanych knurów cechuje si  specyficznym, nieko-
rzystnym dla konsumenta zapachem. Odpowiedzialne s  za to androsteron, nadaj cy mi su zapach 
moczu i potu oraz produkty mikrobiologicznego rozk adu tryptofanu – skatole i indole, o zapachu 
ka u i st chlizny [25]. Testy genetyczne, s u ce okre laniu p ci, oparte s  cz sto na analizie genów 
zlokalizowanych na chromosomach p ci. Przyk adem takiego genu jest AMEL, który koduje bia ko 
odpowiedzialne za rozwój szkliwa z bów. 

Langen i in. [16] zaproponowali test oparty na metodzie PCR z u yciem starterów komplemen-
tarnych do tego genu. Przynale no  p ciowa okre lana by a na podstawie obecno ci pr ków elek-
troforetycznych – 2 dla knurów, 1 – dla loch. W celu zbadania czu o ci metody wykonano preparaty 
zawieraj ce odpowiednio 10%, 2%, 1%, 0,5%, 0,3%, 0,2% i 0,1% dodatku mi sa knura. Wykazano, 
e pomimo zmniejszania si  grubo ci pr ka metoda ta jest w stanie wykry  obecno  0,1% mi sa 

pochodz cego od samców. 
Abdulmawjood i in. [1] natomiast analizowali gen AMEL z u yciem metody real-time PCR  

z wykorzystaniem sond TaqMan. Podobnie jak w poprzednich badaniach do preparatów dodano 10%, 
5%, 2%, 1%, 0,1%, 0,01% mi sa knura. Zaproponowana metoda pozwala na wykrycie 1% dodatku 
mi sa ze 100% prawdopodobie stwem, natomiast dla 0,1% z prawdopodobie stwem 44,4%. 

Jak wynika z powy szych przyk adów, skala fa szowania mi sa wieprzowego w ró nych 
aspektach jest do  du a, a analizy oparte na badaniu DNA pozwalaj  na jej detekcj  nawet w przy-
padku bardzo ma ego udzia u obcego gatunku b d  rasy. By  mo e rozwój tych technik ostatecznie 
przyczyni si  do obligatoryjnego badania niektórych produktów wieprzowych, a na o one na pro-
ducentów kary uczyni  zjawisko ekonomicznie motywowanego fa szowania ywno ci (ang. eco-
nomically motivated adulteration – EMA) kompletnie nieop acalnym. 
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Wi kszo  populacji wi  hodowanych w Polsce stanowi  dwie rasy krajowe: polska bia a zwi-
s oucha i wielka bia a polska [5]. Tak e hodowla trzody chlewnej we W oszech opiera si  g ównie na 
rasach bia ych: Italian Large White i Italian Landrace [31, 43]. Wynika to z faktu, e aktualnie istnieje 
zapotrzebowanie na ywiec rze ny cechuj cy si  przede wszystkim wysok  mi sno ci  [54]. 

W obu krajach nadal utrzymywane s , w niewielkich populacjach, winie ras rodzimych – 
prymitywnych. We W oszech hodowanych jest sze  lokalnych ras wi , s  to: Apulo-Calabrese, 
Casertana, Cinta Senese, Mora Romagnola, Nero Siciliano i Sarda [38, 40, 41]. W Polsce s  to trzy 
rasy: z otnicka pstra, z otnicka bia a i pu awska [47, 48]. Rasy lokalne w porównaniu z rasami szla-
chetnymi wykazuj  ni sze parametry u ytkowo ci tucznej, rze nej i rozp odowej. Surowiec mi sny 
pozyskiwany od tych ras charakteryzuje wysoka jako  i przydatno  technologiczna [2, 3, 16, 27]. 
Z tego wzgl du, szczególnie w krajach ródziemnomorskich jest wykorzystywany do wyrobu pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych wysokiej jako ci. Przyk adami s  w oska szynka Toscano wy-
twarzana z mi sa wi  rasy Cinta Senese [8, 39]. Suszone kie baski Nebrodi przygotowywane  
z surowca mi snego pozyskiwanego od wi  rasy Nero Siciliano [9], kie baski Salsiccia  
i Soppressata z mi sa wi  Casertana [30].  

Wyniki dotychczasowych bada  wskazuj , e równie  surowiec mi sny pozyskiwany od ro-
dzimych wi  utrzymywanych w Polsce ma wysok  jako  oraz mo e by  wykorzystywany do 
produkcji wyrobów wysokiej jako ci [7, 14, 20, 23, 47, 48].  

Celem pracy by o porównanie dotychczasowych wyników bada  jako ci mi sa uzyskiwanego 
od polskich rodzimych ras: z otnickiej pstrej i pu awskiej oraz w oskich ras lokalnych: Cinta Senese 
i Casertana. Dodatkowo uwzgl dniono wyniki bada  dotycz ce rasy polskiej bia ej zwis ouchej, 
która stanowi oko o 50% pog owia wi  hodowanych w Polsce [5].  

 
Podstawowy sk ad chemiczny mi nia longissimus dorsi 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki bada  sk adu chemicznego mi nia longissimus dorsi rodzi-
mych ras wi  polskich i w oskich. Dla porównania zamieszczono dane dotycz ce najliczniej wyst -
puj cej w Polsce rasy wi  – polskiej bia ej zwis ouchej. W odniesieniu do zawarto ci wody dla rasy 
z otnickiej pstrej wszyscy cytowani autorzy uzyskali zbie ne wyniki. rednia zawarto  wody waha a 
si  od 71,74% [47] do 73,91% [21]. Podobne warto ci stwierdzono dla rasy pu awskiej. Przy czym dla 
niej zaobserwowano wi ksze zró nicowanie wyników. Ró nica pomi dzy warto ci  najni sz  odno-
towan  przez Florowskiego [14] i najwy sz  stwierdzon  w badaniach Babicza [2] wynosi a 4,7 
punktów procentowych. Znaczne zró nicowanie zawarto ci wody stwierdzono dla w oskiej rasy Cinta 
Senese. Najwy sz  zawarto  wody odnotowa a Pugliese [37], najni sz  Sirtori [45]. Ró nica wynosi-
a 3,8 punktów procentowych. Zbli on  warto  stwierdzono dla rasy Casertana. Z kolei badania jako-
ci mi sa wi  rasy polskiej bia ej zwis ouchej wykaza y, e charakteryzuje si  ono wy sz  zawarto-
ci  wody (ok. 74%) w porównaniu z rasami rodzimymi [25, 28]. 
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Sk adnikiem, który ma du y wp yw na jako  mi sa, jest zawarto  t uszczu ródmi niowego. 
Cytowane badania wskazuj , e mi so pozyskiwane od rodzimych wi  charakteryzuje si  wysok  
– korzystn  zawarto ci  t uszczu ródmi niowego. Najwy szy poziom IMF stwierdzono dla rasy 
Casertana, rednia zawarto  t uszczu wynosi a 4,7% [17]. Nast pnie dla rasy Cinta Senese – 3,66% 
[45] oraz z otnickiej pstrej – 3,44% [47]. W porównaniu ze winiami rodzimymi poziom IMF  
w mi niach rasy polskiej bia ej zwis ouchej by  ni szy. W prezentowanych badaniach zawarto  
t uszczu dla tej rasy nie przekroczy a poziomu 2% [25, 28, 35, 50]. 

Wysoka zawarto  t uszczu ródmi niowego ma du e znaczenie dla osi gni cia optymalnej 
warto ci cech organoleptycznych mi sa surowego oraz jako ci sensorycznej produktów. Powinna 
ona zawiera  si  w przedziale od 2 do 3,5% [1, 12, 52]. Wed ug Gandemera [18], poziom IMF de-
cyduje w znacznym stopniu o jako ci szynek surowo-w dzonych, szczególnie, je li s  one sprze-
dawane w plastrach. W oskie rasy rodzime wi  s  wykorzystywane do produkcji takich szynek na 
szerok  skal , a produkty te s  znane i cenione na ca ym wiecie. Mo na powiedzie , e s  kulinar-
n  wizytówk  W och. W przypadku polskich rodzimych wi  wykorzystanie uzyskiwanego od nich 
mi sa do produkcji wyrobów tradycyjnych jest jeszcze ograniczone. Produkty takie s  wytwarzane 
lokalnie, na ma  skal . Kilka z nich, jak: udziec pieczony ze wini z otnickiej bia ej czy bia a kie -
basa w s oiku wytwarzana z mi sa wi  rasy z otnickiej pstrej, wpisane zosta y na Krajow  list  
produktów tradycyjnych [53]. Jednak wobec zmian przepisów dotycz cych rozszerzenia mo liwo-
ci sprzeda y bezpo redniej produktów spo ywczych wytwarzanych w gospodarstwach dla hodow-

ców wi  ras rodzimych w Polsce otwieraj  si  nowe mo liwo ci. Dotychczas problemem by  fakt, 
e wyroby tradycyjne w sprzeda y detalicznej osi ga y wysokie ceny, przez co liczba potencjalnych 

konsumentów by a znacznie ograniczona wzgl dami ekonomicznymi. Na wysok  cen  wp ywa 
sposób produkcji tuczników ras rodzimych, a wi c wyd u ony tucz i ni sza mi sno . Jednak 
ogromne znaczenie na kszta towanie si  cen maj  wygórowane mar e po redników. Rozszerzenie 
mo liwo ci sprzeda y bezpo redniej powinno obni y  te koszty i wp yn  na obni enie ceny pro-
duktu, bez strat dla hodowców wi  rodzimych. 

Przy ocenie surowca mi snego pozyskiwanego od ras autochtonicznych w przytaczanych pra-
cach zwracano uwag  na zawarto  bia ka, które jest najwa niejszym sk adnikiem pokarmowym 
niezb dnym do utrzymania ycia i którego mi so wieprzowe zawiera du o. Dotychczasowe badania 
wykaza y, e w mi niach istnieje zale no  pomi dzy zawarto ci  procentow  bia ka i wody  
[4, 49]. Wod  w mi niach utrzymuj  bia ka, a zdolno  hydratacji jest jednym z najwa niejszych 
parametrów technologicznych. Analizuj c dane z tabeli 1, mo na zauwa y , e zarówno dla ras 
rodzimych, jak i rasy polskiej bia ej zwis ouchej zawarto  bia ka by a wysoka. Najwy sz  zawar-
to  bia ka odnotowa a Szulc [47] dla rasy z otnickiej pstrej, rednia przekracza a 24%.  

 
W a ciwo ci fizyczne mi ni longissimus dorsi 

Mi so wodniste, charakteryzuj ce si  nisk  wodoch onno ci , ma jasn  barw . Jest ono z ej ja-
ko ci i ma ograniczon  przydatno  do przerobu. Zwi zane jest to ze struktur  mi ni, która nie 
pozwala na wnikanie wiat a do g bszych warstw mi sa. Odbicie wiat a jest du e, a tym samym 
jasno  barwy (L*) wysoka [24]. Aktualnie znaczna cz  konsumentów preferuje wieprzowin   
o ciemniejszej barwie [32]. St d jasno  barwy mi sa jest wa nym parametrem charakteryzuj cym 
jego jako . Mi so normalnej jako ci charakteryzuje barwa czerwona lub jasnoczerwona, jest ona 
trwa a i nie podlega szybkiemu szarzeniu w kontakcie z powietrzem. Na podstawie zaprezentowa-
nych w tabeli 2 wyników mo na stwierdzi , e winie rodzimych ras charakteryzuje ciemniejsza 
barwa mi sa w porównaniu z ras  polsk  bia  zwis ouch . Wyniki wi kszo ci cytowanych badaczy 
wskazuj , e mi so ras lokalnych cechuje wska nik jasno ci L* na poziomie 45-50. Przy czym inte-
resuj cy jest fakt, e dla w oskiej rasy Casertana odnotowano zarówno mi so o ciemnej barwie L* – 
35,47 [11], jak i jasnej L* – 53,16 [6]. Rezultaty oceny jasno ci barwy dla pozosta ych ras lokal-
nych równie  wykazuj  pewne zró nicowanie. Jednak jest ono mniejsze ni  w przypadku rasy Ca-
sertana. Dla rasy z otnickiej pstrej wynosi o 4,03, dla pu awskiej 3,52, a dla Cinta Senese 4,32 jed-
nostek. Wyniki bada  dotycz ce jasno ci barwy mi sni longissimus dorsi rasy pbz wskazuj , e 
cechuje si  ono ja niejsz  barw  ni  mi so pozyskiwane od ras lokalnych (L* > 50).  
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Parametrem barwy cz sto poddawanym analizie jest udzia  barwy czerwonej – a*. W tym 
przypadku zwracaj  uwag  wyniki uzyskane dla rasy z otnickiej pstrej. Szulc [48] w swoich bada-
niach odnotowa a niski udzia  barwy czerwonej, podobnie jak D’Alessandro [11] i Baronie [6] dla 
rasy Casertana. Z kolei Jankowiak i Bocian stwierdzili zdecydowanie wy szy udzia  barwy czerwo-
nej w mi niach wi  rasy z p [7, 21]. By  on zbli ony do wyników uzyskanych przez ras  pu aw-
sk  [35, 51]. Wydaje si , e przyczyny takiego stanu rzeczy nale y upatrywa  w ró norodno ci 
genetycznej wyst puj cej w obr bie badanych populacji. Nale y zauwa y , e chocia  badane rasy 
charakteryzowa  wysoki poziom IMF, to jednak poszczególne populacje ró ni y si  od siebie. Na 
pewno znaczenie mia  w tym przypadku zró nicowany sposób utrzymania i ywienia. Ró nice  
w zawarto ci t uszczu ródmi niowego wp ywa y na wygl d mi ni, w tym niew tpliwie na wyni-
ki oceny barwy, a wi c jasno  czy udzia  barwy czerwonej.  

Do wa niejszych elementów oceny jako ci mi sa, jak i jego przydatno ci technologicznej, na-
le y zaliczy  zdolno  do utrzymywania okre lonej ilo ci wody, co okre la si  mianem wodoch on-
no ci mi sa. Wska nikiem wodoch onno ci charakteryzuj cym straty masy mi sa podczas jego 
przechowywania i dystrybucji jest swobodny wyciek soku. Mi so o du ej wodoch onno ci jest bar-
dziej soczyste ni  mi so atwo oddaj ce wod . W prezentowanych badaniach mi so uzyskane od 
wi  ras rodzimych cechowa o si  wy sz  wodoch onno ci  w porównaniu z mi sem rasy polskiej 

bia ej zwis ouchej. wiadczy o tym zaobserwowana dla wi  rodzimych mniejsza ilo  wody lu -
nej. Najwi ksz  wodoch onno  (WHC) stwierdzono dla surowca mi snego uzyskiwanego od rasy 
Casertana [6, 11, 29], najni sz  dla rasy polskiej bia ej zwis ouchej [25, 30, 55]. 

Jak wspomniano powy ej, barwa mi sa normalnego RFN nie powinna podlega  szybkiemu 
szarzeniu w kontakcie z powietrzem. Mi so takie ma po ysk, który jednak nie jest kojarzony z du-
ym wyciekiem soku mi niowego [4]. Jak wskazuje Krz cio-Nieczyporuk, obecnie dla przemys u 

mi snego znacz cym problemem jest wysoka cz sto  wyst powania tusz wieprzowych z mi sem  
o nasilonym wycieku naturalnym [26]. Wyniki bada  przedstawione w tabeli 2 wskazuj , e zakres 
zmienno ci wielko ci wycieku naturalnego dla wi  ras rodzimych jest niewielki. Najwi ksz  zmien-
no  stwierdzono dla rasy pu awskiej; wyniki poszczególnych autorów ró ni  si  o 2,45 punktów 
procentowych. rednia wielko  wycieku naturalnego dla ras rodzimych by a niska, kszta towa a si  
poziomie oko o 2%. Wy szy wyciek naturalny odnotowano dla mi sa rasy pbz [25].  

W tabeli 2 przedstawiono równie  wyniki dotycz ce wielko ci wycieku termicznego. Dla wi  
ras lokalnych by  on niewielki. Najni szy odnotowa  Sirtori dla mi sa uzyskanego od wi  rasy 
Cinta Senese; wynosi  on odpowiednio 19,90 i 20,13% [44, 45]. Wy szym wyciekiem cechowa y 
si  mi nie pozyskane od rasy pbz [25, 35]. Znaczny wyciek termiczny odnotowali tak e Wojtysiak 
i Po towicz dla rasy pu awskiej [51]. 

 
Wska niki pH 

Bardzo wa nym wyznacznikiem jako ci i przydatno ci technologicznej mi sa jest poziom jego 
zakwaszenia. W Polsce pod koniec lat 60. ubieg ego wieku zaproponowano klasyfikacj  jako ci 
mi sa ukierunkowan  na najcz ciej wyst puj ce wady mi sa, a wi c mi so PSE i DFD [4]. Mie-
rzenie poziomu pH w dwóch terminach w 45 minut (pH45) i w 24 godziny (pH24) po uboju, pozwa-
laj  na stwierdzenie najcz ciej wyst puj cych wad: PSE (pale  jasne, soft  delikatne, exudative  
ciekn ce, DFD (dark  ciemne, firm  twarde, dry  suche).  

Za mi so normalne RFN uwa a si  takie, w którym pH w 45 minut po uboju wynosi powy ej 
5,8. rednia warto  pH45 mi nia longissimus dorsi dla wszystkich badanych ras odpowiada a 
kwasowo ci mi sa normalnego. Najwi ksze zró nicowanie wyników mo na zaobserwowa  dla 
bada  nad surowcem uzyskiwanym od rasy pu awskiej, a najmniejsze dla ras w oskich. Badacze 
zajmuj cy si  jako ci  mi sa pozyskiwanego od rodzimych wi  zgodnie zauwa aj , e w surowcu 
tym nie wyst puje mi so PSE (pale  jasne, soft  delikatne, exudative  ciekn ce) b d  wyst puje 
ono sporadycznie [19, 23]. Prawdopodobnie jest to zwi zane z faktem, i  u ras rodzimych obci e-
nie mutacj  genu RYR1, która wi e si  bezpo rednio z obni eniem jako ci mi sa jest niewielkie. 
Populacje w oskich wi  Casertana, Nero Siciliano oraz Calabrese badane przez Matassino by y 
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ca kowicie wolne od tej mutacji [29]. Crovettti dla rasy Cinta Senese frekwencj  mutacji okre li  na 
poziomie 0,02 [10]. 

W cytowanych badaniach okre lano tak e poziom zakwaszenia w 24 godziny po uboju. Na 
podstawie tego parametru mo liwe jest stwierdzenie wyst pienia wady DFD (dark  ciemne, firm  
twarde, dry  suche). Mi so takie przyjmuje wysokie warto ci pH24, przekraczaj ce 6,0-6,2 [4, 36]. 
Mi so DFD jest wykorzystywane do wytwarzania drobno rozdrobnionych (emulgowanych) kie bas 
parzonych, poniewa  charakteryzuje je du a wodoch onno . Niestety, równocze nie jest podatne 
na rozk ad mikrobiologiczny. Dlatego ma ma  przydatno  jako surowiec kulinarny. W badaniach 
nad rasami rodzimymi rednie warto ci pH24 by y typowe dla mi sa normalnego, a wi c nie wska-
zywa y na wyst powanie w nim wad typu DFD.  

 
Podsumowanie 

Przedstawione w pracy wyniki bada  przeprowadzonych na surowcu mi snym pozyskiwanym 
od polskich i w oskich rodzimych ras wi : z otnickiej pstrej, pu awskiej, Cinta Senese i Casertana 
wskazuj , e rasy te charakteryzuje wysoka jako  i przydatno  technologiczna mi sa. Mi so cha-
rakteryzuje si  wysok  korzystn  zawarto ci  t uszczu ródmi niowego. Wska nikami jako ci s  
wysoka zawarto  t uszczu ródmi niowego, wysoka zawarto  bia ka, ciemna barwa mi sa. Su-
rowiec pozyskiwany od ras lokalnych ma tak e wysok  zdolno  utrzymania wody, a poziom za-
kwaszenia odpowiada wska nikom mi sa normalnego.  

We W oszech surowiec pozyskiwany od rodzimych wi  jest od dawna wykorzystywany do 
produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych. Niektóre z tych produktów s  znane i cenione na 
ca ym wiecie. W Polsce produkty takie ze wzgl du na wysok  cen  s  produktami niszowymi, 
pomimo i  surowiec, z jakiego s  wytwarzane, nie ust puje jako ci  surowcom pozyskiwanym  
z w oskich wi  rodzimych. Szans  dla zwi kszenia popytu na produkty wysokiej jako ci, wytwa-
rzane nie tylko w oparciu o tradycyjne, stare receptury, ale równie  z surowca najwy szej jako ci 
mo e okaza  si  w najbli szej przysz o ci sprzeda  bezpo rednia. 
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Tabela 1.  Podstawowy sk ad chemiczny mi ni longissimus dorsi rodzimych ras wi   
Table 1.  The chemical composition of muscles longissimus dorsi of native pigs 

Rasa 
Breed 

(Autor (rok publikacji) 
Author (year of publication) n 

Zawarto  
wody 

Water content 
(%) 

Zawarto  t uszczu 
ródmi niowego IMF 

Fat content 
(%) 

Zawarto  
bia ka 

Protein content 
(%) 

z otnicka 
pstra 
Zlotnicka 
Spotted 

Florowski i in. (2006) [13] 
Grze kowiak i in. (2009) [19] 
Jankowiak i in. (2010a) [21] 
Jankowiak i in. (2010b) [22] 
Szulc i in. (2012a) [47] 
Bocian i in. (2012) [7] 

17 
30 
30 
60 
20 
61 

73,3 
73,53 

73,64-73,91 
- 

71,74 
- 

3,1 
2,04 

2,17-2,31 
1,87 
3,44 
1,87 

22,3 
23,27 

22,79-22,92 
- 

24,54 
- 

Pu awska 
Pulawska 

Florowski i in. (2006) [13] 
Florowski i in. (2007) [14] 
Babicz i in. (2009) [2] 
Piórkowska i in. (2010) [34] 
Kasprzyk i in. (2013) [25] 
Babicz i in. (2013) [3] 
Wojtysiak i Po towicz (2014) [51] 

17 
10 
60 
74 
30 
20 
28 

73,7 
71,6 

75,0-76,3 
- 

73,99 
- 
- 

2,5 
3,7 

2,51-2,53 
2,2 

2,20 
2,41 
3,33 

22.4 
22,0 

23,10-23,12 
- 

22,40 
23,37 

- 
Cinta Senese Pugliese i in. (2003) [37] 

Franci i in. (2005) [15] 
Sitori i in. (2007) [44] 
Sirtori i in (2011) [45] 
Sirtori i in. (2015) [46] 

7 
29 
17 
11 
24 

73,67 
73,23 
70,16 
69,87 

- 

2,50 
3,19 

- 
3,66 

- 

22,34 
- 

22,88 
22,94 

- 
Casertana Fortina i in. (2005) [17] 6 71,30 4,70 23,40 
polska bia a 
zwis oucha 
Polish  
Landrace 

Maiorano i in. (2013) [29] 
Piórkowska i in. (2013) [35] 
Tyra i ak (2013) [50]  
Ropka-Molik i in. (2014) [42] 
Kasprzyk i in. (2013) [25] 

48 
198 
2083 
158 
30 

74,24-74,59 
- 
- 
- 

74,10 

1,43-1,65 
1,36-1,54 

1,77 
1,30-1,71 

1,91 

22,86-23,01 
- 
- 
- 

22,57 

 
Tabela 2.  Cechy fizyczne mi nia mi ni longissimus dorsi rodzimych ras wi   
Table 2.  Physical traits muscles longissimus dorsi of native pigs 

Rasa 
Breed 

Autor (rok publikacji) 
Author (year of publication) n 

Jasno  
barwy 

Lightness 
 

L* 

Barwa 
czerwona 
Redness 

 
a* 

WHC 
Water 

holding 
capacity 

(%) 

Wyciek 
naturalny 
Dripp loss 

 
(%) 

Wyciek 
termiczny 
Cooking 

loss 
(%) 

z otnicka 
pstra 
Zlotnicka 
Spotted 

Kapela ski i in. (2006) [23] 
Florowski i in. (2006) [13] 
Grze kowiak i in. (2009) [19] 
Jankowiak i in. (2010a) [21] 
Jankowiak i in. (2010b) [22] 
Szulc i in. (2012a) [47] 
Szulc i in. (2012b) [48] 
Bocian i in. (2012) [7] 

37 
17 
30 
30 
60 
20 
20 
61 

- 
49,29 
47,97 

48,12-48,54 
49,28 
46,43 
50,46 
49,30 

- 
- 
- 

16,82-17,08 
- 

8,17 
4,06 
17,34 

21,70 
26,9 

- 
- 

16,48 
32,66 

- 
16,51 

- 
3,3 

3,41 
2,53 
2,53 
2,36 

- 
2,55 

- 
- 

29,36 
- 
- 

27,91 
- 
- 

Pu awska 
Pulawska 

Florowski i in. (2006) [13] 
Kasprzyk i in. (2013) [25] 
Wojtysiak i Po towicz (2014) [51] 

17 
30 
28 

50,68 
48,75 
47,16 

- 
16,99 
14,36 

17,0 
20,03 
18,31 

3,7 
4,20 
1,75 

- 
27,46 
35,92 

Cinta Senese Pugliese i in. (2003) [37] 
Franci i in. (2005) [15] 
Sirtori i in. (2007) [44] 
Sirtori i in. (2011) [45] 
Pugliese i in. (2013) [41] 
Sirtori i in. (2015) [46] 

7 
29 
17 
11 
33 
24 

47,75 
49,70 
45,38 
45,52 

47,02-50,17 
46,08-48,28 

- 
11,4 
12,24 
12,29 

10,36-12,09 
10,41-12,24 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,73 
- 

1,93 
1,89 

2,25-6,64 
1,77-2,17 

29,70 
26,00 
20,13 
19,90 

22,58-27,13 
24,45-25,56 

Casertana Fortina i in. (2005) [17] 
Maiorano i in. (2007) [27] 
D’Alessandro i in. (2011) [11] 
Maiorano i in. (2013) [29] 
Barone i in. (2015) [6] 

6 
36 
15 
10 
23 

43,26 
40,27-20,96 

35,47 
- 

53,16 

- 
7,50-8,88 

5,69 
6,01 

- 

- 
17,37-17,97 

15,88 
15,9 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

polska  
bia a  
zwis oucha 
Polish  
Landrace 

Orzechowska i in. (2010) [33] 
Piórkowska i in.. (2013) [35] 
Tyra i ak (2013) [50] 
Ropka-Molik i in. (2014) [42] 
Kasprzyk i in. (2013) [25] 

300 
198 
2083 
158 
30 

54,50-55,04 
51,80-52,60 

55,10 
51,26-55,47 

51,14 

- 
- 

14,9 
- 

16,35 

30,71-31,91 
- 

35,90 
- 

25,29 

- 
4,58-5,06 

- 
- 

6,40 

- 
29,90-33,87 

- 
- 

33,32 
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Tabela 3.  Poziom zakwaszenia mi sni longissimus dorsi rodzimych ras wi  
Table 3.  Level of pH muscles longissimus dorsi of native pigs 

Rasa 
Breed 

Autor (rok publikacji) 
Author (year of publication) n pH45 pH24 

z otnicka pstra 
Zlotnicka Spotted 

Kapela ski i in. (2006) [23] 
Jankowiak i in. (2009) [20] 
Jankowiak i in. (2010b0 [22] 
Szulc i in. (2012a) [47] 
Szulc i in. (2012b) [48] 
Bocian i in. (2012) [7] 

37 
32 
60 
20 
20 
61 

6,52 
6,23 
6,34 
6,39 
6,15 
6,33 

5,44 
5,50 

- 
5,50 
5,42 

- 
Pu awska 
Pulawska 

Babicz i in. (2009) [2] 
Piórkowska i in. (2010) [34] 
Wojtysiak i Po towicz (2014) [51] 

60 
74 
28 

6,02-6,15 
6,25 
6,78 

5,40-5,63 
5,59 
5,63 

Cinta Senese Pugliese i in. (2003) [37] 
Franci i in. (2005) [15] 
Sirtori i in. (2007) [44] 
Sirtori i in. (2011) [45] 
Sirtori i in. (2015) [46] 

7 
29 
17 
11 
24 

6,50 
6,22 
6,51 
6,51 

6,44-6,60 

5,63 
5,78 
5,69 
5,68 

5,69-5,88 
Casertana Fortina i in. (2005) [17] 

Maiorano i in. (2007) [27] 
D’Alessandro i in. (2011) [11] 
Maiorano i in. (2013) [29] 
Barone i in. (2015) [6] 

6 
36 
15 
10 
23 

6,38 
6,29-6,30 

6,17 
6,29-6,30 

- 

5,96 
5,63-5,65 

5,51 
5,63-5,65 

- 
polska bia a zwis oucha 
Polish Landrace Orzechowska i in. (2010) [33] 300 6,16-6,28 5,62-5,64 
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Jerzy Aki cza* 

WP YW UTRZYMANIA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO  
LOCH PIETRAIN W OKRESIE LAKTACJI NA WYNIKI ODCHOWU PROSI T

INFLUENCE OF INDIVIDUAL AND GROUP HOUSING OF LACTATING 
PIETRAIN SOWS ON RESULTS OF PIGLET REARING 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 
*e-mail: jerzy.akincza@up.wroc.pl 

 
Technologie chowu trzody chlewnej podlegaj  ci g ym zmianom w celu ograniczenia nak a-

dów pracy zwi zanych z obs ug  zwierz t, jak i poprawy efektywno ci produkcji. Zagadnienie 
utrzymania loch z prosi tami jest ci gle aktualne z uwagi na zmiany prawne oraz potrzeb  ograni-
czania strat prosi t w czasie odchowu. 

Lochy pietrain, na czas porodu i odchowu prosi t, wprowadzono do dwóch grup kontrolnych 
(utrzymanie indywidualne) oraz dwóch grup do wiadczalnych (utrzymanie grupowe). Lochy po 12 
sztuk przydzielono do grup losowo i  umieszczono w kojcach porodowych do 28. dnia laktacji. 
Lochy w grupach kontrolnych utrzymywane by y w standardowych kojcach jarzmowych, oddzielo-
nych od siebie drewnianymi ciankami. Grupy do wiadczalne przebywa y w kojcach jarzmowych 
odpowiednio zmodyfikowanych. cianki boczne czterech kolejnych kojców z chwil , gdy wszyst-
kie lochy w grupie oprosi y si , zosta y usuni te, dzi ki czemu uzyskano jeden wspólny dla czte-
rech loch kojec, zapewniaj c prosi tom swobodn  migracj  pomi dzy nimi.  
Tabela 1. Wyniki odchowu prosi t  

Miot Stan  
utrzymania 

rednia liczba prosi t  
w miocie Procent 

upadków 

rednia masa prosi cia Przyrosty 
dobowe  

1-21. dzie  ywo  
urodzonych w 21. dniu ywo  

urodzonych w 21. dniu 

szt. % kg g 

1 I 11,25 10,33 8,18 B 1,45 6,75     265 
G 11,42 9,92 13,13 A 1,55 6,94     270 

2 I 11,67 10,50 10,03 1,58 7,05     274 b 
G 10,92 9,75 10,71 1,38 7,25     294 a 

rednie oznaczone du ymi literami ró ni  si  statystycznie wysoko istotnie przy P  0,01, a ma ymi literami 
istotnie przy P  0,05; system utrzymania – indywidualny (I), grupowy (G)  

Zaobserwowano niewielkie ró nice w liczbie ywo urodzonych prosi t w pierwszym miocie 
przy utrzymaniu indywidualnym i grupowym. Równie  w drugim miocie nie zarejestrowano 
statystycznie istotnej ró nicy w liczbie urodzonych prosi t mi dzy systemami utrzymania. Lochy 
w pierwszym i drugim miocie utrzymywane indywidualnie odchowywa y wi cej prosi t do 21. dnia 
ycia ni  utrzymywane grupowo (brak ró nic statystycznych). Stwierdzono w odchowie grupowym 

zwi kszony procent upadków, w pierwszym miocie (ró nice statystycznie wysoko istotne). Ró nice 
w masie cia a prosi t ywo urodzonych i w 21. dniu ycia by y niewielkie i statystycznie nieistotne. 
W drugim miocie potwierdzono statystycznie istotne ró nice (P  0,05) w przyrostach dobowych.  
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Marek Babicz*, Kinga Kropiwiec, Robert Cichocki, Marcin Ha abis  

ANALIZA WARTO CI RZE NEJ TUCZNIKÓW O GENOTYPIE RYR1 C/C I C/T 
YWIONYCH Z DODATKIEM LUCERNY (Medicago sativa L.) 

ANALYSIS OF THE SLAUGHTER VALUE OF FATTENERS RYR1 C/C AND C/T 
GENOTYPE FED WITH ADDITION OF ALFALFA (Medicago sativa L.) 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej,  
 ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, *e-mail: marek.babicz@u.lublin.pl  

 
Zagadnienie wp ywu czynników genetycznych i rodowiskowych na warto  rze n  nale y trak-

towa  indywidualnie dla ka dej chlewni, co wynika ze specyfiki produkcji w danej jednostce. Dzieje 
si  tak dlatego, e w poszczególnych gospodarstwach mo e wyst powa  szczególny nacisk lub jego
brak na okre lony czynnik, np. dobór ras do krzy owania z uwzgl dnieniem genotypu, ywienie lub
dobrostan. Jednak najlepsze wyniki osi gaj  te, w których dane czynniki pozostaj  w równowadze.
W ywieniu trzody chlewnej coraz cz ciej wykorzystuje si  pasze o okre lonych w a ciwo ciach 
pokarmowych. Jedn  z nich jest lucerna. Bia ko lucerny odznacza si  wysok  warto ci  biologiczn  
i dobrym zbilansowaniem pod wzgl dem aminokwasowym – porównywalnym z bia kiem zwierz -
cym. Lucerna jest bogata w witaminy oraz zawiera du o wapnia. Jednak e wykorzystanie tych sk ad-
ników mo e by  ograniczone osobniczymi potrzebami zwierz t, na co ma wp yw genotyp. 

Celem bada  by o porównanie warto ci rze nej i jako ci mi sa tuczników rasy polskiej bia ej 
zwis uchej o genotypach RYR1 C/C i C/T ywionych z dodatkiem zielonki z lucerny. 

Do wiadczenie przeprowadzono w gospodarstwie indywidualnym na terenie województwa lu-
belskiego. Wytypowane tuczniki o znanym genotypie w locus RYR1 podzielono na grupy o genoty-
pach RYR1 C/C (gr. I) i RYR1 C/T (gr. II). W ywieniu tuczników obu grup wprowadzono dodatek 
lucerny w ilo ci 1,2 kg w pierwszym okresie tuczu i 2 kg w drugim okresie tuczu. Ka d  grup  
genetyczn  reprezentowa o 30 osobników.  

Przeprowadzone badania w asne wykaza y ró nice we wska nikach umi nienia i ot uszczenia 
tuszy tuczników o ustalonym genotypie w locus RYR1, ywionych z dodatkiem lucerny. Tusze po-
zyskane z tuczników homozygotycznych RYR1 C/C charakteryzowa y si  grubsz  s onin  zarówno 
nad opatk  (o 0,4 cm), na grzbiecie (0,2 cm), jak i w 3 pomiarach nad mi niem po ladkowym
(1,0; 0,2; 0,7 cm). Istotn  ró nic  (P  0,05) zanotowano pomi dzy genotypami w odniesieniu do
pomiaru grubo ci s oniny nad dog owow  cz ci  mi nia po ladkowego redniego (pomiar I).
Genotypy heterozygotyczne cechowa y natomiast wy sze warto ci w przypadku wska nika po-
wierzchni „oka” pol dwicy – ró nice te (10,88 cm2) okaza y si  istotne statystycznie (P  0,05).
W tym aspekcie przeprowadzone do wiadczenie mo e wiadczy  o tym, e osobniki heterozygotycz-
ne do budowania w asnej tkanki mi niowej lepiej wykorzystuj  sk adniki pochodz ce z lucerny. 

Jak wykazano, w a ciwo ci fizyczne i chemiczne badanego surowca rze nego pozostawa y na 
poziomie charakterystycznym dla mi sa wysokiej jako ci. Analizuj c zawarto  t uszczu w pol -
dwicy, stwierdzono istotne ró nice (P  0,05) pomi dzy genotypami, gdzie homozygoty charaktery-
zowa y si  wy szym o ok. 1% udzia em lipidów. 

Wykonane do wiadczenie wskazuje na zasadno  uwzgl dnienia genetycznych danych osobni-
czych tuczników z uwagi na indywidualne potrzeby pokarmowe okre lane nie tylko przynale no-
ci  rasow , ale przede wszystkim genotypem. 
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Marek Babicz1*, Kinga Kropiwiec1, Robert Cichocki1, Marcin Ha abis1,  
Magdalena Dobrowolska2 

BEHAWIOR MATECZNY LOCH RASY PU AWSKIEJ  
I POLSKIEJ BIA EJ ZWIS OUCHEJ 

MATERNAL BEHAVIOR OF PULAWSKA AND POLISH LANDRACE SOWS 
BREED 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1 Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej,  
2 Katedra Higieny Zwierz t i rodowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 

*e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl 
 

Behawior loch jest jednym z czynników sk adaj cych si  na cechy macierzy skie, które od-
dzia uj  na prze ywalno  prosi t. Liczne mioty oraz znaczna dysproporcja pomi dzy mas  cia a
lochy a jej potomstwem sprawiaj , e w a ciwe zachowanie si  samic w okresie oko oporodowym
oraz w laktacji pozwala prawid owo rozwija  si  oseskom i zmniejszy  upadki prosi t spowodowa-
ne przygnieceniem przez loch . 

U wini domowej instynkt macierzy ski jest silnie rozwini ty, przy czym panuje pogl d, e je-
go przejawianie jest bardziej intensywne u ras rodzimych. Wynika to z faktu, e w trakcie selekcji
hodowlanej wi  ras wysokoprodukcyjnych nie brano pod uwag  takich cech, jak troskliwo  ma-
cierzy ska czy zachowanie si  lochy w okresie oko oporodowym. G ówny kierunek prac zak ada  
popraw  wska ników p odno ci, warto ci tucznej i warto ci rze nej. 

Celem bada  by a analiza zachowa  macierzy skich loch rasy pu awskiej w okresie oko opo-
rodowym oraz ich oddzia ywanie na rozwój i warto  biologiczn  miotu. 

Do wiadczenie przeprowadzono w gospodarstwie indywidualnym umiejscowionym na terenie
Lubelszczyzny. Ocen  obj to 10 loszek rasy pu awskiej i 10 loszek rasy polskiej bia ej zwis ouchej 
(pbz). Zwierz ta utrzymywano w standardowych warunkach dobrostanu. Samice-matki wraz z mio-
tem przebywa y w tradycyjnych kojcach ció kowych. Ocen  cech macierzy skich przeprowadzono 
w oparciu o behawior oko oporodowy loszek okre lony za pomoc  etogramu, w którym uj to m.in. 
aktywno  motoryczn , wyst powanie charakterystycznych zachowa  opieku czych oraz cz sto  
i d ugo  ssania siary i mleka przez prosi ta. Poszczególne kategorie behawioru odnotowywano 
jako krotno  danego zachowania si  matek.  

Obserwacje behawioru samic w okresie oko oporodowym pozwalaj  przewidzie  wielko
strat spowodowanych przygnieceniami prosi t. Ponadto wra liwo  matek na sygna y ze strony 
potomstwa równie  umo liwia ograniczenie upadków. Jak wykazano w trakcie obserwacji, wa nym 
elementem oceny cech matecznych loszek jest ich aktywno  motoryczna. Samice, które w okresie 
pierwszej doby po porodzie impulsywnie reaguj  na bod ce zewn trzne, powinny pozostawa  pod 
sta ym nadzorem obs ugi, szczególnie, je li przebywaj  w kojcach tradycyjnych, bez utrzymania 
blokowanego.  

Analiza zachowa  samic-matek wykaza a, e loszki rasy pu awskiej przejawia y wi ksz  cz -
stotliwo  le enia na boku: prawym b d  lewym, co jest zachowaniem zdecydowanie korzystnym 
z uwagi na to, e jest to pozycja daj ca mo liwo  pobierania przez prosi ta siary i mleka. Ograni-
cza ponadto ryzyko przygniecenia, st d jest wa nym wska nikiem opieku czo ci matek. Zaobser-
wowano równie , e loszki tej rasy dwukrotnie cz ciej wydawa y odg osy komunikowania si  
z prosi tami w miocie.  

Uzyskane wyniki wskazuj  na to, e loszki rasy pu awskiej w porównaniu z ras  pbz charaktery-
zuj  si  wy szym poziomem cech macierzy skich, w tym opieku czo ci  wobec prosi t w okresie 
odchowu. Daje to podstaw  do stwierdzenia, e w a ciwy behawior loszek i loch w okresie oko opo-
rodowym, a nast pnie w laktacji mo e stanowi  doskona e narz dzie do oceny cech matecznych. 
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Martyna Batorska1*, Piotr Kwiatkowski2, Justyna Wi cek1, Anna Rekiel1, Robert ubnicki2

OCENA RÓ NYCH RÓDE  LIZYNY W MIESZANKACH O OBNI ONEJ 
ZAWARTO CI BIA KA DLA TUCZNIKÓW 

EVALUATION OF DIFFERENT SOURCE OF LYSINE IN FATTENING PIG 
FEED OF LOW PROTEIN LEVEL 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 
2 Evonik Degussa International AG, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, 

*e-mail: martyna_batorska@sggw.pl  
 

Koszty paszy w tuczu wi  stanowi  do 70-75% kosztów ponoszonych w tej produkcji. Wa ne 
staje si  znalezienie takich komponentów mieszanek, które pozwol  obni y  koszty ywienia przy
utrzymaniu wysokich wska ników produkcyjnych. Dodatek aminokwasów, przy zmniejszonym 
udziale poekstrakcyjnej ruty sojowej w mieszance, jest jednym z rozwi za  poprawiaj cych wyko-
rzystanie paszy poprzez pokrycie zapotrzebowania rosn cych wi  na aminokwasy limituj ce, przede 
wszystkim lizyn . W Polsce i UE powszechnie stosowanym dodatkiem jest lizyna-HCl. W do wiad-
czalnym tuczu 3-fazowym zastosowano dodatek siarczanu lizyny (Biolys®70) w miejsce lizyny-HCl 
w dietach o obni onym vs standardowym poziomie bia ka. Biolys®70 jest innowacyjnym ród em 
lizyny, zawiera tak e cenne produkty uboczne jej fermentacji. Tucz miesza ców 3-rasowych (pbz ×
wbp × duroc) w tuczarni indywidualnej i monitorowanych warunkach rodowiskowych (temperatura,
wilgotno ) trwa  88 dni, tj. od 28,9 kg do 106,4 kg masy cia a. Tucz podzielono na trzy fazy: grower 1
(25-45 kg m.c.), grower 2 (45-70 kg m.c.) i finiszer (>70 kg m.c.). Zwierz ta przydzielono metod  
analogów do 4 grup do wiadczenia: grupa I – standardowy poziom bia ka + lizyna-HCL; grupa II –
obni ony poziom bia ka + Biolys®70; grupa III – obni ony poziom bia ka + lizyna-HCl; grupa IV –
standardowy poziom bia ka + Biolys®70. Zawarto  bia ka w dietach mi dzy grupami ywieniowymi 
I i IV vs II i III ró ni a si  o 8%, 18% i 14% odpowiednio dla grower 1, grower 2 i finiszer. Mieszanki 
o obni onym poziomie bia ka uzupe niono w aminokwasy syntetyczne: DL-metionina, L-tryptofan 
i L-walin . winie mia y sta y dost p do paszy i wody (poid a smoczkowe). Oceniono efektywno  
tuczu wyra on  dobowymi przyrostami masy cia a i zu yciem paszy, na linii ubojowej w Zak adach 
mi snych okre lono parametry oceny rze nej (EUROP): mas  tuszy ciep ej, wysoko  pol dwicy,
grubo  s oniny i mi sno  tusz. Wykonano uproszczon  kalkulacj  ekonomiczn . Obliczenia staty-
styczne wykonano z zastosowaniem pakietu (SPSS 21). 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic mi dzy grupami do wiadczenia w cechach
tucznych. ród o lizyny (lizyna-HCl vs Biolys®70) nie mia o istotnego wp ywu na przyrosty masy 
cia a, d ugo  tuczu i zu ycie paszy. rednie przyrosty masy cia a wynosi y ponad 880 g, a zu ycie 
paszy 2,97 kg/kg przyrostu w tuczu. Najszybciej ros y i mia y najni sze zu ycie paszy tuczniki 
z grup III i IV, odpowiednio 904 g/dzie  i 2,91 kg/kg oraz 884 g/dzie  i 2,92 kg/kg. Stosowanie 
ni szego poziomu bia ka w paszy dla rosn cych wi  w tuczy 3-fazowym nie wp yn o negatywnie 
na wyniki tuczu w porównaniu ze standardowym poziomem bia ka w diecie. ród o lizyny (lizyna-
HCl vs Biolys®70) i poziom bia ka w mieszance nie mia y wp ywu na jako  tusz (P > 0,05). Obli-
czona korelacja Pearsona wykaza a, e wraz ze wzrostem masy tuszy spada a jej mi sno  (p >
0,05) i zwi ksza a si  grubo  s oniny grzbietowej (p  0,01). Uproszczona kalkulacja ekonomiczna 
wykaza a wi kszy dochód z wyprodukowania jednego tucznika ywionego pasz  o obni onym 
poziomie bia ka ni  przy jego standardowym poziomie odpowiednio 67,56 z  i 51,39 z , je li stoso-
wano w diecie lizyn -HCl i Biolys®70. Dodatek Biolys®70 do mieszanki o standardowym poziomie 
bia ka przyniós  wi kszy dochód 46,61 z  z jednego tucznika w porównaniu z lizyn -HCl (12,41 z ). 
Stosowanie lizyny w formie Biolys®70 w mieszankach dla tuczników o standardowym i obni onym
poziomie bia ka da o podobne wyniki jak przy podawaniu lizyny-HCl. 
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Pawe  Bieli ski, Anna Rekiel*, Justyna Wi cek  

WP YW DODATKU ARGININY W YWIENIU LOCH NA ZMIANY MASY 
CIA A I PRODUKCYJNO   

THE IMPACT OF ADDING ARGININE IN NUTRITION OF SOWS ON THEIR 
BODY WEIGHT CHANGE AND PRODUCTIVITY 

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  
Katedra Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej,  

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, *e-mail: anna_rekiel@sggw.pl 
 

Przy zwi kszaj cym si  potencjale rozrodczym loch zasadna jest modyfikacja ich ywienia w celu 
pokrycia rosn cego zapotrzebowania na energi  i sk adniki pokarmowe (Ji 2004, Rekiel i in. 2015). Poza 
zmianami ilo ciowymi zmianie podlega te  jako  ywienia loch w ró nych fazach cyklu rozrodczego, 
m.in. poprzez dodatek aminokwasów syntetycznych do paszy (Ramanau i in. 2004, Rehfeldt i in. 2012, Wu 
i in. 2013, Rekiel i in. 2014, Rutkowski i in. 2014). Dzia ania te maj  na celu popraw  produkcyjno ci loch, 
wyra on  liczb  urodzonych i odchowanych prosi t, ilo ci  i jako ci  siary i mleka oraz kondycj  matek 
(Bojcuková i Kratký 2006, Beyer i in. 2007, Heo i in. 2008, Yang i in. 2009).  

Celem bada  by o okre lenie wp ywu dodatku argininy w ywieniu loch pro nych i karmi cych na
zmiany masy cia a w cyklu rozrodczym i ich wyniki produkcyjne. 

Badaniami obj to 24 lochy miesza ce F1 (pbz × wbp), które po inseminacji podzielono na dwie 
grupy, kontroln   K (12 sztuk) i do wiadczaln   D (12 szt.). Do mieszanek dla loch do wiadczalnych,
pro nych i karmi cych, dodano aminokwas (L-arginina 98%), w ilo ci odpowiednio: 0,3 i 0,5 kg/ton  
paszy. Mieszank  z dodatkiem Arg ywiono lochy od 4. tygodnia po kryciu. W ywieniu loch kontrolnych
nie stosowano dodatku Arg. Lochom pro nym dawk  mieszanki zmieniano, ró nicuj c jej ilo  w zale -
no ci od fazy ci y i kondycji. Do 30. dnia w cznie zadawano dziennie ok. 2,2 kg mieszanki na loch , od 
31. do 75. dnia ok. 2,7 kg/szt./dz., od 76. do 110. dnia ci y 3,2 kg/szt./dz. Przed porodem dawka wynosi a 
2,2 kg/szt./dz., a po porodzie stopniowo by a zwi kszana. Lochom karmi cym mieszank  podawano 
zgodnie z zapotrzebowaniem, które ustalono w oparciu o normy (1993), tj. 2,2 kg/loch  dziennie (zapo-
trzebowanie bytowe) i 0,5 kg na ka de prosi , najcz ciej ad libitum, gdy  mioty by y liczne. W pier-
wszym okresie ci y czne pobranie mieszanki wynios o ok. 66 kg, w drugim 119 kg, w trzecim 109 kg,
przed porodem 9 kg (razem 303 kg). Lochy w laktacji pobra y cznie od 145 do 165 kg mieszanki. Od 
5. dnia po urodzeniu prosi ta dokarmiano mieszank  pe noporcjow  sypk  przygotowan  w gospodarstwie. 
Lochy wa ono przy kryciu i po odsadzeniu miotu. Kontrolowano liczb  prosi t urodzonych ywo i odcho-
wanych do 21. i 28. dnia oraz mas  miotu przy urodzeniu i indywidualn  mas  cia a prosi t w dniu odsa-
dzenia. Kontrolowano te  dzie , w którym prosi ta pobra y 100 g paszy/szt./dzie . Okre lenie dnia by o 
mo liwe poprzez podawanie w kolejnych dniach dokarmiania mieszanki w ilo ci 50 g na prosi , rano
i wieczorem, oraz kontrol  niewyjedzonej paszy a  do dnia, w którym pasza pobrana by a w ca o ci. 

Uzyskano porównywalne wyniki produkcyjne w grupach K i D. Lochy rodzi y i odchowywa y liczne 
mioty (odpowiednio w grupie K: 13,75, 12,25 szt. i D: 13,75, 12,00 szt.). Po 28-dniowym odchowie 
odsadzone prosi ta wa y y rednio 7,54 (grupa K) i 7,51 kg (grupa D), przy porównywalnych przyrostach
dobowych: 225,4 g (K), 224,7 g (D). Prosi ta z grupy kontrolnej pobiera y pe n  porcj  paszy (100
g/szt./dz.) w 11,9. dniu, z grupy do wiadczalnej w 13,7. dniu. Padni cia prosi t z grupy D vs K by y nieco 
wi ksze (ró nica  1,79 pkt. proc.) i wynios y 12,73% oraz 10,91%. Od pokrycia loch do odsadzenia 
miotów odnotowano u niektórych samic spadek masy cia a, w grupie K u 4 z 12 sztuk, a w grupie D u 10
z 12 sztuk. Jednocze nie stwierdzono du o wi ksze skrajne zmiany masy cia a u pojedynczych loch w gru-
pie K (-18,3%, +13,2%) ni  D (-10,7%, +4,6%); wynik ten przemawia za stosowaniem dodatku argininy
w ywieniu loch. Przy stosowaniu zwi kszonej poda y niektórych aminokwasów do paszy dla loch pro -
nych i karmi cych uzyskiwano do  cz sto popraw  wyników analitycznych i produkcyjnych (Ramanau 
i in. 2004, Heo i in. 2008, Rehfeldt i in. 2012, Wu i in. 2013, Rutkowski i in. 2014). Uzasadnia to nie tylko 
kontynuacj  bada  w asnych, ale te  ich rozszerzenie o dodatkowe wska niki. 
 

 

 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej 

Bydgoszcz ’2015

 

132 

Maria Bocian*, Wojciech Kapela ski, Hanna Jankowiak, Weronika Putto  

WYNIKI OCENY PRZY YCIOWEJ I U YTKOWO  ROZP ODOWA LOCH 
PODSTAWOWYCH RAS MATECZNYCH Z REGIONU POMORZA I KUJAW  

RESULTS OF EVALUATION ALIVE THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE 
OF BASIC MATERNAL BREED SOWS FROM THE REGION OF POMERANIA 

AND KUJAWY 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni,  

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  
*e-mail: bocian@utp.edu.pl 

 
Analizie statystycznej poddano wyniki oceny przy yciowej i u ytkowo ci rozp odowej 198 

loch rasy wielkiej bia ej polskiej (wbp) i 96 loch polskiej bia ej zwis ouchej (pbz) u ytkowanych 
w jednym z gospodarstw hodowli zarodowej regionu Pomorza i Kujaw. Warunki rodowiskowe 
utrzymywanych zwierz t by y jednakowe. Oceniono 1188 miotów od loch rasy wbp i 576 miotów
od loch rasy pbz  po 6 kolejnych od ka dej lochy. Wszystkie mioty pozyskano i odchowano 
w latach 2009-2014. Dane hodowlano-produkcyjne, które poddawano analizie statystycznej, po-
chodzi y z oficjalnej dokumentacji zootechnicznej tworzonej i gromadzonej przez Polski Zwi zek 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Oddzia  w Bydgoszczy. W ocenie przy y-
ciowej loch uwzgl dniono takie cechy, jak: liczba sutków, masa cia a loszek, standaryzowane przy-
rosty dobowe, standaryzowana grubo  s oniny, procentowa zawarto  mi sa w ciele. W ocenie
u ytkowo ci rozp odowej okre lono: wiek pierwszego oproszenia, liczb  prosi t urodzonych ogó-
em, ywych w 1. i 21. dniu ycia, miertelno  prosi t od 1. do 21. dnia, liczb  loszek i knurków 

w 21 dniu, okres mi dzymiotu. 
Wyniki oceny przy yciowej badanych loch wskazywa y na ich wysok  warto  hodowlan , 

a ró nice mi dzy rasami okaza y si  minimalne i statystycznie nieistotne. Wska niki u ytkowo ci 
rozp odowej kszta towa y si  znacz co korzystnie, w wi kszo ci przypadków wyra nie wy ej ni
rednia krajowa odno nej cechy. Wiek pierwszego oprosienia okaza  si  dla obu ras jednakowy

i wskazywa  na krycie w wieku 8 miesi cy. Pierwiastki charakteryzowa y si  wysok  p odno ci  
(12,17 prosi t wbp i 12,33 pbz), a najwi ksz  liczb  prosi t osi gn y lochy obu ras w miocie trze-
cim (odpowiednio: 12,75 i 12,72). Wysoki poziom p odno ci zosta  utrzymany do miotu szóstego. 
Pierwiastki rodzi y tak e mniej prosi t martwych i notowano u nich najmniej strat prosi t w okresie 
odchowu. U loch rasy pbz w miotach szóstych prosi t martwych rodzi o si  najwi cej (p  0,05). 
Obserwowano wyd u enie okresu mi dzymiotu u loch rasy pbz w stosunku do wbp w okresie do
urodzenia trzeciego miotu (ró nica 7-8 dni, statystycznie wysoko istotna). Obliczone korelacje pro-
ste (Rxy) wykaza y statystyczn  istotno  wspó czynników mi dzy mas  cia a w dniu oceny a liczb  
sutków u loch pbz (-0,214) oraz u loch wbp mi dzy szacowan  mi sno ci  a liczb  rodzonych pro-
si t (0,284).  

W pracy potwierdzono wysoki potencja  rozrodczy loch hodowanych na terenie Pomorza i Ku-
jaw, ich wysok  produkcyjno  i przydatno  dla krajowej hodowli.  
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Alicja Borowska1*, Henry Reyer2 , Klaus Wimmers2, Patrick Varley3, Tomasz Szwaczkowski1

DETEKCJA REGIONÓW GENOMU WARUNKUJ CYCH CECHY U YTKOWE 
WI  PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY ENTROPII – PIERWSZE WYNIKI 
DETECTION OF GENOME REGIONS DETERMINING PERFORMANCE 

TRAITS IN PIGS BY THE USE OF ENTROPY ANALYSIS – FIRST RESULTS 
1 Poznan University of Life Sciences in Pozna , Department of Genetics and Animal Breeding, Division of 

Horse Breeding, 
2 Leibniz Institute of Farm Animal Biology, Dummerstorf, Institute of Genome Biology, Germany,  

3 Sion Road, Kilkenny, Hermitage Genetics, Ireland, 
*e-mail: aborek@up.poznan.pl 

 
W ostatnich latach opisano wiele podej  statystycznych do poszukiwania efektów SNPów na 

cechy zwierz t gospodarskich. Jednym z nich jest analiza entropii, ukierunkowana g ównie na ana-
liz  cech dyskretnych. Celem bada  by a detekcja SNPów, przy u yciu metody entropii, z istotnym 
wp ywem na cechy u ytkowe wi .  

Badaniami obj to 940 osobników. Analizowano nast puj ce cechy: grubo  s oniny – BF, 
liczba dni do osi gni cia 110 kg masy cia a – D110, warto  hodowlana D110 – BVD110, wspó -
czynnik konwersji paszy  FCR, warto  hodowlana FCR – BVFCR, zawarto  mi sa w tuszy –
PCL (uzyskana za pomoc  ultra-sonic scanner ‘piglog 105’), warto  hodowlana PCL – BVPCL, 
terminal line index dla Maxgro – TLIMG, warto  hodowlana liczby ywo urodzonych prosi t –
BVNBA, warto  hodowlana masy urodzeniowej – BVBWT, warto  hodowlana miotu/loch /rok -
BVLSY. Warto ci cech sklasyfikowano wed ug kwartyli. Dane molekularne obejmowa y 61565 
SNPów. Zastosowano dwa kryteria ich selekcji: call rate (0,95) oraz MAF (0,03). W wyniku tego 
w analizie entropii uwzgl dniono 52920 SNPów. Wspó czynniki entropii i entropii warunkowej 
oszacowano dla ka dego locus. Na podstawie tych wyników wybrano po 100 najwa niejszych 
SNPów dla ka dej z cech. Obliczenia przeprowadzono przy u yciu pakietu statystycznego R. Gene-
ralnie, ka de 100 SNPów (dla poszczególnych cech) by o zlokalizowanych w ró nych chromoso-
mach. Jednak z drugiej strony da y zauwa y  si  pewne tendencje. Poni ej podano wykaz najbar-
dziej „nasyconych SNPami” chromosomów  co najmniej 10  dla analizowanych cech. 

BF D110 BVD110 FCR BVFCR PCL BVPCL TLIMG BVNBA BVBWT BVLSY 
8(20) 
5(17) 
1(14) 

  1(19) 
14(11) 

4(19) 
7(18) 
6(14) 
1(12) 

1(16) 14(14) 
17(14) 
  4(12) 
  9(10) 

  1(26) 
12(11) 
  5(10) 
14(10) 

  1(51) 
  7(12) 
13(11) 

  1(23) 
17(11) 
  7(10) 

13(33) 
  1(13) 
  4(12) 

15(23) 
16(23) 
  1(12) 

15(36) 
13(14) 

W nawiasach podano liczb  SNPów. 

Przeprowadzone badania wykaza y istotne regiony genomu wini warunkuj ce cechy u ytko-
we. Najwi cej z nich zlokalizowanych jest w chromosomie 1.  
Badania finansowane w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP7/2007-2013) jako 
cz  projektu ECO-FCE (No. 311794).  
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Dorota Bugnacka1*, Bartosz Karpi ski1, Jacek Bia kowski2 

EFEKTYWNO  ODCHOWU PROSI T ODSADZONYCH I WARCHLAKÓW 
YWIONYCH MIESZANK  Z UDZIA EM BIA KA ZIEMNIACZANEGO  

THE REARING EFFECTS OF WEANED PIGLETS AND WEANERS FED DIET 
WITH ADDITION OF POTATO PROTEIN  

1 Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, 2 BioFeed Sp. z o.o., 

*e-mail: dorotabu@uwm.edu.pl 
  

Tempo wzrostu prosi t i warchlaków jest miernikiem ich potencja u genetycznego, stanu zdrowia, warun-
ków utrzymania i jako ci ywienia. Zwierz ta m ode, z nie w pe ni jeszcze rozwini tym uk adem pokarmowym, 
potrzebuj  ywienia na najwy szym poziomie zarówno pod wzgl dem sk adu mieszanki, jak te  jej warto ci
pokarmowej. W okresie nast puj cym po odsadzeniu, gdy najcz ciej s  one przenoszone do innego pomiesz-
czenia (odchowalni), po przej ciu na system ywienia wy cznie paszami sta ymi, prosi ta s  poddawane dzia a-
niu szeregu bod ców stresogennych. Jest to cz sto przyczyn  obni enia ich produkcyjno ci, co manifestuje si  
przede wszystkim spowolnieniem tempa wzrostu, jak te  wyst powaniem charakterystycznych dla tego okresu 
odchowu schorze , takich jak biegunki i choroba obrz kowa. Dlatego te  stale poszukuje si  takich dodatków do 
paszy, które mog yby nie tylko stymulowa  spo ycie paszy i jej wykorzystanie, ale które skutecznie wp ywa yby 
na popraw  stanu zdrowia m odych zwierz t poprzez dzia anie immunomoduluj ce, antybakteryjne, antywiru-
sowe czy przeciwzapalne. W tym celu stosowane s  dodatki zio owe (w postaci suszu lub ekstraktów), probioty-
ki, prebiotyki lub synbiotyki. Jednak e ich skuteczno  jest ró na i nie zawsze potwierdzona w wi kszej liczbie 
bada . Jednym z dodatków, który poprzez zawarto  specyficznych peptydów, maj cych dzia anie przeciwbak-
teryjne, móg by wp ywa  stymuluj co na produkcyjno  prosi t i warchlaków, jest bia ko ziemniaczane. Dodat-
kowo sk ad tego bia ka oraz jego strawno  s  zbli one do bia ka m czki rybnej. Celem bada  by a ocena wyni-
ków odchowu warchlaków ywionych mieszank  z dodatkiem bia ka ziemniaczanego. 

Badania przeprowadzono na 60 prosi tach PIC. Po trwaj cej 35 dni laktacji odsadzano je, przenoszono do 
odchowalni i aby unikn  problemów zdrowotnych i depresji wzrostu, ywiono jeszcze 10 dni mieszank  pre-
starter, stosowan  w okresie przed odsadzeniem. Przez kolejne 4 dni zwierz ta przyzwyczajano do paszy do-
wiadczalnej, po czym rozpoczynano w a ciwy okres bada . Zwierz ta podzielono, bior c pod uwag  ich po-

chodzenie, mas  cia a i p e , na trzy grupy: (K) kontroln , ywion  standardow  diet  zbo owo-sojow , zbilan-
sowan  na bazie w asnych zbó , ruty poekstrakcyjnej sojowej oraz premiksu; (D1) – do wiadczaln , ywion  
mieszank  z dodatkiem 2,5% bia ka ziemniaczanego oraz (D2) – do wiadczaln , ywion  pasz  zawieraj c  5% 
bia ka ziemniaczanego. Stosowane bia ko ziemniaczane charakteryzowa o si  zawarto ci  16,10 MJ EM, 82% 
bia ka ogólnego, 6% w ókna surowego i 3% t uszczu surowego. Zwierz ta ywiono ad libitum, pasz  zadawan  
do autokarmników. Do wiadczenie trwa o cznie 28 dni, do osi gni cia przez warchlaki planowanej masy cia a 
30 kg. Kontrolne wa enia indywidualne zwierz t odbywa y si  w 1., 14 i 28. dniu bada . Otrzymane dane opra-
cowano statystycznie z wykorzystaniem programu Statistica 8.0. 

Pocz tkowa masa cia a prosi t odsadzonych w badanych grupach nie ró ni a si  istotnie statystycznie
i wynosi a: 16,2; 15,7 i 16,4 kg, odpowiednio w grupach K, D1 i D2. W I. okresie bada  (1.-14. dzie ) stwier-
dzono, e zwierz ta z grupy D1, ywione mieszank  z udzia em 2,5% bia ka ziemniaczanego, przyrasta y wyso-
ko istotnie szybciej (498 g, poprawa o 14,2%) w porównaniu z grup  kontroln  (436 g). Warto  tej cechy 
w grupie D2 (472 g) nie ró ni a si  istotnie w porównaniu z pozosta ymi badanymi grupami. Zale no ci tych nie 
zaobserwowano w drugim etapie bada  (15.-28. dzie ), jednak e nadal utrzymywa a si  tendencja do szybszego
tempa wzrostu warchlaków z grupy D1 (656 g) i D2 (652 g) w stosunku do zwierz t z grupy K (600 g). W ca-
ym okresie bada  (1.-28. dzie ) potwierdzono (P  0,05) zró nicowanie tempa wzrostu pomi dzy warchlakami 

z grup D1 (577 g) i D2 (562 g) a zwierz tami z grupy K (518 g). A zatem warchlaki z grupy D1 przyrasta y 
o 11,4, a z grupy D2 o 8,5% szybciej w porównaniu ze zwierz tami z grupy kontrolnej. W zakresie spo ycia 
paszy nie zanotowano ró nic istotnych statystycznie, a w ca ym okresie bada  wynosi o ono rednio w kolej-
nych grupach: 1,13; 1,13 i 1,09 kg. Podobnie nie zanotowano ró nic istotnych w odniesieniu do wykorzystania 
paszy na 1 kg przyrostu masy cia a, jednak zaobserwowano wa n  zale no  z punktu widzenia praktyki zoo-
technicznej, jako e lepsz  warto ci  tej cechy charakteryzowa y si  warchlaki z grup D1 (1,90 kg) i D2 (1,89
kg) w porównaniu ze zwierz tami z grupy K (2,13 kg). Reasumuj c mo na stwierdzi , e zastosowanie bia ka 
ziemniaczanego jako dodatku do mieszanki dla prosi t odsadzonych i warchlaków wp yn o pozytywnie na 
produkcyjno  zwierz t.  
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Dorota Bugnacka*, Grzegorz Ko czalski  

WP YW D UGO CI LAKTACJI I WIEKU LOCH NA WYNIKI ODCHOWU  
ICH POTOMSTWA OD URODZENIA DO UBOJU  

THE EFFECT OF LACTATION LENGHT AND SOWS AGE  
ON REARING RESULTS OF THEIR OFFSPRING FROM BIRTH TO 

SLAUGHTER 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Osztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: dorotabu@uwm.edu.pl 
 

Wyniki u ytkowo ci rozp odowej loch s  uzale nione od liczby odchowanych prosi t oraz cz stotli-
wo ci oprosze , warunkowanej d ugo ci  cyklu rozp odowego. Prawid owo ywione, przebywaj ce 
w optymalnych warunkach mikroklimatu i zdrowe lochy powinny ja owi  nie d u ej ni  5-7 dni. W takim 
przypadku mo na si  stara  skróci  cykl rozp odowy poprzez skrócenie laktacji. Jednak e zawsze nale y 
bra  pod uwag  wi ce si  z tym ryzyko. Stres, zmiana sposobu ywienia i przeniesienie prosi t do od-
chowalni mog  spowodowa  obni enie odporno ci, zwi kszenie podatno ci na choroby i na skutek tego
os abienie tempa wzrostu i zwi kszenie miertelno ci. Dodatkowo lochy najm odsze, czyli pierwiastki, s  
mniej p odne i mog  by  mniej mleczne w porównaniu z lochami wieloródkami, a ich prosi ta przy odsa-
dzeniu mog  by  l ejsze. Celem bada  by o okre lenie wp ywu d ugo ci laktacji (21, 28 lub 35 dni) oraz 
pochodzenia od loch pierwiastek lub wieloródek na wyniki produkcyjne wi  od dnia urodzenia do uboju. 

Badania przeprowadzono w chlewni towarowej (stado podstawowe 100 loch). Obserwacjami obj to
18 loch F1 (wbp × pbz) i ich potomstwo pochodz ce po knurach rasy duroc: 9 miotów od loch pierwiastek, 
i 9 miotów od loch wieloródek. Podzielono je losowo na 3 grupy do wiadczalne, po 3 mioty w grupie. 
Prosi ta z grupy (1) odsadzano w 21. dniu laktacji, z grupy (2) – w 28. dniu, a z (3) – w 35. dniu. Wa enia 
indywidualne wykonywano w: 1., 7., 21., 28. i 35 dniu ycia prosi t, w 7. i 14. dniu po odsadzeniu oraz 
w dniu rozpocz cia i zako czenia tuczu. Dokarmianie prosi t rozpoczynano w 7. dniu laktacji, a w dniu
odsadzenia przenoszono je do odchowalni. Zabiegi profilaktyczne i program ywienia zwierz t by y takie 
same we wszystkich grupach. Analizowano równie  mi sno  tusz pozyskanych od badanych tuczników. 
Uzyskane dane liczbowe poddano dwuczynnikowej (wiek, d ugo  laktacji) analizie wariancji w uk adzie
nieortogonalnym. Istotno  ró nic pomi dzy badanymi grupami okre lano za pomoc  testu Duncana.  

P odno  rzeczywista loch pierwiastek wynosi a 9,66, a loch wieloródek – 10,66. Z 1. miotu urodzo-
nego przez pierwiastk  odchowano istotnie mniej tuczników (7,66) ni  od loch wieloródek (8,67). Pier-
wiastki rodzi y jednak prosi ta istotnie statystycznie ci sze (1,54 kg) ni  lochy wieloródki (1,48 kg). Za-
le no  ta utrzymywa a si  do ko ca odchowu prosi t, a przyrosty dzienne prosi t odchowywanych przez 
pierwiastki by y przez ca y okres ich odchowu wysoko istotnie wy sze w porównaniu z przyrostami prosi t 
od loch wieloródek. W okresie dwóch tygodni po odsadzeniu stwierdzono, e tempo wzrostu prosi t odsa-
dzanych w 21. dniu ycia by o wysoko istotnie ni sze w stosunku do prosi t odsadzanych w 28. i 35. dniu 
ycia. Najni sze tempo wzrostu osi gn y prosi ta pochodz ce od loch pierwiastek i odsadzone w 21. dniu
ycia (152 g), za  najwy sze – prosi ta odsadzone w 35. dniu ycia (268 g – prosi ta od loch pierwiastek

i 291 g – prosi ta od loch wieloródek). Stwierdzono te , e niezale nie od pochodzenia, wcze nie odsadzo-
ne prosi ta (gr. 1) reagowa y na stres odsadzeniowy istotnym spadkiem tempa wzrostu dopiero w 2. tygo-
dniu po odsadzeniu. Bior c pod uwag  tylko pochodzenie stwierdzono, e w ca ym 2-tygodniowym okre-
sie odchowu po odsadzeniu prosi ta od loch wieloródek przyrasta y istotnie szybciej (203 g) ni  prosi ta od 
loch pierwiastek (136 g). Prosi ta loch pierwiastek reagowa y na stres poodsadzeniowy istotnym spadkiem
tempa wzrostu w 1. tygodniu po odsadzeniu. Analizuj c przyrosty w okresie tuczu (gr. 1 – 799, gr. 2 – 822, 
gr. 3 – 804 g), a tak e przyrosty yciowe badanych zwierz t (661, 677 i 676 g, w grupach 1, 2 i 3), mo na 
wnioskowa , e najlepsze wyniki odchowu osi gni to w grupach zwierz t odsadzonych w 28. lub 35. dniu 
ycia, niezale nie od ich pochodzenia od loch pierwiastek lub wieloródek. Mi sno  tusz tuczników z gru-

py 3. by a te  wysoko istotnie wy sza (58,74%) w porównaniu z uzyskan  zarówno w gr. 1 (57,55%), jak 
2 (56,85%). Nie stwierdzono wp ywu pochodzenia tuczników na warto  tej cechy. Mo na zatem stwier-
dzi , e w warunkach badanego obiektu zalecanym terminem odsadzania prosi t jest 28., a optymalnym –
35. dzie  laktacji. 
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Dorota Bugnacka*, Iza Anna Mossakowska  

WYNIKI TUCZU WI  I OCENA SMAKOWITO CI MIESZANEK 
PE NOPORCJOWYCH Z UDZIA EM GROCHU (Pisum sativum L.)  

I PREPARATU ENZYMATYCZNEGO 

THE RESULTS OF GROWING-FINISHING PIGS REARING AND 
PALATABILITY OF DIETS CONTAINING PEA (Pisum sativum L.)  

AND ENZYMATIC PREPARATION 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn *e-mail: dorotabu@uwm.edu.pl 
 

Ze wzgl du na stosunkowo wysok  zawarto  bia ka ogólnego oraz mo liwo  uprawy w warunkach 
krajowych nasiona grochu siewnego (Pisum sativum L.), podobnie jak nasiona innych ro lin str czkowych, 
mog  by  warto ciowym ród em bia ka w ywieniu trzody chlewnej. Stosowane jako cz ciowy ekwiwa-
lent drogiej, importowanej poekstrakcyjnej ruty sojowej, nasiona grochu mog  obni y  koszty ywienia, 
a tym samym poprawi  efektywno  produkcji trzody chlewnej. Zwi kszaj c bilans bia ka pochodzenia 
krajowego w ywieniu wi , mo na równie  wp yn  pozytywnie na struktur  gleby, zmianowanie, a wi c 
wpisa  si  w trend rolnictwa zrównowa onego. Ze wzgl du na zawarto  zwi zków anty ywieniowych 
(inhibitory proteaz, lektyny, taniny, -galaktozydy) stosowanie nasion grochu powinno by  jednak ograni-
czone do grupy tuczników. Stosuj c dodatek preparatów enzymatycznych mo na te  wp yn  na popraw  
strawno ci i wyzyskania energii z mieszanki z udzia em nasion grochu.  

Celem bada  by a wst pna analiza u ytkowo ci tucznej wi  ywionych standardow  mieszank  zbo-
owo-sojow , mieszank  zbo owo-sojow  z udzia em nasion grochu siewnego odmiany „LUKS” lub te  

z udzia em grochu i preparatu enzymatycznego. Planowano równie  zweryfikowa  hipotez , e ywienie
mieszankami z udzia em grochu mo e obni y  koszty produkcji tuczników, a tym samym poprawi  efek-
tywno  tuczu. Do wiadczalny tucz II-fazowy przeprowadzono na 12 (6 loszek i 6 wieprzków) miesza -
cach F1 (wielka bia a polska x polska bia a zwis oucha), o redniej pocz tkowej masie cia a 30,5 kg, po-
dzielonych na trzy grupy: (K) – kontroln , ywion  mieszank  zbo owo-sojow ; (G) – do wiadczaln , 
ywion  diet  z udzia em 25% grochu w mieszance PT1 i 22,5% w mieszance PT2 oraz (GE) – do wiad-

czaln , ywion  pasz  z udzia em 25% grochu i zawieraj c  dodatek 0,2% preparatu enzymatycznego
w mieszance PT1 i 22,5% nasion grochu i 0,1% preparatu enzymatycznego w mieszance PT2. Preparat
enzymatyczny zawiera : -ksylanaz , -glukanaz , -amylaz  i proteaz . Zwierz ta traktowano indywidu-
alnie. Dwa trwaj ce po 28 dni testy preferencji badanych w tuczu mieszanek wykonano metod  wolnego 
wyboru na 8. indywidualnie traktowanych miesza cach F1 (wbp × pbz, 4 loszki i 4 wieprzki), przy czym 
I test smakowito ci rozpocz to przy redniej masie cia a 31,33 kg, a II test – 72,81 kg. 

W trakcie trwania ca ego tuczu do wiadczalnego rednie dzienne przyrosty masy cia a tuczników
z grupy GE by y istotnie statystycznie ni sze (810 g) w porównaniu z tempem wzrostu tuczników zarówno 
z grupy kontrolnej (893 g), jak te  z grupy G (881 g). ywienie wi  mieszank  z udzia em nasion grochu 
odmiany ”LUKS” (G), a tak e z udzia em grochu i dodatku preparatu enzymatycznego (GE) w okresie
ca ego tuczu nie wp yn o statystycznie istotnie na wykorzystanie paszy przez badane zwierz ta (odpo-
wiednio: 2,62 i 2,70 kg/kg w grupach G i GE) w porównaniu z wykorzystaniem paszy osi gni tym przez
tuczniki z grupy kontrolnej (K) – 2,58 kg/kg. Mo na wi c stwierdzi , e zastosowanie preparatu enzyma-
tycznego w ywieniu wi  (grupa GE) nie wp yn o pozytywnie na wyniki tuczu. Z kolei oba przeprowa-
dzone testy preferencji pasz wykaza y, e najni sz  smakowito ci  charakteryzowa y si  mieszanki
z udzia em grochu (G1 i G2) w stosunku do pozosta ych badanych diet (tj. K1, K2, GE1, GE2). Bior c 
jednak pod uwag  koszt produkcji badanych mieszanek oraz koszt produkcji i zysk ze sprzeda y 1 tucznika 
(tj. 39,10 z  w grupie G; 12,55 z  w grupie GE, i 11,95 z  w grupie K), mo na stwierdzi , e najwy sz  
efektywno  produkcji uzyskano w grupie G, w której zastosowano nasiona grochu siewnego jako cz -
ciowy ekwiwalent poekstrakcyjnej ruty sojowej. Pozwoli o to na obni enie kosztów produkcji mieszanek 

pe noporcjowych dla tuczników i w po czeniu z uzyskanymi parametrami tuczu badanych zwierz t po-
zwoli o na uzyskanie najwy szej efektywno ci tuczu.  
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Dorota Bugnacka*, Damian Wierzchowski  

EFEKTYWNO  ODCHOWU PROSI T SS CYCH I ODSADZONYCH 
POCHODZ CYCH OD LOCH YWIONYCH MIESZANK  Z DODATKIEM 

PREPARATU STYMULUJ CEGO MLECZNO   
THE REARING EFFECTS OF SUCKLING AND WEANED PIGLETS DERIVED 

FROM SOWS FED DIET WITH ADDITION OF PREAPARATION INFLUENSING
MILK YIELD  

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, 
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: dorotabu@uwm.edu.pl 

 
Mleczno  lochy jest podstawow  cech  warunkuj c  przyrost dzienny prosi t i ich mas  cia a przy odsa-

dzeniu. Na jej warto  wp ywa wiele czynników, takich jak rasa i wiek lochy, jej kondycja, liczba czynnych
gruczo ów mlecznych, liczba prosi t w miocie, jako  ywienia (poda  energii, bia ka, aminokwasów egzogen-
nych oraz zwi zków mineralnych w paszy), warunki utrzymania i poziom stresu. Lochy ras i linii matecznych 
charakteryzuj  si  bardzo dobra mleczno ci , jednak ich rosn ca produkcyjno , a wi c wi ksza liczba urodzo-
nych i odchowywanych prosi t powoduje, e mog  mie  one nieco gorsze warunki do wzrostu, zw aszcza 
w miotach loch pierwiastek. Dlatego stale poszukuje si  takich dodatków do paszy, które mog yby nie tylko
stymulowa  organizm lochy do produkcji wi kszych ilo ci mleka, ale te  wp ywa  na jego sk ad oraz poprawia
zdrowotno  loch. W tym celu stosowane s  dodatki zio owe (susz lub ekstrakty), CLA, chlorek choliny,
L-karnityna, kwas foliowy, oligosacharydy, witaminy (A, E, C), fruktoza, sacharoza, dro d e. Dodatki te cz sto
zalecane s  do stosowania nie tylko w trakcie samej laktacji, ale ju  w okresie wysokiej ci y. Cz  z nich, 
poza wp ywem na ilo  produkowanego mleka, ma te  wp yw stymuluj cy uk ad odporno ciowy lochy oraz
agodz cy objawy stresu, zw aszcza w okresie oko oporodowym. Jednak e ich skuteczno  jest ró na i nie zaw-

sze potwierdzona w wi kszej liczbie bada . Celem bada  by a ocena efektywno ci dzia ania komercyjnego 
preparatu stymuluj cego mleczno  na wyniki odchowu prosi t ss cych i odsadzonych. 

Badania przeprowadzono na 14 lochach pierwiastkach rasy wielkiej bia ej polskiej, krytych knurem (duroc 
× pietrain). Po przeniesieniu na porodówk  na 14 dni przed planowanym terminem porodu, lochy losowo przy-
dzielano do jednej z dwóch grup: kontrolnej (K) – 7 loch (i 71 urodzonych przez nie prosi t) lub do wiadczalnej 
(D) – 7 loch (i 73 prosi ta). Od tego dnia lochy obu grup ywiono mieszank  dla loch karmi cych, zbilansowan  
na bazie zbó  i 20% MPU (koncentratu). Lochy z grupy D, zgodnie z zaleceniami producenta, od 2. dnia przed 
porodem do 5. dnia przed odsadzeniem otrzymywa y dziennie dodatkowo 40 g badanego preparatu. Jego sk ad 
deklarowany przez producenta to: czosnek suszony, glukoza, laktoza, fosforan potasu, wodorow glan sodu, 
siarczan sodu, witaminy (A, D3, E, B2, C) i zwi zki mineralne (Fe, Cu, Mn, Zn). Prosi ta by y dokarmiane od 
4. dnia ycia pasz  typu prestarter. Odsadzenie nast powa o po 28 dniach laktacji. Wa enia kontrolne prosi t 
odbywa y si  co 7 dni, pocz wszy od dnia urodzenia, a  do wieku 63 dni, aby stwierdzi , czy ewentualny efekt 
dzia ania badanego preparatu osi gni ty w okresie laktacji przejawia si  tak e w okresie po odsadzeniu. Otrzy-
mane dane opracowano statystycznie z wykorzystaniem programu Statistica 8.0. 

rednia liczba prosi t urodzonych ywo (K –10,43, D –10,14) i ich rednia masa cia a (K –1,50kg; D 1,59
kg) w obu badanych grupach by y zbli one i nie ró ni y si  statystycznie. Stwierdzono, e prosi ta od loch
z grupy D osi ga y wysoko istotnie wy sz  mas  cia a we wszystkich okresach bada . W dniu odsadzenia pro-
si ta wa y y rednio 7,38 i 8,20 kg, a w 63. dniu ycia – 14,87 i 15,33 kg, odpowiednio w grupach K i D. red-
nie dzienne przyrosty masy cia a w okresie laktacji by y równie  zró nicowane i wysoko istotnie wy sze u pro-
si t z grupy D (K – 210 g, D – 236 g), jednak redni przyrost dzienny w okresie od odsadzenia (28. dzie ) do 63. 
dnia ycia nie by  ju  istotnie zró nicowany pomi dzy badanymi grupami prosi t i wynosi  276 i 265 g, odpo-
wiednio w grupach K i D. Symptomatyczne jest równie  to, e o ile w pierwszym tygodniu po odsadzeniu (29.-
-35. dzie  ycia) redni przyrost dzienny prosi t w obu grupach obni y  si  do podobnego poziomu (K –178
i D – 173 g), to w drugim tygodniu po odsadzeniu (36.-42. dzie  ycia) istotnie wy szym tempem wzrostu cha-
rakteryzowa y si  prosi ta z grupy kontrolnej – 264 g w porównaniu z prosi tami z grupy D – 241 g. Oznacza to, 
e prosi ta pochodz ce od bardziej mlecznych loch ros y szybciej w okresie odchowu przy matce, prawdopo-

dobnie jednak pobiera y w tym okresie mniej paszy dodatkowej, a to powodowa o ich trudniejsze przestawienie 
si  na ywienie wy cznie mieszank  pe noporcjow  w okresie tu  po odsadzeniu. W kolejnych tygodniach 
bada  (tj. 43.-49., 50.-56., 57.-63. dzie ) ró nic istotnych w zakresie tempa wzrostu badanych prosi t nie stwier-
dzono. W trakcie ca ego odchowu zanotowano bardzo nisk  miertelno  prosi t (K – 7,15 i D – 4,45%).  
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Karolina Choroszy*, Krzysztof Tereszkiewicz  

WARTO  OD YWCZA I ZDROWOTNA WYBRANYCH W DLIN 
TRADYCYJNYCH PRODUKOWANYCH NA PODKARPACIU 

NUTRITIVE VALUES AND HEALTH SELECTED PRODUCTS TRADITIONAL 
MANUFACTURED IN PODKARPACIE 

Politechnika Rzeszowska, Wydzia  Zarz dzania, Zak ad Informatyki w Zarz dzaniu, 
*e-mail: choroszy@prz.edu.pl 

 
Województwo podkarpackie nale y do szczególnie aktywnych regionów kraju pod wzgl dem

produkcji tradycyjnych wyrobów w dliniarskich. Dzia aj cy przedsi biorcy cznie zarejestrowali 
190 produktów, w tym 62 produkty mi sne. 

W tradycji regionu szczególnie du  popularno , mierzon  warto ci  sprzeda y, charaktery-
zuj  si  wyroby w dliniarskie w dzone w wysokich temperaturach. Zgodnie z najnowszymi wyni-
kami bada  tradycyjna metoda w dzenia w wysokich temperaturach mo e by  przyczyn  nadmier-
nej kumulacji niebezpiecznych dla zdrowia zwi zków z grupy wielopier cieniowych w glowodo-
rów aromatycznych (WWA). 

Celem bada  by a ocena wybranych parametrów charakteryzuj cych warto  od ywcz
i zdrowotn  wyrobów w dliniarskich w dzonych na gor co. 

Materia  badawczy stanowi y próby trzech (kie basa pieczona wiejska, gruba pieczona z Gór-
na, szynka swojska) wyrobów tradycyjnych produkowanych w jednym z miejscowych zak adów
przetwórczych. Analizowano nast puj ce parametry od ywcze wyrobów: 

– zawarto  wody ca kowitej, 
– zawarto  bia ka, 
– zawarto  t uszczu. 

W celu oceny parametrów zdrowotnych oceniono zawarto  soli i zwi zków z grupy wielo-
pier cieniowych w glowodorów aromatycznych, (benoza(a)pirenu – b(a)p, oraz sumy czterech –
chryzen, b(a)p, benzo(a)antracen, benzo(b)fluornaten). Wyniki bada  poddano ocenie statystycznej.

Z bada  w asnych wynika, e rednia zawarto  wody w kie basie pieczonej wiejskiej wynosi-
a 54,68%, w kie basie grubej pieczonej z Górna 67,40%, natomiast w szynce swojskiej 66,35%.

Najbardziej warto ciowym wyrobem pod wzgl dem zawarto ci bia ka by a szynka swojska, która 
zawiera a rednio 24,66%, za  najmniej warto ciowym produktem pod wzgl dem zawarto ci tego
parametru by a kie basa pieczona wiejska. Najwi ksz  zmienno ci  w ocenianych wyrobach wy-
ró nia  si  poziom t uszczu. Szczególnie wysok  redni  zawarto  t uszczu (22,56%) odnotowano 
w kie basie pieczonej wiejskiej. Zgodnie z obowi zuj cymi w UE normami w zakresie bezpiecze -
stwa zdrowotnego (Rozporz dzenie nr 835/2011, zmieniaj ce Rozporz dzenie nr 1881/2006, 
wprowadzaj ce od 1 wrze nia 2012 r. nowe ML), zawarto  b(a)p oraz sumy 4 WWA nie powinna 
przekracza  odpowiednio 2,0 μg/kg oraz 12,0 μg/kg. Wyniki w asne wskazuj , e wszystkie oceniane 
wyroby spe nia y wymagania normy w odniesieniu do b(a)p, natomiast przekroczenie dla sumy 
g ównych WWA odnotowano (23,90 μg/kg) w kie basie pieczonej wiejskiej, przy czym nale y za-
uwa y , e zabieg usuni cia os onki w postaci jelita wieprzowego naturalnego z tej w dliny spowo-
dowa  bardzo wyra ne obni enie obu badanych parametrów (b(a)p z 1,87 μg/kg do 0,30 μg/kg, oraz
sumy 4 WWA × 23,90 μg/kg do 9,26 μg/kg). W takim przypadku produkt spe nia „now ” norm . 

W Europie obserwuje si  nadmierne pobranie soli wraz z ywno ci , której dzienne dopusz-
czalne spo ycie nie powinno przekracza  3 g na osob . Jednym z istotnych róde  soli w diecie
pozostaj  wyroby w dliniarski. Wykazano, e w grupie badanych produktów tradycyjnych najwi k-
sz  zawarto ci  soli charakteryzowa a si  szynka swojska. 
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Kamil Duzi ski1*, Dariusz Lisiak2, Sebastian rodo 1, Damian Knecht1 

BIOLOGICZNE CZYNNIKI WARUNKUJ CE JAKO  TECHNOLOGICZN   
TUSZ WIEPRZOWYCH 

BIOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF  
PORK CARCASSES 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 
ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, *e-mail: kamil.duzinski@up.wroc.pl 

 
Stosowany w przetwórstwie surowiec wieprzowy powinien odznacza  si  odpowiedni  i wy-

równan  jako ci  technologiczn . W celu zachowania ci g o ci produkcji niezb dna jest szybka
i mo liwie jak najwcze niejsza ocena materia u rze nego. Jedn  z pierwszych metod wst pnej kla-
syfikacji jako ciowej tusz mo e by  wykonywanie pomiarów pH i przewodno ci elektrycznej, które 
polegaj  na bezpo rednim badaniu mi ni po uboju i sch odzeniu. Celem bada  by o okre lenie 
oceny stopnia zakwaszenia tkanki mi niowej oraz przewodno ci elektrycznej w tuszach wieprzo-
wych o ró nych klasach mi sno ci i masy tuszy.  

Badanie przeprowadzono na 92 tuszach wieprzowych pochodz cych z populacji masowej 
tuczników. Tusze podzielono na 3 klasy mi sno ci (S, E, U) oraz 3 grupy ze wzgl du na mas  tuszy 
(<70 kg, 70-80 kg, >80 kg). Na wisz cych prawych pó tuszach w mi niu longissimus dorsi na 
poziomie ostatniego ebra dokonano oceny stopnia zakwaszenia tkanki mi niowej (pH) w 45. mi-
nucie i 24. godzinie po uboju oraz przewodno ci elektrycznej (PE) w 24. godzinie po uboju. Pomia-
rów dokonano za pomoc  pehametru Radiometr PHM 80 oraz konduktometrem MT-03. Materia  
liczbowy opracowano statystycznie za pomoc  programu Statistica. 

Klasa mi sno ci warunkowa a warto  pH24h, a ró nice zosta y statystycznie potwierdzone 
pomi dzy skrajnymi klasami S i U (P  0,05). Wskazuje to na wi kszy udzia  przemian glikolitycz-
nych odbywaj cych si  w czasie od uboju do ca kowitego sch odzenia tuszy. Najwy sz  przewod-
no  elektryczn  uzyskano dla klasy S, a najni sz  warto  zaobserwowano ponownie dla klasy U.
Ró nica pomi dzy grupami wynios a 0,64 i zosta a udowodniona statystycznie (P  0,05). Zbli one 
warto ci dla klasy mi sno ci zosta y zaobserwowane dla pH45min. Masa tuszy w najwi kszym stop-
niu determinowa a warto  pH45min, a warto  najwy sz  tego parametru zaobserwowano w grupie
<70 kg. Ró nica z grup  70-80 kg, która charakteryzowa a si  najni szym pH45min, zosta a dodat-
kowo potwierdzona na poziomie P  0,05. Podobne warto ci wykazano dla pH24h niezale nie od 
masy pó tuszy. Przewodno  elektryczna mierzona w 24. godzinie po uboju by a zbli ona dla 
wszystkich grup w parametrze masa tuszy. 
Tabela 1. Warto ci pH45min, pH24h i PE24h w zale no ci od klasy mi sno ci i masy tuszy wieprzowej 

Wyszczególnienie n pH45min pH24h PE24h 
Klasa mi sno ci     

S 22 6,57±0,29 5,86a±0,15 5,05a±1,41 
E 33 6,60±0,22 5,83±0,21 4,79±1,39 
U 37 6,53±0,32 5,78b±0,19 4,41b±1,53 

Masa tuszy     
<70 kg 30 6,64a±0,23 5,84±0,19 4,51±1,24 

70-80 kg 34 6,52b±0,37 5,83±0,21 4,83±1,47 
>80 kg 28 6,57±0,28 5,79±0,18 4,76±1,67 

a,b w tej samej kolumnie dla tego samego czynnika oznaczaj  ró nice statystycznie istotne przy P  0,05 
 

Przedstawione wyniki wskazuj , e analiza jako ci technologicznej tusz wieprzowych powinna
uwzgl dnia  pomiary pH oraz przewodno ci elektrycznej, na które wp yw ma zarówno klasa mi -
sno ci, jak i masa pó tuszy. 
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Kamil Duzi ski1*, Dariusz Lisiak2, Sebastian rodo 1, Damian Knecht1 

MONITOROWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI  
ELEMENTÓW HANDLOWYCH Z TUSZ WIEPRZOWYCH 
TECHNOLOGY PRODUCTION MONITORING OF TRADE  

ELEMENTS FROM PORK CARCASSES 
1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 

ul. Che mo skiego 38C,  51-630 Wroc aw, 
2 Instytut Biotechnologii Przemys u Rolno-Spo ywczego, Zak ad Badania Surowców i Produkcji Rze nianej 

w Poznaniu, ul. G ogowska 239, 60-111 Pozna , 
*e-mail: kamil.duzinski@up.wroc.pl 

 
W procesie produkcji mi sa wieprzowego warto  przerobowa materia u rze nego warunkuje

op acalno  produkcji. Warto  ubijanych tuczników jest warunkowana proporcjami pomi dzy jej 
poszczególnymi elementami, które mog  by  sprzedawane bezpo rednio w formie nieprzetworzo-
nej. Celem bada  by o okre lenie wp ywu masy wbc i p ci ubijanych tuczników na procentowy
uzysk podstawowych elementów technologicznych tuszy wieprzowej. 

Materia  badawczy stanowi o 63 tusze wieprzowe, które podzielono na grupy pod wzgl dem 
masy wbc oraz p ci. Okre lono procentowy udzia  pol dwiczki, opatki, karkówki bez ko ci, szynki, 
schabu bez ko ci, boczku uskanego i eberek w stosunku do ca kowitej masy tuszy wieprzowej.
Rozbiór technologiczny tusz zosta  przeprowadzony zgodnie z metodologi  zak adu ubojowego.
Materia  liczbowy opracowano statystycznie za pomoc  programu Statistica. 

Zaobserwowano najni szy udzia  pol dwiczki w tuszy wieprzowej dla wieprzków o masie wbc
powy ej 90 kg (P  0,05), natomiast zbli ony by  jej udzia  w pozosta ych grupach. Wraz ze wzro-
stem masy wbc wykazano wzrost udzia u karkówki niezale nie od p ci, a najwy sz  warto  uzy-
skano dla wieprzków o masie powy ej 90 kg. Niezale nie od masy wbc ponad 13% udzia  szynki
zaobserwowano dla loszek, a ró nice z wieprzkami potwierdzono statystycznie (P  0,01). Najwi -
cej boczku uskanego pozyskano od loszek o masie wbc powy ej 90 kg, a najmniej od loszek
o masie poni ej 90 kg. Ró nice pomi dzy skrajnymi warto ciami oraz pomi dzy warto ciami uzy-
skanymi dla wieprzków zosta y potwierdzone statystycznie odpowiednio na poziomie P  0,01 
i P  0,05. Zbli one warto ci dla wszystkich grup do wiadczalnych wykazano dla takich elemen-
tów, jak: opatka, schab oraz eberka. 
Tabela 1.  Procentowy uzysk elementów handlowych w stosunku do ca ej tuszy wieprzowej w zale no ci od 

masy wbc i p ci 

Masa wbc < 90 kg > 90 kg 
P e  Wieprzki Loszki Wieprzki Loszki 

n 17 16 15 15 
Pol dwiczka 1,68a±0,11 1,67±0,15 1,58b±0,19 1,65±0,11 

opatka 9,69±0,81 9,48±0,95 9,33±0,77 9,23±0,78 
Karkówka b/k 5,75b±0,51 5,72B±0,46 6,04Aa±0,24 5,89±0,44 
Szynka 12,41C±0,34 13,27A±0,21 12,88B±0,33 13,03A±0,41 
Schab b/k 7,09±0,61 7,27±0,79 6,97±0,67 6,94±0,68 
Boczek uskany 10,87a±0,61 10,48Bb±0,76 10,85a±0,65 10,92A±0,45 

eberka 2,87±0,21 2,89±0,26 2,87±0,22 2,96±0,19 
a,b w tej samej kolumnie dla tego samego czynnika oznaczaj  ró nice statystycznie istotne przy P  0,05 
A,B w tej samej kolumnie dla tego samego czynnika oznaczaj  ró nice statystycznie istotne przy P  0,01 

Zaprezentowane wyniki bada  potwierdzaj  wp yw masy wbc i p ci na uzysk elementów han-
dlowych tuszy wieprzowej. Powy sze obserwacje stanowi  mog  podstaw  do wczesnego segre-
gowania tusz wieprzowych w zale no ci od ich dalszego przeznaczenia przetwórczego. 
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Jan Dyba a*, Joanna Wi niewska, Aleksandra Cebulska, Wojciech Kapela ski  

WP YW MI SNO CI LOSZEK  
NA ICH PÓ NIEJSZ  U YTKOWO  ROZP ODOW  

THE EFFECT OF GILTS MEATINESS ON  
THEIR LATER REPRODUCTIVE PERFORMANCE 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, *e-mail: dybala@utp.edu.pl 

 
Aktualnie uwa a si , e najwi ksze rezerwy ekonomiczne w produkcji wi  wi  si  z po-

praw  i wykorzystaniem ich potencja u rozrodczego, szczególnie loch. Do  jednostronna selekcja 
na cechy tuczne i rze ne wp yn a bardzo wyra nie na ich popraw , co zapewne nie mog o sta  si
oboj tne dla u ytkowo ci rozp odowej loszek i loch. St d uzasadnione staj  si  badania, których 
celem jest okre lenie poziomu mi sno ci loszek hodowlanych, gwarantuj cego równie  w a ciwy 
poziom ich dalszego u ytkowania rozp odowego.  

Badanie przeprowadzono na grupie loszek i loch rasy wielkiej bia ej polskiej (wbp) i rasy pol-
skiej bia ej zwis ouchej (pbz). Liczebno  materia u badawczego wynosi a odpowiednio: 698 i 797
zwierz t. W obr bie ras podzielono je na dwie grupy w zale no ci od stwierdzonej zawarto ci mi -
sa w ciele: 55% i poni ej oraz powy ej 55%. W badaniach uwzgl dniono takie cechy jak: wiek 
pierwszego oprosienia, liczb  prosi t w miocie przy urodzeniu i w 21. dniu, miertelno  prosi t do 
21. dnia i d ugo  okresu mi dzymiotu. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie obliczaj c dla 
ka dej cechy redni  arytmetyczn , oraz odchylenie standardowe. Istotno ci ró nic mi dzy grupami 
okre lono testem t.  

Badana echa Grupa loch 
wbp pbz 

Mi sno , %  55 > 55  55 > 55 
rednia mi sno  w grupie, % 54,06A±0,70 57,74B±1,72 53,39A±1,19 57,91B±1,74 

Wiek pierwszego oprosienia, dni 346,64±31,46 349,91±35,29 334,75A±29,26 343,44B±30,08
Liczba prosi t w miocie w 1. dniu, szt. 11,16±1,72 11,11±1,78 11,67±1,37 11,52±1,43 
Liczba prosi t w miocie w 21. dniu, szt. 10,69±1,67 10,73±1,73 11,40A±1,40 11,01B±1,43 

miertelno  prosi t do 21. dnia, %  4,09a±5,66  3,29b±5,47 2,20A±4,77  4,23B±6,59 
Okres mi dzymiotu, dni 166,84±20,78 165,54±21,37 162,81A±21,87 168,58B±26,22

a, b – P  0,05; A, B – P  0,01 

 Z przedstawionych danych wynika, e rednie ró nice w mi sno ci loszek w grupach, w obr bie 
obu ras, by y wysoko istotne statystycznie (54,06% wobec 57,74% dla wbp i 53,39% wobec
57,91% dla pbz). Wiek pierwszego oprosienia w grupach loch rasy wbp by  prawid owy i zbli ony. 
Natomiast w obr bie rasy pbz w grupie loch o mi sno ci 55% by  wyra nie ni szy (334,75 dni)
(P  0,01). Lochy ze wszystkich analizowanych grup rodzi y rednio w miocie bardzo zbli on  
liczb  prosi t. Lochy rasy wbp o mi sno ci 55% odchowa y do 21. dnia rednio 10,69 prosi t, 
a lochy o wi kszej mi sno ci 10,73 prosi ta – nie wykazano ró nic statystycznych. Lochy rasy pbz 
urodzi y odpowiednio w grupach 11,40 i 11,01 prosi cia (P  0,01). W grupach loch wbp miertel-
no  prosi t do 21. dnia by a niska, a zauwa alnie wi cej upadków stwierdzono w grupie loch pbz 
(P  0,01). Okres mi dzymiotu ró ni  si  wysoko istotnie pomi dzy grupami loch rasy pbz (162,81 
dni wobec 168,58 dni), natomiast pomi dzy grupami loch rasy wbp ró ni cych si  mi sno ci  nie
stwierdzono ró nic statystycznych.  

Przeprowadzone badania wskazuj  na korzystny wp yw u ytkowania rozrodczego loszek o ni -
szej mi sno ci w okresie oceny. Ca kowita weryfikacja postawionej tezy wymaga jednak dalszych, 
bardziej pog bionych bada .  
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Janusz Falkowski1*, Karolina Licznerska2, Aniela Falkowska2  

ANALIZA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH TUCZU WI  HYBRYDOWYCH 
W SYSTEMIE OTWARTYM 

ANALYSIS OF FATTENING PERFORMANCE OF HYBRID PIGS  
IN OPENED PRODUCTION SYSTEM 

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, 2 Katedra ywienia 
Zwierz t i Paszoznawstwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: falk@uwm.edu.pl 

 
W ostatnich latach tucz wi  hybrydów, warchlaków pochodzenia krajowego lub zakupionych

za granic  odgrywa coraz wi ksz  rol  w produkcji ywca wieprzowego w Polsce. Publikowane 
wyniki bada  w zakresie oceny efektywno ci tuczu w warunkach produkcyjnych nadal nie s  liczne. 

W opisanej pracy analizowano wyniki przebiegu tuczu wi  hybrydów PIC pochodz cych
z odchowu w chlewniach towarowych w Polsce. Obserwacje przeprowadzono w chlewni wybrane-
go gospodarstwa rolnego w woj. warmi sko-mazurskim. Gospodarstwo posiada wybudowan  
w 2012 r. bez cio ow  tuczarni  z 1000 stanowisk. Budynek jest podzielony na 16 jednakowych 
kojców, dla 60 wi  ka dy oraz 2 mniejsze kojce-izolatki. Badania zosta y przeprowadzone 
w trzech cyklach produkcyjnych w okresie od czerwca 2014 r. do kwietnia 2015 r. Kontrolowano:  

1)  mas  cia a wszystkich tuczników (wa enia grupowe na pocz tku i na ko cu tuczu, tj. 
w dniu sprzeda y), 

2)  spo ycie mieszanek pe noporcjowych,  
3)  stan zdrowotny analizowanych wi  i rejestrowano padni cia.  

Do tuczów wstawiono cznie 3086 warchlaków, a do ko ca odchowano 2939 szt., tj. 95,23%. 
Tuczniki ywione by y mieszankami pe noporcjowymi w formie granulowanej, podawanej w auto-
karmnikach, przy sta ym dost pie wi  do wody z poide  automatycznych. Stosowano cztery rodza-
je mieszanek, i wszystkie pochodzi y z zakupu. 

rednie wyniki przebiegu analizowanych tuczów uj to w poni szych zestawieniu: 

Wyszczególnienie Cykle produkcyjne 
I II III 

Liczba wi  (szt.)    
- na pocz tku tuczu 1050 1020 1016 
- na ko cu tuczu 1021 956 962 

miertelno  (%) 2,76 6,27 5,31 
rednia masa cia a 1 tucznika (kg)    

- na pocz tku tuczu 43,6 44,3 39,6 
- na ko cu tuczu 120,0 116,2 115,8 

rednie dobowe przyrosty masy cia a 825 835 742 
Zu ycie mieszanki pe noporcjowej w przeliczeniu na  
1 kg przyrostu masy cia a 2,69 2,89 2,66 

Z otrzymanych danych wynika, e w badanych cyklach tuczu wi  uzyskano znacznie ró ni ce 
si  wyniki produkcyjne. Zró nicowanie wyników tuczu w kolejnych cyklach, przy podawaniu mie-
szanek o zbli onym sk adzie komponentowym i chemicznym, mog o by  cz ciowo rezultatem 
wp ywu sezonu roku, ale te  ró n  pocz tkowa mas  cia a i statusem zdrowotnym zakupywanych
warchlaków. Na wyniki pewien wp yw mia  rozci gni ty w czasie system sprzeda y tuczników. 
Nie stosowano bowiem zasady „ca e pomieszczenia pe ne – ca e pomieszczenia puste”, a winie 
by y sprzedawane cz sto w miar  potrzeb zak adów mi snych. 
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Karina Fr tczak*, Hanna Jankowiak, Wojciech Kapela ski, Marika Fr tczak  

EFEKTY ODCHOWU PROSI T W ZALE NO CI OD KOLEJNO CI 
URODZENIA I POCZ TKOWEJ MASY CIA A 

EFFECTS OF PIGLETS REARING DEPENDING ON THE BIRTH ORDER  
AND BIRTH WEIGHT 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, *e-mail: fratczak@utp.edu.pl 

  
Celem bada  by a ocena relacji mi dzy kolejno ci  rodzonych prosi t a ich mas  cia a i efek-

tami pó niejszego odchowu przez lochy wspó czesnych, wysoko produkcyjnych ras bia ych. 
Badania przeprowadzono na 96 prosi tach pochodz cych od 10 loch (pierwiastek i wieloródek)

utrzymywanych w chlewni tradycyjnej, charakterystycznej dla woj. kujawsko-pomorskiego. Porody 
i odchów prosi t odbywa y si  w indywidualnych kojcach z wydzielon  cz ci  dla prosi t i z u y-
ciem s omianej ció ki. Sposób post powania z prosi tami i ywienie loch by y jednakowe. Lakta-
cja macior trwa a 42 dni. W trakcie porodu notowano kolejno  rodzenia oraz p e  prosi t. Po in-
dywidualnym ich zwa eniu w 1. dniu trwale je oznakowywano. Podczas odchowu prosi ta indywi-
dualnie wa ono w nast puj cych terminach: w 1., 7., 14. 21., 28., 35. oraz w 42. dniu ycia (przy 
odsadzeniu). Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystuj c program komputerowy
SAS Enterprise Guide 5.1. 

P odno  loch wzi tych do obserwacji nie by a zbyt wysoka ( rednio 9,60 prosi cia w miocie), 
co zapewne by o spowodowane m.in. du ym udzia em pierwiastek. cznie uzyskano 96 prosi t,
z czego ponad 55% stanowi y knurki. Masa cia a rodzonych prosi t okaza a si  natomiast wyj tko-
wo korzystna ( rednio 1,77 kg), co prawdopodobnie skutkowa o tak e bardzo dobrymi efektami
odchowu. miertelno  prosi t w okresie 42-dniowej laktacji wynios a bowiem oko o 4%, a rednia 
masa cia a przy odsadzeniu (42 dni) kszta towa a si  na poziomie 11,82 kg. (przy liczebno ci mio-
tów 9,20 prosi cia). 

Jako pierwsze w kolejno ci (pierwsze i drugie) wyra nie cz ciej rodzi y si  knurki. Sytuacja 
taka wyst pi a w 8 miotach (80%). rednia masa cia a tych knurków (2,06 i 1,99 kg) by a wyra nie 
wy sza w stosunku do innych prosi t (loszki odpowiednio: 1,98 i 1,88 kg), w tym tak e do knurków 
rodz cych si  pó niej. Osobniki m skie z pocz tkowej fazy porodu (rodzone jako pierwsze i dru-
gie) utrzymywa y swoj  przewag  w kolejnych tygodniach odchowu. Wa y y odpowiednio: 3,41 kg 
(po tygodniu) i 4,93, 6,48, 8,33, 10,23, 12,60 kg w kolejnych tygodniach. Rodz ce si  jako pierwsze
(pierwsze i drugie w kolejno ci) loszki osi ga y nieco mniejsze masy cia a, odpowiednio: 3,13, 
4,45, 5,45, 6,90, 9,00 i 10,65 kg). W lad za osi ganymi masami cia a podobnie wysoko i w takich 
samych proporcjach kszta towa y si  przyrosty dobowe, charakteryzuj ce tempo wzrostu prosi t. 

Uzyskane wyniki obserwacji sk aniaj  do ich kontynuacji na szerszym materiale badawczym 
i wskazuj  na ich ewentualn  przydatno  przy wczesnej kwalifikacji wi  do dalszej hodowli. 
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Agnieszka Gimi ska*, Hanna Jankowiak, Wojciech Kapela ski, Maria Bocian  

WP YW POLIFORMIZMU GENU RECEPTORA PROLAKTYNY  
NA TEMPO WZROSTU I OT USZCZENIE M ODYCH LOSZEK 

THE INFLUENCE OF PROLACTIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISM ON 
YOUNG GILTS’ GROW RAIT AND FATNESS* 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, *e-mail: agiminska@gmail.com 

 
Zale no ci mi dzy tempem wzrostu i stopniem ot uszczenia m odych loszek a efektami ich

pó niejszego u ytkowania rozp odowego s  stosunkowo dobrze udokumentowane. Zlokalizowany 
na 16. chromosomie gen receptora prolaktyny (PRLR) uznawany jest z kolei za jeden z bardziej 
znacz cych w kszta towaniu cech rozrodczych wi . St d te  wydaje si  by  zagadnieniem intere-
suj cym, czy istniej  powi zania mi dzy polimorfizmem genu PRLR a tempem wzrostu i stopniem 
ot uszczenia zwierz t rozp odowych.  

Badania zrealizowano na 200 loszkach (po po owie rasy wielkiej bia ej polskiej i polskiej bia-
ej zwis ouchej). Odchowano je w warunkach Stacji Kontroli U ytkowo ci Rze nej Trzody Chlew-

nej, zachowuj c wszystkie procedury stacji odno nie post powania ze zwierz tami [Ró ycki i Tyra, 
2010]. Uboju loszek dokonywano przy masie cia a 100 kg. Podczas uboju pobierano od zwierz t 
krew do probówek zawieraj cych antykoagulant EDTA i przechowywano w temperaturze -25ºC do 
czasu przeprowadzenia stosownych analiz. Po 24-godzinnym wych odzeniu tusz poddawano je
ocenie, okre laj c stopie  ot uszczenia i umi nienia. Identyfikacji polimorfizmu genu receptora 
prolaktyny (PRLR) dokonano metod  PCR-RFLP z zastosowaniem enzymu restrykcyjnego AluI
[Kmie  i Terman, 2004]. 

W ca ej badanej populacji (loszek rasy wielkiej bia ej polskiej i polskiej bia ej zwis ouchej)
stwierdzono wyst powanie wszystkich trzech genotypów PRLR (AA, AB i BB) z nast puj c  fre-
kwencj : 0,306 dla AA, 0,413 dla AB oraz 0,281 dla BB. Wielko  przyrostów dobowych kszta to-
wa a si  na wysokim poziomie i ró ni a si  w sposób statystycznie istotny u loszek rasy polskiej 
bia ej zwis ouchej. Wy sze warto ci tej cechy osi ga y loszki o genotypie heterozygotycznym AB
(976 g) wobec loszek o genotypie homozygotycznym BB (902 g); P  0,05. W przypadku pozosta-
ych analizowanych cech nie wykazano zró nicowania pomi dzy badanymi genotypami loszek. 
rednie warto ci dotycz ce wykorzystania paszy by y bardzo wyrównane i wynosi y 2,55 kg u lo-

szek o genotypie AA i AB oraz 2,65 kg u loszek BB. Stwierdzono wysok  mi sno  loszek wszyst-
kich grup genotypowych wynosz c  oko o 60% oraz cienk  s onin  grzbietow  (13,97 mm dla ge-
notypu AA, 13,52 mm dla genotypu AB oraz 14,51 mm dla genotypu BB). Ró nice mi dzy cechami
okre laj cymi jako  tuszy nie zosta y potwierdzone jako istotne statystycznie. 

 Uzyskane wyniki bada  sk aniaj  wi c do wniosku, e polimorfizm genu receptora prolaktyny 
mo e wp ywa  na cechy rozrodcze wi  niezale nie od wp ywu ich tempa wzrostu i ot uszczenia. 
Praca finansowana przez MNiSzW w ramach projektu Grant no. N N311 080037.  
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 Piotr Golenia, Anna Rekiel*, Justyna Wi cek  

PORÓWNANIE WYNIKÓW ODCHOWU PROSI T OTRZYMUJ CYCH  
RÓ NE PREPARATY ELAZA 

COMPARISON OF REARING PERFORMANCE OF PIGLETS GIVEN 
DIFFERENT IRON SUPPLEMENTS 

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra 
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,  

*e-mail: anna_rekiel@sggw.pl 
 

Poda  elaza nowo narodzonym prosi tom jest zasadna, gdy  pierwiastek ten wp ywa korzystnie na 
przemian  materii, wzrost i rozwój organizmu oraz kszta towanie si  mechanizmów immunologicznych 
[Salle i Auvigne, 2006; Winnicka i in., 2012]. Jego niedobory sprzyjaj  anemii, obni eniu odporno ci, 
chorobom i upadkom. Prosi ta o nieodpowiednim zaopatrzeniu w elazo wolniej rosn  i gorzej 
wykorzystuj  pasz , co wyd u a okres odchowu przy matkach [Svetina i  in., 2006; Maes i  in., 2011]. 
Odmienny sk ad preparatów zwieraj cych Fe, jak te  ich ró na jako  i przyswajalno  powoduj  nieco 
inn  reakcj  organizmu prosi t, które je otrzymuj  [Krasucki i Orlicki, 2008; Winnicka i  in., 2012]. Mo e 
to skutkowa  zró nicowaniem produkcyjno ci stada, dlatego celem bada  by o okre lenie wyników 
odchowu prosi t otrzymuj cych iniekcyjnie trzy ró ne preparaty elaza. 

Obserwacjami obj to prosi ta pochodz ce od loch wieloródek rasy pbz po knurach F1 (duroc × 
pietrain). Lochy przydzielono losowo po 5 sztuk do trzech grup do wiadczalnych D1, D2 i D3; liczba 
prosi t urodzonych w grupach wynios a: 67, 56 i 60 sztuk. Nowo narodzone prosi ta poddano zabiegom 
piel gnacyjnym i profilaktycznym. W 3. dobie ycia podano im iniekcyjnie preparat elaza (dawkowanie 
wg zalece  producenta; w grupach prosi ta otrzyma y ró ne preparaty). Od drugiego tygodnia ycia 
prosi ta dokarmiano mieszank  typu prestarter, na tydzie  przed odsadzeniem wprowadzano starter. 
Prosi ta odsadzano po 5 tygodniach odchowu przy matkach. Przy urodzeniu wa ono ca e mioty, a przy 
odsadzeniu ka de prosi  indywidualnie; oszacowano przyrosty dobowe. Kontrolowano ilo  pobranej 
mieszanki i jej wykorzystanie oraz zachorowania i upadki prosi t. Lochy ywiono mieszankami 
pe noporcjowymi dwa razy dziennie przy sta ym dost pie do wody. Regularnie je odrobaczano oraz 
szczepiono przeciwko ró ycy i parwowirozie. Zgromadzone wyniki poddano analizie statystycznej (test 
Kruskala-Wallisa). 

redni przyrost masy cia a prosi t od urodzenia do odsadzenia wyniós  w grupach D1, D2, D3 
odpowiednio: 8,44, 7,48, 9,81 kg, natomiast zu ycie paszy sta ej na przyrost 1 kg masy cia a prosi t: 4,80, 
3,49, 4,65 kg. Niski wska nik jej wykorzystania wynika  prawdopodobnie z dobrej mleczno ci loch. 
Najlepsze wyniki uzyskano w odchowie prosi t z miotów nale cych do grupy D3; rednia masa cia a przy 
odsadzeniu wynios a 10,15 kg, a przyrosty dobowe od urodzenia do odsadzenia (35. dzie  ycia) 241 
g/dob . Porównanie uzyskanych wyników w asnych z danymi z pi miennictwa wskazuje na praktyczn  
u yteczno  stosowanych preparatów w profilaktyce anemii [Salle i Auvigne, 2006; Krasucki i Orlicki, 
2008]. Przewaga wyników odchowu prosi t z grupy D3 nad D1 i D2 w zakresie badanych parametrów 
prawdopodobnie by a zwi zana ze sk adem preparatu elazowego, który otrzymywa y prosi ta z tej grupy. 
Zawarte w nim sk adniki maj  zdolno  przeciwdzia ania tworzeniu si  wolnych rodników, uczestnicz   
w reakcjach utleniania i redukcji oraz wp ywaj  na przemiany elaza w organizmie [Schollenberger, 1984]. 
Tempo wzrostu prosi t mo e ulega  wahaniom, przy ro nych zasobach elaza w organizmie i poda y 
zewn trznej (Rincker i in., 2005). Badania w asne potwierdzi y, e elazo jest pierwiastkiem wp ywaj cym 
pozytywnie na prosi ta; wyniki w asne by y spójne z uzyskanymi w innych badaniach [Kostro i in., 2004; 
Winnicka i in., 2012]. rednia masa cia a prosi t z grupy D3 by a wi ksza ni  osobników z grupy D1 i D2 
odpowiednio o 3,47% i 13,15%. Tempo wzrostu prosi t równie  by o wi ksze, w grupie D3 vs D1 i D2  
o 5,24% i 12,62%. Najlepszymi wynikami odchowu, tempem wzrostu i zdrowiem charakteryzowa y si  
prosi ta z grup D3, co wskazuje na zasadno  stosowania testowanego preparatu w stadzie. Trzy ró ne 
preparaty podawane prosi tom spe ni y swoj  profilaktyczn  funkcj , zapobiegaj c symptomom 
niedokrwisto ci. 
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Anna Jankowska-M kosa*, Damian Knecht  

SEZONOWO  ZARA ENIA ENDOPASO YTAMI U PROSI T  

SEASON OF THE INFECTION ENDOPARASITES IN PIGLETS 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 

ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, *e-mail: anna.jankowska-makosa@up.wroc.pl 
 

Choroby uk adu pokarmowego, wywo ane przez ró ne czynniki zaka ne, dotycz  okre lonej
grupy wiekowej, natomiast choroby paso ytnicze uk adu pokarmowego – wszystkich zwierz t w ró -
nym wieku. Sezonowo  mo e wp ywa  na stopie  zara enia, który wynika z cyklu rozwojowego, 
inwazjologii oraz patogenezy paso ytów [Stewart i Hale, 1988]. Celem bada  by o okre lenie sezo-
nowo ci zara enia endopaso ytami u prosi t. Do wiadczenie zosta o przeprowadzone w 5 gospodar-
stwach z województwa wielkopolskiego w okresie od 2009 do 2011 roku. Próby zbierano w ka dej 
chlewni od prosi t m odszych (2-4 kg) oraz starszych (4-8 kg), w tym samym okresie, w dwóch sezo-
nach (lato: czerwiec – sierpie ; zima: grudzie  – luty). Analiz  parazytologiczn  wykonano w labora-
torium Zak adu Hodowli Trzody Chlewnej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc awiu. Do wy-
krycia i izolacji jaj z ka u wykorzystano ilo ciow  metod  z u yciem komór McMastera [Gund ach 
i Sadzikowski 2004]. Wyniki opracowano statystycznie w programie SPSS 14.0 PL. 

W ród prosi t m odszych prewalencja wynios a 11,5% (tabela 1). W przypadku prosi t star-
szych warto  ta by a wy sza, bowiem rednio co pi ty osobnik by  zara ony, P = 20,0%. Analizu-
j c prewalencj  w zale no ci od pory roku, nale y stwierdzi , i  u prosi t m odszych jej warto ci 
by y bardzo podobne (10,0% w lecie i 13,0% w zimie), natomiast u prosi t starszych prewalencja 
w lecie by a nieco wy sza ni  w zimie (odpowiednio 24,0% i 16,0%). rednia warto  EPG dla
ogó u zara onych zwierz t by a zbli ona u prosi t m odszych i starszych i wynios a ok. 152 EPG, 
z tym e u prosi t m odszych by a wy sza w zimie (lato – 105,0 EPG; zima 188,5 EPG), a u prosi t 
starszych w lecie (lato – 164,6 EPG, zima – 134,4 EPG). 
Tabela 1. Stan zara enia prosi t w zale no ci od sezonu 

Grupa Sezon Wielko  próby
Ogó em 

P  EPG 
%  ± s Me (xmin–xmax) 

Prosi ta m odsze 
lato 100 10,0 105,0 ± 59,9 100 (50–200) 
zima 100 13,0 188,5 ± 169,7 100 (50–600) 

ogó em 200 11,5 152,2 ± 137,7 100 (50–600) 

Prosi ta starsze 
lato 100 24,0 164,6 ± 126,4 150 (50–600) 
zima 100 16,0 134,4 ± 113,6 75 (50–350) 

ogó em 200 20,0 152,5 ± 120,9 100 (50–600) 
Obja nienia: a, b – ró ne ma e litery w tej samej kolumnie (niezale nie dla ka dego gospodarstwa) oznaczaj  
ró nice istotne statystycznie na poziomie p < 0,05; A, B – ró ne du e litery w tej samej kolumnie (niezale nie 
dla ka dego gospodarstwa) oznaczaj  ró nice istotne statystycznie na poziomie p < 0,01 

W przypadku obu parametrów (prewalencja, EPG) nie wykazano ró nic istotnych statystycz-
nie. Popio ek i in. [2009] zaobserwowali ró nic  w stopniu zarobaczenia wi  w sezonach jesien-
nym i wiosennym. Badaj c wybrane grupy technologiczne w dwóch gospodarstwach, wykazali 
wy sz  prewalencj  w okresie jesiennym (20,0%) w porównaniu z sezonem wiosennym (9,52%), 
ale ró nica ta okaza a si  nieistotna statystycznie. 

 W badanej populacji u obu grup wykazano wyst powanie nicieni jelitowych w obu sezonach 
(letnim i zimowym). Eijck i Borgsteede [2005] podkre laj , e zara one prosi ta wykazuj  zara e-
nie nicieniami do ko ca tuczu. W hodowli i chowie wi  paso yty stanowi  zagro enie, zw aszcza
dla zwierz t m odych, nieuodpornionych, powoduj c obni enie parametrów produkcyjnych w pó -
niejszym u ytkowaniu.  
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Anna Kasprzyk* 

ZRÓ NICOWANIE PROFILU KWASÓW T USZCZOWYCH  
W MI SIE TUCZNIKÓW W ZALE NO CI OD P CI  

DIFFERENTIATION OF FATTENERS FATTY ACID PROFILE  
IN MEAT DEPENDING ON GENDER 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej,  
*e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl 

 
Istotnym elementem procesu produkcji ywno ci jest ci g e monitorowanie jako ci surowca.

Zawarto  t uszczu oraz profil kwasów t uszczowych mi sa wieprzowego zale y od wielu czynni-
ków, m.in. od rasy, p ci i diety [Wasilewski i in., 2011; Wood i in., 2008]. Jednak e badania nad 
zmienno ci  genetyczn  profilu kwasów t uszczowych tkanki mi niowej tuczników z uwzgl dnie-
niem p ci s  do  ograniczone.  T uszcz zawarty w po ywieniu, zdaniem wiatowej Organizacji 
Zdrowia [Report of a joint WHO/FAO Expert Consultation, 2003], powinien dostarcza  oko o 25-
-30% energii dziennej  dawki pokarmowej, w tym nasyconych kwasów t uszczowych nie wi cej ni  
10% ca kowitej energii. Precyzyjne zalecenia dotycz  równie  wielonienasyconych kwasów t usz-
czowych n-6 i n-3 oraz trans kwasów t uszczowych (Hocquette i in., 2010). Zatem jako  t uszczu
w diecie jest bardziej istotna ni  jego ilo  [Webb i O’Neill, 2008]. T uszcz ródmi niowy nie 
mo e by  usuni ty przed spo yciem, a wi c z pewno ci  ma wp yw na zdrowie cz owieka. Celem 
bada  by a analiza profilu kwasów t uszczowych w t uszczu ródmi niowym tuczników rasy pu-
awskiej w zale no ci od p ci. Materia  do wiadczalny stanowi o 20 tuczników rasy pu awskiej 

(stosunek p ci 1:1). Zwierz ta utrzymywane by y w kojcach grupowych i ywione do woli z auto-
matów paszowych mieszank  pe nodawkow , o warto ci 13 MJ EM  17% bia ka ogólnego w 1 kg
paszy. Po osi gni ciu masy cia a 103-105 kg zosta y poddane ubojowi. Z prawych pó tusz pobrano
próbki mi nia najd u szego grzbietu, w którym oceniono zawarto  t uszczu ródmi niowego, 
profil kwasów t uszczowych oraz wska nik aterogenny i trombogenno ci. Wieprzki  charakteryzo-
wa y si  istotnie (P  0,05) wy sz  zawarto ci  t uszczu ródmi niowego oraz cholesterolu ni  
loszki. W mi sie loszek zanotowano istotnie wy sz  zawarto  kwasu palmitooleinowego oraz ni -
sz  zawarto  kwasu arachidowego. Wykazano wy sz  zawarto  kwasów t uszczowych nasyco-
nych oraz hipercholesterolemicznych w t uszczu ródmi niowym wieprzków w porównaniu 
z loszkami. Mi so obu p ci charakteryzowa o si  korzystnym wska nikiem aterogennym. W odnie-
sieniu do indeksu trombogenno ci nie odnotowano ró nic statystycznie istotnych. 
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OCENA PARAMETRÓW NASIENIA KNURÓW MIESZA CÓW  

ASSESMENT OF SEMEN PARAMETERS FROM CROSSBREED BOARS 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 

ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, *e-mail: kamil.duzinski@up.wroc.pl  
 

Ci gle rosn ca popularno  sztucznej inseminacji wymusza optymalizacj  produkcji nasienia 
o wysokich parametrach. Tylko najlepsze ejakulaty pozyskane od dobrych osobników s  w stanie
przyczyni  si  do wyra nej poprawy cech produkcyjnych w stadzie. Uzasadnione jest prowadzenie 
oceny ilo ci i jako ci ejakulatów w oparciu o podstawowe cechy, tj. obj to , koncentracj , liczb  
porcji inseminacyjnych. Taka analiza pozwala na pierwsz  weryfikacj  zdolno ci rozp odowych knu-
ra. Celem bada  by a ocena parametrów nasienia knurów miesza ców dwurasowych D×P oraz P×D. 

Badanie wykonano na 960 ejakulatach, pobranych od knurów miesza ców Duroc ×Pietrain  
(n = 5) i Pietrain ×Duroc  (n = 5) w wieku od 8 do 25 miesi cy. Knury utrzymywane by y w Sta-
cji Eksploatacji Knurów w Cz stochowie. Ejakulat pobierano metod  manualn , przy u yciu na-
czynia z filtrem. Oceniono obj to  nasienia, koncentracj  plemników, ogóln  liczb  plemników
w ejakulacie oraz liczb  porcji inseminacyjnych wyprodukowanych z jednego ejakulatu. Dobór 
prób mia  na celu wy czenie wp ywu wieku knura i sezonu. Materia  liczbowy poddano analizie 
statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica.  

Poszukiwanie czynników determinuj cych parametry nasienia jest wa nym zagadnieniem dla 
stacji inseminacyjnych, przede wszystkim w aspekcie ekonomicznej op acalno ci. Wyniki parame-
trów nasienia w zale no ci od genotypu knurów przedstawiono w tabeli 1. Wy sz  obj to  nasie-
nia zanotowano dla knurów miesza ców P×D, a ró nica zosta a potwierdzona statystycznie na po-
ziomie P  0,05. Wykazano z kolei, e wy sz  o 58,39×106 ml-1 koncentracj  plemników w ejaku-
lacie charakteryzowa y si  knury D×P (P  0,01). Obserwacje te nale a oby t umaczy  efektem 
ujemnej zale no ci pomi dzy obj to ci  nasienia a koncentracj  plemników. Ró nica w ogólnej 
liczbie plemników pomi dzy analizowanymi do wiadczalnymi genotypami wynosi a 8,12×109

i zosta a potwierdzona statystycznie (P  0,01) na korzy  miesza ców P×D. Koncentracja i liczba
plemników determinuje liczb  porcji inseminacyjnych wyprodukowanych z jednego ejakulatu, któ-
ra wp ywa na efektywno  u ytkowania knurów w stacjach inseminacyjnych. Liczba wyproduko-
wanych porcji inseminacyjnych by a wy sza dla knurów D×P o ponad dwie porcje uzyskiwane
z jednego ejakulatu (P  0,01). 
Tabela 1. Wybrane parametry nasienia knurów miesza ców D×P i P×D ( rednia ± odchylenie standardowe) 

Wyszczególnienie D×P P×D 
Obj to  nasienia (ml) 217,58b±48,33 223,55a±46,61 
Koncentracja plemników (×106 ml-1) 472,18A±78,63 413,79B±74,14 
Ogólna liczba plemników (×109) 83,75B±20,41 91,87A±15,46 
Liczba porcji inseminacyjnych (n) 26,77A±5,77 24,62B±4,19 

a,b w tej samej kolumnie dla tego samego czynnika oznaczaj  ró nice statystycznie istotne przy P  0,05 
A,B w tej samej kolumnie dla tego samego czynnika oznaczaj  ró nice statystycznie istotne przy P  0,01 

Parametry nasienia miesza ców dwurasowych powsta ych w wyniku krzy owania ras Duroc
i Pietrain ró ni  si  w zale no ci od u ytego komponentu matecznego i ojcowskiego. Wszystkie ana-
lizowane w badaniu cechy nasienia wykazywa y wysokie rozbie no ci, które zosta y udowodnione 
statystycznie. Przedstawione rezultaty powinny zosta  uwzgl dnione podczas organizacji dzia ania 
i planowania produkcji stacji inseminacyjnych. Wysoki potencja  reprodukcyjny miesza ców mo e 
zosta  równie  wykorzystany w stadach towarowych wykorzystuj cych do rozrodu w asne knury. 
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ZALE NO CI POMI DZY PARAMETRAMI EFEKTYWNO CIOWYMI  
W GRUPIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ 

RELATIONSHIPS BETWEEN EFFICIENCY PARAMETERS GROUP OF  
PIGS PRODUCERS 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 
ul. Che mo skiego 38C, 51-630 Wroc aw, *e-mail: damian.knecht@up.wroc.pl 

 
Grupa producentów oprócz zbudowania korzystniejszych relacji z elementami mikrootoczenia po-

winna konsekwentnie podnosi  jako  produkcji w ka dym gospodarstwie cz onkowskim. Na jej kszta -
towanie du y wp yw maj  relacje czynników potencja u gospodarstwa z uzyskiwanymi parametrami 
produkcyjnymi. 

Badania zosta y przeprowadzone w 4 grupach producentów trzody chlewnej, zlokalizowanych na 
terenie województwa wielkopolskiego w 2013 roku. Gospodarstwa do bada  dobrano metod  prostej 
próby losowej. Podstaw  analizy stanowi y wyniki bada  ankietowych przeprowadzonych w 88 indywi-
dualnych gospodarstwach, b d cych cz onkami grup producentów trzody chlewnej.  

Badania przeprowadzono metod  wywiadu bezpo redniego. Kwestionariusz osobowy uwzgl dnia :
1) dane metryczkowe (podstawowe informacje o osobie prowadz cej gospodarstwo rolne), 
2) charakterystyk  prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierz cej, w tym m.in.: redni  roczn  

wielko  produkcji tuczników, rednie dzienne przyrosty w okresie tuczu, rednie zu ycie paszy na
1 kg przyrostu masy cia a tuczników, redni  mi sno  tuczników, redni  mas  cia a odstawianych 
tuczników, sposób ywienia tuczników (udzia  paszy w asnej/z zakupu). 

W celu okre lenia zale no ci pomi dzy poszczególnymi wska nikami produkcyjnymi obliczono
wspó czynniki korelacji liniowej r-Pearsona pomi dzy ka d  par  zmiennych ilo ciowych. Zebrany mate-
ria  opracowano statystycznie za pomoc  programu komputerowego STATISTICA 8.0 EN. 

          Rys. 1. Zale no ci liniowe pomi dzy poszczególnymi wska nikami produkcyjnymi 

 
Powierzchnia u ytków rolnych koreluje z wielko ci  sprzeda y tuczników, która z kolei pozostaje 

w zwi zku z mi sno ci  tuczników. Wyniki bada  wskazuj  na silne skorelowanie analizowanych
wska ników produkcyjno-ekonomicznych z powierzchni  posiadanych UR. Wraz ze wzrostem obszaru 
gospodarstw intensywno  produkcji oraz jej jako  ro nie [Radwan i Wado , 2009]. Uzyskano wysoko 
istotn  statystycznie siln  korelacj  dodatni  (r = 0,57, p < 0,01) mi dzy zu yciem paszy na 1 kg przyro-
stu masy cia a tucznika a przyrostami dobowymi. Potwierdza t  tez  Zybert [2005], porównuj c po-
szczególne cechy tuczników tuczonych do mas 95, 105, 115 oraz 125 kg. Autor stwierdza, i  wraz ze 
wzrostem masy o 10 kg malej  przyrosty dzienne o ok. 10-20 g, wzrasta zu ycie paszy o 0,2-0,3 kg, 
obni a si  zawarto  mi sa o 1-2%. Mi dzy zmiennymi udzia  paszy w asnej i zu ycie paszy na 1 kg 
przyrostu masy cia a tucznika odnotowano umiarkowan  korelacj  dodatni  (r = 0,38, p < 0,01). Zale -
no ci te wskazuj  na wy sz  jako  produkcji gospodarstw o silniejszym potencjale (area /pasza w a-
sna/stado podstawowe) i wi kszej skali produkcji. 
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Anita Ko odziej-Skalska1*, Maria Kaw cka1, Eugenia Jacyno1,  
Arkadiusz Pietruszka1, Marian Kamyczek2, Beata Matysiak1, Anna Sosnowska1 

WP YW WYBRANYCH ANTYOKSYDANTÓW STOSOWANYCH  
W YWIENIU TUCZNIKÓW NA ZAWARTO  CHOLESTEROLU  

I PEROKSYDACJ  LIPIDÓW W MI SIE 

INFLUENCE OF SOME ANTIOXIDANTS USED IN FEEDING OF PIGS ON THE 
CONTENT OF CHOLESTEROL AND LIPID PEROXIDATION IN MEAT 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  
ywienia Zwierz t i ywno ci, ul. Doktora Judyma 10, 71-466 Szczecin,  

 2 Instytut Zootechniki PIB, Zak ad Do wiadczalny Paw owice, ul. Miel y skich 14, 64-122 Paw owice, 
*e-mail: anita.kolodziej@zut.edu.pl 

 
W ostatnich latach w ywieniu wi  zwraca si  uwag  na dodatki paszowe wp ywaj ce nie tylko 

na efekty produkcyjne i jako  mi sa, ale równie  na jego bezpiecze stwo zdrowotne, istotne z punktu
widzenia konsumenta. Coraz wi cej uwagi po wi ca si  funkcji fizjologicznej ywno ci. Cz sto ogra-
nicza si  spo ycie produktów mi snych ze wzgl du na obecny w nim cholesterol. Aktualne badania 
wskazuj , i  na jako  ywno ci pochodzenia zwierz cego du y wp yw maj  antyoksydanty, zw asz-
cza pochodzenia naturalnego, uznane za bezpieczne dla zdrowia cz owieka. W zwi zku z powy szym
oceniono wp yw antyoksydantów, takich jak: olejek z oregano, witamina E oraz selen, podawanych
zwierz tom do paszy, na zawarto  cholesterolu oraz peroksydacj  lipidów w mi sie wieprzowym. 

Badania ywieniowe przeprowadzono na 100 tucznikach linii 990, podzielonych na 5 grup o wy-
równanej masie cia a i z równym udzia em p ci. Tucz zwierz t przeprowadzono od 27±3,0 do 107±6,0 
kg masy cia a, stosuj c ywienie dwufazowe. Mieszanki PT1 i PT2 przygotowano zgodnie z Norma-
mi ywienia wi  (1993). Grupa kontrolna (I) otrzymywa a standardow  mieszank  pe noporcjow , 
natomiast grupy do wiadczalne otrzymywa y dodatkowo do 1 kg standardowej mieszanki pe nopor-
cjowej odpowiednio: grupa II – 0,3 mg olejku z oregano, grupa III – 0,2 mg Se w postaci dro d y 
selenowych, grupa IV – 60 mg witaminy E, grupa V – 0,2 mg selenu + 60 mg witaminy E. W okresie 
do wiadczenia stosowano ywienie do woli, zwierz ta utrzymywano indywidualnie w kojcach o wy-
miarach 1 m × 1 m, w których mia y swobodny dost p do wody. Zwierz ta ubijano przy masie cia a 
107 ±6 kg. Nast pnie pobrano próby z mi nia najd u szego grzbietu, w których oznaczono choleste-
rol (AOAC) oraz wska nik peroksydacji lipidów (TBARS) w mi sie wie ym. 

Przeprowadzone badania wykaza y, i  zastosowane w ywieniu tuczników zwi kszone ilo ci an-
tyoksydantów, takich jak selen i witamina E, wp yn y istotnie na zmniejszenie ilo ci cholesterolu 
w mi sie wieprzowym (w mg/100 g) w odniesieniu do grupy kontrolnej. Zastosowana dodatkowo 
witamina E zmniejszy a ilo  cholesterolu w mi sie o 20% (P  0,01), natomiast podana cznie 
z selenem przyczyni a si  do redukcji zawarto ci cholesterolu w mi sie a  o 33% (P  0,01). Selen 
obni y  zawarto  cholesterolu w mi sie jedynie o oko o 7% (P  0,05). Nie wykazano natomiast 
istotnego wp ywu dodatku olejku z oregano na obni enie cholesterolu w mi sie wieprzowym (5%). 
O jako ci technologicznej mi sa wiadczy mi dzy innymi jego status antyoksydacyjny. Zastosowane
w badaniach zwi kszone ilo ci selenu i witamina E nie wp yn y na obni enie wska nika peroksyda-
cji lipidów (TBARS) w mi sie, wyra onego w mg aldehydu malonowego/kg mi sa. Jednocze nie
grupa zwierz t otrzymuj ca olejek z oregano charakteryzowa a si  istotnie wy szym wska nikiem 
peroksydacji lipidów w porównaniu z grup  kontroln  (P  0,05). Mo e to wynika  z tego, i  w mi -
sie zwierz t otrzymuj cych olejek z oregano do paszy mog o nast pi  zwi kszenie ilo ci wieloniena-
syconych kwasów t uszczowych, które mog  atwo ulega  procesom ulteniania, wp ywaj c na war-
to  technologiczn  mi sa, ale po danych ze wzgl dów zdrowotnych. 

Zastosowana w ywieniu tuczników zwi kszona ilo  antyoksydantów, takich jak selen i wi-
tamina E, poprawi a w a ciwo ci zdrowotne mi sa wieprzowego, obni aj c ilo  cholesterolu, nie 
wp yn a jednak e na zahamowanie procesów peroksydacji lipidów w mi sie.  
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Stanis aw Kondracki*, Krzysztof Górski, Anna Wysoki ska  

SEZONOWA ZMIENNO  EJAKULATÓW W ZALE NO CI  
OD RASY KNURÓW INSEMINACYJNYCH 

SEASONAL VARIATION IN EJACULATES TRAITS OF BOARS USED  
FOR INSEMINATION 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierz t,  
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, *e-mail: sk@uph.edu.pl 

 
Knury poszczególnych ras charakteryzuj  si  ró nicami w zakresie obj to ci ejakulatu, koncen-

tracji i ruchliwo ci plemników. Pod wp ywem czynników rodowiska, np. pory roku, temperatury, 
warunków wietlnych, wilgotno ci, cechy te mog  ulega  zmianom. Cechy fizyczne ejakulatu naj-
mniej korzystnie kszta tuj  si  w okresie letnim. Zwi kszona temperatura otoczenia wp ywa na obni-
enie pop du p ciowego w tym okresie. Os abienie funkcji rozrodczych samców skutkuje pogorsze-

niem wska ników ilo ciowych i jako ciowych ejakulatu. Wzrasta liczba ejakulatów nie zakwalifiko-
wanych do rozrzedzenia na skutek spadku ruchliwo ci i wzrostu liczby morfologicznie zmienionych
plemników. 

Badania przeprowadzono na 27849 ejakulatach pobranych od 171 knurów, w tym: 26 knurów ra-
sy wbp, 85 knurów rasy pbz, 6 knurów rasy hampshire, 10 knurów rasy duroc, 16 knurów rasy pietra-
in, 13 knurów linii 990, 8 miesza ców ras hampshire × pietrain i 7 miesza ców ras duroc × pietrain.
Ejakulaty pobierano metod  manualn  w odst pach co 4-5 dni. Ocenie poddano nast puj ce cechy 
ejakulatu: obj to , koncentracj  plemników, odsetek plemników wykazuj cych ruch post powy, 
ogóln  liczb  plemników w ejakulacie oraz liczb  dawek inseminacyjnych uzyskanych z jednego 
ejakulatu. Obj to  ejakulatu ustalono na podstawie pomiaru masy ejakulatu za pomoc  wagi elektro-
nicznej. Koncentracj  plemników w ejakulacie okre lono metod  kolorymetryczn  z u yciem spektro-
fotometru. Ruchliwo  plemników okre lono badaniem mikroskopowym. Przy 200-krotnym powi k-
szeniu ustalono procentowy udzia  plemników wykazuj cych prawid owy ruch w ogólnej liczbie
plemników widocznych w polu widzenia mikroskopu. Ogóln  liczb  plemników wykazuj cych ruch
i liczb  dawek inseminacyjnych uzyskiwanych z jednego ejakulatu obliczono z wykorzystaniem pro-
gramu komputerowego SYSTEM SUL. 

Wykazano sezonow  zmienno  obj to ci ejakulatu. Ejakulaty knurów wi kszo ci ras mia y 
najwi ksz  obj to  w pa dzierniku i listopadzie, natomiast ejakulaty knurów rasy duroc – w styczniu 
i lutym. Ejakulaty o najwi kszej koncentracji plemników pobierano w okresie od listopada do kwiet-
nia. W ejakulatach knurów rasy duroc od stycznia do kwietnia koncentracja plemników utrzymywa a
si  na zbli onym poziomie. W kolejnych miesi cach zaobserwowano wzrost koncentracji plemników, 
a maksymaln  koncentracj  stwierdzono w ejakulatach pobieranych w grudniu. Sezonowe zmiany 
ruchliwo ci plemników w ejakulatach knurów badanych ras by y nieznaczne. W miesi cach letnich 
obserwowano niewielki wzrost ruchliwo ci plemników. Ejakulaty pobierane w okresie od pa dzierni-
ka do grudnia zawiera y najwi cej plemników. Najmniej plemników stwierdzono w ejakulatach po-
bieranych w miesi cach letnich (czerwiec – sierpie ). Ejakulaty knurów rasy duroc zawiera y naj-
mniej plemników. Z ejakulatów knurów tej rasy pozyskiwano najmniej dawek inseminacyjnych. We
wrze niu z ejakulatów knurów duroc sporz dzano oko o 17 dawek inseminacyjnych, o ponad 4 dawki 
mniej ni  z ejakulatów pobieranych od knurów tej rasy w lutym. W przypadku knurów pozosta ych 
ras najwi cej dawek inseminacyjnych przygotowywano z ejakulatów pobieranych w listopadzie 
i grudniu. 

Ejakulaty knurów inseminacyjnych ulegaj  zmianom w zale no ci od pory roku, w której pobra-
no ejakulat. Od knurów eksploatowanych w miesi cach jesienno-zimowych pozyskiwano ejakulaty 
o korzystniejszych cechach. Mia y one wi ksz  obj to , zawiera y wi cej plemników i sporz dzano 
z nich wi cej dawek inseminacyjnych ni  z ejakulatów pobieranych w miesi cach letnich. 
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Wojciech Kozera, Krzysztof Karpiesiuk*, Rafa  Wawrzyniak  

D UGO  U YTKOWANIA LOCH HYBRYDOWYCH ORAZ PRZYCZYNY 
BRAKOWANIA W GOSPODARSTWIE WIELKOTOAROWYM 

LENGTH OF THE USE OF HYBRID AND CAUSES OF LOCH CULLING 
ANALYSIS ON THE MULTIPLICATIONS FARM 

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: krzysztof.karpiesiuk@uwm.edu.pl 

 
Brakowanie zwierz t polega na usuni ciu ze stada sztuk, które nie spe niaj  okre lonych wy-

maga  produkcyjnych; w przypadku loch s  nimi wyniki u ytkowania rozp odowego. Podstawow  
przyczyn  brakowania loch ze stada jest ich zaawansowany wiek, przy którym nast puje spadek ich 
produkcyjno ci. Przyczynami brakowania loch z konieczno ci ze stada s : problemy z zap odnie-
niem, ja owienie, niska p odno  i plenno , problemy z gruczo em mlekowym i mleczno ci  oraz 
problemy zdrowotne zwierz t. Celem pracy by a analiza d ugo ci u ytkowania rozp odowego oraz 
przyczyn brakowania loch hybrydowych utrzymywanych na fermie wielkotowarowej.  

Przeanalizowano dane dla 9500 loch z gospodarstwa wielkotowarowego. Ocenie poddano licz-
b  miotów uzyskanych od lochy oraz przyczyny brakowania samic. 

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, e brakowanie loch po pierwszym wyprosze-
niu nie przekroczy o 5%, trzeci miot urodzi o nieco ponad 80% loch. Do czwartego wyproszenia 
brakowanie loch nie przekracza o 40%, co pozytywnie wp ywa o na zmniejszon  liczb  dni niepro-
duktywnych w pó niejszych pokoleniach. Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, nie 
zanotowano gwa townego brakowania macior po kolejnych wyproszeniach. Dwie lochy z ca ego 
stada urodzi y po 15 miotów. Zgodnie z danymi literaturowymi, lochy d ugowieczne s  najcenniej-
sze i mog  przekazywa  korzystne geny potomstwu. Jak wynika z bada  Knechta i in. [2000] oraz 
Muchy i in. [2011], plenno  ro nie wraz z kolejnym miotem, dlatego uzasadniona jest dba o  o to,
aby jak najwi cej tych loch przetrwa o do momentu uzyskania swojej maksymalnej produkcji. 

 
Ze wzgl du na niski procent brakowania do 4. miotu, mo na wnioskowa , e lochy hybrydowe 

mia y wi ksz  mo liwo  adaptacji do otoczenia i wi ksz  dzielno  adaptacyjn  do warunków
rodowiskowych, w tym mikroklimatycznych. G ównymi przyczynami brakowania loch w gospo-

darstwie by y problemy zwi zane z ich reprodukcj , czyli wyst pieniem i manifestowaniem rui,
zaj ciem w ci , donoszeniem ci y ( cznie 29,5%), Kolejn  przyczyn  by y problemy zdrowot-
ne, w tym kulawizny (27,1%), oraz przyczyny naturalne, czyli wiek zwi zany z d ug  u ytkowo ci  
rozp odow  (25%). Z powodu nag ej mierci i uboju z konieczno ci brakowano 11,5%. Badania 
w asne zdaj  si  potwierdza  za o enia Kulisiewicza i in. [2010] oraz Schwarza i in. [2007]; w go-
spodarstwie najwi cej sztuk brakowano ze wzgl du na problemy produkcyjne, poziom brakowania 
wynosi  oko o 30%, kolejn  przyczyn  by o brakowanie ze wzgl du na wiek. 
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Artur Mazurowski*, Agata Milczewska, Bogna Kowaliszyn, S awomir Mroczkowski  

ANALIZA WP YWU POLIMORFIZMU GENU ZAR1 W ODNIESIENIU  
DO WYBRANYCH CECH REPRODUKCYJNYCH  

LOCH RASY WIELKA BIA A POLSKA 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF ZAR1 GENE POLYMORPHISM  
IN RELATION TO SELECTED REPRODUCTIVE TRAITS  

IN POLISH LARGE WHITE SOWS 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  

Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  
*e-mail: artur.mazurowski@utp.edu.pl 

 
Gen zatrzymania zygotycznego ZAR1 (ang. Zygote arrest 1) u trzody chlewnej zlokalizowany 

jest w chromosomie 8. Bia ko kodowane przez ten gen zaanga owane jest w prenatalny rozwój 
zarodka. Dost pna literatura wskazuje, i  gen ZAR1 ma istotny wp yw na wska niki reprodukcyjne 
loch. Celem bada  by a identyfikacja polimorfizmu genu ZAR1 oraz okre lenie jego wp ywu na 
liczb  prosi t ywo urodzonych w dwóch kolejnych miotach.  

Materia  badawczy stanowi o 133 loch rasy wielka bia a polska (wbp) pochodz cych ze stad
zarodowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, b d cych pod kontrol  Polskiego 
Zwi zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. Polimorfizm genu ZAR1 okre-
lono za pomoc  metody PCR-RFLP. Produkt PCR poddano dzia aniu restryktazy BstUI. Pod 

wzgl dem zidentyfikowanych genotypów badanego genu okre lono struktur  genetyczn . Zgodno  
frekwencji genotypów obserwowanych z oczekiwanym testowano testem chi2. W celu okre lenia 
istotno ci wp ywu genu ZAR1 na redni  liczb  prosi t ywo urodzonych w dwóch kolejnych mio-
tach, po zweryfikowaniu za o e , wykorzystano dwuczynnikow  analiz  wariancji z powtórzeniami 
wg modelu: 

Yijn = μ + i + j + n(j) + ( x )ij + ijn 

gdzie: μ – rednia liczba prosi t urodzonych; i – efekt i-tego miotu (1, 2); j – efekt j-tego genotypu 
(CC, CT); n(j) – efekt n-tego pomiaru z j-tego genotypu; ( x )ij – efekt interakcji; ijn – b d losowy. 

Frekwencje alleli genu zatrzymania zygotycznego ZAR1 w badanej grupie kszta towa y si  na 
poziomie: ZAR1C -0,97 oraz ZAR1T -0,03. W badanych stadach zaobserwowano wyst powanie 
dwóch genotypów – ze wzgl du na badany gen najcz ciej wyst powa y homozygoty ZAR1/CC –
0,93; znacznie ni sz  frekwencj  odnotowano w ród heterozygot ZAR1/CT – 0,07. W ród badanych 
loch nie zidentyfikowano homozygot ZAR1/TT. Obserwowany w locus genu ZAR1 rozk ad by  
zgodny regu  Hardy’ego – Weinberga ( 2 = 0,16; P > 0,05).  

rednia liczba urodzonych prosi t by a wy sza w drugim miocie ni  w pierwszym (P < 0,001). 
Analizuj c liczb  ywo urodzonych prosi t ze wzgl du na badane genotypy stwierdzono, e 
w pierwszym miocie lochy o genotypie ZAR1/CC (10,81) rodzi y rednio bardziej liczne mioty 
w porównaniu z heterozygotami ZAR1/CT (10,33). Natomiast w drugim miocie zaobserwowano 
odwrotn  tendencj  (ZAR1/CC – 11,22; ZAR1/CT – 12,33). Obserwowana interakcja miot × geno-
typ by a istotna statystycznie (P  0,01). 
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Artur Mazurowski*, Agata Milczewska, Bogna Kowaliszyn, S awomir Mroczkowski  

WIEK PIERWSZEGO OPROSZENIA LOCH RAS PBZ I WBP  
W ZALE NO CI OD GENOTYPU GH/HaeII 

AGE OF FIRST FARROWING PL AND PLW SOWS DEPENDS ON  
THE GH/HaeII GENOTYPE 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  

*e-mail: artur.mazurowski@utp.edu.pl 
 

winie ras polska bia a zwis oucha oraz wielka bia a polska od wielu lat maj  najwi kszy 
udzia  w krajowym pog owiu trzody chlewnej. Dojrza o  p ciow  winie osi gaj  w wieku 5-7 
miesi cy i wtedy zdolne s  do produkcji dojrza ych komórek jajowych. Wiek, w którym loszka jest 
w stanie zaj  w ci  bez negatywnych skutków i wyda  na wiat potomstwo, okre la si  jako 
dojrza o  hodowlan , któr  loszki osi gaj  nieco pó niej ni  dojrza o  p ciow . Krycie skutkuj ce 
zap odnieniem powinno by  wykonane w drugiej lub trzeciej rui. Pierwsze krycie loszki powinno 
nast pi  mi dzy 220. a 240. dniem ycia, przy masie cia a oko o 130-140 kilogramów, zatem wiek 
pierwszego oproszenia powinien rednio przypada  mi dzy 334. a 354. dniem ycia. Z wyników
oceny u ytkowo ci rozp odowej loch przeprowadzonych przez POLSUS za 2014 rok, wiek ten
przypada  na 348. i 358. dzie  odpowiednio dla loch ras pbz i wbp. Celem bada  by a analiza ró nic 
wieku pierwszego oproszenia w zale no ci od genotypu GH/HaeII mi dzy rasami pbz i wbp. 

Badaniem obj to 238 loch ras pbz (109 szt.) oraz wbp (129 szt.) pochodz cych ze stad zaro-
dowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Polimorfizm genu hormonu wzrostu (GH) 
okre lono na podstawie metody PCR-RFLP. Produkt PCR licz cy 506 par zasad poddano trawieniu
endonukleaz  HaeII. Fragmenty RFLP wizualizowano na 2,5% elu agarozowym w wietle UV. 
W analizie statystycznej, po zweryfikowaniu za o e , wykorzystano analiz  wariancji wg modelu: 

Yijk = μ + i + j + ij + ijk  

gdzie: μ – redni wiek oproszenia, i – efekt i-tej rasy (WBP, PBZ), i – efekt j-tego genotypu (AA, 
AB, BB), ij – b d losowy. 

Istotno  ró nic mi dzy grupami szacowano w oparciu o test Tukeya (HSD). Zwi zek mi dzy 
ras  a frekwencj  genów analizowano testem chi2 Pearsona. 

W badanej grupie loch zidentyfikowano obecno  dwóch alleli i trzech genotypów w locus ge-
nu GH/HaeII. Genotyp GH/AB mia a ponad po owa badanych zwierz t obu ras. Genotyp GH/AA
stwierdzono u 21% loch rasy wbp i 39% loch ras pbz, natomiast homozygoty GH/BB odpowiednio 
u 26% (wbp) i 10% (pbz). Obserwowane ró nice w rozk adach by y istotne statystycznie (P < 0,001). 

Analizuj c wiek pierwszego oproszenia u loch odnotowano interakcj  rasa × genotyp 
GH/HaeII (P < 0,01). W grupie loch rasy wbp redni wiek oproszenia by  zbli ony niezale nie od
genotypu GH ( rednio u homozygot GH/AA – 349; GH/BB – 348 i GH/AB – 343), natomiast 
w grupie rasy pbz najwcze niej na wiat wydawa y potomstwo lochy z genotypem GH/AA, rednio 
w 332. dniu. Natomiast lochy homozygotyczne GH/BB rednio o 37 dni pó niej (369. dzie ), u loch 
o genotypie GH/AB pierwsze oproszenie nast powa o rednio w 347. dniu. 
 

 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej 

Bydgoszcz ’2015

 

 155 

Gra yna Michalska, Jerzy Nowachowicz*, Tomasz Bucek, Przemys aw Dariusz Wasilewski, 
Ma gorzata Kmiecik  

ANALIZA UMI NIENIA I OT USZCZENIA LOSZEK MIESZA CÓW 
POCHODZ CYCH Z RECIPROKALNEGO KRZY OWANIA  

RAS WIELKIEJ BIA EJ POLSKIEJ I POLSKIEJ BIA EJ ZWIS OUCHEJ 
WYPRODUKOWANYCH W BYDGOSKIM OKR GU HODOWLANYM 

ANALYSIS OF MEAT AND FAT CONTENT OF CROSSBRED GILTS FROM 
RECIPROCAL CROSSING OF POLISH LARGE WHITE AND POLISH 
LANDRACE PRODUCED IN THE BYDGOSZCZ BREEDING REGION 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i  Biologii Zwierz t,  
Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierz cych, Pracownia Oceny Surowców Zwierz cych,  

ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, *e-mail: surzwierz@utp.edu.pl 
 

Przeanalizowano wyniki dotycz ce umi nienia i ot uszczenia 52.024 loszek miesza ców dwu-
rasowych poddanych ocenie przy yciowej w latach 2009-2013 zgodnie z obowi zuj c  metodyk . 
Zwierz ta zosta y wyprodukowane na terenie bydgoskiego okr gu hodowlanego obejmuj cego 
województwo kujawsko-pomorskie. Loszki pochodzi y z dwóch wariantów krzy owania ras wiel-
kiej bia ej polskiej (wbp) i polskiej bia ej zwis ouchej (pbz): [wbp × pbz]i [pbz × wbp], w których 
ras  lochy podano w pierwszej pozycji. Zastosowano dwuczynnikow  analiz  wariancji ANOVA. 
Analizowanymi czynnikami by y wariant krzy owania wi , tj. wbp × pbz (grupa 1) i pbz × wbp 
(grupa 2) oraz rok, w którym zwierz ta zosta y poddane ocenie przy yciowej. Do oblicze  staty-
stycznych wykorzystano program komputerowy Statistica 8.0 PL. Oceniane loszki miesza ce [wbp 
× pbz] charakteryzowa y si  cie sz  s onin  mierzon  w punkcie P2 (z wyj tkiem 2010 r., w którym 
stwierdzono taki sam wynik) i grubsz  s onin  w punkcie P4 oraz korzystniejszym wynikiem doty-
cz cym wysoko ci oka pol dwicy, a tak e nieznacznie wy sz  mi sno ci  (z wyj tkiem wyniku
z 2009 r.) w porównaniu ze zwierz tami pochodz cymi z wariantu krzy owania [pbz × wbp]. Nale-
y podkre li , e w analizowanych latach, czyli od 2009 do 2013 r., mia o miejsce zmniejszenie 

ot uszczenia mierzonego grubo ci  s oniny w punktach P2 i P4, zwi kszenie wysoko ci oka pol -
dwicy oraz polepszenie mi sno ci u obu grup loszek miesza ców, tj. [wbp × pbz] i [pbz × wbp]. 
Skuteczne doskonalenie w zakresie umi nienia i ot uszczenia loszek miesza ców pochodz cych 
z dwóch ocenianych wariantów krzy owania, tj. [wbp × pbz] i [pbz × wbp], produkowanych 
w bydgoskim okr gu hodowlanym, b d cych komponentem wykorzystywanym w rozrodzie
i w krzy owaniu towarowym, jest nadal wskazane i powinno by  monitorowane w kolejnych latach.
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Gra yna Michalska, Jerzy Nowachowicz*, Tomasz Bucek, Przemys aw Dariusz Wasilewski, 
Ma gorzata Kmiecik  

WYBRANE WYNIKI OCENY PRZY YCIOWEJ LOSZEK MIESZA CÓW 
WYPRODUKOWANYCH W BYDGOSKIM OKR GU HODOWLANYM 

SELECTED RESULTS OF CROSSBRED GILTS PERFORMANCE TESTED 
PRODUCED IN BYDGOSZCZ BREEDING REGION 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i  Biologii Zwierz t,  
Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierz cych, Pracownia Oceny Surowców Zwierz cych,  

ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, *e-mail: surzwierz@utp.edu.pl 
 

Badaniami obj to 52.024 loszki miesza ce dwurasowe poddane ocenie przy yciowej w latach
2009-2013 zgodnie z aktualn  metodyk . Zwierz ta zosta y wyprodukowane w bydgoskim okr gu
hodowlanym, obejmuj cym swoim zasi giem województwo kujawsko-pomorskie. Pochodzi y one 
z dwóch wariantów krzy owania ras wielkiej bia ej polskiej (wbp) i polskiej bia ej zwis ouchej 
(pbz): [wbp × pbz] i [pbz × wbp], w których ras  lochy podano w pierwszej pozycji. Zastosowano
dwuczynnikow  analiz  wariancji ANOVA, uwzgl dniaj c  wariant krzy owania oraz lata (2009-
-2013) przyj te jako grupy 1-5, w których przeprowadzono ocen  przy yciow . Oblicze  dokonano 
korzystaj c z programu statystycznego Statistica 8.0 PL. Loszki miesza ce [pbz × wbp] we wszyst-
kich analizowanych latach (z wyj tkiem wyniku z roku 2011) odznacza y si  wy szym przyrostem
dobowym masy cia a standaryzowanym na 180. dzie  ycia ani eli zwierz ta [wbp × pbz]. Tempo 
wzrostu badanych loszek miesza ców, tj. [wbp × pbz] i [pbz × wbp], uleg o poprawie od 2009 do 
2013 roku, bo zwi kszy o si  odpowiednio o 10 i 8 g. Na przestrzeni pi ciu badanych lat (2009-
-2013) nast pi a poprawa warto ci hodowlanej zwierz t okre lanej miar  indeksu selekcyjnego,
który wzrós  o 7 pkt. u loszek [wbp × pbz] oraz o 4 pkt. u zwierz t [pbz × wbp]. wiadczy to o sku-
tecznym doskonaleniu w zakresie tej cechy loszek miesza ców pochodz cych z bydgoskiego okr -
gu hodowlanego na przestrzeni lat 2009-2013, b d cych komponentem matecznym wykorzystywa-
nym w rozrodzie i w krzy owaniu towarowym, które w kolejnych latach powinno by  nadal moni-
torowane. 
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Anna Milczarek*, Sebastian Sa uch, Maria Osek, Krystyna Jakubowska, Magdalena Pachnik 

W A CIWO CI FIZYCZNE MI SA WI  YWIONYCH MIESZANKAMI  
Z RÓ NYM UDZIA EM BOBIKU NISKOTANINOWEGO 

PHYSICAL PROPERTIES OF MEAT FED MIXTURES WITH DIFFERENT 
SHARE OF LOW-TANNIN FABA BEAN 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlach, Katedra ywienia Zwierz t i Gospodarki Paszowej, 
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, *e-mail: anna.milczarek@uph.edu.pl 

 
Poprawa efektywno ci chowu trzody chlewnej zwi zana jest z ró nymi dzia aniami, w ród któ-

rych niezwykle wa nym jest modyfikacja ywienia zwierz t. Mo e ona dotyczy  m.in. zmiany
sk adu komponentowego dawki pokarmowej na skutek pojawienia si  nowych róde  sk adników
od ywczych, w tym odmian bobiku niskotaninowego. Ka da zmiana w ywieniu zwierz t mo e 
wp ywa  na szeroko rozumian  jako  mi sa. Jednymi z wa niejszych jej wyró ników s  parametry 
fizyczne, do których zalicza si : pH, zdolno  utrzymania soku mi niowego czy barw . Decyduj  
one o przydatno ci technologicznej mi sa, a tak e wp ywaj  na jego wygl d i atrakcyjno
w oczach konsumenta [Scheffler i Gerrard, 2007, Strzy ewski i in., 2008]. 

Celem podj tych bada  by o okre lenie wp ywu ró nego udzia u bobiku niskotaninowego
w mieszankach dla tuczników na w a ciwo ci fizyczne mi sa.  

Przeprowadzono do wiadczenie ywieniowe na 48 tucznikach przydzielonych do 3 równolicz-
nych grup (K, B-1 i B-2) grup. Zwierz ta tuczono od redniej masy cia a ok. 28-119 kg, ywi c je mie-
szankami izoenergetycznymi i izobia kowymi typu grower i finiszer. Tuczniki grupy kontrolnej (K) 
otrzymywa y mieszanki, w których jedynym surowcem wysokobia kowym by a poekstrakcyjna ruta
sojowa, natomiast do mieszanek dla wi  do wiadczalnych wprowadzono rut  z bobiku niskotanino-
wego w ilo ci odpowiednio: dla grupy B-1  5/10%, a B-2  10/20%. Po zako czeniu do wiadczenia 
ywieniowego po ow  zwierz t ubito i po 24-godzinnym ch odzeniu pobrano próbki m. longissimus 

lumborum i m. semimembranosus do oceny cech fizycznych mi sa. Oznacze  wodoch onno ci (WHC) 
dokonano wed ug metody Graua i Hamma [1953] w modyfikacji Pohja i Ninivaary [1957]. Wyciek 
naturalny (WN) okre lono 48 i 72 godz. post mortem wed ug metodyki Prange i in. [1977]. Instrumen-
taln  ocen  barwy wykonano przy u yciu fotokolorymetru w systemie CIE L*a*b*. Na podstawie 
uzyskanych warto ci a* i b* obliczono nasycenie (C) oraz odcie  (H) barwy wed ug równa  Mordenti
i in. [2012]. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomoc  jednoczynnikowej analizy warian-
cji, a istotno  ró nic mi dzy warto ciami rednimi dla grup weryfikowano testem Duncana. 

Zast pienie cz ci ruty poekstrakcyjnej sojowej rut  z bobiku niskotaninowego w mieszankach
dla tuczników nie mia o wp ywu na odczyn mi sa zmierzony 45 min. i 24 godz. od uboju. Zakwasze-
nie mi ni 24 godz. post mortem mie ci o si  w zakresie 5,6-5,7, który jak podaj  Ko win-Podsiad a
i in. [2009] oraz Tomovi  i in. [2013], jest charakterystyczny dla mi sa o najwy szej jako ci. Zasto-
sowany w mieszankach do wiadczalnych (B-1 i B-2) bobik nie wp yn  na jasno  (L*) barwy i jej 
wysycenie w kierunku czerwieni (a*), ale obni y  (P  0,05) warto ci parametrów b* i H w obydwu 
analizowanych mi niach. Brak oddzia ywania wprowadzenia bobiku do mieszanek dla tuczników na
jasno  barwy  i wysycenie czerwieni  mi nia longissimus jest potwierdzeniem wyników Gatty i in. 
[2013] oraz Milczarek i Osek [2014]. Istotnie lepsz  zdolno ci  do zatrzymania wody w asnej WHC
(P  0,01) oraz korzystniejszymi warto ciami wska nika WN okre lonymi 48 i 72 godziny post mor-
tem cechowa y si  mi nie longissimus lumborum wi  ywionych mieszankami z bobikiem. Uzyska-
ne wyniki (<3,57) dotycz ce WN mi sa wiadcz  o jego bardzo wysokiej jako ci, bowiem graniczn  
warto ci , jak  podaj  Joo i in. [1999], dla mi sa najwy szej jako ci jest poni ej 6,0.  

Przeprowadzone badania pozwalaj  na polecanie stosowania nasion bobiku niskotaninowego
w ilo ci 5/10% w pierwszym i 10/20% w drugim okresie tuczu w mieszankach dla miesza ców ras
wbp × pbz, bowiem nawet ni szy udzia  bobiku zmniejszy  wyciek soku mi niowego, pozostaj c 
bez istotnego wp ywu na wi kszo  analizowanych cech fizycznych. 
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Wanda Milewska*, Tomasz Huzarek  

PRODUKCYJNO  LOCH W ZALE NO CI OD WIELKO CI STADA 

SOWS PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE SIZE OF HERD 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,  

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: malwa@uwm.edu.pl 
 

Polskie rolnictwo charakteryzuje si  znacznym rozdrobnieniem gospodarstw; dotyczy to równie  go-
spodarstw, w których hoduje si  jest trzod  chlewn . Przyczyn tego stanu jest wiele, m.in. zwarta zabudo-
wa wsi, brak ziemi do powi kszenia gospodarstwa, kryzys na rynku wieprzowiny. Liczba utrzymywanych 
w chlewniach loch liczy 15-50 sztuk, ich produkcyjno  bywa zmienna w zale no ci od skali produkcji. 

Celem bada  by a analiza produkcyjno ci loch w zale no ci od wielko ci stada. Badaniami obj to
stada hodowlane b d ce pod ocen , ogó em 464. Podzielono je na 5 grup w zale no ci od liczby utrzy-
mywanych loch: grupa I do 14, II  15-25, III  26-50, IV – 51-100, V – pow. 100. Przeanalizowano: 
liczb  prosi t w miocie: urodzonych i w 21. dniu, wielko  standaryzowanych przyrostów dobowych 
masy cia a oraz mi sno  knurków i loszek hodowlanych.  
Tabela 1. Wyniki u ytkowania loch w stadach hodowlanych (x±s) 

Cecha Jedn. Gr. I Gr. II Gr. III Gr. IV Gr. V Ogó em 
Liczba stad 

 
szt. 
% 

62 
13,36 

128 
27,58 

136 
29,31 

70 
15,08 

68 
14,64 

464 
100,00 

L. pr. w miocie 
urodzonych szt. 11,55±0,95 11,59±0,85 11,54±1,10 11,75±1,18 11,54±1,12 11,59±1,03 

w 21. dniu szt. 10,57±0,86 10,63±0,70 10,61±1,00 10,85±0,87 10,84±0,94 10,68±0,88 
Prz. m. c. stand.  
            g/dz. 879Bb±50 

867B±52 
920B±92 
867B±51 

934B±78 
879B±55 

973Aa±56 
892±46 

977A±66 
914A±59 

951±75 
882±55 

     Mi sno       
           % 52,86B±5,60 

57,51Bb±2,64 
57,92A±3,35 
58,03B±1,93 

59,60A±2,13 
58,73Ba±1,84

60,58A±1,29 
59,16Ba±1,53

61,42A±1,07 
60,32A±1,49 

59,84±2,87 
58,70±2,06 

a, b  ró nice mi dzy rednimi w rz dach zosta y potwierdzone przy P < 0,05; A, B  przy P < 0,01  
Prz. m. c. stand  przyrost masy cia a standaryzowany 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 najwi cej by o chlewni licz cych 15-25 i 26-50 
loch (gr. II i III), odpowiednio 27,58 i 29,31%. Najmniejszych do 14 loch (gr. 1) by o tyle samo co naj-
wi kszych 50-100 i pow. 100 (gr. 4 i 5). Ró nice mi dzy redni  liczb  prosi t w miocie: urodzonych 
i w 21. dniu nie zosta y statystycznie potwierdzone mi dzy grupami. Natomiast przyrosty masy cia a 
i mi sno  zarówno u knurków, jak i u loszek by y lepsze w chlewniach wi kszych (P < 0,01). Nale y 
zaznaczy , e knurki uzyska y lepsze wyniki ni  loszki.  
Tabela 2. Wyniki u ytkowania loch dla ras matczynych (pbz i wbp) 

Cecha Jedn. Gr. I Gr. II Gr. III Gr. IV Gr. V Ogó em 
Liczba stad 

 
szt. 
% 

46 
12,5 

113 
31,5 

110 
30,5 

52 
14,5 

39 
11,0 

360 
100,00 

L. pr. w miocie 
urodzonych szt. 11,67±0,93 11,66±0,82 11,75±1,02 12,01±1,06 11,88±1,02 11,76±0,96 

w 21. dniu szt. 10,70B±0,75 10,71B±0,68 10,79B±0,87 11,09±0,73 11,37A±1,53 10,86±0,90 
Prz. m. c. stand.  
            g 937±29 

873b±51 
966±75 
873b±49 

951±70 
879±49 

990±59 
895±47 

975±65 
898a±55 

968±67 
881±50 

    Mi sno        
           % 59,3±0,42 

58,3B±1,19 
59,1b±1,52 
58,2B±1,19 

59,1b±1,12 
58,4B±1,22 

60,0±1,17 
58,8±1,14 

60,7a±0,78 
59,6A±0,9 

59,7±1,29 
58,5±1,23 

Najwi cej by o stad utrzymuj cych lochy ras matczynych  360 (tab. 2). Wi kszo  z nich stanowi-
y stada rednie (gr. II i III). rednia liczba prosi t urodzonych w miocie by a zbli ona we wszystkich

grupach. Natomiast liczba prosi t odchowanych do 21. dnia ycia w miocie by a najwi ksza w stadach
gr. V (P < 0,01). Przyrosty masy cia a knurków by y we wszystkich grupach zbli one. Wi ksz  mi sno-
ci  charakteryzowa y si  knurki w stadach du ych (P < 0,05). Cechy te u loszek wykazywa y zwi zek

z wielko ci  stada. W wi kszych stadach wyniki by y lepsze. 
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Aurelia Mucha1*, Katarzyna Ropka-Molik2, Katarzyna Piórkowska2,  
Magdalena Szyndler-N dza1 

EKSPRESJA GENU Wnt7a W TKANKACH JAJNIKA, JAJOWODU  
I ROGU MACICY W RÓ NYCH FAZACH CYKLU P CIOWEGO U WI  

Wnt7a GENE EXPRESSION IN PORCINE OVARY, OVIDUCT AND UTERINE 
HORN TISSUES IN DIFFERENT PHASES OF THE SEXUAL CYCLE 

Instytut Zootechniki PIB, 1 Dzia  Genetyki i Hodowli Zwierz t, 2 Dzia  Genomiki i Biologii Molekularnej 
Zwierz t, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, *e-mail: aurelia.mucha@izoo.krakow.pl 

 
Jednym z genów szlaku sygna owego WNT reguluj cego receptywno  macicy oraz maj cego 

wp yw na rozwój zarodka jest gen WNT7A. W zwi zku z tym celem bada  by a analiza zmian ekspresji
genu Wnt7a w tkankach jajnika, jajowodu i rogu macicy w ró nych fazach cyklu p ciowego u wi . 

Poziom ekspresji genu Wnt7a badano w tkankach: jajnika, jajowodu oraz rogu macicy pobranych 
od 80 loszek ras wbp i pbz oraz linii 990. W celu okre lenia fazy cyklu rujowego jajniki poddane zo-
sta y szczegó owej ocenie morfologicznej polegaj cej na makroskopowej ocenie ilo ci i wielko ci 
p cherzyków jajnikowych, cia ek ó tych i bia awych. Na tej podstawie zwierz ta podzielono na 
3 grupy w zale no ci od fazy cyklu rujowego: loszki niedojrza e p ciowo (przed pierwsz  ruj ) oraz
loszki w fazie folikularnej i lutealnej. Oznaczenie wzgl dnej ilo ci transkryptu (RQ Relative Quantifi-
cation) przeprowadzono na urz dzeniu 7500 Real-Time PCR System z wykorzystaniem sond 
TaqMan® MGB znakowanych FAM, VIC oraz TaqMan® Gene Expression Master Mix. 

Na rysunku 1 przedstawiono poziomów ekspresji genu Wnt7a u loszek w ró nych fazach cyklu 
p ciowego w tkance jajnika, jajowodu oraz rogu macicy. W jajniku najni szy poziom transkryptu 
stwierdzono w fazie folikularnej, natomiast w jajowodzie w poszczególnych fazach by  na porówny-
walnym poziomie. W tkance rogu macicy najwy sz  ilo  mRNA stwierdzono w fazie lutealnej
i oszacowano statystyczne ró nice pomi dzy ekspresj  w tej fazie cyklu a ekspresj  u loszek w fazie
przed dojrzewaniem (P < 0,05). Wykazano równie  statystyczne ró nice analizuj c wzgl dn  ilo  
genu Wnt7a w tkance jajnika, jajowodu i rogu macicy w ró nych fazach cyklu (rys. 2). Poziom tran-
skryptu w tkance rogu macicy w fazie folikularnej oraz lutealnej ró ni  si  statystycznie wysoko istot-
nie w porównaniu z tkank  jajnika i jajowodu (P < 0,01). 

Rys. 1.  Porównanie poziomów ekspresji Wnt7a  
 w ró nych fazach cykl rozrodczy w tkance 

jajnika, jajowodu i rogu macicy 

Rys. 2. Wzgl dna ilo  genu Wnt7a jajnika, jajowodu
oraz rogu macicy u loszek w ró nych fazach 
cyklu p ciowego 
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Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz*, Ryszard Tuz, Martyna Ma opolska,  
Katarzyna Olczak  

ZACHOWANIA EKSPLORACYJNE WARCHLAKÓW UTRZYMYWANYCH  
W KOJCACH CIO OWYCH ZE ZRÓZNICOWAN  ILO CI  CIÓ KI  

THE BEHAVIOUR OF WEANED PIGLETS HOUSED IN STRAW BEDDED PENS 
WITH DIFFERENT AMOUNT OF STRAW  

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  
i Drobnego Inwentarza, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 

*e-mail: rzschwar@cyf-kr.edu.pl 
 

winie maj  siln  motywacj  do przeszukiwania otoczenia. wiadczy o tym fakt, e w warun-
kach chowu otwartego rycie w pod o u zajmuje im 1/3 czasu doby. winie badaj  swoje otoczenie 
poprzez rycie, w szenie, gryzienie i prze uwanie obiektów znajduj cych si  w ich rodowisku.
Eksploracja mo e s u y  ró nym celom i zale nie od rodzaju motywacji mo e stanowi  pierwszy
krok do odnalezienia po ywienia, ale cz  zachowa  eksploracyjnych wi  nie wynika tylko 
z pilnej potrzeby, lecz z ciekawo ci oraz si y oddzia ywania bod ca zewn trznego. Zgodnie 
z Dyrektyw  2008/120/WE, winie utrzymywane grupowo musz  by  zabezpieczone przed wal-
kami o du ym nasileniu poprzez stosowanie ció ki lub je li to mo liwe – poprzez wprowadzenie 
innych materia ów nadaj cych si  do eksploracji i daj cych zaj cie. Nie okre lono jednak, jakie 
ilo ci ció ki stymuluj  rozwój wyst powania zachowa  eksploracyjnych, hamuj c tym samym
ekspresj  zwi zanych z niewystarczaj c  ilo ci  bod ców zachowa  nietypowych (gryzienie
ogonów, uszu). Dlatego celem bada  by o okre lenie wp ywu stosowania ró nych ilo ci s omy 
jako ció ki dla warchlaków na ich zachowanie. Badania przeprowadzono w lipcu 2013 w chlew-
ni komercyjnej w woj. wi tokrzyskim. Materia  do wiadczalny stanowi y cznie 24 warchlaki,
miesza ce ras pbz, wbp, duroc i pietrain pochodz ce z czterech miotów, odsadzone w 35. dniu 
odchowu. Po odsadzeniu prosi ta pochodz ce z dwóch miotów czono i przydzielano na zasa-
dzie analogów, na podstawie zbli onego wieku oraz zbli onej masy cia a do dwóch kojców du -
skich o wymiarach 1,5 m × 2,2 m. W jednym z kojców zapewniano codziennie wie  porcj  
s omy w ilo ci 1,5 kg/zwierz  (grupa S1), natomiast w drugim z kojców stosowano s om  w ilo-
ci 0,5 kg/zwierz /dzie  (grupa S2). W ka dym kojcu znajdowa o si  po 6 warchlaków. Do-
wiadczenie wykonano w dwóch powtórzeniach. Ca odobowe obserwacje zachowania prowa-

dzono przy u yciu kolorowych kamer dozoru przemys owego oraz cyfrowego rejestratora. Za-
chowanie warchlaków rejestrowano od chwili zestawienia grupy i wprowadzenia zwierz t do
kojca przez kolejne 72 godziny. Po zako czeniu obserwacji dokonano analizy materia u video
w zakresie zachowa  eksploracyjnych warchlaków. Stwierdzono, e czas sp dzany ( rednia do-
bowa dla 72 h) na zachowaniach eksploracyjnych w grupie S1 by  statystycznie istotnie d u szy 
(P < 0,05) ni  w grupie S2 i wynosi  odpowiednio: 19,93% czasu doby (287 min) oraz 11,38% 
(164 min). Czas sp dzany na eksploracji ulega  skróceniu w kolejnych godzinach doby oraz ko-
lejnych dniach obserwacji. W grupie S1 w pierwszej dobie wyniós  335 min, w drugiej 272,
a w trzeciej 256 min, natomiast w grupie S2 odnotowano, e czas sp dzany na eksploracji w 1., 2.
i 3. dniu wyniós  odpowiednio: 210, 161 i 122 min. W tej grupie zanotowano istotne ró nice
w czasie sp dzanym na omawianym zachowaniu pomi dzy pierwsz  a trzeci  dob  (P < 0,01). 
Uzyskane rezultaty wskazuj , e dostarczanie dziennie 1,5 kg/dob /zwie-rz  ció ki ze s omy 
stymuluje wyst powanie zachowa  eksploracyjnych w wi kszym stopniu ni  zadawanie jej
w ilo ci 0,5 kg/zwierz . Ponadto wykazano, e zastosowanie niewielkich ilo ci s omy (0,5
kg/zwierz ) powoduje istotn  utrat  zainteresowania tym materia em w kolejnych dniach. 

 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej 

Bydgoszcz ’2015

 

 161 

Kazimierz Pokrywka1, Krzysztof Tereszkiewicz2, Karolina Choroszy2,  Piotr Molenda3 

WP YW SEZONU URODZENIA I WIEKU KNURÓW RASY PIETRAIN  
NA WYNIKI EKSPLOATACJI ROZP ODOWEJ 

THE IMPACT OF SEASON OF BIRTH AND AGE OF BOARS OF PIETRAIN 
BREED ON THEIR INSEMINATION EFFICIENCY 

1 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. S. Pigonia w Kro nie, Instytut Gospodarki  i Polityki Spo ecznej, 
ul. Kazimierza Wielkiego 6,  38-400 Krosno,  

 2 Politechnika Rzeszowska, Zak ad Systemów Zarz dzania i Logistyki,  
al. Powsta ców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, 

 3 Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Zak ad Polityki Regionalnej i Gospodarki ywno ciowej,  
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, 

*e-mail: e-mail: kreresz@prz.edu.pl 
 

Celem bada  by a ocena wp ywu sezonu urodzenia i wieku knurów rasy pietrain na wyniki 
rozrodu. Materia  do bada  stanowi o 9555 ejakulatów pozyskanych w latach 1994-2013 od 79 
knurów rasy pietrain u ytkowanych w Ma opolskim Centrum Biotechniki, Stacja Eksploatacji Knu-
rów w Czerminie. Ejakulaty od knurów pobierano metod  manualn . Oceniano je na podstawie: 
obj to ci ejakulatu bez frakcji galaretowatej (ml), odsetka plemników o ruchu post powym (%),
koncentracji plemników (tys/mm3). Przy u yciu SYSTEMU SUL okre lono: ogóln  liczb  plemni-
ków o ruchu post powym (mld), liczb  dawek inseminacyjnych (szt.) uzyskanych z jednego ejaku-
latu. Okre lono równie  warto  porcji nasienia wyprodukowanych z jednego ejakulatu (PLN). 
Wyniki bada  opracowano statystycznie z wykorzystaniem programu STATISTICA 9.0. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e analizowane czynniki do wiadczalne mia y istotny 
wp yw na cechy nasienia knurów rasy pietrain. Stwierdzono istotny wp yw sezonu urodzenia i wieku
knura na obj to  ejakulatu. Ejakulaty o najwi kszej obj to ci (273,35 ml) uzyskiwano od knurów,
które uko czy y wiek dwóch lat i pochodzi y z letniego sezonu urodzenia. Najmniejsz  ilo  nasienia
uzyskiwano od knurów w wieku poni ej jednego roku urodzonych wiosn . Analizuj c wska nik kon-
centracji plemników, stwierdzono, e jego dobrym poziomem charakteryzowa y si  knury urodzone
jesieni . Warto podkre li , e parametr ten przyjmowa  korzystne i stabilne warto ci (z niewielk
tendencj  do obni ania) w ca ym okresie u ytkowania rozp odowego tych knurów. Równocze nie 
w nasieniu tych knurów obserwowano mniejszy odsetek plemników o ruchu post powym. Oceniaj c 
liczb  wyprodukowanych dawek inseminacyjnych, b d c  wymiernym wska nikiem u ytkowania 
rozp odowego knurów inseminacyjnych, stwierdzono, e wraz z wiekiem u ytkowania knurów z po-
jedynczego ejakulatu produkowano wi ksz  liczb  dawek inseminacyjnych nasienia. Prawid owo  t
odnotowano we wszystkich sezonach urodzenia knurów, przy czym najbardziej korzystnie z wiekiem 
parametr ten zmienia  si  u knurów urodzonych w sezonie letnim. Spostrze enia te potwierdzono 
wykorzystuj c kryterium warto ci wyprodukowanych dawek inseminacyjnych z pojedynczego ejaku-
latu jako parametru b d cego pochodn  liczby porcji nasienia. redni  warto  nasienia kurów uro-
dzonych latem w pierwszym roku ich u ytkowania by a o 10-15 PLN wy sza w porównaniu z warto-
ci  nasienia knurów urodzonych w pozosta ych sezonach urodzenia. W trzecim roku u ytkowania 

ró nica ta wzros a do 15-20 PLN. Analizuj c udzia  badanych czynników do wiadczalnych w kszta -
towaniu zmienno ci parametrów nasienia knurów rasy pietrain, stwierdzono, e decyduj cy udzia
w ich poziomie ma wiek knura. Z kolei sezon urodzenia knura, jak równie  wspó dzia anie badanych 
parametrów wp ywaj  na wska nik koncentracji plemników.  

Przeprowadzone badania w asne i analiza wyników wykaza y, e najkorzystniejszymi efektami 
u ytkowania rozp odowego w ca y trzyletnim okresie u ytkowania rozp odowego charakteryzowa y
si  knury urodzone w sezonie letnim.  
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Tomasz Schwarz1*, Ryszard Tuz1, Jacek Nowicki1, Martyna Ma opolska1,  
Pawe  Bartlewski2 

WIELKO  MIOTU LOCH O RÓZNEJ D UGO CI POCHWY I SZYJKI 
MACICY W ZALE NO CI OD TERMINU PIERWSZEJ INSEMINACJI 

LITTER SIZE OF SOWS WITH DIFFERENT VAGINA CERVIX LENGTH 
ACCORDING TO THE FIRST INSEMINTION TERM 

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  
i Drobnego Inwentarza,  

2 University of Guelph, Ontario Veterinary College, Department of Biomedical Sciences, Canada,  
*e-mail: rzschwar@cyf-kr.edu.pl 

 
Parametry u ytkowo ci rozp odowej nale  do najwa niejszych pod wzgl dem produkcyjnym

i ekonomicznym wska ników ferm, a jednocze nie s  cechami o niskim poziomie odziedziczalno ci, pozo-
staj c pod du ym wp ywem czynników rodowiskowych. W warunkach Polski do najwa niejszych czyn-
ników rodowiskowych nale y zmienno  pór roku i zwi zane z tym zró nicowanie d ugo ci dnia i tempe-
ratury. Badania wskazuj  na przyspieszone dojrzewanie wi  wprowadzanych do rozrodu w okresie je-
siennym i uzyskiwanie przez nie lepszych wska ników rozrodczych. Celem bada  by o okre lenie zró ni-
cowania d ugo ci pochwy i szyjki macicy (VCL) pomi dzy loszkami wprowadzanymi do rozrodu w okre-
sie wiosennym i jesiennym oraz analiza uzyskiwanych przez nie wska ników reprodukcyjnych w I miocie 
i w okresie ca ego u ytkowania. Badania przeprowadzono w komercyjnej fermie wielkotowarowej, zloka-
lizowanej w województwie ma opolskim, na 199 loszkach miesza cach pbz × wbp, z których 97 zainsemi-
nowano pierwszy raz jesieni , za  101 – wiosn . W trakcie pierwszej inseminacji przeprowadzono pomiar 
g boko ci penetracji katetera, któr  zdefiniowano jako VCL, który waha  si  w zakresie 21 do 39 cm. Na
tej podstawie loszki podzielono na 3 grupy: grupa S (21-28 cm), grupa M (28,1-34 cm), grupa L (34,1-39 
cm). Analizie poddano liczb  prosi t ywo urodzonych w I miocie oraz redni  z yciowej produkcji loch,
szacuj c istotno  ró nic pomi dzy grupami VCL z zastosowaniem ANOVA i testu Duncana, za  istotno  
ró nic pomi dzy porami roku testem t-Studenta. rednia VCL w okresie jesiennym wynosi a 30,7±3,06 
i by a istotnie ni sza (P < 0,01) od VCL w okresie wiosennym (32,0±3,3). Liczba prosi t urodzonych nie 
ró ni a si  istotnie pomi dzy porami roku. W obydwu porach roku odnotowano statystycznie istotny 
wzrost wielko ci miotu w relacji do rosn cego VCL (tab. 1).  
Tabela 1. rednia liczba prosi t ywo urodzonych w miocie w pierwszym cyklu reprodukcyjnym oraz w okresie ca ego 

u ytkowania rozp odowego u loch z ró n  d ugo ci  VCL w zale no ci od pory roku pierwszej inseminacji 
 Grupy VCL Jesie   Wiosna  Razem  

Miot I 

S 9,52±2,78a 8,92±3,64a 9,31±3,08Aa 
M 10,26±2,85ab 9,47±3,59a 9,84±3,27ABa 
L 11,12±1,11b 11,04±2,78b 11,07±2,23Bb 

Razem 10,24±2,64 9,78±3,46 10,01±3,09 

rednia yciowej 
produkcji 

S 10,01±3,00Aa 9,97±2,94A 10,03±2,97Aa 
M 10,67±2,89Ab 10,67±3,14A 10,67±3,03Ab 
L 11,87±1,69B 11,51±3,02B 11,63±2,67B 

Razem 10,88±2,80 10,74±3,12 10,82±2,98 
 rednie w kolumnach oznaczone ró nymi kodami ró ni  si  istotnie AB(P < 0,01), ab(P < 0,05) 

Podsumowuj c, loszki wprowadzane do rozrodu w okresie jesiennym charakteryzowa y si  niei-
stotnie, lecz produkcyjnie znacz co wi ksz  liczb  prosi t urodzonych w pierwszym cyklu, jednak ró -
nice te zanika y w analizie produkcyjno ci yciowej. Podobny przebieg zmian produkcyjno ci w zale -
no ci od VCL wskazuje na fakt, e wzrost tego wska nika morfologicznego w sposób uniwersalny 
i niezale ny od pory roku odzwierciedla wielko  kluczowego parametru produkcyjnego, jakim jest 
liczba prosi t ywo urodzonych w miocie. 
Badania finansowane z DS 3242/WHiBZ/ZHTChi DI. 
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Karolina Szulc*, Ewa Skrzypczak  

WYROBY TRADYCYJNE Z MI SA WI  RASY Z OTNICKIEJ PSTREJ 

TRADITIONAL MEAT PRODUCTS FROM ZLOTNICKA SPOTTED PIGS 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej,  

ul. Wo y ska 33, 60-637 Pozna , *e-mail: karolasz@up.poznan.pl 
 

Wzrost zapotrzebowania na ywno , w tym na wieprzowin , spowodowa , e w ostatnich la-
tach najwa niejszym celem hodowli wi  sta a si  poprawa poziomu cech tucznych i rze nych. 
Produkcja towarowa jest nastawiona na maksymalizacj  zysków poprzez osi gni cie wysokiej mi -
sno ci i szybkiego tempa wzrostu przy niewielkim zu yciu paszy. Od wi  wykorzystywanych do
produkcji tuczników oczekuje si  niewielkiej grubo ci s oniny, co zwi zane jest z obni eniem za-
warto ci t uszczu ródmi niowego (IMF). W surowcu pozyskiwanym od wi  szybko rosn cych
cz sto obserwuje si  wyst powanie wad: nadmiernej wodnisto ci lub sucho ci, zbyt jasnej lub
ciemnej barwy i nieprawid owego poziomu zakwaszenia. Jest to zjawisko niekorzystne zarówno dla 
konsumentów, jak i przetwórców. 

Wyniki bada  wielu autorów wskazuj , e ród em surowca rze nego wysokiej jako ci s  wi-
nie ras rodzimych oraz ich miesza ce. Szczególnie interesuj ce s  wyniki prac dotycz ce rasy z ot-
nickiej pstrej (z p) i jej miesza ców z ras  Duroc. Uzyskiwany od nich surowiec mi sny cechuje 
wysoka jako  oraz przydatno  technologiczna. wiadczy o tym: wysoka zawarto  t uszczu 
ródmi niowego (IMF), niski wyciek naturalny i termiczny, ciemna barwa mi sa, warto  pH45

mi ni longissimus dorsi i semimembranosus, która odpowiada kwasowo ci mi sa normalnego oraz
wysoki (korzystny) poziom cech sensorycznych takich jak: smak, soczysto , krucho , smakowi-
to . W zwi zku z tym mi so pochodz ce od wi  z p i jej krzy ówek z ras  Duroc mo e by  wy-
korzystywane do produkcji wyrobów typu Premium, w tym d ugo dojrzewaj cych, jak np. szynka 
surowo-dojrzewaj ca czy schab surowo-w dzony.  

Zapowiadane zmiany w polskim prawodawstwie dotycz ce mo liwo ci sprzeda y bezpo red-
niej produktów wytworzonych przez rolników w gospodarstwie s  niew tpliwie du  szans  dla 
hodowców rasy z otnickiej pstrej na to, by zostali dostrze eni jako producenci ywno ci wytwarza-
nej w sposób tradycyjny. Z kolei poprawa kondycji finansowej ma ych i rednich gospodarstw, 
gdzie najcz ciej utrzymywane s  winie rasy z otnickiej pstrej, przyczyni si  do rozwoju spo ecz-
no ci danego regionu. Mo e by  te  impulsem do szerszych dzia a , np. tworzenia lokalnych grup 
producentów wi  rodzimych. 
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Magdalena Szyndler-N dza1*, Robert Eckert1, Tadeusz Blicharski2  

SZACOWANIE ZAWARTO CI MI SA W TUSZY M ODYCH WI   
NA PODSTAWIE WYNIKÓW OCENY PRZY YCIOWEJ I POUBOJOWEJ  

ESTIMATION OF CARCASS MEAT CONTENT IN YOUNG PIGS BASED ON 
PERFORMANCE AND SLAUGHTER TEST RESULTS 

1 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Genetyki i Hodowli Zwierz t, 
2 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN, Jastrz biec, 

 *e-mail: magdalena.szyndler@izoo krakow.pl 
 

Na podstawie wyników bada  aktualnej populacji wi  opracowano nowe równania do szaco-
wania procentowej zawarto ci mi sa w tuszy m odych wi  oraz masy mi sa wyr bów podstawo-
wych, z wykorzystaniem wyników oceny przy yciowej i wyników bada  oceny poubojowej. Mate-
ria  badawczy stanowi y 654 loszki sze ciu ras (wbp, pbz, pu awska, hampshire, duroc, pietrain) 
poddanych ocenie przy yciowej i poubojowej w Stacji Kontroli U ytkowo ci Trzody Chlewnej
(SKURTCh). Loszki by y tuczone do uzyskania 100 kg masy cia a, przy tej masie cia a zosta y 
poddane ocenie przy yciowej. Okre lono ich mas  cia a (M [kg]), wiek (W [dni]) oraz przyrost 
dzienny (P [g/dzie ]), nast pnie zmierzono aparatem ultrad wi kowym typu PIGLOG 105 grubo
s oniny w punktach: P2 [mm]  za ostatnim ebrem, 3 cm od linii rodkowej grzbietu, P4 [mm]  za 
ostatnim ebrem, 8 cm od linii rodkowej grzbietu oraz pomiar wysoko ci oka pol dwicy P4M
[mm] w punkcie P4. Nast pnie zgodnie z procedur  stacji loszki poddano ubojowi i po 24-godzin-
nym ch odzeniu tusz w temperaturze 4oC dokonano podzia u prawej pó tuszy na wyr by podstawo-
we (szynk , opatk , karkówk , pol dwic , boczek, eberka, golonk ). Wyr by te poddano dysekcji
szczegó owej, polegaj cej na wyizolowaniu tkanki mi niowej, t uszczowej i kostnej. Dysekcja
szczegó owa da a podstaw  do okre lenia masy mi sa w wyr bach podstawowych (E2 [kg]) oraz 
procentowej zawarto ci mi sa w tuszy (E1 [%]). W celu oszacowania procentowej zawarto ci mi sa 
w tuszy [%] oraz masy mi sa w wyr bach podstawowych [kg] skonstruowano szereg modeli linio-
wych opartych na regresji wielokrotnej. Modele liniowe tworzono dla ka dej z trzech grup raso-
wych oraz dla wszystkich ras cznie w oparciu o kombinacj  zmiennych obja niaj cych. Podsu-
mowuj c uzyskane wyniki bada  mo na stwierdzi , e opracowane równania regresji prostej szacu-
j ce zawarto  mi sa w tuszy w poszczególnych grupach rasowych na podstawie trzech zmiennych
(model klasyczny: P2, P4, P4M) charakteryzowa y sie zró nicowanym standardowym b dem sza-
cunku i wspó czynnikiem korelacji wielokrotnej. Najlepszymi parametrami cechowa  sie model 
szacuj cy zawarto  mi sa w tuszy wi   w grupie rasy pu awskiej (E1[%]  RSE = 1,56; R =
0,84, E2 [kg]  RSE = 0,88; R = 0,73). Analogiczne równania regresji opracowane dla wszystkich 
ras cechowa y sie standardowym b dem szacunku i wspó czynnikiem R wynosz cym odpowiednio
dla E1[%] i E2 [kg]  RSE = 3,33; R = 0,63 i RSE = 1,65; R = 0,58. Zwi kszenie ilo ci zmiennych 
obja niaj cych nie przynios o zamierzonego efektu poprawy parametrów równa  w wybranych
grupach rasowych. Natomiast w przypadku wszystkich ras dodanie do modelu klasycznego zmien-
nej opisuj cej ras  spowodowa o znaczn  popraw  parametrów równania szacuj cego E1[%] (RSE
= 3,02; R = 0,71). W przypadku modelu E2 [kg] popraw  uzyskano dodaj c zmienne: rasa i masa
tuszy w dniu oceny (RSE = 1,37; R = 0,73). Generalnie przeprowadzone badania wskazuj , e
opracowane na podstawie danych z oceny przy yciowej wi  równania estymuj ce mas  mi sa
w tuszy charakteryzuj  si  ni sz  warto ci  b du standardowego (RSE) ani eli (stosowane w prak-
tyce) równania szacuj ce procentow  zawarto  mi sa w tuszy tych wi . 

 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej 

Bydgoszcz ’2015

 

 165 

Sebastian rodo *, Kamil Duzi ski, Damian Knecht  

MO LIWO  ZASTOSOWANIA TECHNIKI USG W BIOTECHNOLOGII 
ROZRODU LOSZEK RASY WIELKIEJ BIA EJ POLSKIEJ 

THE POSSIBILITY OF ULTRASONOGRAPHIC TECHNIQUE APPLICATION 
IN THE BIOTECHNOLOGY OF REPRODUCTION OF  

POLISH LARGE WHITE GILTS  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 

*e-mail: sebastian.srodon@up.wroc.pl 
 

Technika ultrasonografii (USG) ma szerokie zastosowanie w biotechnice rozrodu trzody 
chlewnej. Jednym z najwa niejszych problemów reprodukcyjnych u loszek jest okre lenie optymal-
nego stopnia ot uszczenia podczas wykonywania zabiegu sztucznej inseminacji. Bior c pod uwag  
powy sz  problematyk , celem bada  by o okre lenie optymalnego stopnia ot uszczenia loszek rasy 
WBP na podstawie przy yciowych pomiarów wykonanych za pomoc  ultrasonograficznej techniki 
pomiarowej i ustalenie wp ywu tej cechy na wybrane parametry u ytkowo ci rozp odowej. 

Badania zosta y wykonane na loszkach rasy WBP (n = 110). Za pomoc  ultrasonografu Alo-
ka SSD-500 wyposa onego w 17 cm g owic  UST-5044 o cz stotliwo ci pracy 3,5 MHz podczas 
pierwszej sztucznej inseminacji przeprowadzono przy yciow  ocen  loszek i okre lono stopie  ich 
ot uszczenia na podstawie powierzchni t uszczu nad mi niem Longissimus dorsi (LD). Sonda 
przyk adana by a prostopadle do osi cia a loszki. Pomiar by  wykonywany na wysoko ci ostatniego 
ebra. Badania uwzgl dnia y równie  wp yw zmiany powierzchni tkanki t uszczowej u badanej 

populacji loszek na wybrane wska niki rozrodcze, tj.: skuteczno  pokry , liczb  prosi t urodzo-
nych ywo oraz liczb  prosi t odsadzonych.  
Tabela 1. Zale no  pomi dzy powierzchni  tkanki t uszczowej nad mi niem Longissimus dorsi a wybranymi   

parametrami reprodukcyjnymi 

Parametr reprodukcyjny Powierzchnia t uszczu nad mi niem LD 
<20 cm2 (n = 35) 20-30 cm2 (n = 43) >30 cm2 (n = 32) 

Skuteczno  pokry  (%) 74,28%b 83,72% 93,75%a 
Liczba prosi t urodzonych ywo (szt.) 9,13B,b ±0,60 9,93a ±0,51 10,15A ±0,37 
Liczba prosi t odsadzonych (szt.) 8,90B,b ±0,54 9,75a ±0,48 9,99A ±0,30 

a, b – w tym samym wierszu oznaczaj  ró nice istotne statystycznie, przy P  0,05 
A, B – w tym samym wierszu oznaczaj  ró nice wysoko istotne statystycznie, przy P  0,01 

Badania wykaza y, e loszki, które w momencie wykonywania zabiegu sztucznej inseminacji 
mia y poni ej 20 cm2 powierzchni t uszczu nad mi niem najd u szym grzbietu, charakteryzowa y 
si  najgorszymi parametrami u ytkowo ci rozp odowej (tabela 1). Skuteczno  pokry  w przypadku 
tych samic by a najni sza i wynosi a poni ej 75% (P  0,05). Ponadto loszki sklasyfikowane w tej 
grupie rodzi y najmniej prosi t ywych w miocie (P  0,01; P  0,05). Zaobserwowano równie , e 
samice o najmniejszym ot uszczeniu w chwili wykonywania zabiegu inseminacyjnego odchowywa-
y najmniej prosi t (P  0,01; P  0,05). Najwy sza skuteczno  pokry  by a notowana u loszek, 

u których w momencie inseminacji pomiary wykaza y powy ej 30 cm2 powierzchni t uszczu nad 
mi niem Longissimus dorsi (P  0,05). Nale y podkre li , e loszki sklasyfikowane w tej grupie 
rodzi y i odchowywa y najwi cej prosi t, co zosta o potwierdzone statystycznie (P  0,01; P  0,01). 

Wykazano zale no  pomi dzy powierzchni  t uszczu nad mi niem LD a wybranymi parame-
trami reprodukcyjnymi. W badanej populacji najlepsze wyniki osi ga y loszki maj ce powy ej 30 
cm2 powierzchni t uszczu nad mi niem najd u szym grzbietu. Spe nienie tego warunku mo e przy-
czyni  si  do zwi kszenia skuteczno ci pokry  o prawie 19,5%, zwi kszenia liczby prosi t urodzo-
nych ywo o oko o 11,2% oraz zwi kszenia liczby prosi t odsadzonych o blisko 12,2%. 
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Sebastian rodo *, Kamil Duzi ski, Damian Knecht  

WP YW KONDYCJI LOSZEK [PBZ×WBP] W TRAKCIE PIERWSZEJ 
INSEMINACJI NA PARAMETRY ODCHOWU PROSI T 

THE BODY CONDITION IMPACT OF [PL×PLW] GILTS IN FIRST 
INSEMINATION ON THE PIGLETS REARING PARAMETERS  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, 
*e-mail: sebastian.srodon@up.wroc.pl 

 
Kondycja loszek w trakcie pierwszej inseminacji mo e wp ywa  na ich dalsz  u ytkowo  

rozp odow , a w szczególno ci na parametry odchowu pierwszego miotu, co bezpo rednio determi-
nuje op acalno  produkcji trzody chlewnej. Maj c na uwadze powy sz  problematyk  celem bada
by o przeprowadzenie oceny kondycji loszek w momencie pierwszej inseminacji i okre lenie, czy 
wyniki tej oceny maj  zwi zek z wybranymi wska nikami odchowu prosi t. 

Badania przeprowadzono w 2014 roku, w przemys owej fermie trzody chlewnej zlokalizowa-
nej w Polsce, w województwie opolskim. Populacj  do wiadczaln  stanowi o 150 loszek [PBZ×
WBP]. Po wykryciu rui, w chwili pierwszej inseminacji, dla ka dej z loszek zosta a dokonana punk-
towa ocena kondycji metod  BCS (z ang. Body Condition Score) w skali od 1 do 5, na podstawie
widoczno ci i wyczuwalno ci struktur kostnych: wyrostków kolczystych kr gów l d wiowych
i piersiowych oraz wyrostków poprzecznych kr gów piersiowych. Loszki o kondycji wychudzonej
otrzymywa y w ocenie 1 punkt, o kondycji chudej  2 punkty, o kondycji optymalnej  3 punkty, 
o kondycji grubej  4 punkty, a o kondycji bardzo ot uszczonej  5 punktów. 
Tabela 1. Zale no  pomi dzy wynikami oceny kondycji a wybranymi parametrami odchowu prosi t 

Parametr odchowu prosi t Ocena kondycji metod  BCS 
2 pkt. (n = 30) 3 pkt. (n = 60) 4 pkt. (n = 36) 5 pkt. (n = 24)

Liczba prosi t urodzonych ywo (szt.) 8,85B ±0,70 10,26A ±0,55 10,03A ±0,62 9,10B ±0,40 
Masa prosi t przy urodzeniu (kg) 1,45b ±0,30 1,55a ±0,20 1,49 ±0,25 1,46 ±0,23 
Liczba prosi t odsadzonych (szt.) 8,01B ±0,49 9,99A ±0,31 9,67A ±0,44 8,76B ±0,33 
Masa prosi t przy odsadzeniu (kg) 8,44b  ±0,33 8,55a ±0,22 8,48 ±0,30 8,47 ±0,32 

a, b – w tym samym wierszu oznaczaj  ró nice istotne statystycznie, przy P  0,05 
A, B – w tym samym wierszu oznaczaj  ró nice wysoko istotne statystycznie, przy P  0,01 

Wyniki bada  podkre laj , jak wa na w rozrodzie jest odpowiednia kondycja loszek. Badania 
potwierdzi y, e parametr ten, oceniony metod  BCS, mo e wp ywa  na wska niki odchowu pro-
si t. Inseminacja w momencie niedostatecznego ot uszczenia loszki prowadzi do pogorszenia 
wska ników odchowu prosi t. Nale y równie  zaznaczy , e niekorzystne wyniki odchowu prosi t
by y notowane równie  u loszek o najwi kszym udziale tkanki t uszczowej. Badania wykaza y, e
loszki, które w chwili inseminacji by y w kondycji chudej oraz w bardzo ot uszczonej rodzi y naj-
mniej prosi t ywych (P  0,01; P  0,01). Loszki te odchowywa y równie  najmniej liczne mioty, 
licz ce poni ej 9 prosi t (P  0,01; P  0,01). Zaobserwowano, e loszki, które otrzymywa y ocen  
2-punktow , rodzi y prosi ta o najmniejszej masie (P  0,05). Poza tym prosi ta od tych samic cha-
rakteryzowa y si  istotnie ni sz  mas  przy odsadzeniu (P  0,05). Najlepsze wyniki odchowu pro-
si t by y obserwowane u loszek, które w momencie inseminacji by y w kondycji optymalnej. Losz-
ki te rodzi y i odchowywa y najwi cej prosi t w miocie (P  0,01; P  0,01), a prosi ta charaktery-
zowa y si  najwy sz  mas  przy urodzeniu i przy odsadzeniu (P  0,05; P  0,05).  

Uzyskane wyniki bada  potwierdzi y, e kondycja loszek w momencie inseminacji ma istotny
wp yw na parametry odchowu prosi t. Najlepsze wyniki odchowu by y obserwowane w przypadku
loszek, których kondycja zosta a oceniona jako optymalna. Najgorzej pod wzgl dem tego parametru
wypada y loszki o kondycji chudej i bardzo ot uszczonej. 
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Ryszard Tuz1, Tomasz Schwarz1*, Jacek Nowicki1, Martyna Ma opolska1,  
Pawe  Bartlewski2 

ZRÓ NICOWANIE WSKA NIKÓW REPRODUKCYJNYCH LOCH 
PIERWIASTEK W ZALE NO CI OD WYNIKU POMIARU VCL KATETEREM 

TYPU „OLIWKA” 

DIFFERNTIATION OF REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF PRIMIPAROUS 
SOWS ACCORDING TO VCL AS MEASURED BY FOAM CATHETER 

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  
i Drobnego Inwentarza,  

2 University of Guelph, Ontario Veterinary College, Department of Biomedical Sciences, Canada, 
*e-mail: rzschwar@cyf-kr.edu.pl 

 
Zró nicowanie wska ników reprodukcyjnych loch stanowi podstaw  poprawy cech rozrodczych 

w programach hodowlanych. Jednak e zmiany potencja u genetycznego w tym zakresie charakteryzuj  
si  stosunkowo niskim post pem g ównie z powodu braku metod wczesnej ewaluacji loszek przed roz-
pocz ciem u ytkowania rozp odowego. W badaniach prowadzonych w celu opracowania markerów
wczesnej predykcji wska ników rozrodczych zwrócono uwag  na relacj  pojemno ci macicy i d ugo ci 
pochwy i szyjki macicy (VCL). Wi kszo  dotychczas prowadzonych analiz opiera a si  na pomiarze 
z zastosowaniem klasycznego katetera spiralnego, tymczasem w praktyce produkcyjnej coraz po-
wszechniej stosowany jest kateter piankowy typu oliwka. Zapewnia on stabilne zakotwiczenie w szyjce 
macicy przy znacz co p ytszej penetracji. Celem bada  by o okre lenie zró nicowania VCL loszek oraz
wska ników reprodukcyjnych loch pierwiastek po inseminacji kateterem typu „oliwka”. Badania prze-
prowadzono w komercyjnej fermie wielkotowarowej, zlokalizowanej w województwie warmi sko-ma-
zurskim, na 101 wprowadzonych do rozrodu loszkach miesza cach pbz × wbp. W trakcie pierwszej 
inseminacji przeprowadzono pomiar g boko ci penetracji katetera, zdefiniowan  jako VCL, który wa-
ha  si  w zakresie 19 do 32 cm. Na tej podstawie loszki podzielono na 3 grupy, tak aby w ka dej znalaz  
si  taki sam zakres VCL: grupa S (19-23 cm), grupa M (23,1-28 cm), grupa L (28,1-32 cm). Ocenie 
poddano liczb  prosi t urodzonych w pierwszym miocie, przeprowadzaj c analiz  ANOVA i test Dun-
cana dla okre lenia ró nic pomi dzy wydzielonymi grupami loszek. Zró nicowanie VCL pomi dzy 
grupami by o istotne (P < 0,01), jednak ca kowity zakres nie by  tak du y jak w badaniach z zastosowa-
niem katetera spiralnego. Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic pomi dzy grupami w zakresie
liczby prosi t urodzonych w miocie. Jednak e ró nice numeryczne by y znacz ce i bez w tpienia wa ne
dla praktyki produkcyjnej, wykazuj c wyra n  tendencj  wzrostu redniej wielko ci miotu i liczby pro-
si t ywo urodzonych oraz spadku liczby prosi t martwo urodzonych wraz ze zwi kszaniem si  d ugo ci 
pochwy i szyjki macicy (tab. 1). 

Tabela 1.  Zró nicowanie VCL i redniej liczby prosi t urodzonych w I miocie pomi dzy lochami zaliczonymi
do wydzielonych grup do wiadczalnych 

Grupy  VCL Wielko  miotu 
ywo urodzone Martwo urodzone Ca y miot 

S 21,4±0,9A 11,94±3,40 0,61±0,85 12,56±3,68 
M 25,6±1,2B 12,52±2,75 0,57±1,45 13,10±2,88 
L 29,0±1,1C 12,91±2,22 0,36±0,58 13,27±2,16 
Ca o   25,6±2,6 12,50±2,76 0,53±1,21 13,04±2,88 

ABC rednie w kolumnach oznaczone ró nymi superskryptami ró ni  si  istotnie (P < 0,01) 

Podsumowuj c, uzyskane wyniki potwierdzi y rezultaty wcze niejszych bada  wskazuj ce na wyra -
n  pozytywn  zale no  pomi dzy d ugo ci  pochwy i szyjki macicy loszek a ich potencja em rozrodczym 
jako loch pierwiastek. Badania wymagaj  kontynuacji w celu zwi kszenia liczebno ci analizowanych
zwierz t i tym samym poprawy statystycznej wiarygodno ci uzyskanych danych.  
Badania finansowane z DS 3242/WHiBZ/ZHTChi D. 
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Justyna Wi cek, Marcin So ta, Wioleta Kni ewska, Anna Rekiel* 

WP YW WIEKU LUB MASY CIA A NA WARTO  RZE N  TUCZNIKÓW 

THE IMPACT OF AGE OR BODY WEIGHT OF FATTENERS ON THEIR 
SLAUGHTER VALUE 

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach, Katedra  
Szczegó owej Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,

*e-mail: anna_rekiel@sggw.pl 
 

Produkowany surowiec rze ny powinien spe nia  wysokie parametry jako ciowe, przy zachowaniu 
dobrej mi sno ci tusz. Tusze pochodz ce od tuczników ró ni cych si  mas  lub wiekiem s  jako ciowo 
inne, chocia  nie wszystkie badania wskazuj  na takie same zale no ci cech [Weatherup i in., 1998; 
Latore i in., 2004; Strzelecki i in., 2008; Sieczkowska i in., 2009; Zybert i in., 2015]. Przemys  mi sny 
preferuje ubój sztuk ci szych [Sieczkowska i in., 2008] mimo tego, e tuczniki l ejsze charakteryzuj  
si  lepsz  mi sno ci  [Zybert i in., 2001]. Wynika to z rachunku ekonomicznego, lepszych parametrów
jako ciowych i wi kszej atrakcyjno ci handlowej pozyskanych od nich tusz [Krz cio i in., 2004; Latorre 
i in., 2004, Zybert i in., 2005]. Celem bada  by o okre lenie wp ywu wieku lub masy przy uboju na wy-
brane cechy rze ne tuczników. 

Do wiadczeniem obj to 79 wi  miesza ców 3-rasowych (PBZ × WBP) × Duroc, utrzymywanych 
w ujednoliconych warunkach chowu i ywionych do woli mieszankami pe noporcjowymi. Po zako cze-
niu 3-fazowego tuczu zwierz ta ubito. Tuczniki podzielono wg kryterium wieku (wariant I) lub masy
cia a przy uboju (wariant II). Dla wariantu I wiek tuczników przy uboju wyniós : grupa I 180 dni, gru-
pa II >180 dni, dla wariantu II masa cia a tuczników przy uboju: grupa A 100 kg i grupa B >100 kg. 
Oznaczono wybrane wska niki rze ne, takie jak: wysoko  „oka” pol dwicy, grubo  s oniny i mi -
sno , a wg metodyki SKURzTCH redni  grubo  s oniny z 5 pomiarów. Cechy fizyczne wieprzowiny 
okre lono dla prób mi sa (m. longissimus lumborum) pobranych w drugim dniu po uboju. Wykonano 
ocen  jako ciow , oznaczono barw , zdolno  utrzymania wody w asnej (WHC) i wyciek swobodny. 
Okre lono te  sk ad podstawowy (chemiczny) mi sa, tj. zawarto  suchej masy, bia ka, t uszczu i popio-
u oraz grup kwasów t uszczowych: SFA, MUFA, PUFA n6, PUFA n3, a tak e stosunek n6/n3,

MUFA/PUFA, MUFA/SFA, PUFA/SFA. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Grupy tucz-
ników ró ni y si  przy uboju wiekiem (oko o 28 dni); rednia dla tuczników z grupy I wynios a 174,6 
dni i dla grupy II  203,2 dni, oraz mas  cia a (oko o 15 kg); rednia dla tuczników z grupy A wynios a 
92,2 kg i dla grupy B  107,0 kg.  

Cechy rze ne wi  m odszych i starszych by y przy uboju zró nicowane: wysoko  „oka” pol dwi-
cy (grupa I  66,56 cm, grupa II  58,09 cm, P  0,001) i grubo  s oniny (I  13,25 mm, II   15,3 mm; 
P  0,01) oraz (I  19,81 mm, II  21,17 mm; P  0,05 przy ocenie wg SKURzTCH). Uzyskane wska -
niki mi sno ci s  prawdopodobnie efektem ma ego zró nicowania masy cia a przy uboju. Mi sno  tusz 
oraz warto ci L1, a1, b1 w grupach by y podobne (grupa I  54,90%, 49,20, 8,01, 3,31, grupa II 
55,04%, 48,49, 7,81, 4,05; P > 0,05). Przy porównaniu grupy I vs II stwierdzono brak zró nicowania 
sk adu chemicznego (z wyj tkiem zawarto ci popio u) oraz badanych grup kwasów t uszczowych. Wy-
niki istotne statystycznie uzyskano porównuj c grup  I vs II dla wska ników jako ciowych, a mianowi-
cie WHC  24,62 vs 18,8 (P  0,001) i wycieku swobodnego  3,05 vs 2,24 (P  0,05).  

Cechy rze ne wi  ró ni cych si  mas  cia a przy uboju by y porównywalne, np. wysoko  „oka” po-
l dwicy (grupa A  63,00 cm, grupa B  61,96 cm, P > 0,05) lub zró nicowane, np. grubo  s oniny 
(A  13,07 mm, B  15,43 mm; P  0,001) oraz (A  19,36 mm, B  21,60 mm; P  0,001 przy ocenie wg 
SKURzTCH). Mi sno  tusz oraz warto ci L1, a1, b1 w grupach by y podobne (grupa A  55,15%, 48,78, 
7,88, 3,79, grupa B  54,78%, 48,94, 7,94, 3,54; P > 0,05). Przy porównaniu grupy A vs B stwierdzono 
brak zró nicowania wyników dla sk adu chemicznego (z wyj tkiem t uszczu) oraz grup kwasów t uszczo-
wych. Zdolno  utrzymania wody w asnej i wyciek swobodny by y w grupach A i B zbli one.  

Masa cia a i wiek tuczników przy uboju wp yn y na niektóre cechy rze ne ilo ciowe i fizyczne ja-
ko ciowe. Ich oddzia ywanie by o niewielkie w przypadku podstawowego sk adu chemicznego bada-
nych prób mi sa oraz zawarto ci w nich grup kwasów t uszczowych.  
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Anna Wójcik*, Beata empio, Dawid Dzi giel, Janina Sowi ska, Dorota Witkowska,  
 Tomasz Mituniewicz  

OCENA WARUNKÓW UTRZYMANIA TRZODY CHLEWNEJ W ASPEKCIE 
WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNO CI (CROSS COMPLIANCE) 

ASSESSMENT OF THE CONDITIONS OF MAINTENANCE OF PIGS WITH 
REGARD TO CROSS-COMPLIANCE REQUIREMENTS 

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t, Katedra Higieny Zwierz t 
i rodowiska, ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, *e-mail: awojcik@uwm.edu.pl 

 
Od 2013 r. obowi zuj ce zasady wzajemnej zgodno ci cz  ze sob  wysoko  otrzymywanych

p atno ci bezpo rednich razem ze spe nianiem przez beneficjentów okre lonych wymogów. Przepisy
wynikaj ce z cross compliance musz  by  wi c respektowane przez rolników. Przepisy te dotycz  m.in.: 
identyfikacji i rejestracji zwierz t; zdrowia zwierz t, zg aszania niektórych chorób czy te  dobrostanu 
zwierz t.  

Celem bada  by a ocena warunków utrzymania trzody chlewnej w stosunku do wymogów wzajem-
nej zgodno ci (Cross Compliance), wynikaj cych z aktualnych uregulowa  prawnych.  

Ocen  przeprowadzono w lecie 2014 r., w chlewni prowadz cej chów w cyklu zamkni tym, w któ-
rej utrzymywano 40 loch miesza ców (wbp × pbz) oraz 2 knury (pietrain × duroc). Tuczniki odchowy-
wane by y do masy 115-120 kg. Zwierz ta ywiono paszami przygotowywanymi ze zbó  z w asnych 
upraw. Z zakupu pochodzi y jedynie dodatki paszowe, które by y uzupe nieniem dawki pokarmowej.
Chlewnia o wymiarach 52,0 × 11,5 m usytuowana by a osi  d ug  w kierunku pó noc-po udnie. Budy-
nek podzielony zosta  na 4 sektory: lochy lu ne, porodówka, warchlakarnia, tuczarnia. W budynku znaj-
dowa o si  26 uchylanych do wewn trz okien. Wentylacja naturalna grawitacyjna: kana y nawiewne,
umieszczone w cianach d ugich na wysoko ci okien, kominy wyci gowe wyprowadzone przez stropo-
dach ponad kalenic . Na cianach ka dego pomieszczenia znajdowa y si  p ytki ceramiczne glazurowa-
ne do wysoko ci 2,0 m, ciany powy ej pomalowano farb  odporn  na mocznik, co u atwia o utrzyma-
nie czysto ci w chlewni. Prosi ta i warchlaki utrzymywano na rusztach z tworzywa sztucznego, a lochy 
i tuczniki na rusztach betonowych. W obr bie chlewni znajdowa  si  zbiornik na gnojowic  wyposa ony
w mieszad o. W gospodarstwie prowadzona by a i jest dokumentacja m.in. dotycz ca rejestracji i identy-
fikacji zwierz t, dokumentacja weterynaryjna dotycz ca leczenia zwierz t i zabiegów profilaktycznych,
a tak e produkcyjno ci oraz zakupu dodatków paszowych.  

W sektorze loch lu nych znajdowa y si  4 kojce grupowe dla loch w ró nych fazach ci y (o po-
wierzchni 12,33 m2/5 loch) i 13 stanowisk pojedynczych (0,63 × 2,36 m). Dla knurów przeznaczone 
by y dwa kojce o powierzchni 10,45 m2, spe niaj ce wymogi utrzymania pojedynczego knurów, które
kryj  lochy w swoich kojcach. Ka da locha w kojcu grupowym mia a dost p do koryta i poide  smocz-
kowych. W kojcach pojedynczych dla loch lu nych zamontowano automatyczny system zape niania
koryt wod  ,,Water Lever”. Porodówka podzielona by a korytarzem na dwie cz ci, gdzie znajdowa o
si  po 5 kojców z ka dej strony, wyposa onych w jarzma dla loch oraz promienniki dla prosi t. Ka dy
kojec mia  powierzchni  5,39 m2, co uwzgl dnia o utrzymanie razem z loch  oko o 13 prosi t. Karmid a 
dla loch umieszczone by y w rogu kojca. Nad karmid em znajdowa o si  poid o smoczkowe. W sektorze 
warchlaków znajdowa o si  6 kojców (o pow. 9,06 m2 ka dy). W kojcu utrzymywanych by o rednio po 
27 warchlaków; na ka de zwierz  przypada o wi cej ni  0,3 m2 (nawet przy masie cia a 30 kg). Nad 
cz ci  legowiskow  kojca (z pod og  pe n ) umieszczono p yty razem z promiennikami. Sektor tuczni-
ków podzielony zosta  na 10 kojców (sze  o pow. 19 m2, cztery 19,3 m2), w których utrzymywano po 
17-25 sztuk. Dwa z kojców przeznaczono do izolowania zwierz t agresywnych b d  atakowanych przez 
inne osobniki. W ka dym kojcu zapewniono zwierz tom przedmioty absorbuj ce ich uwag . W kojcach 
dla warchlaków i tuczników znajdowa y si : autokarmnik oraz dwa poide ka j zykowe. 

Przeprowadzona ocena wykaza a, e kojce, w których utrzymywana by a trzoda chlewna, zapew-
nia y zwierz tom w a ciw  powierzchni  oraz wyposa enie zgodne z wymogami wzajemnej zgodno ci.
Parametry mikroklimatu kszta towa y si  na optymalnym poziomie dla poszczególnych grup produkcyj-
nych. Dokumentacja by a prowadzona prawid owo.  
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Katarzyna Andraszek1*, Olga Szeleszczuk2, Piotr Niedba a3, Marta Kuchta-G adysz2, 
Anna Grzesiakowska2 

OCENA STRUKTURY CHROMATYNY PLEMNIKÓW LISA SREBRZYSTEGO 
(Vulpes vulpes) – BADANIA WST PNE 

EVALUATION OF SPERM CHROMATIN STRUCTURE IN THE SEMEN  
OF SILVER FOX (Vulpes vulpes) – PRELIMINARY STUDIES 

1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioin ynierii i Hodowli Zwierz t,  
Katedra Genetyki i Hodowli Koni, ul. B. Prusa 14,08-110 Siedlce,  

2 Instytut Nauk Weterynaryjnych, Zak ad Anatomii Zwierz t,  
3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  

i Drobnego Inwentarza, al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  
*e-mail: andrasz@uph.edu.pl 

 
Badanie morfologiczne nasienia tradycyjnie jest pierwszym etapem oceny p odno ci samców.

Niestety s  wady plemników niewykrywalne na poziomie analizy morfologicznej i morfometrycz-
nej. S  to patologiczne zmiany struktury chromatyny plemnika, wynikaj ce najcz ciej z nieprawi-
d owego przebiegu wymiany bia ek histonowych na protaminy. Plemniki obarczone takimi wadami
mog  mie  prawid ow  budow  morfologiczn , lecz pod wzgl dem jako ci materia u genetycznego 
s  dysfunkcyjne. Plemniki psowatych, a tym bardziej lisa, nie s  materia em cz sto opisywanym
w publikacjach z dziedziny rozrodu.  

Brak jednoznacznych rekomendacji dotycz cych barwienia plemników psowatych by  inspira-
cj  do podj cia wst pnych bada , których celem by a ocena struktury chromatyny plemników lisa. 

Przedmiotem bada  by y plemniki jednorocznych fermowych lisów srebrzystych. Preparaty
wykonano technik  rozmazu ze wie ego nasienia rozcie czonego rozrzedzalnikiem MIII. Prepara-
ty wykonane z ejakulatów czterech osobników poddano trzem technikom barwienia: anilin  blue
(AB), chromomycyn  (CMA3) i oran em akrydyny (AO). Plemniki oceniano w mikroskopie fluo-
rescencyjnym Olympus BX 50, stosuj c obiektyw Olympus UplanApo 100x/1,35/Oil Iris/ /0,17. 
Od osobnika oceniano po 500 plemników barwionych ka d  metod .  

Anilina blue identyfikuje plemniki z prawid ow  i nieprawid ow  retencj  histonów. W efekcie
barwienia plemników zaobserwowano przede wszystkim plemniki z prawid owym udzia em histo-
nów. redni udzia  plemników o zwi kszonej, nieprawid owej zawarto ci histonów by  na poziomie
2%. Barwinie chromomycyn  A3 mia o na celu sprawdzenie prawid owo ci procesu protaminacji.
U badanych osobników tylko niewielki odsetek plemników, zaledwie 0,3%, wykazywa  nieprawi-
d ow  protaminacj . Oran  akrydyny identyfikuje plemniki z prawid ow , dwuniciow  struktur
DNA i z uszkodzonym, jednoniciowym DNA. Na wszystkich analizowanych preparatach plemniki 
charakteryzowa y si  zielon  fluorescencj  g ówki. Na tej podstawie stwierdzono, e u analizowa-
nych osobników nie wyst powa y plemniki z uszkodzon  struktur  materia u genetycznego. 

Rozwijaj cym si  obszarem zainteresowania w dziedzinie kondensacji chromatyny plemników
jest wyja nienie, jak protaminacja i zatrzymane histony wp ywaj  na epigenetyczny stan dojrza ego
plemnika. W zwi zku z tym po rednie metody oceny ilo ci protamin i pomiarów struktury chroma-
tyny (integralno ci DNA lub chromatyny) na podstawie ró nych sposobów barwienia zyskuj  obec-
nie szerokie zastosowanie. Podsumowuj c mo na stwierdzi , e barwienie nasienia omawianymi
metodami mo e by  skutecznym narz dziem diagnostycznym oceny jako ci nasienia pod k tem za-
burze  w chromatynie j dra plemnika.  
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Pawe  Biela ski* 

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ T FUTERKOWYCH 

GENETIC RESOURCES CONSERVATION OF FUR ANIMAL 
Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz t, 

*e-mail: pawel.bielanski@izoo.krakow.pl 
  

Instytut Zootechniki koordynuje w Polsce ochron  zasobów genetycznych rodzimych ras zwie-
rz t gospodarskich. Z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2003 Nr 106, poz. 1002) do 
zwierz t gospodarskich zaliczone zosta y tak e ro lino erne i mi so erne zwierz ta futerkowe 
utrzymywane na polskich fermach. Spo ród wielu ras i odmian zwierz t futerkowych cz  zosta a 
stworzona lub utrwalona przez polskich hodowców i naukowców. S  one dowodem my li hodow-
lanej oraz rezerw  genetyczn  dla przysz ych pokole  polskich hodowców 

Program rozpocz ty zosta  obj ciem ochron  szynszyli be owej w 1999 roku przez ówczesn  
Centraln  Stacj  Hodowli Zwierz t, pó niej, po przej ciu koordynacji przez Instytut Zootechniki 
PIB, do programu do cza y kolejne gatunki zwierz t futerkowych. Jako ostatnie, w roku 2007, ob-
j te programem ochrony zosta y odmiany barwne nutrii. 
Tabela 1.  Liczebno  populacji samic stada podstawowego zwierz t futerkowych zg oszonych do programu 

ochrony zasobów genetycznych w latach 1999-2014 
Odmiana\rok 1999 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 

Lis pospolity pastelowy 100 23 37 120 70 63 53 71 
Liczba stad 1 1 1 2 1 1 1 1 

Lis pospolity bia oszyjny 20 42 60 68 94 93 95 98 
Liczba stad 1 1 1 1 2 2 2 2 

Tchórz hodowlany 30 50 138 160 112 79 88 98 
Liczba stad 1 1 4 3 2 2 2 2 

Królik popielnia ski bia y 30 56 74 149 258 349 531 428 
Liczba stad 1 2 3 6 7 8 10 10 

Szynszyla be owa 22 50 100 308 330 290 293 258 
Liczba stad 2 4 7 15 13 11 10 9 

Nutrie - - - 441 416 435 446 441 
Liczba stad - - - 6 3 3 3 3 

 
Dzi ki finansowemu wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi program ochrony zaso-

bów genetycznych zwierz t futerkowych do roku 2014 spe nia  swoje zadanie. 
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Olga Derewicka*, Sylwia Pa ka, Dorota Maj, Konrad Kozio , Micha  Kmiecik,  
ukasz Migda , Józef Bieniek  

WP YW MASY CIA A NA U YTKOWO  RZE N  KRÓLIKÓW  
EFFECT OF BODY WEIGHT ON CARCASS TRAITS OF RABBITS 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko taja w Krakowie, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz t,  
al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków, 

*e-mail: o.derewicka@ur.krakow.pl 
 

Celem bada  by o okre lenie wp ywu masy cia a na cechy u ytkowo ci rze nej królików rasy 
termondzkiej bia ej (n = 60, 30  i 30 ). Badania przeprowadzono w Stacji Do wiadczalnej Kate-
dry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz t w Przegorza ach. Zwierz ta utrzymywano w drew-
nianych klatkach w ocieplonej hali, wyposa onej w instalacj  wodn  (poid a smoczkowe) i o wie-
tleniow  (14L:10D) oraz wymuszon  wentylacj  wyci gow . Króliki ywiono ad libitum pasz  
granulowan  pe noporcjow . Zwierz ta odsadzano od matek w 35. dniu ycia. Utworzono 3 grupy 
do wiadczalne po 20 królików (10  i 10 ) o masach cia a od 2150 g do 2500 g – grupa I, od 2500 g
do 3000 g – grupa II oraz powy ej 3000 g – grupa III. Jako kryterium przyj to mas  cia a w 84.
dniu ycia. Zwierz ta ubijano po 24-godzinnej g odówce, odnotowano mas  tuszki ciep ej oraz ma-
s  podrobów. Nast pnie tuszki ch odzono przez 24 h w temperaturze 4oC. Szczegó ow  dysekcj  
przeprowadzono wed ug metodyki opisanej przez Barabasza i Bie ka [2003]. Analiz  statystyczn
przeprowadzono za pomoc  procedury GLM (SAS, 2001). Jako efekty g ówne uwzgl dniono grup  
i p e  oraz interakcj  grupa do wiadczalna × p e . Zastosowano tak e regresj  liniow  na liczeb-
no  miotu. rednia masa cia a w 84. dniu ycia ró ni a si  istotnie mi dzy badanymi grupami 
i wynios a odpowiednio 2364 g (I), 2808 g (II) i 3201g (III). Masa cia a przy uboju wp yn a istot-
nie na mas  podrobów, mas  tuszki ciep ej i zimnej, a tak e na mas  przodka, combra i ty u. Mimo
tych ró nic nie stwierdzono istotnego wp ywu ko cowej masy cia a na wydajno  rze n  ciep  
i zimn . Ubojowa masa cia a wp yn a istotnie na procentowy udzia  t uszczu w tuszce, który wy-
niós  odpowiednio 2,51% dla grupy I, 4,27% dla grupy II i 6,50 dla grupy III. Procentowy udzia  
mi sa w combrze ró ni  si  istotnie i wyniós  odpowiednio 81,13% dla grupy I, 78,04% dla grupy II 
oraz 75,80% dla grupy III. Nie stwierdzono istotnych ró nic w procentowej zawarto ci mi sa
w cz ci tylnej. P e  zwierz t wp yn a istotnie na mas  cia a w 84. dniu ycia i po 24 h g odzeniu, 
mas  tuszki ciep ej i zimnej, mas  g owy, przodka i cz ci tylnej. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków mo na stwierdzi , e masa cia a przy uboju i p e  zwierz t ró nicuj  cechy wydajno ci rze nej 
u królików. 
Badania zosta y sfinansowane z funduszy Dzia alno ci Statutowej, DS.3228. 
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Lidia Felska-B aszczyk1*, Natalia awrów1, Bogdan Lasota2, Krzysztof uk1,  
Katarzyna P zi ska-Kijak1, Zbigniew Muszczy ski3, Klaudia Trzaska4 

BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM PROBIOTYKU W YWIENIU FERMOWEJ 
NORKI AMERYKA SKIEJ (Neovison vison) 

STUDIES ON NUTRITIONAL APPLICATION OF PROBIOTICS IN FARM 
AMERICAN MINK (Neovison vison) 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pracownia Anatomii Zwierz t,  
2 Katedra Biotechnologii Rozrodu i Higieny rodowiska, 

 3 Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, ul. Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin, 
4 Eko-Idea Technologie Ekologiczne, ul. Maciejowicka 15/9, 70-786 Szczecin, 

*e-mail: lidia.felska-blaszczyk@zut.edu.pl 
 

Stosowanie preparatów probiotycznych w ywieniu zwierz t futerkowych mi so ernych jest
coraz powszechniejsze, chocia  niektórzy hodowcy podchodz  do tego bardzo sceptycznie, zw asz-
cza w ywieniu norek. Przewód pokarmowy norek jest bardzo krótki i w stosunku do d ugo ci cia a 
wynosi 5:1. Mimo e przewód pokarmowy lisów polarnych i pospolitych jest krótszy ni  norek,
w ich ywieniu preparaty probiotyczne stosuje si  coraz cz ciej. U norki czas od pobrania pokarmu
do zako czenia defekacji jest bardzo krótki – wynosi od 1 do 21 godzin. Z tego wzgl du, aby za-
dzia a y mikroorganizmy zawarte w preparacie probiotycznym, musz  charakteryzowa  si  krótkim 
czasem trwania jednej generacji. Celowym wydaje si  wi c sprawdzenie, czy preparaty probiotycz-
ne mo na stosowa  w ywieniu norek.  

Celem bada  by a analiza masy cia a, jako ci okrywy w osowej oraz wybranych wska ników
biochemicznych krwi hodowlanych norek ywionych mieszanka paszow  z dodatkiem preparatu pro-
biotycznego zawieraj cego efektywne mikroorganizmy. Badania prowadzono w 2013 roku na m o-
dych osobnikach obojga p ci odmiany silverblue. Do wiadczenie rozpocz to po odsadzeniu zwierz t
m odych od matek. Norki w wieku oko o 2 miesi cy podzielono na równe liczbowo grupy – do wiad-
czaln  (n = 80: 40 samic i 40 samców) i kontroln  (n = 80: 40 samic i 40 samców). Zwierz tom z gru-
py kontrolnej podawano wraz z pasz  stosowan  codziennie dodatek preparatu probiotycznego w ilo-
ci 5 litrów na 1 ton  karmy. Probiotyk zawiera  ywe bakterie Lactobacillus casei, Lactobacillus 

plantarum – 5 × 106 CFU/ml, ywe dro d e Saccharomyces cerevisiae – 5 × 103 CFU/ml oraz melas  
trzcinow . Grupa kontrolna nie otrzymywa a dodatku probiotyku. Preparat probiotyczny by  podawa-
ny w okresie od odsadzenia – od 10 lipca do uboju zwierz t przeznaczonych na skóry (do ko ca listo-
pada). W trakcie do wiadczenia analizowano: przyrosty masy cia a, aktywno  enzymów aminotrans-
ferazy alaninowej (AlAT) i asparaginianowej (AspAT) oraz wzajemny stosunek obu enzymów
(wska nik de Ritis’a), a tak e jako  okrywy w osowej, która zosta a oceniona na podstawie wyceny
selekcyjnej, przeprowadzonej przez brokerów. W listopadzie, przed ubojem, zwierz ta poddano se-
lekcji pod wzgl dem jako ci skór. Podzielono zwierz ta na jedena cie klas, z czego pierwsza by a 
najgorsza pod wzgl dem jako ci okrywy w osowej, a jedenasta  najlepsza. Ocen  jako ci okrywy 
w osowej norek przeprowadzili niezale ni selekcjonerzy domu aukcyjnego SagaFurs. Aktywno  en-
zymów aminotransferazy alaninowej (ALAT) i asparaginianowej (AspAT) oznaczono za pomoc  bio-
testów firmy Roche (bez aktywacji fosforanem pirydoksalu). Metoda zgodna z IFCC. 

Zastosowany w paszy dla norek fermowych dodatek probiotyku wp yn  korzystnie na przyro-
sty masy cia a, przede wszystkim samców, co zosta o potwierdzone statystycznie. Stwierdzono tak-
e korzystny efekt w postaci poprawy jako ci skór, gdy  u zwierz t ywionych preparatem probio-

tycznym pojawi y si  skóry w najlepszej klasie jako ciowej. 
 
 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Futerkowych 

Bydgoszcz ’2015

 

 179 

Lidia Felska-B aszczyk1*, Natalia awrów1, Beata Seremak2, Bogdan Lasota2 

WP YW TERMINU PIERWSZEGO KOJARZENIA, WIEKU I ODMIANY BARWNEJ 
NORKI AMERYKA SKIEJ (Neovison vison) NA SKUTECZNO  POKRYCIA SAMIC 

EFFECT OF FIRST MATING DATE, AGE AND COLOR MORPH OF 
AMERICAN MINK (Neovison vison) UPON THE EFFICIENCY OF FEMALE 

MATING 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin, 

1 Pracownia Anatomii Zwierz t, 2 Katedra Biotechnologii Rozrodu i Higieny rodowiska,  
*e-mail: lidia.felska-blaszczyk@zut.edu.pl 

 
Okres kopulacyjny jest jednym z najbardziej pracoch onnych w ca ym procesie technologicz-

nym na fermie norek. W tym czasie pracownicy musz  wielokrotnie w ci gu dnia chwyta  samice
i wk ada  je do klatki samców, pilnowa  uwa nie, czy dochodzi do pokrycia, interweniowa  w sy-
tuacjach konfliktowych zaistnia ych mi dzy samic  i samcem oraz zapisywa  dok adnie uzyskane
wyniki z krycia na karcie klatkowej ka dej samicy. Celowym wydaje si  ograniczenie do minimum 
tzw. „pustych wrzutów” samic, a wi c takich, gdzie samica jest przeniesiona do klatki samca, ale
nie dochodzi do pokrycia. Wydaje si  wi c, e wybór odpowiedniego momentu do przenoszenia 
samic do klatek samców jest bardzo wa ny, nie tylko ze wzgl du na osi gni cie lepszego sukcesu
rozrodczego, ale tak e ze wzgl du na obni enie pracoch onno ci na fermie. Celem bada  by a ana-
liza wp ywu daty pierwszego kojarzenia, wieku i odmiany barwnej na skuteczno  pokry .  

Badania wykonano na fermie norek w województwie zachodniopomorskim. Obserwacje sku-
teczno ci pokry  obejmowa y norki dwóch odmian barwnych – szafir i czarna, w liczbie odpowied-
nio 492 i 463 samic. Analizowano u ytkowanie rozrodcze tych samych norek przez kolejne 3 lata 
(u norek odmiany czarnej przeanalizowano równie  norki czteroletnie) i przeanalizowano ich krycia
od pierwszego do trzeciego (czwartego) roku ycia.  

Obliczenia wykonano na podstawie liczby dopuszczenia samic do samców, które nie zako -
czy y si  aktem kopulacji oraz na podstawie krycia, które zako czy o si  kopulacj , co uznano za
pierwsze skuteczne pokrycie. Do analizy brano pod uwag  tylko te samice, które si  wykoci y. Da-
ne pochodzi y z kart klatkowych poszczególnych samic. Ze wzgl du na termin pierwszej próby po-
krycia oraz pierwszego skutecznego krycia norki zosta y podzielone na nast puj ce grupy: 

 grupa 1 – krycie od 1 do 5 marca, 
 grupa 2 – krycie od 6 do 10 marca, 
 grupa 3 – krycie od 11 do 15 marca, 
 grupa 4 – krycie od 16 do 20 marca, 
 grupa 5 – krycie od 21 do 25 marca. 

Analizie statystycznej poddano: liczb  nieskutecznych prób pokrycia samicy, liczb  dni od 
pierwszej nieskutecznej próby pokrycia do skutecznego pokrycia samicy, procent samic niepokry-
tych i skutecznie pokrytych w zale no ci o pierwszego terminu krycia, wieku i odmiany barwnej. 

W wyniku przeprowadzonych bada  stwierdzono istotny statystycznie wp yw wieku i odmiany
barwnej na liczb  nieskutecznych pokry  samic norek. Samice najm odsze – jednoroczne w obu 
odmianach barwnych wykazywa y istotnie wi ksz  liczb  nieskutecznych pokry  ni  samice starsze
– dwu- i trzyletnie. Norki odmiany czarnej wykazywa y wi ksz  liczb  nieskutecznych pokry
(1,066) w porównaniu z norkami odmiany szafirowej (0,730). Samice jednoroczne najcz ciej kryto 
od 1 do 10 marca, a samice starsze od 11 do 20 marca. Samice starsze, 2-, 3- i 4-letnie, kry y si  
skutecznie lepiej ni  samice jednoroczne. Pierwszy termin kojarzenia zwierz t w okresie od 11 do
25 marca okaza  si  najlepszy, gdy  w tym terminie zanotowano najwi cej skutecznych pokry  sa-
mic ni  w terminach wcze niejszych.  
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PORÓWNANIE STRAWNO CI SK ADNIKÓW POKARMOWYCH  
U NOREK (Neovison vison) I LISÓW POSPOLITYCH (Vulpes vulpes) 

COMPARISON OF NUTRIENT DIGESTIBILITY IN MINK (Neovison vison)  
AND COMMON FOX (Vulpes vulpes) 

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t,  
Katedra Hodowli Zwierz t Futerkowych i owiectwa,  

*e-mail: gugolek@uwm.edu.pl 
 

Procesy trawienne u zwierz t mi so ernych maj  charakter enzymatyczny z niewielk  rol  mi-
kroorganizmów bytuj cych w przewodzie pokarmowym. Strawno  sk adników pokarmowych za-
le y od wielu czynników zarówno biologicznych, jak i rodowiskowych. Wa nym czynnikiem jest 
gatunek zwierz cia. Notowane s  równie  ró nice w obr bie gatunku, wynikaj ce z przynale no ci 
do ró nych populacji czy b d cych wynikiem hodowli. Badania strawno ciowe u zwierz t mi so-
ernych wykonywane s  najcz ciej u gatunków hodowanych w celach futrzarskich. Najwi cej ba-

da  przeprowadzono na norkach ameryka skich oraz lisach polarnych. Gatunki te wykorzystywano 
równie  jako zwierz ta modelowe do bada  nad ywieniem zwierz t domowych: psów, kotów 
i tchórzofretek. W badaniach porównano strawno  sk adników pokarmowych u norek ameryka -
skich i lisów pospolitych. 

Badania wykonano na 10 samcach norek ameryka skich odmiany standard i 10 samcach lisów 
pospolitych odmiany srebrzystej, pochodz cych z fermy znajduj cej si  na terenie po udniowo-
-wschodniej Polski. Zwierz ta ywiono tak  sama dawk  pokarmow , przeznaczon  dla zwierz t 
futerkowych mi so ernych, o nast puj cym % sk adzie chemicznym: sucha masa – 33,12, bia ko 
ogólne – 12,01, t uszcz surowy – 8,64, w ókno surowe – 12,01, zwi zki bezazotowe wyci gowe – 
9,32 i warto ci energetycznej (EB) – 7,313 MJ/kg. Na podstawie wykonanych analiz, metod  bilan-
sow , obliczone zosta y wspó czynniki strawno ci sk adników pokarmowych. Porównanie strawno-
ci podstawowych sk adników pokarmowych u norek i lisów przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela1. Strawno  sk adników pokarmowych (%) 

Wyszczególnienie Gatunek 
Norka hodowlana Lis pospolity 

Sucha masa 75,50** 79,82** 
Substancja organiczna 80,80** 84,92** 
Bia ko ogólne 81,45** 86,33** 
T uszcz surowy 95,67** 97,20** 
W ókno surowe 17,87 20,45 
Zwi zki bezazotowe wyci gowe 64,71* 57,61* 

 *   0,05, ** -  0,01 
 

Stwierdzono, e strawno  sk adników pokarmowych u lisów srebrzystych by a wy sza ni  
u norek w przypadku suchej masy, substancji organicznej, bia ka ogólnego, t uszczu surowego 
i w ókna surowego. Jedynie w przypadku w ókna, gdy ró nica mi dzy gatunkami wynosi a 2,60%, 
nie wykazano statystycznego zró nicowania. Zwi zki bezazotowe wyci gowe by y natomiast lepiej 
wykorzystywane przez norki, ró nica w porównaniu z lisami by a statystycznie istotna i wynosi a 
7,10%.  
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Beata Horecka1*, Marek Kowalczyk1, Andrzej Jakubczak1, Ma gorzata Sulik2,  
Gra yna Je ewska-Witkowska1 

FREKWENCJA POSZCZEGÓLNYCH GENOTYPÓW LOCI AGOUTI I 
EXTENSION, ODPOWIEDZIALNYCH ZA BARW  UMASZCZENIA  

W POPULACJI LISÓW POSPOLITYCH (Vulpes vulpes) UTRZYMYWANYCH  
NA FERMACH W FINLANDII 

FREQUENCY OF PARTICULAR GENOTYPES OF AGOUTI AND EXTENSION 
LOCI, RESPONSIBLE FOR COAT COLOUR, IN POPULATION OF SILVER 

FOXES (Vulpes vulpes) KEPT ON FARMS IN FINLAND  
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierz cej,  

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  
2 Saga Furs Polska sp z o.o., ul. wirowa 41/1,  66-400 Gorzów Wielkopolski, 

 *e-mail: beata.horecka@up.lublin.pl 
 

Barwnikami o kluczowym znaczeniu w kszta towaniu umaszczenia okrywy w osowej zwierz t
futerkowych s  melaniny: feomelanina oraz eumelanina. S  one syntetyzowane w procesie melano-
genezy, w szlaku którego uczestnicz  mi dzy innymi bia ka kodowane przez geny agouti oraz 
extension. W przeciwie stwie do zale no ci opisanych u myszy, u lisów pospolitych nie stwierdzo-
no oddzia ywa  epistatycznych pomi dzy wspomnianymi genami. Wed ug hipotezy Warwick
i Hanson [1937], barwa okrywy lisów pospolitych wynika z uk adu alleli w dwóch loci, które mog  
warunkowa  nast puj ce fenotypy: Red fox (AABB), Standard silver fox (AAbb), Alaskan silver
fox (aaBB), Sub-standard silver fox (Aabb), Sub-Alaskan silver fox (aaBb), Double silver fox 
(aabb), Gold fox (AABb), Gold cross fox (AaBB), Silver cross fox (AaBb). Odpowiadaj  one feno-
typom opisanym poprzez zestawienie analogicznych alleli agouti i extension, okre lonych na pod-
stawie molekularnej charakterystyki tych loci dokonanej przez Våge i in. [1997]. Celem bada  by o 
okre lenie cz sto ci wyst powania poszczególnych genotypów loci agouti i extension w populacji 
lisów pospolitych utrzymywanych na fermach w Finlandii. Materia  do izolacji DNA stanowi y
próbki w osów z cebulkami pobrane od 322 osobników po uzyskaniu przez zwierz ta pe ni okrywy
w osowej. Genotypy okre lano zgodnie z metodyk  zaproponowan  przez Våge i in. [1997], z mo-
dyfikacj  w asn . Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, e w analizowanej populacji
dominuj  zwierz ta o genotypie: AAbb (Standard silver fox), który odnotowano u 44% osobników,
oraz Aabb (Substandard silver fox), który wyst powa  u 35% badanych lisów pospolitych. Pozosta-
e okre lone genotypy charakteryzowa y si  znacz co ni sz  frekwencj , wynosz c  odpowiednio: 

0,07  aabb (Double silver fox), 0,06  AABb (Gold fox) i AaBB (Gold cross fox) oraz 0,02 –
aaBB (Alaskan silver fox). 
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Dorota Ko odziejczyk1*, Ryszard Cholewa2, Stanis aw Socha1 

WP YW CZ STOTLIWO CI APANIA NUTRII  
NA U YTKOWO  FUTRZARSK   

EFFECT OF FREQUENCY OF CATCHES ON FUR CHARACTERISTICS  
IN NUTRIA 

1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

*e-mail: dormark1@wp.pl 
  

Istotnym zagadnieniem w chowie i hodowli zwierz t jest dba o  o dobr  piel gnacj  lub te  
odpowiednie post powanie ze zwierz tami, co poprawia ich stan psychiczny, wp ywaj c na tzw. 
dobrostan. Trudno jest obiektywnie okre li  stan psychiczny zwierz cia. Najprostszym sposobem 
jego oceny s  wyniki produkcyjne, poniewa  osobniki le traktowane, bez poczucia bezpiecze -
stwa, yj ce w ci g ym stresie, nie osi gaj  dobrych wska ników. Celem bada  by o okre lenie 
wp ywu ró nej cz stotliwo ci apania – chwytania nutrii na zró nicowanie ich cech futerkowych. 

Do wiadczeniem, trwaj cym od po owy maja do ko ca pa dziernika, obj to 74 nutrie odmiany 
standardowej. Zwierz ta podzielono na trzy grupy (I – kontrolna, II, III). W ka dej grupie nutrie a-
pano w celu wykonania ró nych zabiegów, np.: wa enia. Zwierz ta grupy II apano i wa ono do-
datkowo co 4 tygodnie, a III – co tydzie . Po uboju nutrii ustalono 5 cech ich u ytkowo ci futerko-
wej (masa skóry surowej, d ugo  skóry od czubka nosa do najdalszego wci cia na grzbiecie, jako
skór nutrii, wysoko  pokrywy i podszycia oraz SGM – spr ysto , g sto  i mi kko ). Dla 
wszystkich cech u ytkowo ci futerkowej nutrii obliczono rednie arytmetyczne  i pó przedzia y 
ufno ci (±) w celu porównania grup do wiadczalnych. 

Masa skóry suchej samic nutrii by a mniejsza ni  skór samców, zmniejsza a si  wraz ze wzro-
stem cz stotliwo ci apania. Im cz ciej nutrie by y chwytane i wa one, tym równie  gorsz  jako  
mia y ich skóry. Wysoko  okrywy kszta towa a si  ró nie w zale no ci od p ci zwierz t. U samic 
zwi ksza a si  ona wraz ze wzrostem cz stotliwo ci apania, u samców za  zmiana wysoko ci nie 
zale a a od cz stotliwo ci wa e  zwierz t, z kolei wysoko  podszycia skór na obu miejscach po-
miarowych w obr bie ka dej z grup by a podobna u obu p ci. Gorszymi parametrami cech okrywy
w osowej charakteryzowa y si  samice. Bior c pod uwag  p e  zwierz t, najlepsze wska niki u yt-
kowo ci futerkowej mia y samice grupy I, a samce z grupy II. Cz stotliwo  chwytania w celu wy-
konania okre lonego zabiegu u nutrii w niewielkim stopniu wp ywa a na cechy u ytkowo ci futer-
kowej tych zwierz t. Najlepsze wska niki u ytkowo ci futerkowej mia y samice chwytane na po-
cz tku i na ko cu do wiadczenia, samce za  – chwytane i wa one co 4 tygodnie. Spo ród analizo-
wanych cech kompleksowy wska nik jako ciowy skór (klasa) by  najbardziej podatny na cz stotli-
wo  apania nutrii. Lepsze wska niki jako ci okrywy w osowej u samców podnosz  ich warto  
ekonomiczn , bowiem bior c pod uwag , e samce osi gaj  zazwyczaj wy sz  mas  cia a ni  sami-
ce, zwierz ta te dostarcz  cennego surowca w postaci du ych i dobrych jako ciowo skór. 
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ANALIZA ZMIENNO CI I KORELACJI CECH POKROJU  
U SZYNSZYLI I KRÓLIKÓW 

ANALYSIS OF VARIABILITY AND CORRELATIONS OF CONFORMATION 
TRAITS IN CHINCHILLA AND RABBIT 
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Celem bada  by a analiza zmienno ci i korelacji cech pokroju u szynszyli odmiany barwnej stan-

dardowej oraz u królików dwóch ras szynszyl wielki i kalifornijski, zwierz t hodowanych w fermach
uznanych w naszym kraju. Przeprowadzone badania dotyczy y wielko ci zwierz t oraz cech jako ci 
okrywy w osowej u zwierz t: jako  okrywy w osowej, czysto  i typ barwny (typ rasowy oraz barwa 
w osów podszyciowych, oczu i pazurków u królików) i czna suma punktów (tzw. ocena czna). 
W pracy oszacowano parametry zmienno ci (odchylenie standardowe, wspó czynnik zmienno ci oraz
korelacje fenotypowe). 

U szynszyli wspó czynnik zmienno ci dla masy cia a by  na poziomie 10,27%, natomiast dla
innych cech pokroju kszta towa  si  na nast puj cych poziomach: wielko  i budowa 15,60%, czy-
sto  okrywy w osowej 13,57%, typ barwny 15,12%, jako  okrywy w osowej 18.07%. Korelacje
fenotypowe przyjmowa y warto ci od -0,578**do 0,798**. Wielko  i budowa (ocena punktowa) 
by a dodatnio skorelowana z jako ci  okrywy w osowej (0,185), z mas  cia a (0,564**) i z czn  
ocen  za pokrój (0,415**). Korelacja wyst pi a równie  mi dzy jako ci  okrywy w osowej a typem
barwnym (0,233), mas  cia a (0,145) i czn  ocen  (0,730**). Stosunkowo wysok  zale no  
stwierdzono pomi dzy czysto ci  okrywy a typem barwnym (0,268) i mas  cia a (0,110), a tak e 
z czn  ocen  (0,565**). czna ocena by a równie  dodatnio skorelowana z typem barwnym 
(0,541**) i mas  zwierz t (0,287**), a ujemnie z wiekiem zwierz t (-0,110). Interpretacja oszaco-
wanych wspó czynników korelacji jest bardzo z o ona, a powi kszenie si  okre lonej cechy u zwie-
rz t wcale nie oznacza korzystnego wzrostu oceny (punktacji). Poznanie tych prawid owo ci i war-
to ci korelacji jest szczególnie wa ne w przypadku prowadzenia selekcji na kilka cech jednocze nie
i konstrukcji indeksów selekcyjnych. 

U królików zmienno  cech mierzona wspó czynnikiem zmienno ci waha a si  w zale no ci 
od cechy i rasy, rednio od 2,01% do 39,07%. Na przyk ad: zmienno  masy cia a zwierz t w za-
le no ci od rasy i roku oscylowa a w granicach 5,49-14,23%. Z kolei rednia warto  wspó czynni-
ka zmienno ci typu rasowego oszacowana zosta a na poziomie 27,43%. Oszacowana rednia
zmienno  dla barwy okrywy w osowej królików obu ras wynios a 39,07%, tymczasem najni sz
zmienno ci  charakteryzowa a si  czna suma punktów i rednio wynosi a 2,01%. Oszacowane ko-
relacje mia y warto ci ujemne i dodatnie i kszta towa y si  na poziomie od -0,760 do 0,604. W ród 
korelacji fenotypowych wi kszo  wykazywa a dodatni poziom i kszta towa y si  w granicach od 
0,105 do 0,604. Korelacja fenotypowa by a najwy sza mi dzy typem barwnym a jako ci  okrywy 
w osowej – 0,604. Ujemne korelacje mia y warto ci od -0,760 do -0,023. Najwy sza, ujemna kore-
lacja by a pomi dzy barw  okrywy w osowej a rokiem licencji i wynios a -0,760. Wysokie i dodat-
nie warto ci korelacji fenotypowych s  bardzo wa nymi informacjami dla hodowców i u atwiaj  pro-
wadzenie pracy hodowlanej, natomiast korelacje ujemne pomi dzy poszczególnymi cechami wyma-
gaj  od hodowców bardziej z o onych metod szacowania warto ci hodowlanej i wyboru zwierz t. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING BREEDING PROGRESS  
IN MINK AND CHINCHILLA HERDS 
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Norki nale  do gatunku zwierz t futerkowych najbardziej popularnych zarówno w Polsce, jak 
i na wiecie. Du  popularno ci  w ród hodowców zwierz t ro lino ernych ciesz  si  natomiast
szynszyle. Du e udzia  skór norczych w handlu nimi wynika zapewne z bardzo du ej ró norodno ci 
(uda o si  uzyska  u tego gatunku wiele odmian barwnych), jak równie  bardzo dobrej jako ci skór 
(bardzo dobra g sto  okrywy w osowej, w a ciwa d ugo  w osów i ich wyrównanie, pi kna i czy-
sta barwa okrywy oraz bardzo du a wielko  w porównaniu z wcze niej hodowanymi zwierz tami). 
Te wszystkie zalety skór norczych osi gni to dzi ki systematycznej i profesjonalnie prowadzonej
pracy hodowlanej w ród tego gatunku zwierz t. Celem pracy by a analiza post pu hodowlanego 
i czynników wp ywaj cych na cechy pokroju (wielko  zwierz t oraz cechy jako ci okrywy w oso-
wej) w fermach hodowlanych norek i szynszyli. Analiz  wykonano na podstawie wyników hodowli
w fermach reprodukcyjnych norek i szynszyli znajduj cych si  w Polsce. Materia  badawczy u no-
rek stanowi y norki odmiany standardowej, pastelowej i palomino, pochodz ce z dwóch ferm ho-
dowlanych, natomiast u szynszyli badaniami obj to zwierz ta odmiany barwnej standardowej. Ba-
dano cechy: wielko  zwierz t oraz cechy pokroju, w tym jako  okrywy w osowej (która obejmuje 
g sto , d ugo  i wyrównanie okrywy), czysto  i typ barwny (pas brzuszny u szynszyli) i czn  
sum  punktów (tzw. ocena czna). Wszystkie cechy z wyj tkiem wielko ci zwierz t podlegaj  
ocenie organoleptycznej, co mo e by  zwi zane z wi ksz  lub mniejsz  ocen  subiektywn . Wybór 
zwierz t do dalszej hodowli w przewa aj cej liczbie ferm odbywa si  na podstawie fenotypu zwierz t.

Nale y stwierdzi , e praca hodowlana w ród szynszyli okaza a si  skuteczna. Najwy szy po-
st p hodowlany u szynszyli osi gni to w zakresie jako ci okrywy w osowej, ni szy w zakresie typu 
barwnego, najni szy natomiast w zakresie czysto ci barwy szynszyli. Zdecydowanie wy sze warto ci
w zakresie oceny zwierz t uzyskiwano w ród samców w porównaniu z samicami.  

U norek rednie warto ci cech w poszczególnych latach pos u y y do wyznaczenia trendów fe-
notypowych. Spo ród analizowanych cech najbardziej podatn  na selekcj  okaza a si  czysto
barwy okrywy w osowej. Odziedziczalno  tej cechy wynosi a 0,33. Najsilniejsze powi zania gene-
tyczne wyst pi y mi dzy mas  cia a a wielko ci  zwierz t (0,74), za  korelacja fenotypowa tych
cech by a znacznie ni sza od genetycznej (0,21). Zaistnia a ró nica mo e wskazywa  na znaczny
wp yw czynników genetycznych na analizowane cechy. Linie trendów genetycznych cech pokrojo-
wych u norek wykaza y tendencj  wzrostow , co mo e wiadczy  o skuteczno ci selekcji na te ce-
chy. W odró nieniu od trendów genetycznych, trendy fenotypowe charakteryzowa y si  stosunko-
wo wyrównanym przebiegiem, a ich linie wykaza y niekiedy tendencj  spadkow . To z kolei mo e 
wskazywa  na potrzeb  zmiany systemu selekcji i metod pracy hodowlanej na fermach norek. Naj-
korzystniejsze zmiany dotyczy y cznej sumy punktów, co wskazuje na ogóln  dobr  jako  mate-
ria u hodowlanego pod wzgl dem pokroju. Wzrost warto ci hodowlanej zaznacza si  w przypadku 
niektórych cech zwi zanych z ocen  norek. Na tej podstawie mo na stwierdzi , e selekcja w kie-
runku np.: zwi kszenia rozmiarów cia a zwierz t oraz poprawy czysto ci barwy i jako ci okrywy 
w osowej przynios a oczekiwane rezultaty.  
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Marek Kowalczyk*, Andrzej Jakubczak 

WST PNA OCENA ZRÓ NICOWANIA GENETYCZNEGO WIRUSA  
CHOROBY ALEUCKIEJ W POLSCE 

PRELIMINARY ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY  
OF ALEUTIAN MINK DISEASE VIRUS IN POLAND  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierz cej, 
*e-mail: markowx@wp.pl 

 
Najpowa niejszym czynnikiem patogennym atakuj cym zarówno norki hodowlane, jak i wol-

no yj ce jest parwowirus powoduj cy chorob  aleuck  (AMDV). Choroba ma bardzo zró nicowa-
ny przebieg – od zaka e  nietrwa ych, a  po post puj ce prowadz ce do mierci. Istotny wp yw na
wirulencje ma sekwencja nukleotydowa koduj ca bia ko strukturalne VP2 [Li i in., 2012, Huang 
i in., 2014, Wang i in., 2014]. Celem bada  by a wst pna analiza zmienno ci genetycznej wirusa 
AMDV w Polsce, kraju który jest jednym z czo owych producentów skór w Europie. Porównanie
izolatów w obr bie kraju, a nast pnie ich zestawienie z sekwencjami dost pnymi w bazach danych 
mo e umo liwi  dok adniejszy wgl d w struktur  genetyczn  wirusa, umo liwi  próby korelacji
polimorfizmów z patogenno ci , czy wreszcie analizowa  przep yw wirusa zarówno w obr bie kra-
ju, jak i pomi dzy innymi krajami poddanymi podobnym analizom. 

Materia  do bada  stanowi y tkanki pobrane od osobników pochodz cych z dwóch ferm (ferma
1 – pó nocno-wschodnia Polska, ferma 2 – Polska zachodnia), u których za pomoc  immunoelektro-
forezy przeciwpr dowej potwierdzono zaka enie. Próby homogenizowano, a nast pnie przeprowa-
dzono izolacj  DNA. Kwas nukleinowy poddano ocenie elektroforetycznej, a nast pnie amplifiko-
wano fragment genu koduj cego bia ko VP2, z u yciem starterów proponowanych przez Costello 
[Costello i in., 1999]. Produkt amplifikacji poddano sekwencjonowaniu i obróbce bioinformatycz-
nej z u yciem programów DNA Baser i MEGA6, w efekcie otrzymano produkt o d ugo ci 575 nu-
kleotydów. Jako sekwencj  referencyjn  wykorzystano sekwencj  nale c  do szczepu niepatogen-
nego zdeponowan  pod numerem NC_001662.1.  

Uzyskano dwa warianty genetyczne, u których zauwa ono istotne ró nice w stosunku do 
szczepu niepatogennego, typowe dla szczepów patogennych. W przypadku wariantu 1 zanotowano
zmiany charakterystyczne, które nie wyst pi y w wariancie z fermy 2 (3391A > C, 3425G > A, 
3457G > T, 3471A > G, 3617C > T, 3620C > T, 3629A > G). Polimorfizmy w pozycjach 3391, 
3457, 3471 skutkowa y zmianami kodowanych aminokwasów (kolejno Q > P,R > I, N > D). Na 
szczególn  uwag  zas uguj  zmiany w sekwencji nukleotydowej, które nie wyst powa y w u ytych 
do analizy sekwencjach z bazy danych (3391A > C, 3457G > T, 3471A > G, 3617C > T  wariant 1
oraz 3396A > C u obu wariantów). Analiza filogenetyczna wskaza a, e najbardziej spokrewnione
z uzyskanymi genotypami s  próbki wirusa wyizolowane w Rosji i na Bia orusi (KJ174161-Bia o-
ru , KJ174164-Rosja). 

Wykryte ró nice pomi dzy wariantami genetycznymi potwierdzaj  wysok  zmienno  wirusa.
Uzyskane w przypadku fermy 1 zmiany w sekwencji nukleotydowej oraz aminokwasowej, nieno-
towane w innych analizowanych sekwencjach, mog  mie  wp yw na wirulencj  patogena.   
 
 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Futerkowych 

Bydgoszcz ’2015

 

186 

Dorota Kowalska* 

PRZYPADEK MIKOTOKSYKOZY ZEARALENONOWEJ KRÓLIKÓW 

CLINICAL CASE OF RABBIT ZEARALENONE MYCOTOXICOSIS 
Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz t,  

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, *e-mail: dorota.kowalska@izoo.krakow.pl 
 

Mikotoksyny to toksyczne, wtórne metabolity niektórych gatunków grzybów strz pkowych, nale-
cych g ównie do rodzajów Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Mog  stanowi  zanieczyszczenie 

ywno ci i pasz, zw aszcza zbó , produktów zbo owych, orzechów, nasion oleistych, mleka i mi sa.
Obecnie aden z regionów geograficznych nie jest wolny od wyst powania mikotoksyn. Zanieczyszcze-
nie tymi zwi zkami dotyka corocznie 25% wiatowych plonów. Najwa niejszych pod wzgl dem eko-
nomicznym i toksykologicznym w skali europejskiej i wiatowej jest pi  mikotoksyn: aflatoksyna B1, 
ochratoksyna A, deoksyniwalenol (DON), zearalenon (ZON) i fumonizyna B1. Aflatoksyna B1 i jej po-
chodne zanieczyszczaj  importowane arachidy, ruty arachidowe i ruty innych ro lin oleistych. Ochra-
toksyna A jest metabolitem wytwarzanym w ziarnie zbó  po niwach przez grzyby saprofityczne rodza-
jów Aspergillus i Penicillium w warunkach nieprawid owego przechowywania ziarna zbó . Deoksyni-
walenol i zearalenon i ich pochodne wytwarzaj  patogeniczne gatunki Fusarium, pora aj ce k osy 
i ziarniaki zbó  drobnoziarnistych i kolby kukurydzy we wszystkich strefach klimatycznych. Fumonizy-
na B1 jest bardzo cz stym zanieczyszczeniem ziarna kukurydzy w klimacie subtropikalnym. 

Celem bada  by o okre lenie wp ywu dodatku ró nych poziomów suszonego wywaru kukurydzia-
nego do pe noporcjowych mieszanek paszowych na u ytkowo  rozp odow  królic.  

W ostatnich latach na polskim rynku paszowym pojawi y si  wywary zbo owe jako produkt ubocz-
ny produkcji etanolu paliwowego. Obecnie istnieje wiele oczyszczalni wywarów p ynnych, gdzie po-
przez jego zag szczenie, wirowanie i suszenie otrzymuje si  suszony wywar gorzelniany (DDGS), ch t-
nie wykorzystywany jako sk adnik mieszanek paszowych dla ró nych gatunków zwierz t. Niestety wy-
korzystanie paszowe wywaru wi e si  z ryzykiem obecno ci w nim toksyn ple niowych. Wa na jest za-
tem jako  surowca wyj ciowego, poniewa  podczas procesu fermentacji mikotoksyny przechodz  w ca-
o ci do wywarów, w których ich st enie ro nie oko o 3-krotnie. 

W prowadzonych badaniach królice ywiono pe noporcjow  mieszank  paszow  z 0,5 lub 10% 
udzia em DDGS-u. Oceniono wyniki rozrodu dotycz ce trzech kolejnych miotów samic. Przed sporz -
dzeniem mieszanek paszowych oznaczono zawarto  mikotoksyn (ppb) w suszonym wywarze kukury-
dzianym (OTA – 0,57, aflatoksyny – nie wykryto, DON – 4602, NIW – 24,2, T-2 – 39,8, HT-2 – 47,8, 
ZEN – 444, fumonizyna B1 – 51,6, fumonizyna B2 – 29,4). Wyniki rozrodu dla pierwszego miotu samic 
w grupie otrzymuj cej 10% dodatek suszonego wywaru kukurydzianego by y porównywalne z pozosta-
ymi grupami, jednak zwierz ta zosta y pokryte w dniu, kiedy rozpocz to podawanie paszy do wiad-

czalnej, st d ci a mog a rozwija  si  prawid owo. W drugim i trzecim miocie procent samic skutecznie
pokrytych (dwa kolejne krycia w odst pie godzinnym) by  ju  znacznie ni szy (60% i 50%). 15 procent
samic urodzi o martwe mioty. U jednej pad ej samicy w obrazie sekcyjnym stwierdzono przewlek  ro-
zedm  p uc i znaczne przekrwienie w troby. Pe noporcjowe mieszanki paszowe, w których sk adzie
znajduj  si  ziarna zbó  ska onych zearalenonem, mog  by  przyczyn  zatru  i chorób zwierz t hodow-
lanych ze wzgl du nie tylko na silne w a ciwo ci estrogenowe zearalenonu, ale równie  jego hepatotok-
syczno . Dzia anie zearalenonu zbli one jest do hormonu p ciowego. St enie w paszy powy ej 1 ppm
wywo uje zaburzenia w cyklu rozrodczym. Mo e prowadzi  do zmniejszenia wagi p odów, poronie ,
bezp odno ci, a tak e powodowa  uszkodzenia organów rodnych. Potwierdzono naukowo estrogenne 
dzia anie zearalenonu, powoduj ce bezp odno  u wi  (zarówno macior, jak i samców) i byd a, spo y-
waj cych pasze z zawarto ci  zearalenonu na poziomie od 6,8 do 14,0 mg/kg. W trakcie karmienia 
u loch wyst powa y anomalie w drogach rodnych. Obserwowano mniej liczne mioty, cz sto prosi ta ro-
dzi y si  martwe. Oddzia uj c z receptorami estrogenowymi, toksyna ta ma w a ciwo ci kancerogenne. 
Zearalenon wykazuje tak e toksyczne dzia anie na komórki w troby.  
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Dorota Kowalska* 

W A CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE MI SA KRÓLIKÓW YWIONYCH 
MIESZANKAMI PASZOWYMI NAT USZCZANYMI OLEJEM RZEPAKOWYM 

PRZY RÓ NYM POZIOMIE WITAMINY E, W ZALE NO CI OD METODY  
ICH PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MEAT FROM RABBITS FED 
RAPESEED-OIL-ENRICHED DIETS WITH DIFFERENT VITAMIN E LEVELS 

DEPENDING ON THE PACKAGING AND STORAGE METHOD 
Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz t, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, 

*e-mail: dorota.kowalska@izoo.krakow.pl 
 

Mi so królicze jest warto ciowym surowcem spo ywczym o cechach produktu dietetycznego, nie-
obci onego odczynem alergicznym dla konsumenta. Warto  dietetyczn  mi sa króliczego mo na pod-
nie  wzbogacaj c je w sk adniki korzystnie oddzia uj ce na organizm cz owieka, takie jak witaminy, 
mikroelementy czy d ugo a cuchowe kwasy t uszczowe g ównie z rodziny n-3. Potrzeba wprowadzania 
tych sk adników do ywno ci wynika z ich cz stego niedoboru w pokarmie cz owieka. Jedn  z dróg 
wzbogacania mi sa w wielonienasycone kwasy t uszczowe (PUFA) z rodziny n-3 jest dodawanie do 
mieszanek paszowych olejów ro linnych. Olej rzepakowy jest najbardziej optymalny pod wzgl dem
sk adu kwasów t uszczowych, a jednocze nie zawiera najmniej niekorzystnych ze wzgl dów zdrowot-
nych cz owieka nasyconych kwasów t uszczowych, natomiast najwi cej niezb dnych nienasyconych
kwasów t uszczowych (NNKT) z rodziny n-3. Dodatkowo cechuje si  optymalnym stosunkiem kwasów
n-6 do n-3, tj. 2:1.  

Celem bada  by o okre lenie wp ywu zró nicowanego dodatku octanu -tokoferolu w mieszankach 
paszowych nat uszczanych olejem rzepakowym (2%) na sk ad kwasów t uszczowych, zawarto  wita-
miny E i substancji reaguj cych z kwasem tiobarbiturowym w mi niu najd u szym grzbietu królików, 
przechowywanym zamra alniczo 14 i 90 dni oraz porównanie sensorycznej jako ci mi sa króliczego
w zale no ci od metody pakowania i przechowywania. 

Króliki rasy NB w ka dej grupie (n = 40) ywiono ad libitum (od 35. do 90. dnia) granulowanymi 
mieszankami pe noporcjowymi z udzia em oleju rzepakowego (2%), wzbogaconymi octanem -toko-
ferolu (0, 40 lub 100 mg/kg paszy).W wieku 90 dni ubojowi poddano 10 królików z ka dej grupy. Wy-
kazano, e zawarto  bia ka w mi niu najd u szym grzbietu by a na zbli onym poziomie (19,7-20,4%) 
w badanych grupach. Nie stwierdzono ró nic w zawarto ci wody, t uszczu i popio u. Po 14 dniach za-
mra alniczego przechowywania mi sa najmniejsz  zawarto  witaminy E stwierdzono w mi sie króli-
ków, które karmione by y mieszank  bez jej dodatku. W grupach karmionych mieszank  z dodatkiem 
witaminy E jej zawarto  w mi sie zwi ksza a si  wraz ze wzrostem jej zawarto ci w paszy (od 3,38-
-5,24 μg/g). Zbli one tendencje utrzymywa y si  po 90 dniach zamra alniczego przechowywania mi sa. 
Wzbogacenie paszy w witamin  E w ilo ci 100 mg/kg paszy wp ywa o istotnie na zmniejszenie warto ci
wska nika TBA-RS w mi sie po 90 dniach zamra alniczego przechowywania. wiadczy o to o wolniej-
szym tempie utleniania lipidów mi sa. Przeprowadzona dwuczynnikowa analiza wariancji wykaza a
wp yw czynników: poziomu witaminy E i czasu przechowywania mi ni (14 i 90 dni) na zawarto  wy-
branych kwasów t uszczowych. Bior c pod uwag  poziom witaminy E, istotne ró nice pomi dzy gru-
pami – na poziomie p  0,01 – dotyczy y kwasów: linolowego (C18:2), arachidonowego (C20:4), EPA (C20:5),
DHA (C22:6), SFA, UFA, UFA/SFA, PUFA, PUFAn-6, PUFAn-3, PUFAn-6/n-3, a na poziomie p  0,05 
kwasów: stearynowego (C18:0) i oleinowego (C18:1). Czas przechowywania mi ni mia  istotny (p  0,01) 
wp yw na zawarto  kwasów: stearynowego (C18:0), linolowego (C18:2), linolenowego (C18:3), arachido-
nowego (C20:4), DHA (C22:6), SFA, UFA, UFA/SFA, PUFA, PUFAn-6, PUFAn-3, PUFAn-6/n-3. Wykazano, 
e ocena poszczególnych wyró ników jako ci sensorycznej mi sa by a ró na w zale no ci od sposobu 

przechowywania mi sa (pró nia  ch odzenie przez 14 dni lub zamra anie w woreczkach strunowych
przez 14 dni) i ilo ci witaminy E podawanej w paszy. Korzystniejsz  ocen  dotycz c  smaku, zapachu, 
krucho ci i soczysto ci uzyska o mi so pakowane pró niowo.  
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KONCENTRACJA WOLNEGO ESTRIOLU WE KRWI NORKI 
AMERYKA SKIEJ W OKRESIE PRZED- I OKO OKONCEPCYJNYM 
PRE- AND PERICONCEPTIONAL FREE ESTRIOL BLOOD LEVELS IN 

AMERICAN MINK 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 6, 71-466 Szczecin,  

1 Katedra Biotechnologii Rozrodu i Higieny rodowiska, 2 Pracownia Anatomii Zwierz t,  
*e-mail: bogdan.lasota@zut.edu.pl 

 
Podj to si  próby wyja nienia, czy ci  u norki ameryka skiej mo na okre li  na podstawie

oznaczania st enia estriolu w okresie oko okoncepcyjnym. Pozytywna odpowied  na to pytanie
pozwoli aby wykaza , czy na podstawie koncentracji omawianego hormonu we krwi ci arnej sa-
micy mo liwe by oby oszacowanie wielko  miotu. Za o enie takie ma swoje uzasadnienie, ponie-
wa  w procesie wytwarzania estriolu uczestnicz  p ody, zatem ich liczba mo e mie  hipotetycznie
wp yw na st enie tego hormonu w krwi matki. Nale y jednak podkre li , e nie mo na przenosi
bezpo rednio modelu metabolizmu estriolu u kobiet na zwierz ta. Nieodzowne jest uwzgl dnienie
ró nic w budowie o yska, gdy  u ró nych gatunków s  one odmienne, zatem specyfika ludzkiego
metabolizmu estriolu mo e znacznie odbiega  od metabolizmu tego hormonu u samic norki amery-
ka skiej.  

Okre lono st enia niezwi zanego estriolu w krwi samic norki ameryka skiej w okresie przed-
i oko okoncepcyjnym, w aspekcie ewentualnego wykorzystania tego hormonu do diagnozy i moni-
torowania przebiegu ci y. Badania wykonano cznie na 54 samicach odmiany barwnej czarnej,
utrzymywanych na fermie w pó nocno-zachodniej Polsce. Zwierz ta przebywa y w takich samych
warunkach rodowiskowych i by y ywione jednakowo w okresie do wiadczenia. Krew zosta a po-
brana w 2 terminach: 24 lutego pobrano próbki od 40 samic, które traktowano jako grup  samic
nieci arnych (kontroln ), natomiast 5 kwietnia pobrano krew od 37 pokrytych samic  tych sa-
mych, od których pobrano krew w 1. terminie oraz od 17 samic uznanych za niepokryte. Wszystkie
badane samice zacz to kry  od 5 marca. Do oznaczania wolnego estriolu u yto gotowych zestawów
Free Estriol ELISA (DiaSource, Belgia). Czu o  testu wynosi 0,075 ng/ml w zakresie oznaczania 
0-40 ng/ml. Próby odczytano za pomoc  aparatu Elx 80 Bio-Tek. Wykonywano dwa odczyty z ka -
dej próbki. 

Koncentracja E3 wzrasta a istotnie mi dzy okresem przedkoncepcyjnym a oko okoncepcyj-
nym, jednak wzrost ten spowodowany by  przypuszczalnie zwi kszon  produkcj  omawianego
hormonu przez samice. Nie stwierdzono istotnego wzrostu E3 w pierwszych 10 dniach ci y. Nie 
stwierdzono tak e w okresie oko okoncepcyjnym istotnej ró nicy mi dzy koncentracj  E3 we krwi 
norek niewykoconych a wykoconych. W zwi zku z powy szym, wykorzystanie oznaczania koncen-
tracji wolnego estriolu we krwi norek jako markera wczesnej ci y jest dla hodowcy norek nieprzy-
datne. Wskazane s  dalsze badania w celu wyja nienia przyczyn wysokiej liczby samic, które nie
wykoci y si , a by y uznane za pokryte.  
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BADANIA WST PNE NAD SK ADEM BIOCHEMICZNYM NASIENIA 
SZYNSZYLI HODOWLANYCH  

PRELIMINARY STUDIES ON BIOCHEMICAL COMPOSITION  
OF SEMEN OF BREEDING CHINCHILLAS  

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  
1 Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, 2 Zak ad Anatomii Zwierz t,  

3 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN Zak ad Doskonalenia Zwierz t w Jastrz bcu,  
ul. Post pu 1, 05-552 Magdalenka, 
*e-mail: p.niedbala@ur.krakow.pl  

 
Polska jest licz cym si  na wiecie producentem skór szynszylowych, a w Europie zajmujemy

pierwsze miejsce. Jednymi z istotniejszych czynników wp ywaj cych na wielko  produkcji jest p od-
no  i plenno  szynszyli, które pó no dojrzewaj  i s  niskoplenne. Prowadzenie hodowli w optymal-
nych warunkach zoohigienicznych (odpowiednia d ugo  dnia wietlnego i temperatura) umo liwia roz-
p ód zwierz t przez ca y rok. Jednak nie wiadomo, jaki wp yw maj  te czynniki na funkcjonowanie
uk adu rozrodczego samców, a w szczególno ci na jako  nasienia. Dlatego celem podj tych bada  by o 
okre lenie sk adu biochemicznego plazmy nasienia szynszyli w zale no ci od pory roku. 

Sk ad biochemiczny nasienia okre lono na próbkach pozyskanych metod  EE od 48 dojrza ych 
p ciowo samców. Nasienie pobierano w godzinach rannych po wcze niejszej premedykacji zwierz t ke-
tamin  z ksylazyn . Oznaczenia poziomów bia ka, albumin, glukozy, cholesterolu i trójglicerydów do-
konano na analizatorze biochemicznym COBAS INTEGRA 400 plus Firmy ROCHE w Laboratorium
Jako ci Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierz cego oraz Pasz w IGiHZ PAN w Jastrz bcu. Ana-
liza opiera a si  na spektrofotometrii, polaryzacji fluorescencyjnej i potencjometrii jonoselektywnej.  

Analiza wykaza a, e udzia  poszczególnych sk adników biochemicznych w plazmie nasienia szyn-
szyli zmienia si  w zale no ci od wieku zwierz t, ale jeszcze wyra niej w zale no ci od pory roku. 

rednio poziom bia ka wynosi  49,5 g/l z du ymi wahaniami – od 23 do nawet 93 g/l. Najwy szy jego 
poziom stwierdzono w okresie zimy (61,4 g/l) oraz w drugim roku u ytkowania rozp odowego (52,6 g/l).
Najmniej bia ka obserwowano jesieni  – 38,4 g/l i w nasieniu samców najm odszych – 47,5 g/l. Podobne 
zmiany stwierdzono w zawarto ci albumin. Najwi kszy ich udzia  obserwowano zim  – 26,9 g/l oraz 
w nasieniu samców w drugim sezonie (21,6 g/l). Wykazano, e nasienie szynszyli zawiera rednio 17,7 g/l
albumin. Podobnie du e ró nice obserwowano w poziomie glukozy. W zale no ci od wieku samców
rednia jej ilo  waha a si  od 4,3 do 4,9 mmol/l. Nieco wy szy jej poziom obserwowano zim  4,7

mmol/l, a najwy szy wiosn  7,8 mmol/l. W pozosta ych porach roku jej st enie spad o rednio do 2,9 
mmol/l. Natomiast nieznaczne wahania stwierdzono w zawarto ci cholesterolu, którego redni poziom
wyniós  1,0 mmol/l. By  on najwy szy w drugim roku u ytkowania rozp odowego  1,3 mmol/l. W pó -
niejszych okresach zawarto  cholesterolu w plazmie by a ni sza i utrzymywa a si  na rednim poziomie
0,9 mmol/l. Uwzgl dniaj c por  roku, najwy sze jego st enie stwierdzono zim  1,7 mmol/l, a najni sze
jesieni  i latem, odpowiednio 0,7 i 0,5 mmol/l. Ilo  trójglicerydów waha a si  od 0,8 do 13,9, rednio 
3,6 mmol/l. Maksymaln  jego zawarto  w ejakulatach samców zaobserwowano w sezonie trzecim (4,3
mmol/l), a najni sz  w pierwszym (3,0 mmol/l). Podobne jak cholesterol, udzia  trójglicerydów zmienia  
si  w zale no ci od pory roku. W okresie lata i jesieni obserwowano rednio 2,6-2,8 mmol/l, a w pozo-
sta ych porach roku od 4,2 do 4,7 mmol/l. 

Pomimo zmienionych warunków zoohigienicznych nadal obserwuje si  wyra ny wp yw pory roku 
na fizjologiczne aspekty rozrodu samców. Widoczne jest to w poziomach poszczególnych sk adników
biochemicznych plazmy nasienia. Nieco wy sze poziomy glukozy i trójglicerydów i wyra nie wi ksze
zawarto ci: bia ka, albumin, cholesterolu by y w okresie zimowo-wiosennym ni  letnio-jesiennym. 
Wa n  rol  odgrywa równie  wiek zwierz t, jednak w tym przypadku ró nice w zawarto ciach poszcze-
gólnych sk adników biochemicznych nie s  tak du e.  
Praca wykonana w ramach grantu Nr N N311 297235 finansowanego przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wy szego oraz Narodowe Centrum Nauki i tematu badawczego - DS-3255/2014  
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Sylwia Pa ka1*, Dorota Maj1, Olga Derewicka1, W adys aw Migda 2, ukasz Migda 1,  
Konrad Kozio 1, Micha  Kmiecik1, Józef Bieniek1 

WP YW INBREDU NA JAKO  MI SA KRÓLIKÓW 

THE EFFECT OF INBREEDING ON MEAT QUALITY TRAITS OF RABBITS 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,  

1 Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz t, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  
2 Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierz cych, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków,  

*e-mail: s.palka@ur.krakow.pl 
  

Celem bada  by o okre lenie wp ywu inbredu na wska niki jako ci mi sa króliczego, takie jak: 
kwasowo , barwa, sk ad chemiczny, si a ci cia i profilowa analiza tekstury (TPA). 

Materia  do wiadczalny stanowi y króliki miesza ce rasy NZB i BOS (n = 85). Zastosowano 
dwa warianty kojarze , w pierwszym kojarzono zwierz ta niespokrewnione (RAB = 0)  otrzymano 
potomstwo (F1) niezinbredowane (Fx = 0). W drugim wariancie kojarzono rodze stwo (RAB = 0,5) 
i uzyskano potomstwo (F1) zinbredowane (Fx = 0,25). M odzie  odsadzono od matek w 35. dniu y-
cia i utrzymywano w systemie bateryjnym. Zwierz ta ywiono ad libitum pasz  granulowan  pe -
noporcjow . Króliki ubijano w 12. tygodniu ycia. Po 45 min od uboju mierzono pH i barw  com-
bra. Nast pnie tuszki ch odzono przez 24 h w temp. 4oC. Po tym czasie mierzono ponownie pH 
i barw  combra, a tuszki poddawano szczegó owej dysekcji zgodnie z metodyk  opisan  przez Ba-
rabasza i Bie ka [2003]. Ponadto pobierano próbki z combra do analizy sk adu chemicznego, si y
ci cia i TPA. Wyniki poddano analizie statystycznej z u yciem pakietu statystycznego SAS (2014), 
a istotno  ró nic mi dzy rednimi zbadano testem Tukeya, na poziomie istotno ci p  0,05. 

Kwasowo  mi sa (w 45. min i po 24 h) zwierz t zinbredowanych by a istotnie wi ksza w po-
równaniu z kwasowo ci  mi sa zwierz t niezinbredowanych. Mi so królików zinbredowanych by o
ja niejsze i charakteryzowa o si  mniejszymi warto ciami sk adowej czerwonej i ó tej w 45. min 
i po 24 h w porównaniu z mi sem królików niezinbredowanych. Mi so zwierz t niezinbredowa-
nych zawiera o ponadto istotnie wi cej bia ka i popio u, a mniej t uszczu w porównaniu z mi sem 
zwierz t zinbredowanych. Inbred nie wp yn  istotnie na zawarto  suchej masy oraz wody w mi -
sie. Parametry tekstury mi sa królików zinbredowanych i niezinbredowanych by y podobne.  
Badania zosta y sfinansowane z funduszy Dzia alno ci Statutowej, DS.3228. 
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Piotr Pankowski1, Pawe  Biela ski2*

WP YW RODOWISKA NA PRODUKCYJNO  KRÓLIKÓW 
POPIELNIA SKICH BIA YCH 

EFFECT OF ENVIRONMENT ON THE PRODUCTIVITY  
OF POPIELNO WHITE RABBITS 

1 Zespó  Centrum Kszta cenia Rolniczego w Nowosielcach, Nowosielce 206, 38-530 Zarszyn,  
2 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz t, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice,

*e-mail: pawe .bielanski@izoo.krakow.pl 
  

Celem naukowym bada  by o okre lenie potencja u produkcyjnego rodzimej rasy królików popiel-
nia skich bia ych utrzymywanych w warunkach fermy przydomowej w ma ej populacji oraz jako ci tu-
szek. Zwierz ta by y utrzymywane w miejscowo ci Za u  (woj. podkarpackie) we w asnym gospodar-
stwie. Uk ad do wiadczenia by  grupowy, utrzymywano po 10 samic wraz z przychówkiem w pomiesz-
czeniu zamkni ty i w klatkach na wolnym powietrzu. Cz  zwierz t ywiono paszami gospodarskimi,
cz  pe nodawkow  pasz  granulowan . Zwierz ta ywiono systemem do woli. W ywieniu stosowano 
mieszank  pe nodawkow  granulowan  oraz pasze gospodarskie w sezonie wiosenno-letnim. Przepro-
wadzono ocen  u ytkowo ci rozp odowej samic oraz wska ników odchowu uzyskanego od nich potom-
stwa. M ode króliki w wieku 90 dni pochodz ce z ka dej z grup do wiadczalnych poddane zosta y ubo-
jowi do wiadczalnemu (3 samce i 3 samice). Przeprowadzono analiz  rze n , dysekcj  oraz wykonano
oznaczenia cech fizykochemicznych oraz oceny sensorycznej pochodz cego od nich mi sa.  

Liczba królicz t urodzonych ywo by a najni sza przy ywieniu samic paszami pe nodawkowymi
granulowanymi (6,5 w pomieszczeniach – 7,0 szt. na wolnym powietrzu), a zdecydowanie wy sza dla 
zwierz t od ywianych paszami gospodarskimi (8,2 szt. w pomieszczeniach i 7,3 szt. na wolnym powie-
trzu). Pocz tkowa ró nica w wielko ci miotów przy urodzeniu zosta a utrzymana do wieku 35 dni. Kró-
liki popielnia skie bia e przebywaj ce w pomieszczeniach w 77. dniu ycia uzyska y redni  mas  cia a 
powy ej 2600 g, a w 90. dniu ycia a  2992 g. Zwierz ta przebywaj ce w klatkach na wolnym powie-
trzu uzyska y w tym samym wieku odpowiednio 2067 g i 2365 g. Króliki utrzymywane w pomieszcze-
niach zu y y tylko 3,41 kg, za  utrzymywane na wolnym powietrzu nieco wi cej, bo 3,66 kg paszy. 
Wzrost m odych królików popielnia skich bia ych ywionych paszami gospodarskimi by  zdecydowanie
ni szy ni  zwierz t ywionych paszami pe noporcjowymi. Mas  2500 g uzyskano dla zwierz t przeby-
waj cych w pomieszczeniach w wieku 120 dni, a dla utrzymywanych na wolnym powietrzu w wieku 
130 dni. Najwy sze wska niki wydajno ci rze nej uzyskano dla tuszek pochodz cych od królików y-
wionych pasz  pe noporcjow  – bez wzgl du na system utrzymania. Przeprowadzona analiza chemiczna
mi sa pochodz cego z nóg królików do wiadczalnych wykaza a wysoko istotny wzrost zawarto ci su-
chej masy i bia ka ogólnego przy jednoczesnym istotnym obni eniu zawarto ci t uszczu surowego i wo-
doch onno ci w próbkach pochodz cych od królików ywionych paszami gospodarskimi. Za bardzo ko-
rzystne ze wzgl dów dietetycznych cz owieka nale y uzna  zwi kszenie zawarto ci kwasu linolenowego
(C18:3, n-3), sumy kwasów wielonienasyconych n-3 (PUFAn-3), a tak e zaw enie proporcji kwasów wie-
lonienasyconych z grupy PUFAn-6 do PUFAn-3. Przeprowadzona ocena sensoryczna mi sa króliczego 
wykaza a jego wysokie walory, a warto  wska nika sensorycznej jako ci ca kowitej by a wysoka i wy-
równana dla wszystkich grup do wiadczalnych. Na podstawie analizy bada  i porównania z wynikami 
innych badaczy mo na wysnu  nast puj ce wnioski: króliki popielnia skie bia e charakteryzuj  si  wy-
sokimi wska nikami u ytkowo ci rozp odowej. Odnotowano pozytywny wp yw ywienia paszami go-
spodarskimi na wielko  miotów. Najwy szym tempem przyrostu masy cia a przy jednocze nie najni -
szym zu yciu paszy charakteryzowa y si  króliki ywione pe noporcjow  mieszank  granulowan . Mi -
so królików popielnia skich bia ych ywionych paszami gospodarskimi charakteryzowa o si  walorami
mi sa dietetycznego i cechami prozdrowotnymi. Badania wykaza y du e mo liwo ci wykorzystania ro-
dzimej rasy królików popielnia skich bia ych w chowie przydomowym i towarowym do produkcji mate-
ria u rze nego o wysokiej jako ci.  
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Ewa Pecka1*, Dorota Mi ta1, Bo ena Króliczewska1, Jolanta Bujok1, Zawadzki Wojciech1, 
Andrzej Zachwieja2 

WP YW ZASTOSOWANIA LIOFILIZOWANEJ SIARY KRÓW NA PROFIL 
FERMENTACJI W JELICIE LEPYM KRÓLIKA W WARUNKACH IN VITRO 

EFFECT OF LYOPHILIZED BOVINE COLOSTRUM ON IN VITRO 
FERMENTATION PROFILE IN RABBIT CAECUM 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu,  
1 Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej, Zak ad Fizjologii Zwierz t, ul. Norwida 31, 50-375 Wroc aw,  

2 Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Byd a i Produkcji Mleka,  
ul. Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw, 

*e-mail: ewa.pecka@up.wroc.pl 
 

Siara krów mo e by  wykorzystywana jako ród o immunoglobulin, sk adników mineralnych
i substancji biologicznie czynnych nie tylko w ywieniu ciel t, ale i innych zwierz t, a tak e cz owieka.
W dost pnej literaturze nie brak jest bada  dotycz cych wp ywu liofilizowanej siary krów, zastosowanej
w ywieniu królików na ich zdrowie i odchów. Profil fermentacji w jelicie lepym, w tym poziom oraz 
wzajemne proporcje lotnych kwasów t uszczowych, mog  by  traktowane jako jeden z wyk adników
odpowiedniego ywienia zwierz t. Dlatego przed zastosowaniem w ywieniu istotne wydaje si  prze-
prowadzenie analizy wp ywu liofilizowanej siary bydl cej na poziom LKT, amoniaku oraz metanu
w tre ci jelita lepego królików. W tym celu wykonano badania profilu fermentacji metod  in vitro. Sia-
ra bydl ca przeznaczona na liofilizat zasta a pobrana od 9 krów rasy polskiej holszty skko-fryzyjskiej 
odmiany czarno-bia ej, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym i ywionych TMR, b d cych 
w drugiej lub trzeciej laktacji w trakcie pierwszego pe nego doju po porodzie. Proces liofilizacji siary
przeprowadzono z u yciem liofilizatora Alpha 1-4 LSC CHRIST przy temperaturze sublimacji 18oC. 
Przed procesem liofilizacji siar  homogenizowano i poddano mro eniu przez 12 h w temp. -4 oC. Mate-
ria  do wiadczalny stanowi y próbki tre ci jelita lepego pobrane poubojowo od o miu królików rasy 
White Giant. Próby tre ci jelit lepych zosta y przydzielone do trzech grup: grupa kontrolna (C), gdzie 
jako substrat zastosowano 1 g mieszanki paszy tre ciwej, któr  ywione by y zwierz ta przed ubojem; 
w grupach D1, D2 jako substratu u yto 1 g mieszanki oraz odpowiednio 0,1 lub 0,2 g liofilizowanej sia-
ry. Ka d  próbk  poddano 12-godzinnej fermentacji w warunkach beztlenowych w temp. 39oC. Po za-
ko czeniu fermentacji dokonano analizy wytworzonego metanu z u yciem chromatografu gazowego 
(Agilent Technologies 7890A). W próbach dokonano pomiaru pH, a nast pnie oznaczono poziom oraz
profil lotnych kwasów t uszczowych (LKT): octowego, propionowego, mas owego, izowalerianowego,
walerianowego i kapronowego przy u yciu chromatografu gazowego. Dodatkowo, w uzyskanych prób-
kach okre lono poziom amoniaku przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody mikrodyfuzji Conwaya, 
a odczytu dokonano za pomoc  spektrofotometru Lambda XLS. Warto  pH tre ci jelita lepego kszta -
towa a si  we wszystkich grupach na zbli onym poziomie. St enie lotnych kwasów t uszczowych nie-
znacznie wzros o po dodaniu liofilizowanej siary, a najwy szy poziom LKT 293,03 mmol/kg tre ci od-
notowano w grupie D2. Zastosowany liofilizat skutkowa  nieznacznym obni eniem udzia u kwasu octo-
wego i wzrostem poziomu kwasu mas owego oraz walerianowego. Wraz z zastosowanym dodatkiem
siary zaobserwowano trend statystyczny we wzro cie produkcji kwasu propionowego. Odnotowano ob-
ni enie (P < 0,05) stosunku kwasu octowego do propionowego (A:P) oraz wspó czynnika utylizacji LKT 
(NGR) wyra onego stosunkiem nieglukogennych do glukogennych LKT wraz ze wzrostem ilo ci sto-
sowanej siary. Stwierdzono trend statystyczny dla obni enia poziomu amoniaku pod wp ywem liofili-
zowanej siary. W grupie D1 i D2 poziom amoniaku wynosi  (odpowiednio) 18,80 i 18,47 mmol/kg, na-
tomiast w grupie kontrolnej 46,72 mmol/kg. Ogólna produkcja gazów wzros a pod wp ywem dodanego
substratu w trakcie fermentacji w obydwu grupach (D1 i D2). Wytwarzanie metanu równie  wzros o
w grupie D1 o 0,03 a grupie D2 o 0,38 mmol/kg w porównaniu z grup  kontroln . Podsumowuj c uzy-
skane wyniki analiz, mo na stwierdzi  pozytywny wp yw stosowania liofilizowanej siary krów na obni-
enie produkcji amoniaku, wzrost udzia u kwasu propionowego oraz obni enie wska nika A:P i NGR, 

co skutkuje poprawieniem profilu fermentacyjnego w jelicie lepym królika.  
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Ma gorzata Piórkowska1*, Gra yna Je ewska-Witkowska2, Andrzej Zo 3 

OCENA STANU MINERALNEGO OKRYWY W OSOWEJ NOREK 
AMERYKA SKICH (Neovison vison) HODOWLANYCH I DZIKO YJ CYCH 

FUR MINERAL ANALYSIS OF FARMED AND WILD AMERICAN MINK  
(Neovison vison) 

1 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz t, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, 
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierz cej,  

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  
3 Zak ad Do wiadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów, 

*e-mail: m.piorkowska@izoo.krakow.pl 
 

Jako  okrywy w osowej jest cech  z o on , o warto ci której decyduje wiele czynników
zwi zanych z przystosowaniem zwierz cia do okre lonego rodowiska. Na stan i pi kno skór zwie-
rz t futerkowych, oprócz ewidentnych uszkodze , wp ywaj  przede wszystkim czynniki genetycz-
ne, ywienie oraz warunki utrzymania. Wygl d skóry i okrywy w osowej jest odzwierciedleniem 
stanu zdrowotnego organizmu, a ka da zaobserwowana zmiana sygnalizuje o nieprawid owo ciach
w organizmie, mo e równie  wiadczy  o powstaniu ró nych wad i uszkodze . 

Jedn  z nowoczesnych metod diagnostycznych umo liwiaj cych ocen  stanu od ywienia orga-
nizmu w badaniach populacyjnych jest analiza pierwiastkowa w osów. Sk ad mineralny w osów 
odzwierciedla równowag  fizjologiczn  organizmu, a dieta uboga w witaminy i mikroelementy, 
stres, brak ruchu, szybki wzrost prowadz  do zachwiania równowagi pierwiastkowej. Celem bada  
by a ocena poziomu mikropierwiastków maj cych decyduj cy wp yw na wzrost i jako  okrywy
oraz prawid owy rozwój w osów u norek. 

Analiz  chemiczn  okrywy w osowej wykonano na podstawie st enia ilo ci 16 pierwiastków
(w tym 5 pierwiastków toksycznych) za pomoc  spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF. 
Metoda ta polega na analizie ilo ci promieniowania rentgenowskiego dochodz cego do detektora po 
jego odbiciu od próbki. 

Badaniami obj to 72 skóry norcze; 20 skór pochodzi o z fermy hodowlanej od osobników uro-
dzonych w danym roku kalendarzowym po osi gni ciu zimowej dojrza o ci futra, a 52 od osobni-
ków dzikich od owionych w okresie jesienno-zimowym przez przeszkolonych my liwych, zgodnie 
z przepisami dotycz cymi od owu zwierz t dzikich w naszym kraju. W próbkach w osów pobra-
nych z tylnej partii grzbietu (krzy , pas biodrowy) oznaczono st enie elaza, cynku, miedzi, man-
ganu, kobaltu, selenu, siarki, jodu, krzemu, wapnia, magnezu, arsenu, glinu, kadmu, o owiu i rt ci. 

Spo ród pierwiastków odgrywaj cych wa n  rol  we wzro cie w osów i decyduj cych o uro-
dzie futra (pi knym w osie, nawil onej i elastycznej skórze) stwierdzono wy szy poziom elaza 
(100,1 mg/kg) i siarki (462,1 mg/kg) u norek hodowlanych. Brak miedzi powoduje wypadanie w o-
sów i ich odbarwienie. Ni szym jego poziomem charakteryzowa y si  norki yj ce na wolno ci (9,3
mg/kg), których okrywa w osowa odznacza a si  du  powierzchniowo i ilo ciowo plamisto ci ,
a tak e wyst powaniem bia ych w osów w podszyciu – pojedynczo i w postaci k pek. Selen, cho
wzmacnia uk ad odporno ciowy, a tak e poprawia stan skór, w nadmiarze mo e objawia  si  ysie-
niem oraz uszkodzeniami w osów. Poziom selenu u norek dzikich wynosi  0,188 mg/kg, a u hodow-
lanych by  dwa razy ni szy. W okrywie w osowej norek stwierdzono poziom pierwiastków szko-
dliwych w ilo ciach ladowych lub poni ej poziomu oznaczalno ci, cho  wy szy w przypadku gli-
nu, rt ci i o owiu u osobników dzikich yj cych w rodowisku naturalnym na terenie kraju. 
Praca finansowana ze rodków NCBiR, projekt rozwojowy nr Nr 12-0140-10  
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Beata Seremak1*, Ma gorzata Dziadosz-Sty 1, Lidia Felska-B aszczyk2, Bogdan Lasota1 

STYMULACJA HORMONALNA SAMIC NORKI AMERYKA SKIEJ (Neovison vison) 
W OKRESIE KRYCIA W CELU POPRAWY WSKA NIKÓW ROZRODU 

HORMONAL STIMULATION OF FEMALE AMERICAN MINK  
(Neovison vison)APPLIED DURING MATING IN ORDER TO IMPROVE 

REPRODUCTION PARAMETERS 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 6, 71-466 Szczecin, 

1 Katedra Biotechnologii Rozrodu i Higieny rodowiska, 2 Pracownia Anatomii Zwierz t,  
*e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl 

 
Celem podj tych bada  by o okre lenie wp ywu stymulacji hormonalnej w okresie krycia na

wyniki rozrodu samic norki ameryka skiej oraz wybór preparatu hormonalnego i wielko ci dawki. 
Do wiadczenie przeprowadzono na fermie norek zlokalizowanej w zachodniej Polsce w okresie se-
zonu rozrodczego. Materia  do bada  stanowi y jednoroczne samice norki ameryka skiej (Neovison 
vison) odmiany barwnej per a (P). Samicom podawane by y w postaci jednorazowej iniekcji na 24 h
przed planowanym pierwszym kryciem dwa preparaty hormonalne: 

 PREPARAT 1 (P1) – analog hormonu uwalniaj cego gonadotropin  przysadkow , 
 PREPARAT 2 (P2) – liofilizowana, krystaliczna substancja zawieraj ca surowicz  gonado-

tropin  (PMSG), wykazuj ca silne dzia anie g ównie o charakterze FSH oraz dodatkowo
LH.  

Zwierz ta kryto wed ug systemu 1 + 7 + 8, gdzie cyfry oznaczaj  kolejne dni rui, a pierwsze
krycie nast pi o od 5 do 10 marca. Ze wzgl du na ró ne fizjologiczne dzia anie hormonów podczas
bada  zastosowano zró nicowane dawki preparatów. W obr bie samic do wiadczalnych wyodr b-
niono 6 grup badawczych: 

 P1A – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 36 IU PREPARATU 1, 
 P1B – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 32 IU PREPARATU 1, 
 P1C – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 28 IU PREPARATU 1, 
 P2A – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 9 IU PREPARATU 2, 
 P2B – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 8 IU PREPARATU 2, 
 P2C – grupa samic, którym podano w formie iniekcji 7 IU PREPARATU 2, 
 K – grupa kontrolna  losowo wybrane, jednoroczne samice nie poddane stymulacji hor-

monalnej (kryte systemem zbli onym do porównywanej grupy do wiadczalnej). 

Analizie poddano nast puj ce parametry rozrodu: procent samic ja owych, redni  wielko  
miotu, redni  liczb  ywo urodzonych m odych w miocie, ca kowit  d ugo  ci y (od daty pierw-
szego krycia do porodu).  

Zastosowanie stymulacji hormonalnej na 24 h przed planowanym kryciem znacz co wp yn o 
na spadek liczby ja owych samic, przynios o tak e istotny wzrost redniej liczby urodzonych od
1,05 do 1,35 oraz redniej liczby ywo urodzonych od 1,03 do 1,98 norcz t w grupach do wiad-
czalnych. Spo ród testowanych dwóch preparatów hormonalnych najskuteczniejszy okaza  si  ana-
log hormonu uwalniaj cego gonadotropin  przysadkow  w dawce 36 IU, po zastosowaniu którego
uzyskano najwy sze z analizowanych parametry rozrodu. Stymulacja hormonalna samic norki ame-
ryka skiej podczas okresu kry  z powodzeniem mo e zosta  wprowadzona do praktyki hodowlanej 
w cyklu produkcyjnym na fermie, a w konsekwencji realnie wp yn  na sukces i op acalno  pro-
wadzonej hodowli.  
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Olga Szeleszczuk1*, Marta Kuchta-G adysz1, Ewa Wójcik2, Piotr Niedba a3,  
Anna Grzesiakowska1 

WP YW ST ENIA BrdU NA CZ STO  SPONTANICZNYCH SCE 
W CHROMOSOMACH KRÓLIKÓW (Oryctolagus cuniculus)  

I NUTRII (Myocastor coypu) 

EFFECT OF CONCENTRATION OF BrdU ON SPONTANEOUS SCE 
FREQUENCY IN RABBITS (Oryctolagus cuniculus) AND NUTRIA  

(Myocastor coypu) CHROMOSOMES 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 1 Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t, 3 Zak ad Hodowli Trzody  

Chlewnej i Drobnego Inwentarza, al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioin ynierii i Hodowli Zwierz t,  

Katedra Genetyki i Hodowli Koni, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, 
*e-mail: rzszeles@cyf-kr.edu.pl 

 
Zaburzenia stabilno ci chromatyny wynikaj  z negatywnego dzia ania niektórych czynników

rodowiskowych zak ócaj cych proces replikacji. Egzogenne substancje szkodliwe bezpo rednio
wp ywaj  na funkcjonowanie komórki lub jako metabolity, wywo uj c interakcje mi dzy czynni-
kiem szkodliwym a komórk . Prawid owy przebieg replikacji ma bardzo wa ne znaczenie dla za-
chowania integralno ci informacji genetycznej. Test SCE identyfikuje bardzo wczesne efekty dzia-
ania szkodliwych czynników rodowiskowych. Wynik testu jest odpowiedzi  o stopniu wra liwo-
ci chromosomów na czynnik uszkadzaj cy oraz stopniu sprawno ci mechanizmów kontrolnych

i mechanizmów naprawy uszkodze  DNA. Test ten pozwala oceni  odporno  danego organizmu
zwierz cia na mutageny rodowiskowe.  

Celem bada  by o porównanie u fermowych nutrii i królików cz sto ci zachodzenia w chro-
mosomach wymian chromatyd siostrzanych oraz spontaniczno ci procesu, wykorzystuj c do tego 
celu ró ne dawki BrdU w hodowli chromosomów.  

Chromosomy pozyskano z hodowli in vitro limfocytów krwi nutrii i królików, do których do-
dawano 4 ró ne dawki BrdU: 0,25/0,5/1,0/2,5 μg/ml w celu zidentyfikowania spontanicznie zacho-
dz cych wymian chromatyd siostrzanych w chromosomach obu gatunków zwierz t. Chromosomy 
barwiono technik  FPG.  

Spontanicznie zachodz ce SCE u nutrii stwierdzono przy st eniu 1,0 μg/ml, natomiast u kró-
lików  0,5 μg/ml. rednia cz sto  SCE u nutrii wynosi a 1,41±1,15, a u królików 2,69±2,14. 
Stwierdzono ró nice pomi dzy analizowanymi gatunkami zwierz t w cz sto ci SCE oraz zastoso-
wanymi st eniami BrdU. Analizuj c szczegó owo chromosomy, najwi cej wymian u nutrii ziden-
tyfikowano w rejonie dystalnym chromosomu (45%), nast pnie proksymalnym (43%) i najmniej
ich stwierdzono w cz ci interstycjalnej (12%). U królików z kolei najwi cej SCEs zaobserwowano
w rejonie proksymalnym chromosomu (46%) i dystalnym (42%), a najmniej – interstycjalnym 
(12%).  

Zastosowany w badaniach test pozwoli  oceni  stabilno  chromosomów dwóch gatunków 
zwierz t futerkowych oraz dokona  porównania obu gatunków pod wzgl dem spontanicznie zacho-
dz cych wymian chromatyd siostrzanych, wykorzystuj c do tego celu ró ne st enia bromodeoksy-
urydyny.   
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Natasza wi cicka*, Jacek Zawi lak, Henryka Bernacka  

WP YW WIEKU SAMIC I KOLEJNO CI WYKOTÓW NA WYBRANE 
WSKA NIKI ROZRODU SZYNSZYLI ODMIANY STANDARD Chinchilla laniger

THE AGE OF FEMALE CHINCHILAS AND LAMBING ORDER EFFECKT ON 
SELECTED BREEDING FACTORS OF STANDARD CHINCHILLA  

Chinchilla laniger 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  

Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, 
*e-mail: swiecicka@utp.edu.pl 

 
Celem bada  by a analiza wyników dotycz cych liczby urodzonych i odchowanych szczeni t

w zale no ci od wieku matek oraz kolejno ci ich miotu w danym roku. 
Badania przeprowadzono w latach 2013-2014 na jednej z ferm szynszyli w Polsce. Materia  do 

bada  stanowi y dane dotycz ce liczby urodzonych i odchowanych szczeni t pochodz cych cznie 
od 266 samic szynszyli odmiany standard. Badane samice podzielono na 5 grup w zale no ci od 
wieku: dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, pi cioletnie, sze cioletnie i starsze. W obr bie tych grup 
obliczono redni  oraz odchylenie standardowe dla liczby urodzonych i odchowanych szczeni t
z trzech kolejno wyst puj cych miotów w ci gu badanych lat. Uwzgl dniaj c liczb  urodzonych 
szczeni t w kolejnych miotach w danym roku oraz liczebno ci odsadzonych po oko o 49 dniach,
okre lono procent odchowu szynszyli. Dla liczebno ci urodzonych i odsadzonych szczeni t w po-
szczególnych grupach wykonano wieloczynnikow  analiz  wariancji, wykorzystuj c model sta y. 
Istotno  ró nic w obr bie poziomów badanych czynników okre lono za pomoc  testu Scheffe [Kot 
i in., 2011]. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie Statistica PL.9.0.  

Najwi ksz  redni  liczb  urodzonych szynszyli w ci gu badanych lat wykazano u matek dwu-
letnich. Stwierdzono, i  wielko  miotu szczeni t w ci gu roku zmniejsza a si  w zale no ci od 
wieku samicy (4,2-2,9), (p  0,01). U prawie wszystkich grup wiekowych samic najwy sz  redni
liczb  urodzonych szczeni t odnotowano w pierwszych miotach w danym roku (od 2,3 do 1,9). Wy-
j tek stanowi y samice sze cioletnie i starsze, u których najlepsze wyniki zaobserwowano w drugim
miocie. Najmniej liczne mioty wykazano u matek rodz cych po raz trzeci w ci gu roku. Stwierdzo-
no, i  spo ród tych samic, które da y potomstwo w I miocie, tylko od 61-74% samic koci o si  drugi 
raz, a trzeci miot da o od 7 do 24% matek.  
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Ewa Wójcik1*, Marta Kuchta-G adysz2, Olga Szeleszczuk2, Piotr Niedba a3,  
Ma gorzata Szostek1 

WYMIANA CHROMATYD SIOSTRZANYCH W MITOTYCZNYCH 
CHROMOSOMACH SZYNSZYLI 

SISTER CHROMATID EXCHANGE IN MITOTIC CHROMOSOMES OF 
CHINCHILLA  

1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioin ynierii i Hodowli Zwierz t,  
Katedra Genetyki i Hodowli Koni, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  
2 Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t, 3 Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza,  

*e-mail: ewa.wojcik@uph.edu.pl  
 

Cytogenetyczne, krótkoterminowe testy przesiewowe s u  do oceny wp ywu czynników fi-
zycznych i chemicznych o potencjalnych w a ciwo ciach mutagennych i genotoksycznych na orga-
nizm zwierz cy, które w konsekwencji mog  by  kancerogenami. Czynniki te, wyst puj c w ro-
dowisku bytowania zwierz t, destrukcyjnie wp ywaj  na poprawne funkcjonowanie organizmu. 
Test wymiany chromatyd siostrzanych jest bardzo czu ym testem rozpoznaj cym mutagenno
i genotoksyczno  tych substancji. Jego wyniki pozwalaj  na wyeliminowanie mutagenów, ale 
równie  mog  pos u y  do przewidywania mo liwych skutków genetycznych w komórkach zwie-
rz t. Test jest tak e pomocnym narz dziem wykorzystywanym do sprawdzenia wp ywu takich
czynników, jak p e , wiek czy rasa.  

Celem bada  by a ocena cz sto ci zachodzenia spontanicznych i indukowanych wymian
chromatyd siostrzanych w chromosomach szynszyli, ze szczególnym uwzgl dnieniem: liczby,
miejsc wyst powania w chromosomach oraz ró nic osobniczych (wiek i p e ).  

Chromosomy mitotyczne pozyskano z hodowli in vitro limfocytów krwi obwodowej z dodat-
kiem BrdU, w pi ciu ró nych st eniach: 0,25/0,5/1,0/2,5/5,0 μg/ml. Chromosomy barwiono tech-
nik  FPG. Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzono, e poziom spontanicznych SCE
u szynszyli wyst puje przy st eniu 0,5 μg/ml. Wy sze st enia tej substancji dzia aj  genotok-
sycznie, uszkadzaj c struktur  DNA chromosomów i indukuj c dodatkowe SCE w chromosomach
tego gatunku. rednia cz sto  SCE w populacji szynszyli wynosi a 4,34±1,28. U samców rednia 
cz sto  SCE by a na poziomie 4,38±1,36, a u samic 4,30±1,23. Wy sz  cz sto  SCE obserwowa-
no w grupie zwierz t starszych (4,63±1,40) w porównaniu ze zwierz tami m odszymi (4,05±1,20). 
Szczegó owo analizuj c wymiany chromatyd siostrzanych na chromosomach, stwierdzono najwi k-
sz  ich liczb  w rejonie proksymalnym (59%), nast pnie dystalnym (39%), a najmniej interstycjal-
nym (2%). Cz ciej do wzajemnych wymian dupleksów DNA pomi dzy chromatydami siostrza-
nymi dochodzi o w ramionach p (54%) ni  w ramionach q (46%).  

Zastosowany test SCE pozwoli  zaobserwowa  spontaniczne i indukowane uszkodzenia DNA 
w chromosomach szynszyli oraz oceni  genetyczn  odporno  badanych zwierz t.  
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Jacek Zawi lak*, Natasza wi cicka  

TENDENCJE W HODOWLI ZWIERZ T FUTERKOWYCH W POLSCE 

TENDENCIES OF FUR ANIMAL BREEDING IN POLAND 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t, 

Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  
*e-mail: futerka@utp.edu.pl 

 
Zgodnie z obowi zuj cym w Polsce prawem (Ustawa z dnia 29.06.2007 o organizacji hodowli 

i rozrodzie zwierz t futerkowych – Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921), gospodarskie zwierz ta futerkowe 
utrzymywane s  na fermach w celu produkcji surowca dla przemys u futrzarskiego, mi snego 
i w ókienniczego. Produkcja zwierz t futerkowych w kraju w obecnej sytuacji zosta a ca kowicie 
zdominowana przez nork  fermow  (Neovison vison). Analiz  obj to osiem gatunków zwierz t fu-
terkowych wyst puj cych na polskich fermach w okresie od 2003 do 2013 roku. Dane zaczerpni to 
ze sprawozda  wydawanych corocznie przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierz t w Warszawie. 

cznie badaniami obj to 478732 zwierz t. Analizowano liczb  stad, liczb  samic stada podstawo-
wego, wyniki rozrodu i oceny fenotypu. Dla ka dego gatunku zwierz t futerkowych wyznaczono 
trend w postaci funkcji pierwszego stopnia y = ax + b, przyjmuj c: x – kolejne lata jako zmienn  
niezale n , y – linia trendu jako zmienna zale na. Obliczono tak e odchylenie redniej od trendu 
(Sy) oraz wspó czynnik korelacji (rxy). Najwi ksz  liczb  stad w badanym okresie dla zwierz t mi -
so ernych stwierdzono dla norek, natomiast w ród zwierz t ro lino ernych  dla królików. Nale y 
jednak zaznaczy , e wyst puj ca w ca ym okresie analizy trzycyfrowa liczba stad królików nie ko-
reluje z liczebno ci  samic stada podstawowego. Najmniejsz  natomiast liczb  stad zaobserwowano 
dla tchórzy i jenotów, a szczególnie w ostatnich dwóch latach (2012 i 2013), poniewa  pozosta y 
tylko dwie fermy. Najwy szy trend spadkowy dotycz cy liczby samic zaobserwowano u lisów po-
larnych (tab. 1), natomiast tendencj  wzrostow  stwierdzono u norek i szynszyli. 
Tabela 1. Trendy liczby samic stada podstawowego poszczególnych gatunków zwierz t futerkowych 

Gatunek 
Lata 2003-2013  

Sy 
 

rxy rok 2003 
(szt.) 

trend 
n = 11 

rok 2013 
(szt.) 

Lisy pospolite 
Lisy polarne 
Norki 
Tchórze  
Jenoty 
Króliki 
Szynszyle 
Nutrie 

5691 
9984 
6277 
108 
494 

4838 
5561 
1725 

y = - 278,56 x + 6569,20  
y = - 997,75 x + 11064,0  
y = 3236,40 x + 253,02  
y = - 8,06 x + 197,47  
y = - 81,52 x + 1009,50  
y = - 330,45 x + 5984,80  
y = 386,68 x + 5601,70  
y = - 164,82 x + 1967,70  

3102 
1601 

34807 
88 
80 

2638 
6332 
446 

1,54 
0,89 
0,62 
3,09 
2,02 
1,39 
2,72 
1,37 

 -0,90**

 -0,97** 

 0,98** 

-0,47 
 -0,82** 

 -0,92** 

0,63* 

 -0,92** 

Rozród u zwierz t mi so ernych kszta towa  si  na dobrym poziomie, natomiast u zwierz t ro-
lino ernych najs abszy by  u królików, poniewa  uzyskiwano rednio oko o dwóch miotów od jed-

nej samicy w roku. Od roku 2010 oceny fenotypu zwierz t mi so ernych zawiera y si  mi dzy (B+) 
a (B), te dwie klasy stanowi y 60% wszystkich ocen. Spo ród zwierz t ro lino ernych najgorzej 
wypad a ocena fenotypu u szynszyli. Podsumowuj c, nale y podkre li  znacz cy wzrost liczby sa-
mic stada podstawowego norek, natomiast niepokoj ca jest sytuacja dotycz ca tchórzy i jenotów, 
jak i nutrii, poniewa  w niektórych okr gach hodowlanych ferm nutriowych od wielu lat ju  nie ma. 
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Cezary Zwoli ski1*, Andrzej Gugo ek1, Dorota Kowalska2, Pawe  Janiszewski1,  
Janusz Strychalski1, Ma gorzata Konstantynowicz1 

SK AD CHEMICZNY MI SA KRÓLIKÓW YWIONYCH DAWKAMI  
BEZ UDZIA U RUTY SOJOWEJ 

CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT OF RABBITS FED RATIONS  
WITHOUT SOYBEAN MEAL 

1 Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t,  
Katedra Hodowli Zwierz t Futerkowych i owiectwa,  

2 Instytut Zootechniki PIB, Dzia  Ochrony zasobów Genetycznych, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1,  
*e-mail: cezary.zwolinski@uwm.edu.pl 

 
Podstawowym ród em bia ka w mieszankach paszowych dla królików mi snych jest poeks-

trakcyjna ruta sojowa. W poszukiwaniu pasz ta szych i pochodzenia krajowego coraz cz ciej si -
ga si  po inne alternatywne ród a bia ka ro linnego. Najcz ciej s  to produkty uboczne z przemy-
s u rolno-spo ywczego oraz nasiona ro lin z rodziny bobowate. Celem bada  by a ocena sk adu 
chemicznego mi sa królików, które ywiono dawkami pe noporcjowymi granulowanymi, w któ-
rych wyst powa y alternatywnie ruta sojowa poekstrakcyjna lub kompozycja grochu, ubinu i ruty 
rzepakowej.  

Do bada  wykorzystano rosn ce króliki nowozelandzkie bia e, utrzymywane w typowych wa-
runkach fermowych. W dawce pokarmowej zwierz t grupy kontrolnej (K) znajdowa o si  obok in-
nych komponentów 15% poekstrakcyjnej ruty sojowej. W dawce do wiadczalnej (D) zast piono 
ca kowicie rut  sojow  kompozycj  grochu, ubinu bia ego i ruty rzepakowej. Obie podawane pa-
sze by y zbli one pod wzgl dem warto ci energetycznej i od ywczej. Zawiera y odpowiednio 
w grupach K i D: 17,30 i 17,35% bia ka ogólnego oraz 14,46 i 14,58% w ókna surowego. Króliki 
ubito w wieku 90 dni. Do bada  pobrano z cz ci tylnej mi nie ud, w których oznaczono podsta-
wowy sk ad chemiczny, zgodnie z powszechnie stosowanymi metodami. 

W wieku 90 dni króliki obu grup charakteryzowa y si  zbli on  mas  cia a. Masa cia a zwierz t 
z grupy K wynosi a 2509 g, a D – 2494g. Wydajno  rze na równie  by a podobna i wynosi a odpo-
wiednio w grupach: 45,89 i 46,41%. Sk ad chemiczny mi sa królików przedstawiono w tabeli 1. 
Tabela.1. Sk ad chemiczny mi sa (%) 

Wyszczególnienie Grupa 
K D 

Sucha masa 29,29 28,64 
Popió  surowy 1,12 1,07 
Bia ko ogólne 21,26 22,21 

T uszcz surowy 7,22 5,69 
Brak statystycznie istotnych ró nic  

Na podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono negatywnego wp ywu substytucji soi kra-
jowymi ród ami bia ka ro linnego na wzrost i wydajno  rze n  królików nowozelandzkich bia-
ych. Mi so królików obu grup charakteryzowa o si  równie  zbli onym sk adem chemicznym, co 

wskazuje, e czynnik ywieniowy nie wp yn  na jego sk ad podstawowy. Jedynie w przypadku 
t uszczu surowego zauwa ono tendencj  wzrostow  w grupie K, jednak ró nic nie potwierdzono 
statystycznie. 
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Bart omiej J. Bartyzel1*, S awomir Pa ko2, Krzysztof Szlufik1, Joanna Gruszczy ska3,  
Marek Nowicki4, Jan Wi niewski4, Piotr Koczo 5, Ma gorzata Dzierz cka1,  

Ma gorzata Miku a1, Daria Murawska6, Joanna Bonecka7, Beata Grzegrzó ka3 

REKONSTRUKCJA OBJ TO CIOWA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
ODCINKA SZYJNEGO SZCZENI T NOWORODKÓW 

VOLUME RENDERING OF CT IMAGING OF THE CERVICAL SPINE IN 
NEWBORN PUPPIES 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  
Katedra Nauk Morfologicznych,  

2 Politechnika Warszawska, Wydzia  Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki,  
Zak ad Technik Rzeczywisto ci Wirtualnej,  

3 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t,  

4 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  
Katedra Higieny ywno ci i Ochrony Zdrowia Publicznego,  

5 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o ywno ci, Katedra Chemii,  
6 Uniwersytet Warmi sko-Mazurski, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t,  

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do wiadczalnictwa,  
7 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  

Katedra Chorób Ma ych Zwierz t z Klinik , 
*e-mail: bartlomiej_bartyzel@sggw.pl 

 
Technika obrazowania radiologicznego w Polsce w dalszym ci gu oparta jest przede wszystkim na 

badaniu RTG. Spowodowane jest to g ównie wysokimi kosztami, jakie niesie za sob  zakup wielorz -
dowego tomografu komputerowego. Urz dzenie generuje wysokie koszty utrzymania, a badanie za jego 
pomoc  trwa znacznie d u ej ni  w przypadku RTG. Mimo to urz dzenia te coraz cz ciej s  wykorzy-
stywane, nawet w ma ych zak adach opieki zdrowotnej, a to ze wzgl du na jako  danych, jakie mo na 
uzyska  po przeprowadzeniu odpowiednich analiz. Trójwymiarowa rekonstrukcja obj to ciowa pozwala 
na bardzo szczegó ow  ocen  po o enia struktur anatomicznych i ich stanu. Wy ej wymienione w a ci-
wo ci wykorzystywane s  w medycynie cz owieka, np. w ortopedii. W medycynie weterynaryjnej badania 
z wykorzystaniem tomografii komputerowej, szczególnie w Polsce, s  rzadko spotykane. Jednak ten stan 
rzeczy równie  powoli si  zmienia, czego potwierdzeniem s  przedstawione badania, które mia y na celu 
rozpoznanie mo liwo ci wykorzystania MCT jako techniki diagnostycznej do oceny kr gów odcinka
szyjnego szczeni t noworodków. 

Badaniu poddano 8 martwych jednodniowych szczeni t obu p ci, nale cych do ró nych ras. Wy-
konano badanie radiologiczne z wykorzystaniem wielorz dowego tomografu komputerowego (MSCT).
Zdj cia przekrojowe wykonano w odst pie 0,6 mm. Za pomoc  otwarto- ród owego oprogramowania 
VolView 3.4 dokonano rekonstrukcji obj to ciowej ko ci odcinka szyjnego, które nast pnie poddano
analizie w ró nych p aszczyznach. 

Na podstawie rekonstrukcji obj to ciowej (VR) stwierdzono u wszystkich szczeni t niepe ne zro-
ni cie si  uków kr gowych w odcinku szyjnym. Rekonstrukcja obj to ciowa umo liwi a ocen  budo-

wy odcinka szyjnego u noworodków psów. Mo e zosta  wykorzystana do wykrycia wad rozwojowych 
i urazów, jakie mog y powsta  w trakcie porodu. Rozpoznanie dokonane na tak wczesnym etapie, do-
tychczas nierealizowalne w typowym badaniu klinicznym umo liwi wyeliminowanie z hodowli osobni-
ków chorych b d  pozwoli na podj cie decyzji dotycz cej ich ewentualnego leczenia lub eutanazji.
Mo liwa stanie si  tak e ocena prawid owo ci kostnienia poszczególnych kr gów odcinka szyjnego. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy dost pnej literatury nie stwierdzono by badania o podobnym charak-
terze by y obecnie wykonywane w neonatologii weterynaryjnej, dlatego te  wszystkie próby w tym za-
kresie nale y uzna  jako wst pne. Wskazane s  dalsze badania, mi dzy innymi zmierzaj ce do opraco-
wania wzorców dla osobników nale cych do ró nych ras i morfotypów. 
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El bieta Bednarek*, Magdalena Zato -Dobrowolska 

ANALIZA WSPÓ CZYNNIKÓW INBREDU I UTRATY PRZODKÓW  
U KRÓTKOW OSEGO OWCZARKA NIEMIECKIEGO Z WROC AWSKIEGO 

ODDZIA U ZWI ZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 

ANALYSIS OF THE COEFFICIENTS OF INBREEDING AND LOSS OF 
ANCESTOR OF SHORT-HAIRED GERMAN SHEPHERD IN THE WROCLAW 

BRANCH OF POLISH KENNEL CLUB 
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Katedra Genetyki, ul. Ko uchowska 7, 51-631 Wroc aw, 

*e-mail: elzbieta-bednarek2@wp.pl 
 

Celem bada  by a analiza rednich rocznych wspó czynników inbredu i utraty przodków u ow-
czarków niemieckich krótkow osych otrzymuj cych rodowody w latach 2001-2012 z Wroc awskie-
go oddzia u Zwi zku Kynologicznego w Polsce. Materia  do analiz stanowi y rodowody 322 psów 
rasy owczarek niemiecki krótkow osy (124 samce i 198 samic) wydane przez oddzia  wroc awski 
Zwi zku Kynologicznego w Polsce i uzupe nione pi tym pokoleniem z internetowej bazy rodowo-
dowej, znajduj cej si  na stronie: www.pedigreedatabase.com/. Oszacowano redni wspó czynnik 
inbredu (IC) oraz dodatkowo wspó czynnik utraty przodków (AVK) dla wszystkich zwierz t
z uwzgl dnieniem p ci i roku urodzenia. Obliczenia wykonano za pomoc  programu pt. „Kalkulator 
wspó czynnika inbredu”, umieszczonego na stronie internetowej: http://www.czerwonytrop.com.pl. 
Wyniki uzyskanych oblicze  u poszczególnych psów zosta y podzielone ze wzgl du na p e
i u rednione dla poszczególnych lat. redni roczny wspó czynnik inbredu u krótkow osego owczar-
ka  niemieckiego zarejestrowanego we Wroc awskim oddziale Zwi zku Kynologicznego w Polsce 
waha si  od 0,891% do 2,748% dla ca ej populacji, od 0,703% do 2,995 u psów i od 0,621% do
3,078% u suk. U poszczególnych osobników inbred wynosi  si  od 0,000% do 12,695%. redni 
roczny wspó czynnik utraty przodków u krótkow osego owczarka niemieckiego zarejestrowanego 
we wroc awskim oddziale Zwi zku Kynologicznego w Polsce waha si  od 85,714% do 93,871% 
dla ca ej populacji, od 86,290% do 93,988% u psów i od 85,282% do 94,547% u suk. rednie war-
to ci inbredu dla ca ej populacji, jak i dla psów oraz suk s  niezbyt wysokie, jednak s  osobniki,
które maj  wspó czynnik inbredu powy ej warto ci krytycznej. Wspó czynnik utraty przodków
przyjmuje warto ci na odpowiednim poziomie i s abiej reaguje na zmiany liczebno ci ni  inbred.
Warto ci obu wspó czynników nale y obserwowa  ze wzgl du na zmniejszenie si  w ostatnich
latach populacji krótkow osego owczarka niemieckiego.  
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Ma gorzata B a ejewicz-Zawadzi ska1*, Monika Lik1, Tadeusz Bartczak 1 

Dominika Gulda2, Jacek Zawi lak2 

HERPETOFAUNA GIN CA NA DROGACH 

HERPETOFAUNA DIE ON THE ROAD 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,  

1 Katedra Zoologii i Kszta towania Krajobrazu, 2 Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, 
*e-mail: malba@utp.edu.pl 

 
Celem opracowania by o omówienie istniej cych danych statystycznych dotycz ce miertelno-

ci herpetofauny gin cej na krajowych drogach oraz wskazanie metody ograniczania i zapobiegania 
temu zjawisku w kontek cie biologii p azów i gadów. 

 Zwykle liczba gin cych p azów na drogach przecinaj cych trasy ich migracji jest du a, szcze-
gólnie w okresie wiosennym w czasie pod ania do miejsc rozrodu. Badania prowadzone na trzech
wybranych stanowiskach w granicach administracyjnych Gda ska wykaza y w kwietniu 2010 roku
mier  574 okazów, g ównie ropuchy szarej i aby trawnej, przy obliczonym ruchu samochodów,

wynosz cym  w zale no ci od stanowiska od 10,9 do 193 aut na godzin . W Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym, w 2009 roku stwierdzono 6342 okazy martwych p azów, a na lokalnej drodze nad
Biebrz  znaleziono w lipcu 2005 r. i sierpniu 2006 r. 1892 martwe zwierz ta, spo ród których 98% 
stanowi y p azy, a reszt  gady.  Jak podaj  Hels i Buchwald, prawdopodobie stwo mierci na dro-
dze pojedynczego osobnika stanowi od 0,34 do 0,61 przy ruchu samochodów wynosz cym 3207 aut 
dziennie, a przy przekraczaniu autostrady a  0,89-0,9, czyli zwierz ta próbuj ce przedosta  si  na 
drug  stron  autostrady skazane s  prawie na pewn  mier . 

W przypadku gadów nie obserwuje si  takiej liczby gin cych okazów jak u p azów. Przyczyn 
tego stanu rzeczy mo na dopatrywa  si  w tym, i  gady nie migruj  masowo, ich p odno  w sto-
sunku do p odno ci p azów jest ni sza, wi c potomstwo nie pojawia si  nagle w du ej liczbie
w zajmowanym siedlisku, nie musz  tak e poszukiwa  wody, poniewa  nie s  w tak du ym stopniu 
od niej zale ne; niektóre, jak np. zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) czy ó w b otny (Emys orbi-
cularis), preferuj  wilgotne siedliska ze zbiornikami wodnymi, ale sk adanie jaj odbywa si  na l -
dzie). Najcz ciej na drogach ginie padalec zwyczajny (Anguis fragilis), b d cy w porównaniu 
z innymi gatunkami zwierz ciem do  powolnym.  

W celu zmniejszenia miertelno ci p azów i gadów na drogach proponuje si  ró ne rozwi za-
nia u atwiaj ce zwierz tom przekraczanie barier, a w razie konieczno ci zniszczenia ich siedlisk na 
skutek prowadzenia inwestycji drogowych  tzw. dzia ania kompensuj ce, np.: ekrany akustyczne, 
trwa e ograniczenie pr dko ci jazdy na wybranych odcinkach dróg do 30-50 km/h, okresowe zamy-
kanie dróg lokalnych. 
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Ma gorzata Goleman*, Miros aw Karpi ski, Piotr Czy owski, Leszek Drozd,  
Katarzyna Tajchman, Urszula wiertniewicz  

PROBLEM PSEUDOHODOWLI W POLSCE 

PROBLEM OF ILLEGAL (NONREGISTERED) DOG BREEDING IN POLAND 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zak ad Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich,  

*e-mail: malgorzata.goleman@up.lublin.pl 
 

Zadaniem organizacji kynologicznej jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod wzgl -
dem cech fizycznych, psychicznych i u ytkowych z uwzgl dnieniem podstaw naukowych. Organi-
zacje te tworz  okre lone normy i egzekwuj  je w hodowlach. Celem pracy by o przedstawienie, na 
czym polega zjawisko nielegalnych hodowli psów, jaka jest wiedza polskiego spo ecze stwa na ten 
temat i jak  skal  osi ga w Polsce. 

Materia  do bada  stanowi a ankieta przeprowadzona w ród losowo wybranych mieszka ców
miast i wsi (150 osób). Pytania dotyczy y posiadania psa, sposobu jego nabycia, dobrostanu szcze-
ni t i jego matki w miejscu urodzenia, rejestracji hodowli, z której pochodzi  pies oraz wiedzy an-
kietowanego na temat znajomo ci terminu pseudohodowla. Na podstawie ankiety opracowano wy-
niki i ustalono frekwencj  wyst powania poszczególnych odpowiedzi. 

Po ród ankietowanych frekwencja osób, które mia y psa, wynios a a  88%. Z przeprowadzo-
nych ankiet wynika, e do domu wi kszo ci Polaków pies trafia w wyniku planowanej decyzji
(45%  zakup psa; 23%  psy pozyskane od osób zaprzyja nionych).  

Jednak przyszli w a ciciele psa nie przyk adaj  wagi do ród a pochodzenia zwierz cia. Nie-
wiele ponad 25% w a cicieli psów zapyta o hodowc  o to, czy hodowla jest zarejestrowana, w ja-
kiej organizacji oraz o uprawnienia hodowlane suki-matki. Niewiele ponad po owa ankietowanych 
(53%) zg osi a si  po odbiór szczeni cia osobi cie i widzieli warunki, w jakich przebywa a suka-
-matka wraz ze szczeni tami. Wi kszo  ankietowanych osób (55%) mia a psa bez udokumentowa-
nego pochodzenia (brak rodowodu uznanej organizacji kynologicznej). Tylko 62% odpowiedzi
potwierdzi o nabycie szczeni cia z ksi eczk  zdrowia. Znaczna cz  ankietowanych osób (58%)
s ysza a poj cie „pseudohodowla”, jednak nie wszystkie te osoby potrafi y okre li , dlaczego jest to 
problem. 

Wi kszo  (55%) twierdzi te , e  polskie przepisy prawne dotycz ce hodowli psów i warun-
ków ich utrzymania s  nieodpowiednie i mo na by je zmieni , a  34% ankietowanych nie mia a
zdania, a 11% respondentów stwierdzi o, e prawo jest adekwatne do skali wyst powania zjawiska.
Dotyczy to nowelizacji ustawy o ochronie zwierz t obowi zuj cej od  1 stycznia 2012 r., która za-
brania rozmna ania psów i kotów w celach handlowych poza zwierz tami zarejestrowanymi
w ogólnopolskich organizacjach spo ecznych, których statutowym celem jest dzia alno  zwi zana
z hodowl  psów i kotów rasowych. Ci ko jest okre li , jak du  skal  obecnie osi ga zjawisko 
pseudohodowli w Polsce. G ównym powodem powstawania pseudohodowli jest ch  zdobycia
zysku poprzez sprzeda  szczeni t otrzymywanych masowo dzi ki cz stemu kryciu suk (nawet w
ka dej rui) z przypadkowo dobranymi samcami (niejednokrotnie spokrewnionymi z przysz ymi
matkami szczeni t). 

Cz sto te  w takich placówkach zwierz ta utrzymywane s  bez zachowania nale ytego dobro-
stanu oraz przy braku opieki weterynaryjnej. Dodatkowo kupuj c psa z pseudohodowli nara amy 
si  na brak jego socjalizacji oraz  wyst powanie chorób wirusowych (tj. nosówki czy parwowirozy) 
czy wad genetycznych. 
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Dominika Gulda1*, Jacek Zawi lak1, Ma gorzata B a ejewicz-Zawadzi ska2, Monika Lik2  

ZASTOSOWANIE FIZJOTERAPII W DYSCYPLINIE KYNOLOGICZNEJ - 
DOGTREKKING 

THE USE OF PHYSIOTHERAPY IN CANINE DISCIPLINE - DOGTREKKING 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  

ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,  
1 Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, 2 Katedra Zoologii i Kszta towania Krajobrazu, 

*e-mail: gulda@utp.edu.pl 
 

Podczas rozgrywania zawodów sportowych w dyscyplinie kynologicznej dogtrekking, psy 
wraz z handlerem (w a ciciel, przewodnik) pokonuj  dystans od 15 do 50 km (w zale no ci od wy-
boru trasy) w jak najkrótszym czasie. Wy cig prowadzony jest w oznaczonym, le nym terenie i ma
charakter biegu na orientacj  z punktami kontrolnymi. Psy podczas biegu poruszaj  si  w uprz y
po czonej z pasem biegowym handlera za pomoc  specjalistycznej smyczy z amortyzatorami. Bie-
gi prze ajowe stanowi  obci enie dla psa sportowca zarówno pod wzgl dem fizjologicznym, jak 
i psychicznym. Ocena kondycji i wydolno ci fizjologicznej psa pozwala opracowa  proces treningu
sportowego i ograniczy  kontuzje. 

Badania obejmowa y opracowanie programów profilaktyki kinetycznej z zastosowaniem za-
biegów fizjoterapii w treningu sportowym psów bior cych udzia  w dyscyplinie kynologicznej do-
gtrekking. Scharakteryzowano trakcje ruchu 30 psów systematycznie startuj cych w zawodach 
sportowych. Opracowano obraz goniometryczny (zakres ruchu mierzony w stopniach) dla stawów
ko czyny barkowej: nadgarstkowy, okciowy i ko czyny miedniczej: skokowy, kolanowy, a uzy-
skane wyniki porównano z warto ciami referencyjnymi.  

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano indywidualne programy treningu kinetyczne-
go z zastosowaniem zabiegów fizjoterapeutycznych. W ród zoofizjoterapeutycznych metod manu-
alnych opisano masa  mobilizuj cy struktury aparatu ruchu, stretching, drena  limfatyczny oraz
termoterapie. W ród prowadzonych w programie metod fizykalnych znalaz y si  sonoterapia, ma-
gnetoterapia oraz TENS-przezskórna stymulacja nerwowo-mi niowa. 

W ród wszystkich zwierz t obj tych zabiegami zoofizjoterapeutycznymi, zaobserwowano spa-
dek liczby kontuzji i ograniczenie patologii w obr bie aparatu ruchu i wyniós  on 27% wzgl dem 
wcze niejszego sezonu sportowego (sezon bez prowadzonych terapii). Zaobserwowano dodatni 
wp yw zabiegów z wykorzystaniem ultrad wi ków u psów w trakcie regeneracji tkanek mi kkich
po urazie, czyli w trakcie procesu bliznowacenia.  

Drena  limfatyczny i zmienne pole magnetyczne by o dodatnio skorelowane (zale no  wyso-
ko istotna statystycznie) ze zmniejszeniem obrz ku i zniesieniem uczucia bólu bezpo rednio po
wysi ku. Wykazano zale no ci mi dzy powierzchniowym dzia aniem termicznym a przeci eniami 
i urazami ci gien.  
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Bartosz Jania1*, Katarzyna Andraszek2

PASO YTY KRWI KOTÓW I PSÓW WYST PUJ CE W POLSCE 

BLOOD PARASITES OF DOGS AND CATS OCCURRING IN POLAND 
1 LAB-WET Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Wita Stwosza 30, 02-661 Warszawa, 

2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Genetyki i Hodowli Koni,  
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  

*e-mail: bartek.jania@gmail.com  
 

Po ród znanych i opisanych paso ytów, te wyst puj ce we krwi stanowi  szczególne zagro-
enie. Zalicza si  do nich nicienie, pierwotniaki, bakterie, a tak e wirusy. Wykrycie zaka enia jest 

mo liwe za pomoc  ró nych metod, takich jak oznaczanie poziomu przeciwcia , serologiczne
wykrywanie antygenów, wykrycie DNA patogenu za pomoc  metody PCR, hodowla itp. Bardzo
pomocna jest te  ocena rozmazów krwi w mikroskopie wietlnym. Pierwsza grupa metod
charakteryzuje si  wysok  czu o ci , jednak wymagaj  od lekarza wcze niejszego podejrzenia, jaki
patogen wywo a  chorob . Ale ju  wst pne badanie, jakim jest analiza hematologiczna krwi z ocen
barwionego rozmazu, mo e by  bardzo pomocne w postawieniu diagnozy. 

W ród zwierz t towarzysz cych, najpowszechniej wyst puj cymi paso ytami krwi w Polsce s
atakuj ce krwinki czerwone ssaków  pierwotniaki z rodzaju Babesia. Wektorem tych paso ytów s
kleszcze. Organizmy te namna aj  si  w krwinkach czerwonych, które nast pnie rozpadaj  si ,
a uwolnione paso yty zasiedlaj  nast pne komórki. Na skutek hemolizy zewn trz- i wewn trz-
naczyniowej dochodzi do obni enia liczby krwinek czerwonych oraz przechodzenia hemoglobiny
do moczu. Choroba nosi nazw  babeszjoza lub piroplazmoza. Diagnoza mo liwa jest poprzez
wykrycie DNA pierwotniaka za pomoc  metody PCR lub oznaczenie poziomu przeciwcia . Jednak 
najcz ciej inwazja potwierdzona zostaje w czasie mikroskopowej analizy preparatów, w których
Babesia uwidacznia si  w postaci charakterystycznych gruszkowatych lub ameboidalnych struktur
wewn trz krwinki czerwonej. 

Kolejnym, coraz cz ciej wyst puj cym paso ytem, jest Dirofilaria repens. Jest to nicie  
przenoszony przez komary. Choroba ta zosta a zawleczona do Polski najprawdopodobniej z po u-
dnia Europy. Zara eniu ulegaj  g ównie psy, ale tak e ludzie. U psów larwy nicienia kr  we krwi,
a doros e osobniki umiejscawiaj  si  w podskórnych guzkach. Jest to choroba o agodnym prze-
biegu, a u zwierz t o silnym uk adzie odporno ciowym nie powinna prowadzi  do wyst pienia
objawów klinicznych. Rozpoznanie inwazji polega na wykryciu doros ych osobników w guzach
podskórnych lub larw (mikrofilarii) we krwi. W preparatach mikroskopowych z kropli wie ej krwi 
larwy widoczne s  jako ma e, wij ce si , prze roczyste nicienie. Mo na równie  wykry  je
w rutynowym badaniu hematologicznym, ogl daj c barwiony rozmaz krwi.  

Kleszcze mog  przenosi  równie  zaka enia bakteryjne. Przyk adem jest tutaj riketsja Anapla-
sma phagocytophilum (anaplazmoza granulocytarna). Paso yt wyst puje w Europie, chocia  w naszej
strefie klimatycznej zaka enia nie s  potwierdzane cz sto. Niejednokrotnie ju  w rutynowym badaniu
hematologicznym wykrywana jest obecno  anaplazmy w krwinkach bia ych. Przyjmuje ona posta  
okr g ych zgrupowa  bakterii (moruli) w cytoplazmie komórki. Objawy choroby s  nieswoiste (go-
r czka, apatia, senno , brak apetytu a tak e bóle stawów i mi ni). Zarówno psy, jak i koty mog  
ulec zaka eniu przenoszonymi przez pch y bakteriami, wywo uj cymi mykoplazmozy hemotropowe.
Bakterie atakuj  krwinki czerwone i czasami mo na je stwierdzi  w barwionych rozmazach krwi.
Wyst puj  w postaci pojedynczych ziarniaków, czasem cz cych si  w a cuchy. Bywa, e trudno je 
odró ni  od innych struktur (jak cia ka Howella-Jolly’ego lub artefakty z barwnika). Potwierdzenia 
rozpoznania mo na dokona  wykrywaj c DNA bakterii za pomoc  metody PCR. 

Rutynowe badanie hematologiczne bywa bardzo pomocne w diagnozowaniu wielu chorób
zarówno u zwierz t towarzysz cych, jak i gospodarskich. Zwyk a ocena krwinek w barwionym
rozmazie krwi dostarcza bardzo wielu informacji. Jest testem przesiewowym pozwalaj cym ukie-
runkowa  ewentualn  dalsz  diagnostyk .
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Bartosz Jania1*, Katarzyna Andraszek2

ZAKA NE ZAPALENIE OTRZEWNEJ KOTÓW (FIP)  
– WYZWANIE DIAGNOSTYCZNE  

FELINE INFECTIOUS PERITONITIS (FIP) – A DIAGNOSTIC CHALLENGE  
1 LAB-WET Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Wita Stwosza 30, 02-661 Warszawa,  

2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Genetyki i Hodowli Koni,  
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  

*e-mail: bartek.jania@gmail.com 
 

FIP (Feline Infectious Peritonitis) to jedna z g ównych przyczyn mierci kotów na tle zaka -
nym. Chorob  wywo uje koci koronawirus (FCoV). Jest to RNA-wirus, przenosz cy si  na drodze 
po redniej poprzez kontakt z ka em i przedmiotami znajduj cymi si  w otoczeniu zwierz t. 
W wi kszo ci przypadków infekcja przebiega bezobjawowo lub z biegunk  jako g ównym obja-
wem choroby (wirus namna a si  w komórkach nab onka jelit – enterocytach). Jednak u cz ci 
kotów wirus jest w stanie wnika  do makrofagów i namna a  si  w nich, co prowadzi do uogólnio-
nej infekcji. Uk ad odporno ciowy organizmu nie jest go w stanie zwalczy . Wirus tworzy z prze-
ciwcia ami kompleksy immunologiczne, które kumuluj  si  w cianach naczy  krwiono nych, wy-
wo uj c zapalenie. Slutkuje to z kolei zwi kszon  przepuszczalno  naczy  i najbardziej typowym
objawem FIP – zaleganiem p ynu wysi kowego w jamach cia a, szczególnie w jamie otrzewnowej.
Jest to tak zwana „wysi kowa” forma FIP. Druga forma – tzw. „sucha” – wyst puje przy lepiej 
dzia aj cej odpowiedzi immunologicznej komórkowej. Dochodzi wtedy do powstawania ziarninia-
ków zapalnych w ró nych narz dach wewn trznych. 

Przyczyny, dla których enteropatogenny wirus wywo uje zaka enie ogólnoustrojowe, nie s
dok adnie poznane. Obecnie przypuszcza si , e odpowiada za to jego zdolno  do mutacji oraz 
stan uk adu odporno ciowego kota. Os abienie odporno ci mo e by  wywo ane zmian  w a ciciela, 
kastracj , wypadkiem, szczepieniem itp. 

Postawienie diagnozy mo e sprawia  du  trudno . Objawy kliniczne zale  od formy FIP-u. 
W przypadku formy bezwysi kowej, najdok adniejsze rozpoznanie mo na postawi  wykonuj c 
badanie histopatologiczne. Jest ono jednak rzadko wykonywane, gdy  do pobrania próbek koniecz-
ne jest zastosowanie znieczulenia ogólnego u zwierz cia, które i tak jest ju  os abione. Rozpoznanie 
jest zatem oparte zwykle na objawach klinicznych i wynikach bada  laboratoryjnych. adne z nich 
jednak nie potwierdza z ca  pewno ci  zaka enia. Objawy kliniczne obejmuj  gor czk , apati , 
wychudzenie, odwodnienie, powi kszenie pow ok brzusznych itp. Nie s  zatem swoiste. Badania 
laboratoryjne obejmuj  takie testy, jak: wykrycie we krwi przeciwcia  anty-FCoV, badanie p ynu z 
jamy cia a (najcz ciej z otrzewnej, pobrany do probówki z antykoagulantem i na skrzep, p yn
przejrzysty, ó ty, o du ej zawarto ci bia ka > 3,5 g/dl, zwykle ubogokomórowy z przewag  neutro-
fili i makrofagów), elektroforez  bia ek surowicy lub p ynu z jamy cia a (elektroforegram uwidacz-
nia du  ilo  -globulin), test Rivalty (p yn z jamy cia a nakraplany na zakwaszon  wod  tworzy 
grudki lub smugi), RT-PCR (pe na krew lub p yn z jamy cia a badany na obecno  wirusa), badanie 
immunofluorescencyjne makrofagów na obecno  wirusa (z p ynu z jamy cia a). Trzeba mie  jed-
nak odpowiednio du e do wiadczenie, aby interpretowa  ka d  z tych analiz w stosunku do FIP. 

Ca y czas prowadzone s  poszukiwania najbardziej efektywnej metody potwierdzania lub wy-
kluczania FIP. Trudno  postawienia diagnozy oraz wysoka cz stotliwo  wyst powania zaka e  
FCoV sprawia, e zarówno w ród lekarzy weterynarii, jak i w a cicieli (szczególnie hodowców) 
temat ten budzi du e zainteresowanie. 
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Pawe  Janiszewski1*, Justyna Cilulko-Do ga1, Andrzej Gugo ek1, Marek Bogdaszewski2,  
Janusz Strychalski1  

MO LIWO  WYKORZYSTANIA TERMOWIZJI DO OKRE LANIA  
TERMINU PORODU U DANIELI FERMOWYCH 

USABILITY OF USING THERMOGRAPHY IN DETRMINING  
THE DATE OF BIRTH  

1 Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierz t Futerkowych i owiectwa,  
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  

2 Instytut Parazytologii PAN, Stacja Badawcza w Kosewie Górnym, 11-700 Mr gowo,  
*e-mail: janisz@uwm.edu.pl 

 
Procesy fizjologiczne zwi zane z rozrodem wymagaj  dostarczenia wi kszych ilo ci sk adni-

ków od ywczych i tlenu poprzez krew. W zwi zku z tym obszary, w których te procesy s  najinten-
sywniejsze, emituj  ciep o. Prawid owo  ta daje podstawy do prowadzenia bada  umo liwiaj cych 
praktyczne zastosowanie termografii do kontroli procesów rozrodu u zwierz t hodowlanych. Celem
bada  by o wykazanie mo liwo ci oraz skuteczno ci wykorzystania termowizji do okre lania ter-
minu porodu i danieli utrzymywanych fermowo. 

Badania prowadzono na terenie fermy jeleniowatych Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie
Górnym. Termogramy a  danieli wykonywano w okresie od 25 stycznia do 13 lipca 2012 r.,
w odst pach 7-dniowych. cznie do analizy wykorzystano 133 termogramy bocznej cz ci tu owia 
ci arnych samic. Zmian  ró nicy redniej temperatury podbrzusza i zadu analizowano w zale no-
ci od daty wykonania zdj cia (stopnia zaawansowania ci y), a tak e w zale no ci od temperatury 

otoczenia.  
Na podstawie termogramów a  wykonanych w czasie ci y i po porodzie obliczono zmienia-

j c  si  ró nic  temperatur pomi dzy obszarem podbrzusza a obszarem kontrolnym na zadzie. Od 
25 stycznia do 9 maja ró nica temperatur pomi dzy analizowanymi obszarami systematycznie 
wzrasta a i wynosi a od -1,4 do 6,6oC. rednia temperatura otoczenia rejestrowana przez kamer
termowizyjn  wynosi a w tym czasie od 7 do 19oC. W okresie od 9 do 23 maja ró nica temperatur 
pomi dzy badanymi obszarami cia a samic by a najwi ksza i wynosi a od 3,6 do 9,2oC. W tym sa-
mym czasie rednia temperatura otoczenia wynosi a od 19 do 20,5oC.  Natomiast 3 czerwca odno-
towano najwi kszy spadek ró nicy temperatur pomi dzy analizowanymi obszarami cia a a , który
wyniós  od -2,2oC do 3,9oC, przy czym rednia temperatura otoczenia wynios a 18,5oC. W okresie 
od 06 do 22 czerwca ró nica temperatur pomi dzy podbrzuszem a zadem waha a si   w granicach
od -2 do 5,6oC. Pomiary wykonane po 22 czerwca wykaza y, e temperatura obu miejsc pomiaro-
wych cia a a  czasie by a wyrównana u wszystkich samic. Mo na wi c za o y , e do 22 czerwca
wszystkie anie urodzi y ciel ta. 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e wykrycie ró nicy temperatur pomi dzy podbrzuszem
a obszarem kontrolnym u a  danieli w ostatnim trymestrze ci y jest mo liwe, ale samo wykonanie
badania, bior c pod uwag  stopie  oswojenia zwierz t, jest czasoch onne. 
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CHARAKTERYSTYKA BEHAWIORU WCZESNEJ OPIEKI NAD POTOMSTWEM 
DANIELA EUROPEJSKIEGO W CHOWIE FERMOWYM 

CHARACTERISTIC OF EARLY REARING BEHAVIOUR OF FARMED FALLOW DEER 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  

1 Katedra Hodowli Zwierz t Futerkowych i owiectwa,  
2 Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do wiadczalnictwa, 

3 Instytut Parazytologii PAN, Stacja Badawcza w Kosewie Górnym, 11-700 Mr gowo, 
*e-mail: janisz@uwm.edu.pl  

 
Cz  jeleniowatych, w tym daniel europejski (Dama dama), stosuje taktyk  ukrywania po-

tomstwa w pierwszych tygodniach po porodzie. W warunkach fermowych dok adne poznanie za-
chowania a  i ciel t danieli w okresie poporodowym i w czasie opieki nad potomstwem pozwoli na
uzyskanie wy szych wska ników odchowu. Dla tego te  celem bada  by o scharakteryzowanie 
behawioru zwi zanego z karmieniem ciel t daniela europejskiego Dama dama w pierwszych dniach 
po urodzeniu, utrzymywanych w warunkach fermowych. 

Badania prowadzono na terenie fermy jeleniowatych Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie
Górnym. Szczegó owej analizie poddano materia  monitoringowy z pierwszych 18 dni ycia ciel t. 
Spo ród 7 obserwowanych a , 6 urodzi o ciel ta, z czego 3 na pocz tku okresu monitoringu,
a 3 nast pne po up ywie oko o 3 tygodni. W zwi zku z roz o onymi w czasie porodami analizowa-
no materia  z dwóch okresów: 15.06-01.07.2013 oraz 06.07-23.07.2013. Spo ród ka dego z tych 
okresów, analizie poddano ka dy drugi dzie  nagrania, uzyskuj c cznie po 9 dni badawczych
z dwóch terminów, cznie 18 dni badawczych. Ze wzgl dów technicznych (jako  zapisanego ob-
razu) analizowano nagrania zarejestrowane od 06:00 do 21:00, uzyskuj c cznie 270 godzin ob-
serwacji. Analizuj c zarejestrowane nagrania, odnotowywano godzin  rozpocz cia i zako czenia 
cyklu karmienia. Jako pojedynczy cykl karmienia przyj to czas, kiedy ciel  przebywa o z matk
pomi dzy momentem wyj ciem z ukrycia, a  do ponownego ukrycia si . W tym czasie nast powa y
m.in.: karmienie ciel cia, jego piel gnacja, zabawa i pod anie za ani . 

Analiza nagra  pozwoli a na scharakteryzowanie pierwszych dni ycia ciel t danieli pod
wzgl dem d ugo ci czasu przebywania z ani  oraz cz stotliwo ci wyst powania tych kontaktów.
W ci gu pierwszych 6 dni ycia ciel t rednio d ugo  pojedynczego kontaktu ciel cia z ani  wy-
nios a 21 minut. W ci gu kolejnych dni ycia czas ten wyd u y  si  i rednio wyniós  44 minuty. 
Natomiast podczas ostatnich dni poddanych obserwacjom, odpowiadaj cym 14.-18. dniu ycia cie-
l t, redni czas kontaktu ani z ciel ciem wynosi  w ci gu dnia 2 godziny i 37 minut. Analizuj c
cz stotliwo  wyst powania cykli kontaktów ciel   ania w poszczególnych dniach badawczych 
stwierdzono, e mala a ona wraz z wiekiem ciel t od 18 w pierwszym dniu ycia do 10 w dniu 18.

rednio kontakt u obserwowanych zwierz t wyst powa  od 5 razy w pierwszych dniach obserwacji 
do 2,5 w czasie ostatnich dni. W trakcie wszystkich analizowanych dni obserwacji (w godzinach 
mi dzy 06:00 a 21:00) kontakt ani z ciel ciem zachodzi  najcz ciej i trwa  najd u ej pomi dzy
12:00-13:00, 15:00-16:00 oraz w godzinach wieczornych  od 19:00 do 21:00. 

Wyniki zaprezentowanych bada  mog  mie  du e znaczenie w praktyce hodowlanej. W ho-
dowli fermowej jeleniowatych mo na w ci gu roku wyró ni  trzy kluczowe okresy, kiedy interak-
cja pomi dzy potrzebami behawioralnymi zwierz t a sposobem zarz dzania stadem i stanem urz -
dzenia fermy ma najwi kszy wp yw na poziom dobrostanu i produktywno . S  to: okres porodów
i wczesnej opieki nad potomstwem, okres od czania ciel t oraz okres godowy [Pollard i Stevens,
2003]. Dlatego dok adne poznanie zachowa  zwierz t w tym czasie mo e si  przyczyni  do popra-
wy dobrostanu zwierz t. 
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MO LIWO  WYKORZYSTANIA TERMOWIZJI DO WYSZUKIWANIA 
MIEJSC UKRYCIA CIEL T DANIELI FERMOWYCH 

USABILITY OF USING THERMOGRAPHY IN SEEKING FOR HIDING PLACES
OF FALLOW DEER CALVES  

Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  
1 Katedra Hodowli Zwierz t Futerkowych i owiectwa, 2 Katedra Higieny Zwierz t i rodowiska, 

*e-mail: janisz@uwm.edu.pl 
 

Mo liwo  lokalizowania ukrywaj cych si  ciel t pozwala na zdobycie wiedzy o terminie roz-
pocz cia sezonu porodów, policzenie ukrywaj cych si  m odych oraz unikni cie niebezpiecznych
dla ycia ciel t sytuacji (pozostawienie ich samych na pustej kwaterze po przegonieniu zwierz t).
Dlatego te  znalezienie metody umo liwiaj cej wyszukiwanie ciel t na kwaterach porodowych
mog oby istotnie wp yn  na dobrostan jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych. 

Badania prowadzono na terenie fermy jeleniowatych Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie
Górnym. Wyszukiwanie ciel t przy u yciu kamery termowizyjnej Infrathermal ThermoPro 8S
TP8S odbywa o si  w okresie od 15.06 do 15.08.2012 r. oraz w czerwcu 2013 i 2014 r. Zdj cia 
termowizyjne wykonywano przed wschodem s o ca, w godzinach wieczornych lub w trakcie dnia,
o ile pogoda by a pochmurna. Wykonywano zdj cia obszaru zagród, poszukuj c ukrytych ciel t, 
w odleg o ci kilku, kilkunastu lub kilkudziesi ciu metrów od potencjalnych kryjówek. Zidentyfi-
kowane wyra nie cieplejsze punkty nast pnie weryfikowano (obecno  ciel cia w danym miejscu
lub jego brak). Jednocze nie wykonywano zdj cia rzeczywiste aparatem fotograficznym oraz pro-
wadzono obserwacje bezpo rednie, a tak e przy u yciu lornetki. Zlokalizowane w ten sposób ciel  
próbowano nast pnie znale  przy u yciu kamery termowizyjnej.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych bada  z wykorzystaniem kamery termowizyjnej do
wyszukiwania ciel t ukrytych po porodzie stwierdzono, e metoda ta jest skuteczna w odnajdowa-
niu ciel t, ma jednak pewne ograniczenia. Ukryte w ro linno ci ciel , niewidoczne go ym okiem,
by o lokalizowane przez kamer  termowizyjn  z odleg o ci nie wi kszej ni  20 m. W miar  zbli a-
nia si  do ciel cia obraz termowizyjny coraz wyra niej wskazywa  na ukrywaj ce si  m ode. Jednak
z wi kszej odleg o ci ciep o emitowane przez ciel ta nie odró nia o jednoznacznie miejsca jego
po o enia od otoczenia. Najwi ksz  przeszkod  w odnajdywaniu ciel t z wi kszych odleg o ci by a
wysoka i g sta ro linno  wyst puj ca pomi dzy obiektywem kamery a obserwowanym zwierz -
ciem. Je li ro linno  by a bardzo bujna, maskowa a termicznie ukrywaj ce si  ciel , nawet w odle-
g o ci kilku metrów od kamery termowizyjnej. Ponadto odkryta, nieporo ni ta ro linno ci  gleba 
lub kamienie by y na zdj ciach termowizyjnych silnie wyró niaj cymi si  punktami, które z wi k-
szej odleg o ci mog y by  mylnie brane za ukrywaj ce si  ciel ta. Otrzymane wyniki znajduj  po-
twierdzenie w pracach dotycz cych tego zagadnienia. Ditchkoff i in. [2005] oraz Butler i in. [2006]
badali skuteczno  termowizji w odnajdywaniu ciel t jeleni wirginijskich i stwierdzili, e jest to
skuteczna metoda, ale znacznym utrudnieniem by o wyst powanie g stej ro linno ci. 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e kamera termowizyjna mo e by  w okre lonych warun-
kach narz dziem pomocnym przy poszukiwaniu ukrytych ciel t jeleniowatych utrzymywanych
w chowie fermowym. 
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SARNA POLNA – EKOTYP CZY PODGATUNEK? 

ROE DEER -FIELD ECOTYPE OR SUBSPECIES 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zak ad Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich, 

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  
*e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl 

 
Zajmowanie i przystosowywanie przez cz owieka coraz to nowych terenów powodowa o 

zmiany w  otaczaj cym rodowisku. W naszym kraju stopniowe wypieranie a  do ca kowitego wy-
gini cia mia o miejsce w przypadku tura czy dropia. Jednak s  gatunki, które przystosowa y si  do 
zmienianych przez cz owieka warunków i wietnie daj  sobie rad  w nowym, zmodyfikowanym 
rodowisku. Do nich zalicza si  sarna (Capreolus capreolus L.), a konkretnie ekotyp sarny polnej. 

Podstawowe zmiany to wprowadzenie wielko anowej gospodarki rolnej i zwi zane z tym faktem 
wylesienia w Europie. Tym samym wzrasta o zag szczenie populacji sarny w siedliskach le nych.
Zwi ksza a si  tolerancja tego gatunku wobec cz owieka w rodowisku rolniczym, co w ko cu
spowodowa o trwa e zaj cie pól przez sarn  i powstanie ekotypu sarny polnej. Wytworzy y si  ad-
aptacje biologiczne tego gatunku do ycia na otwartych przestrzeniach. Odmienne rodowisko ycia
sarny polnej od biotopu sarny le nej doprowadzi o do ró ni  w ekologii, behawiorze, a nawet mor-
fologii i anatomii. Istniej  równie  ró nice pod wzgl dem biochemicznym mi dzy sarn  le n  
a poln , przejawiaj ce si  we wska nikach przemian energetycznych i aktywno ci enzymatycznej. 

Celem bada  by o zdefiniowanie poj cia ekotypu polnego sarny na podstawie  indeksów mor-
fometrycznych oraz dodatkowo, o ile to b dzie mo liwe, struktury genetycznej populacji. 

Materia  badawczy stanowi o 50 saren, w tym 30 koz ów i 20 kóz pozyskanych przez my li-
wych. Pomiarów zoometrycznych dokonano na tuszach wisz cych. Wykonano pomiary g boko ci
klatki piersiowej, szeroko ci klatki piersiowej, obwodu klatki piersiowej oraz d ugo ci tu owia.
Dodatkowo wyliczono indeks pojemno ciowy klatki piersiowej IPKP oraz indeks pod u nego for-
matu cia a IPFC. Dokonano analizy zmienno ci poszczególnych parametrów biometrycznych saren 
za pomoc  analizy wariancji, okre laj c istotno  ró nic mi dzy rednimi. Okre lono tak e zmien-
no ci pomi dzy poszczególnymi pomiarami biometrycznymi, wyliczaj c wspó czynniki korelacji. 
Analiz  sekwencji mikrosatelitarnych DNA wykonano wykorzystuj c dwa panele, po 6 starterów 
ka dy. W celu okre lenia zró nicowania wewn trz populacji i mi dzy nimi  okre lanego na pod-
stawie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych  wyliczono takie parametry, jak heterozygo-
tyczno  (H), PIC oraz wska niki statystki Wrighta, jak Fst, Fis, Fit, czy Nm. 

Nale y podkre li , e wszystkie oceniane warto ci cech morfometrycznych by y wy sze u ko-
z ów polnych. Wyj tkiem  by  IPFC, który u koz ów polnych przyj  znacznie ni sz  warto , ró -
nica ta by a statystycznie istotna. W przypadku samic obydwa indeksy by y mniejsze u kóz polnych 
w porównaniu ze rednimi warto ciami wyst puj cymi u kóz le nych. Ró nice te by y statystycznie 
istotne. rednia warto  wska nika PIC dla saren le nych wynosi a 0,459 i by a wy sza od redniej 
uzyskanej w populacji sarny polnej (0,315). Celem okre lenia stopnia izolacji genetycznej pomi -
dzy badanymi populacjami saren wyliczono wspó czynnik utrwalenia Wrighta (FST ), jego warto  
wynosi a 0,374. Warto  tego wspó czynnika powy ej 0,25 wiadczy o istnieniu wyra nie wyod-
r bnionych subpopulacji, dodatkowo wskazuje na mo liwo  swobodnego przep ywu genów i roz-
mna ania w obr bie badanych populacji i poza nimi. Wspó czynnik Nm przyj  warto  0,414, wi c 
mo emy stwierdzi , e liczba migrantów wynosi w przybli eniu 1 migrant co drugie pokolenie. 
 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich 

Bydgoszcz ’2015

 

 

216 

Bo ena Króliczewska1*, Dorota Mi ta1, Ewa Pecka1, Wojciech Zawadzki1,  
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WP YW PREBIOTYKU LUB SYNBIOTYKU PODAWANEGO IN OVO NA 
AKTYWNO  MIKROBIOLOGICZN  W JELITACH LEPYCH KURCZ T 

EFFECT OF IN OVO ADMINISTERED PRE- AND SYNBIOTIC PREPARATIONS ON 
MICROBIAL ACTIVITY IN CAECA OF CHICKS 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31, 50-375 Wroc aw, 
1 Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierz t, 2 Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej, 

3 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Katedra Biotechnologii i Histologii, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, 

*e-mail: bozena.kroliczewska@up.wroc.pl 
 

Mikroflora przewodu pokarmowego odgrywa bardzo wa n  rol  w procesach trawienia, wch aniania 
oraz w zdrowotno ci zwierz t. Dodatkowo jej sk ad i aktywno  mog  by  modyfikowane przez dodatek 
preparatów pre- i synbiotycznych, które przyczyniaj  si  rozwoju prozdrowotnych szczepów mikroorgani-
zmów jelitowych i jednocze nie do eliminacji szczepów patogennych. Preparaty te wydaj  si  by  dosko-
na ym zamiennikiem antybiotykowych stymulatorów wzrostu wycofanych z produkcji drobiarskiej. Jak
dot d wi kszo  z tych biologicznie aktywnych substancji podawana by a ptakom w wodzie pitnej lub
z pasz . Obecnie obiecuj c  metod  w nowoczesnej profilaktyce drobiu wydaje si  by  technologia in ovo,
pozwalaj ca na iniekcj  ró norodnych substancji wprost do komory powietrznej jaja.  

Celem bada  by a analiza wp ywu wybranych prebiotyków i synbiotyków podanych in ovo w 12. do-
bie inkubacji na aktywno  mikrobiologiczn  w jelitach lepych brojlerów kurzych, ocenion  na podstawie 
st enia ko cowych produktów fermentacji bakteryjnej, takich jak lotne kwasy t uszczowe. Materia  do 
bada  stanowi o 40 brojlerów kurzych (Ross 308) nale cych do 5 grup (po 8 sztuk w ka dej grupie). Pi-
skl ta otrzymano z jaj, którym w 12. dobie inkubacji do komory powietrznej iniekowano sól fizjologiczn
(grupa kontrolna), inulin  (grupa Pre1), Bi2tos (grupa Pre2), inulin  + bakterie Lactococcus lactis subsp. 
lactis IBB 2955 (grupa Syn1) lub  Bi2tos+ bakterie Lactococcus lactis subsp. cremoris IBB 477 (grupa Syn 
2). Po 21 dniach odchowu poubojowo pobrano próbki tre ci jelit lepych, rozcie czono buforem, nast pnie 
poddano je analizie przy u yciu chromatografu gazowego z detektorem FID w celu oznaczenia w nich 
ogólnego st enia lotnych kwasów t uszczowych (LKT) oraz st e  poszczególnych kwasów: octowego,
propionowego, izomas owego, mas owego, izowalerianowego i walerianowego. 

Ogólne st enie lotnych kwasów t uszczowych w tre ci jelit lepych by o istotnie wy sze w grupie 
Pre2 (84,7 mmol/kg; P < 0,05) oraz Syn1 (99,4 mmol/kg; P < 0,001) w odniesieniu do grupy kontrolnej 
(55,9 mmol/kg). Nie wykazano istotnych ró nic w profilu LKT w grupach, które otrzyma y prebiotyki,
w odniesieniu do kontroli. W grupie kontrolnej wzajemne proporcje najwa niejszych LKT: octowego,
propionowego i mas owego kszta towa y si  na poziomie 6:1:2, co wskazuje na wi kszy udzia  kwasu
mas owego ni  propionowego w ogólnym st eniu tych kwasów. Proporcje te by y podobne w grupach 
kurcz t, które otrzyma y in ovo prebiotyki, natomiast w grupach, które otrzyma y synbiotyki, wzros a 
zawarto  kwasu propionowego i wzajemne proporcje tych kwasów wynosi y ju  5:2:2. Najwi kszy
udzia  propionianu w ogólnym st eniu LKT obserwowano w grupie Syn1, gdzie wynosi  on 26,7 mol% 
i ró ni  si  istotnie z grup  kontroln  (P < 0,01) gdzie osi gn  warto  11,3 mol%. Nie stwierdzono
ró nic w zawarto ci kwasów: mas owego, walerianowego ani izo-kwasów w adnej z badanych grup 
w odniesieniu do grupy kontrolnej. W grupie Syn1 istotnie zmniejszy  si  stosunek kwasów: octowego
do propionowego oraz zwi kszy  si  stosunek kwasów: propionowego do mas owego, co jest spodzie-
wanym skutkiem wzrostu poziomu propionianu. Obserwowany wzrost st enia lotnych kwasów t usz-
czowych w jelicie lepym wskazuje na wy sz  aktywno  mikroorganizmów bior cych udzia  w proce-
sach fermentacji. Wzrost poziomu kwasu propionowego w grupie Syn1 jest korzystny, poniewa  kwas
ten, jako glukogenny, mo e przyczyni  si  do zwi kszenia przyrostów masy cia a u kurcz t. 
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CHARAKTERYSTYKA TUSZKI ORAZ MI SA  
KACZKI KRZY ÓWKI (Anas platyrhynchos L.) 

THE CHARACTERISTICS OF MALLARD’S (Anas platyrhynchos L.)  
CARCASS AND MEAT 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach,  ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, 
1 Katedra Rozrodu i Higieny Zwierz t, 2 Katedra ywienia Zwierz t i Gospodarki Paszowej, 

3 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Biologii i rodowiska Zwierz t,  
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 
*e-mail: katarzyna_lagowska@o2.pl 

 
Kaczka krzy ówka (Anas platyrhynchos L.) jest najwi ksz  i najliczniejsz  kaczk  legow  oraz 

najch tniej pozyskiwanym ptakiem ownym na terytorium Polski. Charakteryzuje si  skromnymi
wymaganiami bytowymi. W naturalnym rodowisku jest wszystko erna, natomiast w hodowli pobiera
mieszanki pe noporcjowe uzupe niane paszami gospodarskimi. Podstawowym celem hodowli kaczki 
krzy ówki jest jej wsiedlanie do naturalnego rodowiska w celu pó niejszego pozyskania owieckie-
go. Na podstawie krzy owa  Anas platyrhynchos L. z gospodarskimi gatunkami kaczek powsta o 
wiele nowych ras odznaczaj cych si  mi sem o du ej warto ci od ywczej oraz wysokich walorach 
smakowych, m.in. minikaczka. Celem przeprowadzonego do wiadczenia by o okre lenie wydajno ci
rze nej oraz jako ci tkanki mi niowej pochodz cej z mi ni piersiowych oraz nóg kaczki krzy ówki
odchowywanej w O rodku Hodowli Zwierzyny na terenie województwa wielkopolskiego. 

Z odchowanych 40-tygodniowych kaczek wybrano losowo i ubito 10 kaczorów i 10 kaczek, po
czym przeprowadzono analiz  rze n . Okre lano wydajno  rze n  ptaków poprzez wa enie po-
drobów z dok adno ci  do 0,1 g. Oddzielnie wa ono serce, w troba  i o dek, natomiast cznie 
wn trzno ci niejadalne, g ow  oraz skoki. Tuszki sch adzane by y metod  owiewow  w temperatu-
rze 4ºC przez 24 godziny. Nast pnie przeprowadzano dysekcj , na podstawie której okre lono wy-
dajno  rze n  i wyliczono udzia  mi ni piersiowych oraz nóg, skóry z t uszczem i podrobów
w tuszce krzy ówki. Do analiz jako ciowych pobrano próbki mi ni piersiowych i nóg. Materia  
liczbowy opracowano statystycznie. 

Wydajno  rze na kaczek oraz kaczorów by a zbli ona i wynosi a odpowiednio: 70,48%
i 70,35%. Kaczory cechowa y si  bardziej rozwini tymi mi niami piersiowymi oraz nóg. U sam-
ców rednia masa mi ni piersiowych wynosi a 185,66 g i stanowi a 22,60% tuszki, natomiast mi ni
nóg 68,33 g, co stanowi o 8,26% tuszki. rednia masa mi ni piersiowych samic wynosi a 132,66 g,
co stanowi o 21,72% tuszki, natomiast mi ni nóg wynosi a 55,0 g, co stanowi o 9,06% tuszki.
U kaczorów rednia masa mi ni piersiowych i nóg wynosi a 253,99 g, a u samic 187,66 g. Procen-
towy udzia  skóry z t uszczem u kaczorów stanowi  17,50%, za  u kaczek 16,80%. W troba sam-
ców wa y a rednio 19,00 g i by a o 28% ci sza ni  u samic. redni udzia  tego narz du w tuszce
dla obydwu p ci wynosi  rednio 2,29%. Serce samców wa y o 10,33 g, natomiast samic 6,66 g. 
Serce stanowi o 1,24% tuszki kaczorów i 1,08% kaczek. o dek samców wa y  rednio 22 g i sta-
nowi  rednio 2,71% masy tuszki, natomiast organ ten u samic mia  mas  24 g i stanowi  3,95%
tuszki. Mi nie piersiowe kaczek zawiera y 23,8% bia ka, natomiast kaczorów 23,50%. W mi -
niach nóg warto  ta wynosi a kolejno 21,64% i 21,54%. rednia procentowa zawarto  bia ka 

w mi niach piersiowych oraz nóg dla obydwu p ci wynosi a 22,62%. 
Kaczka krzy ówka charakteryzuje si  dobr  wydajno ci  rze n  oraz wysokim procentowym

udzia em bia ka w mi niach piersiowych oraz nóg w porównaniu z hodowlanymi gatunkami dro-
biu. Wysoka warto  od ywcza mi sa Anas platyrhynchos L. sk ania do prowadzenia jej odchowu 
w celach konsumpcyjnych. 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich 

Bydgoszcz ’2015

 

 

218 

Ma gorzata Miku a1*, Natalia Strokowska2, Krzysztof Szlufik1, S awomir Pa ko3,  
Joanna Gruszczy ska4, Marek Nowicki2, Jan Wi niewski2, Piotr Koczo 5,  

Bart omiej J. Bartyzel1, Filip Rzepi ski1, Beata Grzegrzó ka4 

GUZ MI DZYMÓZGOWIA U KOTA  OPIS PRZYPADKU 

A CASE REPORT OF FELINE DIENCEPHALON TUMOR 
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*e-mail: malg.mikula@gmail.com 
 

Guzy mózgu wyst puj  u kotów rzadko. Do najcz ciej wyst puj cych nowotworów mózgu 
u kotów zalicza si  oponiaki (meningioma) i wtórne przerzuty ch oniaka (lymphoma), które stano-
wi  75% wszystkich guzów mózgu. 

O mioletnia, kastrowana kotka rasy europejski kot zosta a skierowana na badanie neurologicz-
ne do Lecznicy Weterynaryjnej w Warszawie. U kotki siedem miesi cy wcze niej zaobserwowano
ci  urojon , a trzy miesi ce pó niej wyst pi a hiperglikemia. Kotce przez dwa miesi ce podawa-
no insulin . Po dwóch miesi cach poziom glukozy we krwi powróci  do normy i zaprzestano poda-
wania insuliny. Nast pnie wyst pi y problemy z widzeniem, kotka wpada a na przeszkody, porusza-
a si  niezbornie, okazjonalnie wykonywa a ruchy w ko o w praw  stron . W badaniu morfologicz-

nym krwi stwierdzono podwy szony poziom hemoglobiny (14,1 mmol/l i erytrocytów (11,93 T/l ),
a tak e podwy szony hematokryt (0,65). Badanie biochemiczne surowicy wykaza o nieznacznie
podwy szony poziom aminotransferazy asparaginianowej (66 U/l) i aminotransferazy alaninowej
(132 U/l), a tak e wzrost poziomu cholesterolu (335,8 mg/dl) i albumin (4,6 g/dl). Stosunek korty-
zolu do kreatyniny w moczu wynosi  17,29×10-6, a wynik testu hamowania niskimi dawkami dexa-
metasonu wskazywa  na nadczynno  kory nadnerczy. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono 
obustronnie powi kszone nadnercza, jak przerostowo, lewe do 6,2 mm rednicy, a prawe do 5,2 mm
rednicy. W badaniu okulistycznym nie odnotowano zmian w ga ce ocznej. W badaniu neurolo-

gicznym stwierdzono os abiony w ch, os abione widzenie, najprawdopodobniej zachowane w pra-
wym oku w bocznym polu widzenia, rozszerzone renice, brak bezpo redniego odruchu renic na
wiat o, s aby konsensualny odruch renic, brak odruchu zagro enia po stronie lewej, znacznie

os abiony po stronie prawej, reszta odruchów czaszkowych by a w normie. Przy próbie „taczkowa-
nia” kotka skr ca a g ow  na stron  praw , przewraca a si , a postawiona przez chwil  chodzi a
w ko o, w stron  praw . Odruchy rdzeniowe by y w normie. Wst pne rozpoznanie wskazywa o na
zmian  rozrostow  w mi dzymózgowiu. Kotk  skierowano na badanie mózgu rezonansem magne-
tycznym, które wykaza o guz usytuowany w mi dzymózgowiu, uciskaj cy przysadk  mózgow . Ze
wzgl du na rozmiar guza odst piono od zabiegu chirurgicznego, zastosowano farmakologiczn
terapi  paliatywn . Z uwagi na fakt, i  w momencie pisania niniejszego doniesienia kotka yje, nie 
wykonano badania histopatologicznego zmiany. 

Guzy tej okolicy mózgu s  niezwykle rzadkie, najcz ciej s  to guzy przysadki, które stanowi  
9,3% wszystkich guzów mózgu, z czego 18% diagnozowanych jest przypadkowo po miertnie. De-
cyduj  o tym trudno ci w diagnostyce, a tak e mnogo  objawów, o czym wiadczy prezentowany
przypadek. 
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ZMIANY MASY I WYBRANYCH WYMIARÓW CIA A KACZKI KRZY ÓWKI 
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AGE-RELATED CHANGES IN THE BODY WEIGHT AND SELECTED BODY 
MEASUREMENTS OF MALLARDS (Anas platyrhynchos L.)  
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Z biometrycznego punktu widzenia wzrost jest zmian  w czasie d ugo ci, powierzchni, obj to-

ci lub masy [Specht, 1968]. Na przebieg wzrostu organizmu wp ywa wiele czynników. Jednym 
z wa niejszych – poza gatunkiem i warunkami rodowiskowymi  jest wiek. Wysokie tempo wzro-
stu w pocz tkowym okresie ycia jest cech  charakterystyczn  gatunków ptaków, które w bardzo
krótkim czasie od wyklucia musz  osi gn  dojrza o ci do lotu [Lesage i Gauthier, 1997; Knižetova 
i in., 1991]. Celem bada  by o prze ledzenie zmian masy cia a oraz wybranych wymiarów cia a 
kaczki krzy ówki (Anas platyrhynchos L.) od 1. dnia ycia do wieku 22 tygodni.  

Materia  badawczy stanowi y kaczki krzy ówki, utrzymywane w chowie fermowym (Lesy
a rybníky m sta eských Bud jovic s.r.o.; 230 osobników, p e  1:1). W okresie od 1. dnia ycia do 
wieku 4 tygodni, co 7 dni, wybierano losowo po 5 samców i samic, a  nast pnie do wieku 22 tygo-
dni, co 14 dni. Ptaki wa ono i wykonywano nast puj ce pomiary cia a: d ugo  ptaka: od atlasu 
(atlas) do wyrostka kulszowego (processus ischiadicus), tu owia: od stawu barkowego do wyrostka 
kulszowego (processus ischiadicus), ramienia: od stawu barkowego do okciowego, przedramienia:
od stawu okciowego do nadgarstka, „ko cówki skrzyd a”: odcinek obejmuj cy ko ci nadgarstka,
ródr cza i ko ci palców, uda: od stawu biodrowego do kolanowego, podudzia: od stawu kolano-

wego do skokowego, skoku: od stawu skokowego do ko ci stopy, grzebienia mostka: od wyrostka 
przedniego (processus cranialis cristiae sterni) do brzegu tylnego (margo caudalis). Materia  licz-
bowy poddano opracowaniu statystycznemu.  

rednia masa cia a 1-dniowych piskl t obu p ci by a zbli ona i wynosi a ok. 35,4 g. Do wieku 
22 tygodni masa cia a samców wzros a do 1363.5 g  i by a wi ksza ni  samic (1230,5 ; P < 0,05), 
przy czym statystycznie potwierdzony wzrost warto ci tej cechy stwierdzono jedynie do 18. tygo-
dnia ycia ptaków. Dymorfizm p ciowy w masie cia a stwierdzono od 9. tygodnia ycia ptaków. 
Wzrost d ugo ci poszczególnych ko ci nóg i skrzyde  zako czy  si  we wcze niejszym okresie y-
cia ni  wzrost masy cia a. D ugo  ko ci podudzia i ko ci skokowej wzrasta a intensywnie jedynie 
do 4. tygodnia ycia ptaków (k. podudzia: 8,4 cm  i 8,2 cm , k. skokowa: 5,0 cm  i 4,9 cm ),
a d ugo  ko ci udowej do 6. tygodnia (5,8 cm  i 5,7 cm ). D ugo  poszczególnych odcinków
skrzyd a wzrasta a do 8. tygodnia ycia ptaków (rami :10,2 cm  i 10,1 cm , przedrami : 9,0 cm  
i , ”ko cówka skrzyd a”: 9,8 cm  i 9,6 cm ). D ugo  grzebienia mostka wzrasta a do 10. tygo-
dnia u samic (10,5 cm) i 12. tygodnia u samców (10,8 cm), a d ugo  cia a oraz tu owia ptaków 
wzrasta a do 18. tygodnia ycia, podobnie jak masa ich cia a.  

Wst pne wyniki przeprowadzonych bada  wskazuj , e wzrost d ugo ci poszczególnych cz ci
cia a krzy ówki ko czy si  wcze niej ni  wzrost masy cia a, co sugeruje wyst powanie u krzy ów-
ki ujemnej allometrii wzrostu analizowanych wymiarów. Jednak, aby w pe ni wnioskowa  w tym
zakresie, nale y przeprowadzi  analiz  wspó czynników wzrostu allometrycznego. 
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OBRAZOWANIE MÓZGOWIOCZASZKI U SZCZENI T NOWORODKÓW 
RÓ NYCH RAS 
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Pies domowy Canis lupus forma domestica to przyk ad gatunku zwierz cia, w obr bie którego 
obserwowana jest rzadko spotykana w naturze ró norodno  rasowa. Wizualnie atwo dostrzegalne
s  ró nice w jego umaszczeniu i budowie. Jednak to nie jedyne ró nice, jakie wyst puj  u tego ga-
tunku, zmiany dostrzegalne s  tak e w typie budowy ko ci trzewio- i mozgowioczaszki. Te w pew-
nych warunkach mog  da  podstaw  zaistnienia przeszkody porodowej ze strony p odu, co mo e 
doprowadzi  nawet do zgonu matki i samego szczeni cia. Istniej  predylekcje rasowe do wrodzo-
nych wad budowy, ale nie s  one wystarczaj co dobrze udokumentowane w literaturze. Badania
z wykorzystaniem najnowszych technik radiologicznych pozwol  na lepsze uwidocznienie charak-
terystycznych cech badanych struktur morfologicznych bez potrzeby u miercania zwierz cia. 

Celem przeprowadzonych bada  by a próba oceny mo liwo ci, jakie daje wielorz dowa tomo-
grafia komputerowa w ocenie anatomicznej mózgowioczaszki szczeni t. 

Badaniu poddano 8 martwych jednodniowych szczeni t obu p ci nale cych do ró nych ras. 
Wykonano badanie radiologiczne z wykorzystaniem wielorz dowego tomografu komputerowego
(MSCT). Zdj cia przekrojowe wykonano w odst pie 0,6 mm. Za pomoc  otwarto- ród owego 
oprogramowania VolView 3.4 dokonano rekonstrukcji obj to ciowej ko ci mózgowioczaszki, któr  
nast pnie poddano analizie w ró nych p aszczyznach. 

W rekonstrukcji obj to ciowej zobrazowano struktury, które sklasyfikowano jako dobrze wi-
doczne, tj.: ko  ciemieniowa, ko  mi dzyciemieniowa, ko  potyliczna, mózgowie, ciemi czko,
szwy czaszki. Trudniej rozpoznawalne by y struktury o niewielkich rozmiarach, jak np. wybrane 
elementy ko ci skroniowej. 

Tego typu badania pozwol  w przysz o ci w praktyce weterynaryjnej na szybk  diagnoz
i ocen  kliniczn  m.in. ko ca g owy, wielko ci i stanu zatok przynosowych oraz wad rozwojowych 
centralnego uk adu nerwowego u szczeni t. Interpretacja tych bada  wymaga szczegó owej znajo-
mo ci prawid owej anatomii radiologicznej przy uwzgl dnieniu ró nic wynikaj cych ze specyfiki
rasowej danego gatunku. Badania obrazowe z wykorzystaniem wielorz dowej tomografii kompute-
rowej otwieraj  nowy rozdzia  we wczesnej diagnostyce wad u zwierz t towarzysz cych cz owie-
kowi. Otrzymane wyniki mog  by  wykorzystane do analizy, na przyk adzie modelu zwierz cego, 
podobnych procesów zachodz cych u cz owieka. 
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Siara krów mo e by  wykorzystywana jako ród o immunoglobulin, sk adników mineralnych

i substancji biologicznie czynnych nie tylko w ywieniu ciel t, ale i innych zwierz t oraz cz owieka. 
W dost pnej literaturze brak jest bada  dotycz cych wp ywu liofilizowanej siary krów, zastosowanej
w ywieniu królików, na ich zdrowie i odchów. Profil fermentacji w jelicie lepym, w tym poziom oraz
wzajemne proporcje lotnych kwasów t uszczowych, mog  by  traktowane jako jeden z wyk adników 
odpowiedniego ywienia zwierz t. Dlatego przed zastosowaniem w ywieniu istotne wydaje si  prze-
prowadzenie analizy wp ywu liofilizowanej siary bydl cej na poziom LKT, amoniaku oraz metanu
w tre ci jelita lepego królików. W tym celu wykonano badania  profilu fermentacji metod  in vitro.
Siara bydl ca zasta a pobrana od 9 krów rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej odmiany czarno-bia ej, 
utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym i ywionych TMR, b d cych w drugiej lub trzeciej 
laktacji w trakcie pierwszego pe nego doju po porodzie. Proces liofilizacji siary przeprowadzono za 
pomoc  liofilizatora Alpha 1-4 LSC CHRIST w temperaturze sublimacji 18oC. Przed procesem liofiliza-
cji siar  homogenizowano i poddano mro eniu przez 12 h w temp. -4oC. Materia  do wiadczalny stano-
wi y próbki tre ci jelita lepego pobrane poubojowo od o miu królików rasy White Giant. Próby tre ci 
jelit lepych zosta y przydzielone do trzech grup: grupa kontrolna (C), gdzie jako substrat zastosowano 
1 g mieszanki paszy tre ciwej, któr  ywione by y zwierz ta przed ubojem; w grupach D1, D2 jako
substrat u yto 1 g mieszanki oraz odpowiednio 0,1 lub 0,2 g liofilizowanej siary. Ka d  próbk  poddano 
12-godzinnej fermentacji w warunkach beztlenowych w temp. 39oC. Po zako czeniu fermentacji okre-
lono ilo  wytworzonego metanu przy u yciu chromatografu gazowego (Agilent Technologies 7890A).

W próbach dokonano pomiaru pH, a nast pnie oznaczono poziom oraz profil lotnych kwasów t uszczo-
wych (LKT): octowego, propionowego, mas owego, izowalerianowego, walerianowego i kapronowego 
przy u yciu chromatografu gazowego. Dodatkowo, w uzyskanych próbkach okre lono poziom amoniaku
przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody mikrodyfuzji Conway’a, a odczytu dokonano przy u yciu
spektrofotometru Lambda XLS. Warto  pH tre ci jelita lepego kszta towa o si  we wszystkich grupach
na zbli onym poziomie. St enie lotnych kwasów t uszczowych nieznacznie wzros o po dodaniu liofili-
zowanej siary, a najwy szy poziom LKT 293,03 mmol/kg tre ci odnotowano w grupie D2. Zastosowany 
liofilizat skutkowa  nieznacznym obni eniem udzia u kwasu octowego i wzrostem poziomu kwasu ma-
s owego oraz walerianowego. Wraz z zastosowanym dodatkiem siary zaobserwowano rosn cy trend
produkcji kwasu propionowego. Odnotowano obni enie (P < 0,05) stosunku kwasu octowego do propio-
nowego (A:P) oraz wspó czynnika utylizacji LKT (NGR), wyra onego stosunkiem nieglukogennych do 
glukogennych LKT wraz ze wzrostem ilo ci stosowanej siary. Stwierdzono trend statystyczny dla obni-
enia poziomu amoniaku pod wp ywem liofilizowanej siary. W grupie D1 i D2 poziom amoniaku wyno-

si  (odpowiednio) 18,80 i 18,47 mmol/kg, natomiast w grupie kontrolnej  46,72 mmol/kg. Ogólna pro-
dukcja gazów wzros a pod wp ywem dodanego substratu w trakcie fermentacji w obu grupach (D1
i D2). Ilo  wytwarzanego metanu równie  wzros a w grupie D1 o 0,03, a grupie D2 o 0,38  mmol/kg 
w porównaniu z grup  kontroln . Podsumowuj c uzyskane wyniki analiz, mo na stwierdzi  korzystny 
wp yw stosowania liofilizowanej siary krów na profil fermentacji w jelicie lepym królika, skutkuj cy 
obni eniem produkcji amoniaku, wzrostem udzia u kwasu propionowego oraz obni eniem wska nika
A:P i NGR. 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich 

Bydgoszcz ’2015

 

 

222 

Ewa Pecka1*, Dorota Mi ta1, Wojciech Zawadzki 1, Bo ena Króliczewska1,  
Artur Kowalczyk2, Ewa ukaszewicz2  

WP YW ZASTOSOWANIA SAPONIN NA PROFIL FERMENTACJI IN VITRO 
W JELITACH LEPYCH G SI   

EFFECT OF SAPONIN ADDITION ON IN VITRO FERMENTATION PROFILE 
IN GOOSE CAECA  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu,  
1 Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej Zak ad Fizjologii Zwierz t, ul. Norwida 31, 50-375 Wroc aw, 

2 Wydzia  Biologii i Hodowli Zwierz t, Zak ad Hodowli Drobiu, ul. Che mo skiego 38c, 51-630 Wroc aw,
 *e-mail: ewa.pecka@up.wroc.pl 

  
Saponiny to grupa zwi zków glikozydowych wykazuj cych szereg ró nych w a ciwo ci. S  natural-

nymi detergentami, dobrze rozpuszczaj cymi si  w wodzie, a tak e maj  zdolno  czenia si  ze sterola-
mi, w tym z cholesterolem b on komórkowych bakterii. Zwi zki te mog  wp ywa  na procesy trawienne, 
w tym na profil fermentacyjny w waczu, pH, st enie amoniaku oraz emisj  metanu.  

Z uwagi na brak doniesie  na temat wp ywu saponin na procesy fermentacyjne zachodz ce w jelitach 
lepych u g si, w obecnych bada  podj to prób  oceny wp ywu ró nych dawek saponin uzyskanych z kory 

myd okrzewu w a ciwego (Quillaja saponaria) na profil fermentacji w jelicie lepym g si w warunkach in 
vitro. Materia  do wiadczalny stanowi a tre  jelit lepych pobrana od 24 g si Bia ych Ko udzkich, w wie-
ku 17 tygodni. Ptaki utrzymywane by y w systemie pó intensywnym, zgodnie z zasadami odchowu g si
owsianej. Do inkubowanej tre ci jelit zastosowano ekstrakt Quillaja saponaria. Próbki tre ci jelit lepych 
pobrane poubojowo rozcie czono odpowiednim buforem, a nast pnie przydzielono do trzech grup: grupa 
kontrolna (K), gdzie jako substrat zastosowano 1 g owsa; grupa D1 – 1 g owsa z dodatkiem ekstraktu sa-
ponin w ilo ci 0,15 g oraz grupa D3 – 1 g owsa z dodatkiem ekstraktu w ilo ci 0,3 g. W uzyskanej zawiesi-
nie dokonano pomiaru pH. Próbki poddano 8-godzinnej fermentacji in vitro w wytrz sarce z a ni  wodn  
w temperaturze 39oC. Dodatkowo wykonano próby zerowe, których nie poddawano inkubacji. Po zako -
czeniu inkubacji zmierzono ci nienie wytworzone przez gazy powsta e w wyniku fermentacji oraz pobrano 
próbki gazowe, które poddano analizie w celu oznaczenia w nich zawarto ci metanu z zastosowaniem 
chromatografu gazowego z detektorem TCD oraz FID. W próbkach p ynnej tre ci dokonano pomiaru pH, 
a nast pnie uzyskany roztwór odwirowano i poddano dalszej analizie. Zarówno inkubowane, jak i zerowe
próbki analizowano za pomoc  chromatografu gazowego z detektorem FID w celu oznaczenia w nich 
ogólnego st enia lotnych kwasów t uszczowych (LKT) oraz st e  poszczególnych kwasów: octowego, 
propionowego, izomas owego, mas owego, izowalerianowego i walerianowego. Dodatkowo, spektrofoto-
metrycznie okre lono poziom amoniaku metod  mikrodyfuzji Conway’a.  

Warto  pH wie ej tre ci jelit lepych kszta towa a si  na poziomie 6,68±1,12. Poziom lotnych kwa-
sów t uszczowych w wie ej, nie inkubowanej tre ci wynosi  45,32 mmol/kg tre ci jelitowej, natomiast 
profil charakteryzowa  si  najwi kszym udzia em kwasu octowego, mniejszym propionowego i najmniej-
szym mas owego, we wzajemnych proporcjach 4,7:1,2:1,0. Poziom izo-kwasów, takich jak izomas owy
i izowalerianowy, wynosi  odpowiednio 2,06 i 1,79 mol%. W próbach inkubowanych najwy szy poziom 
LKT zaobserwowano w grupie D1, z dodatkiem 0,15 g Quillaja saponaria. Wraz ze wzrostem st enia 
zastosowanego dodatku saponin zaobserwowano trend statystyczny w obni aniu produkcji kwasu octowe-
go oraz obni enie stosunku kwasu octowego do propionowego. Zastosowany dodatek skutkowa  niewiel-
kim wzrostem produkcji kwasu propionowego oraz mas owego. Nie zaobserwowano jednoznacznego 
wp ywu stosowania saponin na produkcj  izo- kwasów. W próbkach zerowych zawarto  amoniaku kszta -
towa a si  na poziomie 19,03 mmol/l. Po inkubacji, st enie wytworzonego amoniaku w analizowanym
odcinku przewodu pokarmowego utrzymywa o si  na najni szym poziomie w grupie z dodatkiem 0,3 g 
saponin, a na najwy szym przy zastosowaniu 0,15 g ekstraktu. Ogólna produkcja gazów wzros a pod 
wp ywem dodanego substratu w trakcie 8 godz. fermentacji w obydwu grupach (D1 i D2). Wytwarzanie
metanu kszta towa o si  na poziomie od 65,10 do 74,42 mmol/kg tre ci jelitowej. Dodatek ekstraktu sapo-
nin nie wp yn  na warto  pH. Nie stwierdzono wp ywu ekstraktu saponin na metanogenez  w jelitach 
lepych g si. Uzyskane wyniki dotycz ce wzajemnych proporcji LKT, pH i amoniaku wskazuj  na brak 

negatywnego wp ywu ekstraktu z Quillaja saponaria na profil fermentacji in vitro w jelitach lepych g si. 
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Choroby paso ytnicze u zwierz t domowych, g ównie u psów i kotów, to wci  aktualny

i wa ny problem w ich hodowli i chowie. W literaturze przedmiotu podaje si , e zwierz ta te maj  
bardzo du y udzia  w zanieczyszczaniu rodowiska jajami paso ytów dla ywicieli przypadkowych.
Psy jako zwierz ta najcz ciej towarzysz ce cz owiekowi mog  stanowi  zagro enie z uwagi na 
znajduj ce si  w ich odchodach inwazyjne formy ró nych helmintów (g ównie glist, tasiemców,
t goryjców i w osog ówki) i mo liwo  ich transmisji na cz owieka. Dlatego od wielu lat prowadzi 
si  badania ka u psów przyprowadzanych do przychodni i klinik weterynaryjnych. Celem bada
by o okre lenie wyst powania paso ytów przewodu pokarmowego u psów na terenie miasta Siedl-
ce. Oceny inwazji paso ytniczych u psów dokonano na podstawie wyników bada  koproskopo-
wych, wykonywanych w jednej z lecznic weterynaryjnych dzia aj cych w mie cie. 

Materia  badawczy stanowi y psy domowe, od których przyjmowano ka  w jednej z lecznic
weterynaryjnych w Siedlcach. Badania koproskopowe przeprowadzono w 2010 i 2011 roku. Nale y
zaznaczy , e w badanych latach liczba zarejestrowanych psów wynosi a odpowiednio: 6849 i 7679 
sztuk. Ka  dostarczali w a ciciele psów lub sporadycznie pobierano go z odbytnicy podczas bada
klinicznych. Badania ka u dotyczy y tych osobników, u których objawy wskazywa y na inwazje
paso ytów przewodu pokarmowego. Próbki wie ego ka u badano wzrokowo na obecno  cz onów 
nicieni i tasiemców, a nast pnie metod  flotacji i dekantacji – na obecno  oocyst i jaj paso ytów. 

Z przeprowadzonych bada  koproskopowych wynika, e u wi kszo ci badanych psów stwier-
dzono g ównie inwazje nicieni. W analizowanych latach liczba nicieni u psów kszta towa a si  na 
zbli onym poziomie  i wynosi a: w 2010 roku – 303 szt. (ekstensywno  inwazji 4,42%) i 2011 roku –
354 szt. (ekstensywno  inwazji 4,61%). Z grupy nicieni najcz ciej w kale psów stwierdzano Toxo-
cara canis, Trichuris vulpis i Uncinaria stenocephala. Ekstensywno  inwazji tasiemców wykryto 
tylko u nielicznych psów; w analizowanym okresie (2010-2011) przyjmowa a ona warto ci: 0,09% (6 
sztuk) i 0,10% (8 sztuk). W próbkach ka u najcz ciej wyst powa y jaja tasiemca psiego (Dipylidium 
caninum). Najcz ciej wykonywanym zabiegiem leczniczym i profilaktycznym w inwazjach paso yt-
niczych by o odrobaczanie psów. Zabieg ten przeprowadzono u 1120 psów (w 2010 roku) i 1370 
sztuk (w 2011 roku), co stanowi o odpowiednio: 16,4 i 17,8% zarejestrowanych psów.  

W podsumowaniu nale y zaznaczy , e psy utrzymywane na terenie miasta Siedlce stanowi y
potencjalne ród o chorób inwazyjnych dla ywicieli w a ciwych oraz przypadkowych, do których
nale y cz owiek. W dost pnym pi miennictwie podaje si , e ograniczenie do minimum (lub ca -
kowita likwidacja) paso ytów jelitowych u psów mo liwe jest poprzez systematyczne ich odroba-
czanie (w tym tak e i psów bezpa skich) i dba o  o stan sanitarny rodowiska (g ównie miejsc
zabaw dzieci jako grupy najwi kszego ryzyka inwazji). Przed zastosowaniem u psów leków odro-
baczaj cych wskazane jest przeprowadzenie bada  koproskopowych w celu ustalenia sk adu rodza-
jowego paso ytów i ekstensywno ci inwazji. Ponadto w ramach profilaktyki nale y u wiadamia  
ludzi na temat potencjalnych zagro e  zoonotycznych zwi zanych z przebywaniem zwierz t do-
mowych (g ównie psa i kota) w bliskim otoczeniu cz owieka. 
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Karol Sepielak1*, Ma gorzata Gumu ka2  

ANALIZA WYNIKÓW HODOWLI WOLIEROWEJ KI CA ANNAMSKIEGO 
(Lophura edwardsi) 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF AVIARY BREEDING OF EDWARDS'S 
PHEASANT  

1Amatorska Hodowla Ba antów „Ol niak”, ul. Robotnicza 49A, 94-294 Miechów,  
2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  

i Drobnego Inwentarza, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
*e-mail: olsniak@interia.pl 

 
Ki ciec annamski nale y do rz du Galliformes (grzebi ce), do podrodziny Phasianinae (ba an-

towate) [Johnsgard, 1999]. Jest gatunkiem endemicznym dla lasów deszczowych Wietnamu. Obec-
nie nie wyst puje w naturalnym rodowisku. Zgodnie z danymi BirdLife International [Threatened 
birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book, 2001] klasyfikowany jest jako gatunek 
krytycznie zagro ony. W ogrodach zoologicznych oraz w prywatnych mena eriach jest utrzymy-
wany rzadko. Na wiecie, w hodowli in situ, zanotowano oko o 1500 osobników. Ponadto wysoki 
poziom spokrewnienia utrudnia rozród [Hennach, 2003]. Celem bada  by o zebranie informacji 
dotycz cych wyników rozrodu i wychowu ki ów annamskich do opracowania optymalnych metod 
ochrony gatunku w kontrolowanych warunkach. 

Materia  do opracowania uzyskano z amatorskiej hodowli ba antów „Ol niak”. Ki ce annam-
skie utrzymywane w ba anciarni zarejestrowane s  (od 2015 r.) w dokumentacji hodowlanej prowa-
dzonej przez World Pheasant Association oraz w systemie Zoological Information Management Sys-
tem. Ptaki utrzymywano w wolierach zewn trznych. Wyniki zebrano od dwóch par, w okresie trzech 
sezonów rozrodczych (2013-2015 r.). W ostatnim roku uwzgl dniono wyniki od dodatkowej pary.
Ptaki rozmna ano w sposób naturalny. Ingerencj  hodowcy ograniczano do minimum. Obserwowano
aktywno  p ciow  samców. Zanotowano termin uzyskania dojrza o ci p ciowej przez samice (znie-
sienie pierwszego jaja). Okre lono liczb  i mas  znoszonych jaj oraz jednodniowych piskl t. Anali-
zowano odpad z l gu. Obserwowano behawior ba antów w okresie wychowu m odych.  

Ptaki charakteryzowa a sezonowo  rozrodu. Dojrza o  p ciow  samic zanotowano w okresie
od drugiej po owy marca (18.03) do drugiej po owy maja (19.05), w poszczególnych latach. Samce 
tokowa y  przez ca y sezon rozrodczy, w cznie z okresem kiedy samice wysiadywa y jaja. Inkuba-
cj  zajmowa y si  tylko samice, jednak samce uczestniczy y w wodzeniu piskl t. Zanotowano jeden
l g. Liczba jaj w l gu waha a si  od 7 do 12. rednia masa jaj wynosi a 31,1 g. Procent wyl gu
waha  si  od 0 do 41,6%.  Masa jednodniowych piskl t wynosi a natomiast rednio 17,0 g. Analiza 
odpadu powyl gowego wykaza a wysoki procent jaj niezap odnionych (oko o 40%) oraz wzrost
zamieralno ci zarodków (oko o 20%) w ostatnim okresie embriogenezy (3.-4. dzie  przed kluciem). 
P e  piskl t, w oparciu o drugorz dowe cechy p ciowe, mo na by o oznaczy  w drugim miesi cu
ycia. Samce w tym okresie charakteryzowa y si  wi kszymi „ró ami” wokó  oczu i ciemniejsz  

barw  upierzenia w porównaniu z samicami. W okresie trzech lat para o najwy szej efektywno ci 
rozrodu wychowa a 10 m odych.  

Pozytywne wyniki rozrodu wskazuj  na mo liwo  efektywnej hodowli ki ca annamskiego
w warunkach klimatycznych Polski, co przyczyni si  do ochrony gatunku przed wygini ciem. 
Badania wykonano w ramach tematu DS. 3259/ ZHTChiDI/2014. 
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Magdalena Surdyka, Brygida laska* 

POLIMORFIZM SEKWENCJI OBSZARU HIPERZMIENNEGO 
MITOCHONDRIALNEGO DNA PSÓW 

POLYMORPHISM IN THE HYPERVARIABLE REION OF CANINE 
MITOCHONDRIAL DNA 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierz cej,  
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,  

*e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl 
 

Nie podlega w tpliwo ci, e pies domowy (Canis lupus familairis) jest pierwszym udomowio-
nym zwierz ciem towarzysz cym cz owiekowi od wieków. Naukowcy nie s  jednak zgodni co do
pochodzenia gatunku Canis familiaris, a tak e miejsca i czasu jego udomowienia. Pierwsze próby
okre lenia filogenetycznego przodka psa wskazywa y na wilka. Do ustalenia tego faktu w znacznej 
mierze przyczyni a si  analiza mitochondrialnego DNA (mtDNA). Z filogenetycznego punktu wi-
dzenia, ale tak e analizy identyfikacyjnej szczególne znaczenie ma zmienno  w obr bie hiperz-
miennego regionu mtDNA (D-loop). 

Celem bada  by a identyfikacja polimorfizmów w mitochondrialnej p tli D, na podstawie któ-
rych ustalono przynale no  badanych osobników do poszczególnych haplotypów i haplogrup mi-
tochondrialnych.  

Materia  do bada  stanowi a krew pozyskana od 25 psów ró nych ras. Z pozyskanego materia-
u biologicznego wyizolowano DNA za pomoc  komercyjnego zestawu DNeasy Blood & Tissue 

Kit firmy QIAGEN. Nast pnie wykorzystuj c wyizolowane DNA przeprowadzono optymalizacj
procesu PCR. Po ustaleniu warunków reakcji dokonano amplifikacj  p tli D metod  PCR. Uzyska-
ne amplikony zsekwencjonowano, a otrzymane sekwencje nukleotydowe poddano analizom bioin-
formatycznym, wykorzystuj c w tym celu baz  danych GenBank oraz programy: DNA Baser,
MEGA6 i BLAST.  

Przeprowadzone analizy bioinformatyczne wykaza y obecno  26 zmian polimorficznych 
w badanym fragmencie mtDNA. Ponad 92% polimorfizmów stanowi y jednonukleotydowe substy-
tucje, w pozosta ych pozycjach stwierdzono polimorfizmy typu ins/del (insercja/delecja). Frekwen-
cja zidentyfikowanych zmian u poszczególnych osobników waha a si  od 4% do 96%. Stwierdzono
wyst powanie 3 haplogrup (A, B, C), a w ich obr bie 6 haplotypów mtDNA. Z najwi ksz  fre-
kwencj  wyst powa  haplotyp B18, a z najmniejsz  haplotyp C2.   

Przeprowadzone analizy stanowi  prób  uregulowania sposobu klasyfikacji mtDNA psa poprzez 
wskazania polimorfizmów definiuj cych g ówne haplogrupy A, B i C. Konieczne jest dalsze ujednoli-
cenie i usystematyzowanie nomenklatury haplogrup i haplotypów mitochondrialnych u psów. 
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Krzysztof Szlufik1*, Bart omiej J. Bartyzel 1, S awomir Pa ko2, Joanna Gruszczy ska3,  
Marek Nowicki4, Jan Wi niewski4, Piotr Koczo 5, Filip Rzepi ski1, Ma gorzata Miku a1,  

Daria Murawska6, Joanna Bonecka7 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYBRANYCH STRUKTUR KLATKI 
PIERSIOWEJ U JEDNODNIOWYCH SZCZENI T 

COMPUTED TOMPGRAPHY OF SELECTED STRUCTURES OF THE THORAX 
AND THORACIC SPINE IN ONE-DAY PUPPIES 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  
Katedra Nauk Morfologicznych, 

2 Politechnika Warszawska, Wydzia  Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki,  
Zak ad Technik Rzeczywisto ci Wirtualnej,  

3 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t, 

4 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  
Katedra Higieny ywno ci i Ochrony Zdrowia Publicznego, 

5 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o ywno ci, Katedra Chemii,  
6 Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia  Bioin ynierii Zwierz t,  

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do wiadczalnictwa, 
7 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Medycyny Weterynaryjnej,  

Katedra Chorób Ma ych Zwierz t z Klinik ,  
*e-mail: krzysztof-szlufik@wp.pl 

 

Klatka piersiowa jest obszarem cia a, gdzie znajduj  si  narz dy, których dysfunkcja ma bez-
po redni wp yw na stan zdrowia zwierz cia. Z tego powodu szczegó owa diagnostyka chorób oraz
wad ze szczególnym uwzgl dnieniem wad rozwojowych klatki piersiowej mo e da  szans  na 
wczesne podj cie leczenia i uratowanie zwierz ciu ycia. Badanie sekcyjne jako po miertna dia-
gnostyka zwykle identyfikuje przyczyn  mierci zwierz cia, jednak cz sto zdarza si , e w a ciciele
chc c unikn  traumatycznych prze y  nie godz  si  na jej przeprowadzenie. Badanie tomograficz-
ne sprawia, i  mo liwa staje si  ocena jamy klatki piersiowej, tkanki p ucnej oraz ewentualnych 
anomalii uk adu kr enia, przy yciowo u zwierz cia bez potrzeby wykonania sekcji. U doros ych
psów diagnostyka za pomoc  tomografii komputerowej staje si  powoli badaniem wykonywanym
rutynowo, u noworodków psa jest ona w stadium pocz tkowym i nie s  zosta y poznane w pe ni jej
mo liwo ci. Niniejsze badania mia y na celu dokonanie oceny przydatno ci tomografii komputero-
wej w analizie wybranych struktur klatki piersiowej w badaniach przeprowadzanych na ma ych
zwierz tach. 

Analizie poddano 8 martwych jednodniowych szczeni t obu p ci nale cych do ró nych ras.
Wykonano badanie radiologiczne z wykorzystaniem wielorz dowego tomografu komputerowego
(MSCT). Zdj cia przekrojowe wykonano w odst pie 0,6 mm. Za pomoc  otwarto- ród owego 
oprogramowania VolView 3.4 dokonano rekonstrukcji obj to ciowej obszaru obejmuj cego wybra-
ne narz dy klatki piersiowych takie jak: serce i p uca, które nast pnie poddano analizie. 

Poza podstawowymi strukturami, które by y opisywane podczas badania w rekonstrukcji wi-
doczne by y du e naczynia krwiono ne (pie  ramienno-g owowy, aorta wst puj ca, uk aorty, t tni-
ca szyjne wspólne lewa i prawa, y y g ówne doogonowe i doczaszkowe), tchawica, prze yk.
U cz ci badanych szczeni t wykazano obecno  p ynu w tkance mi szowej p uc. Obecno  p ynu 
wskazywa aby na to, e badane szczeni ta nie wykona y pierwszego oddechu czyli, e ich zgon
nast pi  w okresie oko oporodowym. Taka informacja ma znaczenie, gdy poród odbywa  si  bez
udzia u w a ciciela lub lekarza weterynarii i przyczyny zgonu s  trudne do ustalenia. Dodatkowo
dzi ki tej metodzie mo liwe b dzie w przysz o ci wykazanie wad rozwojowych t tnicy g ównej. 
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Wies aw widerek1*, Marta Gajewska 2, El bieta Wirth-Dzi cio owska2,  
Katarzyna Unrug-Bielawska2, Marta Mazurkiewicz1, Ewa Borowik2, Anna Ko cielnicka2 

ODZIEDZICZALNO  AKTYWNO CI LOKOMOTORYCZNEJ MYSZY 
SELEKCJONOWANYCH PRZECIWSTAWNIE NA AKTYWNO   

W TE CIE OTWARTEGO POLA 

THE HERITABILITY OF LOCOMOTOR ACTIVITY OF MICE DIVERGENTLY 
SELECTED FOR ACTIVITY IN THE OPEN FIELD TEST 

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t, 

2 Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk odowskiej-Curie w Warszawie, Zak ad Genetyki,  
Pracownia Zwierz t Laboratoryjnych, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,  

*e-mail: wieslaw_swiderek@sggw.pl 
 

Badania nad aktywno ci  lokomotoryczn  myszy zosta y zainicjowane w Katedrze Genetyki
i Ogólnej Hodowli Zwierz t SGGW na myszach wywodz cych si  z miesza ców uzyskanych
w wyniku krzy owania myszy lekkich i ci kich, selekcjonowanych wcze niej przeciwstawnie na
mas  cia a. Z pokolenia F2 miesza ców wybrano myszy o skrajnych wynikach w te cie otwartego
pola, tworz c dwie grupy zwierz t: A  o wysokiej aktywno ci, B – o niskiej aktywno ci. W kolej-
nych pokoleniach, w oparciu o sumaryczny wynik testu otwartego pola, dokonywano selekcji oraz
doboru zwierz t do rozrodu. Od ósmego pokolenia eksperyment kontynuowano w Zak adzie Gene-
tyki i Hodowli Zwierz t Laboratoryjnych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Curie-Sk odo-
wskiej w Warszawie. W do wiadczeniu analizowano wp yw aktywno ci zwierz t w te cie otwarte-
go pola na zachowania towarzysz ce wysokiej lub niskiej aktywno ci lokomotorycznej. Ka dy
osobnik podany by  testowi tylko jeden raz. W czasie testu trwaj cego 3 minuty notowano ka de 
przej cie zwierz cia do innego kwadratu (przekroczenie wszystkimi czterema apkami linii granicz-
nej mi dzy kwadratami). Za wej cie na kwadrat strefy zewn trznej pola osobnik otrzymywa
1 punkt, za kwadrat umieszczony w strefie po redniej – 2 punkty, a za wej cie na kwadrat wcho-
dz cy w sk ad rodka pola – 3 punkty. Podczas testu notowano tak e takie zachowania, jak stójki
(obie przednie apki nie stykaj  si  z pod o em), groomingi (zabiegi higieniczne), defekacje i ury-
nacje. Za ka de wymienione zachowanie testowany osobnik otrzymywa  1 punkt. W pracy przeana-
lizowano dane dotycz ce 3249 osobników z kolejnych 20 pokole  realizowanego eksperymentu.
W wyniku prowadzonej selekcji wyprowadzono dwie linie, istotnie ró ni ce si  poziomem aktyw-
no ci wykazywanej w nieznanym otoczeniu (linia A – 258 pkt, linia B – 3 pkt). Nie potwierdzono 
ujemnej korelacji mi dzy defekacj , uwa an  za miernik niepokoju odczuwanego przez zwierz
w nieznanym otoczeniu, a aktywno ci  lokomotoryczn , jednak mo e by  to spowodowane wcze-
niejsz  d ugotrwa  selekcj  zwierz t na inn  cech . Nie zaobserwowano tak e wyra nych ró nic

mi dzy liniami pod wzgl dem liczby urynacji podczas testu. Jedyn  cech , na któr  wp ywa  po-
ziom aktywno ci lokomotorycznej, by a liczba stójek wiadcz cych o zainteresowaniu zwierz cia 
otoczeniem i ch ci jego eksploracji. Wyniki testu otwartego pola stanowi y podstaw  oszacowania
odziedziczalno ci zrealizowanej aktywno ci lokomotorycznej myszy aktywnych (h2 = 0,22) i nieak-
tywnych (h2 = 0,71). Uzyskana wysoka warto  tego parametru dla myszy nieaktywnych mo e wy-
nika  z ma ej zmienno ci liczy punków uzyskiwanych w te cie przez myszy nieaktywne. 
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WP YW SELEKCJI NA AKTYWNO  MYSZY W TE CIE OTWARTEGO 
POLA NA MAS  CIA A I PARAMETRY ROZRODU  

EFFECT OF SELECTION ON MOUSE ACTIVITY IN THE OPEN FIELD TEST 
ON BODY WEIGHT AND REPRODUCTIVE PARAMETERS   

1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t, 

2 Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk odowskiej-Curie w Warszawie, Zak ad Genetyki,  
Pracownia Zwierz t Laboratoryjnych, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,  

*e-mail: wieslaw_swiderek@sggw.pl 
 

Badania behawioralne dotycz ce aktywno ci myszy w te cie otwartego pola (OF) zosta y za-
pocz tkowane w zwierz tarni Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t SGGW. Materia  wyj-
ciowy do bada  stanowi y miesza ce (F1) dwóch linii myszy (lekkie i ci kie), wywodz ce si  

z tego samego stada outbredowego, selekcjonowane wcze niej przez 120 pokole  przeciwstawnie
na mas  cia a. Osobniki z pokolenia F2 poddano testowi  otwartego pola. Zwierz ta z najwy szym
wynikiem testu zapocz tkowa y lini  „aktywn ” (A), natomiast osobniki z najni szym wynikiem 
zapocz tkowa y lini  „nieaktywn ” (B). Wszystkie zwierz ta wybrane do rozrodu, niezale nie od
poziomu ich aktywno ci, nie ró ni y si  mi dzy sob  mas  cia a. Od ósmego pokolenia ekspery-
ment kontynuowano w Zak adzie Genetyki i Hodowli Zwierz t Laboratoryjnych Centrum Onkolo-
gii – Instytutu im. M. Curie-Sk odowskiej w Warszawie. 

W pracy przeanalizowano dane dotycz ce 3249 osobników z kolejnych 20 pokole  realizowa-
nego eksperymentu. W wyniku prowadzonej przeciwstawnej selekcji, której jedynym kryterium 
by a aktywno  w te cie otwartego pola, okre lana punktowo, uzyskano linie myszy istotnie ró ni -
ce si  zachowaniem (linia A – 258 pkt, linia B – 3 pkt). U myszy linii A notowano wi ksz  redni  
liczb  m odych w miocie (8,5 szt.) ni  w linii B (7 szt.), ale liczba urodze  nie by a zwi zana bez-
po rednio z aktywno ci  lokomotoryczn  matek. Od 10. pokolenia notowano wi ksz  liczb  uro-
dze  w ród myszy zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych. Nie wykazano równie  wp ywu selek-
cji na zachowania macierzy skie, wyra one odsetkiem odchowanych potomków w kolejnych poko-
leniach. Zmienno  tego parametru u myszy aktywnych i nieaktywnych kszta towa a si  na podob-
nym poziomie (V= 15,1-15,9%). U obu linii odnotowano wy sz  redni  mas  cia a w pokoleniu 
20. (A – 11,9 g, B – 11,1 g) w porównaniu z pokoleniem pierwszym (A  10,2 g, B – 9,9 g). Przy 
czym w kolejnych generacjach cecha ta wykazywa a du e zró nicowanie (aktywne V = 22,8%, 
nieaktywne V = 24,2%) ale nie by o ono zwi zane z aktywno ci  lokomotoryczn . Reasumuj c 
nale y stwierdzi , e wyniku selekcji uzyskano dwie linie myszy o skrajnie ró nych wynikach
w te cie otwartego pola, ale nie wykazano zwi zku mi dzy aktywno ci  lokomotoryczn  a parame-
trami rozrodu i mas  cia a. 



 

LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 
im. Micha a Oczapowskiego 

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierz t Towarzysz cych i Dzikich 

Bydgoszcz ’2015

 

 

 229

Wies aw widerek1*, Marta Gajewska 2, El bieta Wirth-Dzi cio owska2,  
Katarzyna Unrug-Bielawska2, Adrianna Strza kowska2, Grzegorz Soko owski2  

WP YW INBREDU NA MAS  CIA A I EFEKTY ROZRODU MYSZY LINII L I C
THE INFLUENCE OF INBREEDING ON BODY WEIGHT AND EFFECTS OF 

REPRODUCTION MOUSE LINES L I C 
1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia  Nauk o Zwierz tach,  

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t,  
2 Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk odowskiej-Curie w Warszawie, Zak ad Genetyki, Pracownia  

Zwierz t Laboratoryjnych, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, 
*e-mail: wieslaw_swiderek@sggw.pl  

 
Myszy linii L (lekkie) i linii C (ci kie) zosta y wyhodowane w Katedrze Genetyki i Ogólnej 

Hodowli Zwierz t SGGW w wyniku d ugotrwa ej przeciwstawnej selekcji w kierunku zmiany masy
cia a. Kojarzenia osobników przez 130 pokole  prowadzono systemem outbred. Cz  myszy linii
L i C wydzielono ze stada i przekazano do zwierz tarni Centrum Onkologii – Instytutu im. 
M. Sk odowskiej-Curie w Warszawie, gdzie rozpocz to projekt wyprowadzania z nich szczepów
wsobnych. Prac  hodowlan  rozpocz to od skojarzenia w ka dej linii ponad 50 par rodze stwa
z zachowaniem dotychczasowego kryterium selekcji.  

W pracy podj to prób  oceny wp ywu inbredu na mas  cia a i efekty rozrodu myszy po 13 po-
koleniach prowadzenia kojarze  krewniaczych (brat × siostra). Przeanalizowano dane 2708 osobni-
ków z linii L i 4022 osobników z linii C. W pierwszych sze ciu pokoleniach w linii L obserwowano 
znaczne straty spowodowane cz stymi upadkami potomstwa (20-22%), natomiast od 7. pokolenia 
(P) rejestrowano systematyczn  popraw  efektów odchowu (od 86 %  P7 do 95%  P13). W linii 
C odsetek upadków by  znacznie ni szy i w kolejnych pokoleniach waha  si  w granicach 5-10%. 
Nieco odmiennie kszta towa a si  rednia masa cia a potomstwa w 21. dniu ycia. W linii C obser-
wowano tendencj  spadkow  od 4. do 13. pokolenia (14,7-12,22 g), u myszy z linii L od 4. do 11.
pokolenia notowano spadek redniej masy cia a (7,5-5,5 g), natomiast w pokoleniu 12. i 13. odno-
towano istotny wzrost masy cia a potomstwa (6,7 g). Ponadto wraz ze wzrostem inbredu obserwo-
wano zró nicowanie cz sto ci wyst powania zaburze  rozrodu miedzy podliniami (L i C). Zabu-
rzenia te by y przyczyn  brakowania osobników z dalszej hodowli, w efekcie czego po 13 pokole-
niach posta o w linii L – 8 podlinii, natomiast w linii C – 11 podlinii. Analizuj c zmienno  bada-
nych parametrów w odr bnie ka dej z podlinii, które pozosta y w hodowli, nie obserwowano zale -
no ci mi dzy poziomem inbredu a efektami rozrodu i mas  cia a. Wi ksze znaczenie mia  wp yw
podlinii ni  poziom inbredu, co mo e wiadczy  o genetycznym ugruntowaniu analizowanych cech 
przez d ugotrwa  przeciwstawn  selekcj  na mas  cia a. 
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Natasza wi cicka*, Jacek Zawi lak, Natalia Czuba  

TENDENCJE W HODOWLI PSÓW RAS POLSKICH W ODDZIALE 
BYDGOSKIM ZWI ZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE  

TENDENCIES IN BEERDING POLISH DOGS IN BYDGOSZCZ BRANCH THE 
POLISH KENNEL CLUB 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii  
Zwierz t, Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, ul. Kordeckiego 20, 85-088 Bydgoszcz, 

*e-mail: swiecicka@utp.edu.pl 
 

Celem pracy by o dokonanie analizy pog owia psów ras polskich na podstawie danych uzyska-
nych z Zwi zku Kynologicznego w Polsce Oddzia  w Bydgoszczy na przestrzeni lat 2008-2013.  

W pracy wykorzystano dane liczbowe dotycz ce wielko ci pog owia ras polskich: Go czy pol-
ski, Ogar polski, Chart polski, Polski Owczarek Nizinny oraz Owczarek podhala ski. Materia  do 
bada  obejmowa  lata 2008-2013 i zosta  zebrany w Zwi zku Kynologicznym w Polsce (ZKwP)
Oddzia  w Bydgoszczy. Dane liczbowe dotyczy y: liczebno ci zarejestrowanych psów i suk hodow-
lanych, liczby miotów oraz liczebno ci szczeni t w miocie. Obliczono procentowy udzia  psów 
i suk poszczególnych ras polskich oraz redni  liczebno  szczeni t w miocie. W celu zobrazowa-
nia kszta towania si  hodowli psów ras polskich na przestrzeni 6 lat obliczono linie trendu. 

Na podstawie uzyskanych wyników mo na stwierdzi , i  Go czy polski jako rasa z roku na
rok cieszy  si  coraz wi ksz  popularno ci . Liczebno  zarejestrowanych suk tej rasy wykazywa a 
tendencj  wzrostow  (y = 0,6286x + 3,13). W ród ras polskich najmniejszy udzia  stwierdzono
u ras Chart polski i Ogar polski. Spo ród owczarków w przypadku wszystkich analizowanych grup
przewa aj c  liczebno  wykazywa  Polski Owczarek Nizinny. W analizowanym okresie stwier-
dzono, i  najliczniejsze mioty u poszczególnych ras polskich zaobserwowano: u Go czego polskie-
go w 2012 roku  12 szczeni t, u Polskiego Owczarka Nizinnego w latach 2008-2010  po pi  
szczeni t w ka dym roku, u Owczarka podhala skiego w 2010 roku  11 szczeni t. U Ogara 
polskiego jedyny miot licz cy 8 szczeni t zarejestrowano w 2010 roku. Jedyn  ras , u której nie 
zaobserwowano w analizowanym okresie adnego miotu, by  Chart polski.
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Konrad Walasik1*, Joanna Bogucka2 

WYBRANE CECHY MIKROSTRUKTURY M. PECTORALIS SUPERFICIALIS 
G SI MIESZA CÓW 

THE SOME HISTOLOGICAL TRAITS OF THE PECTORAL MUSCLE IN THE 
CROSSBREDS GOOSE 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 1 Katedra Fizjologii i Morfologii Zwierz t, 
2 Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierz t, ul. Mazowiecka 28, 85-028 Bydgoszcz, 

 *e-mail: walasik@utp.edu.pl 
 

Jednym ze sposobów poprawy jako ci mi sa jest krzy owanie zwierz t hodowlanych z ich 
dzikimi protoplastami. Tak uzyskane pokolenie potomne najcz ciej ma zadowalaj ce cechy u yt-
kowo ci rze nej, a pozyskane od nich mi so jest lepszej jako ci ni  pochodz ce od zwierz t hodow-
lanych. W do wiadczeniu wykorzystano miesza ce dzikiej g si g gawy (G ), bia ej ko udzkiej 
(BK) i s owackiej (S ), stosuj c krzy owanie wypieraj ce g si  s owack . Ptaki utrzymywane by y 
na Fermie Do wiadczalnej Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Zosta y przydzielone do czterech 
grup ró ni cych si  kolejno ci  krzy owania komponentów rodzicielskich: I – G BKS ’S ; II –
S ’G BKS ; III – BKG S ’S ; IV – S ’BKG S . Odchów g si trwa  24 tygodnie, w regulowanych 
warunkach rodowiska bez dost pu do wybiegu na ció ce ze s omy ytniej. ywione by y ad libi-
tum zgodnie z normami przewidzianymi dla drobiu wodnego. Bezpo rednio po uboju pobrano wy-
cinki m. pectoralis superficialis i zamro ono w ciek ym azocie. Nast pnie sporz dzono z nich pre-
paraty histologiczne i poddano barwieniu na aktywno  NADH-TR (typy w ókien: W  bia e i R

 czerwone) oraz Oil Red (t uszcz ródmi niowy). Analiza cech mikrostruktury m. pectoralis su-
perficialis obejmowa a: pomiar rednic ró ni cych si  metabolizmem w ókien mi niowych i pro-
centowy ich udzia  na pow. 0,5 mm2 oraz zawarto  t uszczu ródmi niowego na pow. 2 mm2. Do 
tego celu wykorzystano komputerowy system analizy obrazu mikroskopowego Leica Q500MC.
Wyniki poddano analizie statystycznej z u yciem programu Statistica 5.1 PL. Stwierdzono naj-
mniejsze rednice obu typów w ókien mi niowych ( W – 43,0 μm, R – 19,4 μm) i udzia  w ókien 
czerwonych (71,1%) oraz najwi kszy udzia  w ókien bia ych (28,9%), liczb  w ókien na badanej
powierzchni (316,4), a tak e udzia  t uszczu ródmi niowego (6,6%) u ptaków w grupie III. red-
nice w ókien bia ych najwi ksze by y u osobników z grupy IV (46,0 μm), a w ókien czerwonych 
z grupy I (22,1 μm). Najmniejszy udzia  w ókien bia ych (25,3%), jak i udzia  t uszczu ródmi -
niowego (3,9%) cechowa  osobniki z grupy II. Ponadto w tej grupie stwierdzono najwi kszy udzia

w ókien czerwonych (74,7%). Liczba w ókien natomiast najmniejsza by a u miesza ców z grupy IV 
(255,5). Obserwowanych ró nic mi dzy badanymi grupami ptaków nie potwierdzono jednak testem
statystycznym.  

Uzyskane wyniki oceny wybranych cech mikrostruktury m. pectoralis superficialis wskazuj  
na jego korzystn  struktur , przek adaj c  si  pozytywnie na jako  pozyskiwanego surowca rze -
nego. Na tej podstawie mo na stwierdzi , e miesza ce z udzia em dzikiej g si g gawy, bia ej ko-
udzkiej i s owackiej pochodz ce z krzy owania wypieraj cego g si  s owack  stwarzaj  mo liwo-
ci wykorzystania tych ptaków w chowie towarowym do produkcji mi sa o wysokiej jako ci. 
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Jacek Zawi lak*, Micha  Wachowski, Natasza wi cicka, Dominika Gulda  
ANALIZA WYNIKÓW OCEN PSÓW RAS POLSKICH PREZENTOWANYCH  NA 
WYSTAWACH MI DZYNARODOWYCH W POZNANIU W LATACH 2008-2014

ANALYSIS OF RESULTS OF POLISH DOG BREEDS PRESENTED ON 
INTERNATIONAL DOG SHOWS IN POZNA  IN THE YEARS 2008-2014 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Hodowli Owiec, Kóz i Zwierz t Futerkowych, 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,  

*e-mail: futerka@utp.edu.pl 
 

Pozna  jest jednym z licz cych si  o rodków hodowli psów rasowych w Polsce. To w tym
mie cie, w 1962 roku, odby a si  pierwsza mi dzynarodowa wystawa psów rasowych w Polsce pod
protektoratem F.C.I, a tak e pierwsza wystawa wiatowa w 2006 roku. Wtedy zatwierdzono wzo-
rzec pi tej rasy polskiej  go czy polski. Wielkopolska mo e si  wi c poszczyci  d ugimi trady-
cjami organizowania presti owych i znacz cych wystaw psów rasowych. Celem pracy by a analiza
wyników ocen psów ras polskich prezentowanych na wystawach mi dzynarodowych w Poznaniu
w okresie od 2008 do 2014 roku. Analiz  obj to populacj  licz c  798 psów w tym: 148 polskich
owczarków podhala skich, 193 polskich owczarków nizinnych, 106 ogarów polskich, 101 chartów
polskich i 139 go czych polskich. Okre lono liczebno  wymienionych ras w poszczególnych la-
tach z uwzgl dnieniem struktury podzia u na p e , liczby zwierz t wystawianych w poszczególnych 
klasach wystawowych, obliczono trendy liczby wystawianych psów danej rasy, a tak e udzia  pro-
centowy poszczególnych ras w ca ym okresie badawczym. Najwi cej (133 psy)  wszystkich psów 
razem  wystawiono w 2012 roku, a najmniej (97 psów) w 2014 roku. W analizowanym okresie
(7 lat) w ród ocenianych zwierz t zaobserwowano przewag  suk (56%) nad psami (44%).   

Najch tniej wystawian  przez hodowców ras  by  go czy polski, na drugim miejscu polski
owczarek nizinny, a w dalszej kolejno ci: polski owczarek podhala ski oraz chart i ogar polski.
Wyliczone trendy dla wszystkich polskich ras mia y niestety tendencj  spadkow . Najwy sz  zaob-
serwowano dla charta polskiego, najni sz  dla polskiego owczarka nizinnego, gdzie równania tren-
dów mia y nast puj c  posta : odpowiednio y = -2,3571x + 19,8857 i  y = -0,6786x + 30,286. Na-
le y podkre li , e ka da rasa psów odznacza si  swoistymi predyspozycjami. Najpopularniejsz
ras  bior c  udzia  w wystawach mi dzynarodowych w Poznaniu by  go czy polski, który jest
u ytkowym, pracuj cym psem my liwskim. Obydwie opisane rasy owczarków s  bardzo dobrymi
stró ami, zarówno zwierz t, np. zagród owiec, jak i domostw. Chart polski jest natomiast typem psa 
o u ytkowo ci sportowej, ale stale zmniejszaj ca si  liczebno  hodowli jest niepokoj ca. 
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Agnieszka Adamiak, Stanis aw Kondracki*, Anna Wysoki ska  

WP YW CZ STOTLIWO CI POBIERANIA NASIENIA NA CECHY  
EJAKULATU W ZALE NO CI OD RASY KNURA 

EFFECT OF THE INTERVAL BETWEEN COLLECTION SEMEN ON 
EJACULATE CHARACTERISTICS DEPENDING ON BREED OF BOAR.  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,Katedra Rozrodu i Higieny Zwierz t,  
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  

*e-mail: sk@uph.edu.pl 
 

Do oszacowania wp ywu cz stotliwo ci pobierania nasienia na cechy fizyczne ejakulatów wy-
korzystano materia  obejmuj cy 52805 ejakulatów pobranych od 335 knurów, w tym od 218 knu-
rów ras czystych (wbp – 38; pbz – 164 i pietrain – 16), 91 knurów miesza ców dwuraswych (pietrain
× duroc – 39 i duroc × pietrain – 52) oraz 26 knurów miesza ców wielorasowych (hypor linia S).
W celu okre lenia efektu cz stotliwo ci pobierania nasienia zebrany materia  pogrupowano na osiem 
grup wed ug kryterium odst pu czasu mi dzy kolejnymi pobraniami ejakulatu. Grup  pierwsz  stano-
wi y ejakulaty, które by y pobierane po jednej dobie od wcze niejszego pobrania. Nast pne grupy sta-
nowi y ejakulaty pobierane od knurów w odst pie kolejnej doby od wcze niejszego pobrania. Ostatni ,
ósm  grup  stanowi y ejakulaty, które by y pozyskiwane powy ej 7 dni od wcze niejszego pobrania,
jednak przerwa nie trwa a d u ej ni  14 dni. O istotno ci ró nic pomi dzy grupami wnioskowano na 
podstawie testu Tukeya.  

Wykazano wp yw cz stotliwo ci pobierania nasienia na cechy fizyczne ejakulatu w zale no ci 
od rasy knura. Wraz z wyd u eniem odst pu czasu mi dzy kolejnymi pobraniami wzrasta a obj to
ejakulatu. W przypadku miesza ców dwurasowych pietrain × duroc oraz knurów hybrydowych 
5-dniowy odst p mi dzy kolejnymi pobraniami wp yn  na uzyskanie najwi kszej obj to ci ejaku-
latu. Z kolei ejakulaty knurów rasy pbz i miesza ców dwurasowych duroc × pietrain mia y najwi k-
sz  obj to  po up ywie 6 dni od poprzedniego pobrania. Knury rasy wbp i pietrain najwi ksz  ob-
j to  mia y po up ywie 8 dni od poprzedniego pobrania. Ejakulaty knurów wi kszo ci ras mia y
najwi ksz  koncentracj  plemników pozyskiwanych po up ywie czasu 8 dni od poprzedniego po-
brania. Najwi kszy przyrost ogólnej liczby plemników w ejakulacie knurów poszczególnych ras 
stwierdzono po up ywie 8 dni od poprzedniego pobrania. Wraz z wyd u aniem odst pu czasu mi -
dzy kolejnymi pobieraniami u knurów wi kszo ci ras zaobserwowano wzrost liczby dawek insemi-
nacyjnych mo liwych do uzyskania z jednego ejakulatu. Najwi cej dawek inseminacyjnych uzy-
skano z ejakulatów pobieranych od knurów po up ywie 8 dni od poprzedniego pobrania (knury hy-
brydowe ponad 23 szt., pietrain × duroc ponad 24 szt., duroc × pietrain ponad 25 szt., pietrain po-
nad 25 szt., pbz ponad 28 szt.).  

Z analizy danych wynika, e wraz ze wzrostem odst pu czasu mi dzy kolejnymi pobraniami
nast powa a stopniowa poprawa cech fizycznych ejakulatów. Stwierdzono, e najbardziej korzystne 
by o pobieranie ejakulatów z zachowaniem przerwy 8-dniowej, bowiem po takiej przerwie od knu-
rów wszystkich badanych ras uzyskiwano jako ciowo najlepsze ejakulaty, tj. o najwi kszej obj to-
ci i najwi kszej koncentracji plemników oraz najwi kszej liczbie plemników wykazuj cych ruch

post powy. Ponadto po takiej przerwie sporz dzono najwi cej dawek inseminacyjnych.  
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Magdalena Bajena, Elwira Wilczy ska, Stanis aw Kondracki* 

WP YW WIEKU KNURA NA CECHY FIZYCZNE EJAKULATU 

EFFECT OF AGE BOAR ON EJACULATE CHARACTERISTICS 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,Katedra Rozrodu i Higieny Zwierz t,  

ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,  
*e-mail: sk@uph.edu.pl 

 
Wp yw wieku knura na cechy fizyczne ejakulatu badano na podstawie 37716 ejakulatów po-

branych od 305 knurów ró nych ras. Ejakulaty pobierano metod  manualn  z cz stotliwo ci  2 razy 
w tygodniu i poddano ocenie wed ug metodyki obowi zuj cej w stacjach unasieniania loch,
uwzgl dniaj c w ocenie podstawowe cechy fizyczne ejakulatu. Zebrany materia  liczbowy podzie-
lono na 16 podgrup wed ug kryterium wieku knura w dniu pobrania ejakulatu. Pierwsz  podgrup
stanowi y ejakulaty pobrane od knurów w wieku 8 miesi cy i m odszych. W ka dej nast pnej pod-
grupie zebrano dane z oceny ejakulatów pobieranych od knurów o dwa miesi ce starszych ni
w grupie poprzedniej. O istotno ci ró nic mi dzygrupowych wnioskowano na podstawie testu 
Tukeya. 

Wykazano wp yw wieku knura na cechy fizyczne ejakulatu. Wraz z wiekiem knurów wzrasta a 
obj to  ejakulatu i ogólna liczba plemników w ejakulacie. Najwi ksz  dynamik  przyrostu obj to-
ci ejakulatu obserwowano w wieku od 8 do 17 miesi cy. W tym okresie rednia obj to  ejakulatu 

zwi kszy a si  rednio o oko o 9 ml na miesi c. W wieku od 18 do 32 miesi cy rednia obj to  
ejakulatu zwi kszy a si  w mniejszym tempie i wynios a tylko 1 ml na miesi c. Najwi kszy przy-
rost ogólnej liczby plemników w ejakulacie stwierdzono do wieku 17 miesi cy ycia knurów.
W wieku powy ej 18 miesi cy przyrost liczby plemników w ejakulacie by  niewielki i trwa  do
wieku oko o 32 miesi cy. Wraz z wiekiem knurów obserwowano spadek koncentracji plemników
w ejakulacie. Najwi kszy spadek koncentracji plemników stwierdzono u knurów w wieku od 9 do
26 miesi cy. W tym okresie spadek koncentracji plemników w ejakulacie wyniós  rednio ponad 55
tys./mm3. U knurów w wieku powy ej 27 miesi cy ycia koncentracja plemników w ejakulacie 
zmniejsza a si  nadal, ale w znacznie mniejszym tempie. Z analizy danych wynika, e wraz z wie-
kiem knurów nast powa  nieznaczny i niepotwierdzony statystycznie spadek ruchliwo ci plemni-
ków. Wraz z wiekiem knurów obserwowano wzrost liczby dawek inseminacyjnych mo liwych do 
uzyskania z jednego ejakulatu. Najwi cej dawek inseminacyjnych uzyskano z ejakulatów pobiera-
nych od knurów w wieku od 24 do 26 miesi cy (ponad 29 dawek inseminacyjnych). U knurów 
w wieku powy ej 26. miesi ca ycia stwierdzono stopniowy spadek liczby dawek inseminacyjnych 
mo liwych do uzyskania z jednego ejakulatu.  
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Marta Bykowska*, Agnieszka Ludwiczak, Marek Stanisz 

OCENA WYBRANYCH CECH JAKO CIOWYCH MI SA DANIELI (DAMA 
DAMA) Z CHOWU FERMOWEGO PO OKRESIE DOJRZEWANIA W 

OPAKOWANIU PRÓ NIOWYM  

ASSESSMENT OF SELECTED QUALITY TRAITS OF MEAT FROM FALLOW 
DEER (Dama dama)AFTER A PERIOD OF MATURATION IN VACUUM 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Ma ych Ssaków i Surowców Zwierz cych,  
ul. S oneczna 1, 62-002 Suchy Las, *e-mail: m.bykowska@gmail.com 

 
With the increasing demand for the meat from farmer fallow deer (Dama dama), there is 

a need to thoroughly analyze the characteristics affecting the technological quality of this type of meat.
The aim of the study was to assess the influence of maturation in vacuum on the physicochemical and
chemical traits of the meat from farmed fallow deer. The study was conducted on a group of 12 fallow
bucks killed with a shot in the neck at the age of 32 months. After chilling the carcasses at 1-2oC for 24 
hours, two samples of muculus semimembranosus were obtained from each carcass. One of the samples 
was vacuum-packed and stored at about 1°C for 14 days. The other sample was examined 24 hours after
slaughter. The physicochemical analysis of the fallow meat included: pH, colour (L*, a*, b*), and water
holding capacity. The water holding capacity was determined with the pressure-driven drip (GHcm2), the 
content of free water (GH%), and the thermal drip. The chemical analysis included: the content of dry 
matter, total protein and intramuscular fat. The acidity of the analysed samples measured 6 hours after
slaughter was pH6 = 5.44. After 24 hours from the slaughter an increase of the pH was recorded up to the
value of pH24 = 5.53, considered as proper for a high quality fallow meat. The fallow meat acidity after
vacuum-aging amounted pH=5.65, and was higher compared to the pH6 and pH24. The pH value recorded 
after vacuum-aging was appropriate and indicated a proper course of processes connected with meat 
maturation. The colour parameters measured after 24 hours from the slaughter amounted: L* = 38.21, 
a* = 12.41, b* = 7.29. After vacuum-aging some changes were observed, including an increase of
brightness up to L* = 39.92, an increase of redness up to a* = 13.50, and a decrease of yellowness up to 
b* = 6.12. However these changes were not significant (P > 0.05). The process of aging in vacuum 
significantly influenced the content of free water (GH%). The value of GH% after 24h from the
slaughter amounted 33.90%, and after the vacuum-aging it decreased to 26.71% (P  0.01). The surface 
of the pressure-driven drip (GHcm2) measured after 14 days in vacuum was also lower (GHcm2 = 4.31) 
in comparison with the measurement made 24h after slaughter (GHcm2 = 6.07) (P  0.01). These results 
indicate that the fallow meat capability to hold free water in its structure increased after the vacuum-
aging. The maturation of meat did not affect (P > 0.05) the thermal drip, which slightly decreased from 
21.83% (24 hours after slaughter) to 21.71% (after 14 days in vacuum). There was no effect of vacuum-
aging on the chemical composition of meat (P > 0.05). The composition of fallow meat examined 24h 
after was: 25.61% dry matter, 22.61% total protein, and 0.82% intramuscular fat. The composition of 
fallow meat examined after aging in vacuum was: 26.25% dry matter, 21.83% total protein and 0.97%
intramuscular fat. The increase of the content of dry matter, even though statistically non significant, was
connected with the drip of meat fluid during the process of maturation. The decrease of total protein
content, also statistically non significant, was connected with the loss of meat fluid along with the solved
proteins and the nonprotein nitrogenous compounds. The results of this study indicate, that the storage of 
fallow meat in vacuum does not decrease the technological quality of meat. On the contrary, after 14
days of storage an increase of the meat technological quality was observed, due to the increased capacity
of fallow meat to hold free water. On the basis of the results it can be concluded that the meat from
farmed fallow deer matured in vacuum for 14 days is characterized by high technological quality. 
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Oliwia Duszy ska-Stolarska*, Milena Górecka, Maria Bogdzi ska 

WP YW POLIMORFIZMU GENU PIT-1 NA WYDAJNO  MLECZN  ORAZ 
POZIOM T USZCZU W MLEKU KRÓW RASY HOLSZTY SKO-FRYZYJSKIEJ

EFFECT OF GENE POLYMORPHISM PIT-1 ON MILK YIELD AND FAT LEVEL 
IN THE MILK OF HOLSTEIN-FRIESIAN COWS 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, 
*e-mail: oliwia-duszynska@wp.pl 

 
Wydajno  mleczna oraz sk ad chemiczny mleka nale  do cech ilo ciowych determinowa-

nych wielogenowo. Jednym z nich jest gen czynnika transkrypcyjnego PIT-1, który wp ywa na wy-
dajno  mleczn  w sposób po redni – poprzez pobudzanie wydzielania hormonu wzrostu oraz pro-
laktyny. Badania nad polimorfizmem w genie PIT-1 wskazuj , i  decyduje on znacz co o wydajno-
ci mlecznej. Ponadto wielu autorów podkre la, i  obecno  allelu A wp ywa korzystnie na ilo  

pozyskiwanego mleka. 
Badaniami obj to 150 krów rasy holszty sko-fryzyjskiej, utrzymywanych w systemie alkie-

rzowym. W badaniach uwzgl dniono redni  wydajno  mleczn , redni  wydajno  t uszczu oraz 
procentow  zawarto  t uszczu w mleku. Materia  badawczy stanowi a krew pobrana z y y jarz-
mowej. Do izolowania DNA u yto zestawu Master Puree Technologies. Polimorfizm genu PIT-1
identyfikowano metod  PCR-RFLP. Analizowano polimorfizm 451 pary zasad z u yciem starterów 
wed ug Dybus i in. Produkt PCR zosta  poddany dzia aniu enzymu restrykcyjnego HinfI przez 
3 godziny w temperaturze 37°C. Fragmenty restrykcyjne rozdzielono w 2% elu agarozowym (Pro-
na). Otrzymano fragmenty restrykcyjne: AA 451 pz (niestrawiony), AB 451, 244, 207 oraz BB 244 
i 207 pz. Identyfikacji dokonano z u yciem markera d ugo ci pUC19/MspI. Dane liczbowe opraco-
wano za pomoc  programu SAS. Do analizy statystycznej wykorzystano analiz  wariancji jedno-
czynnikowej Anova z zastosowaniem testu Scheffe. 

Najkorzystniejszym pod wzgl dem wydajno ci mlecznej okaza  si  genotyp AB. Krowy o tym 
genotypie uzyska y redni  wydajno  mleczn  na poziomie 8633,25 kg. Heterozygoty charaktery-
zowa y si  wy sz  wydajno ci  mleczn  o 413 kg w stosunku do homozygot AA, które osi gn y 
wydajno  mleczn  na poziomie 8219,74 kg. Homozygoty BB wykazywa y si  zdecydowanie naj-
ni sz  wydajno ci  mleczn  w granicach 7993,69 kg, czyli o 639 kg mniej ni  w przypadku hetero-
zygot. Najni szy poziom t uszczu charakteryzowa  mleko pochodz ce od krów heterozygotycznych
(3,92%). W przypadku krów o genotypie AA poziom t uszczu osi gn  najwy szy procentowy 
udzia  w mleku (4,09%). Mleko pochodz ce od homozygot BB wykazywa o warto ci po rednie od-
no nie procentowej zawarto ci t uszczu w mleku (3,96%). 

Polimorfizm w genie PIT-1 odgrywa znacz c  rol  w kszta towaniu si  cech zwi zanych z ilo-
ci  mleka. Badania wielu autorów potwierdzaj  teori , i  obecno  allelu A w genotypie mo e 

wp yn  na wy sz  wydajno  mleczn  u krów rasy holszty sko-fryzyjskiej. Badania w asne do-
wodz , i  osobniki heterozygotyczne reprezentuj  najkorzystniejsze warto ci analizowanych cech.
Identyfikacja genotypu AB i preferowanie krów w hodowli o tym genotypie mo e doprowadzi  do 
poprawy wydajno ci mlecznej u byd a rasy holszty sko-fryzyjskiej. 
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Milena Górecka*, Maria Bogdzi ska, Oliwia Duszy ska-Stolarska  

WP YW UDZIA U RASY NA ATRAKCYJNO  KONSUMENCK  MLEKA 
KRÓW RASY POLSKIEJ HOLSZTY SKO-FRYZYJSKIEJ 

INFLUENCE OF HF PARTICIPATION ON THE CONSUMER 
ATTRACTIVENESS OF MILK POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN COWS 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t,  
Zak ad Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz t, 

*e-mail: milena.gorecka.87@gmail.com 
 

Krowy rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej s  podstawowymi „producentami” mleka, którego 
jako  jest krytycznie oceniana przez konsumentów. Obecnie za najatrakcyjniejsze konsumencko 
uwa a si  mleko o bardzo ma ej zawarto ci t uszczu przy jednocze nie du ej zawarto ci bia ka. 
Osi gni cie tego celu jest mo liwe dzi ki wykorzystaniu w pracach hodowlanych zarówno czynni-
ków rodowiskowych, jak i genetycznych. Prowadzenie selekcji na podstawie czynników genetycz-
nych i rodowiskowych mo e przyczyni  si  do uzyskiwania wysokich wyników produkcyjnych. 
W ród czynników genetycznych wyró ni  mo na mi dzy innymi polimorfizm genetyczny oraz 
wykorzystanie innych ras do doskonalenia genotypu (procentowy udzia  rasy w genotypie). Do 
wa nych czynników rodowiskowych nale y system utrzymania krów.  

Badaniami obj to 299 krów, z czego 150 by o utrzymywanych na uwi zi, a 149 w systemie 
wolnowybiegowym. Na potrzeby badania, w obr bie ka dego systemu utrzymania, krowy podzie-
lono na 4 grupy. Pierwsza grupa krów charakteryzowa a si  95% i wy szym udzia em rasy holsz-
ty sko-fryzyjskiej w genotypie, druga grupa – 90-94%, trzecia – 80-89% oraz czwarta poni ej 79%. 
Niezale nie od systemu utrzymania krów zaobserwowano, e w miar  zwi kszania si  udzia u rasy
holszty sko-fryzyjskiej w genotypie spada a zawarto  bia ka w mleku. Podobn  tendencj  obser-
wowano w ród krów utrzymywanych w stadzie wolnowybiegowym pod wzgl dem zawarto ci
t uszczu w mleku. W stadzie krów utrzymywanych na uwi zi poziom t uszczu w mleku okaza  si
najni szy w ród zwierz t z grupy o udziale rasy holszty sko-fryzyjskiej poni ej 79%. W pozosta-
ych trzech grupach krów, utrzymywanych na uwi zi, poziom t uszczu w mleku by  na podobnym 

poziomie. 
Przeprowadzone badania sugeruj  konieczno  znalezienia równowagi pomi dzy atrakcyjno-

ci  konsumenck  mleka na jak najwy szym poziomie a wysok  op acalno ci  jego produkcji.  
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Iwona Guja*, Anna Stefaniak, Stanis aw api ski 

OCENA STRUKTURY I WIELKO CI HODOWLI SZYNSZYLI W POLSCE 

EVALUATION OF THE STRUCTURE AND SIZE OF CHINCHILLA BREEDINGS
IN POLAND 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej i Drob-
nego Inwentarza, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,  

*e-mail: iwona.guja@ur.krakow.pl  
 

Polska jest wa nym producentem skór futerkowych, zajmuj c drugie miejsce w Europie 
w produkcji skór norczych (7 mln/rok) i lisich (300 tys./rok) oraz pierwsze w produkcji skór szyn-
szylowych. Wielko  produkcji szynszyli jest podawana z du ym rozrzutem, w przedziale od 30 do
60 tys. skór rocznie. Zainteresowanie nimi jako surowcem luksusowym w przemy le futrzarskim
utrzymuje si  na wysokim poziomie, a dobra jako  polskich skór przek ada si  na uzyskiwane 
przez nie ceny. Celem podj tych bada  by a ocena wielko ci i struktury hodowli szynszyli w Polsce. 

Materia  do bada  stanowi y anonimowe ankiety przeprowadzone w ród hodowców w trakcie
wystaw szynszyli. Ankiety zawiera y 10 pyta  dotycz cych problematyki wielko ci hodowli szyn-
szyli w Polsce. Pytania zosta y opracowane we wspó pracy z Krajowym Zwi zkiem Hodowców
Szynszyli. cznie uzyskano 37 ankiet. Na podstawie danych udost pnionych przez Krajowe Cen-
trum Hodowli Zwierz t i Krajowy Zwi zek Hodowców Szynszyli oszacowano liczb  ferm hodow-
lanych i towarowych oraz liczb  samic stada podstawowego utrzymywanych w Polsce. Wielko
krajowej produkcji oraz ceny skór szynszyli w Polsce oszacowano na podstawie danych udost p-
nionych przez domy aukcyjne i firmy zajmuj ce si  obrotem skórami. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykaza y, e zdecydowana wi kszo  ferm zlokalizowana
by a w woj. ma opolskim (43%) oraz l skim (24%). Dla wi kszo ci ankietowanych (78%) fermy
stanowi y uzupe niaj ce ród o dochodu. Wielko  stada podstawowego dla 47% hodowców wyno-
si a do 100 sztuk, dla 28% – 101-300 sztuk, natomiast stada licz ce 301-500 oraz > 500 sztuk repre-
zentowa o po równo 11% ankietowanych. rednia wielko  stada podstawowego wynosi a 172 sa-
mice. Na podstawie danych uzyskanych z KCHZ oraz KZHS oszacowano, e w Polsce dzia aj  384
fermy. Wed ug KCHZ, liczba samic stada podstawowego w 2013 roku wynosi a 6332 sztuki na 45
fermach obj tych ocen  licencyjn . Z danych uzyskanych z Kopenhagen Fur wynika, e Polska pla-
suje si  na trzecim miejscu pod wzgl dem cen uzyskiwanych za skóry regularne w domu aukcyj-
nym KF z warto ci  460 DKK za sztuk . W roku 2011 w Kopenhadze sprzedano 21405 skór po-
chodz cych z Polski, co stanowi o 37% wszystkich sprzedanych skór. W 2014 roku tylko 14% skór 
sprzedanych na aukcji w Kopenhadze pochodzi o z Polski. Wiod ce polskie przedsi biorstwo Obro-
tu Skórami w sezonie od wrze nia 2012 do wrze nia 2013 pozyska o 47 tys. skór szynszyli. Cena za
garbowan  skór  szynszyli standardowej wynosi a od 100 do 160 z . Na podstawie zebranych da-
nych oszacowano, e aktualna wielko  polskiej produkcji szynszyli z przeznaczeniem na skóry
wynosi 90-120 tys. 

Otrzymane wyniki wskazuj , e stan krajowej hodowli szynszyli mo na uzna  za zadowalaj cy.
Obecnie hodowl  szynszyli zajmuje si  kilkaset ferm, które rocznie produkuj  oko o 100 tys. skór.
Liczba produkowanych w Polsce skór szynszylowych stawia nasz kraj w czo ówce producentów. 
Praca wykonana w ramach tematu badawczego DS-3255/2014  
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Micha  Kmiecik*, Sylwia Pa ka, ukasz Migda , Konrad Kozio , Olga Derewicka,  
Dorota Maj, Józef Bieniek 

W A CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE MI NI KRÓLIKÓW  
(M. BICEPS FEMORIS, M. LONGISSIMUS LUMBORUM) YWIONYCH  

W SPOSÓB INTENSYWNY I EKSTENSYWNY 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MUSCLES RABBITS  
(M. BICEPS FEMORIS, M. LONGISSIMUS LUMBORUM) FED INTENSIVE  

AND EXTENSIVE WAY 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydzia  Hodowli i Biologii Zwierz t, Katedra Genetyki i Metod,  

Doskonalenia Zwierz t, al. Mickiewicza 24/2,8 30-059 Kraków, 
*e-mail: m.kmiecik@ur.krakow.pl 

 
Celem bada  by o porównanie królików ywionych w sposób intensywny z królikami ywio-

nymi ekstensywnie oraz ocena przydatno ci ró nych ras do ekstensywnego sposobu utrzymania. 
Do wiadczenie przeprowadzono na królikach jednej rasy, utrzymywanych w tych samych warun-
kach na wolnym powietrzu w prywatnym gospodarstwie rolnym w województwie podkarpackim, 
powiat jasielski, gmina Sko yszyn. Podczas eksperymentu króliki utrzymywano w systemie klatko-
wym. Samo do wiadczenie trwa o od 24 sierpnia 2013 roku do 26 listopada 2013 roku (dla grupy I),
a w grupie II, z uwagi na konieczno  powtórzenia bada , w okresie od 12 listopada 2013 do 26 
marca 2014 roku. Badaniami obj to króliki rasy popielnia skiej bia ej, z hodowli I  PIB w Bali-
cach. Grupa I by a ywiona ad libitum pe noporcjow  pasz  granulowan  o zawarto ci min. 16,5%
bia ka ogólnego, max 14% w ókna surowego i min. 10,2 MJ energii metabolicznej. natomiast grup  
II ywiono mieszank  zbó  z o on  z owsa, pszenicy oraz kukurydzy (70:20:10) oraz sianem ko-
wym. Od 7. dnia ycia do uboju zwierz ta wa ono w odst pach tygodniowych. Uboju zwierz t do-
konywano po 24-godzinnym g odzeniu, zgodnie z przepisami i metodyk  podan  przez Barabasza 
i Bie ka [1]. Rozbiór tuszek oraz szczegó ow  dysekcj  w celu sprawdzenia zawarto ci mi sa ko ci 
i t uszczu wykonano wed ug metodyki opisanej przez Bie ka [2]. 

W a ciwo ci fizykochemiczne mi ni udowych (m. biceps femoris) ró ni  si  statystycznie 
istotnie pod wzgl dem wi kszo ci badanych parametrów. I tak, mi so z chowu ekstensywnego mia-
o istotnie ni sze warto ci pH45 oraz sk adowej barwy czerwonej i sk adowej barwy ó tej w 45. min 

po uboju, jak równie  po 24-godzinnym sch odzeniu. Jasno  barwy nie ró ni a si  istotnie od sie-
bie, natomiast po powtórnym pomiarze (L*24) warto ci tego parametru wzros y (odpowiednio o 1,8 
i 1,49 jednostki). W odniesieniu do w a ciwo ci fizykochemicznych mi ni combra (m. longissimus 
lumborum) stwierdzono statystycznie istotne ró nice mi dzy grupami pod wzgl dem warto ci pH24 
oraz sk adowej barwy czerwonej i sk adowej barwy ó tej. Jasno  barwy (L*45) nie ró ni a si  
istotnie, ale po 24-godzinnym sch odzeniu w obydwu grupach warto ci tego parametru zmala y od-
powiednio o 0,9 i 1,98 jednostki. Stwierdzono statystycznie istotne ró nice mi dzy grupami ywie-
niowymi w odniesieniu do cech przy yciowych, tj. masy cia a i przyrostów dziennych oraz cech
poubojowych, tj.: wydajno ci rze nej i w a ciwo ci fizykochemicznych mi sa króliczego. Ponadto
króliki grupy I ( ywione intensywnie) osi ga y w porównywanych okresach istotnie wi ksz  mas  
cia a oraz przyrosty dzienne. D ugo  odchowu oraz tempo przyrostu tkanki mi niowej przek ada
si  na parametry jako ciowe mi sa (wyciek termiczny, barw , pH). Obserwowane w grupie II (eks-
tensywnej) mniejsze warto ci wiadcz  o lepszej jako ci tego mi sa w stosunku do grupy I. Na pod-
stawie przeprowadzonego do wiadczenia nale y przypuszcza  e wyd u enie okresu odchowu,
a tak e sposób ywienia wp ywa pozytywnie na jako  otrzymywanego produktu, niestety jest ne-
gatywnie skorelowany z przyrostem zwierz t oraz wy szymi kosztami utrzymania. 
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Agata Kokoci ska* 

DOBROSTAN PSÓW WYKORZYSTYWANYCH W ZOOTERAPII 

WELFARE OF DOGS USED IN ANIMAL-ASSISTED THERAPHY 
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz t PAN w Jastrz bcu, Zak ad Zachowania si  Zwierz t, 

*e-mail: a.kokocinska@ighz.pl  
 

Animaloterapia, inaczej zooterapia, to okre lenie terapii z udzia em zwierz t, która opiera si
na za o eniu, e kontakt ze zwierz tami ma pozytywny wp yw na rozwój cz owieka. Przyczynia si
ona do poprawy zarówno stanu psychicznego, jak i fizycznego. Jest naturaln  metod  wspomagania
leczenia i rehabilitacji, której g ówn  zalet  jest czynnik silnie mobilizuj cy do dzia ania w postaci
zwierz t. Najpopularniejsza klasyfikacja i nomenklatura dotycz ca zooterapii jest ta zaproponowana
przez American Pet Partners.  

W j zyku angielskim zooterapia w znaczeniu ogólnym, tj. forma w czania zwierz t do rehabili-
tacji, a tak e nauki i opieki, to tzw. AAI, czyli Animal-Assisted Interventions. Zooterapia w tym zna-
czeniu dalej dzielona jest na trzy kategorie. Pierwsza z nich to AAA (Animal Assisted Activities),
czyli zaj cia z udzia em zwierz t. Jest to forma zabawy i pracy ze zwierz tami, nieb d ca konkretnym
dzia aniem terapeutycznym, tylko wspieraj cym ogólny rozwój i nauk , traktowanym tak e jako ele-
ment urozmaicaj cy codzienne zaj cia. Kolejny typ animaloterapii to AAE (Animal Assisted Educa-
tion), czyli edukacja z udzia em zwierz t. Opiera si  na przekazywaniu wiedzy o zwierz tach i nie
tylko przy ich bezpo rednim udziale. Ostatnia forma to AAT (Animal Assisted Therapy)  stricte
ukierunkowane, celowe dzia anie terapeutyczne, podlegaj ce dokumentacji i ewaluacji. Jest ono inte-
graln  cz ci  leczenia i wspomagania rozwoju. Zooterapi  z udzia em psów nazywamy dogoterapi
lub kynoterapi . Odpowiednio wyszkolony pies mo e pomóc osobie niepe nosprawnej fizycznie lub
umys owo funkcjonowa  bardziej samodzielnie w spo ecze stwie. Zooterapeuci cz sto skupiaj  swoj
uwag  na dzia aniu terapeutycznym ukierunkowanym na popraw  kondycji fizycznej lub/i psychicz-
nej pacjenta, zapominaj c o dobrostanie zwierz cia wykorzystywanego w terapii. Cz sto zwierz ta
pracuj ce ko cz  swoj  dzia alno  z powodu zm czenia psychicznego. Po to, aby temu zapobiec, na-
le y szczegó owo pozna  behawior gatunku, z którym pracujemy, koncentruj c si  przede wszystkim
na sygna ach sugeruj cych zm czenie, nud , frustracj  czy z o . U psów takimi sygna ami mog  by
tzw. sygna y uspokajaj ce. Nale  do nich m.in. odwracanie g owy, sygnalizacja oczami, oblizywanie
nosa, zastygni cie w bezruchu, powolne poruszanie si , machanie ogonem, k adzenie si  czy ziewa-
nie. S  to pierwsze, subtelne sygna y sugeruj ce zaprzestanie danej czynno ci, poniewa  pies czuje si
niepewnie b d  czuje si  zagro ony. Ponadto mo emy zaobserwowa  zachowania zdecydowanie bar-
dziej ekspresyjne, wyra aj ce stres i dyskomfort psychiczny, takie jak podkulenie ogona, k adzenie si
z podkulonym ogonem i ods oni tym brzuchem, k adzenie uszu i opuszczanie g owy. Kolejnym eta-
pem jest ostrzegawcze pokazywanie z bów, wskazuj ce na tzw. agresj  defensywn . Skutki nieodpo-
wiedniej analizy sygna ów ostrzegawczych i ich lekcewa enie mo e mie  tragiczne skutki zarówno
dla pacjenta, jak i zwierz cia.  

Podstawowe problemy zwierz t wykorzystywanych w AAT to: 
–  brak mo liwo ci ekspresji naturalnych potrzeb behawioralnych i socjalnych, 
–  u ywanie nieodpowiednich lub niehumanitarnych metod szkolenia, 
–  nierealne oczekiwania, 
–  niedostosowane pomieszczenia do tego typu terapii, 
–  nara enie bezpiecze stwa zwierz cia, 
–  stres, 
–  monotonia. 
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Katarzyna cka, Stanis aw Kondracki*, Anna Wysoki ska  

MORFOLOGIA PLEMNIKÓW KNURÓW RAS DUROC I PIETRAIN  
ORAZ MIESZA CÓW TYCH RAS 

SPERM MORPHOLOGY OF DUROC AND PIETRAIN BOARS  
AND CROSSBRED BOARS DUROC X PIETRAIN 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierz t,  
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, *e-mail: sk@uph.edu.pl 

 
Rozwój inseminacji w rozrodzie zwierz t zwi zany jest z post pem w ocenie jako ci nasienia. 

Istotnym kryterium oceny jako ci nasienia, a tym samym przydatno ci knurów do rozrodu, jest 
badanie maj ce na celu okre lenie zmian morfologicznych plemników. Badanie to polega na ustale-
niu odsetka plemników ze zmianami morfologicznymi, a tak e zró nicowania form morfologicznie 
zmienionych. Frekwencja plemników o zmienionej morfologii zale y od wielu czynników. Jednym 
z nich jest rasa knura. Osobniki ró nych ras oraz ich miesza ce mog  dawa  ejakulaty o ró nej
obj to ci, koncentracji, ruchliwo ci plemników oraz o ró nym odsetku plemników ze zmianami
morfologicznymi. Celem bada  by a ocena jako ci nasienia knurów miesza ców duroc × pietrain 
oraz czystorasowych knurów ras duroc i pietrain na podstawie cz stotliwo ci wyst powania zmian
morfologicznych plemników. 

Ocen  morfologii plemników obj to 227 ejakulatów pobranych od 20 knurów rasy pietrain, 
duroc i miesza ców tych ras. Z próbek pobranych ejakulatów wykonano preparaty mikroskopowe
do oceny morfologii plemników. Preparaty mikroskopowe barwiono metod  eozyna-barwnik gencja-
nowy. W ka dym preparacie oceniono budow  morfologiczn  500 plemników, wyró niaj c plemniki 
o prawid owej morfologii i morfologicznie zmienione. W ocenie wyszczególniono plemniki ze zmia-
nami g ównymi i podrz dnymi zgodnie z klasyfikacj  Bloma. Dane analizowano wed ug kryterium 
rasy knura. O istotno ci ró nic mi dzy grupami wnioskowano na podstawie testu Tukeya. 

Wykazano wp yw rasy knura na frekwencj  zmian morfologicznych plemników. Stwierdzono 
lepsz  jako  plemników knurów miesza ców ni  knurów czystorasowych. Ejakulaty miesza ców 
zawiera y wi cej plemników o prawid owej budowie – o 4,00% wi cej ni  w ejakulatach knurów 
rasy pietrain i o 5,97% wi cej ni  w ejakulatach knurów rasy duroc (P  0,01). W ejakulatach knu-
rów czystorasowych stwierdzono wi kszy udzia  plemników z wadami g ównymi. W ejakulatach 
knurów rasy duroc frekwencja plemników z wadami g ównymi by a o 2,00% wi ksza (P  0,01),
a w ejakulatach knurów rasy pietrain o 1,18% wi ksza ni  w ejakulatach knurów miesza ców.
W ród g ównych zmian morfologicznych najcz ciej wyst powa y plemniki z bli sz  kropl  proto-
plazmy oraz z silnie zap tlon  witk . Najwi kszy odsetek plemników z bli sz  kropl  protoplazmy 
stwierdzono w ejakulatach knurów rasy pietrain (0,83%). Najwi cej plemników z silnie zap tlon  
witk  stwierdzono w ejakulatach knurów rasy duroc. Jeszcze wi ksze ró nice stwierdzono w zakre-
sie wad podrz dnych. W ejakulatach knurów rasy duroc frekwencja plemników ze zmianami pod-
rz dnymi by a o 9,07% wi ksza (P  0,01), a w ejakulatach kurów rasy pietrain o 5,37% wi ksza 
(P  0,01) ni  w ejakulatach miesza ców. W ród plemników ze zmianami podrz dnymi najcz ciej 
wyst powa y plemniki z dalsz  kropl  protoplazmy na wstawce. W ejakulatach knurów rasy duroc 
stanowi y one 4,14% plemników, a w ejakulatach knurów miesza ców duroc × pietrain tylko 0,59%. 

Miesza ce dwurasowe charakteryzowa y si  istotnie mniejszym odsetkiem plemników zmie-
nionych morfologicznie zarówno pod wzgl dem zmian g ównych, jak i podrz dnych ni  knury ras 
duroc i pietrain. 
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Stanis aw Milewski1*, Katarzyna Z bek1, Zenon Ta ski1,  
Janina Sowi ska2, Jerzy Dzida1, Justyna B a ejak1  

WP YW KWASU -HYDROKSY- -METYLOMAS OWEGO (HMB) 
NA U YTKOWO  MI SN  ORAZ ODPORNO  HUMORALN  U KÓZ 

THE EFFECT OF -HYDROXY- -METHYLBUTYRATE (HMB) ON MEAT 
PERFORMANCE AND HUMORAL IMMUNITY IN GOATS 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Hodowli Owiec i Kóz,  
2 Katedra Higieny Zwierz t i rodowiska, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  

*e-mail: stanislaw.milewski@uwmedu.pl 
 

Mleczne u ytkowanie kóz wi e si  z konieczno ci  wcze niejszego od czenia potomstwa,
co mo e odbi  si  ujemnie na dalszym jego wzro cie i rozwoju. Zatem opracowanie efektywnej
technologii wychowu takich ko l t, a przede wszystkim ich ywienia stanowi istotny problem ba-
dawczy. Wydaje si , e dobrym rozwi zaniem mo e by  wprowadzenie do diety ko l t dodatków
paszowych o charakterze stymulatorów. Jednym z nich jest kwas -hydroksy- -metylomas owy 
(HMB). Jego prekursorem w organizmie jest leucyna, ale równie  egzogenny HMB, otrzymywany 
w wyniku syntezy chemicznej lub mikrobiologicznej. Mo e by  w czony w procesy metaboliczne. 
Wykazano wiele pozytywnych efektów stosowania HMB jako suplementu diety u ludzi i zwierz t,
m.in.: poprawa bilansu azotowego, wska ników hematologicznych, zwi kszenie przyrostów masy
tkanki mi niowej, a tak e stymuluj cy wp yw na mechanizmy obronne, zarówno humoralne, jak
i komórkowe. Wskazuje to na szerokie spektrum oddzia ywania HMB w organizmie i wprowadze-
nie go do diety ko l t o skróconym okresie odchowu przy matkach mo e korzystnie wp yn  na
wyniki odchowu. Zagadnienie to podj to w badaniach, których celem by o okre lenie wp ywu HMB
na wzrost oraz przy yciowe wska niki umi nienia i ot uszczenia ko l t, a tak e ich status zdrowotny.

Do wiadczenie przeprowadzono na 24 kozio kach jedynakach rasy alpejskiej. Po od czeniu 
od matek w wieku 30±3 dni podzielono je na dwie analogiczne grupy, po 12 sztuk w ka dej:
I – kontrolna i II – do wiadczalna. W okresie 60 dni bada  zwierz ta obu grup ywiono takimi sa-
mymi zestawami pasz: preparatem mlekozast pczym WITAMILK 2, prod. Wipasz Olsztyn, mie-
szank  uzupe niaj c  CIELAK 2, prod. Wipasz Olsztyn oraz sianokiszonk  z traw. Kozio ki do-
wiadczalne otrzymywa y HMB podawany z mieszank  uzupe niaj c , w dawkach 50 mg/kg masy 

cia a ko l t. Analizowano: tempo wzrostu – mas  cia a na starcie oraz w 30. i 60. dniu, przyrosty 
dzienne w okresach: 1-30, 31-60 i 1-60 dni; wska niki umi nienia i ot uszczenia  wymiary USG 
przekroju m. longissimus dorsi (m.l.d.) i grubo  t uszczu nad „okiem” pol dwicy na starcie oraz
w 30. i 60. dniu; parametry odporno ci humoralnej  aktywno  lizozymu i ceruloplazminy w oso-
czu oraz koncentracj  gammaglobulin w surowicy krwi w 0., 15., 30. i 60. dniu bada . Stwierdzono, 
e ko l ta otrzymuj ce HMB uzyska y istotnie wy sz  w porównaniu z kontrolnymi mas  cia a

w 30. i 60. dniu bada , odpowiednio: 8,62 i 10,58 kg oraz 14,65 i 17,40 kg (p  0,01). By  to efekt 
wy szych przyrostów dziennych, zw aszcza w pierwszej po owie do wiadczania (p  0,01). Cha-
rakteryzowa y si  one tak e istotnie lepszym rozwojem umi nienia. Ró nice w zakresie wymiarów
przekroju m.l.d. potwierdzono statystycznie w 30. i 60. dniu bada . Równocze nie wykazano istot-
ny wp yw dodatku HMB na badane wska niki immunologiczne. Istotno  ró nic w stosunku do
ko l t kontrolnych potwierdzono statystycznie w zakresie aktywno ci lizozymu (p  0,05) i cerulo-
plazminy (p  0,01) dla 30. i 60. dnia, natomiast pod wzgl dem zawarto ci gammaglobulin dla 15., 
30. i 60. dnia bada . W konkluzji mo na stwierdzi , e HMB wp yn  stymuluj co na ich odpor-
no  oraz tempo wzrostu i rozwój umi nienia. 
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Katarzyna Olczak*, Czes aw Klocek  

ZDOLNO CI UCZENIA M ODYCH KONI HUCULSKICH W DWÓCH 
RÓ NYCH TESTACH Z UWZGL DNIENIEM POZIOMU P OCHLIWO CI 

HUCUL HORSES’ LEARNING ABILITIES IN TWO DIFFERENT TASK TAKING 
INTO CONSIDERATION THEIR LEVEL OF FEARFULNESS 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierz tach, Zak ad Hodowli Trzody Chlewnej  
i Drobnego Inwentarza, *e-mail: olczakkasia@gmail.com 

 
Konie s  zwierz tami wykorzystywanymi w sporcie, rekreacji, do pracy w zaprz gach czy

w hipoterapii. Zdolno ci uczenia tych zwierz t coraz cz ciej staj  si  obiektem zainteresowa  za-
da  badawczych. Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na zdolno ci uczenia jest stres. Prawo Yerke-
sa-Dodsona mówi o optymalnym pobudzeniu fizjologicznym organizmu, które jest konieczne, aby
proces nabywania informacji by  efektywny, jednak e nadmierne pobudzenie obni a zdolno ci po-
znawcze. 

25 m odych koni huculskich w wieku 1-2,5 roku zosta o wykorzystanych w do wiadczeniu (12 
ogierków i 13 klaczek). Zwierz ta poddano dwóm testom dotycz cym zdolno ci uczenia oraz te-
stowi p ochliwo ci. W pierwszym te cie (rozró niania – R) konie mia y za zadanie odró ni  wia-
derko z owsem na podstawie kszta tu i koloru. W trakcie jednej sesji treningowej wiaderka by y
zamieniane miejscami 10-krotnie wed ug ustalonego schematu. Mierzono ilo  wymaganych sesji 
treningowych do momentu, w którym ko  by  w stanie dokona  prawid owego wyboru w 8/10 prób 
(80% jest wynikiem powy ej przypadku). Drugi test (K) polega  na nauczeniu koni pod ania do
przodu i cofania przy u yciu klikera i targetowania (z j. ang. target = cel). Trening polega na tym, 
e ko  musi dotkn  wprowadzonego przez trenera targetu w celu otrzymania nagrody w postaci 

klikni cia i garstki owsa, wykorzystuj c proces warunkowania do wytworzenia skojarzenia pomi -
dzy klikni ciem a nagrod  pokarmow . Trening sk ada  si  z 10 etapów, a jedna sesja treningowa 
trwa a maksymalnie 15 minut. Mierzono czas ka dego etapu oraz liczb  przypomnie , które ko  
otrzymywa , gdy straci  zainteresowanie targetem na oko o 30 sekund. W ostatnim te cie (p ochli-
wo ci – P) mierzono dystans ucieczki koni w reakcji na bodziec stresogenny (nylonowy worek)
oraz po jakim czasie konie powróc  do spo ywania pokarmu. 

Liczba wymaganych sesji treningowych w te cie R ró ni a si  od 2 do 7, co oznacza, e ko  
który wykaza  najs abszy wynik, wymaga  a  7 sesji treningowych do osi gni cia wyznaczonego
kryterium. Czas do zako czenia testu K mie ci  si  w przedziale od 10 do 51 minut (od 1 do 4 sesji 
treningowych). Oznacza to, i  ko , który wykaza  si  najs abszym wynikiem, wymaga  51 minut, 
aby wykona  trzy kroki w przód i trzy w ty  za wprowadzonym targetem. Liczba wymaganych 
przypomnie  w te cie K wynosi a od 1 do 60. 

Dla wszystkich testów porównano grupy ze wzgl du na p e  (Mann-Whitney U test). Istotne ró -
nice zaobserwowano jedynie w te cie p ochliwo ci, porównuj c czas, jaki min  do spo ywania po-
karmu (p = 0,03). Test korelacji rang Spearmana zosta  wykorzystany do okre lenia korelacji mi -
dzy testami. Nie zaobserwowano istotnych korelacji pomi dzy testami uczenia, co sugeruje, i
zdolno ci poznawcze koni s  uzale nione od rodzaju zadania; jest to zgodne z wynikami uzyska-
nymi przez innych badaczy. Istotne korelacje stwierdzono pomi dzy czasem do uko czenia zadania 
w K a dystansem ucieczki w P (r = 0,49, p < 0,05) oraz pomi dzy liczb  wymaganych przypomnie  
w K a dystansem ucieczki w P (r = 0,62, p < 0,05) oraz czasem powrotu do jedzenia w P (r = 0,47, 
p < 0,05). Wyniki te sugeruj  wp yw p ochliwo ci na szybko  uczenia koni z wykorzystaniem kli-
kera i targetowania. 
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Sylwia Sobolewska1*, Anna Le ków2, Marita winiarska3 

OCENA KONSUMENCKA JAJ PRZEPIÓRCZYCH WZBOGACONYCH 
W NIENASYCONE KWASY T USZCZOWE -3 

SENSORY EVALUATION OF EGGS ENRICHED IN -3 FATTY ACIDS FROM 
LAYING QUAILS  

1 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences,  
Department of Animal Nutrition and Feed Management, 

2 University of Wroc aw, Faculty of Biotechnology, 
3 Department of Environment, Animal Hygiene and Animal Welfare, 

*e-mail: sylwia.sobolewska@up.wroc.pl 
 

 
The risk of thrombosis, myocardial infarction and atherosclerosis can be decreased by 

increasing amount of -3 fatty acids in human diet. However, essential fatty acids, due to the 
presence of double bonds, are highly susceptible to oxidation. Oxidation process leads to 
deterioration in the quality of the eggs, causing an unpleasant smell, taste, texture and color. In this 
experiment we used grape pomace as an feed additive which contain resveratrol, to improve quality 
of the eggs enhanced in -3 fatty acids. 

The experiment was conducted on 340 quails divided into 6 groups: control, grape pomace, 
rapeseed oil, rapeseed oil + grape pomace, linseed oil, linseed oil + grape pomace. Quail eggs were 
subjected to sensory evaluation in accordance with established procedure. Eggs were tested when 
they were fresh and after 28 days of cold storage. The differences between treatment means were 
evaluated using the Tukey test. Two levels of significance were presented (P  0.05 and P  0.01). 
All statistical analyses were performed with commercial software  Statistica 10. 
The research is co-financed by the European Union as part of the European Social Fund. 
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Sylwia Sobolewska1*, Marita winiarska2, Anna Le ków3 

PROCESY UCZENIA SI  I KSZTA TOWANIA PAMI CI LIMAKÓW 
Z GATUNKU Limax WYWO YWANE BOD CAMI ZAPACHOWYMI 

BEHAVIORAL STUDIES OF ODOR-INDUCED LEARNING AND MEMORY 
MECHANISMS IN LIMAX 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu,  
1 Katedra ywienia Zwierz t i Paszoznawstwa, 2 Katedra Higieny rodowiska i Dobrostanu Zwierz t, 

3 Uniwersytet Wroc awski, Wydzia  Biotechnologii, 
*e-mail: sylwia.sobolewska@up.wroc.pl 

 
limaki s  obszern  grup  zwierz t bezkr gowych zasiedlaj cych niemal wszystkie rodowi-

ska, z wyj tkiem powietrza. Wyró ni  mo na limaki wodne, wodno-l dowe oraz l dowe. Te ostat-
nie wykazywa  mog  specyficzne dla danego gatunku zachowania, jak mocno rozwini te poczucie 
przynale no ci do danego miejsca lub zdolno  uczenia si  i poznawania. Jednym z najwi kszych
limaków l dowych jest Limax maximus, czyli pomrów wielki. Jest to limak wyst puj cy po-

wszechnie na terenie Polski. Na ca ym wiecie zwierz ta te s u  jako model badawczy do poznania 
ssaczych mechanizmów uczenia si  i kszta towania pami ci, pomimo i  te dwie grupy taksono-
miczne oddzieli y si  od wspólnego przodka ponad 600 milionów lat temu. 

cie ki przetwarzania informacji zapachowych u limaków z gatunku Limax s  analogiczne 
jak u ssaków, np. w przypadku korzystania z sieci przekazywania sygna ów mi dzy komórkami do 
wytworzenia odpowiedzi komórkowej na bodziec zapachowy oraz wykorzystania tlenku azotu do
kontroli powy szych oddzia ywa . Proces uczenia si  i zapami tywania zosta  zlokalizowany w ob-
r bie obwodu centralnego i jest aktywowany dzi ki nauce zapachu. Proces uczenia si  zapachów
„odpychaj cych” polega na powi zaniu substancji zapachowej (stymulanta) z nieprzyjemnym 
bod cem. Proces uczenia zapachu „przyjemnego” wi e si  natomiast z bod cem pozytywnym. 
Tlenek azotu odgrywa rol  czynnika odpowiedzialnego za nauk  i rozpoznawanie bod ców „przy-
jemnych”. 

Celem pracy jest ukazanie zdolno ci rozpoznawania, kojarzenia, uczenia si  i zapami tywania 
wzorców zapachowych skojarzonych z badanymi czynnikami. 
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Sylwia Sobolewska1*, Marita winiarska2, Anna Le ków3 

WP YW DODATKU NIENASYCONYCH KWASÓW T USZCZOWYCH -3, 
CLA ORAZ WYT OKÓW Z WINOGRON NA PARAMETRY KRWI 

PRZEPIÓREK NIE NYCH 

THE EFFECT OF -3 FATTY ACIDS, CLA AND GRAPE POMACE 
SUPPLEMENTATION ON BLOOD PARAMETERS OF JAPANESE QUAILS 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences,  
1 Department of Animal Nutrition and Feed Management, 

2 Department of Environment, Animal Hygiene and Animal Welfare, 
3 University of Wroc aw, Faculty of Biotechnology, 

*e-mail: sylwia.sobolewska@up.wroc.pl 
 

Conjugated linoleic acids (CLA) has multiple biological properties including reduction of the
risk of cardiovascular disease and blood pressure. Many chronic diseases such as atherosclerosis,
hypertension, and cardiovascular disease are caused by lowered intake of -3 fatty acids in human 
diet. Diet enriched in -3 fatty acids decrease blood pressure and degree of platelet aggregation.
Nevertheless, -3 fatty acids are susceptible to oxidation processes because of the double bonds 
presence. During the oxidation processes free radicals are formed. Free radicals increase the aging
process and cause tissues damage. Oxidation process can be prevented by antioxidants addition to
feed. In this experiment, we used grape pomace as a natural antioxidant and linseed oil as a -3 
fatty acids source to enhance health properties of the animal quail model (Coturnix coturnix
japonica). 

The aim of this experiment was to investigate the effect of -3 fatty acids and grape pomace 
in quails diet on Japanese quails’ blood parameters. 

Japanese quails were divided into 6 groups. Blood samples were collected after three months
from the start of experiment. Blood samples were used to determine cholesterol, low-density 
lipoprotein, high-density lipoprotein, very low-density lipoprotein and triglycerides. The differences 
between treatment means were evaluated using the Tukey test. Two levels of significance were 
presented (P  0.05 and P  0.01). All statistical analyses were performed with commercial software 

 Statistica 10. 
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Edyta Wojtas*, Andrzej Zachwieja 

ZALE NO  POMI DZY KONDYCJ  KRÓW MLECZNYCH W OKRESIE 
ZASUSZENIA A WYDAJNO CI , LICZB  KOMÓREK SOMATYCZNYCH 

W MLEKU ORAZ WSKA NIKAMI ROZRODU 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BODY CONDITION OF DAIRY COWS 
DURING THE DRY PERIOD AND PERFORMANCE, THE SOMATIC CELL 

COUNTS IN A MILK AND REPRODUCTIVE INDICATORES 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Hodowli Zwierz t,  

Zak ad Hodowli Byd a i Produkcji Mleka,  
*e-mail: edyta_wojtas@op.pl 

 
 ywienie jest istotnym czynnikiem decyduj cym o stanie zdrowia krów oraz o ilo ci produ-

kowanego mleka. W przypadku krów wysoko wydajnych przyspieszony metabolizm doprowadza 
do gwa townych zmian ich kondycji w zale no ci od fazy cyklu produkcyjnego. Dodatkowo nie-
prawid owe szacowanie potrzeb pokarmowych krów oraz brak precyzyjnego bilansowania dawek
pokarmowych staj  si  podstawow  przyczyn  gro nych zaburze  metabolicznych, prowadz cych
do obni enia wydajno ci w okresie laktacji oraz wyst powania zaburze  zwi zanych z rozrodem. 

Celem bada  by o okre lenie zale no ci pomi dzy kondycj  krów mlecznych w okresie zasu-
szenia a ich wydajno ci  w okresie laktacji, liczb  komórek somatycznych w mleku oraz warto-
ciami wska ników zwi zanych z rozrodem. 

Badania przeprowadzono w dwóch gospodarstwach po o onych w po udniowej cz ci woje-
wództwa wielkopolskiego w latach 2012-2014. Analiz  obj to cznie 107 krów rasy polskiej holsz-
ty sko-fryzyjskiej odmiany czarno-bia ej (56 w stadzie A oraz 51 w stadzie B) od pocz tku okresu 
zasuszenia do momentu zako czenia laktacji. W trakcie bada  zwierz ta utrzymywano wolnosta-
nowiskowo i ywiono kompletn  dawk  pokarmow  (Total Mixed Ration). W stadzie A rednia
wydajno  wynosi a 11 035 kilogramów mleka, a w stadzie B 10 572 kilogramów. Podstaw  bada  
by a palpacyjno-wzrokowa ocena stopnia ot uszczenia krów w pi ciopunktowej skali BCS (z do-
k adno ci  do 0,25 pkt.), której dokonywano komisyjnie raz w miesi cu. W zale no ci od uzyska-
nych ocen krowy by y podzielone na grupy: I –  3 pkt., II – od 3,25 do 3,5 pkt., III –  3,75 pkt.
Dodatkowo z dokumentacji hodowlanej oraz wyników warto ci u ytkowej pozyskano dane doty-
cz ce poziomu wydajno ci, liczby komórek somatycznych oraz dane o d ugo ci okresu mi dzyci -
owego, okresu mi dzywycieleniowego i wska nika inseminacji. Uzyskane podczas bada  wyniki

poddano analizie w programie Statistica 9.0 z wykorzystaniem testu jednoczynnikowej analizy wa-
riancji oraz programu Excel (wspó czynniki korelacji Pearsona). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono wyst powanie zale no ci pomi dzy kondycj  
krów a ich wydajno ci , jako ci  cytologiczn  produkowanego mleka oraz wska nikami p odno ci.
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Anna Zwyrzykowska1*, Sylwia Sobolewska2, Robert Kupczy ski1,  
Janusz Orda2, Ma gorzata Korzeniowska3 

WP YW SPRZ ONEGO KWASU LINOLOWEGO NA ZAWARTO  
KWASÓW T USZCZOWYCH W Ó TKU PRZEPIÓREK JAPO SKICH 

THE EFFECT OF DIETETARY CONJUGATED LINOLEIC ACID ON EGG 
YOLK FATTY ACIDS IN LAYING JAPANESE QUAIL 

1 Wroc aw University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Biology and Animal Science, 
Department of Environment, Hygiene and Animal Welfare,   

2 Wroc aw University of Environmental and Life Sciences, Department of Animal Nutrition  
and Feed Management,  

3 Wroc aw University of Environmental and Life Sciences, Department of Animal Products Technology  
and Quality Management,  

*e-mail: anna.zwyrzykowska@up.wroc.pl 
  

Conjugated linoleic acid (CLA) is a mixture of positional and geometrical isomers of
linolic acid (C18:2 c-9, c-12) and is present naturally at the highest concentrations in food
products derived from ruminant animals. The CLA was shown to have multiple beneficial
properties, such as anticarcinogenic, and fat-reducing effects in animal models. Other 
beneficial effects of CLA are immunity-enhancing activity in chickens. Dietary fats were 
shown to change the fatty acid composition of egg yolk, adipose tissue and liver of laying
hens. The main objective of this study was to determine the effects of dietary CLA on quail 
egg fatty acid content. All procedures involving quail were approved by the Wroc aw
University of Environmental and Life Sciences Animal Care and Use Committee. Animals
were divided into 5 groups by the analogue method. This assessment was carried out from 
May to July 2014. The study was conducted on 125 female Japanese quail (Coturnix 
japonica). Animals were maintained in cages (5 inviduals per cage) with a light regimen of
16L:8D and were fed a diet containing: I – control group 25 birds, 2% sunflower oil; II – 25 
birds, 0,5% CLA (BASF); III – 25 birds, 2% CLA (BASF); IV – 25 birds, 0,5% CLA 
(Chemically obtained); V – 25 birds, 2% CLA(Chemically obtained). During the 
experiment fresh eggs were collected 3 times: in the beginning in the middle and in the end 
of the experiment. Physical and chemical properties of eggs were analyzed.Fatty acid 
profile was determined in representative samples after lipid extraction with Folch solution. 
Lipids dissolved in hexane were methylated by sodium methoxide and borontrifluoride 
(Sigma-Aldrich, Poznan, Poland) and fatty acid profile was analyzed on an Agilent 
Technology gas chromatograph (a 100 m capillary column CP Sil 88 WCOT, 100-m × 0.25 
mm). Temperature of an injector and detector were set at 250°C and 255°C, the oven 
initially 70°C, was increasing by 13°C/min to 175°C, held for 27 min, then increased by 
4°C/min to 215°C, held for 31 minutes and programmed at 10°C/min to a final temperature
of 225°C. The flow rate of helium was 1.62 ml/minute, a 1:34 split mode and a flame-
ionization detector used. Fatty acid content was calculated (g/100 g) according to the
theoretical response factors. Mixture of fatty acids standards was run to identify the fatty
acids in the samples. In conclusion, the applied additives caused the cholesterol level in the 
yolk to significantly decrease. It was also stated that the content of polyunsaturated fatty acids
increased and decrease ratio of n-6/n-3.  
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Skrzypczak Wies aw*, Kurpi ska Anna, Jarosz Agnieszka, ukasz Sta ski 

MO LIWO  APLIKACYJNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADA  
PROTEOMICZNYCH 

THE USE OF PROTEOMICS RESEARCH IN DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC 
APPLICATION 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, 
ul. Doktora Judyma 6, 71-466 Szczecin, *e-mail: wieslaw.skrzypczak@zut.edu.pl 

  
Proteomika daje mo liwo  jednoczesnej analizy ogromnej ilo ci bia ek obecnych w danym cza-

sie, w danym uk adzie biologicznym, np. w osoczu krwi. Zastosowanie innowacyjnych metod anali-
tycznych umo liwia precyzyjn  i wiarygodn  ich identyfikacj  oraz ocen  ekspresji. Bia ka mog  by  
markerami umo liwiaj cymi np. ocen  stanu zdrowia, tempo rozwoju, wp yw rodowiska na orga-
nizm, a tak e u atwiaj cymi wczesn  diagnoz  zaburze  czynno ciowych. Analiza zmian ekspresji 
takich bia ek w powi zaniu z ich funkcj  (analiz  szlaków molekularnych) mo e by  przydatna  
w sterowaniu procesami metabolicznymi, w celu lepszego wykorzystania potencja u produkcyjnego 
zwierz t. Techniki proteomiczne s  w niewielkim stopniu wykorzystywane w badaniach fizjologicz-
nych zwierz t gospodarskich, pomimo e wyniki tych bada  mog  dostarczy  wiele istotnych infor-
macji poznawczych, a równocze nie przydatnych w praktyce zootechnicznej. W badaniach przeanali-
zowano proteom osocza krwi dojrza ych p ciowo ja ówek przed inseminacj , w kolejnych miesi cach 
ci y oraz w pierwszych dwóch miesi cach laktacji, a tak e ró nice w profilach bia kowych. Poszu-
kiwano markerów wiadcz cych o zmianach czynno ciowych organizmu krów, zwi zanych ze stop-
niowym wzrostem i dojrzewaniem p odu, a pod koniec ci y – równie  z przygotowaniem gruczo u 
mlekowego do laktacji, regeneracj  uk adu rozrodczego po porodzie oraz przygotowywaniem organi-
zmu do nowego zap odnienia i ci y. Poszukiwano tak e zale no ci pomi dzy ekspresj  bia ek 
wska nikowych a zmianami koncentracji wybranych wska ników biochemicznych krwi. Badania 
przeprowadzono na 10 ja ówkach/pierwiastkach rasy polskiej holszty sko-fryzyjskiej, odmiany czar-
no-bia ej, wyrównanych pod wzgl dem genetycznym (> 95% HF), pochodz cych od jednego ojca 
(pó siostry). Analizy proteomiczne obejmowa y: elektroforez  dwukierunkow  (2DE); analiz  bioin-
formatyczn  ró nic w ekspresji bia ek (PDQuest 8.0), spektrometri  mas (MALDI-TOF MS). W oso-
czu krwi oznaczano koncentracj : bia ka ca kowitego, albumin, mocznika, kreatyniny endogennej, 
triglicerydów, cholesterolu ca kowitego, lipoprotein (HDL), sodu, potasu, chlorków, wapnia, magne-
zu, cynku, miedzi, elaza. Oznaczano tak e ca kowit  zdolno  wi zania elaza (TIBC) i ci nienie 
osmotyczne osocza oraz wyliczano koncentracj  lipoprotein o niskiej g sto ci (LDL). Wykazano, e 
intensywne zmiany czynno ciowe dokonuj ce si  w organizmie ci arnej i laktuj cej krowy uzyskuj  
potwierdzenie na poziomie ekspresji bia ek. Intensywne zmiany ekspresji zwi zane by y z gospodark  
lipidow , obron  immunologiczn , krzepni ciem krwi, a tak e przebudow , regeneracj  i obron  ko-
mórek i tkanek. Ciekawe zale no ci obserwowano zw aszcza pomi dzy zmianami w ekspresji apoli-
poprotein (A-1, E, A-IV, J) a zmianami koncentracji cholesterolu ca kowitego, HDL, LDL i triglice-
rydów. Bardzo inspiruj ce obserwacje poczyniono tak e w ramach analizy zmian ekspresji bia ek  
i ró nic wska ników produkcyjnych badanych krów (uzyskanych na podstawie oceny ich pó niejsze-
go u ytkowania, np. wydajno ci mlecznej, d ugo ci okresu mi dzyci owego, przyczyn brakowania  
i in.). Dla przyk adu analizowano zale no ci pomi dzy ró nicami ekspresji bia ek w 30. i 60. dniu 
pierwszej laktacji a wydajno ci  mleczn  w dwóch grupach krów (pierwszej: o redniej wydajno ci,  
z dwóch-trzech laktacji – 10 826 kg, drugiej: o ni szej wydajno ci – 7 727 kg). Badania te by y nakie-
rowane na poszukiwanie bia kowych markerów osocza krwi w celu prognozowania potencjalnej wy-
dajno ci mlecznej. Uzyskano bardzo interesuj ce dane; nale y je jednak traktowa  jako pilota owe  
i potwierdzi  w badaniach na du ej grupie osobników. 
Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2010-2013 jako projekt NN311112538. 
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