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Wpływ tłuszczu pokarmowego na skład chemiczny
ołazprofil kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch
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Efektylvnośó odchowu prosiąt w znaczl7ym stopniu
uwarunkowana jest ilościąi jakościąmleka loch. Wy-
niki licznych prac doświadczalnych wskazują że skład
chemiczny mleka loch może być skutecznie modyfi-
kowany na dr o dzę żylvieniow ej p opr zez wprowadze-
nie do dawki pokarmowej odpowiednich składników
(20,22,24). Stwierdzono, że stosując dodatek nośni-
ków energii w okresie okołoporodowym dla loch uzy-
skuje się wzrost zawartośct lipidów w siarze i mleku
(4,9), co ma duże znaczenie dla rozwoju prosiąt ze
względu na stwierdzonę wyczerpyłvanie się zapasu
glikogenu już po upływie 72 godzin po urodzeniu.
Dodatek energii do dawek dla loch stosowany w ńż-
nych terminach przed porodem (na 5 lub 35 dni) po-
woduje nagromadzanie się w organizmie prosiąt znacz-
nych ilości glikogenu (3). Duża zawartość wielonie-
nasyc onych kwas ów tłusz c zowy ch or az wy ższa ener -

getyczność mleka loch otrzymujących w diecie oleje
roślinne korzystnie wpływają na wzrost i rozwój od-
chowyrvanych prosiąt ( 1 3, 1 9). Prosięta karmione mle-
kiem o wyższej koncentracj ttŁuszczu i wielonienasy-
conych kwasów th,rszczowych są odpomiej szę na dzia-
łanie stresu pourodzeniowego, szybciej rosnąi cechu-
ją się \epsząprzeżywalnością ( 1 6, 1 8).

Celem badań było określenie wpływu dodatku dwu
różnychtŁuszczów w dawce pokarmowej dla wysoko-

prośnych i karmiących loch na skład chemiczny ich
siary i mleka.

Matetiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na 38 lochach rasy pbz,

pochodzących z chlewni ZD IZ Odrzechowa k/Rymanowa
Się

:i'.
( 1 7), granulowanymi mieszankami pełnoporcj owymi przy
stałym dostępie do wody z poideł automatycznych. Mie-
szanki pier-wszej grupy loch, skarmiane w okresie od 70 do

90 dnia ciĘy oraz od 91 dnia ciĘy do 42 dnta laktacji
zawierały w swoim składzie odpowiednio 40ń i 6oń tłusz-
czll ltyltzacyjnego. W grupie drugiej, w analogicznych
okresach, skarmiano mieszanki zawierające 4 t 60ń o|eju
lnianego. Skład oraz wartość pokarmową mieszanek pa-

szowych przedstawiono w tab. 1. Zgodnie z przyjętąna
fermie technologią lochy w okresie prośności przebywały
w klatkach grupowych (po 4lub 5 sztuk) i otrzymywały 3

kg mieszanki na dobę. Na dwa tygodnie przed terminem
porodu maciory przemieszczano do kojców indywidual-
nych, LochY zarówno wysoko prośne, jak i karmiące, do

42 dnia laktacji otrzymywały dziennie 6 kg mieszanki.
W celu określenia składu chemicznego, siarę pobierano

po upływie 24 godz. od wydalenia łozyska, natomiast mle-
ko 3 godz. po rannym odpasie w 5 1,22 dniu laktacji. Próbki



w ilościach ok. 100 ml pozyskiwano pTzez ręczne zdalanle
wszystkich gruczołów mlekowych po uprzednim domię-
śniowym podaniu 20 1.m, syntetycznej oksytocyny. Pod-
stawowy skład chemiczny siary i mleka oznaczano klasycz-
nymi metodamiprzy pomocy aparatu milko-Scan I04 (Al
S N. Fooss Electric Dania). Skład kwasów tłuszczowych
w paszy, sl,arzę i mleku określano
metodą chromatografii gazowej za
pomocą aparatu Varian 3400 po
uprzedniej ekstrakcji lipidów metodą
opisaną przezFolcha i wsp, (6). Ze-
brane wyniki poddano anallzie staty-
stycznej za pomocą analizy warian-
cjt or az testu D-Duncana wykorzysfu -
jąc program komputerowy Statgra-
phics Plus 4.0.

Wynikii omówienie

O warlości odżywczej ttuszczy
stosowanych w dawkach pokar-
mowych, decyduje obecność w ich
składzie wielonienasyconych kwa-
sórv tłuszczowych, szczegolnle
NNKT. Stwierdzono. ze wprowa-
dzenie do dawki pokarmowej ole-
jórv roślinnych lub oleju pozyski-
wanego z ryb morskich, zwiększa
poziom wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych w mleku krów
(1,3),loch (12) i ludzi (10).

Zastosowane w niniejszym do-
świadczen iu tłuszczę wpłynęły
modyfikująco na skład lipidowy
mieszanek (tab. 1). Olej lniany w
p orównaniu do tłuszc zu uĘIizacy j -
ne go zwięk szał w mięszankach za-
wartość nienasyconych kwasów
thlszczowych (UFA), szczególnte
wielonienasyconych (PUFA) z ro-
dziny n-3 oraz znacznię obntżał
sto sunek wielonienasyconych
kwas ów tłlszczowy ch z r o dziny n-
6 do n-3.

Nie obserwowano wpływu
tł \tszczu,w mieszankach na zaw ar -

tośc suchej masy, białka, tłuszczu
ipopiołu w siarze oraz mleku loch
{ttib. 2 i 3), Zbliżone wyniki uzy-
skali Kamyk i Walkiewicz (11)
przy żywieniu loch paszaml na-
ihlszczany mi olej em rzep akowym
!ub smalcem. Wymienieni autorzy
rlie obserwowali istotnego wpĘwu
zasto s owanego rodzaj u tŁuszczu na
zaw artośc białka całkowiteg o oraz
tłuszcztt,zarówno w siarze jak i w
mleku. Z drugiej strony Wielbo
(.23) wykazał wzrost poziomu li-

pidów w mleku loch żywionych smalcem wieprzowym
i tłuszczem standaryzowanym w p orównaniu do lo ch,
którym p o dawano mi e s zanki z udztałem Łoj u i ol ej u rze -

pakowego. W obecnym doświadczeniu stwierdzono na-
tomiast, że lochy otrzymujące w mieszankach tłuszcz
lĘltzacyjny produkowĄ siarę o istotnie vnryższej za-

Tab. 1. Skład (%), wartość pokarmowa oraz zawartość kwasów tłuszczowych (7o

sumy kwasów) w stosowanych mieszankach pełnoporcjowych

Objaśnienia: ') suma kwasów tłuszczowych nasyconych, 2)- suma kwasów tłuszczowych
jednonienasyconych, 3) suma kwasów tłuszczowych wielonienasyconych ł-d ł) suma
kwasów tłuszczowych wielonienasyconych ł-ć[ s) suma kwasów tłuszczowych wielo-
nienasyconych,

31,4

10,0

5.0

17,0

10,0

2,0

4,0

11 ,91

132,69

82,06

65,79

7,27

6,11

5,74

4,38

41,56

32,42

2,93

23,09

26,02

7,88

22,0

30,4

5,0

13,0

12,0

6,0

3,0

6,0

2,0

0,6

1 00,0

45,11

34,29

2,01

18,59

20,06

9,26

13,05

172,32

60,43

82,56

7,92

6,21

8,50

5,41

12,00

131 ,20

63,46

6i,80

7,29

6,28

5,55

4,42

4,0

12,0

15,0

10,0

3,0

6,0

2,0

0,6

100,0

13,03

171,13

51,55

85,44

8,15

6,36

8,29

5,39

300

174

2,0

0,6

100,0

16,69

17,91

34,78

30,62

65,40

0,88

16,84

27,39

38,05

27,71

65,77

0,73



Tab. 3. Wpływ rodzaju tłuszczu na skład kwasów tłuszczo-
lv__vch w siarze (o/o sumy kwasów)

Objaśnienia: a, b rożnicę istotne przy p < 0,05; A, B - przy
p < 0,01

,lWeti .20_02, 58 {2)

w arto ś c i Iakto zy (tń . 2) . Zalę żno ś ci taki ej ni e p otwi er-
dziĘ badania Kamyka i Walkiewicza (11).

Wykazano również, że zawartość kwasów tŁuszczo-
wych w siarze i mleku loch jest ściśle uzależniona od
j ako ś ci thszczu zasto s owane go w dawc e pokarmowej
(8, 14, 2I).Takązależność obserwowano w niniejszych
badaniach. Użyte do sporządzania mieszanek pełno-
dawkowych rodzĄe tłuszczu spowodowały istotne
rożnice w składzie kwasów tfuszczowych zarówno sia-
ry (tab. 4), jaki mleka (tab.s) loch, W siarze loch otrzy-
mujących dodatek oleju lnianego w mieszankach pa-
szowych stwierdzon o niższązawartośó kwasów nasy-
conych, szczególnie kwasu C14:0 i C16:0 oraz jedno-
nienasyconych, głównie C18:1. W obrębie wielonie-
nasyconych kwasów tŁuszczowych, w porównaniu do
s iary 1o ch żywionych p aszą zaw 1,eraj ąc ą tłu s zcz utyli-
zacyjny, występowały istotnie wyższe poziomy kwa-
sów: Cl8:2, CI8:3 i C20:5 (EPA). Stosunek zaś kwa-
sów z rodzin n-6 do n-3 wynosił jak 1 : I,I. Z kolei
dodatek tłuszczu utylizacyjnego do paszy spowodo-
wał w siarze istotny wzrost kwasów jednonienasyco-
nych oraz wielonienasyconych, szczególnie : yCI8 3,
C20:4 oraz C22:6 (DHA). Stosunek natomiast wielo-
nienasyc onych kwas ów tŁuszc zowy ch z r o dztn n- 6 do
n-3 kształtował się na poziomie jak 1:8,88.

Podobne różntcę w składzie kwasów tłuszczowych,
zalężnę od zastosowanego źródła kwasów w dawce
pokarmowej obserwowano rownież w mleku loch.
Zawartość kwasów jednonienasyconych nie uległa
zasadniczym zmianom. Etienne i wsp, (5) wykazali,
żę tłllszcz mleka loch charakteryzuje się wyższym
udziałemnasyconych kwasów tłuszczowych w porów-
naniu do tłuszczu siary. W obecnych badaniach wyka-
zano równteż, że w piątym dniu laktacji mleko loch
obu grup cechowało się istotnie wyższązawarlością
nasyconych kwasów tłuszczowych od C8:0 do C14:0
w porównaniu do siary. Mleko pochodzące od loch,
którym podawano w mieszankach olej lniany zawie-
rało istotnie więcej wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (26,3-30,5'Yo) niż mleko loch otrzymujących
tłuszcz utylizacyjny (I2,2-I3,2%). Na zjawisko to
wywierał wpływ znaczny wzrost poziomu kwasu li-
nolenowego (C18:3), Wzrost zasobności mleka loch
żywionych pasząz dodatkiem oleju rzepakowego w
niezbędne nienasycone kwasy tŁuszczow e obsetwował
równtęż Wielbo (23). Z kolei Miller i wsp. (I5) oraz
Friend (7) podając lochom karmiącym olej kukurydzia-
ny obserwowali wzrost zawartości kwasu linolowego
(C18:2) i linolenowego (C18:3) w tkance tłuszczowej
prosiąt.

Uzyskane wyniki wskazują że dodatek oleju lnia-
nego do mieszanek paszowych dla loch w okresie cią-
ży ilaktacji zwiększa udział niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tŁuszczowych, szczegóInię z rodziny n-
3 (kwasu linolenowego i eikozapentaenowego) w sia-
rze i mleku oraz zmienia proporcje kwasów PUFA n-
6 do n-3 w kierunku korzystnym dla wzrostu i rozwo-
ju prosiąt.

Tab.2. Wpływ rodzaju tłuszczu na skład chemiczny siarv (7o)

Objaśnienia: a,b - różnica istotna przy p < 0,05

sucha masa

Białko całkowite

Tłuszcz całkowity

La ktoza

Pop iół

23,01

9,32

9,84

3,28u

0,57

22,37

9,54

9,32

2,glb

0,60

C8:0

C10:0

C12:0

C14:0

G16:0

Gl6:1

C18:0

C18:1

C18:2

yC18:3

C18:3

C20:0

C20:4

C20:5

C22:0

C22:1

C22:6

sFA

MUFA

PU FA

PU FA n-3

n-6/n-3

0,019

0,1 03

0,167

2,354,

21,315^

4,216

7,474

41,925A

13,051A

0,355A

1 ,598A

0,092

0,678A

0,1 71A

0,049

0,077

0,1 88.

37,573^

46,380A

16,047A

1 ,956A

8,881 A

0,018

0,105

0,132

1,809b

22,gglB

3,259

6,763

30,2228

17,4348

0,188B

15,992B

0,082

0,326B

0,467B

0,040

0,058

0,110b

31,940b

33 ,541 
B

34,5198

16,571B

1 ,100B



Tab. 4. Wpływ rodzaju tłuszczu na skład chemiczny mleka (%)

sucha masa

Białko ogólne

Tłuszcz całkOtłity

Laktoza

Popiół

20,22

5,44

10,06

4,17

0,55

19,98

4,84

10,16

Ą,23

0,75

20,71

5,50

10,02

4,62

0,57

20,54

4,82

10,26

4,68

0,78

Tab. 5. Wptyw rodzaju tłuszczu na skład kwasów tłuszczo-
wych w mleku (7o sumv kwasów)
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PUFA n-3

Objaśnienia:jak w tab. 3.


