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Summary

Experiments were ćarried out to estimate the possibilities of stimulating the fecundĘ of sows bY adminis-
tering different amońnts of synthetic P-carotene at dif]
acid as The mos
synthet ows from
which i cid from
lower numbers of still-born pigs (0.18) were observed
These differences were statiŚtióaliy significant. Sołt s receiving synthetic P-carotene (grouP II) in fodder exhi-

bited a higher degree of fecundit} ęle.lUl,than the animals in the control group (68.3%)-

Kelłvordsl sows, fecundiĘ B-carotene, folic acid.

Liczba zywo urodzonych prosiąt w miocie decydu-
je.o wydajności loch i w końcowym efekcie o wielko-
ści produkcji. Wykorzystanie możliwości genetycz-
nych loch w watunkach produkcyjnych jest w duzynr

nych prosiąt. Wyniki innych eksperymentów o charak-
terze flzj ologicznym (6, 1 3 ) wykazaĘ, ze me ch anizmy
działanlatych substancji sąróżne. Stwierdzono, ze syn-

n w ilości 200 mg
aszy 14 dniprzedp
eń owulacji u loch

tek 4 mg/kg kwasu foliowego od momentu pokrycia
do 30 dnia ciĘy obniżał istotnie zamieralnośc zarod-
ków (4, 5); wynikiemczęgo zwiększała się w każdym
przypadku Iiczba prosiąt w miocie.

Najlepsze efekty produkcyjne w postact wyższej
Iiczby żywych zarodków u macior w 30 dniu ciąży

oSoW
,żep
zając

nie miało negatywnego wpływu na zdrowotność zwie-
rząt ocentanej na podstawie wybranych wskaźników
biochemicznych (5, II, 12).

Celem badań było ustalenie poziomów i okresu sto-
sowania syntetycznego B-karotenu i kwasu foliowe-
go, które pozwolą na maksymalne zwiększenie plen-
ności loch.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w 199'7 r. w P.P.H. ,,Felma-
p01".
Wbp
rzęta
świadczalnych (6 powtórzeńpo 10 sztuk w każdej grupie).

Wszystkie lochy otrzymywały tą samą mieszankę pod-

sol pastewna (0,3), premiks LP (1). Wartośc energetyczna
mieszanki wynosiła 11,6 MJ, zawartość białka ogólnego
1 4,3 oń, |lzy ny o gólnej (0,] o/o), metioniny z cystyną (0, 5 %),

wapnia (0, ku sodu
(0,5oń). Dz a sztukę
od odsadze 84 dnia
ciąży. W 85 dniu prośności zwiększono dawkę dzienną do

3,5 kg mieszanki aż do momentu wyproszenia.
Układ doświadczenia przedstawiono w tab. l. Grupy

doświadczalne rożniły się ilością dodawanego syntetycz-
nego B-karotęnu oraz czasem jego stosowania. Maciorom
z grupy II podawano syntetyczny B-karoten w ilości 200 mg
dziennie na szfukę od odsadzenia do pokryc ia i przez l4 dni
ciąży. Świnie z grupy III otrzymywały od odsadzenia do

pokrycia przez okres 6-7 dni 400 mg dziennie na sztukę
Śyntetyczne go P-karotenu. Lochom z grup doświadczalnych
(II i ilD w okresie od pokrycia do wyproszenia podawano
dodatkowo 4 mg kwasu foliowego na 1 kg mieszanki. Lo-
chy z grupy I (kontrolnej) otrzymywaĘ rnieszankę bez do-
datków.



Tab. 2. WpĘlv dodatku kwasu foliowego i B-karotenu na tyniki produkcyjne (n :

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki produkcyjne po-

dano w tab. 2. Najniższą płodność
obserwowano w grupie kontrolnej i
III, w których lochy otrzymywały
dziennie 400 mg syntetycznęgo B-
-karotenu od odsadzenia do pokrycia.
Wynosiła ona odpowiednio 68,3 i
7I,7oń. Najwyższą płodnośc }\ryno-
szącą76,70ń zanotowano w grupie II,
w której podawano syntety czny B -ka-
roten w ilości 200 mg dziennie od
odsadzenia do pokrycia i 14 dni po
pokryciu. Podobne wyniki uzyskano
w innych badaniach, w których do-

180, i + s)

Tab. 1. Układ doświadczenia

Objaśnienia: a, b istotność przy p < 0,05, A, B przy p < 0,01.

W 30 dniu ciąży od 10 loch zkażdej grupy pobrano krew
i w surowicy oznaczono poziom Ca, Ę mocznika, trans-
amlnaz alaninowej i asparaginianowej oraz glukozy i
cholesterolu, celem określenia zdrowotności zwierząt, kto-
rym podawano w dawce składniki ponad przyjęte zapotrze-
bowanie. Aktywność A1AT i AspAT oznaczano przy lży-
ciu testów analitycznych Biotest Aminotransferases AST-
-ALl Lachema Diagnostica (Czechy), a koncentracja Ca,
P, glukozy i mocznika w surowicy krwi mierzonabyłaprzy
pomocy biochemicznych zestawów anality cznych produk-
cji POCH Gliwice.

Podstawowymi parametrami określaj ącymi wydaj ność
loch w przeprowadzonym doświadczeniu była ljczba żywo-
i mańwo urodzonych prosiąt orazichmasa w drugim dniu
życia.

Wyniki badań oplacowano statystycznie metodąjedno-
czynnikowej analizy wariancji, a istotność rożnlc okreś]o-
no testem wielokrotnego rozstępu Duncana (14),

datekB-karotenu do mieszanki pasz treściwych dla loch
wpłynął istotnie na wzrost płodności (2, 13), W trak-
cie trwania doświadczeniaze względu na choroby koń-
czyn wybrakowano 5 loch; l lub 2 sztuki w grupie
doświadczalnej.

Najwyższą liczbę zywo urodzonych prosiąt wyno-
szącą średnio 11,3 sztuki w miocie zanotowano w gru-
pie II. Warlości te dla miotów lochzgrup I i III wyno-
siły odpowiednio 70,36 oraz 10,63 i były one istotnie
niższe w porównantu zliczębnościąmiotów macior z
grupy II. W grupie Iliczbaprosiąt marlwo urodzonych
wynosiła 0,93 szt. wmiocie, aw grupach II i III warto-
ści te były wysoko istotnie niższe i wynosiły 0,1 8 oraz
0,24 szt. Masa ciała prosiąt w drugim dnilżyctabyła
zbliżona we wszystkich grupach eksperymentu i wa-
hała się od 7,42 (grupa II) do 1,45 kg (grupa II).

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzic,że dodatek syntetycznegoB-karotenu w ilości 200



Tab. 3. Wskaźniki biochemiczne surowicy krwi loch (n : 30, i + s) tego środka wynoszącej 400 mg
dziennie przez okres 6-7 dni przed
pokryciem było prawdopdobnie
okresem zbyt krotkim i dlatego nie
uzyskano korzystnych efektów, Istot-
nie wyższąpłodność stwierdzono w
grupie II (200 mg B-karotenu na
dzieńlszt.), w ktorej stosowano niz-
szą dawkę karotenu przez dłuższy
okres czasu w porównaniu z pozo-
stałymi grupami doświadczalnymi.
Podawanie lochom od pokrycia do
wyproszenia dodatkowych ilości
kwasu foliowego zmniejszyło liczbę
martwych prosiąt w miocie.

Najlepsze efekty produkcyjne dało
równoczesne podawanie lochom 200
mg syntety czne go B -karotenu dzien-

na liczbę prosiąt w miocie.
Dodatek kwasu foliowego (4 mglkgmieszanki) do

diet macior z glxp II i III stosowany w okresie od po-

ność. Podobne wyniki uzyskali Fuchs i wsp. (4, 5).

Wpływ dodatku kwasu foliowego na obniżenie stop-
nti zamtęr alno ś c i pł o dó w p o tw i erdz aj ątakże naj now -

sze badania innych autorów (7, 8).

W tab, 3 zestawiono wyniki wybranych wskazni-
ków biochemicznych oznaczonych w surowicy krwi,
Wszystkie badane wskaźniki mieściły się w granicach
norm przyjętych dla zwl,erząt zdrowych (15). Dane te

dowodzą że podawanie dodatkowych ilości synteĘcz-
nego P-karotenu i kwasu foliowego (znacznie prze-
kt aczaj ący ch zap otr zebo w ani e p o d aw an e w norm ac h)

nie wywarło negatywnego wpłlłvu na zdrowotnośó
zwterząt. Podobne warlości w zakresie oceny wskaź-
ników biochemicznych w surowicy krwi uzyskano
podczas wcześniej przeprowadzonej serii badańo cha-
r aktęrzę fizj olo gtcznym ( 1 3 ).

podsumowanie

Przeprowadzonę badania wykazują że najlepsze
efekty w postaci wyższej ltczby urodzonych prosiąt
otrzymuje się przy Łącznym zastosowaniu syntetycz-

nie od odsadzenia do pokrycia i następnte przez 14

dni po pokryciu oraz 4 mg/kg mieszanki kwasu folio-
wego od pokrycia do wyproszenia.
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Ciąża rzekoma pojawia najczęściej u suk w pier-wszych miesiącach po wy-

stąpieniu rui Charakteryzuje się ona często zmianązachowania zwierzęcia prze-

jawiającą się w agresywności, nadmiemej ak§,,wności lub otępieniu U 32 suk, u

których występowała permanentnie ciąża rzekoma zastosowano cebergoline

preparat hamujący 1aktację, w dawce 5 pg/kg masy ciała (0,1 ml/kg) jeden raz

dziennie przez 5 kolejnych dni. Wszystkie suki uprzednio były owariektomizo-

wane. Wyniki bardzo dobre lub dobre wg oceny właścicieli zwlerząt notowano

po leczeniu u 50% suk, zadowalające u 36%. Tylko ujednego zrłierzęcia po

leczeniu poziom prolaktyny w plazmie kr-wi odbiegał od wartości prawidłowej,

G.


