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Warszawa, prof. dr hab.Marian Różycki — Kraków-Balice, prof. dr hab.Zdzisław
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POLIMORFIZM 11 LOCI MIKROSATELITARNYCH
U BYDŁA RASY POLSKIEJ CZERWONEJ*

B a r b a r a W i t e k - Z a w a d a, A n n a R a d k o

Instytut Zootechniki, Dział Immuno- i Cytogenetyki Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa

Analizowano polimorfizm 11 markero´w mikrosatelitarnych u 38 sztuk bydła rasy polskiej
czerwonej. Wykorzystano markery: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115,
TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225 i BM1824 wchodzące w skład komercyj-
nie dostępnego zestawu do kontroli pochodzenia u bydła. Do identyfikacji poszczego´lnych
alleli wykorzystano technike˛ automatycznej analizy długos´ci amplifikowanych fragmen-
tów. Zaobserwowano ogo´łem 86 alleli w 11 loci. Najwie˛kszą liczbą alleli charakteryzował
się locus TGLA53 (11 alleli). Najwyz˙sze wartos´ci heterozygotycznos´ci i indeksu polimor-
fizmu stwierdzono natomiast dla locus ETH3 (H = 0,840, PIC = 0,822), a najniz˙sze dla
SPS115 (H = 0,651, PIC = 0,622). S´rednia heterozygotycznos´ć wyniosła 0,770.
Prawdopodobien´stwo wykluczenia PE dla pojedynczych markero´w wahało sięmiędzy
0,445 a 0,650, a PEc dla 11 loci wyniosło 0,999916.

Genom organizmo´w eukariotycznych zawiera zaro´wno sekwencje kodujac̨e jak
i stanowiące zdecydowana˛ większość genomu sekwencje niekodujac̨e. W rejonach
niekodujących znajdująsię równomiernie rozmieszczone sekwencje mikrosatelitar-
ne zwane ro´wnieżmikrosatelitami. Sa˛ to sekwencje DNA o długos´ci średnio od 60
do 300 par zasad. Składaja˛ się one zwykle z 10 – 50 tandemowych powto´rzeń
motywów o długości 1 – 6 par zasad. Sekwencje te charakteryzuja˛ się wysokim
stopniem polimorfizmu, co czyni je idealnymi markerami genetycznymi (Hirano
i in., 1996; Vaiman i in., 1994). Szybki rozwo´ j technik molekularnych umoz˙liwił
szerokie zastosowanie mikrosatelito´w w analizie zro´ żnicowania zaro´wno we-
wnątrz- jak i międzyrasowego (Janik i in., 2001; Moazami-Goudarzi i in., 1997;
Maudet i in., 2002; Radko i in., 2005), mapowaniu genetycznym (Bishop i in.,
1994) oraz w identyfikacji osobniczej i kontroli rodowodo´w (Glowatzki-Mullis
i in., 1995).

* Praca wykonana w ramach działalnos´ci statutowej IZ, temat nr 3116-1.



Celem niniejszej pracy było okres´lenie polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA
w 11 loci u bydła rasy polskiej czerwonej pochodzac̨ego ze stad zachowawczych
oraz u bydła, kto´re ma byc´ włączone do programu ochrony zasobo´w genetycznych.

Materiał i metody

Materiał stanowiły pro´bki krwi obwodowej od 25 sztuk kro´w rasy polskiej
czerwonej pochodzac̨ych ze stad zachowawczych od hodowco´w indywidualnych
oraz od 13 sztuk kro´w przeznaczonych do obje˛cia programem ochrony zasobo´w
genetycznych.

Krew pobierana była do probo´wek zawierających EDTA i przechowywana
w – 20oC. Genomowy DNA izolowano z leukocyto´w metodątrawienia proteinaza˛
K (Kawasaki, 1990).

Analizowano 11 markero´w mikrosatelitarnych rekomendowanych do kontroli
pochodzenia u bydła. Wybrane loci to: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10,
SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225 i BM1824. Sekwencje te
poddawano amplifikacji w reakcji PCR typu multipleks przy uz˙yciu znakowanych
fluorescencyjnie sekwencji starterowych wchodzac̨ych w skład komercyjnego
zestawu StockMarks for Cattle Bovine Genotyping Kit (firma Applied Biosys-
tems), zgodnie z protokołem producenta. Reakcje prowadzono w termocyklerze
GeneAmp 9600 PCR System (Applied Biosystems). Produkty rozdzielano elektro-
foretycznie na sekwenatorze DNA ABI PRISM 377 (Applied Biosystems) w z˙elu
poliakrylamidowym w warunkach denaturujac̨ych, w obecnos´ci wewnętrznego
standardu wielkos´ci ROX 500 (Applied Biosystems). Odczyt sygnału fluorescencji
był zapisywany i analizowany przy uz˙yciu programu Gene Scan v 2.1 (Applied
Biosystems). Na podstawie uzyskanych wyniko´w, za pomoca˛ progamu Genotyper
2.0 (Applied Biosystems) ustalano genotypy badanych zwierzat̨. Poprawnos´ć
uzyskanych genotypo´w była weryfikowana w oparciu o wyniki uzyskane dla pro´bki
referencyjnej o znanym genotypie.

Na podstawie cze˛stości występowania ustalonych alleli w poszczego´ lnych loci,
obliczono stopien´ heterozygotycznos´ci H według wzoru (Nei i Roychoudhury,
1974):

H = 1 – ∑ g2
i

n

i = 1

gdzie:
n — liczba osobniko´w,
qi — częstość allelu i w danym locus.
Dla badanych loci okres´lono również indeks stopnia polimorfizmu PIC (ang.

polymorphic information content) (Botstein i in., 1980)

PIC = 1 – 
∑

n

i = 1
p2

i

 – ∑

n – 1

i = 1
∑

n

j = i +1
2p2

i p
2
j
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gdzie:
pi — czestos´ć allelu i-tego,
pj — częstość allelu j-tego.
Ponadto, obliczono prawdopodobien´stwo wykluczenia niewłas´ciwego rodzica —

PE dla poszczego´lnych loci (Jamieson, 1965).

PE = ∑
a

i =1
pi(1 – pi )

2 – ∑
a

i = 2
∑
i–1

j = i
(pi pj)

2 [4 – 3(pi + pj)]

pi; pj — częstości alleli i-tego i j-tego w populacji.
Na podstawie uzyskanych wartos´ci PE dla poszczego´ lnych loci oszacowano

łączne prawdopodobien´stwo wykluczenia — PEc dla c-locus (Fredholm i Wintero,
1996).

PEc = 1 – (1 – PElocus 1)(1 – PElocus 2)...(1 – PElocus n)

Wyniki

Uzyskane wyniki analizy polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA na podstawie
następujących markero´w: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115,
TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225 i BM1824 zostały przedstawione
w tabeli 1. W badanych 11 loci mikrosatelitarnych stwierdzono ogo´ łem obecnos´ć
86 alleli. W poszczego´ lnych loci występowała różna liczba alleli. Najwyz˙szą ich
liczbę zaobserwowano dla locus TGLA53 (11). Wysoka˛ liczbą alleli charak-
teryzowały sięrównież TGLA227 (10) oraz TGLA122 i INRA23 (po 9). Z kolei,
najniższą liczbę alleli stwierdzono w locus BM1824 (5). Zaobserwowane allele
występowały w poszczego´ lnych loci z różnymi częstościami (tab. 1).

Na podstawie wyliczonych cze˛stości występowania zidentyfikowanych alleli
określono polimorfizm 11 sekwencji mikrosatelitarnych DNA u badanej rasy bydła,
poprzez oszacowanie wspo´ łczynnika heterozygotycznos´ci — H oraz indeksu
stopnia polimorfizmu — PIC. Wszystkie analizowane loci charakteryzowały sie˛
wysokim stopniem heterozygotycznos´ci, o wartości wynoszącej powyżej 0,6.
Współczynnik H mieścił się w zakresie od 0,651 (dla SPS115) do 0,840 (dla
ETH3). Średnia oczekiwana heterozygotycznos´ć wyniosła 0,770.

Wskaźnik PIC charakteryzuje stopien´ polimorficzności danego locus. Otrzyma-
ne wartos´ci stopnia polimorfizmu były wysokie dla wszystkich loci i przekraczały
wartość 0,5. Do najbardziej polimorficznych loci nalez˙ały: ETH3 (8 alleli,
PIC = 0,822), ETH225 (7 alleli, PIC = 0,801), TGLA53 (11 alleli, PIC = 0,797),
INRA23 (9 alleli, PIC = 0,786), TGLA227 (10 alleli, PIC = 0,783) i BM2113
(8 alleli, PIC = 0,783).

7Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy pc



Tabela 1. Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy polskiej czerwonej
Table 1. Polymorphism of 11 microsatellite loci in Polish Red cattle

Locus
Liczba alleli
No. of alleles

Allele
Alleles

Częstość
występowania

poszczego´ lnych alleli
Frequency of alleles

H PIC PE

1 2 3 4 5 6 7

TGLA227 10 77 0,026 0,809 0,783 0,628
79 0,013
81 0,263
83 0,211
87 0,026
89 0,079
91 0,250
93 0,053
97 0,066
99 0,013

BM2113 8 121 0,026 0,811 0,783 0,624
125 0,039
127 0,237
131 0,026
133 0,053
135 0,211
137 0,197
139 0,211

TGLA53 11 146 0,013 0,817 0,797 0,653
154 0,026
158 0,118
160 0,329
162 0,053
164 0,053
166 0,092
168 0,079
170 0,197
172 0,026
178 0,013

ETH10 7 213 0,013 0,724 0,679 0,493
215 0,026
217 0,355
219 0,355
221 0,118
223 0,079
225 0,053

SPS115 7 248 0,553 0,651 0,622 0,445
250 0,092
252 0,079
254 0,026
256 0,105
258 0,013
260 0,132

8 B. Witek-Zawada i A. Radko



cd. tab. 1 — Table 1 contd.

1 2 3 4 5 6 7

TGLA126 7 113 0,013 0,678 0,630 0,437
115 0,474
117 0,263
119 0,039
121 0,039
123 0,158
125 0,013

TGLA122 9 141 0,053 0,763 0,731 0,563
143 0,316
147 0,053
149 0,013
151 0,342
153 0,092
157 0,013
163 0,053
171 0,053
173 0,013

INRA23 9 198 0,039 0,810 0,786 0,633
200 0,171
202 0,013
204 0,026
206 0,145
208 0,184
210 0,026
212 0,026
214 0,316
216 0,053

ETH3 8 109 0,053 0,840 0,822 0,608
117 0,276
119 0,105
121 0,132
123 0,039
125 0,184
127 0,132
129 0,079

ETH225 7 140 0,171 0,825 0,801 0,650
144 0,132
146 0,118
148 0,211
150 0,250
152 0,079
154 0,039

BM1824 5 178 0,329 0,742 0,696 0,501
180 0,250
182 0,263
188 0,132
190 0,026

9Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy pc



Przeprowadzona analiza prawdopodobien´stwa wykluczenia niewłas´ciwego ro-
dzica — PE wykazała, z˙e użycie pojedynczego markera mikrosatelitarnego daje
prawdopodobien´stwo zidentyfikowania niewłas´ciwego rodzica wynoszac̨e od 0,445
do 0,650, podczas gdy łac̨zne użycie 11 markero´w dało PEc= 0,999916.

Omówienie wyników

W przeprowadzonych badaniach okres´lano genotypy badanych zwierzat̨
w 11 loci mikrosatelitarnych. Wybrane do badan´ markery wchodza˛ w skład zestawu
StockMarks for Cattle Bovine Genotyping Kit i sa˛ zalecane przez Mie˛dzynarodowe
Towarzystwo Genetyki Zwierzat̨ — ISAG do kontroli pochodzenia u bydła.
Markery te zostały wytypowane do kontroli rodowodo´w z uwagi na ich duz˙y
polimorfizm, wyrównane cze˛stości występowania alleli w poszczego´ lnych loci oraz
dobry i powtarzalny rozdział elektroforetyczny na z˙elu poliakrylamidowym.

W badaniach własnych wykazano, z˙e u badanych sztuk bydła rasy polskiej
czerwonej omawiane markery charakteryzuja˛ się wysokim polimorfizmem. Wyli-
czone wartos´ci współczynnika heterozygotycznos´ci oraz indeksu stopnia polimor-
fizmu wyniosły powyżej 0,6.

Najbardziej polimorficznymi loci, dla kto´rych wartos´ci H i PIC wyniosły
powyżej 0,8, były ETH3 (H = 0,840 i PIC = 0,822) i ETH225 (H = 0,825 i PIC
= 0,801).

Wcześniejsze analizy polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA u bydła polskiego
czerwonego przeprowadzone na podstawie omawianego zestawu markero´w rów-
nieżwykazały wysokie wartos´ci omawianych wskaz´ników, które dla H wyniosły od
0,61 do az˙ 0,84, a wartos´ci PIC były wyższe od 0,5. W badaniach tych najwyz˙szy
polimorfizm zaobserwowano w loci TGLA227, BM2113 i INRA23, dla kto´rych
wyliczone wartos´ci PIC i H wyniosły ponad 0,8 (Radko i in., 2004).

Najniższy polimorfizm w przeprowadzonych badaniach własnych stwierdzono
w locus SPS115, dla kto´rego otrzymano najniz˙sze wartos´ci H i PIC, wynoszące
odpowiednio 0,651 i 0,622, natomiast badania wczes´niejsze wykazały najniz˙szy
polimorfizm w loci TGLA122 oraz TGLA126, dla kto´rych wartos´ci PIC i H wynio-
sły odpowiednio 0,56 i 0,63 oraz 0,57 i 0,61 (Radko i in., 2004).

Średnia oczekiwana heterozygotyczos´ć dla 11 sekwencji mikrosatelitarnych
wyniosła 0,77. Tak wysoka˛ w porównaniu z innymi rasami s´redniąwartość Hśr dla
rasy polskiej czerwonej (pc) stwierdzono juz˙ wcześniej w badaniach przeprowadzo-
nych przez Grzybowskiego i Prusak (2004). W badaniach tych Hśr dla rasy pc
wyniosła 0,703 i była wyz˙sza niżu innych ras bydła europejskiego. U rasy tej
stwierdzono ro´wnież największą liczbę alleli — w 26 analizowanych loci mikro-
satelitarnych zidentyfikowano 193 allele (Grzybowski i Prusak, 2004).

W przedstawionych badaniach dokonano ro´wnież oceny przydatnos´ci wy-
branych markero´w mikrosatelitarnych do kontroli pochodzenia u bydła rasy pc.
Miarą przydatnos´ci markerów molekularnych do weryfikacji pochodzenia jest
prawdopodobien´stwo wykluczenia niewłas´ciwego rodzica — PE. Przeprowadzone

10 B. Witek-Zawada i A. Radko



badania wykazały, z˙e użycie pojedynczego markera mikrosatelitarnego daje praw-
dopodobien´stwo zidentyfikowania niewłas´ciwego rodzica wynoszac̨e od 0,445 do
0,650, podczas gdy łac̨zne użycie 11 markero´w daje niemal 100% prawdopodobien´-
stwo wykluczenia niewłas´ciwego rodzica (PEc = 0,999916).

Stwierdzony duz˙y polimorfizm badanych 11 loci wskazuje jednoznacznie na
ich przydatnos´ć w badaniu zmiennos´ci genetycznej oraz moz˙liwości wykorzystania
ich w kontroli pochodzenia bydła rasy polskiej czerwonej.
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BARBARA WITEK-ZAWADA, ANNA RADKO

Polymorphism of 11 microsatellite loci in Polish Red cattle

SUMMARY

The polymorphism of 11 microsattelite markers was analysed in 38 Polish Red cattle. Markers
TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225 and
BM1824 from a commercially available kit for cattle parentage verification were used. The allele
identification was performed using automated DNA sizing technology. A total of 86 alleles in 11 loci
were detected. Locus TGLA53 was found to have the highest number of alleles (11). The highest values
of heterozygosity (H) and polymorphism information content (PIC) were observed for locus ETH3
(H = 0.840, PIC = 0.822), and the lowest for locus SPS115 (H = 0.651, PIC = 0.622). The average
heterozygosity was 0.770. The probability of exclusion (PE) ranged from 0.445 to 0.650 for individual
markers. PEc calculated for all 11 loci was 0.999916.

Key words: cattle, Polish Red, polymorphism, microsatellite markers
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OCENA WIELKOŚ CI REGIONÓ W JĄDERKOTWÓ RCZYCH (NOR)
U ŚWIŃ RASY PUŁAWSKIEJ*

B a r b a r a D a n i e l a k - C z e c h1, E w a S ł o t a1, M a r e k B a b i c z2,
A n n a K o z u b s k a - S o b o c i n´ s k a1, B a r b a r a R e j d u c h1

1Instytut Zootechniki, Dział Immuno- i Cytogenetyki Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa
2Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 13,

20-950 Lublin

Celem badan´ była ocena warianto´w wielkości regionów jąderkotwórczych jako markero´w
genetycznych przydatnych do charakterystyki s´wiń rasy puławskiej. Metodą barwienia
Ag-I i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) zidentyfikowano polimorfizm wielkos´ci
regionów jąderkotwórczych (NOR) u 16 s´wiń rodzimej rasy puławskiej. Na podstawie
mikroskopowej i komputerowej analizy obrazu sklasyfikowano cztery warianty wielkos´ci
sygnałów fluorescencyjnych, specyficznych dla rDNA oraz depozyto´w srebrowych w ob-
szarach jąderkotwo´rczych. Generalnie, proporcje sygnało´w rDNA i depozyto´w sreb-
rowych w chromosomach 8. i 10. pary były podobne. Uzyskane rezultaty sugerują, z˙e
markery te mogą byc´ wykorzystane do charakterystyki rasy puławskiej.

W genomie s´wini domowej rybosomalny DNA tworzy dwie klasy tandemowo
powtarzalnych sekwencji. Gło´wna klasa, kodujac̨a 18S, 5,8S i 28SRNA(18S+28S
rRNA) występuje w miejscach drugorze˛dowej struktury chromosomo´w pary 8.
(RNR1), pary 10. (RNR2) i pary 16. (RNR3) (Toga-Piquet i in., 1984; Miyake i in.,
1988; Bosma i in., 1991; Mellink i in., 1991; 1994; Danielak-Czech i in., 1999).
Natomiast druga koduje 5SRNA i występuje tylko na chromosomach 14. pary
(RN5S) (Lomholt i in., 1995; Mellink i in., 1996).

Badania przeprowadzone metoda˛ fluorescencyjnej hybrydyzacjiin situ (FISH)
ze specyficzna˛ sondąDNA wykazały, że lokalizacja sekwencjiRNR1 i RNR2
odpowiada depozytom srebrowym w miejscu regiono´w jąderkotwórczych (Ag-
NOR) (Solinas-Toldo i in., 1992; Danielak-Czech i in., 1999).

* Praca wykonana w ramach działalnos´ci statutowej IZ, temat nr 3210.1.



Zarówno sygnały fluorescencyjne rDNA, jak i depozyty srebrowe na chromo-
somach charakteryzujac̨ych sięobecnos´cią regionów jąderkotwórczych, wykazują
wyraźną zmiennos´ć wielkości. Zmiennos´ć sygnałów FISH pod względem wielko-
ści i intensywnos´ci jest rezultatem zmiennej liczby powto´rzonych sekwencji rDNA,
podczas gdy zro´ żnicowanie wielkos´ci Ag-NOR wiąże sięz poziomem jej aktywno-
ści transkrypcyjnej. Zjawisko to, szczego´ lnie w odniesieniu do pary 10., spełnia
kryteria polimorfizmu i w związku z tym polimorficzne regiony jad̨erkotwórcze
zaliczono do kategorii markero´w chromosomowych. Polimorfizm wielkos´ci NOR
analizowany był u licznych ras s´wiń (Mellink i in., 1994; Słota, 1998; S´witoński
i in., 1997 a, b). Takz˙e w Polsce, stosujac̨ technikęFISH objęto badaniami rasy:
polskąbiałą zwisłouchą, Duroc, Pietrain, wielka˛ białą polskąi Hampshire (Danie-
lak-Czech i in., 1999).

Celem badan´ była charakterystyka s´wiń rasy puławskiej na podstawie mar-
kerów chromosomowych dotyczac̨ych wielkości regionów jąderkotwórczych.

Materiał i metody

Analizącytogenetyczna˛ przy zastosowaniu technik FISH i Ag-I obje˛to 16 świń
rasy puławskiej pochodzac̨ych z gospodarstw indywidualnych (4 knury) i Gos-
podarstwa Dos´wiadczalnego (Czesławice) Akademii Rolniczej w Lublinie
(12 loch).

Przedmiotem analiz były preparaty chromosomo´w metafazowych, otrzymanych
po rutynowej hodowli limfocyto´w in vitro.

Barwienie azotanem srebra przeprowadzono technika˛ Ag-I (Bloom i Goodpas-
ture, 1976; Howell i Black, 1980). Depozyty srebrowe oceniano wykorzystujac̨
komputerowy system analizy obrazu mikroskopowego MultiScan 6.08 (Poland).

Polimorfizm Ag-NOR wyraz˙ano średnią wartością względną powierzchni
depozyto´w srebrowych, wyliczana˛ z proporcji powierzchni depozytu srebrowego
do powierzchni całego chromosomu z regionem jad̨erkotwórczym, mierzonej w co
najmniej 10 komo´rkach. Wartos´ci względnej powierzchni Ag-NOR zostały po-
dzielone na cztery kategorie (I: 0,101 – 0,200; II: 0,201 – 0,300; III: 0,301 – 0,400;
IV: 0,401 – 0,500 dla chromosomo´w pary 10. oraz I: 0,051 – 0,100; II:
0,101 – 0,150; III: 0,151 – 0,200; IV: 0,201 – 0,250 dla pary 8.) według załoz˙eń
przyjętych przez Słote˛ (1998).

Hybrydyzację in situ przeprowadzano zgodnie z metodyka˛ opisaną przez
Pinkela i in. (1986), przy wykorzystaniu ludzkiej biotynylowanej sondy 5,2 kbBg/
II-EcoRI 18S+28S rDNA (Wachtler i in., 1986).

Miejsca hybrydyzacji na chromosomach barwionych DAPI identyfikowano
przy wykorzystaniu awidyny połac̨zonej z FITC i analizowano w mikroskopie
fluorescencyjnym w co najmniej 20 metafazach u kaz˙dego osobnika.

Wielkość sygnałów hybrydyzacyjnych oceniano przy pomocy komputerowego
programu analizy obrazu mikroskopowego LUCIA-FISH (Laboratory Imaging Ltd,
Praga, Czechy).
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Na podstawie mikroskopowej i komputerowej analizy obrazu ustalono warianty
wielkości i intensywnos´ci sygnałów FISH specyficznych dla rDNA, okres´lając
jako: 1 — mały i słaby oraz 2, 3, 4 — duz˙y i mocny (proporcjonalnie do wielkos´ci
i intensywnos´ci).

Wyniki

Szczego´łowe wyniki oceny warianto´w wielkości NOR przedstawiono w tabeli 1.
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono u poszczego´ lnych osobniko´w
maksymalne zro´ żnicowanie pod wzgle˛dem wielkos´ci sygnałów fluorescencyjnych,
które sklasyfikowano zgodnie z przyje˛tą skalą (od 1 do 4). Proporcje te od-
powiadały wariantom okres´lonym na podstawie pomiaro´w Ag-NOR, zaliczonym
również do czterech kategorii wielkos´ci (I – IV), przy skrajnych wielkos´ciach —
0,109 (I) i 0,477 (IV) dla chromosomo´w 10. pary oraz — 0,075 (I) i 0,245 (IV) dla
pary 8. (tab. 1).

Tabela 1. Sygnały rDNA FISH i warianty wielkos´ci Ag-NOR na chromosomach 10. i 8. pary u s´wiń rasy
puławskiej

Table 1. The rDNA FISH-signal and Ag-NOR size variants on 10 and 8 chromosome pairs of Puławska
pigs

Osobnik
Pig no.

Warianty sygnało´w
rDNA FISH

rDNA FISH-signal variants

Warianty wielkos´ci
Ag-NOR

Ag-NOR size variants

10 : 10 : 8 : 8 10 : 10 : 8 : 8

1 4 1 3 1 0.465/IV 0.323/III 0.108/II 0.085/I
2 3 1 4 4 0.370/III 0.124/I 0.245/IV —
3 4 1 2 1 0.460/IV 0.109/I 0.102/II —
4 2 1 3 1 0.202/II 0.130/I 0.170/III —
5 3 1 3 2 0.375/III 0.126/I 0.166/III 0.101/II
6 4 2 3 2 0.413/IV 0.270/II 0.198/III 0.135/II
7 3 1 2 2 0.322/III 0.177/I 0.106/II 0.114/II
8 3 1 2 1 0.319/III 0.145/I — 0.075/I
9 3 1 2 2 0.303/III 0.126/I 0.142/II —

10 4 3 3 3 0.477/IV 0.319/III — —
11 2 1 3 2 0.212/II 0.177/I 0.170/III —
12 4 2 2 1 0.474/IV 0.212/II 0.105/II —
13 3 2 3 1 0.335/III 0.214/II 0.164/III —
14 3 3 2 1 0.379/III 0.350/III 0.120/II —
15 3 2 2 2 0.360/III 0.281/II 0.114/II 0.110/II
16 3 2 3 2 0.320/III 0.219/II 0.160/III 0.148/II

NOR, identyfikowane zaro´wno technikąFISH jak i metodąAg-I, były bardziej
intensywne i większe na chromosomach 10. pary w poro´wnaniu z sygnałami
i depozytami srebrowymi na chromosomach pary 8., czego przykładem sa˛kategorie
wielkości charakteryzujac̨e osobnika numer 6 (fot. 1, fot. 2, tab. 1).
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Omówienie wyników

Hybrydyzacjain situ i barwienie srebrowe potwierdziły lokalizacje˛ genów rRNA
w przycentromerowym rejonie ramion kro´tszych chromosomo´w 8. i 10. pary w karioty-
pie badanych s´wiń rasy puławskiej. Sygnały fluorescencyjne były regularnie obser-
wowane w czterech regionach jad̨erkotwórczych (fot. 1), natomiast depozyty srebrowe
rejestrowano w liczbie od 2 do 4 (fot. 2), przy czym ujawniały sie˛ one na trzech
chromosomach: dwo´ch — pary 10. i jednym — 8. pary (tab. 1). Wie˛ksze i wyraz´ne
sygnały, a takz˙e depozyty srebrowe, zawsze identyfikowane na obu chromosomach 10.
pary, potwierdzaja˛ sugerowana˛ przez Mellinka i in. (1994) prawidłowos´ć, dotyczącą
dominującej roli chromosomo´w tej pary w syntezie rybosomalnego RNA u s´wiń.

Fot. 1. Sygnały fluorescencyjne rDNA w regionach jad̨erkotwórczych chromosomo´w metafazowych
świni rasy puławskiej (osobnik nr 6). Strzałki wskazuja˛ sygnały hybrydyzacyjne na chromosomach 10.

pary (warianty: 4+ i 2+) i pary 8. (warianty: 3+ i 2+)
Figure 1. The rDNA fluorescent signals in nucleolar organizer regions in metaphase chromosomes of
Puławska pigs (animal no. 6). Arrows show hybridization signals on chromosomes of 10 pair (variants:

4+ and 2+) and chromosomes of 8 pair (variants: 3+ and 2+)

Fot. 2. Depozyty srebrowe w regionach jad̨erkotwórczych u s´wini rasy puławskiej (osobnik nr 6).
Strzałki wskazujądepozyty na chromosomach 10. pary (warianty: IV i II) i pary 8. (warianty: III i II)
Figure 2. The silver deposits in nucleolar organizer regions in the Puławska pig no. 6. Arrows show
deposits on chromosomes of 10 pair (variants: IV and II) and chromosomes of 8 pair (variants: III and II)
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U wszystkich analizowanych osobniko´w świń rasy puławskiej, podobnie jak
u innych ras tego gatunku (Bosma i in., 1991; Mellink i in., 1994; Danielak-Czech
i in., 1999), sygnały FISH w miejscach struktury drugorze˛dowej chromosomo´w
16. pary wyste˛powały tylko sporadycznie i były trudne do oceny, natomiast brak
depozyto´w srebrowych s´wiadczył o nieaktywnos´ci genów RNR3.

Uzyskane wyniki umoz˙liwiły określenie polimorfizmu dotyczac̨ego wielkos´ci
i liczby regionów jąderkotwórczych u s´wiń rasy puławskiej. Podobne oceny
zmiennos´ci NOR, przeprowadzone wczes´niej w wielu populacjach s´wiń, zostały
wykorzystane do charakterystyk rasowych, a takz˙e okazały sie˛ przydatne w okres´-
laniu dystanso´w genetycznych i zwiaz̨ków ewolucyjnych (Świtoński i Pietrzak,
1992; Mellink i in., 1994; Liu i in., 1995; S´witoński i in., 1997 a, b; Słota, 1998;
Danielak-Czech i in., 1999).

Zróżnicowanie wielkos´ci sygnałów rDNA i Ag-NOR w grupie badanych
zwierząt okazało sie˛ wystarczająco wyraźne, aby sklasyfikowac´ je do czterech
wariantów wielkości, odpowiadających skali przyjętej przez Mellinka i in. (1994),
Słotę(1998) i Danielak-Czech i in. (1999), be˛dących markerami cytogenetycznymi
stosowanymi do charakterystyki ro´ żnych ras s´wiń.

U świń rasy puławskiej, podobnie jak u innych polskich ras oraz licznych ras
europejskich, zaro´wno warianty wielkos´ci sygnałów fluorescencyjnych, jak i depo-
zytów srebrowych na chromosomach 10. pary, zaliczane były do kategorii wyz˙-
szych wartos´ci niż warianty NOR na chromosomach 8. pary. Jednakz˙e, przypadki
dużych depozyto´w srebrowych rejestrowano na chromosomie o´smym u osobniko´w
ras Pietrain i Yorkshire, a takz˙e u przedstawicieli ras prymitywnych: Meishan
i złotnicka pstra (Mellink i in., 1994; S´witoński i in., 1997 b; Słota, 1998;
Danielak-Czech i in., 1999).

Uzyskane wyniki potwierdzaja˛ hipotezę, że polimorfizm wielkos´ci sygnałów
rDNA i aktywnych Ag-NOR koresponduje ze zmienna˛ długością tandemowych
powtórzeń sekwencji DNA, która jest efektem niesymetrycznego crossing-over
wynikającego z nieprawidłowej koniugacji chromosomo´w homologicznych w me-
jozie (Harding i in., 1992).

Przedstawione markery chromosomowe regiono´w jąderkotwórczych — cztery
kategorie warianto´w wielkości sygnałów rDNA i depozytów srebrowych, sa˛
uzupełnieniem charakterystyki genetycznej s´wiń rasy puławskiej, kto´ra wczes´niej
została scharakteryzowana w oparciu o markery heterochromatyny centromerowej
(Babicz i in., 2004).
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BARBARA DANIELAK-CZECH, EWA SŁOTA, MAREK BABICZ,
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA REJDUCH

Evaluation of nucleolar organizer region (NOR) size in Puławska pigs

SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the NOR size variants as markers for genetic characterization
of Puławska pigs. Size polymorphism of nucleolar organizer regions (NOR) in 16 pigs of the Polish
native Puławska breed was identified by Ag-I staining method and fluorescentin situ hybridization
(FISH). On the basis of microscope and computer image analysis four rDNA FISH-signal and Ag-NOR
size variants were classified. In general, the proportions of rDNA signals and silver deposits in 8 and
10 chromosome pairs were similar. The results obtained suggest that these markers can be used for
characterization of the Puławska breed.

Key words: pig, Puławska breed, nucleolar organizer regions, FISH, genetic markers
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EFEKTY UZYSKIWANE W POPRAWIE CECH UZ ˙YTKOWYCH Ś WIŃ
W WYNIKU STOSOWANIA RO´ ŻNYCH SPOSOBÓW DOBORU

DO KOJARZEŃ *

L e s z e k M r o c z k o1, K a r o l W ęg l a r z y1, M a r i a n K a m y c z e k2, B a r b a r a O r z e c h o w s k a3

1 Zakład Dos´wiadczalny Instytutu Zootechniki, Grodziec S´ląski, Sp. z o.o., 43-386 S´więtoszówka
2 Zootechniczny Zakład Dos´wiadczalny Instytutu Zootechniki, 64-122 Pawłowice

3 Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa

Celem badan´ było określenie efekto´w uzyskiwanych w poprawie cech uz˙ytkowości tucznej
i rzeźnej dla różnych sposobo´w prowadzenia doboru do kojarzen´. Badana była uz˙yt-
kowość potomstwa w zakresie cech tucznych i rzez´nych, pochodzącego po kojarzeniach
loch i knurów o podobnych wartos´ciach indeksu oceny przyz˙yciowej, a takz˙e dobieranych
losowo w zakresie tej cechy. Ogo´łem analizie poddano 2286 kojarzen´, z tego 1760
stanowiły kojarzenia grupy kontrolnej a 526 kojarzen´ przydzielono do poszczego´lnych
grup doświadczalnych. Dla wszystkich grup dos´wiadczalnych oszacowana została s´rednia
użytkowość tuczna i rzez´na potomstwa pochodzącego z poszczego´lnych grup kojarzen´.
Obliczenia były przeprowadzone oddzielnie dla 3859 knurko´w oraz 3749 loszek. Analizo-
wano naste˛pujące cechy: wiek w dniu oceny, standaryzowany przyrost dzienny, grubos´ć
słoniny w punkcie P2, grubość słoniny w punkcie P4, wysokos´ć oka polędwicy, procent
mięsa w tuszy oraz indeks oceny przyz˙yciowej. Dla wszystkich kojarzen´ w obrębie
poszczego´lnych grup dos´wiadczalnych zostało takz˙e oszacowane spokrewnienie kojarzo-
nych zwierząt, a takz˙e współczynniki inbredu uzyskanego potomstwa. W przypadku
indeksu oceny przyz˙yciowej najwyz˙sze wartos´ci tej cechy uzyskano dla knurko´w i loszek
pochodzących z kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej przewyz˙-
szających s´rednią stada o minimum 1 odchylenie standardowe (sd), najniz˙sze zas´ dla
knurów pochodzących kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej
niższych od s´redniej stada o minimum 1 sd. Podobne wyniki uzyskano dla pozostałych
badanych cech. Uzyskane wyniki pokazały, z˙e zastosowanie metody kojarzen´ „najlepsza
z najlepszym” pozwala na osiągnie˛cie lepszych wyniko´w w zakresie uz˙ytkowości tucznej
i rzeźnej potomstwa kojarzonych osobniko´w.

W hodowli zwierząt prowadzone sa˛ różne typy kojarzenia. Jedna˛ z metod
doskonalenia pogłowia sa˛ kojarzenia krewniacze. Powoduja˛ one wzrost homo-
zygotycznos´ci pożądanych cech uz˙ytkowych, doprowadzajac̨ do podniesienia

* Praca wykonana w ramach tematu statutowego IZ, nr 1422.2.



użytkowości zwierząt. Z drugiej jednak strony metoda ta zwie˛ksza frekwencje˛
genów letalnych i semiletalnych powodujac̨ depresje˛ inbredową(Różycki, 1977).
W hodowli trzody chlewnej wpływa ona szczego´ lnie niekorzystnie na liczebnos´ć
miotu przy urodzeniu oraz przyrosty dzienne (Falconer, 1974; Mroczko i Ro´ życki,
2001). Z tego tez˙ względu dużo większe znaczenie ma metoda kojarzenia wolnego,
gdzie kojarzone osobniki nie sa˛ ze sobąspokrewnione lub sa˛ spokrewnione
w minimalnym stopniu. Ten system kojarzen´ został zastosowany przy organizacji
centrów hodowlanych s´wiń w Polsce w latach siedemdziesiat̨ych XX w. W trakcie
tworzenia centrum pogłowie loch i knuro´w było dzielone na 8 grup rodowodowych,
wzajemnie ze soba˛ nie spokrewnionych (Ro´ życki,1977). Dobo´r zwierząt do
kojarzeń w centrum odbywał sie˛ na podstawie specjalnie opracowanego planu
kojarzeń. Zaletątego rozwiązania było minimalizowanie zinbredowania zamknie˛te-
go przez kilka pokolen´ stada zarodowego s´wiń. Eliminowało to potrzebe˛ okresowe-
go dolewu krwi z zewnat̨rz.

Alternatywą dla grupowego doboru do kojarzen´ jest wykorzystanie metod
doboru indywidualnego (Mroczko, 1997 b), pozwalajac̨ego na utrzymanie niskiego
poziomu zinbredowania potomstwa w stadach, w tym ro´wnież w stadach za-
mkniętych, prowadzac̨ych remont stada w oparciu o materiał własny, bez zakupu
obcego genetycznie materiału z zewnat̨rz.

Przy prowadzeniu doboru do kojarzen´ dla każdej lochy w stadzie dobiera sie˛
odpowiedniego knura. Kryterium doboru moz˙e byćnie tylko poziom zinbredowa-
nia potomstwa otrzymanego z danego kojarzenia, ale ro´wnieżpoziom użytkowości
kojarzonych rodzico´w. Istnieje przy tym moz˙liwość uwzględniania zaro´wno użyt-
kowości własnej kojarzonych osobniko´w, jak i innych źródeł informacji, takich jak
użytkowość rodziców, rodzeństwa, czy tez˙ potomstwa.

Dobór do kojarzen´ można prowadzic´ różnymi sposobami:
1. Dobór metodą„najlepsza z najlepszym” polega na tym, z˙e na podstawie

użytkowości zwierząt tworzone sąoddzielne rankingi loch i knuro´w. Prekursorem
tej metody był Robert Bakewell (Nauta i in., 2001). Dobo´r do kojarzen´ rozpoczyna
się od najlepszych pod wzgle˛dem wartos´ci hodowlanej lub uz˙ytkowej loch, do
których dobierane sa˛ knury najlepsze pod wzgle˛dem oszacowanej dla nich
wartości hodowlanej lub uz˙ytkowej. Przyjęte postępowanie powoduje, z˙e dla
najlepszych loch sa˛ przydzielane najlepsze knury a po ich wyczerpaniu —
knury o coraz to niz˙szych parametrach. Jednoczes´nie, w trakcie prowadze-
nia doboru do kojarzen´ obniża się również użytkowość loch. Dzięki temu, że
Instytut Zootechniki w Balicach prowadzi obecnie ocene˛ świń w oparciu o metode˛
Animal Model (Żak i Różycki, 2002) z wykorzystaniem metod oceny BLUP
(Kennedy, 1989), w prowadzeniu doboru do kojarzen´ mogąbyć wykorzystywane
jej wyniki. Mogą także być wykorzystane wyniki oceny przyz˙yciowej młodych
knurów i loszek, wyniki oceny rozpłodowej loch, jak i wyniki oceny stacyjnej.
Dodatkowym kryterium przy opracowywaniu planu kojarzen´ tym sposobem jest
hipotetyczny wspo´ łczynnik zinbredowania potomstwa dobieranej do rozpłodu pary
zwierząt. Kojarzenia o inbredzie przekraczajac̨ym założone maksimum sa˛ od-
rzucane.
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2. Dobór poprzez kojarzenia losowe to metoda, w kto´rej podstawowym
kryterium doboru jest kontrola zinbredowania uzyskanego potomstwa, natomiast
w trakcie doboru nie bierze sie˛ pod uwage˛ wartości hodowlanej i uz˙ytkowej
dobieranych zwierzat̨.

W hodowli zarodowej s´wiń w Polsce moga˛ być wykorzystywane obydwa
przedstawione sposoby. Stosowane na fermach trzody oraz w Polskim Zwiaz̨ku
Hodowców i Producento´w Trzody Chlewnej oprogramowanie do kontroli inbredu
i przygotowywania plano´w kojarzeń OptiMate oraz Polsus-Trzoda pozwala na
realizacjędoboru do kojarzen´ według obydwu przedstawionych sposobo´w (Mrocz-
ko, 1997 a; Mroczko i Skrzyz˙ala, 1994).

Celem badan´ było określenie efekto´w uzyskiwanych w poprawie cech uz˙yt-
kowości tucznej i rzez´nej obydwu wyz˙ej wymienionych sposobo´w prowadzenia
doboru do kojarzen´. Badana była uz˙ytkowość potomstwa w zakresie cech tucznych
i rzeźnych, pochodzac̨ego po kojarzeniach loch i knuro´w o podobnych wartos´ciach
indeksu oceny przyz˙yciowej, a takz˙e dobieranych losowo w zakresie tej cechy.
Może to stanowic´ podstawe˛ do okres´lenia, jaki model doboru do kojarzen´ jest
korzystniejszy dla stad zarodowych trzody chlewnej w Polsce.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły wyniki kojarzenia loch i knuro´w linii 990
przeprowadzone w latach 2001 – 2003 na fermie trzody chlewnej Centralnego
Ośrodka Hybrydyzacji w Pawłowicach, uzyskane z programo´w komputerowych
System Trzoda oraz OptiMate:

— dane dotyczac̨e wyników użytkowości tucznej i rzez´nej potomstwa kojarzo-
nych osobniko´w pobrano z programu komputerowego System Trzoda (Mroczko
i Sobek, 1999),

— dane rodowodowe loch oraz knuro´w, wykorzystanych do doboru do
kojarzeń, zgromadzone w zbiorach programu komputerowego OptiMate (Mroczko
i Skrzyżala, 1994).

W pierwszym etapie oszacowane zostały s´rednie oraz odchylenia standardowe
dla indeksu oceny przyz˙yciowej wszystkich loch wykorzystanych do kojarzen´
w poszczego´ lnych latach. Identyczne oszacowanie zostało przeprowadzone ro´w-
nież dla populacji knuro´w (tab. 1).

Na podstawie uzyskanej charakterystyki stada podstawowego (tab. 1) zostały
utworzone naste˛pujące grupy dos´wiadczalne:

I) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej przewyz˙-
szających średniąstada o minimum 1 odchylenie standardowe (sd),

II) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej przewyz˙-
szających średniąstada o 0,50 – 0,99 sd,

III) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej wyższych od
średniej stada o 0,01 – 0,49 sd lub ro´wnych średniej stada,
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IV) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej niższych od
średniej stada o 0,01 – 0,49 sd,

V) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej niższych od
średniej stada o 0,50 – 0,99 sd,

VI) kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej niższych od
średniej stada o minimum 1 sd,

VII) pozostałe kojarzenia loch i knuro´w (grupa kontrolna).
Ogółem analizie poddano 2286 kojarzen´, z tego 1760 stanowiły kojarzenia

grupy kontrolnej a 526 kojarzen´ przydzielono do poszczego´ lnych grup dos´wiad-
czalnych (tab. 2).

Tabela 1. Analiza indeksu oceny przyz˙yciowej loch i knurów linii 990, kojarzonych
w latach 2001 – 2003 w Centralnym Os´rodku Hybrydyzacji w Pawłowicach

Table 1. Analysis of the on-farm test index for line 990 sows and boars mated in 2001 – 2003
at the Central Hybridization Centre in Pawłowice

Rok
Year

Liczba
kojarzeń
No. of
matings

Lochy — Sows Knury — Boars

indeks oceny przyz˙yciowej indeks oceny przyz˙yciowej
farm test index farm test index

pkt.
pts sd min.

maks. pkt. maks.
max. pts max.sd min.

2001 912 129,58 6,61 117 152 144,71 5,44 133 161
2002 742 129,33 7,12 110 152 143,66 4,38 133 159
2003 632 127,34 7,46 108 153 143,14 4,67 133 159

Razem: 2286 128,88 7,08 108 153 143,94 4,95 133 161
Total:

Tabela 2. Liczba analizowanych kojarzen´ w poszczego´ lnych grupach dos´wiadczalnych
Table 2. Number of matings analysed in particular experimental groups

Grupa — Group

liczba kojarzen´ (szt.) — number of matings (head)

Rok
Year I II III IV V VI VII

2001 14 10 50 42 40 3 753
2002 5 9 71 96 11 1 549
2003 4 8 79 75 8 0 458

Razem: 23 27 200 213 59 4 1760
Total:

Dla wszystkich grup dos´wiadczalnych oszacowana została s´rednia użytkowość
tuczna i rzez´na potomstwa pochodzac̨ego z poszczego´ lnych grup kojarzen´. Ob-
liczenia były przeprowadzone oddzielnie dla 3859 knurko´w oraz 3749 loszek.
Analizowano naste˛pujące cechy: wiek w dniu oceny, standaryzowany przyrost
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dzienny, grubos´ć słoniny w punkcie P2, grubość słoniny w punkcie P4, wysokość
oka polędwicy, procent mie˛sa w tuszy oraz indeks oceny przyz˙yciowej.

Dla badanych cech oszacowano poziomy istotnos´ci różnic między grupami
doświadczalnymi. Dane zostały opracowane statystycznie za pomoca˛ jednoczyn-
nikowej analizy wariancji. Istotnos´ć różnic między grupami została oszacowana za
pomocątestu F Duncana (Ruszczyc, 1981).

Dla wszystkich kojarzen´ w obrębie poszczego´ lnych grup dos´wiadczalnych
zostało takz˙e oszacowane spokrewnienie kojarzonych zwierzat̨, a także współczyn-
niki inbredu uzyskanego potomstwa. Wspo´ łczynniki inbredu zostały oszacowane
metodąHenderssona (Hendersson, 1976; Quass, 1976), przy wykorzystaniu al-
gorytmu opracowanego dla duz˙ych populacji zwierzat̨ przez Mroczko (1997 b).

Wyniki

Wyniki oceny przyżyciowej uzyskane dla knuro´w pochodzących z poszczego´ l-
nych grup dos´wiadczalnych zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki oceny przyz˙yciowej knurków, pochodzących z poszczego´ lnych grup kojarzen´
Table 3. On-farm test index results for boars derived from different mating groups

Grupa — GroupCecha
Trait I II III IV V VI VII

N 101 73 119 177 122 76 3191
Indeks oceny
przyżyciowej (pkt) 124,2 Aa 120,6 a 122,7 b 122,3 122,0 119,2 Ab 121,7
On-farm test index
(pts)
Przyrost dzienny
stand. (g) 623 A 605 Aa 620 a 612 611 612 612
Standardized daily
gain (g)
Grubość słoniny P2

(mm) 10,3 9,9ABC 10,6 A 10,2 10,8 B 10,8 C 10,4
P2 backfat thickness
(mm)
Grubość słoniny P4

(mm) 9,1 9,1 9,4 9,1 9,1 9,5 9,2
P4 backfat thickness
(mm)
Wysokość oka
polędwicy (mm) 50,95 A 49,59 a 51,08 B 50,44 b 51,27 C 48,73ABCabc 50,63 c
Loin eye height
(mm)
Zawartos´ć mięsa
w tuszy (%) 59,00 A 58,89 a 58,77 b 58,96 B 58,92 c 58,20ABabcd 58,83 d
Carcass meat
percentage
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W przypadku indeksu oceny przyz˙yciowej najwyższe wartos´ci tej cechy
uzyskano dla zwierzat̨ pochodzących z kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach
oceny przyz˙yciowej przewyz˙szających średnią stada o minimum 1 odchylenie
standardowe (sd), najniz˙sze zas´ dla knurów pochodzących z kojarzenia loch oraz
knurów o indeksach oceny przyz˙yciowej niższych od s´redniej stada o minimum
1 sd. Średni indeks oceny przyz˙yciowej uzyskany przez zwierze˛ta grupy kontrolnej
jest niższy o 2,5 pkt. od grupy najlepszej i jest to ro´ żnica statystycznie istotna.

Podobne wyniki uzyskano ro´wnieżdla przyrostu dziennego oraz procentu mie˛sa
w tuszy.

Wyniki oceny przyżyciowej uzyskane dla loszek pochodzac̨ych z poszczego´ l-
nych grup dos´wiadczalnych zostały przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki oceny przyz˙yciowej loszek, pochodzac̨ych z poszczego´ lnych grup kojarzen´
Table 4. On-farm test index results for gilts derived from different mating groups

Grupa — GroupCecha
Trait I II III IV V VI VII

N 86 76 118 167 114 49 3139
Indeks oceny
przyżyciowej
(pkt) 128,4ABCDa 124,2 Acd 127,6 Ecef 124,3 Beg 125,2 Fa 121,1 CEFbdg 124,6Dbf
On-farm test
index (pts)
Przyrost dzienny
stand. (g) 586 ABCab 565 Ac 580 c 571 a 569 B 569 C 572 b
Standardized daily
gain (g)
Grubość słoniny
P2 (mm) 10,8 10,5 10,9 10,8 10,9 11,2 10,9
P2 backfat
thickness (mm)
Grubość słoniny
P4 (mm) 9,3 9,4 9,3 9,3 9,6 9,7 9,5
P4 backfat
thickness (mm)
Wysokość oka
polędwicy (mm) 52,51 A 51,33 B 53,00 Ca 50,89Dab 52,89 Eb 48,88ABCDEF 51,50 F
Loin eye height
(mm)
Zawartos´ć mięsa
w tuszy (%) 59,10 A 58,93 B 59,17 C 58,69 D 59,03 E 57,91 ABCDEF58,72 F
Carcass meat
percentage

Również w przypadku loszek najwyz˙szy indeks oceny przyz˙yciowej uzyskano
dla osobniko´w pochodzących z kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny
przyżyciowej przewyz˙szających średniąstada o minimum 1 sd, najniz˙sze zas´ dla
pochodzących z kojarzenia loch oraz knuro´w o indeksach oceny przyz˙yciowej

26 L. Mroczko i in.



niższych od s´redniej stada o minimum 1 sd. S´redni indeks oceny przyz˙yciowej
uzyskany przez zwierze˛ta grupy kontrolnej jest niz˙szy o 3,8 pkt. od grupy
najlepszej i jest to ro´ żnica statystycznie wysoko istotna.

Wysoko istotnąstatystycznie ro´ żnicę stwierdzono takz˙e pomiędzy grupąkont-
rolną a grupąI dla przyrostu dziennego. W przypadku procentu mie˛sa w tuszy
uzyskano zbliz˙one wyniki dla większości grup dos´wiadczalnych, za wyjat̨kiem
grupy VI, dla której wyniki były wysoko istotnie niz˙sze od pozostałych grup.

Przeprowadzona analiza s´redniego zinbredowania potomstwa pochodzac̨ego
z kojarzen´ w poszczego´ lnych grupach dos´wiadczalnych (tab. 5) nie wykazała
wysokiego inbredu potomstwa we wszystkich grupach. Wskaz´nik ten wahał sie˛ od
0,0000 do 0,0014 i był na niskim poziomie. Wynika to z faktu, z˙e w analizowanym
stadzie prowadzona jest kontrola spokrewnienia w dobieranych do kojarzen´ parach
rodzicielskich.

Tabela 5. S´redni inbred potomstwa pochodzac̨ego z kojarzen´ w poszczego´ lnych grupach
doświadczalnych

Table 5. Average inbreeding level of progeny from matings according to experimental group

Grupa
Group

Razem
Total

I II III IV V VI VII

Liczba
kojarzeń 23 27 200 213 59 4 1760 2286
No. of matings
Średni
inbred 0,0007 0,0000 0,0012 0,0014 0,00008 0,0000 0,0010 0,0011
Average
inbreeding
level

Omówienie wyników

Uzyskane w przedstawianych badaniach wyniki pokazuja,̨ że zastosowanie
metody kojarzen´ „najlepsza z najlepszym” pozwala na uzyskanie lepszych wyni-
ków w zakresie uz˙ytkowości tucznej i rzez´nej potomstwa kojarzonych osobniko´w.

Większość autorów (Basrur i King, 2005; Bobcek i in., 2003; Downes, 2005;
Timon i Baber, 1987; McDaniel, 2001; Mitchell, 2004; Plastow, 2003) takz˙e zaleca
używanie w programach hodowlanych metody „najlepszy z najlepsza”̨ (metoda
‘‘breed the best to the best, as fast as you (the breeder) can”). Jest ona szeroko
stosowana w hodowli wielu zwierzat̨ gospodarskich, w tym bydła, koni i s´wiń,
a także psów i kotów (Coppinger i Coppinger, 2001).

Niektórzy badacze (Les Sellnow, 1997) stwierdzaja,̨ że zastosowanie metody
kojarzeń„najlepszych z najlepszymi” ma pewna˛ zasadnos´ć, jednak nie gwarantuje
ona uzyskania potomstwa o wyz˙szej wartos´ci hodowlanej.
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Porównywane w przedstawionych badaniach metody doboru do kojarzen´
wykorzystują informację o użytkowości zwierząt. W badaniach wykorzystane
zostały wyniki oceny przyz˙yciowej knurów i loszek. Wyniki oceny przyz˙yciowej
bazująna pomiarach fenotypowych masy ciała, grubos´ci słoniny oraz wysokos´ci
oka polędwicy. Wydaje sie˛, że poprawa efektywnos´ci stosowania metody moz˙e
nastąpić dzięki zwiększeniu dokładnos´ci oceny przez wykorzystanie wyniko´w
szacowania wartos´ci hodowlanej zwierzat̨ w oparciu o metode˛ BLUP-AM, w tym
szacowania oczekiwanej przewagi potomstwa. Metoda ta obecnie jest juz˙ w pełni
wdrożona w naszym kraju dla cech uz˙ytkowości tucznej i rzez´nej, zaawansowane
są również prace nad jej wdroz˙eniem dla cech uz˙ytkowości rozpłodowej.
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wykorzystaniu ro´ żnych źródeł informacji. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 1: 13 – 15.
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Kraków, II, 1: 5 – 119.

Zatwierdzono do druku 8 III 2006

LESZEK MROCZKO, KAROL WĘGLARZY, MARIAN KAMYCZEK,
BARBARA ORZECHOWSKA

Improvements in performance traits of pigs as a result of using different mating types

SUMMARY

The purpose of this study was to determine the effects of different mating types on fattening and
slaughter traits. The fattening and slaughter performance of the progeny from sows and boars with
similar on-farm test index values compared to randomly mated parents was investigated. In total 2286
matings were analysed, from which 1760 matings were in the control group and 526 matings were in the
experimental groups. Average slaughter and fattening performance for 3859 young boars and 3749 gilts
was estimated. The following traits were analysed: age at the day of on-farm test, standardized daily
gain, P2 backfat thickness, P4 backfat thickness, loin eye height, carcass meat percentage and on-farm
test index. All matings were tested according to the relationship of mated animals. Inbreeding
coefficients for the progeny in each experimental group were calculated.

The highest values for progeny on-farm test index were obtained for boars and gilts from matings
with both parents with on-farm test index exceeding the herd average with at least 1 standard deviation
(sd); lowest results for this trait were observed for progeny in the group with boars and sows with the
on-farm index lower than herd average with at least 1 sd. Similar results were obtained for other traits,
too. The observed results show that ‘‘the best to the best” mating method enables progeny with better
slaughter and fattening performance to be obtained.

Key words: pig, matings, fattening and slaughter performance, inbreeding
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OCENA ZMIAN W STRUKTURZE GENETYCZNEJ OWIEC RASY
WRZOSÓWKA W OPARCIU O BADANIA GRUP KRWI
ORAZ POLIMORFICZNYCH WARIANTO ´ W BIAŁEK*

T a d e u s z R y c h l i k, M a r i a n D u n i e c, M a r i u s z K o s´ c i e l n y

Instytut Zootechniki, Dział Immuno- i Cytogenetyki Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa

Celem badan´ było określenie polimorfizmu antygeno´w erytrocytarnych w 6 układach
grupowych krwi (A, B, C, D, M, R) oraz polimorfizmu białka osocza krwi (transferyny)
i erytrocytów (hemoglobiny) u owiec rasy wrzoso´wka, jak równieżoszacowanie zmian,
jakie nastąpiły w cze˛stości występowania tych markero´w w okresie od 1996 do 2005 roku.
W oparciu o cze˛stość występowania badanych markero´w genetycznych obliczono efek-
tywną liczbę alleli oraz stopien´ heterozygotycznos´ci. U owiec badanych w latach
1996 – 2000 (I grupa) ogo´lna ilość alleli wynosiła 82, efektywna liczba alleli 3,6, a stopien´
heterozygotycznos´ci 0,5378. W grupie II (badania w latach 2001 – 2005) wartos´ć tych
wskaz´ników uległa zmniejszeniu i wynosiła, odpowiednio: 67, 2,9 oraz 0,4948. Otrzymane
wyniki wskazują na obniz˙enie się zmiennos´ci genetycznej w badanej populacji
owiec.

Podstawowym zadaniem Strategii FAO w Zachowaniu Zasobo´w Genetycznych
Zwierząt Gospodarskich jest zinwentaryzowanie oraz monitorowanie zasobo´w
genetycznych uz˙ytkowanych przez człowieka gatunko´w, w tym w szczego´ lności
ras rzadkich, zagroz˙onych wyginięciem. Gatunki te i rasy maja˛ stanowićrezerwę
genów dla takich cech, jak zdrowotnos´ć, odpornos´ć, płodność oraz dobre przy-
stosowanie do miejscowych warunko´w środowiskowych (Hammond, 1997).

Programem ochrony zasobo´w genetycznych obje˛to w Polsce 13 ras i od-
mian owiec, ws´ród których znajdują się owce rasy wrzoso´wka. Kryzys, jaki
wystąpił w latach 90. XX w. w polskim owczarstwie, doprowadził do znacznego
spadku pogłowia owiec, naste˛pstwem czego mogło byc´ ograniczenie zmiennos´ci
genetycznej u niekto´rych ras. Podje˛to zatem działania na rzecz odbudowy i dosko-
nalenia wartos´ci hodowlanej krajowego pogłowia owiec, a szczego´ lnie ras

* Praca wykonana w ramach badan´ finansowanych z funduszo´w MRiRW, temat nr 6012.9.



lokalnych, istnienie kto´rych w warunkach ostrej konkurencji ekonomicznej
może byćpoważnie zagroz˙one. Działania te powinny uwzgle˛dniać również kom-
pleksowąanalizęich struktury genetycznej przy wykorzystaniu moz˙liwie najwięk-
szej liczby markero´w genetycznych, co umoz˙liwi zmonitorowanie bioro´ żnorodno-
ści ras.

Dotychczasowa analiza struktury genetycznej owcy rasy wrzoso´wka na pod-
stawie grup krwi i polimorficznych białek wykonana była w oparciu o materiał z lat
1980 – 1992 (Janik i in., 1996). Celem obecnych badan´ było dokonanie genetycznej
charakterystyki owiec rasy wrzoso´wka na podstawie polimorfizmu antygeno´w
erytrocytarnych i białek krwi oraz oszacowanie zmian, jakie nastap̨iły w częstości
występowania analizowanych markero´w genetycznych u potomstwa urodzonego
w latach 1996 – 2005.

Materiał i metody

Materiał do badan´ stanowiły wyniki badan´ dotyczących polimorfizmu anty-
genów erytrocytarnych w 6 układach grupowych krwi (A, B, C, D, M, R) oraz
polimorfizmu transferyny (TF) i hemoglobiny (HBB) 462 owiec rasy wrzoso´wka.
Próbki krwi do badan´ polimorfizmu zostały uzyskane w ramach prowadzonych
przez Dział Immuno- i Cytogenetyki Zwierzat̨ Instytutu Zootechniki prac nad
kontrolą rodowodów owiec. Badane w latach 1996 – 2005 zwierze˛ta pochodziły
głównie z terenu południowej i po´ łnocno-wschodniej Polski.

Antygeny krwinek czerwonych oznaczono za pomoca˛ 16 reagento´w testowych:
anty — Aa, Ab, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bi, PLB-17, Ca, Cb, Da, Ma, R i O w tes´cie
hemolizy i aglutynacji na mikropłytkach. Wszystkie reagenty były standaryzowane
w testach poro´wnawczych, organizowanych przez Mie˛dzynarodowe Towarzystwo
Genetyki Zwierząt — ISAG (International Society for Animal Genetics).

Polimorficzne warianty białek TF i HBB oznaczono za pomoca˛ elektroforezy
poziomej w żelu skrobiowym według zmodyfikowanej metody Smithiesa (1955)
oraz Evansa (1956).

Genotypy owiec w analizowanych loci ustalono opierajac̨ się na prawach
dziedziczenia oraz analizie przekazywania potomstwu przez rodzico´w badanych
markerów genetycznych.

Analiza statystyczna obejmowała obliczenie cze˛stości występowania alleli
w poszczego´ lnych loci metodąbezpos´redniego zsumowania liczby geno´w, ob-
liczenie stopnia heterozygotycznos´ci (Nei i Roychoudhury, 1974) oraz efektywnej
liczby alleli w locus (Kimura i Crow, 1964).

Zmiany genetyczne obserwowano w dwo´ch grupach, przyjmujac̨ za kryterium
przydziału daty urodzenia badanego osobnika.

I grupa — zwierze˛ta urodzone w latach 1996 – 2000 (204 szt.),
II grupa — zwierze˛ta urodzone w latach 2001 – 2005 (258 szt.).

Istotność różnic częstości występowania alleli dla analizowanych grup owiec
obliczono za pomoca˛ testu Chi2 według wzoru podanego przez Stratila (1970).
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Wyniki

Rezultaty badan´ przeprowadzonych nad zro´ żnicowaniem markero´w genetycz-
nych krwi z 8 polimorficznych układo´w w badanej populacji wrzoso´wki przed-
stawiono w tabelach 1 – 3.

Tabela 1. Poro´wnanie cze˛stości występowania alleli grup krwi (EA), hemoglobiny (HBB) i transferyny
(TF) między badanymi grupami owiec

Table 1. Comparison of frequency of blood group (EA), haemoglobin (HBB) and transferrin (TF) alleles
between investigated groups of sheep

Locus
Allele
Alleles

Częstość — Frequency

Chi2grupa I
group I
n = 204

grupa II
group II
n = 258

1 2 3 4 5

EAA a 0,4779 0,3217 23,36 xxx
ab 0,0172 0,0193 0,06
b 0,0196 0,0310 1,17
- 0,4853 0,6280 18,85 xxx

EAB b 0,0662 0,0252 9,24 xx
bc 0,0392 0,0136 6,18 x
bcdefi 0,0024 0,0000 1,27
bcdfgPLB17 0,0024 0,0000 1,27
bcdfPLB-17 0,0049 0,0000 2,53
bce 0,0049 0,0000 2,53
bcei 0,0024 0,0000 1,27
bcefi 0,0024 0,0058 0,60
bcf 0,0049 0,0039 0,06
bcg 0,0024 0,0000 1,27
bciPLB-17 0,0024 0,0019 0,03
bcPLB-17 0,0024 0,0000 1,27
bd 0,0074 0,0000 3,81
bdfgiPLB-17 0,0024 0,0000 1,27
bdfiPLB-17 0,0049 0,0039 0,06
bdf 0,0098 0,0000 5,08 x
bdfPLB-17 0,0098 0,0000 5,08 x
bdg 0,0074 0,0000 3,81
be 0,0074 0,0000 3,81
bef 0,0024 0,0039 0,14
befi 0,0000 0,0019 0,79
befiPLB-17 0,0123 0,0523 10,94 xxx
befPLB-17 0,0000 0,0019 0,79
bei 0,0024 0,0058 0,60
bePLB-17 0,0049 0,0019 0,62
bf 0,0024 0,0019 0,03
bfi 0,0024 0,0019 0,03
bfiPLB-17 0,0147 0,0581 11,48 xxx
bfPLB-17 0,0147 0,0077 1,03
bg 0,0024 0,0000 1,27
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cd. tab. 1 — Table 1 contd.

1 2 3 4 5

bgfPLB17 0,0024 0,0000 1,27
bi 0,0441 0,0019 20,13 xxx
biPLB-17 0,0000 0,0039 1,58
bPLB-17 0,0000 0,0039 1,58
c 0,1544 0,2422 10,85 xxx
cdf 0,0147 0,0058 1,87
cdfiPLB-17 0,0098 0,0000 5,08 x
cdfPLB-17 0,0024 0,0000 1,27
cdiPLB-17 0,0024 0,0000 1,27
cdPLB-17 0,0074 0,0000 3,81
ce 0,0024 0,0194 5,55 x
cef 0,0074 0,0000 3,81
cf 0,0123 0,0213 1,10
cfiPLB-17 0,0024 0,0019 0,79
cfPLB-17 0,0368 0,0058 11,43 xxx
cgPLB-17 0,0024 0,0000 1,27
ci 0,0196 0,0097 1,62
ciPLB-17 0,0123 0,0368 5,44 x
cPLB-17 0,1667 0,0097 77,16 xxx
d 0,0221 0,0058 4,69 x
de 0,0024 0,0077 1,19
defPLB-17 0,0049 0,0136 1,77
dfgiPLB-17 0,0000 0,0019 0,79
dfi 0,0024 0,0077 1,19
dfiPLB-17 0,0441 0,0484 0,10
di 0,0049 0,0136 1,77
dPLB-17 0,0000 0,0039 1,58
e 0,0123 0,0368 5,44 x
ef 0,0000 0,0019 0,79
f 0,0172 0,0291 1,39
fi 0,0049 0,0039 0,06
fiPLB-17 0,0024 0,0329 11,09 xxx
fPLB-17 0,0172 0,1143 32,44 xxx
i 0,0245 0,0097 3,13
iPLB-17 0,0123 0,0465 8,80 xx
PLB-17 0,0294 0,0232 0,34
B– 0,0539 0,0446 0,43

EAC a 0,1716 0,1118 2,84
ab 0,0490 0,0930 6,47 x
b 0,4314 0,3915 1,65
- 0,3480 0,3837 1,25

EAD a 0,1201 0,1802 6,33 x
- 0,8799 0,8198 40,32 xxx

EAM a 0,7892 0,8682 10,24 xx
- 0,2108 0,1318 10,24 xx

EAR R 0,5833 0,8159 60,24 xxx
O 0,2157 0,1066 20,73 xxx
i 0,2010 0,0775 30,30 xxx
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cd. tab. 1 — Table 1 contd.

1 2 3 4 5

HBB A 0,2451 0,2151 1,16
B 0,7549 0,7849 1,16

TF A 0,0980 0,1880 14,60 xxx
B 0,1789 0,1706 0,11
C 0,2941 0,3837 8,10 xx
D 0,4020 0,2577 21,72 xxx
E 0,0270 0,0000 14,08 xxx

x — P< 0,05,
xx — P< 0,01,

xxx — P< 0,001.

W tabeli 1 poro´wnano cze˛stości występowania alleli grup krwi w układach A,
B, C, D, M i R, częstości występowania alleli białka osocza krwi (transferyny)
i erytrocytów (hemoglobiny) oraz istotnos´ć różnic w częstości występowania
branych pod uwage˛ markerów.

W układzie grupowym krwi A obserwowano wysoka˛częstość alleli Aa i A– oraz
niską Aab i Ab. W układzie tym stwierdzono wysoko istotne ro´ żnice w częstości
występowania dla alleli Aa i A–.

W układzie B stwierdzono ogo´ łem 67 alleli, z których z najwyższymi
częstościami występowały BcPLB-17 (0,1667 w grupie I) i Bc (0,2422 w grupie II).
W grupie I z wysokączęstością (powyżej 5%) występowały również allele Bc

(0,1544), Bb (0,0662) oraz B- (0,0539), a grupie II allele BfPLB-17 (0,1143), BbfiPLB-17

(0,0581) i BbefiPLB-17 (0,0523). W układzie tym dla 18 alleli stwierdzono istotne
różnice w częstości ich występowania pomie˛dzy porównywanymi grupami owiec.
W układach grupowych krwi C, D, M i R istotne ro´ żnice w częstości występowania
alleli stwierdzono dla Cab z układu C, Da i D– z układu D, Ma i M– z układu M oraz
RR, R0, Ri z układu R.

W locus hemoglobiny w badanych grupach owiec zaobserwowano 2 allele —
HBBA i HBBB, nie stwierdzajac̨ istotnych ro´ żnic w częstości ich występowania.

W układzie transferyny zidentyfikowano ogo´ lnie 5 alleli: TFA, TFB, TFC, TFD,
TFE.

W badanych grupach zwierzat̨ stwierdzono istotne ro´ żnice w częstości wy-
stępowania alleli TFA, TFC, TFD i TFE.

W tabeli 2 przedstawiono cze˛stość występowania genotypo´w hemoglobiny
i transferyny. W obu grupach owiec najcze˛stszym genotypem w locus HBB był
genotypBB (0,5490 w I i 0,6240 w II grupie). W locus TF najcze˛stszym genotypem
w obu grupach był genotypCD (0,2500 w I i 0,2016 w II grupie).

Obliczone na podstawie cze˛stości występowania poszczego´ lnych markero´w
genetycznych wartos´ci stopnia heterozygotycznos´ci oraz efektywnej liczby alleli
były wyższe w grupie I (odpowiednio 0,5378 i 3,6) niz˙ w grupie II (0,4948 i 2,9),
co przedstawia tabela 3.
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Tabela 2. Cze˛stość występowania genotypo´w hemoglobiny (HBB) i transferyny (TF) w badanych
grupach owiec

Table 2. Frequency of haemoglobin (HBB) and transferrin (TF) genotypes in investigated groups
of sheep

Locus
Genotyp
Genotype

Częstość — Frequency

grupa I — group I grupa II — group II

HBB AA 0,0392 0,0543
AB 0,4118 0,3217
BB 0,5490 0,6240

TF AA 0,0098 0,0388
AB 0,0294 0,0698
AC 0,0736 0,1589
AD 0,0686 0,0698
AE 0,0049 0
BB 0,0245 0,0116
BC 0,1029 0,1589
BD 0,1569 0,0891
BE 0,0196 0
CC 0,0686 0,1240
CD 0,2500 0,2016
CE 0,0245 0
DD 0,1618 0,0775
DE 0,0049 0

Tabela 3. Liczba alleli (N), efektywna liczba alleli (E) oraz stopien´ heterozygotycznos´ci (hk) w badanych
grupach owiec

Table 3. Number of alleles (N), effective number of alleles (E) and degree of heterozygosity (hk)
in investigated groups of sheep

Locus
Grupa I — Group I Grupa II — Group II

N E hk N E hk

EAA 4 2,2 0,5357 4 2,0 0,5007
EAB 60 14,1 0,9293 46 10,9 0,9087
EAC 4 2,9 0,6610 4 2,8 0,6485
EAD 2 1,3 0,2114 2 1,4 0,2954
EAM 2 1,5 0,3328 2 1,3 0,2288
EAR 3 2,2 0,5529 3 1,5 0,3169
HBB 2 1,6 0,3700 2 1,5 0,3376
TF 5 3,4 0,7996 4 2,0 0,7220
Razem 82 67
Total
E* 3,6 2,9
H* 0,5378 0,4948

H* — średni stopien´ heterozygotycznos´ci — mean degree of heterozygosity.
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Omówienie wyników

Zasadniczym celem pracy hodowlanej jest doskonalenie populacji, a wie˛c
uzyskanie potomstwa lepszego od pokolenia rodzicielskiego. Skutecznym s´rodkiem
do realizacji tego celu jest selekcja i odpowiedni dobo´r zwierząt do rozrodu. We
współczesnej hodowli i produkcji zwierze˛cej przeprowadza sie˛ również coraz
częściej na szeroka˛ skalękrzyżowania międzyrasowe. Wymienione działania moga˛
doprowadzic´ do zmian w cze˛stości występowania pewnych geno´w, ich znacznej
redukcji, bądź też całkowitej eliminacji z okres´lonej populacji zwierzat̨. Badanie
grup krwi oraz polimorficznych warianto´w białek i zastosowanie ich jako mar-
kerów genetycznych moz˙e okazac´ się pomocne przy okres´leniu dynamiki tych
zmian (Buis i Tucker, 1983; Lipecka, 1984; Zanotti Casati i in., 1990; Nguyen i in.,
1992; Kmieć, 1997; Rychlik i in., 1997; Rychlik i Duniec, 1999; 2000; Rychlik
i in., 2002; 2004).

Owce rasy wrzoso´wka sąjednąz najstarszych rodzimych ras polskich. Przed
ponad po´ł wiekiem rasa ta stanowiła1/4 pogłowia północno-wschodniej Polski, jednak
w okresie powojennym zaniechano jej hodowli, co spowodowało duz˙y spadek
liczebnos´ci pogłowia, przez co wystap̨iła możliwość jej wyginięcia.

W badaniach nad struktura˛ genetyczna˛ pięciu ras owiec hodowanych w Polsce,
które przeprowadzono na materiale z lat 1980 – 1992, wykazano, z˙e owce rasy
wrzosówka charakteryzowały sie˛ znacznąheterozygotycznos´cią i pod tym wzglę-
dem nie odbiegały od pozostałych ras — polskiej owcy nizinnej, merynosa
polskiego, polskiej owcy długowełnistej i polskiej owcy go´rskiej (Janik i in., 1996).

W przedstawionej pracy, kto´ra obejmuje badania struktury genetycznej wrzoso´-
wki w dwóch okresach czasowych, tj. lata 1996 – 2000 (grupa I) i 2001 – 2005
(grupa II), zaobserwowano znaczne ro´ żnice w częstości występowania alleli grup
krwi i białek polimorficznych. Ogo´ łem w 8 branych pod uwage˛ loci stwierdzono
istotne różnice dla 32 alleli. Ro´ żna była takz˙e ogólna liczba alleli, kto´ra w grupie
I wynosiła 82 a w II uległa zmniejszeniu do 67. W badaniach na materiale z lat
1980 – 1992 (Janik i in., 1996) ogo´ lna liczba alleli była znacznie wyz˙sza i wynosiła
87.

Największy spadek ilos´ci alleli zaobserwowano w układzie grupowym krwi B:
z 60 w grupie I do 46 w grupie II. Az˙ 21 alleli (B-fenogrup), kto´re stwierdzono
w grupie I, nie zostało zidentyfikowane w grupie II — sa˛ to B-fenogrupy: Bbcdefi,
BbcdfgPLB-17, BbcdfPLB-17, Bbce, Bbcei, Bbcg, BbcPLB-17, Bbd, BbdfgiPLB-17, Bbdf , BbdfPLB-17, Bbdg,
Bbe, Bbg, BbgfPLB-17, BcdfiPLB-17, BcdfPLB-17, BcdiPLB-17, BcdPLB-17, Bcef, BcgPLB-17, których
częstość występowania w grupie I wynosiła 0,24 — 0,98%. W tej grupie
zidentyfikowano 7 alleli, kto´re nie zostały stwierdzone w grupie I — sa˛ to: Bbefi,
BbefPLB-17, BbiPLB-17, BbPLB-17, BdfgiPLB-17, BdPLB-17, Bef, a ich częstość występowania
wynosiła 0,19 – 0,39%.

Wśród 15 B-fenogrup, kto´re zostały zidentyfikowane w obu grupach i istotnie
różniły się częstością występowania, w 6 przypadkach nastap̨ił spadek a w 9 wzrost
ich frekwencji. W pozostałych układach grupowych krwi 10 alleli wykazało istotne
zmiany we frekwencji (u 5 wykazano zwie˛kszenie, a u 5 zmniejszenie cze˛stości
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występowania). Podobne zmiany zaobserwowano ro´wnież w układzie TF. Ws´ród
osobników grupy drugiej nie stwierdzono allelu TFE, który natomiast ws´ród
osobników grupy I występował z częstością 2,7%.

Analizując częstość występowania genotypo´w TF i HBB (tab. 2) moz˙na
zauważyć, że najczęstszym genotypem TF był w obu grupachTFCD (odpowiednio
0,2500 i 0,2016). Z wysokimi cze˛stościami wystąpiły równieżw I grupie genotypy
TFBD (0,1569) iTFDD (0,1618), a w grupie IITFAC i TFBC(0,1589). W układzie
HBB w obu grupach obserwowano przewage˛ genotypuHBBBBnad pozostałymi.

Podobne wyniki w tym zakresie uzyskali w badaniach z 1996 r. Janik i in.
(1996), gdzie najcze˛stszym genotypem TF był ro´wnież genotypTFCD (0,2313),
a w układzie HBB genotypHBBBB dominował nad pozostałymi.

Ważnymi wskaźnikami monitorowania zmiennos´ci genetycznej w obre˛bie
populacji sąstopień heterozygotycznos´ci oraz efektywna liczba alleli w locus.
Wskazująone na wielkos´ć zróżnicowania ras w odniesieniu do analizowanych
polimorficznych loci. Podana w tabeli 3 efektywna liczba alleli oraz wartos´ć
stopnia heterozygotycznos´ci wskazująna pewne zro´ żnicowanie tych wskaz´ników
w badanych grupach zwierzat̨. Średnia wartos´ć stopnia heterozygotycznos´ci, która
dla badanych owiec w grupie I wynosiła 0,5378, uległa znacznemu zmniejszeniu
i dla II grupy wynosiła 0,4948. Zmniejszeniu uległa ro´wnieżefektywna liczba alleli
z 3,6 do 2,9.

W badaniach przeprowadzonych na materiale z lat 1980 – 1992 s´redni stopien´
heterozygotycznos´ci w badanej wo´wczas populacji wrzoso´wki wynosił 0,5590
(Janik i in., 1996). U pozostałych ras badanych w tym okresie wystap̨iło również
znaczne zro´ żnicowanie stopnia heterozygotycznos´ci, który dla polskiej owcy
nizinnej wynosił 0,5992, dla merynosa polskiego 0,5924, dla polskiej owcy
długowełnistej 0,5380 i dla polskiej owcy go´rskiej 0,5504.

Także u innych ras owiec hodowanych w Polsce s´rednia wartos´ć stopnia
heterozygotycznos´ci była wysoka i wynosiła 0,5993 u czarnogło´wki, 0,5984
u Berrichone du Cher oraz 0,5993 u rasy Ile de France. Jedynie w rasie Suffolk
wartość tego wskaz´nika była niższa i wynosiła 0,4560 (Rychlik i in., 1996).

Podsumowujac̨ wyniki przeprowadzonych badan´ można stwierdzic´, że dostar-
czyły one kompleksowej informacji o strukturze i zmiennos´ci genetycznej owiec
rasy wrzoso´wka oraz umoz˙liwiły określenie zmian genetycznych, jakie zaszły
w badanej populacji na przestrzeni kilkunastu lat. Ro´ żnice genetyczne stwierdzone
w grupach i między grupami badanych owiec, wyraz˙ające się różną ilością
i częstością występowania alleli w badanych loci, wskazuja,̨ że w badanej populacji
owiec nastąpiło zmniejszenie sie˛ zmiennos´ci genetycznej. S´wiadczy o tym zmniej-
szenie sie˛ ogólnej liczby alleli, jak również obniżenie się wartości stopnia
heterozygotycznos´ci. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdzaja˛
dużą przydatnos´ć użytych markero´w w określaniu i śledzeniu zmian zacho-
dzących w strukturze genetycznej ro´ żnych populacji owiec, przez co moga˛
stanowić ważne źródło informacji dla działan´ mających na celu zachowanie
zasobo´w genetycznych.
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TADEUSZ RYCHLIK, MARIAN DUNIEC, MARIUSZ KOŚCIELNY

Evaluation of changes in the structure of Wrzoso´wka sheep based on blood group and polymorphic
protein variant studies

SUMMARY

The aim of the study was to determine the polymorphism of erythrocyte antigens in 6 blood group
systems (A, B, C, D, M and R) and the polymorphism of plasma protein (transferrin) and erythrocytes
(haemoglobin) in Wrzoso´wka sheep, as well as to estimate changes in the frequency of these markers
during 1996 – 2005. Based on the frequency of the analysed genetic markers, the effective number of
alleles and the degree of heterozygosity were calculated. In the sheep studied in 1996-2000 (group I) the
total number alleles was 82, the effective number of alleles was 3.6, and the degree of heterozygosity
was 0.5378. In group II (studied in 2001 – 2005) these values were lower (67, 2.9 and 0.4948,
respectively). The results obtained indicate that genetic variability in the analysed sheep population
decreased.

Key words: sheep, blood groups, polymorphic proteins, heterozygosity
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PORÓWNANIE CECH MIE ˛SNYCH KACZEK RZEŹ NYCH O RÓŻNYM
POCHODZENIU DO 9. TYGODNIA Ż YCIA

Z e n o n B e r n a c k i, M a r e k A d a m s k i, J o a n n a K u z´ n i a c k a, D a r i u s z K o k o s z y n´ s k i

Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Hodowli Drobiu, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Materiał doświadczalny stanowiły kaczki rzez´ne AP57 (krajowe — Astra K), PP54 (po
importach z Holandii), Star 63 (po importach z Francji) i CaA15 (krajowe — Dworka).
W każdej grupie zestawiono w dwo´ch podgrupach po 20 kaczoro´w i 20 kaczek. Wszystkie
ptaki przebywały w tych samych warunkach s´rodowiskowych i były z˙ywione w taki sam
sposób. Celem pracy było poro´wnanie cech mie˛snych kaczek rzez´nych o różnym
pochodzeniu do 9. tygodnia ich z˙ycia i wskazanie mieszan´ców najbardziej nadających sie˛
do produkcji brojlerów. Największe wartos´ci masy (3113 – 3361 g) i wymiaro´w ciała od
7. do 9. tygodnia z˙ycia stwierdzono u kaczek Star 63, przy jednoczes´nie wysokich błe˛dach
standardowych s´redniej (71,9 – 129,5), co s´wiadczy o małym ujednoliceniu cech. Procen-
towy udział mięśni piersiowych w tuszce z szyją był najwie˛kszy u kaczek Star 63
(14,0 – 16,0%) i CaA15 (13,5 – 16,6%), a udział sko´ry z tłłuszczem najmniejszy u kaczek
CaA15 (27,2%), w poro´wnaniu z pozostałymi grupami kaczek (28,6 – 29,7%). Za pomocą
współczynników korelacji wykazano, z˙e przy ocenie umie˛śnienia kaczek rzez´nych moz˙na
wziąćpod uwagęmasęciała, długość tułowia z szyją, tułowia i mostka oraz obwo´d klatki
piersiowej i grubos´ć mięśni piersiowych. Zawartos´ć wody w mięśniach piersiowych
kaczek Star 63, w poro´wnaniu z pozostałymi grupami, była najwie˛ksza (74,4%) a białka
najmniejsza (20,9%). Wartos´ci cech mięsnych mieszan´ców AP57 i PP54 były zbliz˙one,
chociażnieco lepsze wyniki stwierdzono u kaczek AP57. Kaczki CaA15 charakteryzowała
najmniejsza masa ciała (2676 – 2984 g) i najwie˛ksze zuz˙ycie paszy na 1 kg masy
(3,5 – 4,4 kg). Wyro´żniały sięnatomiast dobrze umie˛śnioną i najmniej otłuszczoną tuszką
oraz najlepszym składem chemicznym mie˛śni piersiowych. Do produkcji brojlero´w
najbardziej nadają sie˛ mieszan´ce Star 63 z uwagi na najwie˛kszą mase˛ ciała i najmniejsze
zużycie paszy na 1 kg masy (3,1 – 4,0 kg). Do chowu w małych gospodarstwach rolnych
można przeznaczyc´ mieszan´ce CaA15, nie mające skłonnos´ci do nadmiernego otłusz-
czania się.

Badania prowadzone na kaczkach z krajowych rodo´w hodowlanych i ich
mieszan´cach miały na celu okres´lenie wartos´ci ich cech reprodukcyjnych, ale
przede wszystkim cech mie˛snych (Mazanowski i in., 1994; 2003; Mazanowski
i Bernacki, 2004). Oceniono takz˙e cechy mie˛sne kaczek ze stad zachowawczych
i ich mieszan´ców z kaczkami rodowymi (Kisiel i Ksiaż̨kiewicz, 2004; Książkiewicz



i in., 1986; Książkiewicz i Kontecka, 1993). W wielu pracach wskazano na wpływ
czynników genetycznych i s´rodowiskowych na wyniki odchowu i jakos´ć mięsa
kaczego (Knust i in., 1997; Pingel, 1990; 1999). Biorac̨ powyższe pod uwage˛
zbadano efektywnos´ć odchowu kaczek z rodu hodowlanego A44 oraz ze stad
zachowawczych A1, P8 i P9 (Bochno i in., 1987). Najlepsze wyniki uzyskano
u kaczek A44 i P8. Mieszan´ce AP48 dały poczat̨ek nowemu rodowi hodowlanemu
A55.

Szybki wzrost wartos´ci użytkowej kaczek moz˙na uzyskac´ tworząc dwu-, trzy-
lub czterorodowe mieszan´ce towarowe (Mazanowski i in., 1994; 2001). Najlepsze
wyniki pod względem masy ciała i zuz˙ycia paszy uzyskano u mieszan´ców AP47.
Zbadano ro´wnież skład tuszek kaczek brojlero´w w zależności od żywienia (Bons
i in., 1998; Mazanowski i in., 1986). Oceniono nie tylko skład tkankowy tuszek, ale
także skład chemiczny mie˛śni piersiowych i no´g oraz wodochłonnos´ć i pH mięsa
(Mazanowski i in., 2003; Mazanowski i Gornowicz, 2003; Mazanowski i Ksiaż̨-
kiewicz, 2004; Mazanowski i Bernacki, 2004; Witkiewicz, 1998). Zbadano takz˙e
mikrostrukturęmięśni (Smith, 1993), a u kaczek selekcjonowanych i nieselekc-
jonowanych poro´wnano mikrostrukture˛ mięśnia piersiowego (Witkiewicz i in.,
2004). Cennych wskazo´wek dostarczyły korelacje proste obliczone mie˛dzy skład-
nikami tkankowymi tuszek, a masa˛ i wymiarami ciała (Go´rski, 1991; Książkiewicz
i Kontecka, 1993).

W produkcji kaczek rzez´nych używano do 2004 r. mieszan´ców dwurodowych
AP57 o nazwie handlowej Astra K, wytworzonych w Stacji Zasobo´w Genetycznych
Drobiu Wodnego Dworzyska, mieszan´ców dwurodowych PP54 pochodzac̨ych po
importach z Holandii produkowanych w Os´rodku Hodowli Kaczek w Lin´sku oraz
mieszan´ców Star 63 po rodzicach importowanych z Francji. Dla małych gos-
podarstw rolnych Stacja Zasobo´w Genetycznych Drobiu Wodnego Dworzyska
produkowała mieszan´ce CaA15, po kaczorach cayuga i kaczkach rodowych A55.

Celem pracy było poro´wnanie (do 9. tygodnia z˙ycia) masy i wymiaro´w ciała,
zużycia paszy, wydajnos´ci i wartości rzeźnej tuszek oraz pH i składu chemicznego
mięśni piersiowych kaczek rzez´nych o różnym pochodzeniu i wskazanie mieszan´-
ców najbardziej nadajac̨ych się do produkcji brojlero´w. Przedstawiono takz˙e
korelacje proste mie˛dzy masąi wymiarami ciała a masa˛ tuszek z szyja,̨ wydajnością
rzeźną i składnikami tkankowymi u 8-tygodniowych kaczek.

Materiał i metody

Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Badawczej Mochełek w fermie
doświadczalnej Wierzchucinek (2004 r.), nalez˙ącej do Akademii Techniczno-
Rolniczej w Bydgoszczy. Materiał dos´wiadczalny stanowiły mieszan´ce AP57
(krajowe — Astra K), PP54 (po importach z Holandii), Star 63 (po importach
z Francji) i CaA15 (krajowe — Dworka), uz˙ywane do produkcji kaczek rzez´nych.
Pisklęta jednodniowe umieszczono w budynku na słomie z˙ytniej. Ptaki z kaz˙dej
grupy podzielono na dwie podgrupy, oddzielnie 20 kaczoro´w i 20 kaczek. Przez
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cały czas kaczki utrzymywano w budynku, bez doste˛pu do wybiego´w i żywiono ad
libitum takimi samymi mieszankami paszowymi.

Do 21. dnia z˙ycia ptakom podawano mieszanke˛ paszowąA, zawierającą
20,56% białka ogo´ lnego i 2801 kcal (11,7 MJ) energii metabolicznej w 1 kg, a od
22. do 63. dnia z˙ycia mieszanke˛ B, zawierającą 17,57% białka i 2751 kcal
(11,5 MJ) energii metabolicznej. Skład chemiczny mieszanek dla kaczek przed-
stawiono w tabeli 1. Od 8. dnia z˙ycia do końca odchowu kaczkom podawano
dodatkowo w oddzielnych korytach mieszanke˛ mineralnąAvimix, wymieszanąze
żwirem w proporcji 1 : 4.

Tabela 1. Skład chemiczny mieszanek paszowych dla kaczek
Table 1. Chemical composition of feed mixtures for ducks

Skład chemiczny (%)
Chemical composition (%)

Mieszanki paszowe — tygodnie z˙ycia
Feed mixtures — weeks of age

A B

0− 3 4− 9

Sucha masa 88,89 88,69
Dry matter
Białko ogólne 20,56 17,57
Total protein
Tłuszcz surowy 2,65 2,69
Crude fat
Włókno surowe 3,56 4,46
Crude fibre
Popiół surowy 6,32 5,51
Crude ash
Energia metaboliczna w 1 kg
mieszanki paszowej
Metabolizable energy in 1 kg
of feed mixture

kcal 2801 2751
MJ 11,73 11,52

Stosunek energii do białka
Energy to protein ratio

kcal : 1% 136 157
MJ : 1% 0,57 0,66

Kaczory i kaczki zwaz˙ono indywidualnie w 1. dniu z˙ycia oraz w 3., 7., 8. i 9.
tygodniu odchowu. W czasie odchowu notowano w grupach mase˛ podawanych
mieszanek paszowych, a w terminach waz˙enia kaczek mase˛ nie wyjedzonych
resztek paszy. Na tej podstawie obliczono ilos´ć paszy spoz˙ytej średnio przez kaczki
obu płci w grupach oraz zuz˙ycie paszy na 1 kg masy ciała. W 7., 8. i 9. tygodniu
życia zmierzono (Ksiaż̨kiewicz i Kontecka, 1993) tas´mą długość tułowia z szyją,
długość tułowia, długos´ć skoku, obwo´d klatki piersiowej, długos´ć mostka oraz za
pomocą zgłębnika igłowego grubos´ć mięśni piersiowych (pomiar uwzgle˛dniał
skórę z tłuszczem podsko´rnym).
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W 7. i 8. tygodniu wykonano dysekcje˛ całych tuszek kaczych. W tym celu
wybrano dwukrotnie z kaz˙dej grupy po pie˛ć kaczorów i pięć kaczek o masie ciała
zbliżonej do s´redniej masy ptako´w danej płci. Po oskubaniu i schłodzeniu przez
około 20 godzin tuszki kacze wypatroszono, wyodre˛bniając mięśnie piersiowe,
mięśnie nóg i skórę z tłuszczem podsko´rnym. Między masątuszki z szyją,
wydajnością rzeźną, masąi procentowym udziałem mie˛śni piersiowych i no´g oraz
skóry z tłuszczem podsko´rnym, a wymiarami ciała 8-tygodniowych kaczek,
obliczono dla wszystkich dysekowanych ptako´w łącznie wspo´ łczynniki korelacji
prostej. Było to moz˙liwe poniewaz˙ cechy kaczek mieszan´ców w większości
przypadko´w nie różniły się statystycznie istotnie mie˛dzy grupami.

Oznaczenie pH mie˛śni piersiowych przeprowadzono w 15 minut po uboju
kaczek (pH15), a drugi raz po schłodzeniu tuszek kaczych (pH24). Pomiary pH
wykonano elektroda˛ sztyletowąpołączonąz pehametrem CP-401 firmy Elmetron.
Elektrodęumieszczano pod kat̨em 45°̧ w połowie grubos´ci mięśni. Wartości pH
odczytywano z wys´wietlacza ciekłokrystalicznego z dokładnos´cią do 0,01. Do
analizy składu chemicznego pobrano po dysekcji mie˛śnie piersiowe z prawej
połowy tuszki od kaz˙dego 8-tygodniowego ptaka. Pro´by mięsa analizowano
indywidualnie. Mięśnie rozdrabniano i mieszano w robocie kuchennym Philips
Cucina HR 2831/6, otrzymujac̨ zhomogenizowana˛ masę. Skład chemiczny mie˛śni
piersiowych oznaczono w Pracowni Oceny Drobiu Instytutu Zootechniki, według
polskich norm.

Do statystycznej weryfikacji wyniko´w badan´ (wartości średnie cech, błe˛dy
standardowe s´redniej, wspo´ łczynniki korelacji prostej, analiza wariancji i ocena
istotności różnic) zastosowano program STATISTICA PL (2002). W obliczeniach
wykorzystano dwuczynnikowa˛ analizęwariancji. Istotnos´ć różnic zweryfikowano
za pomocątestu Sheffego.

Wyniki

Masa ciała kaczek obu płci w 1. dniu i w 3. tygodniu z˙ycia nie różniła się
statystycznie istotnie mie˛dzy grupami (tab. 2). Nie zanotowano tez˙ statystycznie
istotnych różnic między kaczorami i kaczkami w poszczego´ lnych grupach. Nato-
miast masa ciała w 7. i 8. tygodniu z˙ycia była statystycznie istotnie najwie˛ksza
u kaczoro´w i kaczek Star 63, a mniejsza i podobna u pozostałych mieszan´ców. W 9.
tygodniu wysoka masa ciała nie ro´ żniła się statystycznie istotnie u mieszan´ców
AP57, PP54 i Star 63. Tylko u mieszan´ców CaA15 masa ciała była statystycznie
istotnie mniejsza. Wykazano takz˙e statystycznie istotne ro´ żnice w masie ciała
między kaczorami i kaczkami w grupach, z wyjat̨kiem kaczek PP54. Najwie˛ksze
różnice stwierdzono mie˛dzy masąciała kaczek Star 63 obojga płci, a s´redniąmasą
ciała kaczek, obliczona˛ dla wszystkich grup. W pozostałych grupach ro´ żnice te były
mniejsze. Zwracaja˛ uwagę największe wartos´ci błędów standardowych s´redniej
u kaczek Star 63 w 1. dniu z˙ycia oraz w wieku 7, 8 i 9 tygodni. U kaczek CaA15
masa ciała i błe˛dy standardowe s´redniej były najmniejsze.

44 Z. Bernacki i in.



Tabela 2. Wartos´ci średnie (x̄) i błędy standardowe s´redniej (SEM) masy ciała kaczek
Table 2. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for ducks’ body weight

Cecha
Trait

Masa ciała kaczek — symbole mieszan´ców
Ducks’ body weight — crossbred symbols

AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

Masa ciała w 1. dniu z˙ycia (g) x̄ 51,7 54,4 54,5 51,5 53,02
Body weight at 1 day of age (g) SEM 0,64 0,63 0,83 0,78 0,37
Masa ciała w 3. tygodniu z˙ycia (g) x̄ 1170 1229 1249 1052 1175
Body weight at 3 weeks of age (g) SEM 24,15 25,11 23,65 15,75 12,70
Masa ciała w 7. tygodniu z˙ycia (g) x̄ 2849 b* 2820 b 3113 a* 2676 b* 2864
Body weight at 7 weeks of age (g) SEM 54,44 48,93 71,95 43,86 30,51
Masa ciała w 8. tygodniu z˙ycia (g) x̄ 3021 b* 3006 b 3323 a* 2825 b* 3044
Body weight at 8 weeks of age (g) SEM 68,99 66,74 89,59 56,96 46,10
Masa ciała w 9. tygodniu z˙ycia (g) x̄ 3164 a* 3166 a 3361 a* 2984 b* 3169
Body weight at 9 weeks of age (g) SEM 107,09 104,61 129,46 81,25 54,28

Wartości średnie cech w rze˛dach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in rows followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
* Różnica istotna mie˛dzy samcami i samicami w grupie mieszan´ców (P≤ 0,05).
* Significant difference between males and females in crossbred group (P≤ 0.05).

Spożycie mieszanek paszowych przez jedna˛ kaczkę do 7., 8. i 9. tygodnia
odchowu było najwie˛ksze u mieszan´ców Star 63, natomiast zuz˙ycie mieszanek
paszowych na 1 kg masy ciała było najmniejsze (tab. 3). U kaczek Star 63 zuz˙ycie
paszy na 1 kg masy ciała było mniejsze od s´redniego, obliczonego łac̨znie dla
wszystkich grup. Mieszan´ce CaA15 cechowało natomiast najmniejsze spoz˙ycie
paszy przez jedna˛ kaczkę, ale największe zuz˙ycie mieszanki paszowej na 1 kg masy
ciała.

Tabela 3. Wartos´ci średnie (x̄) zużycia mieszanek paszowych przez 1 kaczke˛ i na 1 kg masy ciała
Table 3. Mean values (x¯) of feed mixture intake per duck and per kg of body weight

Tygodnie
Weeks

Symbole mieszan´ców — Crossbred symbols
AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

Spożycie mieszanek paszowych przez 1 kaczke˛ (g)
Feed mixture intake per duck (g)

1− 3 2505 2515 2625 2490 2534
1− 7 9530 9585 9775 9500 9597
1− 8 11475 11540 11715 11350 11520
1− 9 13150 13260 13535 13130 13269

Zużycie mieszanek paszowych na 1 kg masy ciała (g)
Feed mixture intake per kg of body weight (g)

1− 3 2141 2047 2102 2367 2164
1− 7 3346 3398 3141 3550 3359
1− 8 3798 3839 3526 4017 3795
1− 9 4156 4188 4027 4400 4193

Istotności różnic statystycznych nie obliczano.
Significant differences were not calculated statistically.
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Długości tułowia z szyją, tułowia i skoku u kaczek mieszan´ców nie różniły się
statystycznie istotnie mie˛dzy grupami (tab. 4). Natomiast istotne ro´ żnice między
kaczorami i kaczkami w poszczego´ lnych grupach, stwierdzono w długos´ci tułowia
z szyjąod 7. do 9. tygodnia odchowu. W przypadku długos´ci tułowia statystycznie
istotne różnice między kaczorami i kaczkami wystap̨iły u mieszan´ców AP57 oraz
CaA15 i tylko do 8. tygodnia odchowu. Wie˛ksze wartos´ci błędów standardowych
średniej w długos´ci tułowia i długości skoku, w poro´wnaniu z innymi kaczkami,
stwierdzono w odniesieniu do kaczek Star 63 obojga płci. Mieszan´ce Star 63
i CaA15 zakon´czyły wzrost tułowia z szyja˛ w wieku 8. tygodni. Tuło´w kaczek
AP57, Star 63 i CaA15 zakon´czył wzrost takz˙e w 8. tygodniu, a u kaczek PP54 juz˙
w 7. tygodniu. Długos´ć skoku zwiększała sie˛ do 9. tygodnia z˙ycia u kaczek
mieszan´ców z wszystkich grup, przy czym najdłuz˙szy skok, chociaz˙ nie różnił się
istotnie od pozostałych, stwierdzono u kaczek Star 63 obojga płci.

Tabela 4. Wartos´ci średnie (x̄) i błędy standardowe s´redniej (SEM) wymiaro´w ciała kaczek (długos´ci
tułowia z szyją, tułowia i skoku)

Table 4. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for body measurements in ducks (trunk
with neck, trunk and shank length)

Cecha
Trait

Tydzień
Week

Symbole mieszan´ców — wymiary ciała (cm)
Crossbred symbols — body measurements (cm)

AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

Długość tułowia z szyją(cm) 7. x̄ 44,13* 44,04* 44,49* 43,59* 44,06
Trunk with neck length (cm) SEM 0,38 0,29 0,45 0,33 0,18

8. x̄ 45,19* 45,19* 46,52* 45,48* 45,59
SEM 0,40 0,40 0,49 0,52 0,24

9. x̄ 46,34* 45,67* 46,25* 45,18* 45,86
SEM 0,62 0,60 0,61 0,63 0,31

Długość tułowia (cm) 7. x̄ 26,09 27,03 26,68 26,59* 26,60
Trunk length (cm) SEM 0,25 0,23 0,27 0,25 0,13

8. x̄ 26,86* 26,90 27,48 27,08* 27,08
SEM 0,29 0,29 0,30 0,26 0,14

9. x̄ 26,67 26,47 27,11 25,72 26,49
SEM 0,35 0,33 0,38 0,29 0,18

Długość skoku (cm) 7. x̄ 4,81 4,78 4,93 4,84 4,85
Shank length (cm) SEM 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02

8. x̄ 4,97 4,87 4,99 4,86 4,92
SEM 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02

9. x̄ 5,17 5,11 5,32 5,11 5,18
SEM 0,04 0,04 0,07 0,04 0,03

Istotności różnic między grupami mieszan´ców statystycznie nie stwierdzono.
Statistically significant differences between crossbred groups were not found.
* Różnica istotna mie˛dzy samcami i samicami w grupie mieszan´ców (P≤ 0,05).
* Significant difference between males and females in crossbred group (P≤ 0.05).

Największy obwód klatki piersiowej we wszystkich terminach badan´ stwier-
dzono u kaczek Star 63 (tab. 5), ale cecha ta nie była statystycznie istotnie
zróżnicowana mie˛dzy grupami. Natomiast długos´ć mostka u 7-tygodniowych
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kaczek Star 63 była statystycznie istotnie najwie˛ksza, a w innych grupach
mieszan´ców mniejsza i podobna. W 8. i 9. tygodniu długos´ć mostka nie ro´ żniła się
statystycznie istotnie mie˛dzy grupami kaczek; nieco dłuz˙szy mostek stwierdzono
u kaczek Star 63. Wielkos´ci błędów standardowych s´redniej obwodu klatki
piersiowej i długos´ci mostka były niewielkie; u mieszan´ców Star 63 najwie˛ksze
wartości stwierdzono w 8. i 9. tygodniu z˙ycia ptaków. Grubość mięśni piersiowych
ze skórą i tłuszczem była statystycznie istotnie najwie˛ksza u kaczek Star 63,
a mniejsza u pozostałych kaczek, tak w 7. jak i w 8. tygodniu z˙ycia. Grubos´ć mięśni
piersiowych była ro´wnież największa u 9-tygodniowych kaczek Star 63, ale nie
różniła się statystycznie istotnie od stwierdzonej w pozostałych grupach kaczek.
Błędy standardowe s´redniej grubos´ci mięśni piersiowych u kaczek Star 63 przyj-
mowały największe wartos´ci. U kaczek z wszystkich grup od 7. do 9. tygodnia
odchowu stwierdzono zwie˛kszenie obwodu klatki piersiowej, długos´ci mostka
i grubości mięśni piersiowych.

Tabela 5. Wartos´ci średnie (x̄) i błędy standardowe s´redniej (SEM) wymiaro´w ciała kaczek (obwodu
klatki piersiowej, długos´ci mostka i grubos´ci mięśni piersiowych)

Table 5. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for body measurements in ducks (chest
circumference, breast bone length and thickness of breast muscles)

Cecha
Trait

Tydzień
Week

Symbole mieszan´ców — wymiary ciała (cm)
Crossbred symbols — body measurements (cm)

AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

Obwód klatki piersiowej (cm) 7. x̄ 31,30 31,32 33,48 30,65 31,69
Chest circumference (cm) SEM 0,33 0,22 0,28 0,17 0,15

8. x̄ 31,13 31,35 32,60 31,02 31,52
SEM 0,24 0,23 0,44 0,20 0,15

9. x̄ 31,72 31,65 32,99 31,31 31,92
SEM 0,34 0,33 0,49 0,28 0,19

Długość mostka (cm) 7. x̄ 12,77 b 12,96 b 13,92 a 12,87 b 13,13
Breast bone length (cm) SEM 0,16 0,09 0,12 0,10 0,06

8. x̄ 13,66 13,66 14,24 13,68 13,81
SEM 0,15 0,10 0,17 0,12 0,07

9. x̄ 13,78 13,77 14,51 13,86 13,98
SEM 0,19 0,19 0,23 0,20 0,11

Grubość mięśni piersiowych 7. x̄ 1,47 b 1,50 b 1,70 a 1,47 b 1,53
(cm) SEM 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
Thickness of breast muscles 8. x¯ 1,68 b 1,69 b 1,94 a 1,67 b 1,74
(cm) SEM 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02

9. x̄ 1,81 1,91 2,02 1,86 1,90
SEM 0,03 0,03 0,06 0,03 0,02

Wartości średnie cech w rze˛dach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in rows followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
Istotności różnic między samcami i samicami w grupach mieszan´ców statystycznie nie stwierdzono.
Statistically significant differences between males and females in crossbred groups were not found.
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Masa ciała 7- i 8-tygodniowych kaczek obu płci, wybranych do dysekcji, była
statystycznie istotnie najwie˛ksza u kaczek Star 63, przy czym statystycznie istotne
różnice między samcami i samicami w grupach wystap̨iły tylko w 8. tygodniu
(tab. 6). Mniejsza masa ciała cechowała mieszan´ce AP57 i PP54, a najmniejsza

Tabela 6. Wartos´ci średnie (x̄) i błędy standardowe s´redniej (SEM) wydajnos´ci rzeźnej oraz składniko´w
tkankowych u 7- i 8-tygodniowych kaczek

Table 6. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for slaughter yield and tissue content in
7- and 8-week-old ducks

Cecha
Trait

Tydzień
Week

Symbole mieszan´ców — składniki tkankowe
Crossbred symbols — tissue content

AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

Masa ciała przed ubojem (g) 7. x¯ 2742 ab* 2645 b 2997 a 2488 b* 2718
Body weight before slaughter SEM 73,23 52,14 56,33 70,07 42,54
(g) 8. x̄ 2891 ab* 2853 ab 3164 a* 2679 b* 2897

SEM 67,33 56,24 114,44 79,69 48,41

Masa tuszki patroszonej 7. x¯ 1872 ab* 1821 b 2093 a 1728 b* 1878
z szyją(g) SEM 51,48 27,19 34,50 49,59 29,48
Weight of eviscerated carcass 8. x¯ 2002 a 1997 ab 2211 a* 1843 b* 2013
with neck (g) SEM 47,07 36,14 90,18 58,49 36,20

Wydajność rzeźna (%) 7. x̄ 68,28 68,93 69,88 69,45 69,13
Slaughter yield (%) SEM 0,51 0,49 0,30 0,37 0,23

8. x̄ 69,27 70,04 69,79 68,81 69,48
SEM 0,27 0,38 0,66 0,91 0,30

Udział mięśni piersiowych 7. x̄ 13,11 13,38 14,00 13,47 13,49
w tuszce (%) SEM 0,38 0,38 0,67 0,22 0,22
Proportion of breast muscles 8. x¯ 14,95 15,44 16,40 16,56 15,84
in carcass (%) SEM 0,43 0,26 0,39 0,91 0,29

Udział mięśni nóg w tuszce 7. x̄ 13,64 11,64 13,57 13,74 13,15
(%) SEM 0,67 1,20 0,29 0,49 0,24
Proportion of leg muscles in 8. x¯ 12,24 12,31 12,26 12,85 12,41
carcass (%) SEM 0,26 0,35 0,49 0,38 0,19

Udział skóry z tłuszczem 7. x¯ 28,38 28,21 28,65 27,16 28,10
w tuszce (%) SEM 0,74 0,51 0,89 0,53 0,34
Proportion of skin with fat 8. x¯ 28,57 29,70 29,12 27,21 28,65
in carcass (%) SEM 0,26 0,67 1,11 0,57 0,38

Wartości średnie cech w rze˛dach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in rows followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
* Różnica istotna mie˛dzy samcami i samicami w grupie mieszan´ców (P≤ 0,05).
* Significant difference between males and females in crossbred group (P≤ 0.05).
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CaA15. Nie stwierdzono ro´żnic w masie ciała 8-tygodniowych kaczoro´w
i kaczek tylko u mieszan´ców PP54. Najwie˛kszy błąd standardowy s´redniej obliczono
dla masy ciała 8-tygodniowych kaczek Star 63 obu płci. Masa tuszki patroszonej
z szyjąbyła statystycznie istotnie najwie˛ksza u mieszan´ców Star 63 i AP57, tak w 7. jak
i w 8. tygodniu życia. W 8. tygodniu masa tuszki była statystycznie istotne
zróżnicowana mie˛dzy kaczorami i kaczkami u mieszan´ców Star 63 i CaA15.
Największy błąd standardowy s´redniej w przypadku masy tuszki patroszonej z szyja˛
stwierdzono u kaczek mieszan´ców Star 63. Pozostałe cechy kaczek — wydajnos´ć
rzeźna oraz procentowy udział mie˛śni piersiowych, mie˛śni nóg i skóry z tłuszczem, nie
różniły się statystycznie istotnie mie˛dzy grupami. Najwie˛ksze wartos´ci tych cech
wystąpiły u kaczek Star 63 i CaA15. Wyjat̨ek stanowił udział sko´ry z tłuszczem, kto´ry
był największy u kaczek mieszan´ców Star 63 i PP54, a najmniejszy u kaczek CaA15.

Tabela 7. Wspo´ łczynniki korelacji (r) między masątuszki z szyją, wydajnością rzeźną i składnikami
tkankowymi a masa˛ i wymiarami ciała 8-tygodniowych kaczek (n = 40)

Table 7. Correlation (r) coefficients between weight of carcass with neck, slaughter yield and tissue
content and body weight and body measurements in 8-week-old ducks (n = 40)

Cechy skorelowane
Correlated traits

Cechy — wspo´ łczynniki korelacji
Traits — correlation coefficients

tuszka
patroszona

z szyją
eviscerated
carcass with

neck (g)

wydajność
rzeźna

slaughter
yield (%)

mięśnie
piersiowe

i nóg
breast and

leg muscles
(g)

skóra
z tłuszczem
skin with

fat (g)

mięśnie
piersiowe

i nóg
breast

and leg
muscles (%)

skóra
z tłuszczem
skin with
fat (%)

Masa ciała (g) 0,969* 0,161 0,826* 0,717* − 0,032 0,048
Body weight (g)
Długość tułowia z szyją
(cm) 0,600* − 0,219 0,531* 0,290 0,008 − 0,190
Length of trunk with neck
(cm)
Długość tułowia (cm) 0,370* − 0,259 0,531* 0,290 0,103 − 0,297
Trunk length (cm)
Długość mostka (cm) 0,660* 0,203 0,735* 0,490* 0,270 − 0,048
Breast bone length (cm)
Długość skoku (cm) 0,496* 0,084 0,313 0,326 − 0,210 0,030
Shank length (cm)
Obwód klatki piersiowej
(cm) 0,766* 0,138 0,683* 0,691* 0,016 0,219
Chest circumference (cm)
Grubość mięśni
piersiowych (cm) 0,378* 0,286 0,340* 0,487* − 0,002 0,337*
Thickness of breast
muscles (cm)

n = liczba kaczek. n = number of ducks.
* Współczynnik korelacji istotny statystycznie (P≤ 0,05).
* Correlation coefficient statistically significant (P≤ 0.05).
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Współczynniki korelacji między masą i wymiarami ciała 8-tygodniowych
kaczek obu płci z wszystkich grup łac̨znie, a masa˛ tuszek patroszonych z szyja,̨
były dodatnie i statystycznie istotne (tab. 7). Dodatnie i statystycznie istotne były
również współczynniki korelacji między masąi wymiarami ciała (z wyjątkiem
długości skoku), a masa˛ mięśni piersiowych i no´g łącznie. Masa ciała, długos´ć
mostka, obwo´d klatki piersiowej i grubos´ć mięśni piersiowych były dodatnio
i statystycznie istotnie skorelowane z masa˛ skóry z tłuszczem podsko´rnym.
Grubość mięśni piersiowych wraz ze sko´rą z tłuszczem była istotnie i dodatnio
skorelowana z procentowym udziałem sko´ry z tłuszczem w tuszce z szyja.̨ Brak
statystycznie istotnych korelacji stwierdzono natomiast mie˛dzy masąi wymiarami
ciała, a wydajnos´cią rzeźnąoraz procentowym udziałem mie˛śni piersiowych i no´g,
a także skóry z tłuszczem podsko´rnym, z wyjątkiem korelacji z grubos´cią mięśni
piersiowych.

Tabela 8. Wartos´ci średnie (x̄) i błędy standardowe s´redniej (SEM) pH i składniko´w chemicznych mie˛śni
piersiowych u 8-tygodniowych kaczek

Table 8. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) of pH and chemical composition for
breast muscles in 8-week-old ducks

Cecha
Trait

Symbole mieszan´ców — składniki chemiczne (%)
Crossbred symbols — chemical composition (%)

AP57 PP54 Star 63 CaA15 x¯

pH15 x̄ 5,9 5,9 5,9 6,2 6,0
SEM 0,04 0,04 0,09 0,06 0,03

pH24 x̄ 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6
SEM 0,11 0,07 0,07 0,06 0,05

Woda — Water x̄ 73,9 73,3 74,4 73,3 73,7
SEM 0,47 0,53 0,38 0,37 0,23

Białko — Protein x̄ 21,5 21,8 20,9 22,2 21,6
SEM 0,37 0,37 0,26 0,41 0,19

Tłuszcz — Fat x̄ 2,3 2,7 2,4 2,4 2,4
SEM 0,24 0,17 0,09 0,22 0,10

Popiół — Ash x̄ 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9
SEM 0,13 0,13 0,11 0,14 0,06

Istotności różnic między grupami mieszan´ców statystycznie nie stwierdzono.
Statistically significant differences between crossbred groups were not found.

Wielkości pH15 i pH24 oraz udział składniko´w chemicznych w mie˛śniach
piersiowych u 8-tygodniowych kaczek nie ro´ żniły się statystycznie istotnie mie˛dzy
grupami (tab. 8). Jednak w mie˛śniach piersiowych kaczek Star 63, w poro´wnaniu
z mięśniami pozostałych mieszan´ców, zanotowano wie˛kszą zawartos´ć wody,
a mniejsząbiałka. Mięśnie piersiowe kaczek CaA15 miały natomiast najwie˛cej
białka i mało wody, a kaczek AP57 najwie˛cej tłuszczu. Błe˛dy standardowe s´rednich
składników chemicznych były dosyc´ wysokie, ale najmniejsze u kaczek Star 63.
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Omówienie wyników

We wszystkich grupach masa ciała 3-tygodniowych kaczek mieszan´ców była
bardzo wysoka i nie ro´ żniła się statystycznie istotnie. S´wiadczy to, że wzrost
kaczek w tym okresie był intensywny i podobny we wszystkich grupach. W innym
doświadczeniu (Bochno i in., 1987) u 3-tygodniowych kaczek A44 i ze stad
zachowawczych masa ciała była wie˛ksza (1280 g), a u 8-tygodniowych podobna
(3028 g) jak u mieszan´ców AP57 i PP54 z omawianego dos´wiadczenia. Natomiast
w doświadczeniu z mieszan´cami kaczek z rodu hodowlanego A44 i ze stad
zachowawczych masa ciała była mniejsza (Ksiaż̨kiewicz i in., 1986) od uzyskanej
w analizowanym dos´wiadczeniu. Najwie˛ksze wskaz´niki efektywności pod wzglę-
dem cech mie˛snych stwierdzili Mazanowski i in. (1944) u kaczek rodowych A44
i A55 i mieszan´ców dwurodowych PA74 i PA75. Wynik ten wykorzystano przy
opracowywaniu koncepcji tworzenia mieszan´ców kaczek dla celo´w towarowych.
W doświadczeniu z kaczkami czterorodowymi Mazanowski i in. (2001) wykazali,
że mieszan´ce te wyróżnia nie tylko duz˙a masa ciała i małe zuz˙ycie paszy na 1 kg
masy, ale takz˙e bardzo dobra z˙ywotność.

W prezentowanym dos´wiadczeniu s´rednia masa ciała kaczek obojga płci
z wszystkich grup łac̨znie wynosiła kolejno w 7., 8. i 9. tygodniu z˙ycia 2864, 3044
i 3169 g, a u mieszan´ców czterorodowych wie˛cej, bo 2947, 3159 i 3404 g
(Mazanowski i in., 2001). Statystycznie istotnie najwie˛ksza masa ciała w 7. i 8.
tygodniu życia wyróżniała mieszan´ce Star 63. W pozostałych grupach mieszan´ców
masa ciała była statystycznie istotnie mniejsza, a w 9. tygodniu mniejsza jedynie
u kaczek CaA15. Tylko w grupie PP54 masa ciała kaczoro´w i kaczek we
wszystkich terminach waz˙eń nie różniła się statystycznie istotnie. Niewielki
dymorfizm płciowy lub jego brak u ptako´w rzeźnych ułatwia przeprowadzenie
uboju. Błąd standardowy s´redniej był największy dla masy ciała kaczek Star 63 we
wszystkich terminach waz˙eń, a najmniejszy u kaczek CaA15. Duz˙e wartos´ci
błędów standardowych w odniesieniu do s´redniej masy ciała kaczek Star 63
świadcząo małym wyrównaniu kaczek, kto´re pogłębia sięwraz z wiekiem.

Spożycie mieszanek paszowych przez 1 kaczke˛ przekroczyło wartos´ci średnie
obliczone dla wszystkich grup tylko u mieszan´ców Star 63. W pozostałych grupach
mieszan´ców spożycie mieszanek paszowych było mniejsze, a u mieszan´ców CaA15
przyjmowało najmniejsze wartos´ci, poniżej średniego spoz˙ycia paszy, obliczonego
dla wszystkich grup. Ro´ żnice w spoz˙yciu paszy mie˛dzy mieszan´cami nie były
jednak zbyt duz˙e. Natomiast zuz˙ycie mieszanek paszowych na 1 kg masy ciała było
najmniejsze u kaczek Star 63, kto´re w kolejnych tygodniach odchowu uzyskiwały
największą masę, przy podobnym jak u kaczek z innych grup spoz˙yciu paszy.
Zużycie mieszanki na 1 kg masy ciała u 8-tygodniowych kaczek rodowych A44
wynosiło 3980 g, a u kaczek ze stad zachowawczych 3910 do 4140 g (Bochno i in.,
1987), tj. więcej niż w analizowanym dos´wiadczeniu. Zuz˙ycie paszy u 8-tygo-
dniowych mieszan´ców A44 z kaczkami ze stad zachowawczych wynosiło 3992 do
4456 g (Książkiewicz i in., 1986), a u 8-tygodniowych kaczek A44, w zalez˙ności od
sposobu z˙ywienia, od 3850 do 4362 g na 1 kg masy ciała (Mazanowski i in., 1986).
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Zużycie mieszanek paszowych na 1 kg masy ciała u 8-tygodniowych kaczek P77
i mieszan´ców dwurodowych z udziałem samco´w lub samic z tego rodu było
w badaniach Mazanowskiego i in. (1994) najmniejsze. Dlatego wykorzystano
kaczki z tego rodu do produkcji kaczek rzez´nych w zestawie dwurodowym AP57
z kaczorami A55. S´rednie spoz˙ycie mieszanek paszowych przez mieszan´ce cztero-
rodowe wynosiło w 7., 8. i 9. tygodniu z˙ycia kolejno 7950, 9820 i 11560 g, a na
1 kg masy ciała 2698, 3109 i 3403 g (Mazanowski i in., 2001) i było mniejsze niz˙
w omawianym dos´wiadczeniu. Zmniejszenie zuz˙ycia mieszanek paszowych moz˙na
uzyskac´ tylko w optymalnych warunkach s´rodowiskowych, przy zapewnieniu
prawidłowego składu i formy mieszanki paszowej (Bons i in., 1998; Pingel, 1999)
oraz u kaczek o szybkim wzros´cie masy ciała.

Długość tułowia z szyją, długość tułowia i skoku nie ro´ żniły się istotnie między
grupami mieszan´ców. Statystycznie istotne ro´żnice między kaczorami i kaczkami
zanotowano w długos´ci tułowia z szyjąwe wszystkich grupach. Długos´ć skoku, choc´
nie stwierdzono statystycznie istotnych ro´żnic między grupami kaczek, była najwie˛k-
sza u mieszan´ców Star 63. Obwo´d klatki piersiowej nie ro´żnił się wprawdzie istotnie
u kaczek z poszczego´ lnych grup w 7., 8. i 9. tygodniu z˙ycia, ale najwie˛kszy był
u mieszan´ców Star 63. Moz˙na to powiązać z największągrubością mięśni piersio-
wych, którą mierzono przyz˙yciowo łącznie ze sko´rą i tłuszczem podsko´rnym.
Długość mostka była wprawdzie statystycznie istotnie wie˛ksza u kaczek Star 63 tylko
w 7. tyg. życia, ale to był on w tej grupie najdłuz˙szy do kon´ca odchowu. Najwie˛ksze
błędy standardowe s´redniej wymiaro´w ciała kaczek Star 63 wskazuja˛ na najmniejsze
ujednolicenie cech w poro´wnaniu z innymi grupami. Wzrost takich samych
wymiarów ciała trwał 8 lub 9 tygodni u kaczek z ro´żnych grup, co mogło miec´ wpływ
na różnice w kształcie tuszek zanotowane w analizowanym dos´wiadczeniu. Szczego´l-
nie długos´ć mostka mogła miec´ wpływ na kształt tuszek kaczek rzez´nych.

Książkiewicz i Kontecka (1993) w stadach zachowawczych 7-tygodniowych
kaczek stwierdzili duz˙e różnice w długos´ci tułowia z szyją(37,5 do 40,7 cm)
i tułowia (20,5 do 21,8 cm) oraz obwodu klatki piersiowej (30,5 do 32,6 cm)
i grubości mięśni piersiowych (0,8 do 1,2 cm). W długos´ci skoku (x̄ = 6,36 cm)
i mostka (x̄ = 11,33 cm) ro´ żnice między grupami kaczek były mniejsze, chociaz˙
również statystycznie istotne. Wymiary ciała kaczek w tym dos´wiadczeniu były
większe. U mieszan´ców czterorodowych (Mazanowski i in., 2001) długos´ć tułowia
z szyjąurosła s´rednio u kaczek obojga płci od 7. do 9. tygodnia o 3,4 cm (z 46,2
do 49,6 cm), długos´ć mostka o 2,4 cm (z 13,5 do 15,9 cm), obwo´d klatki piersiowej
o 3,4 cm (z 37,3 do 40,7 cm), a grubos´ć mięśni piersiowych o 0,86 cm (z 1,23
do 2,09 cm). Wymiary ciała mieszan´ców kaczek czterorodowych były wie˛ksze od
stwierdzonych w przeprowadzonym dos´wiadczeniu. Natomiast wymiary ciała 7-
i 8-tygodniowych kaczek z rodo´w ojcowskich (Mazanowski i Ksiaż̨kiewicz, 2004)
i matecznych obu płci (Mazanowski i Gornowicz, 2003; Mazanowski i Bernacki,
2004; Witkiewicz i in., 2004) były mniejsze niz˙ u kaczek rzez´nych o różnym
pochodzeniu z obecnego dos´wiadczenia.

Statystycznie istotnie najwie˛ksza masa ciała przed ubojem wyro´ żniała 7-
i 8-tygodniowe kaczki Star 63. Ptaki te miały tez˙ najcięższą tuszkępatroszona˛
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z szyją. Wydajność i wartość rzeźna kaczek nie ro´ żniła sięistotnie między grupami,
chociażu mieszan´ców Star 63 i CaA15 procentowy udział mie˛śni piersiowych
w tuszce z szyja˛ był wyraźnie większy, a udział sko´ry z tłuszczem u kaczek CaA15
najmniejszy w obu terminach badan´.

Wydajność i wartość rzeźna była badana kilkakrotnie u kaczek rodowych i ich
mieszan´ców. Dysekcja przeprowadzona na podwo´ jnych mieszan´cach kaczek rodo-
wych i ze stad zachowawczych wykazała dobre umie˛śnienie ptako´w (16,8% mięśni
piersiowych w tuszce), ale ich duz˙e otłuszczenie (Ksiaż̨kiewicz i in., 1986).
W stadach zachowawczych kaczek masa mie˛śni piersiowych i no´g wynosiła łącznie
26,6 do 28,1%, a sko´ry z tłuszczem 23,7 do 28,2% (Ksiaż̨kiewicz i Kontecka,
1993). Masa ciała oraz wydajnos´ć i wartość rzeźna zalez˙ą nie tylko od genotypu,
ale także od warunko´w środowiskowych odchowu i z˙ywienia kaczek (Pingel, 1990;
1999), dlatego wyniki dos´wiadczen´ różnią się dosyć znacznie mie˛dzy sobą. Na
przykład, u 8-tygodniowych kaczek A44 z˙ywionych w kolejnych grupach pasza˛
uboższąw białko i inne składniki pokarmowe, udział mie˛śni piersiowych w tuszce
patroszonej z szyja˛ malał z 17,3 do 16,4%, natomiast sko´ry z tłuszczem był we
wszystkich grupach podobny (Mazanowski i in., 1986).

W innym doświadczeniu dodatnie efekty stwierdzono w przypadku udziału
mięśni piersiowych w tuszce u potomstwa po kaczorach lub kaczkach A44,
natomiast ujemne w umie˛śnieniu piersi i dodatnie w umie˛śnieniu nóg u potomstwa
po kaczorach lub kaczkach P77 (Mazanowski i in., 1994). Mieszan´ce czterorodowe
w 7., 8. i 9. tygodniu z˙ycia (Mazanowski i in., 2001) cechowało dobre umie˛śnienie
piersi (12,9; 15,2 i 17,8%), ale ro´wnoczes´nie duży udział skóry z tłuszczem
podskórnym (29,3; 29,4 i 30,6%). Udział mie˛śni piersiowych u 7- i 8-tygodniowych
kaczek z rodo´w ojcowskich A44 i A55 wynosił s´rednio 15,5 i 17,8%, a sko´ry
z tłuszczem podsko´rnym 28,8 i 28,0% (Mazanowski i in., 2003; Mazanowski
i Gornowicz, 2003; Mazanowski i Ksiaż̨kiewicz, 2004). U 7- i 8-tygodniowych
kaczek z rodo´w matecznych P66, P77 i K11 udział mie˛śni piersiowych wynosił
średnio 13,3 i 15,7%, a sko´ry z tłuszczem 28,9 i 27,9% (Mazanowski i Gornowicz,
2003; Mazanowski i Bernacki, 2004). Kaczki z rodo´w matecznych były wie˛c gorzej
umięśnione i bardziej otłuszczone. Procentowy udział mie˛śni piersiowych u kaczek
z rodów żeńskich był podobny jak u mieszan´ców z tego dos´wiadczenia, natomiast
udział skóry z tłuszczem mniejszy. W innym dos´wiadczeniu (Witkiewicz, 1998)
u 8-tygodniowych kaczek z rodo´w A44 i P66 procentowy udział mie˛śni piersio-
wych (13,4; 12,2%) i sko´ry z tłuszczem podsko´rnym (25,2; 25,3%) był mniejszy.

Współczynniki korelacji wskazuja,̨ że przy ocenie umie˛śnienia kaczek rzez´nych
trzeba uwzgle˛dnićmasęciała, długos´ć tułowia z szyją, tułowia i mostka oraz obwo´d
klatki piersiowej i grubos´ć mięśni piersiowych. Masa sko´ry z tłuszczem takz˙e jest
wysoko skorelowana z masa˛ ciała, długos´cią mostka, obwodem klatki piersiowej
i grubością mięśni piersiowych, co nalez˙y brać pod uwage˛ przy interpretacji
wyników. Uzyskane w tym dos´wiadczeniu wyniki potwierdzaja˛ badania innych auto-
rów. Książkiewicz i Kontecka (1993) w dos´wiadczeniu na kaczkach z grup
zachowawczych stwierdzili, z˙e najwyżej skorelowane z masa˛ ciała były: długos´ć
tułowia z szyją(0,427), długos´ć grzebienia mostka (0,458), obwo´d klatki piersiowej
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(0,628), a takz˙e grubos´ć mięśni piersiowych (0,476), kto´ra w największym stopniu
zależała od składniko´w tkankowych tuszki. Grubos´ć mięśni piersiowych
u kaczek w dos´wiadczeniu Książkiewicza i Konteckiej (1993) była statystycznie
istotnie i dodatnio skorelowana z procentowa˛ zawartos´cią w tuszce mie˛śni piersio-
wych (0,607) i sko´rą z tłuszczem (0,458), a ujemnie z zawartos´cią mięśni nóg
(– 0,499) i kos´ćmi (– 0,394).

U 7-tygodniowych kaczek z rodo´w ojcowskich A44 i A55 większość wymiarów
ciała była skorelowana z masa˛ tuszki patroszonej z szyja˛ (Mazanowski i Książ-
kiewicz, 2004). Masa mie˛śni piersiowych i no´g była dodatnio i istotnie skorelowana
z długością tułowia z szyją, tułowia, mostka i skoku. Natomiast procentowy udział
skóry z tłuszczem podsko´rnym był ujemnie i istotnie skorelowany z długos´cią
tułowia i mostka oraz obwodem klatki piersiowej i skoku. Korelacje (rp) obliczone
dla 8-tygodniowych kaczek z rodo´w ojcowskich A44 i A55, mie˛dzy wymiarami
ciała a masa˛ tuszki, wydajnos´cią rzeźną, masąi procentowym udziałem mie˛śni
piersiowych i no´g oraz sko´ry z tłuszczem podsko´rnym w tuszce (Mazanowski i in.,
2003), miały wysokie wartos´ci. Masa mięśni piersiowych i no´g była istotnie
i dodatnio skorelowana z wie˛kszością wymiarów ciała (0,452 do 0,752), a z procen-
towym udziałem sko´ry z tłuszczem istotnie i ujemnie (– 0,437 do – 0,701).

U 7-tygodniowych kaczek z rodo´w matecznych P66, P77 i K11 stwierdzono
dodatnie i istotne korelacje mie˛dzy masątuszki patroszonej z szyja˛ oraz masa˛
mięśni piersiowych i no´g, a długos´cią tułowia z szyją, tułowia i mostka oraz
obwodem klatki piersiowej i grubos´ciąmięśni piersiowych. Masa sko´ry z tłuszczem
była też dodatnio i istotnie skorelowana z długos´cią mostka, obwodem klatki
piersiowej i grubos´cią mięśni piersiowych (Mazanowski i Bernacki, 2004).
U 8-tygodniowych kaczek z rodo´w matecznych P66, P77 i K11 istotne i dodatnie
korelacje wyliczono mie˛dzy masątuszki patroszonej z szyja,̨ masąmięśni piersio-
wych i nóg oraz masa˛ skóry z tłuszczem a wymiarami ciała. Istotne i dodatnie
korelacje obliczono tez˙ między procentowym udziałem mie˛śni piersiowych i no´g,
a długos´cią skoku, obwodem klatki piersiowej i skoku oraz grubos´cią mostka
(Mazanowski i Gornowicz, 2003).

Odczyn pH i zawartos´ć składników chemicznych w mie˛śniach piersiowych nie
różniły się między 8-tygodniowymi mieszan´cami kaczek rzez´nych oraz mie˛dzy
kaczorami i kaczkami w poszczego´ lnych grupach. Mimo braku istotnych ro´ żnic
między grupami zaznaczyły sie˛ pozytywne tendencje u kaczek CaA15 w przypadku
odczynu pH (6,2) i zawartos´ci białka (22,2%), przy ro´wnoczes´nie najmniejszym
procentowym udziale wody (73,3%) w mie˛śniach piersiowych. U kaczek Star 63,
w porównaniu z pozostałymi grupami mieszan´ców, zawartos´ć wody (74,4%)
w mięśniach piersiowych była najwie˛ksza, a białka (20,9%) najmniejsza.

Zawartos´ć wody w mięśniach piersiowych 7-tygodniowych kaczek z rodo´w
ojcowskich A44 i A55 wynosiła 77,2 i 77,9%, białka 18,9 i 19,2%, a tłuszczu
1,7% (Mazanowski i Ksiaż̨kiewicz, 2004), natomiast w mie˛śniach piersiowych
7-tygodniowych kaczek z rodo´w matecznych P66, P77 i K11 odpowiednio: wody
77,5 do 78,3%, białka 18,8 do 19,5% i tłuszczu 1,4 do 1,6% (Mazanowski
i Bernacki, 2004). Zawartos´ć wody w mięśniach piersiowych 8-tygodniowych
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kaczek z rodo´w ojcowskich A44 i A55 wynosiła 71,4 i 77,3%, białka 20,6 i 19,6%,
a tłuszczu 1,3 i 1,4% (Mazanowski i in., 2003), natomiast w mie˛śniach piersiowych
8-tygodniowych kaczek z rodo´w matecznych P66, P77 i K11 zawartos´ć wody
wynosiła 77,0 do 77,5%, białka 19,8 do 20,3% i tłuszczu 1,0 do 1,4% (Mazanowski
i Gornowicz, 2003). Udział wody w mie˛śniach piersiowych 7- i 8-tygodniowych
kaczek rodowych był wie˛kszy, a białka mniejszy niz˙ u kaczek mieszan´ców w tym
doświadczeniu. W innym dos´wiadczeniu mie˛sień piersiowy 8-tygodniowych ka-
czek A44 i P66 zawierał 76,3 i 75,3% wody, 20,7 i 20,5% białka i az˙ 2,4 i 3,8%
tłuszczu (Witkiewicz, 1998).

Największe wartos´ci masy i wymiaro´w ciała od 7. do 9. tygodnia z˙ycia
stwierdzono u kaczek Star 63, przy jednoczes´nie wysokich błędach standardowych
średnich, co s´wiadczy o małym ujednoliceniu cech. Procentowy udział mie˛śni
piersiowych w tuszce z szyja˛ był największy u kaczek Star 63 i CaA15, a udział
skóry z tłuszczem najmniejszy u kaczek CaA15, w poro´wnaniu z pozostałymi
kaczkami. Zawartos´ć wody w mięśniach piersiowych kaczek Star 63, w poro´w-
naniu z pozostałymi grupami, była najwie˛ksza a białka najmniejsza. Wartos´ci cech
mięsnych mieszan´ców AP57 i PP54 były zbliz˙one, chociaz˙ nieco lepsze wyniki
stwierdzono u kaczek AP57. Kaczki CaA15 miały najmniejsza˛ masęciała i zuży-
wały najwięcej paszy na 1 kg masy. Wyro´ żniały sięnatomiast dobrze umie˛śnioną
i najmniej otłuszczona˛ tuszką oraz najlepszym składem chemicznym mie˛śni
piersiowych. Za pomoca˛ współczynników korelacji wykazano, z˙e przy ocenie
umięśnienia kaczek rzez´nych można wziąć pod uwage˛ masęciała, długos´ć tułowia
z szyją, tułowia i mostka oraz obwo´d klatki piersiowej i grubos´ć mięśni piersio-
wych. Do produkcji brojlero´w nadająsięnajbardziej mieszan´ce Star 63 z uwagi na
największą masęciała i najmniejsze zuz˙ycie paszy na 1 kg masy. Ubo´ j kaczek
powinien nastap̨ić między 7. a 8. tygodniem z˙ycia. Do chowu w małych gospodarst-
wach rolnych moz˙na przeznaczyc´ mieszan´ce CaA15, kto´re nie mająskłonnos´ci do
nadmiernego otłuszczania sie˛.
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ści odchowu kaczek z ro´ żnych grup genetycznych. Pr. Mat. Zoot., 38: 43 – 49.

B o n s A., T i m m l e r R., J e r o c h H. (1998). Changes in body composition and content of fat and
protein in carcass of male and female Pekin ducks during growth. Zesz. Nauk. PTZ, Prz. Hod., 36:
165 – 175.
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ZENON BERNACKI, MAREK ADAMSKI, JOANNA KUŹNIACKA, DARIUSZ KOKOSZYŃSKI

Comparison of meat traits in ducks of different origin to 9 weeks of age

SUMMARY

Ducks AP57 (Polish — Astra K), PP54 (derived from ducks imported from Holland), Star 63
(derived from ducks imported from France) and CaA15 (Polish — Dworka) were investigated. In each
group, there were two subgroups with 20 drakes and 20 ducks per group. All the birds were kept under
the same environmental conditions and fed in the same way. The aim of the study was to compare the
meat traits of ducks of different origin to 9 weeks of age and to show crossbreds that are best
suited for slaughter production.

The highest body weight (3113 – 3361 g) and body measurements from 7 to 9 weeks of age were
found in Star 63 ducks, with high standard errors of the mean (71.9 – 129.5), which indicates that the
traits were not very uniform. The percentage of breast muscles in carcass with neck was the highest in

56 Z. Bernacki i in.



Star 63 (14.0 – 16.0%) and CaA15 (13.5 – 16.6%) ducks, and the percentage of skin with fat was the
lowest in CaA15 ducks (27.2%) compared to the other groups of ducks (28.6 – 29.7%). The coefficients
of correlation showed that body weight, length of trunk with neck, trunk length, breast bone length, chest
circumference and thickness of breast muscles can be taken into account when evaluating the muscling
of ducks.

In Star 63 ducks, the water content of breast muscles was the highest (74.4%) and that of protein the
lowest (20.9%) compared to the other groups. Values of meat traits in AP57 and PP54 crossbreds were
similar, although slightly better results were found in AP57 ducks. CaA15 ducks had the lowest body
weight (2676 – 2984 g) and the highest feed intake per kg weight (3.5 – 4.4 kg). They were characterized
by well-muscled and least fatty carcass and the best chemical composition of breast muscles. Star 63
crossbreds are best suited for slaughter production due to their highest body weight and lowest feed intake
per kg weight (3.1 – 4.0 kg). CaA15 crossbreds can be used in small farms as they show no tendency
for excessive fatness.

Key words: ducks, crossbreds, origin, meat traits
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WPŁYW GENOMU ORAZ WIEKU KUR NA JAKOS ´Ć
JAJ SPOŻYWCZYCH*

L i d i a C z a j a1, E w a G o r n o w i c z2

1Grupa IZ-ZADROB-Zakrzewo-Spo´ łka z o.o., Zakrzewo, ul. Poznan´ska 11, 62-069 Pale˛dzie
2Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa

Skład jaja nie zawsze jest stały. Zalez˙y on od wielu czynniko´w, na przykład wieku niosek.
Celem badan´ było określenie różnic w zakresie fizycznych i chemicznych cech jaj
oraz porównanie ich jakos´ci. Jaja przeznaczone do badan´ pochodziły od kur
z dziewięciu stad towarowych: Rosa 1, Rosa 2, Messa 443, Messa 445, Astra D, Astra N,
Astra W, Astra W-2 oraz z zestawu eksperymentalnego N-11 x P-11, w dwo´ch okresach
nieśności — 26. – 28. tydzien´ (przed szczytem nies´ności) i 50. – 52. tydzien´ (po szczycie
nieśności). Stwierdzono, z˙e jaja pochodzące z wczes´niejszego okresu nies´ności wyróżniały
się istotnie wyższymi wartos´ciami liczby Haugha oraz wysokos´ci białka, co świadczy
o korzystniejszych cechach jakos´ciowych jaj z tego okresu nies´ności kur (jednostka
Haugha jest obecnie podstawowym kryterium jakos´ci jaja stosowanym na rynku kon-
sumenckim). Ponadto charakteryzowały sie˛ lepszymi parametrami skorupy: wie˛kszą
gęstością, grubością i ciemniejszą barwą. Natomiast jaja pochodzące od kur po szczycie
nieśności cechowały sie˛ jaśniejszym wybarwieniem z˙ółtka oraz wyższą zawartos´cią
związków tłuszczowych w z˙ółtkach. Skład chemiczny jaj bardziej zmieniał sie˛ w zależności
od wieku kur niz˙ od genomu. Dotyczyło to gło´wnie większej zawartos´ci białka ogólnego
w białku i żółtku kur starszych oraz wie˛kszej zawartos´ci wody w białku i tłuszczu w z˙ółtku
jaj od kur młodszych. Cechą najmniej zmienną jaj z ro´żnych okreso´w nieśności kur była
zawartość popiołu i to zarówno w białku, jak i z˙ółtku.

W ostatnim pięćdziesięcioleciu, zaro´wno w Polsce jak i na w s´wiecie, dokonał sie˛
ogromny poste˛p hodowlany w drobiarstwie. Wzrosła nie tylko liczba jaj pozys-
kiwanych od jednej kury, lecz przewiduje sie˛ również dalszy wzrost produkcji
i konsumpcji jaj (Wężyk i Cywa-Benko, 2001).

Skład chemiczny oraz wartos´ć odżywcza jaja kurzego zalez˙ą od czynników
środowiskowych i żywieniowych, w tym od pochodzenia niosek oraz ich wieku

* Praca wykonana w ramach działalnos´ci statutowej IZ, temat nr 5112.3.



(Pingel i Jeroch, 1997; Pavlowski i in., 2000; Sokołowicz i Herbut, 2000; Trziszka
i in., 2000; Holroyd, 2001; Islam i in., 2001; Faria i in., 2002; Saki i in., 2002;
Basmacioglu i Ergul, 2005). W holenderskim centrum badawczym w Spelderholt
stwierdzono, z˙e udział żółtka, białka i skorupy w jaju młodych kur nies´nych (do 45.
tyg.) wynosił odpowiednio: 25,2%, 65,2% i 9,6%, natomiast w jajach od starszych
kur (powyżej 45. tyg.) 27,6%, 63,4% oraz 9,0% — za Cytawa (2000).

Celem badan´ było określenie różnic w zakresie fizycznych i chemicznych cech
jaj pochodzących od niosek w ro´ żnym wieku, z wybranych stad kur nies´nych,
znajdujących sięobecnie w krajowym obrocie handlowym. Przeprowadzenie badan´
wydało się celowe, załoz˙ono bowiem, z˙e uzyskane wyniki moga˛ okazac´ się
przydatne nie tylko krajowym odbiorcom jaj na cele przetwo´rcze, ale i bezpos´red-
nim konsumentom.

Materiał i metody

Jaja przeznaczone do badan´ pochodziły od kur z 9 stad kur towarowych: Rosa 1,
Rosa 2, Messa 443, Messa 445, Astra D, Astra N, Astra W, Astra W-2 oraz
z eksperymentalnego zestawu N-11 x P-11, z dwo´ch okreso´w nieśności —
26. – 28. tydzien´ i 50. – 52. tydzien´ . Pisklęta przeznaczone do dos´wiadczenia le˛żone
i odchowywane były w jednakowych warunkach zoohigienicznych przez cały okres
badawczy. Liczebnos´ć każdej grupy wynosiła 300 niosek. Ptaki z˙ywiono do woli
jednakowymi mieszankami paszowymi w okresie wychowu i nies´ności. W okresie
przeprowadzania oceny jakos´ci jaj, nioski otrzymywały mieszanke˛ paszową, której
skład zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Skład mieszanki paszowej (%)
Table 1. Composition of feed mixture (%)

Składniki — Components Zawartos´ć — Content

Pszenica — Wheat 29,00
Kukurydza — Maize 15,00
Jęczmień— Barley 10,00
Pszenz˙yto — Triticale 10,00
Otręby pszenne — Wheat bran 5,00
Olej rzepakowy — Rapeseed oil 1,00
Śruta sojowa 48% — 48% soybean meal 16,00
Mączka mięsna 56% — 56% meat meal 3,20
Kreda pastewna — Fodder chalk 7,40
Fosforan wapniowo-magnezowy — Calcium-magnesium phosphate 1,40
Prefiks mineralno-witaminowy — Mineral-vitamin premix 2,00

Białko ogólne — Crude protein 17,40
Energia metaboliczna (MJ/kg) — Metabolizable energy (MJ/kg) 10,82
Ca 3,50
P 0,37
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Badania cech fizycznych i chemicznych przeprowadzono na wybranych
losowo 90 jajach z kaz˙dej grupy dos´wiadczalnej, w poszczego´ lnym okresie
nieśności. Próbki pobierano trzykrotnie w tygodniowych odste˛pach czasu. Jaja
pochodziły z jednego zbioru dziennego, losowo po 30 jaj z danej grupy.
Następnego dnia dokonywano oceny. Za pomoca˛ elektronicznego urzad̨zenia
Egg Quality Micro Version 3.1 okres´lono naste˛pujące cechy: mase˛ jaja, białka,
żółtka i skorupy, wysokos´ć białka oraz barwe˛ skorupy i żółtka. Po przeprowadzeniu
oceny jakos´ci pozostałą treść jaja wykorzystano do analiz chemicznych. Za-
wartość białka ogólnego oznaczono metoda Kjeldahla (PN-75/A-04048) a sucha˛
substancje˛ oraz tłuszcz zgodnie z polska˛ normą — PN-A-86509. Do okres´lenia
zawartos´ci popiołu zastosowano metodyke˛ opisanąprzez Krełowską-Kułas (1993).
Uzyskane wyniki badan´ poddano analizom statystycznym stosujac̨ pakiet
Statistica.

Wyniki

Jaja o istotnie wie˛kszej masie pochodziły z po´ źniejszego okresu nies´ności
(tab. 2). Masa jaj niosek w poczat̨kowym okresie nies´ności kształtowała sie˛ na
poziomie od 56,65 g (Rosa 2) do 60,46 g (Messa 445), natomiast w kolejnym
okresie nies´ności od 64,42 g (Astra W) do 69,26 g (Rosa 1).

Tak przed szczytem jak i po szczycie nies´ności największąwysokością białka
oraz liczbąHaugha wyro´ żniały się jaja kur Messa 445. Jaja pochodzac̨e od niosek
Messa 445 odznaczały sie˛ istotnie największa masa˛ skorupy (5,93 g) oraz
najciemniejszym wybarwieniem (41,74) w 50. – 52. tygodniu nies´ności (tab. 3.).
W okresie pomie˛dzy 26. a 28. tygodniem nies´ności jaja ptaków Astra W-2
charakteryzowały sie˛ istotnie największą masą skorupy (5,67 g), najwie˛kszą
grubością (375,14µm), gęstością (79,53 mg/cm2) oraz najciemniejszym jej wybar-
wieniem (38,68). Zaobserwowano, z˙e żółtko jaj od ptaków (tab. 2.) w po´ źniejszym
okresie nies´ności odznaczało sie˛ stosunkowo duz˙ą masą, która mieściła się
w przedziale od 19,17 g (Messa 445) do 22,11 g (Rosa 1). Natomiast masa
żółtka przed szczytem nies´ności kur kształtowała sie˛ na wyrównanym poziomie
i mieściła sięw granicach od 15,24 g (Astra W) do 15,99 g (Astra N). Z˙ółtko jaj
ptaków po szczycie nies´ności odznaczało sie˛ intensywniejszym wybarwieniem,
a wartos´ci mieściły się w granicach od 10,27 (Astra D) do 10,81 (zestaw N-11
× P-11).

Analizując wyniki (rys. 1) procentowego udziału białka ogo´ lnego w białku jaj
ptaków w poszczego´ lnych okresach nies´ności wykazano statystycznie istotne
różnice w zalez˙ności od danego okresu. Stwierdzono, z˙e jaja ptako´w pomiędzy 50.
a 52. tygodniem wyro´ żniały się statystycznie istotnie wie˛kszą jego zawartos´cią.
W przypadku zawartos´ci wody w białku jaj (rys. 2), pomimo z˙e nie wykazano
statystycznie istotnych ro´ żnic, stwierdzono, z˙e większąjej ilość zawierały jaja od
kur z początkowego okresu nies´ności.
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tab. 2

62 L. Czaja i E. Gornowicz



tab. 3
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Porównując zawartos´ć popiołu w białku i żółtku jaj ptaków (rys. 3, 4)
pochodzących z dwóch różnych okreso´w nieśności kur wykazano statystycznie
istotne różnice pomiędzy poszczego´ lnymi grupami dos´wiadczalnymi kur nies´nych.
Największą jego zawartos´ć odnotowano w jajach od niosek Astra D.

Rys. 1. Poro´wnanie zawartos´ci białka ogólnego w białku jaj od ptako´w pochodzących z dwóch różnych
okresów nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 1. Comparison of crude protein content of egg albumen from birds in two different laying periods

a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).

Rys. 2. Poro´wnanie zawartos´ci wody w białku jaj od ptako´w pochodzących z dwóch różnych okreso´w
nieśności

brak liter oznacza brak ro´ żnic statystycznie istotnych (P≤ 0,05).
Fig. 2. Comparison of water content of egg albumen from birds in two different laying periods

no letters denote that differences are not statistically significant (P≤ 0.05).
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Rys. 3. Poro´wnanie zawartos´ci popiołu w białku jaj od ptako´w pochodzących z dwóch różnych
okresów nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 3. Comparison of ash content of egg albumen from birds in two different laying periods

a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).

Rys. 4. Poro´wnanie zawartos´ci popiołu w żółtku jaj od ptaków pochodzących z dwóch różnych okreso´w
nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 4. Comparison of ash content of egg yolk from birds in two different laying periods
a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).

Podobnie jak kształtowała sie˛ zawartos´ć białka ogólnego w białku (rys. 1) tak
równieżzawartos´ć białka ogólnego w żółtku jaj (rys. 5) była zdecydowanie wyz˙sza
w jajach od kur po szczycie nies´ności. Zawartos´ć ta była bardzo wyro´wnana
i kształtowała sie˛ od 13,14% (Astra W) do 13,50% (Astra W-2).

Pod względem zawartos´ci tłuszczu (rys. 6) wykazano ro´ żnice statystycznie
istotne dla jaj ptako´w zarówno przed jak i po szczycie nies´ności. W okresie
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pomiędzy 26. – 28. tygodniem nies´ności wartości te kształtowały sie˛ od 32,53%
(zestaw N-11× P-11) do 33,07 (Messa 443), natomiast pomie˛dzy 50. a 52. ty-
godniem ro´ żnice statystycznie istotne wykazano dla jaj pochodzac̨ych od kur Messa
443 (32,68%) oraz Astra W (32,63%). Pozostałe wartos´ci były stosunkowo
wyrównane i kształtowały sie˛ w granicach od 32,28% (Astra W-2) do 32,57%
(Astra D).

Rys. 5. Poro´wnanie zawartos´ci białka ogólnego w żółtku jaj od ptaków pochodzących z dwóch różnych
okresów nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 5. Comparison of crude protein content of egg yolk from birds in two different laying periods

a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).

Rys. 6. Poro´wnanie zawartos´ci tłuszczu w żółtku jaj od ptaków pochodzących z dwóch różnych okreso´w
nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 6. Comparison of fat content of egg yolk from birds in two different laying periods

a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).
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W przypadku zawartos´ci wody w żółtku (rys. 7) wykazano ro´ żnice statystyczne
w dwóch okresach nies´ności jaj. Stosunkowo wie˛kszą jej zawartos´cią charak-
teryzowały się jaja od kur po szczycie nies´ności, a największą zawartos´ć
odnotowano w jajach pochodzac̨ych od ptako´w Rosa 2 (49,6%).

Rys. 7. Poro´wnanie zawartos´ci wody w żółtku jaj od ptaków pochodzących z dwóch różnych okreso´w
nieśności

a, b, c, d — ro´ żne litery w wierszach oznaczaja˛ różnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).
Fig. 7. Comparison of water content of egg yolk from birds in two different laying periods
a, b, c, d — different letters in rows denote statistically significant differences (P≤ 0.05).

Podobnie jak zawartos´ć wody, zawartos´ć popiołu równieżbyła wyższa w jajach
w późniejszym okresie nies´ności kur i mieściła sięw granicach od 3,69% (Rosa 2)
do 4,37% (Astra D). Były to ro´ żnice statystycznie istotne (P≤ 0,05).

Współczynniki zmiennos´ci kształtowały sie˛ w granicach od 0,2 do 20,1% dla jaj
od kur przed szczytem nies´ności. W przypadku zawartos´ci popiołu, zaro´wno
w białku jak i żółtku współczynnik ten odznaczał sie˛ dużą zmiennos´cią, a różnica
wynosiła odpowiednio 13,9% i 13,2%. Dla procentowej zawartos´ci wody w białku
jaja współczynnik zmiennos´ci wynosił poniżej 2.

Dla jaj od kur po szczycie nies´ności współczynniki zmiennos´ci kształtowały sie˛
w granicach od 6,4 do 15,0%. Wysokos´ć białka odznaczała sie˛ dość dużą
zmiennos´cią, a współczynnik wynosił 6,4%. Dla procentowej zawartos´ci wody
w białku jaja wspo´ łczynnik zmiennos´ci wynosił poniżej 2. W przypadku procen-
towego składu chemicznego z˙ółtka jaja wspo´ łczynnik ten nie przekraczał 3,5
z wyjątkiem zawartos´ci popiołu, gdzie sie˛gał nawet 13,1.

Omówienie wyników

Przedstawione wyniki badan´ potwierdziły wyniki innych autoro´w. Wykazano,
że istniejąróżnice dotyczące fizykochemicznych cech jaj od kur nies´nych różnego
pochodzenia, be˛dących w dwóch różnych okresach nies´ności.
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Hocking i in. (2003) analizujac̨ jaja od ptako´w różnego pochodzenia stwier-
dzili różnice w zakresie badanych włas´ciwości jaj. Jaja pochodzac̨e od kur nies´nych
różnych ras charakteryzowały sie˛ cięższymi (19,3 g) i intensywniej zabarwionymi
żółtkami (8,6 jed. w skali La Roche’a) oraz niz˙szą liczbą Haugha (74,2).
W przypadku mieszan´ców towarowych jaja niosek były istotnie cie˛ższe (65,1 g),
o większej zawartos´ci białka (37,2 g) i cie˛ższej skorupie (6,16 g). Autorzy nie
wykazali statystycznie istotnych ro´ żnic w barwie skorupy jaj od kur nies´nych
z danych grup. Podobnie Czekalski i in. (2000) potwierdzili wpływ genomu kur na
cechy jakos´ciowe jaj.

Lenartowicz (1998) stwierdziła, z˙e jaja o najwie˛kszej masie pochodziły od kur
nieśnych Messa 245. W badaniach własnych najwie˛ksze jaja znosiły przed
szczytem nies´ności kury Messa 445 (60,46 g), a po szczycie kury Rosa 1 (69,26 g).
Jaja od kur Rosa 1 w tym okresie charakteryzowały sie˛ również najwyższąmasą
żółtka (22,11 g) i najmniejszym procentowym udziałem skorupy w jaju. Najmniej-
szą masą żółtka w badaniach Lenartowicz (1998) charakteryzowały sie˛ jaja
pochodzące od kur Astra S (13,03 g). Według przedstawionych wyniko´w, nioski
z zestawu Astra takz˙e znosiły jaja o najmniejszej masie, w tym przypadku były to
ptaki Astra W. Ponadto jaja te odznaczały sie˛ najniższą wysokością białka
(5,98 mm) i liczbąHaugha (74,00). Najwyz˙szą wysokość białka jak i również
liczbęHaugha uzyskały jaja od kur Messa 445, co jest zgodne z badaniami Dziadka
i in. (2003).

Uzyskane wyniki dotyczac̨e masy z˙ółtka odznaczały sie˛ stosunkowo duz˙ą
zmiennos´cią. Ponadto zauwaz˙ono tendencje˛ do zwiększania sie˛ intensywnos´ci
wybarwienia z˙ółtka w miaręwzrostu jego masy zaro´wno przed jak i po szczycie
nieśności.

Uwzględniając genom kur stwierdzono, z˙e podstawowy skład chemiczny
białka oraz z˙ółtka jaj kształtował sie˛ na stosunkowo wyro´wnanym poziomie.
Szczego´ lnie jest to widoczne w przypadku analizy zawartos´ci białka, gdzie
różnica w zawartos´ciach wody wynosiła 0,82%, białka ogo´ lnego 0,45%,
a popiołu 0,76%. Cechy te były bardziej zro´ żnicowane w zalez˙ności od wieku
kur. Dotyczyło to głównie większej zawartos´ci białka ogólnego w białku i żółtku
jaj od kur starszych oraz wie˛kszej zawartos´ci wody w białku i tłuszczu w z˙ółtku
jaj pochodzących od kur młodszych. Cecha˛ najmniej zmienna˛ w różnych okresach
nieśności kur była zawartos´ć popiołu i to zaro´wno w białku, jak i w żółtku
jaja.

Stwierdzono, z˙e jaja pochodzac̨e z wczes´niejszego okresu nies´ności kur
wyróżniały się istotnie wyższymi wartos´ciami liczby Haugha oraz wysokos´ci
białka. Może to świadczyć o korzystniejszych cechach jakos´ciowych jaj z tego
okresu nies´ności, biorąc pod uwage˛ fakt, że jednostka Haugha jest obecnie
podstawowym kryterium oceny jakos´ci jaja stosowanym na rynku mie˛dzynarodo-
wym. Ponadto charakteryzowały sie˛ one lepszymi parametrami skorupy: wie˛kszą
gęstością, grubością oraz ciemniejsza˛ barwą. Natomiast jaja pochodzac̨e od kur po
szczycie nies´ności cechowały sie˛ jaśniejszym wybarwieniem z˙ółtka oraz wyższą
zawartos´cią związków tłuszczowych w z˙ółtkach.
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Problem jakos´ci produktów spożywczych i ich waloro´w odżywczych wraz
z postępującym procesem s´wiadomos´ci społecznej o koniecznos´ci racjonalnego
i zdrowego z˙ywienia jest i będzie podstawowym problemem nie tylko konsumen-
tów, ale także producento´w, jak również wyzwaniem dla nauki. Stad̨ też celowe
było określenie nie tylko wpływu genomu kur nies´nych ale tez˙ ich wieku na
kształtowanie sie˛ jakości jaja.
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P a v l o w s k i Z., H o p i c´, Maśić, L u k i v i ć M. (2000). Effect of oviposition time and age of hens on

some characteristics of egg quality. Biotech. Anim. Husb., 16 (5/6): 55 – 62.
P i n g e l H., J e r o c h H. (1997). Egg quality as influenced by genetic, management and nutritional

factors. VII European Symposium on the Quality of Eggs and Eggs Products, Polska, Poznan´,
pp. 13 – 27.

S a k i A.A., I j i P.A., T a b t a b i e M.M., A k h z a r M.T., T i v e y D.R. (2002). Egg and egg shell quality
in response to phytoestrogen diet and enzyme activity. Arch. Geflügelkunde, 66 (II), 67.

S o k o ł o w i c z Z., H e r b u t E. (2000). Wpływ wieku kur na wyniki produkcyjne ich potomstwa, Zesz.
Nauk. PTZ, 49: 515.
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Zatwierdzono do druku 9 V 2006

LIDIA CZAJA, EWA GORNOWICZ

Effect of genome and hen’s age on table egg quality

SUMMARY

Egg composition is not always uniform and depends on a number of factors, such as the age of
laying hens.
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The aim of the present study was to determine differences in the physical and chemical traits of
eggs and to compare their quality. Eggs were laid by selected laying hens of different origin and age,
commercially available in Poland.

The analysed eggs originated from nine flocks of commercial hens Rosa 1, Rosa 2, Messa 443,
Messa 445, Astra D, Astra N, Astra W and Astra W-2 and the experimental line N-11× P-11 in two egg
production periods — 26 – 28 weeks (before the peak of egg production) and 50 – 52 weeks (after the
peak of egg production).

Eggs from the earlier production period were characterized by significantly higher Haugh units and
albumen height. This may be indicative of more favourable quality traits of eggs from this laying period,
considering that Haugh units are the main criterion of egg quality currently used on the consumer
market. In addition, they were characterized by better shell parameters: greater shell density and
thickness and darker colour. Eggs from hens past the peak of egg production were characterized by
lighter yolk colour and higher content of fatty compounds in yolks.

Changes in the chemical composition of eggs depended more on age of hens and less on their
genome. This mainly concerned the higher crude protein content of albumen and yolk of older hens and
higher water and fat content of yolk of eggs from younger hens. The least variable trait in eggs from
different laying periods was the content of ash, both in albumen and in yolk.

Key words: genome, age, egg, physicochemical traits
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NIEŚNOŚĆ I CECHY JAKOŚ CI ORAZ WYLE˛GOWOŚCI JAJ GĘ SI
O RÓŻNYM POCHODZENIU FILOGENETYCZNYM*

J u l i u s z K s i ążk i e w i c z1, H e l e n a K o n t e c k a2, S e b a s t i a n N o w a c z e w s k i2

1Instytut Zootechniki, Dział Ochrony Zasobo´w Genetycznych Zwierzat̨,
32-083 Balice k. Krakowa

2Akademia Rolnicza, Katedra Hodowli i Uz˙ytkowania Drobiu, ul. Witosa 45, 61-693 Poznan´

Celem pracy było poro´wnanie cech reprodukcyjnych i jakos´ciowych jaj oraz wskazanie
różnic między gęsiami rasy Garbonosej i Kubanieckiej, pochodzącymi od Anser cyg-
noides i rasą ge˛si Pomorskich, pochodzącą od Anser anser L. Najwie˛kszą liczbe˛ jaj (62
szt.) zniosły ge˛si Kubanieckie, a najcie˛ższe jaja znosiły ge˛si Garbonose (171 g). Jaja ge˛si
Garbonosych i Kubanieckich uzyskały wie˛ksze niz˙ jaja od gęsi Pomorskich wartos´ci
zapłodnienia (83 do 85%) i wyle˛gu piskląt z jaj zapłodnionych (85 i 89%). Jaja ge˛si
Garbonosych i Kubanieckich nie ro´żniły się istotnie pod wzgle˛dem masy włas´ciwej jaja
i skorupy, barwy z˙ółtka, procentowego udziału z˙ółtka w jaju, liczby poro´w w skorupie
i przepuszczalnos´ci pary wodnej przez skorupe.̨ Różnice stwierdzono natomiast w indeksie
kształtu jaja, masie z˙ółtka, masie i grubos´ci skorupy, a takz˙e procentowej zawartos´ci
w jaju białka i skorupy. Jaja ge˛si Pomorskiej odro´żniały od jaj gęsi pochodzących od
Anser cygnoides najmniejsza wartos´ć indeksu kształtu i procentowego udziału skorupy
w jaju, największa liczba poro´w w skorupie i najwie˛ksza przepuszczalnos´ć pary wodnej
przez skorupe.̨

Gęsi Pomorskie wraz z rodzimymi odmianami południowymi i po´ łnocnymi
pochodząod szarej ge˛si gęgawy (Anser anser L.). Podział na odmiany regionalne
wprowadziły w 1954 r. Kłosowicz i Kukiełka (1958). Natomiast ge˛si Garbonose
i Kubanieckie (Książkiewicz, 2005), znajdujac̨e sięw krajowych zasobach genety-
cznych, wywodza˛ się od gęsi łabędziowej (Anser cygnoides). Podobien´stwo tych
ras na podstawie cze˛stotliwości fenotypów białek surowicy krwi okres´liła Smalec
(1991).

Wymienione rasy ro´ żni zasadniczo wartos´ć cech użytkowych. Rasy ge˛si
pochodzące odAnser cygnoides, w porównaniu z pochodzac̨ymi odAnser anser L.,
charakteryzuje mniejsza masa, ale wie˛ksza wartos´ć takich cech reprodukcyjnych
jak liczba jaj, zapłodnienie i wyle˛gowość (Crawford, 1990; Romanov, 1999;
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Smalec, 1991). Ro´ żnice między tymi gęsiami na poziomie cytogenetycznym podali
Silversides i in. (1988), w polimorfizmie DNA Bednarczyk i in. (2002), a ro´ żnice
wyrażone odległos´ciami genetycznymi na podstawie 6 loci białek surowicy krwi
Smalec (1991).

Gęsi Kubanieckie scharakteryzowano pod wzgle˛dem wartos´ci rzeźnej (Bochno
i in., 1989), a ge˛si Garbonose i Pomorskie pod wzgle˛dem składu tkankowego
i jakości pierza (Kłosowicz i Kukiełka, 1958; Kłosowicz i Słota, 1959). Populacje
omawianych ge˛si objęte sąkrajowym programem ochrony zasobo´w genetycznych,
a gęsi Garbonose i Pomorskie zaliczono do s´wiatowych zasobo´w genetycznych
oraz wpisano do World Watch List for Domestic Animal Diversity (FAO, 2000).
Bogate pis´miennictwo naukowe zgromadzono jedynie w odniesieniu do ge˛si
odmian regionalnych (Smalec, 1991; Mazanowski i Kisiel, 2004; Mazanowski i in.,
2005). Dotychczas nie poro´wnywano gęsi Garbonosych, Kubanieckich i Pomorskich
pod względem cech reprodukcyjnych, obejmujac̨ych także jakość jaj, co ma istotne
znaczenie nie tylko dla charakterystyki populacji, ale dla efekto´w inkubacji jaj.

Celem pracy było poro´wnanie nies´ności i cech jakos´ciowych oraz wylęgowych
jaj gęsi pochodzących odAnser cygnoidesi Anser anser L.

Materiał i metody

Pochodzenie i charakterystyke˛ gęsi Garbonosych i Pomorskich przedstawiono
w opracowaniach Calik i in. (2005) i World Watch List (2000), a ge˛si Kubanieckie
opisał Książkiewicz (2005). Rys historyczny tworzenia wszystkich stad zachowaw-
czych i rezerwowych ge˛si podała Smalec (1991). Z uwagi na unikatowy fenotyp
przedstawiono niz˙ej krótką charakterystyke˛ ocenianych populacji.

Gęsi Garbonose, stanowiac̨e obecnie stado zachowawcze, zakupiono we wsiach
południowo-wschodniej Polski w 1977 r. Maja˛ one białe lub łaciate upierzenie,
nogi i dziób barwy czerwono – pomaran´czowej lub żółto – pomaran´czowej, a takz˙e
owalny kształt głowy z wyraz´nie zaznaczonym wyrostkiem czołowym, znaj-
dującym sięu nasady dzioba. Ptaki te charakteryzuje ponadto wyraz´nie zaznaczone
zwisające podgardle, długa szyja w kształcie litery S, zaokrag̨lony tułów, który jest
jednak stosunkowo kro´ tki i wyprostowany. Cze˛ść piersiowa jest wypukła i cze˛sto
wysoko osadzona, natomiast grzbiet jest zaokrag̨lony po bokach i obniz˙ony
w kierunku ogona. Cechuja˛ je: dobra zdrowotnos´ć i odpornos´ć na niekorzystne
warunki środowiska, niewielkie otłuszczenie oraz bardzo dobre wskaz´niki lęgu jaj
i wylęgu piskląt (World Watch List, 2000)

Gęsi Kubanieckie sprowadzono do Polski w 1977 r. z rosyjskiej fermy
zarodowej w Krasnodarze. Charakteryzuje je szare upierzenie, czarny dzio´b,
ciemnoczerwone łapy, owalna głowa, na kto´rej u nasady dzioba w kierunku tyłu
znajduje sie˛ wyrostek czołowy. Maja˛ one, podobnie jak Garbonose, długa˛ szyję
wygiętą w kształcie litery S, kro´ tki i pionowo wyprostowany tuło´w, co upodabnia
sylwetkę ciała do łabe˛dzia. Zalicza sie˛ je do gęsi o dobrych wskaz´nikach
reprodukcji; sąjednak lekkie i nie otłuszczone (Smalec, 1991). Obecnie ge˛si
Kubanieckie stanowia˛ stado rezerwowe.
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Gęsi Pomorskie pochodzac̨e od krajowej odmiany kartuskiej (Kłosowicz
i Kukiełka, 1958) zaliczono do stad zachowawczych w 1981 r., a poprzednio, od
1963 r., podlegały pracy hodowlano-selekcyjnej. Ptaki te sa˛ obecnie wyro´wnane
pod względem pokroju i odznaczaja˛ siębiałym upierzeniem i pomaran´czowąbarwą
łap i dzioba. Dosyc´ długa szyja jest osadzona prostopadle do tułowia. Cze˛ść
piersiowa jest pełna, kulista, szeroka i s´wiadczy o dobrym umie˛śnieniu, a grzbiet
jest długi, szeroki i zaokrag̨lony. Posiadaja˛ pełny brzuch z pojedynczym fałdem
tłuszczowym. Odznaczaja˛ się wysokimi wskaz´nikami reprodukcyjnymi, a ponadto
dobrązdrowotnos´cią i odpornos´ciąna złe warunki s´rodowiskowe (Książkiewicz, 2006).

Przyjęte do realizacji programy ochrony zasobo´w genetycznych, wzorce popu-
lacji, aktualizowane stany liczbowe, a takz˙e dokumentacje˛ fotograficznąomawia-
nych gęsi przedstawiono na stronach internetowych: www.bioroznorodnosc.
izoo.krakow.pl/drob, a takz˙e w Wynikach oceny wartos´ci użytkowej i hodowlanej
populacji drobiu obje˛tych programem ochrony zasobo´w genetycznych zwierzat̨
(Calik i in., 2005).

Ptaki utrzymywano i oceniano pod wzgle˛dem cech reprodukcyjnych w nalez˙ą-
cej do Instytutu Zootechniki Stacji Zasobo´w Genetycznych Drobiu Wodnego
w Dworzyskach koło Ko´rnika (woj. wielkopolskie). Liczebnos´ć stad rodzicielskich
w dniu 01.02.2005 r. wynosiła 40 ge˛siorów i 127 gęsi Garbonosych, 78 ge˛siorów
i 267 gęsi Kubanieckich oraz 40 ge˛siorów i 127 gęsi Pomorskich.

W okresie nies´ności w badanych stadach rejestrowano codziennie liczbe˛
zniesionych jaj, a raz w tygodniu oznaczano mase˛ zniesionych w tym dniu jaj.
Zapłodnienie jaj i wyniki wylęgu piskląt z jaj nałożonych i zapłodnionych
analizowano czterokrotnie, w odste˛pach dwutygodniowych. Do statystycznej wery-
fikacji wyników badan´ przedstawionych w tabeli 1 i 2 wykorzystano pakiet
komputerowych programo´w statystycznych (Kiełczewski, 1992). Ocene˛ cech jako-
ściowych jaj wykonano w Katedrze Hodowli i Uz˙ytkowania Drobiu Akademii
Rolniczej w Poznaniu.

Tabela 1. Nies´ność i masa jaj ge˛si rasy Garbonosej, Pomorskiej i Kubanieckiej
Table 1. Egg production and egg weight in Swan, Pomeranian and Kuban geese

Rasa ge˛si
Breed of geese

Dni oceny
No. of days

on test

Liczba jaj
No. of eggs

Intensywnos´ć
nieśności

Laying intensity
(%)

Masa jaja
Egg weight

(g)

Garbonosa x¯ 191 52,64 a 27,56 a 171,06 a
Swan v 5,5 5,5 8,3

Pomorska x̄ 194 54,82 a 28,26 a 163,71 b
Pomeranian v 11,9 11,9 10,5

Kubaniecka x̄ 208 61.89 b 29,76 a 155,18 c
Kuban v 12,1 12,1 9,6

a, b, c — wartos´ci średnie w kolumnach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się statystycznie istotnie (P≤ 0,05).
a, b, c — means in the columns with different letters differ significantly (P≤ 0.05).
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Tabela 2. Wyniki wylęgu jaj gęsich (x̄± SD) z czterech nakłado´w do aparato´w wylęgowych w 2005 r.
Table 2. Hatching results of goose eggs (x¯± SD) from four sets to hatching apparatuses in 2005

Rasa
gęsi

Breed
of geese

Jaja — eggs

Zarodki
zmarłe
Dead

embryos
(%)

Gąsięta — Gooslings
(%)

Wyląg zdrowych piskląt
z jaj

Healthy goslings hatched
from eggs

nałożone
set eggs

(%)

zapłodnione
fertilized

eggs
(%) niewyklute

unhatched

kalekie
i słabe

crippled
and weak

nałożonych
set

zapłodnio-
nych

fertilized

Garbonosa
Swan

x̄ 397,25 a 85,01 a 1,65 a 12,76 a 0,53 a 72,35 a 85,10 a
SD 40,85 5,25 0,18 2,57 0,58 4,99 2,36

Pomorska
Pomeranian

x̄ 434,00 a 63,94 b 4,60 b 11,73 ab 0,67 a 53,10 b 83,00 a
SD 39,11 13,74 1,04 0,36 0,43 11,60 0,63

Kubaniecka
Kuban

x̄ 837,25 b 83,33 a 2,25 a 9,68 b 0,37 a 73,15 a 87,70 b
SD 141,30 6,26 0,72 1,68 0,17 6,63 1,90

a, b — wartos´ci średnie w kolumnach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się statystycznie istotnie (P< 0,05).
a, b — means in the columns with different letters differ significantly (P< 0.05).

Jaja do oceny jakos´ci pobrano na poczat̨ku (16.03.2005), w s´rodku (9.05.2005)
i pod koniec (8.06.2005) nies´ności gęsi. Z każdego stada ge˛si oceniono w po-
szczego´ lnych terminach po 30 jaj (łac̨znie 90 jaj) pod wzgle˛dem naste˛pujących
cech:
— masy jaja (g) z dokładnos´cią do 0,01 g na wadze typu WPS 360C,
— indeksu kształtu jaja (%) na podstawie pomiaro´w długości i szerokos´ci jaja za
pomocąsuwmiarki, z dokładnos´cią do 0,02 mm,
— masy włas´ciwej jaja (g/cm3), wykorzystując zestaw do wyznaczania ge˛stości ciał
stałych i cieczy,
— masy żółtka (g) z dokładnos´cią do 0,01 g na wadze typu WPS 360C,
— barwy żółtka (pkt.) ocenionej wg skali La‘Rocha,
— masy skorupy (g) po wysuszeniu w 105°C aż do ustalenia stałej masy
z dokładnos´cią do 0,01 g na wadze typu WPS 360C,
— procentowego udziału skorupy w jaju,
— procentowego udziału z˙ółtka w jaju,
— procentowego udziału białka w jaju,
— grubości skorupy (µm) z błonami skorupowymi w cze˛ści równikowej jaja za
pomocąśruby mikrometrycznej,
— masy włas´ciwej skorupy (g/cm3) wykorzystując zestaw do wyznaczania ge˛stości
ciał stałych i cieczy,
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tab. 3
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— średniej liczby poro´w na równiku jaja (o powierzchni 0,25 cm2); oznaczenie
i liczenie porów wykonano według metody opisanej przez Tylera (1953). Porowa-
tość skorup była odczytywana pod mikroskopem stereoskopowym, przy 4-krotnym
powiększeniu,
— przepuszczalnos´ci pary wodnej przez skorupe˛ określonej na 20 jajach z kaz˙dego
stada według metody Ara i in. (1974) i obliczonej według wzoru:

P = mg H2O
dzień× torr

gdzie:
P — przepuszczalnos´ć pary wodnej przez skorupe˛,
mg H2O/dzień— średni dzienny ubytek masy jaja w postaci pary wodnej,
torr = 23,756 — wartos´ć odczytana z tablic — pre˛żność nasyconej pary wodnej

w temp. 25oC (Achmatowicz, 1954).
Dla cech fizycznych jaj i cech skorupy obliczono łac̨znie w trzech badanych

terminach pozyskiwania jaj w kaz˙dej grupie (tab. 3): wartos´ci średnie (x̄),
odchylenia standardowe (SD), wspo´ łczynniki zmiennos´ci (CV) i błędy standardowe
średniej (SEM). Obliczenia statystyczne wykonano przy uz˙yciu pakietu statystycz-
nego wykorzystujac̨ pakiet statystyczny SAS v. 9.1.

Wyniki

Gęsi Kubanieckie zniosły istotnie wie˛cej jaj, o istotnie mniejszej masie niz˙ gęsi
Garbonose i Pomorskie. Ge˛si Kubanieckie miały takz˙e najdłuższy okres nies´ności,
wynoszący 208 dni i największy procent nies´ności, lecz statystycznie istotnych
różnic między stadami nie stwierdzono. U ge˛si Garbonosej i Pomorskiej nie
wykazano statystycznie istotnych ro´ żnic w nieśności, wyrażonej liczbąjaj i procen-
tem nies´ności (tab.1). Gęsi Garbonose znosiły istotnie cie˛ższe jaja niz˙ gęsi
Pomorskie (s´rednio o 7,35 g), a od ge˛si Kubanieckiej s´rednio o 15,88 g.

Średnie wagowe jaj obliczone na podstawie cotygodniowych wyniko´w pomia-
rów przeprowadzanych w okresie nies´ności (tab.1) nie odbiegały od wyniko´w
obliczonych na podstawie odczyto´w ważeń, wykonanych na poczat̨ku, w środku i przy
końcu okresu nies´ności (tab.3). Najmniejsza˛ różnicęstwierdzono w przypadku masy jaj
gęsi Kubanieckich (0,93 g), a najwie˛ksząw masie jaj ge˛si Garbonosej (3,81 g).

Jaja gęsi Pomorskiej, w poro´wnaniu z jajami ge˛si Garbonosej i Kubanieckiej,
charakteryzowały istotnie mniejsze wartos´ci zapłodnienia jaj i procentowego
udziału zarodko´w zamarłych, a takz˙e istotnie mniejszy wylag̨ piskląt z jaj
nałożonych (tab. 2). Ge˛si Garbonose i Kubanieckie charakteryzowało podobne
zapłodnienie jaj i wyląg zdrowych piskląt z jaj nałożonych oraz podobny odsetek
zamarłych zarodko´w. Statystycznie istotne ro´ żnice odnotowano jedynie w zakresie
procentowego udziału pisklat̨ niewyklutych i wylęgu piskląt zdrowych z jaj
zapłodnionych.
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Jaja gęsi Kubanieckiej, odznaczajac̨e się w porównaniu z jajami ge˛si Gar-
bonosej i Pomorskiej najmniejsza˛ masą, miały także istotnie najmniejsza˛ masę
żółtka, skorupy i białka oraz nie potwierdzone statystycznie: najmniejsza˛ liczbę
porów, masęwłaściwą skorupy i przepuszczalnos´ć pary wodnej przez skorupe˛ jaja
(tab. 3).

Między badanymi stadami nie stwierdzono ro´ żnic statystycznie istotnych
w barwie żółtka jaja, procentowym udziale z˙ółtka w jaju i w masie włas´ciwej
skorupy jaja. Jaja ge˛si Garbonosej i Kubanieckiej, pochodzac̨ej od wspo´ lnego
przodkaAnser cygnoides, nie różniły się statystycznie istotnie pod wzgle˛dem masy
właściwej, barwy żółtka, procentowego udziału z˙ółtka w jaju, liczby porów
w skorupie i przepuszczalnos´ci pary wodnej przez skorupe˛. Różnice między tymi
populacjami stwierdzono natomiast w indeksie kształtu jaja, masie z˙ółtka, masie
i grubości skorupy, a takz˙e w procentowej zawartos´ci w jaju białka i skorupy.

Jaja gęsi Pomorskiej ro´ żniły się od jaj gęsi pochodzących odAnser cygnoides
najmniejszymi wartos´ciami indeksu kształtu i procentowego udziału skorupy
w jaju, największąliczbą porów w skorupie i największąprzepuszczalnos´cią pary
wodnej przez skorupe˛.

Omówienie wyników

W przeprowadzonych badaniach własnych (tab. 1 i 2) uzyskano wie˛ksze
wskaźniki reprodukcji gęsi niż w badaniach Smalec (1991). Spowodowane to
było zmianą technologii chowu ge˛si, a zatem polepszeniem warunko´w środo-
wiskowych i dłuższym okresem oceny, wynoszac̨ym od 191 dni u ge˛si
Garbonosej do 208 dni u ge˛si Kubanieckiej. Z badan´ Smalec (1991) prowadzonych
przez 8 pokolen´ wynika, że gęsi Garbonose, Pomorskie i Kubanieckie charak-
teryzował okres nies´ności trwający przeciętnie od 133 do 159 dni, liczba zniesio-
nych jaj od 34 do 56 szt. a intensywnos´ć nieśności wynosiła od 28,9 do 41,3%,
natomiast masa jaj od 130 do 172 g. Stwierdzone przez nas wyniki zapłodnienia
i wylęgu piskląt były większe od okres´lonych u tych samych ras ge˛si badanych
przez Smalec (1991). Ro´ żnice te moz˙na tłumaczyc´ udoskonaleniem technologii
chowu gęsi jak i lęgów jaj oraz użyciem sprawniejszych pod wzgle˛dem technicz-
nym aparato´w wylęgowych.

Gęsi opisane przez Smalec (1991) chowane były wyłac̨znie na odkrytych
i ograniczonych wybiegach s´cielonych słomąi podlegały działaniu naturalnych
warunków środowiskowych, natomiast w naszych badaniach przebywały przez cały
okres reprodukcji w pomieszczeniu z moz˙liwością korzystania z przyległych
wybiegów na zewnątrz budynku.

Rosiński i in. (1992) oceniajac̨ jakość jaj gęsi Białych Włoskich z rodu
WD01, pochodzac̨ych odAnser anser L., w drugim i trzecim roku uz˙ytkowania
stwierdzili u nich, w poro´wnaniu z uzyskanymi przez nas wynikami (tab. 3),
większąmasę(180,8 g) i mniejszy indeks kształtu jaja (65,75%), wie˛ksząmasę
skorupy i białka (odpowiednio 21,3 i 100,2 g), a takz˙e większe — procentowe
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zawartos´ci w jaju skorupy — 11,9 i białka 55,4%, przy grubos´ci skorupy
wynoszącej 0,61 mm. Ponadto autorzy odnotowali wie˛ksząmasę(59,1 g) i zawar-
tość żółtka w jaju (32,7%). Powyz˙sze różnice można tłumaczyc´ prowadzoną
selekcjąi większąmasąciała gęsi Białych Włoskich w poro´wnaniu z ptakami ze
stad zachowawczych i rezerwowych, gdyz˙ jak podaje Rosin´ski (2000), masa ciała
determinuje mase˛ jaja. Zależność między masąjaja a masa˛ ciała nioski jest przede
wszystkim funkcjąmożliwości wydzielniczych cze˛ści jajowodu (magnum), kto´ra
z kolei zalez˙y od wielkości powierzchni jajowodu.

Jakos´ć jaj gęsi tureckich odmian regionalnych o nazwie Armutlu, Tatlicak
i Baskuju, pochodzac̨ych od Anser anser L. zbadana została przez Tilki i Inal
(2004). W poro´wnaniu z materiałem ocenionym przez autoro´w pracy (tab. 3) masa jaj
gęsi tureckich była niz˙sza i wynosiła od 145,1 do 148,5 g, a masa skorupy była wie˛ksza
i wynosiła od 19,4 do 21,6 g, stanowiac̨ większą jej zawartos´ć w jaju. Jaja
wymienionych odmian zagranicznych ge˛si charakteryzowała ponadto mniejsza
procentowa zawartos´ć białka (od 50,6 do 51,2%), zbliz˙ona żółtka (od 34,6 do 35,1)
i większa zawartos´ć skorupy (13,7 do 14,8%). Indeks kształtu jaja przyjmował
u gęsi tureckich podobne wartos´ci (od 66,7 do 70,3%) jak u ge˛si pochodzących od
Anser cygnoides, a jedynie był większy od tego wskaz´nika u gęsi Pomorskich,
u których wynosił 65,96%. Grubos´ć skorupy jaj pochodzac̨ych od gęsi tureckich
wynosiła od 0,54 do 0,58 mm i była mniejsza niz˙ jaj od gęsi Garbonosych
(0, 614 mm).

Nieśność gęsi Garbonosych i Kubanieckich była wie˛ksza niżgęsi krajowych
odmian regionalnych ocenionych przez Mazanowskiego i Kisiela (2004).

Gęsi odmiany kieleckiej, podkarpackiej, kartuskiej i suwalskiej znosiły od
22 do 58 jaj o masie 169 do 177 g. Ge˛si Kartuskie, wykazujac̨e duże powinowactwo
z gęsią Pomorską(Kłosowicz i Kukiełka, 1958) znosiły 46 jaj o przecie˛tnej masie
wynoszącej 177 g. Jaja ge˛si regionalnych uzyskały jednak gorsze niz˙ jaja badanych
przez nas ge˛si, wyniki zapłodnienia (do 79,8%) i wyle˛gu piskląt z jaj zapłodnionych
(do 78%).

Mazanowski i in. (2005) scharakteryzowali wymienione wyz˙ej gęsi odmian
regionalnych m.in. pod wzgle˛dem cech jakos´ciowych jaj. Jaja te we wszystkich
stadach uzyskały mniejsze niz˙ w obecnych badaniach wartos´ci masy (od 140,4 do
149,8 g), miały większe wartos´ci indeksu kształtu jaja, zbliz˙onągrubość skorupy,
wynoszącąod 0,55 do 0,59 mm, a takz˙e liczbęporów w skorupie cze˛ści obwodowej
jaja (od 15,3 do 16,6 — jaja ge˛si Kieleckiej i Kartuskiej). Natomiast masa włas´ciwa
skorupy jaj gęsi odmian regionalnych kształtowała sie˛ od 1,989 do 2,041 g/cm3

i przyjmowała mniejsze wartos´ci od uzyskanych w naszej pracy.
Z badan´ Kisiela i Książkiewicza (2004) wynika, z˙e na wartos´ć cech fizycznych

i wylęgowych jaj gęsi wpływa nie tylko pochodzenie rodzimych ge˛si z regiono´w
północnych lub południowych kraju, ale takz˙e ich wiek, a nawet miesiac̨ okresu
reprodukcyjnego. Z upływem tego okresu zmniejsza sie˛ na ogół masa jaja i jego
wymiary, a takz˙e masa włas´ciwa jaja. Pociąga to za soba˛ zmiany proporcji z˙ółtka,
białka i skorupy. W konsekwencji pogarszaja˛ się wyniki zapłodnienia jaj i wyle˛gu
piskląt z jaj nałożonych i zapłodnionych.
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Zmiany w budowie skorupy jaja moga˛ powodowac´ zaburzenia w gospodarce
wodnej i wymianie gazowej, czego naste˛pstwem jest wie˛ksza zamieralnos´ć zarod-
ków (Tullet i Smith, 1983). Dlatego waz˙ną, chociaż rzadko badana˛ cechą jest
przepuszczalnos´ć pary wodnej przez skorupe˛, bowiem moz˙e ona rzutowac´ bezpo-
średnio na rezultaty le˛gu jaj i wylęgu piskląt. Wskaźnik przepuszczalnos´ci
przyjmował (tab. 3) istotnie wie˛kszą wartość w przypadku jaj ge˛si Pomorskiej
(12,37 mg H2O/dzień× torr).

Porównując cechy reprodukcyjne i jakos´ci jaj oraz wskazujac̨ różnice między
gęsiami rasy Garbonosej i Kubanieckiej, pochodzac̨ymi odAnser cygnoidesi rasągęsi
Pomorskich, pochodzac̨ą od Anser anser L. stwierdzono, z˙e największąliczbę jaj (62
szt.) zniosły ge˛si Kubanieckie, a najcie˛ższe jaja znosiły ge˛si Garbonose
(171 g). Jaja ge˛si Garbonosych i Kubanieckich uzyskały wie˛ksze niżgęsi Pomorskich
wartości zapłodnienia jaj (83 do 85%) i wyle˛gu piskląt z jaj zapłodnionych (85 i 89%).

Jaja gęsi Garbonosych i Kubanieckich nie ro´ żniły się istotnie pod wzgle˛dem
masy włas´ciwej jaja i skorupy, barwy z˙ółtka, procentowego udziału z˙ółtka w jaju,
liczby porów w skorupie i przepuszczalnos´ci pary wodnej przez skorupe˛. Różnice
stwierdzono natomiast w indeksie kształtu jaja, masie z˙ółtka, masie i grubos´ci
skorupy, a takz˙e w procentowej zawartos´ci w jaju białka i skorupy. Jaja ge˛si
Pomorskiej odro´ żniała od jaj ge˛si pochodzących odAnser cygnoidesnajmniejsza
wartość indeksu kształtu i procentowego udziału skorupy w jaju, najwie˛ksza liczba
porów w skorupie i największa przepuszczalnos´ć pary wodnej przez skorupe˛.

Stwierdzono istotne ro´ żnice w wartos´ciach badanych cech mie˛dzy gęsiami
pochodzącymi od Anser cygnoidesa Anser anser L.
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Zatwierdzono do druku 9 V 2006

JULIUSZ KSIĄŻKIEWICZ, HELENA KONTECKA, SEBASTIAN NOWACZEWSKI

Laying performance and qualitative and hatchability traits of eggs from geese
of different phylogenetic origin

SUMMARY

The aim of the study was to compare reproductive and qualitative traits of eggs and to show
differences between Swan and Kuban geese (derived fromAnser cygnoides) and Pomeranian geese
(derived fromAnser anserL.).

The greatest number of eggs (62) was laid by Kuban geese, and the largest eggs were laid by Swan
geese (171 g). The eggs of Swan and Kuban geese achieved higher egg fertility (83 to 85%) and
hatchability of goslings from fertilized eggs (85 and 89%) than Pomeranian geese.

The eggs of Swan and Kuban geese did not differ in the specific weight of egg and shell, yolk
colour, egg yolk percentage, number of pores in shell, and water vapour conductance of the shell.
Differences were found in the egg shape index, yolk weight, shell weight and thickness, and protein and
shell percentage in egg.

Compared to geese derived fromAnser cygnoides, the eggs of Pomeranian geese were characterized
by the lowest shape index and egg shell percentage, the greatest number of pores in shell, and the
greatest water vapour conductance of the shell.

Significant differences were found in the values of analysed traits between geese derived from
Anser cygnoidesand Anser anserL.

Key words: geese, breeds derived from different ancestors, reproductive traits, egg quality traits
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WPŁYW SKARMIANIA KISZONEGO GNIECIONEGO ZIARNA
JĘCZMIENIA NA WYDAJNOS´Ć KRÓW, WARTOŚĆ ODŻYWCZA˛

I PRZYDATNOŚ Ć TECHNOLOGICZNA ˛ MLEKA DO PRZETWO´ RSTWA*

K a r o l W ęg l a r z y1, J u l i u s z K r a s z e w s k i2, S t e f a n W a w r z y n´ c z a k2, T a d e u s z G r e g a3

1Zakład Dos´wiadczalny Instytutu Zootechniki, Grodziec S´ląski, Sp. z o.o., 43-386 S´więtoszówka
2Instytut Zootechniki, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierze˛cej,

32-083 Balice k. Krakowa
3Akademia Rolnicza, Katedra Przetwo´rstwa Produkto´w Zwierzęcych, al. 29 Listopada 52,

31-425 Krako´w

Badano wpływ skarmiania gniecionego kiszonego ziarna je˛czmienia na wydajnos´ć krów,
skład chemiczny mleka, jego parametry fizykochemiczne, wartos´ć odżywczą i przydatnos´ć
technologiczną do przetwo´rstwa. W dawce pokarmowej kro´w śrutę jęczmienną, kto´ra
stanowiła komponent w mieszance tres´ciwej zastępowano w 50% i całkowicie w przeli-
czeniu na suchą mase˛ gniecionym kiszonym ziarnem je˛czmienia. Wprowadzenie do dawek
pokarmowych tego kiszonego ziarna ograniczało istotnie udział skarmianych drogich
suchych mieszanek tres´ciwych. Taka zamiana nie wywarła istotnego wpływu na zro´ż-
nicowanie dziennego pobrania składniko´w pokarmowych dawek i ich wykorzystania
w przeliczeniu na 1 kg produkowanego mleka. Ro´wnieżnie wykazano mie˛dzy badanymi
stawkami kro´w istotnych różnic w składzie chemicznym, włas´ciwościach fizykochemicz-
nych i technologicznych mleka. Zamiana ta wpłyneł̨a jednak korzystnie na cechy tekstury
skrzepu podpuszczkowego mleka, co ma istotne znaczenie dla tego rodzaju z˙ywienia przy
produkcji serowarskiej.

Wysoka wydajnos´ć mleka nie moz˙e się obejść bez udziału w dawkach
pokarmowych dla kro´w zbóż, które jako komponent w mieszankach tres´ciwych
stanowiągłówne źródło energii (Jones i in., 1990). Waz˙nym elementem decyduja-̨
cym o przydatnos´ci ziarna do celo´w paszowych jest jego wilgotnos´ć, która może
powodowac´ trudności z magazynowaniem. Dosuszanie w przypadku zbioru w nie-
sprzyjających warunkach atmosferycznych podnosi znacznie koszty produkcji
mieszanek paszowych (Brzo´ska i in., 1993).

* Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 3 PO6Z 053 24, finansowanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki.



Stąd też, w gospodarstwach zuz˙ywających duże ilości zboża w żywieniu
zwierząt preferuje sie˛ zamiast suszenia kiszenie wilgotnego ziarna w celach
paszowych (Pettersson i Martinsson, 1994). Przed zakiszaniem ziarno nalez˙y
jednak poddac´ gnieceniu, poniewaz˙ to sprzyja przyswajalnos´ci składników pokar-
mowych, a tym samym efektywnos´ci żywienia. Zabieg ten hamuje ro´wnież zbyt
szybkie obniz˙enie się pH żwacza (Strzelecki, 1999; Brzo´ska, 1980). Opisany
sposo´b konserwacji ziarna oparty jest ro´wnież na sprawdzonych przesłankach
ekonomicznych, o czym donosi Brzo´ska (1980). Według niego, koszt kiszenia
wilgotnego ziarna jest 3-krotnie niz˙szy niżkoszt jego dosuszania. Pozostaje jednak
pytanie: czy i w jaki sposo´b ten rodzaj konserwacji ziarna wpływa na jakos´ć
i parametry technologiczne mleka i jego produkto´w.

Celem pracy była ocena wpływu zastap̨ienia śruty jęczmiennej w dawkach
pokarmowych dla kro´w kiszonym gniecionym ziarnem je˛czmienia na ilos´ć i jakość
pozyskanego mleka, jego przydatnos´ć technologiczna˛ do przerobu, wartos´ć od-
żywczą, a także wybrane parametry skrzepu podpuszczkowego i uzyskanego
masła.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w Zakładzie Dos´wiadczalnym IZ Grodziec S´ląski,
Sp. z o.o., na krowach rasy czerwono-białej, o s´redniej rocznej wydajnos´ci około
7 tys. kg mleka. Dotyczyły one efekto´w wykorzystania skarmianej kiszonki,
sporządzonej z gniecionego ziarna je˛czmienia zbieranego w fazie dojrzałos´ci
woskowej, o wilgotnos´ci 35-45%. Zbioru ziarna dokonano z powierzchni 12,13 ha
w drugiej dekadzie lipca. Plon wynio´sł 40,43 q/ha.

Ziarno zbierane kombajnem gnieciono za pomoca˛ gniotownika „Murska-Korte
1400 S 2”, który jest wyposaz˙ony w dwa rowkowane walce i aplikator do
dozowania konserwantu KemiSile oraz wody w przypadku zbyt niskiej jej zawarto-
ści w ziarnie, a naste˛pnie zakiszono w betonowym silosie okrywajac̨ je folią, którą
obciążono.

We wszystkich skarmianych paszach oznaczano zawartos´ć podstawowych
składników metodąweenden´ską (AOAC, 1990), co pozwoliło na okres´lenie ich
wartości pokarmowej (tab. 1).

Prowadzono kontrole˛ pasz pobranych przez krowy w odste˛pach 10-dniowych,
a także okres´lano zużycie i wykorzystanie składniko´w pokarmowych w przelicze-
niu na 1 kg produkowanego mleka. Utworzono 3 grupy kro´w po 14 szt. w kaz˙dej.
Zwierzęta przydzielono do grup w zalez˙ności od średniej ilości wyprodukowanego
mleka, stwierdzonej w 18., 19. i 20. dniu trwania laktacji. Cze˛ść eksperymentalna˛
doświadczenia prowadzono w okresie od 21. do 100. dnia laktacji. Badania
przeprowadzono na mleku pozyskanym od kro´w będących w okresie 50 – 100 dnia
laktacji. Ustalono naste˛pujący schemat badan´:
— grupa I (kontrolna) — w skład skarmianej dawki pokarmowej wchodziła
mieszanka tres´ciwa z 50% udziałem s´ruty jęczmiennej,
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tab. 1
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— grupa II — śrutę jęczmiennąw paszy tres´ciwej, w 50% w przeliczeniu na sucha˛
masę, zastąpiono gniecionym kiszonym ziarnem je˛czmienia,
— grupa III — śrutę jęczmiennąw paszy tres´ciwej zastąpiono całkowicie gniecio-
nym, kiszonym ziarnem je˛czmienia (tab. 2).

Tabela 2. Skład mieszanek tres´ciwych (%)
Table 2. Composition of concentrates (%)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy — Groups

I II III

Śruta jęczmienia jarego 50 33,3
Ground spring barley
Śruta pszenicy ozimej 22,5 30 45
Ground winter wheat
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 25 33,4 50
Rapeseed meal
Sól pastewna 0,5 0,7 1
Fodder salt
Mieszanka mineralna 1 1,3 2
Mineral mixture
Kreda pastewna 1 1,3 2
Fodder chalk
Wartość pokarmowa:
Nutritive value:

sucha masa (kg) 0,852 0,883 0,861
dry matter (kg)
energia netto (JPM) 0,94 0,96 0,89
net energy (UFL)
białko BTJ(N) (g) 108 102 148
PDI(N) protein (g)
białko BTJ(E) (g) 98 107 91
PDI(E) protein (g)

W wyniku przeprowadzonych analiz chemicznych pasz wyro´wnano we wszyst-
kich grupach poziom energii, białka, wło´kna i ułożono dawki pokarmowe, w skład
których wchodziły pasze obje˛tościowe: kiszonka z traw, z kukurydzy oraz mło´ to
i siano. Dawki zapewniały dzienna˛ wydajność mleka na poziomie 15 kg. Krowom,
które uzyskały wyz˙sząmlecznos´ć, podawano mieszanke˛ treściwą z udziałem s´ruty
jęczmiennej (grupa I) i mieszanki tres´ciwe oraz dodatek badanej kiszonki z ziarna
jęczmienia (grupy II i III).

Badania mleka obejmowały:
1. Skład mleka pod wzgle˛dem zawartos´ci: białka ogólnego, kazeiny, tłuszczu,

laktozy, kwasu cytrynowego, wapnia i fosforu (Milcoscan).
2. Ocene˛ cech fizykochemicznych mleka:

— kwasowos´ć miareczkową(oSH) — PN-68/A-86122,
— kwasowos´ć czynną(pH-metr cyfrowy N 517),
— ciężar właściwy (termolaktodensymetr),

84 K. Węglarzy i in.



— zdolność krzepnięcia pod wpływem podpuszczki: metoda Scherna, pro´ba
fermentacyjno-podpuszczkowa, pro´ba fermentacyjna (Budsławski, 1971),
— stabilnos´ć cieplnąw temperaturze 140oC (Davies i White, 1966).

3. Ocene˛ jakości tłuszczu mlekowego:
— skład i zawartos´ć kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych, chole-
sterol ogo´ lny (metoda chromatograficzna, aparat PYE-UNICAM z kolumna˛ kapila-
rną Supelcowax 10),
— wolne kwasy tłuszczowe (metoda Dole’a w modyfikacji Deeth, 1976),

4. Analizę fizykochemicznąi organoleptyczna˛ tłuszczu mlekowego i skrzepu
podpuszczkowego:
— analizęsensoryczna˛ według 5-punktowej skali hedonicznej: smaku, zapachu,
konsystencji, wyglad̨u i barwy,
— analizęfizyczną tekstury (teksturometr TA-XT2 sterowany programem kom-
puterowym Texture Expert 1.05),
— analizy fizykochemiczne:
a) test trwałos´ci tłuszczów (TBA, PN-80/A-86207),
b) liczba nadtlenkowa (PN-80/A-86207),
c) punkt topnienia i krzepnie˛cia (Zmarzlicki, 1978).

Badanie pro´bek mleka i ocene˛ jego przydatnos´ci do przerobu na sery prowadzo-
no indywidualnie, uwzgle˛dniając każdą, biorącą udział w dos´wiadczeniu, krowe˛.

Z ukwaszonej s´mietany zbiorczego mleka od kaz˙dej grupy krów wyprodukowa-
no sposobem laboratoryjnym nie solone masło przy uz˙yciu maselnicy domowej.
W tak pozyskanym mas´le oznaczano:
— zawartos´ć tłuszczu i wody (PN-67/A-86207),
— skład i zawartos´ć kwasów tłuszczowych (metoda chromatograficzna),
— metodąorganoleptyczna˛ barwę, zapach, konsystencje˛ i wygniecenie (PN-65-
86155).

Wyniki badańobliczano statystycznie metoda˛ analizy wariancji i testu Duncana
przy użyciu programu komputerowego SAS 6.0.

Wyniki

Założono zróżnicowanie z˙ywienia badanych kro´w, polegające na cze˛ściowym
bądź całkowitym zastąpieniu w mieszankach tres´ciwych śruty jęczmiennej kiszo-
nym gniecionym ziarnem z je˛czmienia. Kiszone ziarno było bardzo che˛tnie
pobieranym przez zwierze˛ta komponentem w dawkach pokarmowych. Krowy
grupy I pobrały 8,42 kg samej mieszanki tres´ciwej bez udziału kiszonego ziarna
w dawce, grupy II — 8,73 kg mieszanki tres´ciwej i 2,74 kg kiszonki ziarna je˛czmienia.
Z kolei, w III grupie pobranie mieszanki tres´ciwej wyniosło 4,30 kg a kiszonego
ziarna jęczmienia 5,27 kg. Charakterystyczne jest, z˙e stwierdzono bardzo zbliz˙one
ilości dziennego pobrania pozostałych komponento´w w dawce pokarmowej, jakimi
były: kiszonka z traw i z kukurydzy, mło´ to browarniane s´wieże oraz siano (tab. 3).
W efekcie nie stwierdzono mie˛dzy badanymi grupami kro´w statystycznie istotnych
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różnic w średnim dziennym pobraniu składniko´w pokarmowych dawek, jak
również ich zużyciu na 1 kg produkowanego mleka.

Tabela 3. S´rednie dzienne pobranie pasz i składniko´w pokarmowych oraz ich wykorzystanie (x¯± SD)
Table 3. Mean daily intake of feeds and nutrients and their utilization (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Średnie dzienne pobranie pasz (kg):
Mean daily intake of feeds (kg):

kiszonka z traw 18,03± 0,83 18,12± 0,78 18,24± 0,70
grass silage
kiszonka z kukurydzy 17,74± 0,69 17,93± 0,65 17,74± 0,69
maize silage
młóto browarniane 5,00± 0 5,00± 0 5,00± 0
brewers’ grain
mieszanki tres´ciwe 8,42± 1,31 6,73± 1,22 4,30± 1,29
concentrates
kiszone gniecione ziarno je˛czmienia 0 2,74± 0,57 5,27± 1,87
ensiled crushed maize grain
siano łąkowe 1,00± 0 1,00± 0 1,00± 0
hay

Średnie dzienne pobranie składniko´w
pokarmowych:
Mean daily intake of nutrients:

sucha masa (kg) 22,47± 1,57 22,26± 1,38 21,66± 2,45
dry matter (kg)
energia netto (JPM) 19,63± 1,48 20,30± 1,53 19,56± 2,64
net energy (UFL)
białko BTJ(N) (g) 2009± 160,23 1931± 146,84 2010± 193,73
PDI(N) protein (g)
białko BTJ(E) (g) 1926± 147,95 2008± 160,92 1846± 247,98
PDI(E) protein (g)

Zużycie na 1 kg mleka:
Intake per 1 kg milk:

sucha masa (kg) 0,90± 0,05 0,88± 0,04 0,87± 0,07
dry matter (kg)
energia netto (JPM) 0,78± 0,04 0,80± 0,04 0,79± 0,05
net energy (UFL)
białko BTJ(N) (g) 80,2± 4,33 76,12± 4,07 80,1± 4,94
PDI(N) protein (g)
bałko BTJ(E) (g) 76,9± 4,32 79,1± 4,38 74,4± 4,99
PDI(E) protein (g)

Krowy przydzielono do grup metoda˛ analogo´w, uwzględniając uzyskaną
średnią wydajność mleka z 18., 19. i 20. dnia laktacji i stad̨ też różnice
w wydajnościach między grupami przy rozpocze˛ciu części eksperymentalnej badan´
były statystycznie nieistotne (tab. 4). W okresie od 21. do 100. dnia trwania laktacji
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zróżnicowano z˙ywienie. Nie wpłynęło to jednak na statystycznie istotne zro´ ż-
nicowanie między grupami wydajnos´ci kg mleka ani na badane w pracy wskaz´niki
jego składu chemicznego.

Tabela 4. Wydajnos´ć i skład mleka kro´w (x̄ ± SD)
Table 4. Yield and composition of cows’ milk (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Średnia wydajnos´ć mleka (kg) w 18., 19.
i 20. dniu laktacji 27,98± 3,00 28,21± 4,63 28,60± 5,09
Mean yield of milk (kg) at 18, 19 and 20 days
of lactation
Wydajność mleka (kg) za okres 21 – 100 dnia
laktacji 2009± 192,60 2031± 154,02 2003± 363,42
Milk yield (kg) for 21 – 100 days of lactation
Średnia dzienna wydajnos´ć mleka (kg) 25,12± 2,41 25,39± 1,92 25,42± 4,54
Mean daily yield of milk (kg)
Zawartos´ć tłuszczu (%) 4,24± 0,37 4,14± 0,30 4,18± 0,31
Fat content (%)
Zawartos´ć białka (%) 3,17± 0,32 3,11± 0,19 3,07± 0,31
Total protein content (%)

w tym kazeiny (%) 2,46± 0,06 2,48± 0,10 2,52± 0,09
including casein (%)

Zawartos´ć laktozy (%) 4,55± 0,18 4,60± 0,15 4,62± 0,12
Lactose content (%)
Ca (mg%) 100,11± 1,92 104,07± 2,87 107,05± 2,87
P (mg%) 77,12± 2,15 78,16± 3,18 79,02± 2,89
Kwas cytrynowy (mg%) 154,16± 5,25 156,07± 6,21 158,12± 6,55
Citric acid (mg%)

Tabela 5. Cechy fizykochemiczne mleka kro´w (x̄ ± SD)
Table 5. Physico-chemical properties of cows’ milk (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Kwasowos´ć miareczkowa (SHo) 6,20± 1,05 6,25± 0,98 6,31± 1,1
Titratable acidity (SHo)
Kwasowos´ć czynna (pH) 6,52± 0,28 6,50± 0,25 6,45± 0,27
Active acidity (pH)
Ciężar właściwy (g/cm3) 1,0279± 0,005 1,0285± 0,007 1,0288± 0,008
Specific gravity (g/cm3)
Zdolność krzepnięcia pod wpływem
podpuszczki (s) 5,8± 1,0 6,1± 0,98 6,4± 1,2
Clotting ability as influenced by rennet (s)
Próba fermentacyjno-podpuszczkowa II II II
Fermentation-rennet test
Próba fermentacyjna GL 1 GL 2 GL 2
Fermentation test
Stabilnos´ć cieplna (min) 6,5± 1,03 6,7± 1,21 7,0± 1,11
Thermal stability (min)
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Przydatnos´ć technologiczna˛ określano na podstawie jakos´ci skrzepu podpuszcz-
kowego, składu tłuszczu mleka, a takz˙e jego analizy fizykochemicznej i organolep-
tycznej. Zmiany w składzie mleka zostały ro´wnież udokumentowane wynikami
dotyczącymi parametro´w tłuszczu, jak i uzyskanego z niego masła.

Skarmianie kiszonego gniecionego ziarna je˛czmienia nie wpłyne˛ło statystycz-
nie istotnie na zro´ żnicowanie między badanymi grupami zawartos´ci w mleku
wapnia, fosforu, kwasu cytrynowego, jak ro´wnież wskaźników cech fizykochemi-
cznych i przydatnos´ci technologicznej do przerobu (tab. 4 i 5). Nalez˙y jednak
stwierdzić, że wystąpiła korzystna tendencja w aspekcie przydatnos´ci do przerobu
jak i wartości odżywczej, szczego´ lnie przy ocenach mleka kro´w grupy III.

Wprowadzenie do dawek pokarmowych kro´w kiszonego gniecionego ziarna
jęczmienia wpłyne˛ło istotnie korzystnie na teksture˛ skrzepu podpuszczkowego,
wyrażoną jej sprężystością, twardością i gumowatos´cią (tab. 6).

Tabela 6. Jakos´ć tekstury skrzepu podpuszczkowego pozyskanego z mleka kro´w (x̄ ± SD)
Table 6. Texture quality of rennet clot obtained from cows’ milk (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Twardość (g) 29,16 a± 2,86 31,33 b± 3,05 40,26 c± 3,21
Hardness (g)
Przyczepnos´ć 0,620 a± 0,05 0,629 a± 0,17 0,735 b± 0,15
Adherence
Sprężystość 0,469 a± 0,05 0,473 a± 0,07 0,788 b± 0,09
Elasticity
Gumowatos´ć 18,25 a± 6,25 19,02 a± 5,05 31,12 b± 6,12
Rubberiness

a, b, c — wartos´ci oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
a, b, c — values marked with different letters differ significantly (P≤ 0.05).

Tabela 7. Skład tłuszczu mleka (x¯± SD)
Table 7. Composition of milk fat (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Kwasy tłuszczowe kro´ tko- i średnio-
łańcuchowe nasycone (%) 68,88± 2,01 67,92± 2,52 66,88± 1,88
Saturated short- and medium-chain fatty
acids (%)
Kwasy tłuszczowe długołan´cuchowe
jednonienasycone (%) 24,85± 1,12 25,05± 1,31 25,48± 1,22
Long-chain monounsaturated fatty acids (%)
Kwasy tłuszczowe długołan´cuchowe
wielonienasycone (%) 6,67± 0,43 7,03± 0,52 7,64± 0,55
Long-chain polyunsaturated fatty acids (%)
Wolne kwasy tłuszczowe (mEq/cm3) 1,77± 0,03 1,72± 0,06 1,68± 0,07
Free fatty acids (mEq/cm3)
Cholesterol (mg/100 g tłuszczu) 254,01± 15,0 252,12± 11,0 250,62± 18,0
Cholesterol (mg/100 g fat)
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Tabela 8. Wybrane parametry masła otrzymanego z mleka kro´w (x̄ ± SD)
Table 8. Some parameters of butter obtained from cows’ milk (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Zawartos´ć tłuszczu (%) 80,55± 2,25 81,12± 3,18 81,77± 2,55
Fat content (%)
Zawartos´ć wody (%) 17,77± 0,18 18,02± 0,5 18,18± 0,22
Water content (%)
Kwasy tłuszczowe kro´ tko- i średniołańcuchowe
nasycone (%) 59,12± 8,18 58,33± 7,72 57,82± 8,02
Saturated short- and medium-chain fatty
acids (%)
Kwasy tłuszczowe długołan´cuchowe
jednonienasycone (%) 29,07± 1,02 29,75± 0,98 30,99± 0,96
Long-chain monounsaturated fatty acids (%)
Kwasy tłuszczowe długołan´cuchowe
wielonienasycone (%) 11,81± 0,88 11,92± 1,09 11,19± 0,98
Long-chain polyunsaturated fatty acids (%)
Wolne kwasy tłuszczowe (mEq/cm3) 2,12± 0,06 1,98± 0,03 1,79± 0,08
Free fatty acids (mEq/cm3)
Cholesterol (mg/100 g tłuszczu) 280,04± 12,16 278,68± 10,16 276,92± 11,12
Cholesterol (mg/100 g fat)
Ocena organoleptyczna (pkt) 44,25± 0,88 45,68± 0,58 46,12± 0,61
Organoleptic score (pts.)

Tabela 9. Analiza fizykochemiczna i organoleptyczna masła pozyskanego z mleka kro´w (x̄ ± SD)
Table 9. Physico-chemical and organoleptic evaluation of butter obtained from cows’ milk (x¯± SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Grupy żywieniowe — Feeding groups

I II III

Analiza sensoryczna (pkt) 4,44± 0,98 4,46± 0,76 4,49± 0,89
Sensory score (pts.)
Liczba jodowa 31,12± 1,09 32,06± 1,22 32,22± 1,25
Iodine number
Twardość (g) 881,16± 57,57 869,12± 52,11 858,77± 58,10
Hardness (g)
Test TBA (Ecm1%λ = 553 nm) 111,12± 0,008 106,11± 0,010 103,55± 0,011
TBA test (ECM 1%λ = 553 nm)
Liczba nadtlenkowa (cm3 0,002 N Na2S2O3/g) 0,055± 0,010 0,052± 0,08 0,050± 0,09
Peroxide value (cm3 0.002 N Na2S2O3/g)
Punkt topnienia (oC) 34,92± 1,02 32,86± 0,98 32,02± 1,12
Melting point (oC)
Punkt krzepnie˛cia (oC) 27,18± 0,99 26,85± 1,10 26,01± 1,15
Clotting point (oC)

Forma obro´bki ziarna jęczmienia (gniecenie, kiszenie) nie miała istotnego
wpływu na profil kwaso´w tłuszczowych mleka oraz masła (poszczego´ lne grupy
kwasów tłuszczowych i poziom cholesterolu), jak i tempo lipolizy wyraz˙one
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poziomem wolnych kwaso´w tłuszczowych (tab. 7 i 8). Brak zmian w składzie
tłuszczu, zaro´wno mleka jak i masła, wpłynał̨ również na nieistotne zmiany
w poziomie jego cech fizykochemicznych, wyraz˙onych punktem topnienia, krzep-
nięcia, stopniem utlenienia, a takz˙e ich cech sensorycznych, jak i tekstury (tab. 9).

Omówienie wyników

W latach 60. ubiegłego wieku fin´ski rolnik Aimo Korte opracował gniotownik
i metodękonserwacji gniecionego ziarna zbo´ ż o wysokiej zawartos´ci wilgoci.

W badaniach Pettersson i Martinsson (1994) oraz Strzeleckiego (1999) wykaza-
no, że kiszone gniecione ziarno zbo´ ż osiąga maksymalna˛ wartość odżywczą, gdy
jego wilgotnos´ć wynosi od 35 do 45%. Na celowos´ć skarmiania kiszonki z gniecio-
nego ziarna kukurydzy, zaste˛pującego w dawkach pokarmowych kro´w śrutę
jęczmienną, wskazująbadania Wawrzyn´czaka i in. (2005), wykazujac̨e istotne
zwiększenie dziennej wydajnos´ci mleka (o 1,26 kg), zawartos´ci tłuszczu (0,90%),
białka ogólnego (0,33%), kazeiny (0,33%) i laktozy (0,42%).

Strzelecki (1999), zaste˛pując śrutę jęczmiennąw dawkach pokarmowych kro´w
kiszonkąz gniecionego je˛czmienia wykazał wzrost o 2,1 kg dziennej wydajnos´ci
mleka krów. Malinowski (1999), zaste˛pując śrutęjęczmiennąkiszonkąz gniecionego
jęczmienia uzyskał o 91 g wyz˙sze s´rednie dobowe przyrosty u opasanych buhajko´w.
Skarmianie wilgotnego, gniecionego zakiszanego je˛czmienia w poro´wnaniu ze s´rutą
z tego zboz˙a dało również lepsze efekty w z˙ywieniu tuczników, zwiększając ich
dobowe przyrosty o 36 g (Sichjander Rasi i in., 2000 — cyt. za: We˛glarzy, 2002).

W badaniach własnych wprowadzenie do dawek pokarmowych kro´w kiszonego
gniecionego ziarna je˛czmienia, zaste˛pującego w przeliczeniu na sucha˛ masęśrutę
jęczmienną, nie wpłynęło jednak na istotne zro´ żnicowanie wykorzystania skład-
ników pokarmowych dawek, wydajnos´ci krów i składu chemicznego mleka.

Według Farot (2002), przecie˛tny poziom białka, kazeiny, tłuszczu i laktozy
w mleku krowim waha sie˛ w granicach: 3,41, 2,47, 3,89, 4,51%. Ziajka (1997)
podaje, z˙e poziom wapnia w mleku krowim mies´ci sięw zakresie 100 – 140 mg%,
fosforu 75 – 100 mg%, zas´ kwasu cytrynowego 160 – 200 mg%.

Skład mleka warunkuje poziom cech fizykochemicznych, te zas´ są ważnym
wskaźnikiem jego przydatnos´ci technologicznej. Za prawidłowy odczyn mleka
uznaje sie˛ kwasowos´ć miareczkową na poziomie 6,0 – 7,5 SHo lub czynną
6,5 – 6,7 pH, zas´ ciężar właściwy średnio 1,031 g/cm3 (Jurczak, 1996). Czas
krzepnięcia pod wpływem podpuszczki nie powinien byc´ dłuższy niż14 minut, zas´
stabilnos´ć termiczna nie kro´ tsza niż10 minut w 140oC (Jurczak, 1996). Ten sam
autor uwaz˙a, że pożądane jest, szczego´lnie przy wyborze mleka do celo´w serowars-
kich, aby skrzep pozyskany przy uz˙yciu podpuszczki był galaretowaty, ewentualnie
serowaty, co s´wiadczy o poz˙ądanej florze bakteryjnej w ocenianym mleku.

Dane dotyczac̨e tekstury ocenianego skrzepu w niniejszym dos´wiadczeniu
mieszcząsię w granicach cytowanych i uznawanych przez Farot (2002) za
prawidłowe w zakresie wszystkich czterech parametro´w.
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Ocena składu tłuszczu mleka kro´w doświadczalnych ukazuje tendencje˛ do
występowania w tym surowcu tłuszczo´w nasyconych na poziomie 60 – 70% ogo´ lnej
ich puli (Farot, 2002). Ta sama autorka uwaz˙a, że poziom wolnych kwaso´w
tłuszczowych w mleku krowim jest włas´ciwy, jeśli mieści się w granicach
0,55 – 2,00 mEq/cm3, zaścholesterolu w zakresie 100 – 300 mg/100 g tłuszczu.

Zastąpienie śruty jęczmiennej w dawce pokarmowej kiszonym gniecionym
ziarnem jęczmienia nie spowodowało istotnych zmian w poziomie podstawowych
składników mleka, a tym samym wielkos´ci parametro´w fizykochemicznych warun-
kujących jego przydatnos´ć technologiczna˛ bądź żywieniową. Ten rodzaj czynnika
badawczego nie wpływał ro´wnieżna skład tłuszczu mleka oraz wyprodukowanego
z niego masła. Pod wpływem zastosowania gniecionego kiszonego ziarna je˛cz-
mienia nie zmienił sie˛ również poziom parametro´w fizykochemicznych masła ani
parametro´w jego oceny organoleptycznej bad̨ź tekstury. Stosowany czynnik badaw-
czy miał jedynie wpływ na cechy tekstury otrzymanego skrzepu podpuszczkowego.

Przyczyna braku zalez˙ności między zmianąformy skarmianego ziarna je˛cz-
mienia a badanymi cechami mleka bad̨ź jego produkto´w wynika prawdopodobnie
z nie zmienionej podaz˙y energii w dawce pokarmowej (Grega i in., 2000).
Otrzymane wyniki pozostaja˛ w sprzecznos´ci z rezultatami dos´wiadczenia prze-
prowadzonego przez Wawrzyn´czaka i in. (2005). Autorzy ci udowodnili, z˙e
całkowite zastap̨ienie w dawce pokarmowej s´ruty jęczmiennej gniecionym kiszo-
nym ziarnem z kukurydzy (grupa III) spowodowało wzrost poziomu suchych
składników mleka, poprawe˛ jego właściwości fizykochemicznych, a tym samym
przydatnos´ci technologicznej. Potwierdzaja˛ to także wyniki dotyczące składu jak
i ocenianych cech sensorycznych oraz odz˙ywczych, zaro´wno skrzepu podpuszcz-
kowego jak i masła, kto´re uzyskano z mleka kro´w tej grupy.

Wytłumaczenia tego faktu cytowani autorzy doszukuja˛ się w zwiększonej
podaży energii w dawce pokarmowej kro´w otrzymujących w 100% zamiast s´ruty
jęczmiennej kiszone gniecione ziarno kukurydzy. Podobne rezultaty otrzymali
Wszołek i in. (1998) oraz Grega i in. (2000), kto´rzy sugerują, że najwyższąjakość
skrzepu podpuszczkowego, jak i masła uzyskuje sie˛, gdy dawka pokarmowa kro´w
jest uzupełniona dodatkiem energii. Podobne wyniki uzyskali Kraszewski i in.
(1993), którzy podając krowom 0,5 kg preparatu tłuszczowego Erafet stwierdzili
statystycznie istotne zwie˛kszenie poziomu białka ogo´ łem, kazeiny, tłuszczu, suchej
masy, suchej masy beztłuszczowej oraz ge˛stości mleka, co w znacznym stopniu
poprawiło jego przydatnos´ć technologiczna.̨

Różnice dotyczące jakos´ci tekstury skrzepu podpuszczkowego w omawianym
doświadczeniu nalez˙y tłumaczyć zmianami ilos´ciowymi zachodzac̨ymi wśród
poszczego´ lnych frakcji kazeiny, bad̨ź zmianami w doste˛pności wapnia, fosforu
i kwasu cytrynowego, kto´re to komponenty wpływaja˛ na buforujące właściwości
mleka. Nie moz˙na wykluczyćrównieżw tym zakresie udziału bakterii kwaszac̨ych,
jak i poziomu kwasu mlekowego pochodzac̨ego z kiszonego ziarna je˛czmienia
(Grega i in., 2000).

W wyniku przeprowadzonego dos´wiadczenia udowodniono, z˙e zamiana s´ruty
jęczmiennej na kiszone gniecione ziarno je˛czmienia w dawce nie wpłyne˛ła istotnie
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na skład chemiczny, włas´ciwości fizykochemiczne i technologiczne mleka. Zamia-
na ta wpłynęła jednak na cechy tekstury skrzepu podpuszczkowego, co ma istotne
znaczenie przy produkcji serowarskiej.

Efekty skarmiania kiszonego gniecionego ziarna je˛czmienia moz˙na jeszcze
rozpatrywac´ i w innym aspekcie. Z punktu widzenia producenta mleka zaleta˛ jest,
że ziarno nie wymaga dosuszania, przyspieszone sa˛ o około 3 tygodnie jego zbiory,
co umożliwia wcześniejszą uprawę poplonów, zmniejszeniu ulegaja˛ straty przy
zbiorze, niski jest koszt składowania, uzyskuje sie˛ lepszej jakos´ci słomę, posiada sie˛
paszętreściwą własnej produkcji, a zatem wiadomego pochodzenia (We˛glarzy,
2002).

Podsumowujac̨ wyniki badan´ własnych moz˙na stwierdzic´, że zamiana s´ruty
jęczmiennej na kiszone gniecione ziarno je˛czmienia w dawkach pokarmowych dla
krów daje zbliżone efekty pod wzgle˛dem uzyskiwanych wydajnos´ci mleka, jego
składu chemicznego, włas´ciwości fizykochemicznych i odz˙ywczych. Zamiana ta
istotnie polepszyła jedynie cechy tekstury skrzepu podpuszczkowego, co ma
znaczenie przy produkcji serowarskiej. Biorac̨ jednak pod uwage˛ aspekt gospodar-
czy, wydaje sie˛ celowe stosowanie kiszonego gniecionego ziarna je˛czmienia
w żywieniu krów.
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B r z ós k a F., B r e j t a W., G a˛s i o r R. (1993). Wpływ gatunku zbo´ ż, formy fizycznej i poziomu ziarna
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Zatwierdzono do druku 8 III 2006

KAROL WĘGLARZY, JULIUSZ KRASZEWSKI, STEFAN WAWRZYŃCZAK, TADEUSZ GREGA

Effect of feeding ensiled crushed barley grain on cows’ milk yield, nutritive value and technological
suitability for processing

SUMMARY

The effects of feeding ensiled crushed barley grain on cows’ milk yield, chemical composition,
physico-chemical parameters, nutritive value and technological suitability for processing were inves-
tigated. Ground barley, which was a component of the cows’ concentrate ration, was replaced (50% or
100% on a dry matter basis) with ensiled crushed barley grain. The introduction of ensiled grain to the
diets significantly limited the proportion of expensive dry concentrates. This change did not have
a significant effect on differences in the daily intake of ration nutrients and their use per kg of milk
produced. No significant differences were found between the cow groups studied in the chemical
composition, physico-chemical properties and technological properties of milk. However, the change
had a favourable effect on the texture of the milk rennet clot, which is important for this type of feeding
during cheese making.

Key words: cow, ensiled barley grain, milk yield, chemical composition, technological properties
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OCENA ZAWARTOŚ CI Ż ELAZA, MANGANU, CYNKU I MIEDZI
W MIESZANKACH PASZOWYCH DLA DROBIU*

W a l d e m a r K o r o l, H a l i n a N i e s´ c i ó r, B o g u s ł a w a Z y g m u n t, G r a z˙ y n a B i e l e c k a

Instytut Zootechniki, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Oceniono zawartos´ć żelaza, manganu, cynku i miedzi w 36 pro´bkach pobranych
z mieszanek paszowych dla brojlero´w kurzych (20) i niosek (16). S´rednie zawartos´ci
żelaza w mieszankach wyniosły odpowiednio 231 i 374 mg/kg i okazały sie˛ wyższe (od
3 do 8 razy) od zalecanych dodatko´w, które według Norm z˙ywienia drobiu (2005) wynoszą
dla tych ptako´w odpowiednio 50 i 45 mg/kg. Zawartos´ć manganu w mieszankach dla
brojlerów kurzych (103 mg/kg) i niosek (112 mg/kg) okazała sie˛ również wyższa (do
1,5 razy) od zalecanej, wynoszącej s´rednio 70 mg/kg. Podobnie w przypadku cynku,
średnia zawartos´ć tego pierwiastka w mieszankach wyniosła odpowiednio 166 mg/kg
i 118 mg/kg i była wyz˙sza (od 2 do 3 razy) od rekomendowanych dodatko´w tego
pierwiastka, wynoszących s´rednio 50 mg/kg. S´rednia zawartos´ć miedzi w mieszankach
kształtowała sie˛ na poziomie 24,2 mg/kg (brojlery kurze) i 16,1 mg/kg (nioski) i była
równieżwyższa (od 3 do 4 razy) od zalecanych dodatko´w tego pierwiastka, wynoszących
odpowiednio 7 oraz 5 – 8 mg/kg. Pojedyncze przypadki wysokich zawartos´ci miedzi (ponad
100 mg/kg) i cynku (500 – 600 mg/kg) w badanych mieszankach mogą wskazywac´ na
celowe stosowanie zwie˛kszonych dodatko´w tych pierwiastko´w ze wzgle˛du na ich podobne
do antybiotyko´w oddziaływanie na flore˛ jelitową (miedz´) lub stabilizowanie s´rodowiska
przewodu pokarmowego (cynk jako ZnO). Maksymalne zawartos´ci żelaza, manganu,
cynku i miedzi w mieszankach paszowych dla drobiu wynoszą odpowiednio 750, 150, 150
i 25 mg/kg. Wyniki badan´ wskazywały na przekroczenie maksymalnych zawartos´ci
manganu w 5,6%, cynku w 19,4% i miedzi w 19,4% badanych mieszanek. Zwie˛kszony
poziom tych pierwiastko´w stwarza ryzyko dla s´rodowiska oraz grozi dyskwalifikacją
mieszanki paszowej.

Mikroelementy pełniąważne funkcje w wielu procesach metabolicznych, a ich
zawartos´ć w dawkach pokarmowych powinna byc´ dostosowana do zapotrzebowa-
nia zwierząt. Szkodliwy może być nie tylko niedobo´r ale również nadmiar
mikroelemento´w (Underwood i Suttle, 2001; Larbier i Leclercq, 1995).

* Praca wykonana w ramach badan´ statutowych IZ, temat nr 2115.3 finansowany z funduszo´w
MRiRW.



W 2003 r. Naukowy Komitet Z˙ywienia Zwierząt (SCAN) wydał opinię, z której
wynikało, że ilość miedzi i cynku w mieszankach paszowych wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej była w wie˛kszości analizowanych przypadko´w wyższa
od zalecanych w z˙ywieniu zwierząt i wskazał na potrzebe˛ redukcji maksymalnych
zawartos´ci. W wyniku podjętych działan´ opublikowano Regulacje˛ Komisji
1334/2003/EC z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniajac̨ą warunki autoryzacji dodatko´w
należących do grupy mikroelemento´w i wprowadzającą nowe, znacznie niz˙sze
maksymalne zawartos´ci niektórych pierwiastko´w w mieszankach paszowych
(Commission Regulation 1334/2003/EC). Przepisy cytowanej regulacji zostały
niebawem wprowadzone do krajowego „prawa paszowego” (Obwieszczenie
MRiRW, 2004).

Bilans cynku wykonany w latach 1980 – 85 (Kabata-Pendias i Pendias,
1999) wskazywał na wzrost zawartos´ci tego pierwiastka w glebach krajowych.
W późniejszych badaniach Kaniuczak (1996) stwierdził, z˙e pobranie mikroelemen-
tów przez ros´liny, w tym miedzi, manganu i cynku, po os´mioletnim dos´wiadczeniu
polowym było większe od ilos´ci mikroelemento´w dostarczanych do gleby z nawo-
zami (bilans ujemny). W cytowanych badaniach nie zostały jednak uwzgle˛dnione
wszystkie moz˙liwe źródła wprowadzania mikroskładniko´w, zwłaszcza opady atmo-
sferyczne zawierajac̨e znaczne ilos´ci pierwiastków śladowych obecnych w pyłach.
Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb krajowych cynkiem wskazuje, z˙e około 21%
badanych pro´bek wykazywało zwie˛kszonązawartos´ć tego pierwiastka (dopuszczal-
na zawartos´ć cynku w glebie wynosi 250 – 300 mg/kg). W przypadku miedzi
stwierdza sie˛ mniejszą skalę zanieczyszczen´ gleby niż w przypadku cynku.
Zasobnos´ć gleb w te pierwiastki moz˙e wpłynąć na ich poziom w paszach
roślinnych.

Przemysłowe mieszanki paszowe dla drobiu stanowia˛ około 70% całkowitej
ilości mieszanek paszowych wytwarzanych w kraju w ostatnich latach. Celowe
było podjęcie badan´ zawartos´ci żelaza, manganu, cynku i miedzi w tych mieszan-
kach i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zachodzi ryzyko przekroczenia
aktualnie obowiązujących maksymalnych zawartos´ci.

Materiał i metody

Próbki mieszanek paszowych dla drobiu były pobrane w drugiej połowie
2004 r. z wytwórni pasz z terenu całego kraju przez uprawnionych pro´bobiorców
z powiatowych inspektorato´w weterynaryjnych. Pobrano je zgodnie z obowiaz̨ują-
cymi przepisami (Rozporzad̨zenie MRiRW — Dz.U. Nr 158, poz. 1654 z 2004 r.)
w sposo´b zapewniający reprezentatywnos´ć ocenianej partii mieszanki i wraz
z protokołami pobrania przesłano do badan´ w Krajowym Laboratorium Pasz
w Lublinie. Ogółem pobrano 36 pro´bek mieszanek paszowych drobiowych, w tym
9 próbek mieszanek dla brojlero´w kurzych stosowanych w pierwszym okresie
odchowu (do 3 tygodni — prestarter i starter), 11 pro´bek mieszanek paszowych dla
brojlerów podawanych w drugim okresie odchowu (od 3 tyg. do uboju — grower
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i finiszer) oraz 16 pro´bek mieszanek dla niosek jaj konsumpcyjnych. W pro´bkach
wykonano badania zawartos´ci żelaza, manganu, cynku i miedzi.

Zawartos´ć żelaza, manganu, cynku i miedzi oznaczono metoda˛ płomieniowej
absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS, zgodnie z Polska˛ NormąPN-EN ISO
6869:2002, po spopieleniu pro´bek na sucho w piecu muflowym w temperaturze
550oC.

Wyniki badań poddano analizie, okres´lając dla każdego rodzaju mieszanki
zakres uzyskanych wartos´ci, wartość średnią i odchylenie standardowe. Wy-
konano analize˛ wariancji, a istotnos´ć różnic pomiędzy wartos´ciami średnimi
oceniono stosujac̨ test Duncana. Przeprowadzono analize˛ deklaracji produ-
centów premiksów i mieszanek paszowych uzupełniajac̨ych i okres´lono ilości
żelaza, manganu, cynku i miedzi wprowadzane do przemysłowych mieszanek
paszowych wraz z premiksami lub mieszankami uzupełniajac̨ymi. Uzyskane dane
porównano z wynikami badan´ własnych i zaleceniami dotyczac̨ymi dodatko´w
mikroelemento´w, opublikowanymi w nowej edycji Norm z˙ywienia drobiu (2005)
a także z innymi danymi z´ródłowymi, w których okres´lono potrzeby pokarmowe
drobiu.

Maksymalne zawartos´ci mikroelemento´w w mieszankach paszowych podano
w tabeli 1.

Tabela 1. Maksymalne zawartos´ci miedzi, cynku, z˙elaza i manganu w mieszankach paszowych (mg/kg)
Table 1. Maximum content of copper, zinc, iron and manganese in the complete feeds (mg/kg)

Mikroelementy
Trace elements

Maksymalna zawartos´ć
wg Dyrektywy 70/524/EEC*

Maximum content according to
Directive 70/524/EEC

Maksymalna zawartos´ć wg Regulacji
Komisji 1334/2003/EC**

Maximum content according to
Commission Regulation 1334/2003/EC

1 2 3

Miedź świnie: świnie:
Copper pigs: pigs:

do 16 tyg. — 175 prosie˛ta do 12 tyg. — 170
up to 16 weeks — 175 piglets up to 12 weeks — 170
od 17 tyg. do uboju — 35 inne s´winie — 25
from 17 weeks to slaughter — 35 other pigs — 25
od 17 tyg. do 6 mies. — 100 bydło:
from 17 weeks to 6 months — 100 cattle:
pow. 6 mies. do uboju — 35 1. bydło przed rozpocze˛ciem funkcjo-
from 6 months to slaughter — 35 nowania z˙wacza:

inne świnie — 35 1. cattle before the start of rumination
other pigs — 35 preparaty mlekozaste˛pcze — 15
cielęta: milk replacers — 15
calves: inne mieszanki paszowe — 15

preparaty mlekozaste˛pcze — 30 other compound feeds — 15
milk replacers — 30 2. bydło pozostałe — 35
inne mieszanki dla cielat̨ — 50 2. other cattle — 35
other compound feeds for calves — 50
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cd. tab. 1 — Table 1 contd.

1 2 3

owce — 15 owce — 15
sheep — 15 sheep — 15
inne zwierzęta — 35 ryby — 25
other animals — 35 fish — 25

skorupiaki — 50
crustaceans — 50
inne gatunki: 25
other species — 25

Cynk 250 zwierze˛ta domowe — 250
Zinc (wszystkie zwierze˛ta) pet animals — 250

(all animals) ryby — 200
fish — 200
preparaty mlekozaste˛pcze — 200
milk replacers — 200
pozostałe — 150
other species — 150

Żelazo 1250 owce — 500
sheep — 500

Iron (wszystkie zwierze˛ta) zwierzęta domowe — 1250
(all animals) pet animals — 1250

pozostałe — 750
other species — 750

Mangan 250 ryby — 100
Manganese (wszystkie zwierze˛ta) fish — 100

(all animals) pozostałe — 150
other species — 150

* Rozporządzenie MRiRW, 2003 (Dz.U. Nr 29, poz. 243 z 2003 r.).
*Regulation of the Polish Ministry of Agriculture (Polish Law J. No 29, item 243, 2003).

** Obwieszczenie MR i RW, 2004 (MP Nr 9, poz. 132 z 2004 r.).
** Announcement of the Polish Ministry of Agriculture (Polish Monitor No 9, item 132, 2004).

Wyniki

Wyniki badańzawartos´ci mikroelemento´w zestawiono w Tabeli 2. Zawartos´ci
żelaza w mieszankach paszowych dla brojlero´w kurzych stosowanych w pierwszym
i drugim okresie odchowu wyniosły odpowiednio 272 mg/kg i 197 mg/kg, s´rednio
231 mg/kg. Zawartos´ć żelaza w mieszankach dla niosek wyniosła s´rednio
374 mg/kg. Oznaczone wartos´ci okazały sięwielokrotnie (3 – 8 razy) wyz˙sze od
zalecanych dodatko´w tego pierwiastka, wynoszac̨ych w przypadku brojlero´w
kurzych i niosek odpowiednio 50 i 45 mg/kg (Normy z˙ywienia drobiu, 2005).
Zawartos´ci manganu w badanych mieszankach dla brojlero´w wyniosły 100 mg/kg
i 105 mg/kg, stosowanych odpowiednio w pierwszym i drugim okresie odchowu,
średnio 103 mg/kg. W przypadku mieszanek dla niosek s´rednia zawartos´ć manganu
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wyniosła 112 mg/kg. Stwierdzone poziomy tego pierwiastka były wyz˙sze (do
1,5 razy) od zalecanych dodatko´w wynoszących średnio 70 mg/kg. Zawartos´ć
cynku w mieszankach paszowych dla brojlero´w kurzych stosowanych w pierwszym
i drugim okresie odchowu wyniosła odpowiednio 257 mg/kg i 92 mg/kg, s´rednio
166 mg/kg. S´redni poziom cynku w mieszankach dla niosek wynio´sł 118 mg/kg.
Podobnie zawartos´ci cynku były wyższe (od 2 do 3 razy) od zalecanych ilos´ci,
wynoszących średnio 50 mg/kg. S´rednie zawartos´ci miedzi w mieszankach dla
brojlerów, stosowanych w pierwszym i drugim okresie odchowu, wyniosły od-
powiednio 32,3 mg/kg i 17,6 mg/kg, s´rednio 24,2 mg/kg. W mieszankach dla
niosek stwierdzono s´redni poziom miedzi — 16,1 mg/kg. Zawartos´ci miedzi
okazały się również wyższe (od 3 do 4 razy) od zalecanych dodatko´w tego
pierwiastka, wynoszac̨ych odpowiednio 7 i 5 – 8 mg/kg.

Tabela 2. Zawartos´ć mikroelemento´w (mg/kg) w badanych mieszankach paszowych dla drobiu (x¯; SD)
Table 2. Trace element content (mg/kg) of the investigated compound feeds for poultry (x¯; SD)

Wyszczego´ lnienie
Item

Liczba
próbek
Number

of samples

Żelazo Mangan Cynk Miedz´
od – do od – do od – do od – do

Iron Manganese Zinc Copper
from – to from – to from – to from – to

Brojlery kurze:
Broiler chicks:

pierwszy okres odchowu 9 190 – 420 82 – 120 85 – 620 18 – 120
first rearing period 272 a 100 a 257 a 32,3 a

80,7 12,4 195 33,3
drugi okres odchowu 11 160 – 240 75 – 164 63 – 120 8,5 – 37,0
second rearing period 197 a 105 a 92 a 17,6 a

26,1 26,4 19,9 10,2
Nioski 16 250 – 640 56 – 202 64 – 210 2,9 – 43
Layers 374 a 112 a 118 a 16,1 a

95,4 33,0 37,3 10,7

x̄ — wartos´ć średnia — mean value; SD — odchylenie standardowe — standard deviation.
a, a — P> 0,05.

Procentowy udział mieszanek paszowych, w kto´rych stwierdzono przekroczone
maksymalne zawartos´ci badanych pierwiastko´w podano w tabeli 3. W z˙adnej
z badanych mieszanek nie stwierdzono przekroczenia maksymalnej zawartos´ci
żelaza — 750 mg/kg. W przypadku z˙elaza istnieje ryzyko zanieczyszczen´ ferro-
magnetycznych, jednak fakt, z˙e jego maksymalna zawartos´ć nie została prze-
kroczona dowodzi o skutecznym usuwaniu tych zanieczyszczen´. Przekroczenie ma-
ksymalnej zawartos´ci manganu 150 mg/kg stwierdzono w dwo´ch próbkach miesza-
nek, dla brojlero´w i niosek, co stanowiło 5,6% wszystkich badanych pro´bek.
Przekroczenie maksymalnej zawartos´ci cynku 150 mg/kg stwierdzono w czterech
próbkach mieszanek paszowych stosowanych w pierwszym okresie odchowu
brojlerów (55,5%) i w dwóch próbkach mieszanek dla niosek (12,5%), ogo´ łem
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w 19,4% badanych pro´bek. Podobnie jak w przypadku cynku, przekroczenie
maksymalnej zawartos´ci miedzi 25 mg/kg stwierdzono w czterech pro´bkach
mieszanek paszowych dla brojlero´w i w dwóch próbkach mieszanek dla niosek,
ogółem w 19,4% badanych pro´bek.

Tabela 3. Procentowy udział mieszanek paszowych, w kto´rych stwierdzono przekroczone maksymalne
zawartos´ci mikroelemento´w

Table 3. Percentage of the compound feeds with maximum content exceeded (%)

Wyszczego´ lnienie
Item

Liczba
próbek
Number

of samples

Żelazo Mangan Cynk Miedz´
Iron Manganese Zinc Copper

Brojlery kurze razem 20 0 5,0 25,0 25,0
Total broiler chicks
W tym — Including:

pierwszy okres 9 0 0 55,5 22,2
first period
drugi okres 11 0 9,1 0 27,3
second period

Nioski 16 0 6,2 12,5 12,5
Layers
Mieszanki drobiowe ogo´ łem 36 0 5,6 19,4 19,4
Total poultry compound feeds

Omówienie wyników

Zawartos´ci mikroelemento´w w badanych mieszankach paszowych okazały sie˛
wielokrotnie wyższe od ilos´ci zalecanych w z˙ywieniu drobiu. Nadmiar mikro-
elemento´w w paszy stwarza ryzyko zwie˛kszonego wydalania ich do s´rodowiska
oraz grozi dyskwalifikacja˛ mieszanki paszowej.

W celu wyjaśnienia wysokich zawartos´ci badanych mikroelemento´w, porów-
nano zalecane ilos´ci według Norm żywienia drobiu (2005) i ilos´ci mikroelemento´w
w pełnoporcjowych mieszankach paszowych dla drobiu pochodzac̨ych z premiksu
lub mieszanki paszowej uzupełniajac̨ej, deklarowane przez producento´w tych
produktów (tab. 4). Przytoczone dane pozwoliły stwierdzic´, że ilości żelaza
i manganu w przypadku mieszanek dla brojlero´w i niosek wprowadzone do
mieszanek paszowych z premiksem (lub mieszanka˛ paszowąuzupełniającą) okaza-
ły sięporównywalne do zalecanych w Normach z˙ywienia drobiu (2005). Stosowane
w praktyce dodatki cynku i miedzi okazały sie˛ wyższe, od 10% do 50%, od
zalecanych w cytowanej publikacji.
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Tabela 4. Zawartos´ć mikroelemento´w (mg/kg) w mieszankach paszowych dla drobiu (z premiksu lub
mieszanki paszowej uzupełniajac̨ej) a zalecenia z˙ywieniowe (x̄)

Table 4. Trace element contents (mg/kg) of compound feeds for poultry of premix or supplementary feed
origin and the feeding recommendation (x¯)

Wyszczego´ lnienie
Item

Liczba analizowanych
receptur

Number of recipes
analysed

Żelazo Mangan Cynk Miedz´
od – do od – do od – do od – do

Iron Manganese Zinc Copper
from – to from – to from – to from – to

Brojlery kurze:
Broiler chicks:

pierwszy okres (starter) 2 50 – 62 80 – 87 75 – 80 12 – 15
first rearing period 56 83 77 13
drugi okres (grower) 3 20 – 52 50 – 77 40 – 60 4 – 11
second rearing period 37 67 50 8

Zalecany dodatek:
Recommended additive level:

normy IFŻZ (2005)
IFŻZ standards 40 – 60 60 – 80 40 – 60 7
Larbier i/and Leclercq
(1995)* 45 60 50 10
zapotrzebowanie
wg NRC (1994) 80 60 40 8
requirement acc.
to NRC (1994)

Nioski 5 18 – 79 50 – 98 45 – 91 4 – 12
Layers 44 72 60 9
Zalecany dodatek:
Recommended additive level:

normy IFŻZ (2005) 40 – 45 60 – 80 50 – 60 5 – 8
IFŻZ standards
Larbier i/and Leclercq
(1995)* 60 60 50 10
zapotrzebowanie
wg NRC (1994) 45 20 35 b.d.**
requirement acc.
to NRC (1994)

x̄ — wartos´ć średnia — mean value.
* Optymalny poziom — dotyczy pasz zawierajac̨ych mikroelementy w doste˛pnej formie (materiały paszowe

zwierzęcego pochodzenia, pasze mineralne).
* Optimal level — concerns feeds containing trace elements in available form (feed material of animal origin,

mineral feed).
** b.d. — brak danych — lack of data.

Producenci pasz stosuja˛ dodatki mikroelemento´w do mieszanek paszowych dla
drobiu w ilościach pokrywających zapotrzebowanie ptako´w ponieważpierwiastki
te występują w materiałach ros´linnych w formach związanych, gło´wnie z kwasem
fitynowym, i charakteryzuja˛ się niską przyswajalnos´cią. Obliczone ilos´ci mikro-
elemento´w w mieszankach paszowych dla drobiu według ostatniej edycji Norm
żywienia drobiu (2005) sa˛ zbliżone do optymalnych poziomo´w zalecanych przez
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Larbiera i Leclercqa (1995) zwaz˙ywszy, że dane przytoczone przez autoro´w
francuskich dotycza˛ pasz zawierajac̨ych mikroelementy w doste˛pnej formie,
np. pasz mineralnych (tab. 4).

Według Larbiera i Leclercqa (1995) przyswajalnos´ć żelaza z ziarna zbo´ ż
z zasady nie przekracza 20%. Retencja mikroelemento´w u brojlerów kurzych
żywionych typowymi mieszankami paszowymi takz˙e nie przekracza 20%. Okres´-
lona w badaniach własnych (Korol, 2002) retencja mikroelemento´w wyniosła
w przypadku z˙elaza 20%, cynku 24%, manganu 5% i miedzi 14%. Zbyt wysokie
zawartos´ci mikroelemento´w w mieszankach paszowych, wyz˙sze niżzapotrzebowa-
nie ptaków, skutkują zwiększonym wydalaniem pierwiastko´w w odchodach,
stwarzając ryzyko dla s´rodowiska i pos´rednio dla zdrowia ludzi. Ryzyko to
występuje zwłaszcza w miejscach o skoncentrowanej produkcji drobiarskiej.

Zawartos´ci mikroelemento´w w ziarnie zbo´ ż krajowych według danych Kabata-
Pendias i Pendias (1999) wynosza:̨ żelazo od 25 do 40 mg/kg, mangan od 25 do
45 mg/kg, cynk od 20 do 30 mg/kg i miedz´ od 2 do 4 mg/kg. Nieco wyz˙sze
zawartos´ci tych pierwiastko´w w zbożach krajowych stwierdzili Matyka i in. (1993):
żelazo od 30 do 50 mg/kg, mangan od 16 do 60 mg/kg, cynk od 25 do 35 mg/kg,
miedź od 2 do 4 mg/kg. S´rednie zawartos´ci mikroelemento´w w śrucie sojowej
i rzepakowej wynosza˛ odpowiednio: z˙elazo 140 i 300 mg/kg, mangan 30
i 70 mg/kg, cynk 60 i 70 mg/kg i miedz´ 20 i 6 mg/kg (Raw Material Compendium,
1996). Uwzględniając średnie ilości mikroelemento´w znajdujących sięw mieszan-
kach paszowych dla drobiu, pochodzac̨ych z premikso´w (tab. 4) oraz s´rednie
zawartos´ci mikroelemento´w w głównych składnikach mieszanek paszowych: ziar-
nie zbóż i śrutach sojowej lub rzepakowej moz˙na stwierdzic´, że nadal nie powinny
zostac´ przekroczone aktualnie obowiaz̨ujące maksymalne zawartos´ci. Zbyt wysoka
zawartos´ć miedzi (ponad 100 mg/kg) i cynku (500 – 600 mg/kg) w niekto´rych
ocenianych mieszankach wskazuje jednak na nieprzestrzeganie obowiaz̨ujących przepi-
sów i celowe dodawanie do mieszanek wyz˙szych ilości tych mikroelemento´w.
Powodem jest antybiotykopodobne oddziaływanie miedzi na mikroflore˛ jelitową oraz
stabilizowanie przez tlenek cynku s´rodowiska przewodu pokarmowego. Ponadto inne
komponenty mieszanek, np. fosforany paszowe, produkty uboczne przetwo´rstwa
rolno-spożywczego moga˛ stanowićrównieżznaczące źródło tych pierwiastko´w (Korol
i in., 1988). Niezbe˛dne jest zatem cze˛stsze kontrolowanie zawartos´ci mikroelemento´w
w materiałach paszowych i upowszechnianie danych uz˙ytecznych przy układaniu
receptur mieszanek paszowych bez ryzyka przekroczenia maksymalnych ilos´ci.

Należy wskazac´ inne możliwości ograniczania wydalania mikroelemento´w do
środowiska. Według Sutton i Richert (2004) zastosowanie dodatko´w mikroelemen-
tów w postaci organicznych chelato´w zmniejszyło ich wydalanie. Shelton i in.
(2004) wskazuja˛ na możliwość obniżenia dodatku mikroelemento´w do mieszanek
paszowych po zastosowaniu fitazy. Z kolei Heugten i in. (2004) wykazali
możliwość obniżenia zawartos´ci mikroelemento´w w mieszankach i zmniejszenia
wydalania bez negatywnego wpływu na ich zawartos´ć w tuszy.

Stwierdzone w badaniach przypadki przekraczania maksymalnych zawartos´ci
mikroelemento´w w mieszankach paszowych okres´lonych w aktualnych przepisach,
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zwłaszcza cynku i miedzi wskazuja,̨ że producenci pasz powinni zwro´cić większą
uwagęna bilansowanie tych mikroskładniko´w. Można oczekiwac´, że kontrolowa-
nie zawartos´ci mikroelemento´w w mieszankach paszowych dla zwierzat̨ gospodars-
kich będzie przedmiotem wzmoz˙onych kontroli urze˛dowych.

Piśmiennictwo

Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation
of the number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements (2003). Official
Journal of the European Union L 187, 26.07.2003, pp. 11 – 15.

H e u g t e n E., O ’ Q u i n n P.R., F u n d e r b u r k e D.W., F l o w e r s W.L., S p e a r s J.W. (2004). Growth
performance, carcass characteristics, plasma minerals and fecal mineral excretion in grower-
finisher swine fed diets with levels of trace minerals lower than common industry levels. J. Swine
Health Prod., 12(5): 237 – 241.

K a b a t a - P e n d i a s A., P e n d i a s H. (1999). Biogeochemia pierwiastko´w śladowych. PWN, Warszawa.
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Zatwierdzono do druku 1 XII 2005

WALDEMAR KOROL, HALINA NIEŚCIÓR, BOGUSŁAWA ZYGMUNT, GRAŻYNA BIELECKA

Evaluation of the content of iron, manganese, zinc and copper in compound feeds for poultry

SUMMARY

The content of iron, manganese, zinc and copper was evaluated in 36 samples of Polish compound
feeds for broiler chickens (20) and laying hens (16). The samples were taken in 2004. The iron content of
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compound feeds for broiler chickens and layers averaged 231 and 374 mg/kg respectively and proved
3 to 8 times higher than recommended supplements of iron (50 and 45 mg/kg respectively) specified by
Poultry Feeding Recommendations (2005). The content of manganese in compound feeds for broiler
chickens (103 mg/kg) and layers (112 mg/kg) was also higher (by 1.5 times) than recommended
supplements of 70 mg/kg on average. Similarly for zinc, the content of this element in the analysed feeds
was 166 mg/kg (broiler chickens) and 118 mg/kg (layers), which was 2- to 3-fold higher than the
recommended supplements of 50 mg/kg on average. Copper content of the analysed compound feeds
averaged 24.2 mg/kg (broiler chickens) and 16.1 mg/kg (layers) and was also 3- to 4-fold higher than the
recommended levels of 7 and 5 – 8 mg/kg, respectively. High contents of copper (over 100 mg/kg) and
zinc (500-600 mg/kg) in the analysed feeds may indicate that these elements are purposely supplemented
in higher amounts due to their antibiotic-like action on intestinal flora (copper) or stabilization of the
digestive environment (zinc in the form of ZnO). The maximum contents of iron, manganese, zinc and
copper in compound feeds for poultry are 750, 150, 150 and 25 mg/kg, respectively. The present study
found that these values were exceeded in the analysed samples by 5.6% for manganese, by 19.4% for
zinc and by 19.4% for copper, posing a threat to the environment and a risk of feed disqualification.

Key words: trace elements, poultry, feedingstuffs, maximum contents
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PORÓWNANIE CECH MIE ˛SNYCH I REPRODUKCYJNYCH
KRAJOWYCH ODMIAN GE ˛SI POŁUDNIOWYCH I PÓ ŁNOCNYCH*

A d a m M a z a n o w s k i1,2 M a r e k A d a m s k i1 T o m a s z K i s i e l2, M a r i u s z U r b a n o w s k i1

1Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Hodowli Drobiu, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
2Instytut Zootechniki, Stacja Zasobo´w Genetycznych Drobiu Wodnego, Dworzyska, 62-035 Ko´rnik

Celem pracy było poro´wnanie cech mie˛snych i reprodukcyjnych oraz wskazanie ro´żnic
między gęsiami odmian południowych lubelskich (Lu), kieleckich (Ki), podkarpackich
(Pd) i północnych kartuskich (Ka), rypin´skich (Ry), suwalskich (Su). W kaz˙dej grupie
wyodrębniono dwie podgrupy liczące po 45 ge˛siorów i 45 gęsi. Wycho´w prowadzono
przez 24 tygodnie. Po zakon´czeniu wychowu zestawiono ge˛si do reprodukcji, umiesz-
czając oddzielnie kaz˙dą odmianęw grupie liczącej 12 ge˛siorów i 24 gęsi. Gęsi odmian
południowych miały mniejszą mase˛ (4374 g) i mniejsze wymiary ciała niz˙ gęsi odmian
północnych (4889 g). Zuz˙ycie paszy przez 1 ge˛ś (34,0 kg) było wie˛ksze, a na 1 kg masy
ciała mniejsze (6959 g) u ge˛si odmian po´łnocnych. U ge˛si obu odmian zwie˛kszała sięwraz
z wiekiem masa ciała, procentowy udział mie˛śni piersiowych (21,2 i 20,2%) i sko´ry
z tłuszczem (19,2 i 21,4%), a malały procentowe udziały mie˛śni nóg (16,4 i 15,7%). Ge˛si
odmian południowych miały mniejsze wartos´ci cech reprodukcyjnych niz˙ gęsi odmian
północnych. Zuz˙ycie mieszanki paszowej przez 1 ge˛ś w okresie reprodukcji było mniejsze
u gęsi odmian południowych (29,9 kg), a wie˛ksze na 1 jajo (1809 g) i na 1 kg jaj (12299 g)
niż u gęsi odmian po´łnocnych. Ge˛siory i gęsi odmian po´łnocnych cechowała w całym
okresie reprodukcji wie˛ksza masa ciała. Ubytki masy ciała u ge˛siorów (15,5%) i gęsi
(26,8%) odmian południowych były w okresie reprodukcji wie˛ksze niz˙ u gęsiorów (8,9%)
i gęsi (21,2%) odmian po´łnocnych. Przyrost masy ciała w okresie poprzedzającym
reprodukcjęwynosił u gęsi odmian południowych 13,9%, a u po´łnocnych 6%. Prze-
prowadzone badania pozwolą na lepsze wykorzystanie ge˛si do tworzenia mieszan´ców
towarowych.

Krajowe odmiany południowe i po´ łnocne gęsi wywodzą się od szarej ge˛si
gęgawy (Anser anser L.). Gęsi krajowe przystosowały sie˛ do różnych warunko´w
ekologicznych Polski. Jednak rozpowszechnienie bardziej wydajnych ge˛si białych
włoskich sprowadzonych z Danii spowodowało stopniowe eliminowanie z produk-
cji gęsi krajowych. W celu ochrony cennych geno´w gęsi podjęto w latach 1972 – 1975
prace nad zgromadzeniem w Stacji Zasobo´w Genetycznych Drobiu Wodnego

* Praca wykonana w ramach działalnos´ci statutowej IZ, temat nr 17110.2.



Dworzyska, nalez˙ącej do Instytutu Zootechniki oraz w fermach Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Krakowie, stad
zachowawczych ge˛si regionalnych (Mazanowski, 1986; Smalec, 1991).

Stado zachowawcze jest zamknie˛tą w obrębie odmiany grupa˛ ptaków, w której
prowadzi siękojarzenia losowe, a wybo´r osobników do naste˛pnego pokolenia nie
jest oparty na kryteriach hodowlanych (Smalec, 1991). Ze stad zachowawczych
usuwa sie˛ w czasie wychowu i reprodukcji tylko ptaki nieprawidłowo zbudowane
i chore (Mazanowski, 1984). Odmiany ge˛si zgromadzone w stadach zachowaw-
czych odznaczaja˛ sięcechami uzasadniajac̨ymi ich utrzymanie, np. odpornos´cią na
choroby, małąpłochliwością, dobrym umięśnieniem czy małym otłuszczeniem
tuszek, kto´re przekazuja˛ potomstwu. Przedstawione w pracy odmiany ge˛si zostały
opisane w World Watch List for Domestic Animal Diversity (FAO, 2000).

W 1995 r. Polska ratyfikowała konwencje˛ o różnorodnos´ci biologicznej, która
nałożyła na każdego z jej sygnatariuszy obowiaz̨ek zachowania ro´ żnorodnos´ci
roślin i zwierząt na terenie własnego kraju i to nie tylko na obszarach chronionych,
ale także na użytkowanych rolniczo. Sa˛ to szczego´ lnie te rośliny i zwierzęta, które
ze względu na ograniczone uz˙ytkowanie towarowe, naraz˙one są na zagłade˛
(Cywa-Benko, 2002). Odmiany regionalne wytworzone w ro´ żnych regionach
Polski i w różnych warunkach s´rodowiska, ro´ żnią sięznacznie mie˛dzy sobą. Jednak
zachowanie odmiennos´ci gęsi podyktowane jest nie tylko wzgle˛dami gospodar-
czymi, hodowlanymi i naukowymi, ale ro´wnież biologicznymi i środowiskowymi
oraz edukacyjno-wychowawczymi, kulturowo-etnograficznymi, a takz˙e emocjonal-
nymi (Smalec, 1991). U ge˛si odmian południowych i po´ łnocnych kojarzonych
losowo cechy uz˙ytkowe uległy w ciągu ostatnich 20 lat znacznym zmianom,
dlatego ocena tych cech jest w pełni uzasadniona.

Celem pracy było poro´wnanie cech mie˛snych i reprodukcyjnych ge˛si oraz
wskazanie na ro´ żnice między odmianami południowymi i po´ łnocnymi.

Materiał i metody

Doświadczenia przeprowadzono w Stacji Zasobo´w Genetycznych Drobiu Wodnego
Dworzyska nalez˙ącej do Instytutu Zootechniki w Balicach. Materiał dos´wiadczalny
stanowiły gęsiory i gęsi odmian południowych: lubelskie (Lu), kieleckie (Ki)
i podkarpackie (Pd) oraz po´ łnocnych: kartuskie (Ka), rypin´skie (Ry)
i suwalskie (Su). W kaz˙dej grupie wyodre˛bniono dwie podgrupy, liczac̨e po
45 gęsiorów i 45 gęsi. Wychów gęsi trwał 24 tygodnie. Przez pierwsze 6 tygodni
ptaki przebywały w pomieszczeniu, bez doste˛pu do wybiegu, w regulowanych
warunkach s´rodowiska, a naste˛pnie, ażdo zakon´czenia reprodukcji, na dworze,
w kojcach cze˛ściowo zadaszonych i zas´cielonych słomążytnią.

W czasie wychowu ge˛si żywiono ad libitum. Skład chemiczny mieszanek
paszowych dla młodych ge˛si podany w tabeli 1 jest zgodny z zaleceniami
żywieniowymi dla gęsi (Smulikowska i Rutkowski, 2005). Od 1. do 3. tygodnia do
każdych 100 kg paszy dodawano preparaty witaminiowe w ilos´ci 35 g Polfamixu Z
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i 20 g Polfasolu B compositum. Od 4. do 6. tygodnia wprowadzono w miejsce 5%
mieszanki paszowej susz z traw. Naste˛pnie podawano ge˛siom pasze˛ uboższą
w składniki pokarmowe, w kto´rej od 7. do 12. tygodnia zastap̨iono owsem 10%
mieszanki, od 13. do 17. tygodnia 20%, a od 18. do 24. tygodnia 35%, regulujac̨
w ten sposo´b w okresie wzrostu ptako´w ilość białka ogólnego w paszy. Od 8. dnia
życia do końca wychowu podawano ge˛siom oddzielnie mieszanke˛ mineralnądla
drobiu (MM-D), kredęi żwir, wymieszane w proporcji obje˛tościowej 1 : 1 : 4.

Tabela 1. Skład chemiczny mieszanek paszowych dla młodych ge˛si (%)
Table 1. Chemical composition of feed mixtures for young geese (%)

Skład chemiczny
Chemical composition

Wiek gęsi (tyg.) — Age of geese (weeks)

1− 3 4− 6 7− 12 13− 17 18− 24

Białko ogólne 19,25 18,69 16,20 15,46 14,36
Crude protein
Tłuszcz surowy 3,56 3,46 4,88 4,71 4,47
Crude fat
Włókno surowe 3,06 4,43 3,37 3,94 4,77
Crude fibre
Popiół surowy 8,72 8,68 8,52 7,87 6,91
Crude ash
Energia metaboliczna w 1 kg mieszanki
paszowej
Metabolizable energy in 1 kg of feed mixture

kcal 2863 2785 2809 2784 2744
MJ 11,98 11,65 11,75 11,65 11,48

Stosunek energii do białka
Energy to protein ratio

kcal : 1% 149 149 173 180 191
MJ : 1% 0,62 0,62 0,73 0,75 0,80

Aminokwasy w 1 kg mieszanki paszowej (%)
Amino acids in 1 kg of feed mixture (%)

Lys 0,82 0,80 0,63 0,60 0,56
Met 0,39 0,37 0,28 0,26 0,23
Met + Cys 0,64 0,61 0,52 0,50 0,47
Thr 0,64 0,63 0,51 0,49 0,46

W czasie wychowu oceniono indywidualnie mase˛ ciała gęsiorów i gęsi w 12.,
17. i 24. tygodniu z˙ycia. W celu scharakteryzowania budowy ciała 12-tygo-
dniowych ptako´w zmierzono długos´ć tułowia z szyją, długość tułowia, obwód
klatki piersiowej, długos´ć mostka i grubos´ć mięśni piersiowych. Grubos´ć mięśni
piersiowych zmierzono za pomoca˛ zgłębnika igłowego w odległos´ci 4 cm od
początku grzebienia mostka i 2,5 cm w bok, ro´wnolegle do jego krawe˛dzi. W czasie
trwania dos´wiadczenia zarejestrowano spoz˙ycie paszy przez ge˛si, co pozwoliło na
wyliczenie zuz˙ycia paszy i białka ogo´ lnego na 1 kg masy ciała. Notowano ro´wnież
padnięcia i brakowania zdrowotne ptako´w. Uzyskane dane liczbowe pozwoliły na
obliczenie wskaz´ników efektywnos´ci wychowu (WE) w 12., 17. i 24. tygodniu
życia ze wzoru:
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WE =
M1 × M2 × 10
W × Z

gdzie:
M1 — średnia masa ciała ge˛si w danym wieku (g),
M2 — średnia masa ciała ge˛si przeliczona na jedno piskle˛ przyjęte do wychowu (g),
W — wiek gęsi (dni),
Z — zużycie paszy na 1 kg masy ciała ge˛si w ocenianym okresie (g).
Dysekcjęcałych tuszek według metody podanej przez Ziołeckiego i Doruchow-

skiego (1989) przeprowadzono u ge˛si w 12., 17. i 24. tygodniu z˙ycia. W tym celu
wybrano za kaz˙dym razem po pie˛ć gęsiorów i pięć gęsi z grupy o masie ciała
zbliżonej do s´redniej masy osobniko´w danej płci. Po oskubaniu i schłodzeniu przez
około 18 godzin tuszki ptako´w wypatroszono, wyodre˛bniając mięśnie piersiowe,
mięśnie nóg i skórę z tłuszczem podsko´rnym. Obliczono wspo´ łczynniki korelacji
między masąciała oraz masa˛ tuszki patroszonej z szyja˛ i składnikami tkankowymi,
a wymiarami ciała 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych i po´ łnocnych.

Po zakon´czeniu wychowu zestawiono ge˛si do reprodukcji, umieszczajac̨ od-
dzielnie kaz˙dą odmianęw grupie liczącej 12 gęsiorów i 24 gęsi (proporcja płci
1 : 2). Gęsi żywiono systemem dawkowanym. Wielkos´ć dawki nie przekraczała
w okresie reprodukcji 300 g na jednego ptaka. Zawartos´ć białka ogólnego i energii
metabolicznej w 1 kg paszy regulowano zaste˛pując część mieszanki owsem (10 do
20%). Skład chemiczny mieszanek paszowych wraz z owsem, przedstawiony
w tabeli 2, jest zgodny z zaleceniami z˙ywieniowymi dla gęsi (Smulikowska
i Rutkowski, 2005). W czasie reprodukcji do kaz˙dych 100 kg paszy dodawano
25 g Polfamixu Z i 10 g Polfasolu B compositum. Poza tym podawano ge˛siom ad
libitum mieszanke˛ mineralnądla drobiu (MM-D), krede˛, Avimix i żwir, wymiesza-
ne w proporcji obje˛tościowej 1 : 1 : 0,5 : 4. Skład chemiczny mieszanek paszowych
stosowanych w z˙ywieniu gęsi w okresie wychowu i reprodukcji oznaczono
w Pracowni Chemicznej Katedry Z˙ywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W czasie reprodukcji rejestrowano codziennie w grupach liczbe˛ zniesionych jaj,
a jeden raz w tygodniu indywidualnie mase˛ jaj. Zapłodnienie jaj i wyniki wylęgu
piskląt z jaj zapłodnionych analizowano w odste˛pach tygodniowych, a naste˛pnie
wyliczono wartos´ci średnie lęgu jaj i wylęgu piskląt gęsich w całym okresie
reprodukcji. Na biez˙ąco notowano spoz˙ycie paszy przez ge˛si, co pozwoliło na
wyliczenie zuz˙ycia paszy i białka ogo´lnego na 1 jajo i na 1 kg jaj. Indywidualne
ważenie gęsiorów i gęsi przeprowadzono przed rozpocze˛ciem reprodukcji, na poczat̨ku
reprodukcji (5% nies´ności), w szczycie (35% nies´ności) oraz na kon´cu okresu
reprodukcji (5% nies´ności). Określono ubytki masy ciała ge˛siorów i gęsi w czasie
reprodukcji w poro´wnaniu z masa˛ ciała przed rozpocze˛ciem okresu reprodukcji.

Do statystycznej weryfikacji wyniko´w badan´ wykorzystano pakiet komputero-
wych programo´w statystycznych, opracowanych w Instytucie Zootechniki (Kieł-
czewski, 1992). W obliczeniach posłuz˙ono siędwuczynnikowąanaliząwariancji.
Istotność różnic weryfikowano za pomoca˛ testu Duncana.
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Tabela 2. Skład chemiczny mieszanek paszowych dla ge˛si w okresie reprodukcji (%)
Table 2. Chemical composition of feed mixtures for geese during the reproductive period (%)

Skład chemiczny
Chemical composition

Okres reprodukcji− data− Reproductive period− date

przygotowanie poczat̨ek szczyt i koniec
do nieśności nieśności nieśności
preparation beginning peak and end
for laying of laying of laying

20.12.− 26.12.99. 27.12.99.− 19.03.00. 20.03.− 11.06.00.

Białko ogólne 14,21 13,83 14,42
Crude protein
Tłuszcz surowy 3,29 4,89 5,05
Crude fat
Włókno surowe 6,35 5,52 4,68
Crude fibre
Popiół surowy 10,13 9,79 10,77
Crude ash
Energia metaboliczna w 1 kg
mieszanki paszowej
Metabolizable energy in 1 kg of
feed mixture

kcal 2440 2782 2808
MJ 10,21 11,64 11,75

Stosunek energii do białka
Energy to protein ratio

kcal : 1% 172 201 195
MJ : 1% 0,72 0,84 0,81

Aminokwasy w 1 kg mieszanki
paszowej (%)
Amino acids in 1 kg of feed
mixture (%)

Lys 0,52 0,57 0,60
Met 0,29 0,20 0,21
Met + Cys 0,54 0,43 0,43
Thr 0,49 0,42 0,43

Wyniki

Okres wychowu
Gęsi odmian po´ łnocnych wyróżniała większa masa i wymiary ciała niz˙ gęsi

odmian południowych. Najwie˛ksza masa i wymiary ciała cechowały ge˛si kartuskie,
a mniejsząmasęciała miały gęsi rypińskie i suwalskie (tab. 3 i 4). Najwie˛ksza masa
ciała wśród odmian południowych wyro´ żniała gęsi lubelskie. Długos´ć ciała była
statystycznie istotnie mniejsza u ge˛si odmian południowych niz˙ u północnych.
Natomiast pozostałe wymiary ciała, z wyjat̨kiem grubos´ci mięśni piersiowych, były
mniejsze u ge˛si lubelskich, nieco wie˛ksze pod wzgle˛dem długos´ci tułowia i mostka
u gęsi kieleckich, a mniejsze pod wzgle˛dem długos´ci tułowia, obwodu klatki
piersiowej i grubos´ci mięśni piersiowych u ge˛si podkarpackich (tab. 4).
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Tabela 3. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) masy ciała 12-, 17-
i 24-tygodniowych ge˛siorów i gęsi

Table 3. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for body weight in 12-, 17- and
24-week-old ganders and geese

Cecha — Trait
Symbol odmiany — Symbol of variety

Lu Ki Pd Ka Ry Su

Masa ciała (g) — tydzien´ życia
Body weight (g) — weeks of age

12. x̄ 3851 c 3715 d 3756 cd 4363 a 4068 b 3849 c
SEM 43,44 48,56 38,40 44,61 51,46 39,76

17. x̄ 4315 c 4087 d 4157 d 4936 a 4457 c 4712 b
SEM 48,73 46,61 42,30 61,81 65,78 42,67

24. x̄ 4495 cd 4294 d 4332 d 5157 a 4638 c 4873 b
SEM 62,32 61,07 57,47 80,13 75,39 61,74

Wartości średnie cech w rze˛dach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in rows followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).

Tabela 4. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) wymiaro´w ciała 12-tygodniowych
gęsiorów i gęsi

Table 4. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for body measurements in 12-week-old
ganders and geese

Cecha — Trait

Symbol odmiany — Symbol of variety Różnica
Difference

−Lu Ki Pd Ka Ry Su

Długość tułowia z szyją(cm)
Trunk with neck length (cm)

x̄ 51,0 c 51,1 c 50,3 c 53,9 a 51,9 b 52,5 b *
SEM 0,24 0,27 0,29 0,40 0,27 0,26

Długość tułowia (cm)
Trunk length (cm)

x̄ 29,7 c 30,9 b 30,5 b 32,6 a 31,1 b 30,9 b *
SEM 0,15 0,23 0,16 0,29 0,22 0,14

Obwód klatki piersiowej (cm)
Chest circumference (cm)

x̄ 39,5 c 39,1 c 39,9 b 40,9 a 40,2 b 40,0 b *
SEM 0,22 0,20 0,18 0,23 0,23 0,22

Długość mostka (cm)
Breast bone length (cm)

x̄ 15,2 bc 15,3 b 15,0 c 15,8 a 15,5 b 15,4 b *
SEM 0,11 0,08 0,07 0,10 0,09 0,10

Grubość mięśni piersiowych (cm)
Thickness of breast muscles (cm)

x̄ 1,9 a 1,9 a 1,8 b 1,9 a 1,8 b 1,7 c *
SEM 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02

Wartości średnie cech w rze˛dach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in rows followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
* Różnica istotna mie˛dzy samcami i samicami w stadzie (P≤ 0,05).
* Significant difference between males and females in flock (P≤ 0.05).
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Tabela 6. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) masy tuszki patroszonej z szyja,̨
wydajności rzeźnej oraz składniko´w tkankowych u 12-, 17- i 24-tygodniowych ge˛si odmian

południowych
Table 6. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for weight of eviscerated carcass with

neck, slaughter yield and tissue content in 12-, 17- and 24-week-old geese of southern varieties

Symbol
odmiany

Symbol of
variety

Tydzień
Week

Masa tuszki
patroszonej

z szyją
Weight of
eviscerated
carcass with

neck
(g)

Wydajność
rzeźna

Slaughter
yield
(%)

Udział w masie tuszki patroszonej
z szyją (%)

Proportion to weight of eviscerated
carcass with neck (%)

mięśni
piersiowych

breast
muscles

mięśni nóg
leg muscles

skóry
z tłuszczem
skin with fat

Lu 12
x̄ 2269 b 59,0 c 18,1 c 17,8 a 19,3 a

SEM 34,47 0,82 0,48 0,72 0,71
17

x̄ 2498 a 58,4 a 20,4 b 16,7 a 19,5 b
SEM 41,11 0,76 0,37 0,36 0,38

24
x̄ 2641 a 58,6 b 20,2 b 16,1 b 21,0 a

SEM 34,27 0,35 0,23 0,27 0,55

Ki 12
x̄ 2334 a 63,1 a 19,7 a 17,8 a 17,1 b

SEM 79,77 2,20 0,46 0,33 0,89
17

x̄ 2348 b 57,5 a 21,9 a 16,4 b 17,5 c
SEM 32,69 0,55 0,19 0,35 0,88

24
x̄ 2530 b 59,4 b 22,1 a 16,3 b 17,9 c

SEM 35,23 0,55 0,66 0,36 1,13

Pd 12
x̄ 2306 a 61,3 b 18,7 b 17,4 a 19,3 a

SEM 41,60 0,95 0,40 0,25 0,53
17

x̄ 2365 b 57,1 a 20,2 c 17,0 a 19,0 a
SEM 19,46 0,42 0,51 0,29 0,42

24
x̄ 2612 a 60,3 a 21,3 b 16,7 a 18,7 b

SEM 51,25 0,80 0,42 0,40 0,61

Wartości średnie cech w kolumnach oddzielnie dla tygodni oznaczone ro´ żnymi literami różniąsięistotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in columns separately for weeks followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).

Gęsi kieleckie, o najmniejszej masie ciała w całym okresie wychowu, zuz˙ywały
najmniej paszy, a ge˛si kartuskie o najwie˛kszej masie ciała najwie˛cej (tab. 5).
Zużycie paszy w przeliczeniu na 1 kg masy ciała było najmniejsze u ge˛si lubelskich
i kartuskich, a najwie˛ksze u ge˛si podkarpackich i rypin´skich, podobnie jak zuz˙ycie
białka ogólnego na 1 kg masy ciała. Padnie˛cia i brakowania zdrowotne były
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największe (5,5 do 6,7%) u ge˛si rypińskich i podkarpackich. Wskaz´niki efekty-
wności wychowu (tab. 5) były najwie˛ksze u 12-tygodniowych ge˛si. W 17. tygodniu
największe wskaz´niki efektywności wychowu stwierdzono u ge˛si kartuskich
i suwalskich, a najmniejsze u ge˛si podkarpackich i kieleckich. W 24. tygodniu z˙ycia
wskaźniki efektywności wychowu przyjęły małe wartos´ci (140 do 228).

Tabela 7. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) masy tuszki patroszonej z szyja,̨
wydajności rzeźnej oraz składniko´w tkankowych u 12-, 17- i 24-tygodniowych ge˛si odmian

północnych
Table 7. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) for weight of eviscerated carcass with

neck, slaughter yield and tissue content in 12-, 17- and 24-week-old geese of northern varieties

Symbol
odmiany

Symbol of
variety

Tydzień
Week

Masa tuszki
patroszonej

z szyją
Weight of
eviscerated
carcass with

neck
(g)

Wydajność
rzeźna

Slaughter
yield
(%)

Udział w masie tuszki patroszonej
z szyją (%)

Proportion to weight of eviscerated
carcass with neck (%)

mięśni
piersiowych

breast
muscles

mięśni nóg
leg muscles

skóry
z tłuszczem
skin with fat

Ka 12
x̄ 2587 a 59,6 b 17,3 b 16,8 a 20,5 a

SEM 36,02 0,91 0,32 0,32 0,47
17

x̄ 2801 a 58,7 a 19,9 a 15,8 b 20,8 a
SEM 42,21 1,00 0,30 0,25 0,58

24
x̄ 3105 a 61,1 a 20,4 a 15,6 b 21,5 a

SEM 45,20 0,50 0,42 0,17 0,64

Ry 12
x̄ 2415 b 57,9 c 17,8 a 16,9 a 18,7 b

SEM 29,04 0,64 0,26 0,26 0,54
17

x̄ 2604 b 57,3 a 19,7 a 15,8 b 20,5 a
SEM 39,55 0,63 0,44 0,20 0,39

24
x̄ 2680 b 58,1 b 20,7 a 15,6 b 20,2 b

SEM 59,37 0,68 0,32 0,20 0,54

Su 12
x̄ 2406 b 62,7 a 16,2 c 17,6 a 20,6 a

SEM 19,03 0,38 0,20 0,21 0,58
17

x̄ 2739 b 57,8 a 19,2 b 16,3 a 20,5 a
SEM 52,01 0,75 0,41 0,13 0,43

24
x̄ 2737 b 57,6 b 19,6 a 15,9 a 22,4 a

SEM 64,96 1,20 0,31 0,29 0,95

Objaśnienia istotnos´ci różnic patrz tabela 6.
For explanations of significant differences see Table 6.
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U gęsi odmian południowych zanotowano niewielki wzrost masy tuszki pat-
roszonej z szyja˛ między 12. a 17. tygodniem z˙ycia i między 17. a 24. tygodniem
(tab. 6). U gęsi odmian po´łnocnych rypińskich i suwalskich, stwierdzono wyraz´ny
przyrost masy tuszki patroszonej z szyja˛ między 12. a 17. tygodniem z˙ycia, natomiast
między 17. a 24. tygodniem, przyrosty były bardzo małe lub nie wyste˛powały wcale
(tab. 7). Znaczac̨y przyrost masy tuszki patroszonej z szyja˛ stwierdzono tylko u ge˛si
kartuskich między 12. a 17. i 17. a 24. tygodniem z˙ycia. Wydajnos´ć rzeźna gęsi
malała między 12. a 24. tygodniem z˙ycia, z wyjątkiem kartuskich i rypin´skich. Udział
mięśni piersiowych w kolejnych tygodniach, zwie˛kszał siębardziej u ge˛si odmian
południowych niżu północnych. Natomiast udział mie˛śni nóg był mniejszy u ge˛si
odmian po´łnocnych. Procentowy udział sko´ry z tłuszczem u ge˛si odmian połu-
dniowych zwiększał sięnieznacznie, a u po´łnocnych bardziej.

Tabela 8. Wspo´ łczynniki korelacji między masąciała, masa˛ tuszki patroszonej z szyja˛ i składnikami
tkankowymi a wymiarami ciała 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych (A) i po´ łnocnych (B)

Table 8. Correlation coefficients between body weight, weight of eviscerated carcass with neck and
tissue content and body measurements in 12-week-old geese of southern (A) and northern (B) variety

Cecha skorelowana
Correlated trait

Długość tułowia
z szyją

Trunk with neck
length

Długość tułowia
Trunk length

Obwód klatki
piersiowej

Chest
circumference

Długość mostka
Breast bone

length

A B A B A B A B
n = 30 n = 30 n = 30 n = 30 n = 30 n = 30 n = 30 n = 30

Masa ciała (g) − 0,044 0,501*− 0,334 0,426* 0,218 0,502* 0,002 0,596*
Body weight (g)
Tuszka patroszona z szyja˛ (g) 0,353 0,542*− 0,180 0,571*− 0,054 0,224 0,271 0,303
Eviscerated carcass with
neck (g)
Wydajność rzeźna (%) 0,360 − 0,002 − 0,071 0,119 − 0,122 − 0,357 0,264 − 0,343
Slaughter yield (%)
Udział mięśni piersiowych
(%) 0,164 0,023 0,010− 0,037 0,262 − 0,190 0,329 0,063
Proportion of breast muscles
(%)
Udział mięśni nóg (%) − 0,174 − 0,169 − 0,275 − 0,053 − 0,024 − 0,498* − 0,328 − 0,126
Proportion of leg muscles
(%)
Udział skóry z tłuszczem (%) 0,129− 0,231 0,051 0,064− 0,135 − 0,365 − 0,067 − 0,170
Proportion of skin with
fat (%)

* Współczynnik korelacji istotny statystycznie (P≤ 0,05).
* Correlation coefficient statistically significant (P≤ 0.05).
n — liczba gęsi — number of geese.
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U gęsi odmian południowych nie stwierdzono istotnych wspo´ łczynników
korelacji między masąciała, masa˛ tuszki patroszonej z szyja˛ i składnikami
tkankowymi, a wymiarami ciała u 12-tygodniowych ge˛si (tab. 8). Natomiast
u gęsi odmian po´ łnocnych wspo´ łczynniki korelacji między masąciała i wymiarami
ciała oraz mie˛dzy tuszkąpatroszona˛ z szyją, a długos´cią tułowia z szyjąi dłu-
gością tułowia były dodatnie i statystycznie istotne. Tylko procentowy udział
mięśni nóg był ujemnie i statystycznie istotnie skorelowany z obwodem klatki
piersiowej.

Okres reprodukcji
Gęsi odmian po´ łnocnych wyróżniały większe wartos´ci cech reprodukcyjnych,

niż gęsi odmian południowych (tab. 9), przy czym najwyz˙sze wskaz´niki reprodukcji
zanotowano u ge˛si suwalskich. Najgorsze wyniki reprodukcji stwierdzono u ge˛si
lubelskich i kieleckich. Najwie˛ksze spoz˙ycie mieszanki paszowej i białka ogo´ lnego
cechowało ge˛si odmian po´ łnocnych, co związane było z wie˛kszą masą ciała
i większąprodukcjąjaj. Zużycie paszy i białka ogo´ lnego na 1 jajo i na 1 kg jaj było
mniejsze u ge˛si odmian po´ łnocnych oraz u ge˛si podkarpackich. Najwie˛ksze zuz˙ycie
mieszanki paszowej i białka na 1 jajo i na 1 kg jaj stwierdzono u ge˛si kieleckich
(tab. 10). U ge˛si odmian po´ łnocnych największe zuz˙ycie mieszanki paszowej
i białka ogólnego na 1 jajo i na 1 kg jaj cechowało ge˛si rypińskie.

Tabela 9. Wartos´ci średnie (x̄) liczby jaj od 1 ge˛si, intensywnos´ci nieśności i masy jaj oraz jaj
zapłodnionych, wyle˛gu piskląt z jaj zapłodnionych i wyle˛żonych piskląt od 1 gęsi

Table 9. Mean values (x¯) of number of eggs per goose, laying intensity, egg weight and fertilized eggs,
healthy goslings from fertilized eggs and healthy goslings per goose

Symbol
odmiany
Symbol

of variety

Liczba jaj
od 1 gęsi

Number of
eggs per
1 goose

Intensywnos´ć
nieśności
Laying

intensity
(%)

Masa jaj
Egg weight

(g)

Jaja
zapłodnione
Fertilized

eggs
(%)

Wylęg piskląt
z jaj

zapłodnionych
Healthy

goslings from
fertilized

eggs
(%)

Liczba
piskląt

od 1 gęsi1

Goslings per
goose1

Lu 16 b 17,3 ab 149,4 ab 82,9 b 53,8 c 7
Ki 14 b 15,2 b 146,9 bc 87,6 ab 61,4 bc 7
Pd 21 ab 19,9 ab 144,3 c 90,5 a 66,5 b 13
Ka 23 ab 19,6 ab 151,6 ab 90,2 a 66,2 b 14
Ry 21 ab 21,1 ab 150,9 ab 88,6 a 67,1 b 12
Su 30 a 25,5 a 152,5 a 90,7 a 73,9 a 20

Wartości średnie cech w kolumnach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in columns followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
1 Istotności różnic statystycznie nie obliczano.
1 Significant differences were not calculated statistically.
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Tabela 10. Wartos´ci średnie zuz˙ycia mieszanki paszowej i białka ogo´ lnego przez 1 ge˛ś, na 1 jajo i na
1 kg jaj1

Table 10. Mean values of feed mixture and crude protein intake by 1 goose, per egg and per kg eggs1

Symbol
odmiany
Symbol

of variety

Zużycie przez 1 ge˛ś (g) Zużycie na 1 jajo (g) Zuz˙ycie na 1 kg jaj (g)
Intake per goose (g) Intake per egg (g) Intake per kg eggs (g)

mieszanki
paszowej

feed
mixture

białka
ogólnego

crude
protein

mieszanki
paszowej

feed
mixture

białka
ogólnego

crude
protein

mieszanki
paszowej

feed
mixture

białka
ogólnego

crude
protein

Lu 30105 4251 1882 267 12596 1779
Ki 29796 4204 2128 300 14485 2044
Pd 29741 4200 1416 200 9815 1386
Ka 33080 4672 1438 203 9487 1340
Ry 33949 4795 1617 228 10713 1513
Su 34089 4813 1136 160 7451 1052

1 Istotności różnic statystycznie nie obliczano.
1 Significant differences were not calculated statistically.

Tabela 11. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) masy ciała ge˛siorów przed
i w okresie reprodukcji

Table 11. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) of ganders’ body weight before and
during the reproductive period

Symbol odmiany
Symbol of variety

Masa ciała (g) — okres reprodukcji — data
Body weight (g) — reproduction

period — date

Udział w stosunku do masy ciała
przed reprodukcja˛ (%) — data

Proportion of body weight before
reproduction (%) — date

przed poczat̨ek szczyt koniec poczat̨ek szczyt koniec
before start peak end start peak end

16.12.99 29.02.00 14.03.00 08.05.00 29.02.00 14.03.00 08.05.00

Lu x̄ 5825 bc 5262 bc 5092 bc 5158 b 90,3 87,4 85,5
SEM 213,56 177,73 163,17 244,20

Ki x̄ 5233 d 4942 c 4679 c 4487 c 94,4 89,4 85,7
SEM 176,75 158,36 122,92 193,00

Pd x̄ 5329 c 4704 c 4529 d 4379 c 88,3 85,0 82,2
SEM 121,53 107,28 86,29 127,68

Ka x̄ 6758 a 5967 a 5708 a 5925 a 88,3 84,5 87,7
SEM 267,28 275,61 243,88 227,49

Ry x̄ 6017 b 5721 b 5491 b 5462 ab 95,1 91,3 90,8
SEM 201,49 168,46 182,29 242,83

Su x̄ 5862 bc 5254 bc 5129 bc 5550 ab 89,6 87,5 94,7
SEM 160,77 148,64 112,53 158,62

Wartości średnie cech w kolumnach oznaczone ro´ żnymi literami różnią się istotnie (P≤ 0,05).
Mean values for traits in columns followed by different letters differ significantly (P≤ 0.05).
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W czasie reprodukcji masa ciała ge˛siorów odmian południowych zmalała w poro´w-
naniu z masa˛przed rozpocze˛ciem okresu reprodukcji przyje˛tąza 100 do 82,2 — 85,7%,
a u gęsi do 71,0 — 75,0%. U ge˛siorów odmian po´łnocnych masa ciała zmalała
w końcowym okresie reprodukcji do 87,7 — 94,7%, a u ge˛si do 87,7 — 94,7%, tj.
w mniejszym stopniu niz˙ u gęsi odmian południowych (tab. 11 i 12). Ge˛siory kartuskie
i rypińskie ważyły w całym okresie reprodukcji wie˛cej od pozostałych, a najmniej waz˙yły
gęsiory kieleckie i podkarpackie. Natomiast ge˛si odmian po´łnocnych waz˙yły statystycz-
nie istotnie więcej niż gęsi odmian południowych w całym okresie reprodukcji.

Tabela 12. Wartos´ci średnie (x̄) i standardowe błe˛dy średniej (SEM) masy ciała ge˛si przed i w okresie
reprodukcji

Table 12. Mean values (x¯) and standard errors of the mean (SEM) of geese body weight before and
during the reproductive period

Symbol odmiany
Symbol of variety

Masa ciała (g) — okres reprodukcji — data
Body weight (g) — reproduction

period — date

Udział w stosunku do masy ciała
przed reprodukcja˛ (%) — data

Proportion of body weight before
reproduction (%) — date

przed poczat̨ek szczyt koniec poczat̨ek szczyt koniec
before start peak end start peak end

16.12.99 29.02.00 14.03.00 08.05.00 29.02.00 14.03.00 08.05.00

Lu x̄ 5000 b 5362 b 4585 b 3752 b 107,2 91,7 75,0
SEM 119,41 135,72 115,12 121,77

Ki x̄ 4862 b 5206 b 4437 b 3579 b 107,1 91,3 73,6
SEM 163,75 164,71 153,97 135,88

Pd x̄ 5117 b 5096 b 4460 b 3635 b 99,6 87,2 71,0
SEM 131,61 138,35 138,38 114,27

Ka x̄ 5790 a 5950 a 5271 a 4487 a 102,8 91,0 77,5
SEM 160,73 179,75 166,77 92,51

Ry x̄ 5575 a 5879 a 5428 a 4398 a 105,5 97,4 78,9
SEM 212,80 234,01 175,06 131,97

Su x̄ 5623 a 6171 a 5442 a 4504 a 109,7 96,8 80,1
SEM 144,62 151,16 131,08 121,36

Objaśnienia istotnos´ci różnic patrz tabela 11.
For explanations of significant differences see Table 11.

Omówienie wyników

Okres wychowu
U gęsi krajowych nastap̨iło wyraźne zróżnicowanie na lz˙ejsze odmiany połu-

dniowe i cięższe po´ łnocne. Najcie˛ższe i o największych wymiarach ciała, okazały
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sięgęsi kartuskie i suwalskie, a najlz˙ejsze kieleckie i podkarpackie. Ge˛si kartuskie,
lubelskie i kieleckie miały grubsze mie˛śnie piersiowe wraz ze sko´rą z tłuszczem.
Według Kłosowicz i Kukiełki (1958) do typu lekkiego moz˙na zaliczyc´ gęsi
podkarpackie i kielecko-lubelskie, a do cie˛żkiego suwalskie, rypin´skie i kartuskie.
Gęsi kartuskie przed tuczem owsem waz˙yły 5383 g, a po tuczu 6529 g. Masa ciała
gęsi kielecko-lubelskich wynosiła przed tuczem 4403 g. Natomiast Faruga i Majew-
ska (1982) stwierdzili u 8-tygodniowych ge˛si lubelskich mniejsza˛ masę ciała
(3740 g). Masa ciała 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych wynosiła 3819
do 3959 g, a po´ łnocnych 4211 do 4475 g i była wie˛ksza niż w obecnym
doświadczeniu (Mazanowski, 1986). Długos´ć mostka u 12-tygodniowych ge˛si
odmian południowych wynosiła 14,7 do 14,8 cm i była mniejsza niz˙ obecnie,
a u odmian po´ łnocnych podobna. Grubos´ć mięśni piersiowych u ge˛si odmian
południowych wynosiła 2,1 cm, a u po´ łnocnych 2,3 cm. Zwie˛kszenie długos´ci
grzebienia mostka naste˛puje zwykle w przypadku doskonalenia cech reprodukcyj-
nych i jest również związane ze zmniejszeniem otłuszczenia i zwie˛kszeniem
umięśnienia (Cheng i in., 2003; Crawford, 1990; Mazanowski i in., 1999; 2000;
Romanov, 1999; Schneider, 1987).

Według Smalec (1991) masa ciała 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych
wynosiła od 3750 do 3875 g i była najmniejsza u ge˛si kieleckich, natomiast
u gęsi odmian po´ łnocnych wynosiła wie˛cej — od 4472 do 4780 g i była najmniejsza
u gęsi rypińskich. Masa ciała 24-tygodniowych ge˛si zwiększała sie˛ u gęsi
odmian południowych do 4151 — 4383 g, a u ge˛si odmian po´ łnocnych do
4738 — 5167 g. Masa ciała ge˛si w doświadczeniu Smalec (1991) była wie˛ksza
niż w badaniach własnych, ale proporcje w zakresie tej cechy mie˛dzy poszczego´ l-
nymi odmianami ge˛si były przez cały czas podobne. Z kolei długos´ć grzebienia
mostka wynosiła u ge˛si odmian południowych 15,5 cm, a u po´ łnocnych 16,0 do
16,3 cm i była w badaniach własnych mniejsza, podobnie jak grubos´ć mięśni
piersiowych.

Ilość spożytej paszy przez 1 ge˛ś zależy od masy ciała. Najmniejsze spoz˙ycie
paszy cechowało najlz˙ejsze ge˛si kieleckie, a najwie˛ksze najcie˛ższe gęsi kartuskie.
Natomiast najwie˛ksze zuz˙ycie paszy na 1 kg masy ciała stwierdzono u ge˛si
podkarpackich i rypin´skich. Wynika z tego, z˙e gęsi te gorzej wykorzystywały pasze˛
niż pozostałe. Wie˛ksze zuz˙ycie paszy wynikało tez˙ z większej ilości padnięć tych
gęsi. Wskaźniki efektywności wychowu u 12-tygodniowych ge˛si były największe,
przy czym u ge˛si odmian po´ łnocnych wskaz´niki efektywności były większe (557),
a u południowych mniejsze (469). U 17-tygodniowych ge˛si wskaźniki efektywności
malały do 277 (odmiany południowe) i do 360 (odmiany po´ łnocne), a u 24-
tygodniowych były juz˙ bardzo małe i wynosiły s´rednio dla wszystkich odmian ge˛si
tylko 177 punkto´w.

Gęsi odmian południowych waz˙yły nieco mniej niż północne. Wraz ze
wzrostem masy ciała malała ich wydajnos´ć rzeźna i procentowy udział mie˛śni nóg,
natomiast zwie˛kszał siędo 20,2 — 22,1% udział mie˛śni piersiowych. Zawartos´ć
skóry z tłuszczem podsko´rnym była największa u 24-tygodniowych ge˛si lubelskich
(21,0%), a najmniejsza u kieleckich (17,9%). U ge˛si odmian po´ łnocnych od 12. do
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24. tygodnia z˙ycia zwiększał sięudział mięśni piersiowych (do 19,6 — 20,7%)
i skóry z tłuszczem (do 20,2 — 22,4%) w tuszce, a malał procentowy udział mie˛śni
nóg (do 15,6 — 15,9%). Najwie˛kszą masętuszki stwierdzono u ge˛si kartuskich
(3105 g), a najmniejsza˛ u rypińskich (2680 g).

Kłosowicz i Kukiełka (1958), u ge˛si odmian południowych, w tuszce pat-
roszonej, łącznie z głową i skokami, stwierdzili 46,2% mie˛sa i 21,3% sko´ry
z tłuszczem, a u ge˛si odmian po´ łnocnych 43,7% mie˛sa i 22,5% sko´ry z tłuszczem.
Do dnia dzisiejszego utrzymuje sie˛ u gęsi południowych tendencja do lepszego
umięśnienia i mniejszego otłuszczenia, a odwrotna u ge˛si odmian po´ łnocnych.
Mazanowski (1986) u 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych stwierdził
wysokąwydajność rzeźną tuszki patroszonej z szyja,̨ wynoszącą średnio 63,7%,
natomiast udział mie˛śni piersiowych i no´g stanowił 35,2%, a sko´ry z tłuszczem
13,2%.

U gęsi odmian po´ łnocnych wydajnos´ć rzeźna wynosiła 64,7%, udział mie˛śni
piersiowych i no´g 33,4%, a sko´ry z tłuszczem 15,2%. Z kolei Smalec (1991)
u 12-tygodniowych ge˛si odmian południowych stwierdziła 61,4% wydajnos´ci
rzeźnej dla tuszki patroszonej bez szyi, 38,5% mie˛śni piersiowych i no´g oraz 14,1%
skóry z tłuszczem podsko´rnym, a u 24-tygodniowych 64,4% wydajnos´ci rzeźnej,
38,9% mięśni piersiowych i no´g oraz 17,7% sko´ry z tłuszczem. U 12-tygodniowych
gęsi odmian po´ łnocnych wydajnos´ć rzeźna wynosiła 62,7%, udział mie˛śni piersio-
wych i nóg 37,3%, a udział sko´ry z tłuszczem 15,8%, natomiast u 24-tygodniowych
gęsi odpowiednio: 65,4; 37,6 i 19,8%. We wszystkich dos´wiadczeniach ge˛si
odmian południowych cechowały sie˛ lepszym umie˛śnieniem, a odmian po´ łnocnych
większąwydajnością rzeźną i większym otłuszczeniem tuszek, a gorszym umie˛ś-
nieniem.

Współczynniki korelacji między masąciała, masa˛ tuszki patroszonej z szyja˛
i składnikami tkankowymi, a wymiarami ciała 12-tygodniowych ge˛si odmian
południowych i po´ łnocnych były w większości przypadko´w niskie, ujemne lub
dodatnie. Długos´ć mostka była dodatnio ale nieistotnie skorelowana z procen-
towym udziałem mie˛śni piersiowych, a ujemnie z udziałem mie˛śni nóg, ale tylko
u gęsi odmian południowych. Natomiast obwo´d klatki piersiowej był ujemnie
i istotnie skorelowany u ge˛si odmian po´ łnocnych z procentowym udziałem mie˛śni
nóg, a ujemnie ale nieistotnie z procentowym udziałem sko´ry z tłuszczem
podskórnym. Tylko u gęsi odmian po´ łnocnych stwierdzono dodatnie i istotne
współczynniki korelacji między masą ciała a wymiarami ciała. Kojarzenie
losowe miało dodatni wpływ na cechy reprodukcyjne, a te na długos´ć mostka
i procentowy udział mie˛sa w tuszkach ge˛si ze stad zagranicznych (Mazanowski
i in., 1999; 2000).

Okres reprodukcji
Gęsi odmian po´ łnocnych cechowały wyz˙sze wskaz´niki reprodukcji niż gęsi

odmian południowych. Najwyz˙sze wskaz´niki reprodukcyjne stwierdzono u ge˛si
suwalskich, a najniz˙sze u lubelskich. We wczes´niejszych badaniach gorsze wyniki
niż u gęsi lubelskich uzyskano u ge˛si kieleckich i podkarpackich, a ws´ród odmian
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północnych u ge˛si suwalskich (Mazanowski, 1986). Calik i in. (2005) stwierdzili
u gęsi odmian południowych mniejsza˛ nieśność (31 do 33 jaja), a wie˛kszą
u północnych (40 do 43 jaja). W innym dos´wiadczeniu (Mazanowski i in., 2005)
największąliczbę jaj uzyskano od ge˛si suwalskich, a procenty wyle˛gu piskląt z jaj
zapłodnionych były wie˛ksze niżotrzymane w tym dos´wiadczeniu. Kisiel i Książ-
kiewicz (2004) u ge˛si odmian południowych stwierdzili wyz˙sze procenty zapłod-
nienia jaj (od 90,5 do 93,8), a niz˙sze u ge˛si odmian po´ łnocnych (od 87,7 do 91,0).
Natomiast procenty wyle˛gu piskląt z jaj zapłodnionych były wyz˙sze u ge˛si odmian
północnych (od 74,8 do 77,7). Smalec (1991) wykazała podobna˛ prawidłowość
w zakresie procento´w jaj zapłodnionych i wyle˛gu piskląt jak w opisywanym
doświadczeniu, w kto´rym wskaźniki reprodukcji były większe u ge˛si odmian
północnych niżu odmian południowych. U ge˛si odmian południowych i po´ łnoc-
nych kojarzonych losowo w latach 1982 do 2000 stwierdzono dodatnie trendy
czasowe w odniesieniu do liczby jaj od 1 ge˛si i statystycznie istotne dodatnie trendy
czasowe procento´w wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych. Trendy czasowe w przypad-
ku masy jaj i zapłodnienia jaj były w wie˛kszości dodatnie. U ge˛si zagra-
nicznych wzrost wartos´ci cech reprodukcyjnych miał niekorzystny wpływ na
masęciała gęsi obu płci, a korzystny na długos´ć mostka i procentowy udział mie˛sa
(Mazanowski i in., 1999; 2000).

Spożycie mieszanki paszowej u ge˛si odmian południowych było mniejsze niz˙
u północnych, co moz˙na wiązaćz mniejsząmasąciała. Zużycie mieszanki na jedno
jajo było natomiast najmniejsze u ge˛si suwalskich o najwie˛kszej liczbie jaj od
1 gęsi. Zużycie mieszanki i białka ogo´ lnego na 1 kg jaj było mniejsze u ge˛si odmian
północnych, a wie˛ksze u południowych. Podobne prawidłowos´ci stwierdzono
w innym doświadczeniu, w kto´rym spożycie mieszanki przez 1 ge˛ś kielecką
i podkarpackąwynosiło średnio 35,8 kg, a przez ge˛ś kartuskąi suwalską44,3 kg.
W tym przypadku zuz˙ycie mieszanki paszowej na 1 jajo u ge˛si odmian połu-
dniowych wynosiło 1329 g, a białka 241 g, natomiast u ge˛si odmian po´ łnocnych
864 i 157 g (Mazanowski i Kisiel, 2004).

Masa ciała ge˛siorów krajowych odmian południowych maleje w czasie re-
produkcji średnio o 15,5%, a po´ łnocnych o 8,9% w stosunku do masy ciała przed
reprodukcją. U gęsiorów odmian po´ łnocnych, od szczytu do kon´ca reprodukcji,
obniżenie masy ciała jest przewaz˙nie niewielkie. Najmniejszy ubytek masy ciała
u gęsiorów suwalskich jest prawdopodobnie zwiaz̨any z większym osadzaniem
tłuszczu. Natomiast ubytki masy ciała u ge˛siorów odmian południowych sa˛większe
i równomiernie rozłoz˙one w czasie reprodukcji.

Masa ciała ge˛si krajowych odmian południowych maleje w okresie reprodukcji
średnio o 26,8%, a po´ łnocnych o 21,2% w stosunku do masy ciała przed
reprodukcją. Na początku reprodukcji masa ciała ge˛si odmian południowych
zwiększała sie˛ w porównaniu z masa˛ ciała przed reprodukcja˛ o 13,9%, a u ge˛si
odmian po´ łnocnych tylko o 6,0%. Jednak u ge˛si odmian południowych ubytek masy
ciała był większy niż u gęsi odmian po´ łnocnych. Najmniejszy ubytek masy ciała
zanotowano u ge˛si suwalskich, a najwie˛kszy u podkarpackich. W innych dos´wiad-
czeniach (Mazanowski i Kiełczewski, 1999; Mazanowski i Kisiel, 2004) masa ciała
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gęsiorów i gęsi kształtowała sie˛ w różny sposo´b. Było to związane nie tylko
z terminami oceny masy ciała ge˛siorów i gęsi w okresie reprodukcji, ale przede
wszystkim z rodzajem mieszanek stosowanych w z˙ywieniu, warunkami mikro-
klimatu oraz innymi czynnikami.

Gęsi odmian południowych miały mniejsza˛ masęi mniejsze wymiary ciała niz˙
gęsi odmian po´ łnocnych. Zuz˙ycie paszy przez 1 ge˛ś było większe, a na 1 kg masy
ciała mniejsze u ge˛si odmian po´ łnocnych niżu południowych. U ge˛si obu odmian
wraz z wiekiem zwie˛kszała sie˛ masa ciała, procentowy udział mie˛śni piersiowych
i skóry z tłuszczem, a malał procentowy udział mie˛śni nóg. U gęsi odmian
południowych stwierdzono mniejsze wartos´ci cech reprodukcyjnych niz˙ u północ-
nych. Zużycie mieszanki paszowej przez 1 ge˛ś w okresie reprodukcji było mniejsze
u gęsi odmian południowych, ale wie˛ksze w przeliczeniu na 1 jajo i na 1 kg jaj.
Gęsiory i gęsi odmian po´ łnocnych cechowała w całym okresie reprodukcji wie˛ksza
masa ciała. Ubytek masy ciała u ge˛siorów (15,5%) i gęsi (26,8%) odmian
południowych był w okresie reprodukcji wie˛kszy niż u gęsiorów (8,9%) i gęsi
(21,2%) odmian po´ łnocnych. Wzrost masy ciała w okresie poprzedzajac̨ym
reprodukcjęwynosił u gęsi odmian południowych 13,9%, a u po´ łnocnych 6,0%.
Przeprowadzone badania pozwola˛ na lepsze wykorzystanie ge˛si do tworzenia
mieszan´ców towarowych.
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gęsi”, IZ Kraków, ss. 15 – 29.

M a z a n o w s k i A., K i e ł c z e w s k i K. (1999). Wyniki reprodukcji ge˛si ze stad rezerwy genetycznej
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czych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 21 – 38.

M a z a n o w s k i A., K i s i e l T., A d a m s k i M. (2005). Evaluation of some regional varieties
of geese for reproductive traits, egg structure and egg chemical composition. Ann. Anim. Sci., 5, 1:
67 – 83.

R o m a n o v M.N. (1999). Goose production efficiency as influenced by genotype, nutrition and
production systems. World’s Poultry Sci. J., 55, 3: 281 – 294.

S c h n e i d e r K.H. (1987). Erhöhung der Legeleistung bei Gänsen durch eine effektive Selektion auf
Eizahl. Tierzucht, 41, 9: 416 – 418.
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ADAM MAZANOWSKI, MAREK ADAMSKI, TOMASZ KISIEL, MARIUSZ URBANOWSKI

Comparison of meat and reproductive traits in native varieties of southern
and northern geese

SUMMARY

The aim of the study was to compare meat and reproductive traits and to show differences between
southern variety geese Lubelska (Lu), Kielecka (Ki) and Podkarpacka (Pd) and northern variety geese
Kartuska (Ka), Rypin´ska (Ry) and Suwalska (Su). Each group had two subgroups, with 45 ganders and
45 geese per group. Birds were reared for 24 weeks. At the end of rearing, each variety of geese was
placed for reproduction in groups of 12 ganders and 24 geese per group.

Southern variety geese had lower body weight (4374 g) and lower body measurements than
northern variety geese (4889 g). Feed consumption per goose (34.0 kg) was higher, but lower per kg
body weight (6959 g) in northern variety geese. In geese of both varieties, body weight, percentages of
breast muscles (21.2 and 20.2%) and skin with fat (19.2 and 21.4%) increased with age, while
percentages of leg muscles decreased with age (16.4 and 15.7%).

Southern variety geese had lower values of reproductive traits than northern variety geese. In
southern variety geese, feed intake per goose was lower during the reproductive period (29.9 kg) and
higher per production of 1 egg (1809 g) and 1 kg eggs (12299 g) compared to northern variety geese.
Ganders and geese of northern varieties were characterized by higher body weight during the whole
reproductive period. Body weight losses in ganders (15.5%) and geese (26.8%) of southern varieties
during reproduction were higher in the ganders (8.9%) and geese (21.2%) of northern varieties. Body
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weight gain in the period preceding reproduction was 13.9% in southern variety geese and 6% in
northern variety geese. The present study will enable better use of the geese for producing commercial
crossbreds.

Key words: goose, regional varieties, meat traits, reproductive traits

123Cechy mięsne i reprodukcyjne krajowych odmian ge˛si



Rocz. Nauk. Zoot., T. 33, z. 1 (2006) 125 – 132

WPŁYW Ż YWIENIA Ś LIMAKO´ W Z RODZAJU HELIX
CZYSTĄ CELULOZA˛ NA WYNIKI ODCHOWU I SKŁAD

TREŚCI MIKROBIOCENOTYCZNEJ PRZEWODU POKARMOWEGO*

A n d r z e j Ł y s a k1,2, K a r o l W ęg l a r z y3, M a c i e j L i g a s z e w s k i2,
Z o f i a M a c h - P a l u s z k i e w i c z2, W i e s ł a w B a r a b a s z4

1Krakowska Szkoła Wyz˙sza im. Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarzad̨zania i Marketingu,
ul. Herlinga-Grudzin´skiego 1, 30-705 Krako´w

2Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierzat̨, 32-083 Balice k. Krakowa
3Zakład Dos´wiadczalny Instytutu Zootechniki, Grodziec S´ląski Sp. z o.o., 43-083 S´więtoszówka

4Akademia Rolnicza, Katedra Mikrobiologii, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Krako´w

W pracy przedstawiono wyniki badan´ nad wpływem z˙ywienia ślimaków z rodzaju Helix
czystą celulozą. Materiał dos´wiadczalny stanowiły dwie grupy wiekowe s´limaków:
juwenilne i dojrzałe somatycznie. Kontrole˛ stanowiły równe wiekowo osobniki z˙ywione
pełnoporcjową mieszanką standardową. Stwierdzono, z˙e mikroflora przewodu pokar-
mowego młodych s´limaków nie posiada zdolnos´ci modyfikacji składu gatunkowego
biocenozy bakteryjnej do potrzeb trawienia celulozy. Zdolnos´ć ta pojawia sięnatomiast
u ślimaków starszych, o czym s´wiadczą przyrosty masy ciała z grupy dos´wiadczalnej,
porównywalne z kontrolną oraz wysoki stopien´ aktywnos´ci celulolitycznej mikroorganiz-
mów przewodu pokarmowego s´limaków żywionych czystą celulozą.

Ślimaki lądowe z rodzajuHelix w swoim zdecydowanie ros´linożernym trybie
odżywiania siędysponująmechanizmami enzymatycznymi ułatwiajac̨ymi wyko-
rzystanie polisacharydo´w roślinnych jako energetyczne z´ródła pożywienia. Lazari-
dou-Dumitriadou i Daguzan (1978) stwierdzili w tres´ci pokarmowej s´limaka
lądowegoEuparypha pisanaobecnos´ć enzymów hydrolizujących polisacharydy
roślinne. Zdolnos´ci celulolityczne w przewodzie pokarmowym obje˛tego niniej-
szymi badaniamiHelix aspersa aspersamierzyli Fonolla i Sanz (1984). Stwierdzili
oni, że zwierzęta te sązdolne strawic´ 90 mg włókna surowego na 1 g wagi ciała na
dobę. Lynd i in. (2002) zajmowali sie˛ zasadami wykorzystania mikroorganizmo´w
celulolitycznych w technologii utylizacji odpado´w zawierających celuloze˛. Podob-
ne badania dotyczac̨e utylizacji papieru gazetowego prowadzili juz˙ wcześniej
Cumings i in. (1994). Tych kilka przykłado´w publikacji wskazuje, z˙e zagadnienie
rozkładu i wykorzystania celulozy jako surowca organicznego ma liczne aspekty
i badane jest z bardzo ro´ żnych punkto´w widzenia.

* Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 6P 06 2003C/06 249, finansowanego przez KBN.



Celem pracy było okres´lenie wpływu żywienia ślimaków z rodzajuHelix czystą
celulozą, oznaczenie jego wpływu na przyrosty masy ciała i przez˙ywalność oraz
zbadanie składu mikrobiocenotycznego bakterii zasiedlajac̨ych układ pokarmowy
winniczka.

Materiał i metody

Badania prowadzono na 3 gatunkach z rodzajuHelix: winniczek (Helix
pomatia),duży szary(Helix aspersa maxima)i mały szary (Helix aspersa aspersa).
W czasie dos´wiadczenia z˙ywiono je czystą celulozą zgodnie z technologia˛
wychowu kuwetowego. Grupe˛ kontrolnąstanowiły ślimaki żywione pełnoporcjowa˛
mieszankąsypką, używaną w hodowli fermowej. Dos´wiadczenie prowadzono
w cyklu dwumiesięcznym, w dwóch etapach:

— w doświadczeniu I materiałem dos´wiadczalnym był wylęg wszystkich
ślimaków wspomnianych gatunko´w, których żywienie zróżnicowano pod wzgle˛-
dem jakos´ciowym po 4. tygodniu z˙ycia.

— w doświadczeniu II materiałem dos´wiadczalnym były s´limaki dorastające
z nie wywiniętą jeszcze warga˛ muszli. Były to Helix pomatiaw wieku 1+ (po
pierwszej hibernacji zimowej) orazHelix aspersa maximai Helix aspersa aspersa
przed osiągnięciem dojrzałos´ci rozrodczej.
Prowadzone obserwacje dotyczyły:

— przyrostu masy ciała w okresie dos´wiadczalnego z˙ywienia,
— procentu s´miertelnos´ci od czasu rozpocze˛cia doświadczenia do jego zakon´-

czenia,
— składu mikrobiocenotycznego drobnoustrojo´w zasiedlających przewo´d po-

karmowy.
W badaniach mikrobiologicznych zastosowano standardowe metody badawcze

i powszechnie uz˙ywane metody analizy z zastosowaniem wybio´rczych podłoz˙y
mikrobiologicznych, specyficznych dla kaz˙dej grupy mikroorganicznej. W celu
izolacji określonych grup mikroorganizmo´w, w trakcie sekcji osobniko´w pobranych
losowo z poszczego´ lnych grup dos´wiadczalnych pobierano tres´ć pokarmową
z końcowego odcinka przewodu pokarmowego i w całos´ci przenoszono ja˛ do płynu
fizjologicznego. Naste˛pnie mieszano i w ilos´ci 1 ml nanoszono na płytki Petriego
z odpowiednimi wybio´rczymi pożywkami. Hodowle prowadzono w warunkach
tlenowych i beztlenowych, w temp 28oC. Do izolacji drobnoustrojo´w zastosowano
następujące podłoża:

— agar MPA— podłoz˙e ogólne dla bakterii,
— podłoże Kinga B — dla bakteriiPseudomonas,
— podłoże Chapmanna dla gronkowco´w,
— podłoże SS dla chorobotwo´rczych pałeczek,
— podłoże Czapeka dla grzybo´w,
— agar brzeczkowy — podłoz˙e dla grzybo´w.
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Wyniki

W doświadczeniu I u młodych osobniko´w żywionych celulozą, w porównaniu
ze ślimakami grupy kontrolnej z˙ywionymi mieszanka˛ standardowa,̨ stwierdzono
spadek masy ciała i wysoka˛ śmiertelnos´ć. Różnice te obrazuja˛ wartości zestawione
w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki hodowlane juwenilnych stadio´w z gatunko´w H. pomatia, H. aspersa maxima
i H. aspersa aspersa

Table 1. Breeding results of juvenileH. pomatia, H. aspersa maximaand H. aspersa aspersasnails

Gatunek s´limaka Sposo´b żywienia % śmiertelnos´ci
Snail species Feeding method % mortality

Przyrosty masy ciała
(g/szt.)

Weight gains
(g/snail)

Helix aspersa aspersa celuloza 100,0 – 1,49
cellulose
mieszanka paszowa 21,1 9,28
feed mixture

Helix aspersa maxima celuloza 91,7 – 1,91
cellulose
mieszanka paszowa 10,0 8,54
feed mixture

Helix pomatia celuloza 99,5 – 0,75
cellulose
mieszanka paszowa 43,9 2,55
feed mixture

Z powyższego zestawienia wynika, z˙e u młodych osobniko´w wszystkich
badanych gatunko´w najwyraźniej nie wytworzyły się jeszcze w przewodzie
pokarmowym zdolnos´ci trawienia celulozy. Niz˙sze przyrosty dla winniczka w gru-
pie kontrolnej pozwalaja˛ również sądzić o niższej w tym stadium rozwoju
osobniczego predyspozycji tego gatunku do standardowej mieszanki sypkiej,
opracowanej specjalnie dla obu gatunko´w Aspersa.

U ślimaków ze wszystkich grup dos´wiadczalnychHelix aspersastwierdzono
jednakowy skład taksonomiczny biocenozy bakteryjnej. Były to naste˛pujące takso-
ny: Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, Bacteroides amylophilus, Butyrivibrio
fibrisolvens, Clostridium butiricum, Lactobacillus sp., Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas stutzeri, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Salmonella sp.
Różnice w mikroflorze przewodu pokarmowego spowodowane ro´ żnicąw żywieniu
ślimaków miały jedynie charakter ilos´ciowy. U ślimaków żywionych celulozą
intensywnos´ć występowania stwierdzonej biocenozy bakteryjnej w przypadku
Helix aspersa aspersabyła przeszło po´ łtorakrotnie mniejsza, a uHelix aspersa
maxima przeszło 2,5-krotnie mniejsza, niz˙ u ślimaków żywionych mieszanka˛
paszową(tab. 2). Z powodu prawie 100% s´miertelnos´ci Helix pomatiapobór prób
bakteriologicznych od osobniko´w tego gatunku nie został przeprowadzony.
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Tabela 2. Ilos´ć bakterii przewodu pokarmowego młodych s´limaków z gatunkuHelix aspersa
Table 2. Amount of digestive bacteria in juvenileHelix aspersasnails

Gatunek s´limaka Sposo´b żywienia Ogólna liczba bakterii (tys./cm–3)
Snail species Feeding method Total bacteria count (thous./cm–3)

Helix aspersa aspersa celuloza 220
cellulose
mieszanka paszowa 570
feed mixture

Helix aspersa maxima celuloza 150
cellulose
mieszanka paszowa 550
feed mixture

Tabela 3. Wyniki hodowlane dorastajac̨ych ślimaków z gatunko´w Helix aspersai Helix pomatia
Table 3. Breeding results of growingHelix aspersaandHelix pomatiasnails

Gatunek s´limaka Sposo´b żywienia % śmiertelnos´ci
Snail species Feeding method % mortality

Przyrosty masy ciała
(g/szt.)

Weight gains
(g/snail)

Helix aspersa aspersa celuloza 0,0 0,6
cellulose
mieszanka paszowa 3,7 2,9
feed mixture

Helix aspersa maxima celuloza 0,0 0,3
cellulose
mieszanka paszowa 34,0 0,3
feed mixture

Helix pomatia celuloza 36,7 1,2
cellulose
mieszanka paszowa 0,0 0,9
feed mixture

W doświadczeniu II dorastajac̨e osobniki z˙ywione celuloząwykazały, w ze-
stawieniu ze s´limakami żywionymi mieszanka˛ paszową, dodatnie przyrosty oraz
porównywalne s´miertelnos´ci, równieżu Helix pomatia(tab. 3). W grupie s´limaków
starszych zdolnos´ć do wykorzystania celulozy w celach pokarmowych była
wyraźnie widoczna. Wszystkie s´limaki z grup dos´wiadczalnych wykazywały
przyrosty masy ciała oraz mniejsza˛ śmiertelnos´ć w porównaniu z młodsza˛ grupą
wiekową z doświadczenia I.

Nie stwierdzono ro´ żnic jakościowych w składzie drobnoustrojo´w zasiedlają-
cych przewo´d pokarmowy s´limaków grupy dos´wiadczalnej i kontrolnej. Dominuja-̨
ce rodzaje bakterii to:Bacillus, Butyrivibrio, Clostridium, Lactobacillus, Pseudo-
monas, Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella.Różnice w mikroflorze prze-
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wodu pokarmowego obu grup miały jednak wyraz´ny charakter ilos´ciowy. Skład
ilościowy bakterii przewodu pokarmowego, bakterii beztlenowych w biocenozie
bakteryjnej oraz aktywnos´ci celulolitycznej u s´limaków z doświadczenia drugiego
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Skład ilos´ciowy bakterii przewodu pokarmowego s´limaków dorastających z dos´wiadczenia
drugiego

Table 4. Quantitative composition of digestive bacteria in growing snails in the second experiment

Gatunek s´limaka Sposo´b żywienia
Snail species Feeding method

Ogólna liczba
bakterii

(tys./cm–3)
Total bacteria

count
(thous./cm–3)

Bakterie
beztlenowe
(tys./cm–3)
Anaerobic
bacteria

(thous./cm–3)

Aktywność
celulolityczna
Cellulolytic

activity

Helix aspersa aspersa celuloza 335 37,5 0 — +++
cellulose
mieszanka paszowa 283 22,5 +
feed mixture

Helix aspersa maxima celuloza 283 33 ++++
cellulose
mieszanka paszowa 123 17,5 +
feed mixture

Helix pomatia celuloza 195 85 ++++
cellulose
mieszanka paszowa 225 15 0 — +
feed mixture

Omówienie wyników

W wyniku przeprowadzonych wste˛pnych badan´ żywieniowych nad moz˙liwoś-
cią wykorzystywania czystej celulozy przez wybrane gatunki winniczka (Helix)
wykazano, z˙e badane gatunki maja˛ w przewodzie pokarmowym wyspecjalizowana˛
mikroflorę umożliwiającą im korzystanie z tego zwiaz̨ku. U dorastajac̨ych Helix
aspersa aspersai Helix aspersa maximażywionych celuloząintensywnos´ć wy-
stępowania stwierdzonej biocenozy bakteryjnej była w poro´wnaniu z grupąkontrol-
ną odpowiednio o 15,8 i 45,4% wyz˙sza. Natomiast w przypadkuHelix pomatia
ogólna ilość bakterii była wyższa w grupie z˙ywionej mieszanka˛ paszowąo 12,2%.

Ogólna ilość bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za trawienie celulozy
była wyższa w grupie dos´wiadczalnej w poro´wnaniu z kontrolną. U trzech
badanych gatunko´w porównanie to przedstawiało sie˛ następująco: uHelix pomatia
bakterie beztlenowe stanowiły 43% w ogo´ lnej liczbie bakterii, podczas gdy
u kontroli 6,7%. W przypadkuHelix aspersa aspersaodpowiednio 11,2 i 7,9%.
Natomiast uHelix aspersa maximailości procentowe bakterii beztlenowych były
zbliżone.

129Żywienie ślimaków z rodzaju Helix czystą celulozą



Rys. 1. Efekt z˙ywienia czystąceluloząślimaków z rodzajuHelix
Figure 1. Effect of feeding pure cellulose toHelix snails

Rys. 2. Efekt poro´wnawczy żywienia ślimaków z rodzajuHelix pasząstandardowa˛
Figure 2. Effect of feeding standard feed toHelix snails

Stwierdzona uHelix pomatia wysoka zdolnos´ć modyfikacji składu gatun-
kowego mikroflory przewodu pokarmowego do potrzeb trawienia celulozy wynika
niewątpliwie z jego utrwalonych preferencji pokarmowych w naturalnym s´rodowis-
ku bytowania. W niniejszej pracy udało sie˛ wykazaćw sposo´b niezaprzeczalny, z˙e
osobniki tego gatunku potrafia˛ wykorzystac´ czystącelulozęnie tylko jako źródło
zapotrzebowania energetycznego, ale takz˙e białko mikroorganizmo´w rozkładają-
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cych ten produkt stanowi prawdopodobnie z´ródło potrzebnych do wzrostu i roz-
woju ślimaków związków azotowych.

Nasuwa sie˛, w wyniku relacjonowanych rezultato´w, potrzeba kontynuacji tego
kierunku badan´ w selekcji lepiej wyspecjalizowanych szczepo´w mikroorganizmo´w
(Butyrivibrio i Clostridium), wykazujących lepsze włas´ciwości celulolityczne i to
zarówno na s´limakach, jak i na zwierze˛tach wyższych.

Być może, właściwości wydajnego trawienia celulozy przez winniczka mogły-
by zostac´ wykorzystane do produkcji probiotyko´w w formie kultur szczepo´w
bakteryjnych wspomagajac̨ych trawienie celulozy, a przez to umoz˙liwiających
lepsze wykorzystanie paszy, na przykład u przez˙uwaczy. Ten aspekt stwierdzonych
w niniejszej pracy zalez˙ności wart jest dalszych obserwacji.

Podsumowujac̨ uzyskane wyniki moz˙na stwierdzic´, że mikroflora przewodu
pokarmowego młodych s´limaków badanych gatunko´w nie posiada jeszcze zdolno-
ści modyfikacji składu gatunkowego swej flory do was̨ko wyspecjalizowanego
spektrum pokarmowego, jakim jest celuloza. Zdolnos´ć ta pojawia sie˛ u ślimaków
starszych, o czym s´wiadczą przyrosty masy ciała, poro´wnywalne z kontrolą
śmiertelnos´ci oraz wysoki stopien´ aktywności celulolitycznej mikroorganizmo´w
bytujących w ich przewodach pokarmowych. (rys. 1 i 2).
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ANDRZEJ ŁYSAK, KAROL WĘGLARZY, MACIEJ LIGASZEWSKI,
ZOFIA MACH-PALUSZKIEWICZ, WIESŁAW BARABASZ

Effect of feeding Helix snails with pure cellulose on rearing performance and composition
of microbiocenotic digesta

SUMMARY

The results of studies on the effect of feeding pure cellulose toHelix snails are presented. Two age
groups of snails, juvenile and somatically mature, were investigated. The control group were snails of the
same age, which were fed a complete standard diet. It was found that the digestive microflora of juvenile
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snails is unable to modify the species composition of the bacterial biocenosis for the purpose of cellulose
digestion. This ability appeared in older snails, as evidenced by the weight gains of the experimental
snails, which were comparable with those of the control snails, and the high cellulolytic activity of
digestive microorganisms in snails receiving pure cellulose.

Key words: edible snail (Helix), feeding, use of pure cellulose
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WPŁYW RODZAJU GUM STRZYKOWYCH W KUBKACH
UDOJOWYCH NA ZMIANY MORFOLOGICZNE ZAKON ´CZENIA

STRZYKA U KRÓ W

A g n i e s z k a H a n´ c k o w i a k1, S t a n i s ł a w W i n n i c k i1, R o m a n a G ł o w i c k a - W o ł o s z y n2,
K a r o l W ęg l a r z y3

1Akademia Rolnicza, Katedra Weterynarii Rolniczej, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan´
2Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Informatyki, ul. Rybaki 19, 61-884 Poznan´

3Instytut Zootechniki, Zootechniczny Zakład Dos´wiadczalny, Grodziec S´ląski,
Sp. z o.o., 43-386 S´więtoszówka

Badano wpływ dwo´ch rodzajów gum strzykowych: standardowych gumowych i silikono-
wych na zmiany morfologiczne kon´ca strzyka u kro´w. Badania przeprowadzono na
krowach od I do IV laktacji włącznie, po około 115 sztuk w kaz˙dej z grup, dojonych
dwukrotnie na dobe˛ do rurociągu. Ocene˛ strzyków wykonywano wizualnie bezpos´rednio
po doju, co miesiąc, w ciągu jednego roku. Analize˛ przeprowadzono uwzgle˛dniając
poszczego´lne miesiące laktacji. Stwierdzono, z˙e procent strzyko´w bez zmian oraz ze
zmianami o ro´żnym natężeniu był zmienny w trakcie laktacji. Przy stosowaniu gum
silikonowych procent strzyko´w bez zmian był wyz˙szy w przebiegu całej laktacji w poro´w-
naniu do gum standardowych (P< 0,01). Za całą laktacje˛ różnica wyniosła 10%. Od kro´w
dojonych kubkami z gumami silikonowymi uzyskano wie˛kszy procent mleka spełniającego
wymagania klasy ekstra w poro´wnaniu do gum standardowych. Za całą laktacje˛ różnica
wyniosła 5%.

Kanał strzykowy stanowi naturalna˛ barieręochronnąwymienia przed zakaz˙e-
niami drogąwstępującą (Malinowski, 1997; Wawron´, 2003). Morfologia kon´ca
strzyka wpływa na predyspozycje do zabrudzenia oraz szczelnos´ć kanału, a tym
samym na moz˙liwości przenikania drobnoustrojo´w ze środowiska do wymienia
(Castle i Watkins, 1988). Stopien´ oddziaływania doju mechanicznego na strzyk
zależy od elastycznos´ci gumy strzykowej w kubku udojowym, co stało sie˛ bodźcem
do poszukiwania materiału, kto´ry by łagodnie uciskał na strzyk. W latach 90. XX
w. firma Westfalia Separator wprowadziła w swoich aparatach udojowych z˙ółte
silikonowe gumy strzykowe, odznaczajac̨e sięwiększąelastycznos´cią od standar-
dowych czarnych (Barth i in., 1999; Worstorff, 1995; Worstorff i Schaetzl, 2000).
W końcu lat 90. Zakłady Wyrobo´w Gumowych „Genes” w Soko´ łce wyprodukowa-



ły białe silikonowe gumy strzykowe. Gumy te uzyskały atest PZH nr HZ/10830/98,
dopuszczajac̨y je do kontaktu z z˙ywnością.

Celem prowadzonych badan´ było określenie, w jakim stopniu do´ j mechaniczny
krów wpływa na zmiany morfologiczne kon´ca strzyka oraz na procent mleka
spełniającego wymogi klasy ekstra w zalez˙ności od rodzaju gum strzykowych
w kubkach udojowych.

Materiał i metody

Badania prowadzono na 235 krowach rasy cb z udziałem rasy holsztyn´sko-
fryzyjskiej przekraczajac̨ym 75%. Badaniem obje˛to krowy od I do IV laktacji.
Układ doświadczenia przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba kro´w w kolejnych laktacjach dojonych gumami standardowymi i silikonowymi
Table 1. Number of cows milked with standard and silicone liners in consecutive lactations

Rodzaj gum strzykowych
Liner type

Liczba krów w kolejnych laktacjach
Number of cows in consecutive lactations

Razem
Total

I II III IV

Standardowe 35 32 34 18 119
Standard
Silikonowe 26 31 31 26 116
Silicone

Stado obsługiwało czterech dojarzy. Dwo´ch z nich używało aparaty z kubkami
udojowymi z czarna˛ gumąstandardowa,̨ a dwóch naste˛pnych — białe silikonowe
gumy produkcji zakłado´w „Genes” w Soko´ łce. Stosowano dwukrotny do´ j do
rurociągu, a aparaty udojowe firmy De Laval wyposaz˙one były w system „duovac”.
Średnia wydajnos´ć stada w okresie badan´, tj. w 2003 roku, wyniosła 6200 kg.
Krowy utrzymywane były na uwie˛zi, na średnich stanowiskach s´cielonych słomą.
Zwierzęta nie korzystały z wybiego´w i pastwisk.

Ocenęzmian końca strzyka wykonywano wizualnie, bezpos´rednio po doju
popołudniowym, raz w miesiac̨u w cyklu rocznym. Przy ocenie uz˙ywano lusterka
i latarki elektrycznej, co pozwoliło dokładnie obejrzec´ wszystkie cztery strzyki bez
niepokojenia zwierze˛cia.

Stan morfologiczny kon´ca strzyka okres´lano w trzech kategoriach: zdrowy
(a) — bez widocznych zmian lub z bardzo mała˛ obwódką wokół ujścia kanału
strzykowego; zmiany lekkie (b) — z wyraz´ną białą obwódką wokół kanału
strzykowego (fot. 1) oraz zmiany powaz˙ne (c) — szeroka obwo´dka wraz ze
zmianami sko´rnymi i zniekształceniami zakon´czenia strzyka (fot. 2).
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Fot. 1. Końce strzyka: zmiany lekkie (b)
Phot. 1. Teat endings: slight changes (b)

Fot. 2. Końce strzyka: zmiany powaz˙ne (c)
Phot. 2. Teat endings: serious changes (c)

Wybór metody oceny kon´ca strzyka uzasadnia sie˛ tym, że jest ona prosta
i szybka, a wyniki sa˛ łatwo powtarzalne.

W oparciu o tabulogramy wyniko´w miesięcznej kontroli użytkowości krów
określano klasęmleka u poszczego´ lnych krów w przebiegu laktacji na podstawie
liczby komórek somatycznych.

W celu okres´lenia, czy różnice w procencie wyste˛powania lekkich i powaz˙nych
zmian strzyko´w oraz strzyko´w zdrowych przy stosowaniu standardowych i sil-
konowych gum strzykowych sa˛ istotne statystycznie, zostały przeprowadzone testy
dla frakcji w każdym miesiącu laktacji oraz za cała˛ laktację (Łomnicki, 2002).
W tabeli 2 podano obliczone wartos´ci prawdopodobien´stwa P (P-value). Jako
poziom istotnos´ci testu (significance level) przyje˛to 0,05. Ro´ żnice istotne statys-
tycznie (prawdopodobien´stwo P< 0,05) zaznaczono wytłuszczona˛ czcionką.

Porównując procent mleka w klasie ekstra (tab. 3) przy stosowaniu gum
silikonowych i standardowych, przeprowadzono ro´wnież testy dla wskaz´nika
struktury, a istotne statystycznie ro´ żnice (P< 0,05) wyróżniono wytłuszczonym
drukiem.

Wyniki

Rozkład rodzajo´w zmian końca strzyka w przebiegu dziesie˛ciu miesięcy
laktacji w zalez˙ności od rodzaju gumy strzykowej w kubkach udojowych przed-
stawiono w tabeli 2 oraz na rysunkach 1 i 2.
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Tabela 2. Wpływ rodzaju gumy strzykowej na zmiany kon´ca strzyka w przebiegu laktacji
Table 2. Effect of liner type on teat-ending changes over the lactation period

Miesiąc
laktacji

Lactation
month

Zmiany końca strzyka — Teat-ending changes

bez zmian (a) lekkie zmiany (b) powaz˙ne zmiany (c)
none slight serious

gumy
standar-
dowe

standard
liners
(%)

gumy
silikono-

we
silicone
liners
(%)

war-
tość
P

P-va-
lue

gumy
standar-
dowe

standard
liners
(%)

gumy
silikono-

we
silicone
liners
(%)

war-
tość
P

P-va-
lue

gumy
standar-
dowe

standard
liners
(%)

gumy
silikono-

we
silicone
liners
(%)

war-
tość
P

P-va-
lue

1 38,1 46,9 0,000 48,5 43,5 0,023 13,5 9,6 0,006
2 22,2 31,4 0,000 54,2 54,5 0,858 23,6 14,0 0,000
3 21,7 36,1 0,000 59,2 50,4 0,000 19,1 13,5 0,001
4 25,0 41,0 0,000 53,3 44,0 0,000 21,7 14,9 0,000
5 26,1 39,1 0,000 52,3 45,7 0,003 21,6 15,2 0,000
6 29,4 42,4 0,000 54,8 46,0 0,000 15,9 11,6 0,004
7 28,0 37,0 0,000 56,7 50,4 0,003 15,3 12,7 0,079
8 32,8 39,2 0,002 48,9 47,3 0,470 18,3 13,5 0,003
9 38,5 39,2 0,746 46,2 43,3 0,205 15,4 17,5 0,202

10 39,4 48,1 0,000 48,1 34,4 0,000 12,5 17,5 0,004

Cała
laktacja 29,8 39,9 0,000 52,3 46,2 0,000 17,9 13,9 0,000
Entire
lactation

W ciągu całej laktacji procent strzyko´w bez zmian zawsze był wie˛kszy dla krów
dojonych kubkami z gumami silikonowymi w poro´wnaniu do gum standardowych
(tab. 2 i rys. 1). Ro´ żnice pomiędzy grupami były statystycznie istotne w okresie od
1. do 8. i w 10. miesiac̨u laktacji (tab. 2). Kształt przebiegu krzywej ilustrujac̨ej
procent kro´w bez zmian kon´ca strzyka w czasie laktacji był podobny dla obu
rodzajów gum strzykowych (rys. 1). W drugim miesiac̨u laktacji nastap̨iło zmniej-
szenie ilos´ci strzyków bez zmian o około 15% w poro´wnaniu do pierwszego
miesiąca laktacji dla obu rodzajo´w gum strzykowych. Pocza˛wszy od 3. miesiac̨a
laktacji w przypadku stosowania gum silikonowych oraz od 4. miesiac̨a laktacji dla
gum standardowych naste˛pował stopniowy wzrost procentu strzyko´w bez zmian.
W 10. miesiącu laktacji procent strzyko´w bez zmian przewyz˙szał poziom z poczat̨-
ku laktacji.

Zmiany lekkie stanowiły przewaz˙ający udział procentowy w ocenie morfo-
logicznej strzyko´w w obu grupach w trakcie laktacji (tab. 2 i rys. 2). Dla gum
standardowych w okresie od 2. do 7. miesiac̨a laktacji oraz dla gum silikonowych
w 2., 3. i 7. miesiącu laktacji przekraczały nawet połowe˛ ogólnej liczby obserwacji.
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Zmiany strzyko´w o nasileniu lekkim wyste˛powały w ciągu całej laktacji cze˛ściej
u krów dojonych kubkami z gumami standardowymi niz˙ silikonowymi. Przy czym,
w 1. miesiącu laktacji, od 3. do 7. i w 10. ro´ żnice pomiędzy grupami były istotne
statystycznie.

Rys. 1. Procent przypadko´w bez zmian kon´ca strzyka w zalez˙ności od rodzaju gumy strzykowej
w przebiegu laktacji

Fig. 1. Percentage of healthy teat-endings according to the liner type in consecutive lactation months

Poważne zmiany morfologiczne kon´ca strzyka wyste˛powały częściej w grupie
krów dojonych z uz˙yciem czarnych gum standardowych (tab. 2 i rys. 2). W okresie
od 1. do 6. oraz w 8. miesiac̨u laktacji różnice między grupami pod wzgle˛dem
procentu powaz˙nych zmian były statystycznie istotne. W obu grupach wzro´sł
procent zmian powaz˙nych końca strzyka w 2. miesiac̨u laktacji w odnie-
sieniu do 1. miesiac̨a. Przy czym, w grupie kro´w dojonych kubkami z gumami
standardowymi — o 10%, a gumami silikonowymi — o 5%. W dalszym przebiegu
laktacji procent ten utrzymywał sie˛ na zbliżonym poziomie, charakterystycznym
dla danej grupy. W ostatnich dwo´ch miesiącach laktacji w grupie kro´w do-
jonych kubkami z gumami standardowymi nastap̨ił spadek, a grupie kro´w do-
jonych kubkami z gumami silikonowymi wzrost procentu strzyko´w ze zmianami
poważnymi.

Łącznie za cała˛ laktacjęw grupie krów dojonych kubkami z guma˛ silikonową
w 40% obserwacji nie było zmian morfologicznych kon´ca strzyka, w 46%
stwierdzono zmiany lekkie, a w 14% zmiany powaz˙ne (tab. 2). Gorsze wyniki
stwierdzono u kro´w dojonych kubkami z gumami standardowymi — było o 10%
mniej przypadko´w strzyków bez zmian, ale wie˛cej ze zmianami lekkimi (o 6%)
i poważnymi (o 4%).
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Rys. 2. Procent przypadko´w zmian końca strzyka w zalez˙ności od rodzaju gumy strzykowej w przebiegu
laktacji

Fig. 2. Percentage of changed teat-endings according to the liner type in consecutive lactation months

Tabela 3. Procent mleka w klasie ekstra (LKS<400 tys.) przy stosowaniu standardowych i silikonowych
gum strzykowych w 10 miesiac̨ach laktacji oraz za cała˛ laktację

Table 3. Standard vs. silicone liners — comparison of high class (‘‘extra”) milk yield percentage
(SCC<400,000) during the first 10 lactation months and over the whole lactation period

Miesiąc laktacji
Lactation month

Procent mleka w klasie ekstra — Percentage of milk in ‘‘extra” class

gumy standardowe gumy silikonowe wartos´ć P
standard liners silicone liners P-value

1 61,5 77,1 0,010
2 60,6 80,0 0,000
3 61,7 79,3 0,000
4 73,8 83,6 0,009
5 73,7 81,7 0,040
6 75,9 76,9 0,782
7 83,3 64,6 0,000
8 74,2 75,4 0,758
9 77,6 79,2 0,672

10 72,0 69,4 0,569

Cała laktacja 71,9 76,7 0,000
Entire lactation
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Procent mleka w klasie ekstra w przebiegu laktacji w zalez˙ności od rodzaju
gumy w kubku udojowym przedstawiono w tabeli 3. Poza 7. i 10. miesiac̨em
laktacji więcej mleka w klasie ekstra uzyskano od kro´w dojonych kubkami
z gumami silikonowymi. W pierwszej połowie laktacji ro´ żnice pomiędzy grupami
krów okazały sięstatystycznie istotne. Za cała˛ laktacjęróżnica w procencie mleka
klasy ekstra pomie˛dzy grupami kro´w wyniosła 5% i była statystycznie istotna.

Na podstawie 10 miesie˛cy laktacji, oddzielnie dla kro´w, u których stosowano
gumy silikonowe i standardowe, wyznaczono wspo´ łczynnik korelacji pomie˛dzy
procentem strzyko´w bez zmian a procentem mleka w klasie ekstra, ale korelacje
okazały sięnieznaczne i nieistotne statystycznie.

Omówienie wyników

W czasie doju dochodzi do wydłuz˙enia i rozciągnięcia strzyka oraz do
utrudnieńprzepływu krwi, szczego´ lnie w końcu strzyka w wyniku ucisku gumy
strzykowej (Szlachta, 1991; Hamman i in., 1994). Poczat̨kowo sądzono, że takie
zmiany wywołane sa˛ jedynie dojem mechanicznym. Jednak, przy okazji badan´
krów mięsnych dojonych przez ciele˛ta zaobserwowano podobne zjawisko. Takie
same zmiany zaobserwowano takz˙e na zakon´czeniach strzyko´w krów dojonych
ręcznie (Farnsworth, 1996). Pojawienie sie˛ białych obrączek jest fizjologiczna˛
reakcjąprzystosowawcza˛ tkanek strzyka na wywierane na nia˛ siły nacisku (Neijen-
huis i in., 2000, 2001).

Realne zagroz˙enia zdrowia wymienia wyste˛pują wtedy, gdy opro´cz obwódki
niedokrwienia kon´ca strzyka wyste˛pują zmiany sko´rne w postaci pe˛knięć i znie-
kształcenia ujs´cia kanału strzykowego (fot. 2).

Gumy silikonowe stanowia˛ postęp w zakresie moz˙liwości utrzymania ich
w higienie, ze wzgle˛du na łatwos´ć mycia i dezynfekcji, wydłuz˙enie okresu
eksploatacji, gdyz˙ powierzchnia ich jest długo gładka i bez pe˛knięć oraz posiadaja˛
dużą elastycznos´ć (Worstorff, 1995; Lincke i in., 1999).

Badania własne wykazały, z˙e przy stosowaniu kubko´w udojowych z białymi
gumami silikonowymi oddziaływanie na koniec strzyko´w było łagodniejsze w po-
równaniu do standardowych czarnych gum strzykowych. S´wiadczy o tym niższy
procent zmian lekkich i powaz˙nych końców strzyków (tab. 2 oraz rys. 1 i 2).

W podsumowaniu moz˙na stwierdzic´, że kubki udojowe z gumami silikonowymi
oddziaływały łagodniej na strzyki w poro´wnaniu do gum standardowych. S´wiadczy
o tym wyższy procent kon´ców strzyków bez zmian oraz wyz˙szy procent mleka
w klasie ekstra.
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AGNIESZKA HAŃCKOWIAK, STANISŁAW WINNICKI, ROMANA GŁOWICKA-WOŁOSZYN,
KAROL WĘGLARZY

The effect of liner type on morphological changes of cows’ teat tips

SUMMARY

Two kinds of teat-cup liners (rubber and silicone) were examined with respect to morphological
changes of the tips of cow teats. The study was conducted on cows between the 1st and 4th lactations,
about 115 cows per group, milked twice a day. Visual assessment of the teats was made immediately
following milking, every month, over one year. The analysis was conducted for each month of the
lactation periods. It was concluded that the percentage of teats affected or unaffected varied during the
whole lactation period. During that period, the percentage of unaffected teats when using silicone liners
was higher as compared with that of rubber liners (P< 0.01), the difference being 10%. Also, cows
milked using silicone liners produced a greater percentage of high class (‘‘extra”) milk, as compared
with rubber liners, the difference being 5%.

Key words: teat-cup liners, silicone liners, cow, teat, morphological changes
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ANALIZA WYNIKO ´ W PRODUKCYJNYCH I EKONOMICZNYCH
WYBRANYCH FERM KURCZA ˛T BROJLERÓ W
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Wybrane fermy kurcząt brojlero´w prowadziły po około szes´ć cykli produkcyjnych na rok.
Dobre wyniki produkcyjne osiągane w analizowanych obiektach potwierdza wysoki poziom
europejskiego wskaz´nika wydajnos´ci, który kształtował sie˛ w granicach od 227,7 do 272,5
punktów. W fermach z woj. mazowieckiego w strukturze procentowej koszty związane
z nabyciem mieszanek paszowych były niz˙sze i stanowiły jedynie od 63,8 (ferma 2) do
65,9% (ferma 1). W fermach z wojewo´dztwa śląskiego udział ten był bliski 70% i wynosił
w fermie 4 68,0%, a w 3 — 69,9%. Niz˙szy zas´ udział koszto´w piskląt w fermach
z województwa śląskiego (od 18,2 w przypadku fermy 4 do 19,0% w fermie 3) niz˙
w fermach mazowieckich związany był z niz˙szymi cenami piskląt w woj. s´ląskim. We
wszystkich analizowanych fermach produkcja była opłacalna. Efekty produkcyjne i eko-
nomiczne uzyskane w badanych fermach nie odbiegały od efekto´w otrzymywanych
przez jednego z najwie˛kszych unijnych producento´w brojlerów, jakim jest Francja.

Produkcja, jak i spoz˙ycie mięsa drobiowego w krajach Unii Europejskiej, ma
zasadniczy wpływ na funkcjonowanie oraz sytuacje˛ gospodarstw rolnych prowa-
dzących ten rodzaj działalnos´ci. Rozwój produkcji jest determinowany przez
rosnące spoz˙ycie mięsa drobiowego, kto´re w krajach UE-15 wzrosło z 18,5
w 1992 r. do 21,1 w 2002 r., a w Polsce odpowiednio z 9,1 kg do 19,2 kg/mieszkan´ca
(Szybiga, 2005).

Sytuacja ekonomiczna producento´w drobiu zalez˙y od wielu uwarunkowan´,
zarówno technologicznych, jak genotyp i długos´ć czasu odchowu (Krawczyk
i Wężyk, 2002), jak ro´wnież od czynników rynkowych, takich jak relacje cenowe
żywca do podstawowych s´rodków produkcji oraz od cen pozostałych nakłado´w
(Kucka, 1990). Pojedynczy producent moz˙e jednak, podejmujac̨ odpowiednie
decyzje dotyczac̨e produkcji, stosowac´ technologięgwarantującą uzyskanie op-
tymalnych w danych warunkach wyniko´w.



Celem badan´ była analiza i ocena wyniko´w produkcyjnych i ekonomicznych
wybranych ferm z wojewo´dztwa mazowieckiego i s´ląskiego za 2002 r.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły kurcze˛ta brojlery z czterech gospodarstw
rolnych, w których prowadzono ich odcho´w. Dane liczbowe pozyskano gło´wnie ze
specjalnie w tym celu skonstruowanego według własnej koncepcji kwestionariusza
do badania efektywnos´ci fermowej produkcji kurczat̨ brojlerów, jak również
z wywiadu z producentami.

Wybrano łącznie cztery fermy, kto´re były reprezentatywne dla omawianych
województw: śląskiego i mazowieckiego. Dobo´r ferm był celowy. O wyborze
decydowała działalnos´ć produkcyjna (odcho´w brojlerów), jak równieżprowadzenie
przez rolnika szczego´ łowej ewidencji nakłado´w ponoszonych na zakup pod-
stawowych s´rodków produkcji (piskląt i paszy), a takz˙e na opał, energie˛ elektrycz-
ną, opiekęweterynaryjną, wodę, ściółkę oraz inne wydatki zwiaz̨ane z prowadzona˛
działalnos´cią.

Dwie fermy położone w woj. mazowieckim oznaczono numerami 1 i 2,
natomiast dwie z woj. s´ląskiego — numerami 3 i 4. Analizowane fermy były
porównywalne pod wzgle˛dem skali produkcji. Dwie z nich (oznaczone numerami
1 i 3) produkowały bowiem około 20 000 brojlero´w jednorazowo, a oznaczone
numerami 2 i 4 — po około 140 000 brojlero´w.

We wszystkich fermach produkcja była prowadzona w sposo´b intensywny, po
szes´ć cykli produkcyjnych rocznie.

Dla wszystkich cykli produkcyjnych policzono wyniki produkcyjne, kto´re
przedstawiono za pomoca˛ wybranych wskaz´ników do badania efektywnos´ci tech-
nicznej produkcji. Na podstawie uzyskanych wyniko´w produkcyjnych wyliczono
europejski wskaz´nik wydajności (EWW).

Całkowite koszty produkcji podzielono według typo´w działalnos´ci i miejsc
powstawania na koszty bezpos´rednie i pos´rednie.

W celu oceny efekto´w ekonomicznych analizowanych ferm obliczono uprosz-
czonąmiarę ekonomiczną— nadwyżkę bezpos´rednią (NB), liczoną jako różnica
między wartos´cią produkcji a kosztami bezpos´rednimi oraz docho´d rolniczy brutto
i netto w przeliczeniu na 1000 kg masy ciała. Policzono takz˙e względną miarę
opłacalnos´ci — wskaźnik opłacalnos´ci liczony jako relacja ceny sprzedaz˙y za 1 kg
żywca do koszto´w jednostkowych.

W fermie 1 produkcja kurczat̨ brojlerów (mieszaniec handlowy ISA 215)
prowadzona była w brojlerni o powierzchni 870 m2, natomiast w fermie
2 — w czterech wychowalniach o łac̨znej powierzchni produkcyjnej 7000 m2, gdzie
odchowywano takz˙e mieszan´ca towarowego ISA 215.

W fermie 3, zlokalizowanej w woj. s´ląskim produkcja odbywała sie˛ w jednym
budynku o powierzchni produkcyjnej 1100 m2, gdzie odchowywano mieszan´ce
towarowe ISA 215.
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Ferma oznaczona numerem 4 (woj. s´ląskie) z kolei dysponowała czterema
odchowalniami o łącznej powierzchni 6680 m2. Mieszańcami handlowymi uz˙ywa-
nymi do odchowu były stada Cobb i Ross 308.

Wszystkie budynki do odchowu były wyposaz˙one w nowoczesne linie paszowe
i do pojenia oraz wentylacje˛ mechaniczna.̨ Kurczęta odchowywano na s´ciółce
i żywiono stosownie do wieku, zgodnie z instrukcja.̨

We wszystkich analizowanych fermach korzystano wyłac̨znie z pasz po-
chodzących z zakupu. W z˙ywieniu brojlerów stosowano standardowe mieszanki
pełnoporcjowe typu: starter, grower i finiszer. Producenci z badanych ferm
brojlerów, zarówno z województwa mazowieckiego jak i s´ląskiego, posiadali stałe
umowy kontraktacyjne na odbio´r żywca przez ubojnie.

Wyniki

Podstawowe wskaz´niki efektywności produkcyjnej analizowanych ferm przed-
stawiono w tabeli 1.

Obsada we wszystkich analizowanych obiektach była wysoka i wynosiła
powyżej 20 szt./1 m2 powierzchni produkcyjnej. Najwie˛ksza obsada była w fermie
numer 1 — ponad 22 szt./m2. Tak wysoka obsada była moz˙liwa dzięki bardzo
dobrym warunkom mikroklimatycznym panujac̨ym w wychowalni.

Ilość kurcząt padłych oraz oraz brakowanych była niewielka i w trzech
przypadkach wynosiła poniz˙ej 5% wstawionego do odchowu stada. W fermie 2
wskaźnik ten był najwyższy i kształtował sie˛ na poziomie 5,8%, natomiast
w fermie 3 był najniz˙szy i wynosił 2,8%. Ferma ta wyro´ żniała siębardzo dobrymi
warunkami mikroklimatycznymi, gdyz˙ była wyposaz˙ona w nowoczesne s´rodki
techniczne (wysoko wydajne wentylatory mechaniczne).

Długość okresu odchowu wynosiła s´rednio od 43 (ferma 3) do 45 dni (ferma 4).
Krótszy okres tuczu stosowano w fermach o mniejszej skali produkcji (fermy
numer 1 i 3), kto´ry wynosił około 43 dni. Okres odchowu wydłuz˙ano natomiast do
około 45 dni w fermach o wie˛kszej skali produkcji, czyli w fermie 2 i 4. W fermie
2 produkowano kurcze˛ta o najmniejszej kon´cowej masie ciała mimo wydłuz˙onego
do 44,9 dnia okresu odchowu. W fermie 4 natomiast efektem wydłuz˙onego okresu
tuczu (maksymalnie nawet do 46 dni) była bardzo wysoka kon´cowa masa ciała,
wynosząca średnio 2,41 kg/szt. W przypadku tej fermy, wysoka kon´cowa masa
ciała brojlerów była preferowana przez małe, lokalne ubojnie, z kto´rymi współ-
pracował producent. Tradycyjnie bowiem te ubojnie przyjmuja˛ kurczęta o masie
końcowej — powyżej 2,10 kg.

Wskaźnik zużycia paszy na 1 kg masy ciała kształtował sie˛ korzystnie
w rozpatrywanych fermach, zwaz˙ywszy, że koszty pasz stanowia˛ w strukturze
procentowej koszto´w całkowitych około 65%. Wskaz´nik ten we wszystkich
analizowanych przypadkach wynosił s´rednio poniżej 2 kg/kg masy ciała, przyj-
mując wartości od 1,90 kg/kg masy ciała (obiekt 3) do 1,99 kg/kg masy ciała
(obiekt nr 2).
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tab. 1
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Dobre wyniki produkcyjne uzyskane w badanych fermach potwierdza wysoka
wartość europejskiego wskaz´nika wydajnos´ci (EWW). Dla rozpatrywanych ferm
EWW wynosił bowiem od 227,7 (ferma 2) do 272,5 punkto´w (ferma 3). W fermie
3 wskaźnik był najlepszy, poniewaz˙ wskaźnik padnięć i brakowańbył tam niższy
niż w pozostałych fermach, okres odchowu takz˙e najkrótszy, a wskaz´nik konwersji
pasz kształtował sie˛ najkorzystniej.

Tabela 2. Koszty produkcji kurczat̨ brojlerów i ich struktura
Table 2. Costs of broiler production and their structure

Wyszczego´ lnienie
Item

Numer fermy — Number of farm

1 2 3 4

na 1000 kg
masy ciała

żywca
(zł)
per

1000 kg
liveweight

(PLN)

struk-
tura
(%)

struc-
ture
(%)

na 1000 kg
masy ciała

żywca
(zł)
per

1000 kg
liveweight

(PLN)

struk-
tura
(%)

struc-
ture
(%)

na 1000 kg
masy ciała

żywca
(zł)
per

1000 kg
liveweight

(PLN)

struk-
tura
(%)

struc-
ture
(%)

na 1000 kg
masy ciała

żywca
(zł)
per

1000 kg
liveweight

(PLN)

struk-
tura
(%)

struc-
ture
(%)

Zakup i transport pisklat̨ 541,85 22,5 588,77 24,6 436,61 19,9 419,09 18,2
Purchase and transport
of chicks
Koszty paszy 1 586,96 65,9 1 528,86 63,8 1 533,29 69,9 1 562,19 68,0
Costs of feed
Opał i energia elektryczna 119,37 5,0 123,43 5,1 57,67 2,6 154,67 6,7
Fuel and electric energy
Koszty sanitarno-weteryna-
ryjne 21,89 0,9 31,48 1,3 35,88 1,6 17,19 0,7
Sanitary and veterinary costs
Robocizna dorywcza
najemna 27,62 1,1 22,89 1,0 5,9 0,3 6,09 0,3
Casual lease work
Inne koszty bezpos´rednie 8,33 0,3 7,26 0,3 20,51 0,9
Other direct costs
Koszty pos´rednie rzeczywiste 34,86 1,5 40,46 1,7 57,11 2,6 28,59 1,2
Actual indirect costs
Koszty pos´rednie
szacunkowe 66,32 2,8 53,38 2,2 45,46 2,1 110,82 4,82
Estimated indirect costs
Koszty ogółem 2 407,20 100,0 2 396,53 100,0 2 192,43 100,0 2 298,64 100,0
Total costs

Źródło: badania własne; source: own research.
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tab. 3
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Całkowite koszty odchowu i ich strukture˛ zaprezentowano w tabeli 2. Z danych
tej tabeli wynika, z˙e w strukturze procentowej koszto´w zdecydowanie najwie˛kszy
udział stanowiły nakłady ponoszone na podstawowe s´rodki produkcji — pisklęta
i paszę. Udział koszto´w pasz wynosił bowiem od 63,8% (ferma 2) do 69,9%
(ferma 3). Natomiast najwie˛ksze nakłady na piskle˛ta, wynoszące 24,6%, ponoszono
w fermie 2, a najniz˙sze — w fermie 4 (18,2%).

W przeliczeniu na 1000 kg wyprodukowanej masy ciała brojlero´w, koszty pasz
były porównywalne, gdyz˙ przyjmowały wartos´ci w przedziale od 1 586,96 zł.
(ferma 1) do 1 528,86 zł (ferma 2).

Producenci wszystkich analizowanych ferm przywiaz̨ywali dużą wagę
do opieki weterynaryjnej, jak ro´wnież zabiego´w sanitarnych. Koszty sanitarno-
weterynaryjne stanowiły od 0,7% (ferma 4) do 1,6% (ferma 3) i w przeliczeniu na
1000 kg brojlero´w były najwyższe w fermie oznaczonej numerem 3 (wynosiły one
35,88 zł/1000 kg).

W fermach z woj. mazowieckiego stosunkowo wysoki udział stanowiły koszty
pracy najemnej, bowiem w fermie 1 wynosiły 1,1%, a w 2 — 1,0%. W przypadku
ferm położonych w woj. śląskim bazowano gło´wnie na pracy własnej (w fermie
3 dwie osoby dorosłe zaangaz˙owane były tylko do pracy w fermie, a w fermie
4 — pięć osób), stąd niski udział tego wskaz´nika w strukturze koszto´w (0,3% w obu
fermach).

Udział koszto´w opału i energii elektrycznej kształtował sie˛ w przedziale od
2,6% (obiekt 1) do 6,7% (obiekt 4).

Efekty ekonomiczne badanych ferm scharakteryzowano za pomoca˛ wybranych
wskaźników i przedstawiono je w tabeli 3.

Dobre wyniki ekonomiczne analizowanych ferm w okresie przedakcesyjnym
potwierdza wzgle˛dna miara opłacalnos´ci produkcji — wskaz´nik opłacalnos´ci,
przyjmujący we wszystkich analizowanych fermach wartos´ci powyżej 100%, od
110,4 w przypadku fermy 1 do 121,4% — dla fermy 3.

Wartość produkcji końcowej w przeliczeniu na 1000 kg z˙ywca w badanych
fermach woj. mazowieckiego i s´ląskiego wynosiła od 2 657,78 zł. (ferma 1) do
2 732,26 zł. (ferma 4).

W fermach z wojewo´dztwa mazowieckiego ponoszono wyz˙sze koszty bezpo-
średnie, wynoszac̨e w przeliczeniu na 1000 kg z˙ywca odpowiednio: 2 306,02 zł
(ferma 1) i 2 302,69 zł. (ferma 2) wobec wartos´ci odpowiednio dla ferm z woj.
śląskiego: 2 089,86 zł (ferma 3) i 2 159,23 zł. (ferma 4).

Na wyższe koszty w fermach z wojewo´dztwa mazowieckiego wpłyne˛ły
(przy porównywalnych nakładach na pasze˛) wyższe koszty nabycia pisklat̨
oraz wyższe koszty dorywczej pracy najemnej. Znalazło to odzwierciedlenie
w wartości uproszczonej miary ekonomicznej — nadwyz˙ki bezpos´redniej,
która była wyższa w fermach 3 i 4 (odpowiednio 571,54 zł oraz 573,04 zł/
1000 kg), natomiast nieco niz˙sza w fermach 1 i 2 (odpowiednio 351,76 zł oraz
362,85 zł/1000 kg).

Koszty pos´rednie rzeczywiste i szacunkowe były zro´ żnicowane w poszczego´ l-
nych fermach, jednak najwyz˙sze dochody rolnicze (brutto i netto) uzyskiwano takz˙e
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w fermie 3 i 4. Docho´d rolniczy netto wynio´sł 468,98 zł w fermie 3 i 433,62 zł
w fermie 4 w przeliczeniu na 1000 kg z˙ywca.

W przypadku ferm o wie˛kszej skali produkcji (ferma 2 i ferma 4) koszty
pośrednie rzeczywiste w przeliczeniu na jednostke˛ były niższe niż w fermach
o mniejszej skali produkcji (czyli w fermie 1 i 3), co potwierdza moz˙liwość
osiągania większych korzys´ci ekonomicznych z prowadzenia produkcji w wie˛kszej
skali.

Omówienie wyników

Wyniki produkcyjne uzyskiwane w analizowanych fermach nie odbiegały
zasadniczo od wielkos´ci otrzymywanych u najwie˛kszego producenta kurczat̨ broj-
lerów w Unii Europejskiej, jakim jest Francja. Z badan´ przeprowadzonych przez
Institut Technique de l’Aviculture (Gallot i Chalimbaud, 2004) wynika, z˙e obsada
dla stad standard wynosiła s´rednio 21,7 szt./m2 powierzchni wychowalni i kształ-
towała sięw granicach od 19,7 do 23,0 szt./m2 w 2002 roku. Obsada na jednostke˛
powierzchni była nieco wyz˙sza niż w większości analizowanych ferm z woje-
wództw mazowieckiego i s´ląskiego, co pos´rednio może świadczyć o lepszym
wyposażeniu produkcyjnym. Odchowywano ro´wnież brojlery do znacznie niz˙szej
końcowej masy ciała niz˙ w badanych fermach z wojewo´dztwa śląskiego i mazowie-
ckiego. Omawiany wskaz´nik wynosił bowiem s´rednio 1,94 kg dla ferm francuskich,
a dla analizowanych ferm 2,16 kg – 2,41 kg.

Odchów brojlerów do niższej końcowej masy ciała wpływał takz˙e na kształ-
towanie sięwskaźnika zużycia paszy na 1 kg masy ciała, kto´ry wynosił przeciętnie
1,86 kg/kg masy ciała dla stad standard, natomiast w badanych polskich fermach
kształtował sie˛ na poziomie 1,90 – 1,99 kg/kg masy ciała (wraz ze wzrostem
odchowywanych ptako´w wskaźnik konwersji paszy pogarsza sie˛; Praca zbiorowa
pod red. E. Potemkowskiej, 1983).

Wynik EWW na poziomie powyz˙ej 220 w krajach Europy Zachodniej uwaz˙a
się za dobry, a powyz˙ej 240 — za bardzo dobry. Wyniki produkcyjne badanych
ferm, osiągane w okresie przedakcesyjnym, kształtowały sie˛ na dobrym i bardzo
dobrym poziomie europejskim, gdyz˙ wynosiły od 227,7 do 272,5.

W fermach francuskich dla stad standard prowadzono s´rednio 6,04 cykli
produkcyjnych rocznie, podobnie jak w analizowanych fermach krajowych, jednak
okres odchowu trwał kro´cej i wynosił średnio 40,1 dnia, natomiast w badanych
fermach od 43 do 45 dni.

Śmiertelnos´ć i brakowanie ptako´w wynosiły średnio 3,8% (tj. od 2,9 do 7,8%;
Gallot i Chalimbaud, 2004) dla stad standard, natomiast w fermach z wojewo´dztw
mazowieckiego oraz s´ląskiego od 2,8 do 5,8%.

Masa ciała kurczat̨ w przeliczeniu na 1 m2 w ciągu roku w analizowanych
fermach była wysoka i zawierała sie˛ w przedziale od 250,9 kg (ferma 2) do
294,6 kg (ferma 1). Wartos´ć średnia tego wskaz´nika w przypadku ferm francuskich
wynosiła 245,9 kg/m2/rok (dla kurcząt standard; Gallot i Chalimbaud, 2004).
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Komisja Europejska jest w trakcie przygotowywania nowych kryterio´w doty-
czących dobrostanu zwierzat̨ (welfare). Proponowana do stosowania w praktyce
produkcyjnej maksymalna ge˛stość obsady ma wynosic´ do 30 kg żywca z 1 m2

powierzchni wychowalni w jednym cyklu produkcyjnym. Obecnie, zaro´wno
w polskich warunkach, jak i w pozostałych krajach unijnych, producenci stosuja˛
wyższąobsade˛ od proponowanej.

W strukturze procentowej koszto´w całkowitych dla stad standard (Francja)
koszty piskląt stanowiły 17%, a obciaż̨enia z tytułu nabycia pasz stanowiły nieco
ponad 57%. Natomiast pozostałe obciaż̨enia stad standard we Francji wynosiły dla
porównania: za ogrzewanie — 2,3%, za opieke˛ weterynaryjną— 1,8%, dezynfek-
cję — 0,4%, i energie˛ elektryczną— około 1%. Stosunkowo wysoki udział
stanowiły koszty robocizny najemnej (2,4%).

Z wcześniejszych badan´ przeprowadzonych przez Banas´ (2005) wynika, z˙e
efektywnos´ć ekonomiczna ferm kurczat̨ brojlerów Polski południowo-zachodniej
w okresie 2001 – 2003 była wysoka, a opłacalnos´ć produkcji wyrażona wskaz´-
nikiem opłacalnos´ci wynosiła od 112% w 2001 r. do 117% w latach 2002 i 2003.

Z kolei z badan´ przeprowadzonych przez Szumiec (2005) wynika, z˙e wskaz´nik
opłacalnos´ci czterech ferm z˙ywca brojlerów Polski południowej wynosił 85% – 86%
w 2002 r., po załoz˙eniu ceny rynkowej w wysokos´ci 3,70 zł. za kilogram z˙ywca,
a docho´d bezpos´redni uzyskiwany z 1 kg z˙ywca zalez˙ał od klasy żywca.

Producenci kurczat̨ brojlerów w badanych fermach krajowych prowadzili
produkcję w sposo´b intensywny, po 6 cykli produkcyjnych rocznie. S´rednia
długość okresu odchowu była nieco wydłuz˙ona (43 – 45 dni), co bezpos´rednio
wiązało sięz uzyskiwaniem brojlero´w o wysokiej końcowej masie ciała (ponad
2,16 – 2,41 kg/szt.). Kurcze˛ta o takiej kon´cowej masie ciała preferowali lokalni
odbiorcy żywca.

W przypadku analizowanych ferm z obu wojewo´dztw producenci bardzo inten-
sywnie wykorzystywali posiadane produkcyjne s´rodki trwałe i starali sie˛ poprawić
efektywnos´ć ekonomicznąprodukcji, zwiększając obsade˛ do ponad 30 kg z˙ywca
w przeliczeniu na 1 m2 w jednym cyklu produkcyjnym. Prawdopodobnie w przyszło-
ści, zgodnie z załoz˙eniami Komisji Europejskiej, moz˙liwa do stosowania w praktyce
obsada be˛dzie niższa — do 30 kg z 1 m2 w jednym cyklu produkcyjnym.

W analizowanych fermach osiag̨ano wysokie wyniki ekonomiczne. Uprosz-
czona miara ekonomiczna, liczona w praktyce przez producento´w, jaką jest
nadwyżka bezpos´rednia, wynosiła od 351,76 zł (ferma 1) do 573,04 zł na 1000 kg
żywca brojlerów (ferma 4) i była wyższa w fermach połoz˙onych na terenie
województwa śląskiego. Na niz˙sze koszty bezpos´rednie odchowu w fermach z woj.
śląskiego złożyły się głównie niższe nakłady zwiaz̨ane z zakupem po korzystniej-
szej cenie w ramach umowy kontraktacyjnej pisklat̨ jednodniowych, jak i koszty
dorywczej robocizny najemnej. Koszty pasz były zbliz˙one we wszystkich badanych
fermach, aczkolwiek w strukturze procentowej koszto´w całkowitych większy
udział stanowiły w fermach połoz˙onych w woj. śląskim.

Dochód rolniczy netto był nieco niz˙szy w fermach z woj. mazowieckiego,
wynosił bowiem od 250,58 zł do 269,01 zł, natomiast w fermach z woj. s´ląskiego
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mieścił się w granicach od 433,62 zł do 468,98 zł na 1000 kg brojlero´w.
W badanych gospodarstwach produkcja brojlero´w była opłacalna, bowiem wskaz´-
nik opłacalnos´ci produkcji przekraczał 110%, jednak wyz˙szy poziom tego wskaz´-
nika uzyskiwano w fermach z woj. s´ląskiego.

W okresie przedakcesyjnym badani producenci kurczat̨ brojlerów otrzymywali
bardzo zbliżone wyniki produkcyjne do uzyskiwanych we Francji. S´wiadczy to
o dobrym przygotowaniu omawianych producento´w żywca drobiowego i o ich
dobrej pozycji konkurencyjnej wzgle˛dem producento´w z krajów unijnych. Sytuacja
ekonomiczna krajowych producento´w zależeć będzie od warunko´w zewnętrznych,
niezależnych od pojedynczego rolnika, takich jak: relacje cenowe, poziom spoz˙ycia
mięsa drobiowego, jak ro´wnież od czynników losowych (np. ptasiej grypy).
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HALINA KAŁUŻ A, KATARZYNA BANAŚ

Analysis of economic and production results in selected broiler chicken farms

SUMMARY

The farms selected had about six production cycles per year. Good production results achieved in
the analysed facilities confirm the high level of the European Production Index, which ranged from 227.7
to 272.5 points.

It was stated that in farms of the Mazowieckie province, feed purchase costs in percentage structure
were lower and formed only 63.8 (farm two) to 65.9% (farm one). In farms of the S´ląskie province, the
proportion of feed costs was almost 70% (68.0% in farm four and 69.9% in farm three). The lower
proportion of chick costs in the S´ląskie province farms (from 18.2% in farm four to 19.0% in farm three)
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than in the Mazowieckie province farms was due to lower chick prices in the former province. In all the
analysed farms production was profitable. Production and economic results of the analysed farms were
not different from the results obtained by France, which is one of the largest European Union producers
of broilers.

Key words: chicken broiler, farm, economic and production results
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WPŁYW WARUNKÓ W UTRZYMANIA I TEMPERAMENTU SAMIC
LISÓW POLARNYCH NA WSKAZ´NIKI UŻ YTKOWOŚ CI ROZPŁODOWEJ

I TYP ZACHOWAŃ BEHAWIORALNYCH MŁODYCH LISO ´ W*

A n d r z e j Z o ń1, A n d r z e j F r i n d t2, P a w e ł B i e l a n´ s k i3, K r z y s z t o f K o s t r o4

1Zakład Dos´wiadczalny IZ Chorzelo´w Sp. z o.o., 39-331 Chorzelo´w 771
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 160, 02-787 Warszawa

3Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli, 32-083 Balice k. Krakowa
4Akademia Rolnicza, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Głe˛boka 30, 20-612 Lublin

Badanie przeprowadzono na 3 grupach samic liso´w niebieskich o temperamencie
agresywnym, bojaz´liwym i ciekawym, kto´re utrzymywano w okresie rozrodu w klatkach
standardowych i zmodyfikowanych. Najlepsze wskaz´niki rozrodu uzyskano od samic
ciekawych, naste˛pnie agresywnych i bojaz´liwych. Zastosowanie klatek zmodyfikowanych
nieznacznie wpłyneł̨o na poprawęwskaz´ników odchowu szczeniąt we wszystkich grupach
samic zróżnicowanych pod wzgle˛dem temperamentu. Odchowane przez samice w tych
klatkach młode lisy charakteryzowały sie˛ wyższą masą ciała w okresie odsadzania.
Uzyskano tez˙ wyższy odsetek młodych zwierząt o temperamencie ciekawym — ufnym,
pochodzących od samic agresywnych i bojaz´liwych.

Dobre wyniki rozrodu sa˛ jednym z głównych czynniko´w decydujących o opła-
calności chowu lisów polarnych niebieskich (Braastad, 1987; Sławon´ i Woliński,
1975). Przy prowadzonej selekcji stada i wyborze zwierzat̨ do rozrodu nie zawsze
zwraca sie˛ uwagę na ich temperament, a ma on ogromne znaczenie. Lisy
o skrajnych typach zachowan´ behawioralnych — agresywne i bojaz´liwe, podatne
na stres, gorzej odchowuja˛ potomstwo. W praktyce takie osobniki powinny byc´
eliminowane ze stada podstawowego.

Duże znaczenie ma ro´wnież rodzaj klatek i domko´w wykotowych prze-
znaczonych dla samic liso´w w okresie rozrodu. Powinny one byc´ tak skon-
struowane, aby zwierze˛ta miały zapewniona˛ wystarczającą powierzchniępodłogi

* Praca finansowana ze s´rodków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2002 – 2006 jako
projekt badawczy nr 3P06Z05523.



i odpowiedni mikroklimat w kotnikach, a szczenie˛ta nie przezie˛biały się ani nie
przegrzewały (Niedz´wiadek i in., 1996; Pio´rkowska i in., 2000; Sławon´ i Woliński,
1975). Coraz cze˛ściej zwraca sie˛ uwagęna jak najwczes´niejszy kontakt młodych
lisów z obsługąfermową i pod tym kątem stosowane sa˛ odpowiednie domki
wykotowe (Braastad, 1987; Korhonen, 1994).

Celem badan´ było określenie wpływu temperamentu samic liso´w polarnych na
ich wskaźniki użytkowości rozpłodowej. Badano ro´wnież wpływ zastosowania
dwóch różnych rodzajo´w klatek i domków wykotowych na wyniki rozrodu, a takz˙e
na temperament młodych liso´w w okresie odsadzania od matek.

Materiał i metody

Badania prowadzano przez okres 2 lat (2004 – 2005) aby uzyskac´ odpowiednią
ilość lisów polarnych niebieskich w grupie agresywnych i bojaz´liwych. Za pomocą
testu chwytania wybrano 42 samice i 9 samco´w — ciekawych — ufnych, 24 samice
i 5 samco´w agresywnych i 18 samic i 5 samco´w bojaźliwych (Braastad, 1987; Zon´
i in., 2000). Zwierze˛ta kojarzono w obre˛bie grup o danym typie zachowan´
behawioralnych. Po zakon´czonych kryciach samice agresywne (A), bojaz´liwe (B)
i ciekawe — ufne (C) umieszczono zaro´wno w klatkach standardowych jak
i zmodyfikowanych do celo´w doświadczalnych. Klatki standardowe o wymiarach
130 cm× 100 cm× 80 cm miały dostawiany z boku domek wykotowy (100 cm×
60 cm× 60 cm) wraz z wkładanym kotnikiem (50× 50 × 50). Domek wykotowy
połączony był z klatkątunelem o długos´ci 25 cm. Taki domek wykotowy zapewniał
zwierzętom odpowiedni mikroklimat i spoko´ j ponieważkontakt, zaro´wno samicy
jak i szczeniąt z obsługąfermową, był utrudniony.

Jako odmienne rozwiaz̨anie zastosowano klatki zmodyfikowane o wymiarach
200 cm× 100 cm× 80 cm, przedzielone w połowie przegroda˛ z siatki z otwarciem.
Do przegrody klatki dostawiony był kotnik drewniany o wymiarach 65 cm× 50 cm
× 50 cm. Tak więc, przez ponad 2 tygodnie po porodzie samica wykorzystywała
tylko połowęklatki. W trzecim tygodniu od urodzenia, kiedy szczeniaki zaczynały
pobierac´ pokarm stały, kotnik przesuwany był do rogu klatki i tak umieszczany, z˙e
młode szczenie˛ta i samicęmożna było bez przerwy obserwowac´. Zwierzęta miały
stały kontakt z obsługa˛ fermową.

Wszystkie zwierze˛ta z poszczego´ lnych grup żywiono jednakowądawkąpokar-
mową opracowana˛ zgodnie z normami dla tego okresu z˙ywieniowego (Barabasz
i in., 1994; Niedz´wiadek i in., 1997; Zon´ i in., 1997).

Zebrano dane dotyczac̨e wskaz´ników użytkowania rozpłodowego samic:
— procent samic pokrytych,
— procent samic jałowych,
— średnia liczebnos´ć miotu,
— średnia ilość szczeniąt odsadzonych,
— procent strat szczeniat̨ od urodzenia do odsadzenia.
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Przy odsadzaniu szczeniat̨ od samic (7. tydzien´ życia) skontrolowano ich mase˛
ciała. W tym okresie wykonano na młodych lisach testy behawioralne: chwytania
i pokarmowy w celu okres´lenia temperamentu młodych zwierzat̨ pochodzących od
rodziców o znanym typie zachowan´, a odchowanych w klatkach ro´ żniących się
wielkością i rodzajem domko´w wykotowych. Otrzymane wyniki opracowano
statystycznie, stosujac̨ program Statgraphics Plus 4.0.

Wyniki

Samice liso´w polarnych kryto samcami o takim samym temperamencie.
Najmniejsząaktywność płciowąobserwowano ws´ród samco´w bojaźliwych. Wyniki
rozrodu samic liso´w niebieskich ro´ żniących się temperamentem wskazuja˛ na
wyrównanąliczebnos´ć miotu przy urodzeniu mie˛dzy grupami (tab. 1). Ro´wnież
rodzaj klatek, w kto´rych utrzymywane były samice nie miał wpływu na liczebnos´ć
uzyskanego miotu, kto´ra wahała sie˛ od 7,9 do 8,4 szczenie˛cia. Najgorzej od-
chowywane było potomstwo samic bojaz´liwych utrzymywanych zaro´wno w klat-
kach standardowych jak i zmodyfikowanych, a straty w odchowie szczeniat̨ wyniosły
51,5 – 52,3% w okresie do odsadzenia. Najlepiej swoje potomstwo odchowały
samice ciekawe — ufne i w tym przypadku straty w odchowie szczeniat̨ w analogi-
cznym okresie wyniosły 18,3 – 20,5%.

Tabela 1. Wyniki rozrodu samic liso´w niebieskich
Table 1. Reproductive performance of female blue foxes

Wyszczego´ lnienie
Item

Klatki — Cages

standardowe zmodyfikowane
standard modified

A B C A B C

1 2 3 4 5 6 7

Samice pokryte (%) 100 100 100 100 100 100
Mated females (%)
Samice jałowe (%) 10 28,5 33,3
Non-pregnant females (%)
Średnia liczebnos´ć miotu (szt.):
Mean litter size (head)

żywe x̄ 8,4 7,9 8,1 8,0 8,2 8,2
alive v 15,3 12,6 14,8 11,9 14,3 12,7
martwe x̄ 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2
dead v 23,2 24,3 26,7 19,8 21,6 22,8

Średnia liczba szczeniat̨
odsadzonych od samicy wyk. (szt.) 5,6aABC 3,8 ADEF 6,4 abFG 5,8 bEHJ 4,0BHGI 6,7 CDIJ
Mean number of cubs v 14,4 19,5 13,3 10,8 19,9 12,2
weaned from whelped female
(head)

155Temperament samic liso´w polarnych a wskaz´niki użytkowości rozpłodowej



cd. tab. 1 — Table 1 contd.

1 2 3 4 5 6 7

Straty szczeniat̨ do odsadzenia
(%) 33,9 52,3 20,5 27,5 51,5 18,3
Cub mortality until weaning (%)
Średnia liczba szczeniat̨
odsadzonych od samicy
statystycznej
Mean number of cubs weaned from
statistical female

x̄ 5,6 3,8 5,8 4,1 2,7 6,7
v 14,4 19,5 13,8 25,3 27,2 12,2

A — lisy agresywne A — aggressive foxes,
B — lisy bojaźliwe B — fearful foxes,
C — lisy ciekawe — ufne C — curious-trustful foxes.
Liczby oznaczone tymi samymi literami ro´ żnią się istotnie — małe litery przy P≤ 0,05, duże litery przy P≤ 0,01.
Numbers with the same letters differ significantly; small letters P≤ 0.05; capital letters P≤ 0.01.

Zastosowane klatki zmodyfikowane nieznacznie wpłyne˛ły na wzrost liczby
odsadzonych szczeniat̨ od samic w obre˛bie grup o danym temperamencie. W przy-
padku samic agresywnych odsadzono o 0,2 szczenie˛cia więcej, bojaźliwych też
o 0,2, a ciekawych o 0,3. Ro´ żnice te nie zostały potwierdzone statystycznie.
Najwięcej szczeniat̨ odsadzono od samic ciekawych (6,4; 6,7 szt.), naste˛pnie
agresywnych (5,6; 5,8 szt.) i bojaz´liwych (3,8; 4,0 szt.). Bez wzgle˛du na rodzaj
zastosowanej klatki do wykotu w wie˛kszości przypadko´w stwierdzono statystycz-
nie wysoko istotne ro´ żnice w średniej liczbie odsadzonych szczeniat̨ od samic
wykoconych.

Tabela 2. Temperament i masa ciała szczeniat̨ w okresie odsadzenia od samic
Table 2. Cubs’ temper and weight during weaning from females

Wyszczego´ lnienie
Item

Klatki — Cages

standardowe zmodyfikowane
standard modified

A B C A B C

Szczenie˛ta agresywne (%) 85,0 14,0 4,0 65,0 19,0 6,0
Aggressive cubs (%)
Szczenie˛ta bojaźliwe (%) 13,0 64,0 19,0 2,0 45,0 6,0
Fearful cubs (%)
Szczenie˛ta ciekawe (%) 2,0 22,0 77,0 33,0 36,0 88,0
Curious-trustful cubs (%)
Średnia masa szczeniat̨ przy
odsadzeniu (g)
Mean weight of cubs at weaning (g)

x̄ 1786 ab 1804 d 1790 c 1810 1886 cad 1852 b
v 16,8 14,2 11,7 22,4 16,4 12,7

Objaśnienia — patrz tab. 1.
For explanation see Table 1.

156 A. Zoń i in.



Rodzaj zastosowanych klatek miał wpływ na temperament młodych liso´w
odchowywanych przy samicach (tab. 2). W grupie samic agresywnych, utrzymywa-
nych w klatkach zmodyfikowanych, uzyskano o 20% mniej szczeniat̨ lisów o takim
samym temperamencie, niz˙ odchowywanych w klatkach standardowych. W przypa-
dku samic bojaz´liwych odsetek szczeniat̨ o takim temperamencie był o 19%
mniejszy. Jedynie w przypadku samic ciekawych uzyskano o 11% wie˛cej szczeniat̨
o takim typie zachowan´ behawioralnych w klatkach zmodyfikowanych.

Podsumowujac̨, od samic utrzymywanych w klatkach zmodyfikowanych uzys-
kano zdecydowanie wyz˙szy odsetek młodych liso´w ciekawych — ufnych niz˙
w przypadku zastosowania klatek standardowych. Młode lisy odchowywane przez
samice w klatkach zmodyfikowanych miały wyz˙sząmasęciała przy odsadzeniu.
Dotyczyło to zwłaszcza szczeniat̨ pochodzących od samic bojaz´liwych, które
uzyskały statystycznie istotnie wyz˙szą masęciała niż rówieśnicy odchowywani
w klatkach standardowych.

Omówienie wyników

Zwierzęta o skrajnym typie zachowan´ behawioralnych, naraz˙one na stres,
charakteryzuja˛ sięniskimi wskaźnikami produkcyjnymi. Lisy agresywne, a zwłasz-
cza bojaz´liwe, gorzej odchowuja˛ potomstwo, a sko´ry pozyskane od tych zwierzat̨
charakteryzuja˛ się gorszymi cechami futrzarskimi (Bakken i in., 1994; Nie-
dźwiadek i in., 1996; Zon´ i in., 2000). W populacji fermowej liso´w polarnych
odsetek zwierzat̨ agresywnych czy bojaz´liwych jest niewielki i nie przekracza
10 – 15% (Zon´ i in., 2000). Wydaje sie˛ celowe, aby lisy o skrajnym typie zachowan´
behawioralnych, podatne na stres, były utrzymywane w specjalnie przystosowa-
nych klatkach, a takz˙e odizolowane od pozostałych zwierzat̨, zwłaszcza w okresie
rozrodu (Korhonen, 1994).

Pomieszczenia dla samic liso´w w okresie wykoto´w powinny stwarzac´ zwierzę-
tom poczucie bezpieczen´stwa, a w przypadku domko´w wykotowych odpowiedni
mikroklimat, aby nie dochodziło do przezie˛bienia, przegrzania, czy tez˙ zagniecen´
małych szczeniat̨. Młode lisy powinny takz˙e jak najwczes´niej mieć kontakt
wzrokowy z obsługa˛ fermową(Niedźwiadek i in., 1996).

Zastosowane w badaniach klatki zmodyfikowane wpłyne˛ły na poprawe˛ wskaź-
ników rozrodu samic liso´w, chociażw niewielkim stopniu. Straty w odchowie przy
matkach spowodowane były gło´wnie słabąkondycjąszczeniąt urodzonych w mio-
tach o duz˙ej liczebnos´ci. W przypadku samic bojaz´liwych, gdzie straty w czasie
odchowu były najwie˛ksze (52,3; 51,5%), dochodziło do zagniecen´ szczeniąt
w domkach wykotowych. Natomiast u samic agresywnych o wiele cze˛ściej
obserwowano „noszenie szczeniat̨”, wychłodzenie mioto´w i spowodowane tym
straty. W przypadku samic agresywnych i ciekawych — ufnych uzyskane wskaz´-
niki rozrodu, przy odchowie powyz˙ej 5 szczeniat̨, zarówno w przypadku za-
stosowania klatek standardowych jak i zmodyfikowanych, nalez˙y uznaćza zadowa-
lające (Braastad, 1987; Brzozowski, 1993; Zon´ i in., 1997).
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Przeprowadzone w 7. tygodniu po urodzeniu testy behawioralne na młodych
lisach wykazały wie˛kszy odsetek młodych liso´w ciekawych — ufnych we wszyst-
kich grupach samic zro´ żnicowanych pod wzgle˛dem temperamentu, ale utrzymywa-
nych w klatkach zmodyfikowanych. Szczenie˛ta utrzymywane w tych klatkach od
3. tygodnia z˙ycia miały zapewniony kontakt wzrokowy z obsługa˛ fermową
i zwierzętami z sąsiednich klatek. Zastosowanie takich klatek i systemu odchowu
szczeniąt pozwoliło uzyskac´ o 31% więcej szczeniat̨ ciekawych w grupie samic
agresywnych, a w grupie samic bojaz´liwych o 14% i ciekawych o 11%. Ro´wno-
cześnie zmniejszył sie˛ odsetek szczeniat̨ o temperamencie agresywnym i bojaz´-
liwym, takim samym jak u rodzico´w.

Zmodyfikowane klatki pozwalały zwierze˛tom na duz˙o wczes´niejsze penet-
rowanie terenu pomieszczen´. Młode lisy miały łatwiejszy doste˛p do karmy, a takz˙e
krótsządrogęz kotnika do karmnika, gdzie wykładana była karma. Wymienione
zalety klatek zmodyfikowanych sprawiły, z˙e po ukon´czeniu 6. tygodnia z˙ycia
młode lisy uzyskały wyz˙szą średnią masę ciała niż rówieśnicy odchowywani
w klatkach standardowych. W przypadku szczeniat̨ bojaźliwych różnice te sięgały
nawet 100 g.

Młode lisy osiągnęły w omawianym okresie wysoka˛ średnią masęciała, co
świadczy o prawidłowym ich rozwoju (Sławon´ i Woliński, 1975).

Podsumowujac̨ uzyskane wyniki nalez˙y stwierdzić, że w czasie zestawiania
stada podstawowego liso´w należy eliminowaćzwierzęta o temperamencie bojaz´-
liwym oraz agresywnym, aby moz˙na było uzyskac´ wysokie i zadowalajac̨e
wskaźniki rozrodu. Co prawda zastosowanie klatek zmodyfikowanych w niewiel-
kim stopniu poprawiło uz˙ytkowość rozpłodową samic lisów o temperamencie
bojaźliwym i agresywnym ale ich rodzaj wpłynał̨ na temperament młodych liso´w,
zwłaszcza w grupie samic agresywnych i bojaz´liwych, gdzie uzyskano zdecydowa-
nie wyższy odsetek zwierzat̨ ciekawych — ufnych.
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Zatwierdzono do druku 9 V 2006

ANDRZEJ ZOŃ, ANDRZEJ FRINDT, PAWEŁ BIELAŃSKI, KRZYSZTOF KOSTRO

The effect of management conditions and female polar foxes’ temperament on their reproductive
performance and behaviour of young foxes

SUMMARY

The study was conducted on 3 groups of female blue foxes of aggressive, fearful and trusting
temperament, which were kept during the reproductive period in standard or modified cages. Generally,
the best reproductive indices were found in trusting females, followed by aggressive and fearful females.
The use of modified cages slightly improved the rearing performance of cubs in all the groups of females
differing in temperament. Young foxes reared by females in these cages were characterized by higher
weaning weight. There was also a higher percentage of trusting young foxes which were born to either
aggressive or fearful females.

Key words: foxes, temperament, cage, reproductive performance
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3. Do maszynopisu pracy nalez˙y dołączyć kartę zgłoszenia według wzoru podanego na kon´cu
instrukcji.

III. Układ pracy

1. Strona tytułowa (nie numerowana), kto´rej nie wlicza siędo objętości pracy, winna zawierac´:
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na dane z´ródłowe, jeśli zastosowano je w sposo´b wierny. Modyfikacje metod nalez˙y szczego´łowo opisac´.
e) Wyniki można przedstawic´ w postaci tabel lub w formie graficznej (wykresy, diagramy, zdje˛cia)
oraz ich syntetycznego opisu. Tekst opisu nie powinien powtarzac´ danych liczbowych zawartych
w tabelach.
f) Omówienie wyników. W tej części pracy nalez˙y przedstawic´ interpretacje˛ wyników badan´ w aspek-
cie oddziaływania badanych czynniko´w doświadczalnych, zgodnie z celem badan´ lub hipotezązawartą
we wstępie pracy. Wyniki nalez˙y interpretowac´ w oparciu o dotychczasowy stan wiedzy, tak by
zainteresowanemu nimi czytelnikowi pozwolic´ odrzucićlub potwierdzićhipotezębadawczą. Rozdział
ten winien siękończyć podsumowaniem i uogo´ lnieniem uzyskanych wyniko´w. Można tu zamies´cić
również sugestie dotyczac̨e kierunko´w dalszych badan´ w tym zakresie.
g) Ewentualne podziękowania.
h) Piśmiennictwo. Pozycje literatury cytowanej w pracy nalez˙y zamies´cić w porządku alfabetycznym
według nazwisk autoro´w. Każda z nich powinna zawierac´ nazwisko i pierwsze litery imion
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autora(o´w), rok wydania, pełny tytuł pracy, skro´ t nazwy czasopisma, nr tomu i zeszytu oraz pierwsza˛
i ostatniąstronępracy. Jes´li cytuje sięwięcej niż jednąpracętego samego autora(o´w) wydanąw tym
samym roku a autorzy wyste˛pują w tej samej kolejnos´ci, prace nalez˙y oznaczyc´ kolejnymi literami
alfabetu, np. 1983 a, 1983 b i zamies´cić w porządku chronologicznym. Poniz˙ej podano prawidłowy
sposo´b cytowania pozycji pis´miennictwa z czasopism naukowych, doniesien´ kongresowych i pozycji
książkowych (podręcznikowych).
Prace w czasopismach periodycznych:Jenkins K.J., Hidiroglou M. (1991). Tolerance of the
preruminant calf for excess manganese or zinc in milk replacer. J. Dairy Sci., 74: 1047 – 1053.
Prace w monografiach wielu autorów, wydawnictwach okazjonalnych, doniesieniach z sympozjo´w
i kongresów: Miller E.L. (1982). Forage protein in ruminant animal nutrition. The nitrogen needs of
ruminants. In: D.J. Thomas (Editor), Proceedings of an International Symposium on Protein Require-
ments for Cattle. Kansas State University, Kansas City, KN, pp. 254 –269.
Podręczniki i książki wielu autorów: Bock H.D., Eggum B.O., Low A.G., Simon O., Z˙ebrowska T.
(1989). Editors, Protein metabolism in farm animals: evaluation, digestion, absorption and metabolism.
Oxford, UK, Oxford University Press (1989), 452 pp.
Podręczniki i książki: Cuhna T.J. (1991). Horse feeding and nutrition. San Diego, USA, Academic
Press, Inc. (1991). Second edition, 445 pp.
3. Sposo´b cytowania literatury. Nalez˙y cytowaćwyniki badań(lub ich autoro´w) ściśle wiążących się

z tematem pracy lub stosowanymi metodami badawczymi. Liczba pis´miennictwa nie powinna
przekraczac´ 20 najistotniejszych pozycji cytowanych w teks´cie pracy. Jes´li w cytowanej pracy
występuje więcej niż dwóch autoro´w, wówczas po nazwisku pierwszego autora nalez˙y stosowac´
formę„i in.”, np. Nowacki i in. (1992). Prace nie publikowane nalez˙y cytowaćw tekście naste˛pująco:
Błoński (informacja własna) lub (Błon´ski, dane nie opublikowane).

4. Tabele powinny zawierac´ najważniejsze dane. Kolumna z lewej strony powinna zawierac´ wykaz
badanych parametro´w a kolumny w s´rodku i po prawej stronie — wyniki badan´ dla poszczego´ lnych
czynników doświadczalnych. Tabele winny zawierac´ dane liczbowe be˛dące wartos´ciami średnimi dla
zbioru obserwacji lub pomiaro´w, powtórzeń itp. oraz ich statystyczna˛ interpretacje˛ (np. błąd
standardowy, wspo´ łczynnik zmiennos´ci). Tabele oznaczone kolejnymi cyframi arabskimi nalez˙y
przesłac´ na oddzielnych kartkach. Tytuły winny byc´ zwięzłe. Opis tabel winien zawierac´ tłumaczenie
na język angielski umieszczone pod tekstem polskim. Kaz˙da kolumna winna posiadac´ nagłówek.
W celu oddzielenia kolumn i wierszy nalez˙y stosowac´ odstęp. Nie umieszczac´ linii pionowych. Linie
poziome moga˛ być użyte tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach.
Danych zawartych w tabelach nie nalez˙y powtarzac´ w postaci graficznej (wykresy, diagramy
itp.). Jes´li brak jest danych dla okres´lonego parametru, nalez˙y pozostawic´ puste miejsce. Jes´li
konieczny jest komentarz wyjas´niający, należy użyć skrótu (np. NO) a jego znaczenie wyjas´nić pod dolną
linią tabeli, np. NO — nie oznaczono lub nie wykryto. Aby oznaczyc´ istotność różnic dwóch średnich lub
interakcji czynniko´w, należy stosowac´ dodatkowąkolumnęz nagłówkiem „poziom istotnos´ci różnic” oraz
posługiwac´ sięznakami x, xx, xxx dla poziomu prawdopodobien´stwa P≤ 0,05, 0,01 i 0,001. Przy wie˛kszej
od dwóch liczbie średnich, istotnos´ć różnic należy oznaczyc´ literami umieszczonymi w tabelach za
danymi liczbowymi. Pod dolna˛ linią tabeli nalez˙y objaśnić ich znaczenie, np.:
a, b, c, d — wartos´ci w wierszach (lub kolumnach) oznaczone ro´ żnymi literami różnią się

istotnie (P≤ 0,05).
A, B, C, D — jak wyżej dla P≤ 0,01.
Interpretacja statystyczna wyniko´w winna byćadekwatna do układu dos´wiadczenia i testowanych
hipotez badawczych.

5. Rysunki i zdjęcia. Graficzne opracowanie wyniko´w badan´ w formie rysunko´w, wykresów
i diagramów winno byćdostarczone na dyskietce, wykonane na kalce technicznej lub w innej formie
gotowej do reprodukcji. Pojedynczy rysunek lub wykres winien mies´cić sięna połowie jednej strony
tekstu. Zdjęcia czarno-białe lub kolorowe o wymiarach poczto´wki powinny byćkontrastowe. Kaz˙dy
rysunek lub zdje˛cie powinny posiadac´ dołączony opis zawierajac̨y syntetyczna˛ informacjęo treści
i ewentualne objas´nienia (legende˛) w języku polskim. W teks´cie pracy powołanie sie˛ na rysunek lub
zdjęcie winno byćzaznaczone stosownym odnos´nikiem lub informacją.
Rysunki i fotografie nalez˙y składac´ w dwóch kompletach.
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6. Przy użyciu skrótów należy je objaśnić w miejscu, gdzie pojawiaja˛ się po raz pierwszy. Jednostki
miar należy podawac´ według Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. Dotyczy to ro´wnież
charakterystyki wartos´ci energetycznej pasz, kto´ra winna byc´ podawana w dz˙ulach.

7. Dodatkowe informacje. Autor pracy po otrzymaniu recenzji winien sie˛ do nich ustosunkowac´,
uwzględniwszy zawarte w nich wskazo´wki dotyczące zmian i poprawek, i w terminie maksimum
3 tygodni odesłac´ komplet otrzymanych materiało´w wraz z poprawiona˛ wersjąpracy. Nieprzesłanie
pracy w terminie spowoduje przesunie˛cie jej druku do naste˛pnego zeszytu.

miejscowos´ć data

„Roczniki Naukowe Zootechniki”
Karta zgłoszenia pracy

nr kolejny RNZ
(wypełnia redakcja)

Proszęo ocenęi druk załączonej pracy w „Rocznikach Naukowych Zootechniki”:

1. Autorzy, tytuł pracy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zgłaszający:
Imię i nazwisko
Adres miejsca pracy (uczelnia, katedra, kod, miejscowos´ć, ulica, nr) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon, e-mail, faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Propozycja działu w RNZ:
genetyka i hodowla zwierzat̨ gospodarskich
biologia, fizjologia i rozro´d zwierząt
żywienie zwierząt i paszoznawstwo
środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierze˛cej
ekonomika i organizacja produkcji zwierze˛cej

4. Oświadczam, z˙e zgłoszona do druku praca tak w cze˛ści jak i całości nie była dotąd publikowana ani
też zgłoszona do druku w innym czasopis´mie naukowym.

5. Oświadczam, z˙e treść pracy znana jest wspo´ łautorom pracy i z˙e wyrazili oni zgode˛ na jej druk
w przedstawionej postaci.

6. Zobowiązuję się do pokrycia koszto´w publikacji pracy po jej ukazaniu sie˛, zgodnie z aktualna˛ ceną
druku (NIP płatnika).

. . . . . . . . . . . . .
podpis zgłaszajac̨ego
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Czasopismo indeksowane przez baze˛ danych

POLISH SCIENTIFIC JOURNALS CONTENTS
— AGRIC.&BIOL. SCI.

prezentowana˛ w sieci INTERNET pod adresem URL (Uniform Resource
Locator):

http://psjc.icm.edu.pl

Druk: Instytut Zootechniki, Zespo´ ł Wydawnictw i Poligrafii, 32-083 Balice k. Krakowa



Kolportaż
Zamówienia na prenumerate˛ oraz sprzedaz˙ pojedynczych egzemplarzy prosimy kierowac´
pod adresem: Instytut Zootechniki, Zespo´ ł Wydawnictw i Poligrafii, ul. Sarego 2,
31-047 Krako´w. Cena: prenumerata roczna krajowa 40,00 zł.


