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Istotna rola witaminy A w regulowaniu procesów
rozrodczych została w pełni udokumentowana w ba-
daniach naukowych i potwierdzona w praktyce. Nie-
wiele jest podobnych badań nad roląB-karotenu w re-
produkcji zwl,erząt. Głównym tego powodembyło za-
łozenie, że składnik ten jest jedynie prekursorem wi-
taminy A. Pogląd ten zmieniłybadania Lotthammera
(13), które wykazały specyficzny wpływ B-karotenu
na procesy rozrodcze u bydła.

Badania potwierdziĘ również bezpośredni, korzyst-
ny wpływ B-karotenu na r ozr odczo ść loch, Stwierdzo-
no, że powoduje on wzrost poziomu specyficznych
białek w macicy, stymulujących przeżywalność em-
brionów (.4) oraz zwiększenie sekrecji progesteronu
przęzjajniki (2I). B-karoten podany lochom w roż-
nych okresach ich cyklu reprodukcyjnego zwiększał
również aktywność płciową wskaźnik zapłodnteń,
przeżywalność zarodków oraz liczbę urodzonych i
odchowanych prosiąt w miocie (3, 5, 8, 9,15,I]).

Badania nad wpływem B-karotenu na użytkowość
rozrodcząkoncentrowały się głównie na samicach,
natomiast ograntczona jest liczba prac dotyczących roli
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tej prowitaminy w regulowaniu procesów rozrodczych
samcóą w tym knurów. W nielicznychbadaniach z
tego zakresu stwierdzono, żeB-karoten podany knur-
komw okresie ich odchowu, wyłvarł istotny, pozytyw-

mem (10). U knurów stadnych, otrzymującychprzez
jeden miesiąc B-karoten, obserwowano wzrost fied-
nak staĘsĘcznie nieistotny) koncentracji i ogólnej licz-
by plemników w ejakulacie (11).

Według Folmana i wsp. (7)na efektywność B-karo-
tenu w rczrodzie zwierząt wpływa sezon, w którym
jest on podawany.

RolaB-karotenu w rozrodzie świń została określo-
na przede wszystkim u loch. Niewiele jest natomiast
danych dotyczących wpływu tej prowitaminy na pro-
cesy rozrodcze knurów, co było przedmiotem prezen-
towanychbadań.

Mateliał imetody
Badaniami objęto łącznie B0 młodych knurów linii 990.

Test żywieniowy, trwający od 70 do 180 dnia zycia knur-
ków, przeprowadzono w dwóch okresach: l okres - od
czerwca do września, II okr-es od stycznia do kwietnia,



Do 70 dnia życia knurki zywiollo jednakową mieszan-
ką. W 70 dniu podzielono je na dwie grupy (kontrolną i
doświadczaln{, po 20 knurków w grupie, Podziału na gru-
py (w kazdym okresie testu) dokonano metodą analogów,
tj. z jednego miotu do każdej grupy przydzielono jednego
knurka. W okresie testu knurki grupy kontrolnej otrzymy-
wały standardową mieszankę pełnoporcjową bez dodatku

B-karotenu, natomiast grupy doświadczalnej z dodatkiem
20 rngP-karotenu na kg mieszanki.Zawartość witaminy A
w mieszankach dla obu grup była jednakowa (7700 j.m./
kg) i mieściła się w granicach norm zalecanych dla rosną-
cych świń (1). Mieszanki w formie granul przygotowano
nakażdy okres testu. Skład chemiczny mieszanek pełno-
porcjowych stosowanych w poszczególnych okresach te-
stu był bardzo zbliżony, a średnie warlości podano w tab, 1.

Knurki utrzymywano indywidualnie i stosowano zywienie
normowane, zwiększając dzienną dawkę paszy wTaz ze
wzrostem masy ciała.

W 70 i 1 80 dniu życia knurków (początek i koniec testu)
określono ich masę ciała oraz przyrosty dzienne i wyko-
rzystanie paszy w okresie testu. Określono również indeks
s elekcyj ny o c eny przy ży ciowej knurków, uwz ględn i aj ący
przyrost dzl,enny do 1B0 dnia oraz procentową zawallośc
mięsa w tuszy, oznaczonąprzyżyciowo aparatem ultra-
dźwiękowym w 180 dniu ich życia.

W 70 i l80 dniu zycia dokonano pomiaru jąder knurków
i wyliczono ich objętość (22). Po zakończonym teście (od
180 dnia życla) knurki przyuczono do wykonywania sko-
ków na fantom i rozpoczęto pobieranie nasienia metodą
manualną, Podczas pobierania nasienia oceniono aktyw-
ność płciową samców, mierzonąliczbą skoków, czasem od
zainteresowania do skutecznego wspięcia na fantom oraz
czasem ejakulacji.

Tab. 1. Skład chemiczny mieszanek pełnoporcjowych

Energia metaboliczna (MJ)

Sucha masa (g)

Popiół surowy (g)

Białko ogólne surowe (g)

Tłuszcz surowy (g)

Włókno surowe (g)

Bezazotowe wyciągOwe (g)

Lizyna (g)

Metionina (g)

Metionina + cystyna (g)

Treonina (g)

Witamina A (i.m.)

B-karoten (mg)

13,0

879

49,9

191

18,8

27,0

592

10,1

3,6

6,4

6,7

7700

0,62

13,0

880

51,4

190

18,7

26,7

593

10,6

3,6

6,6

6,5

7700

20,69

Bezpośrednio po uzyskaniu i przesączeniu ejakulatu
określono: objętość ejakulatu, procent plemników o tuchu
postępowym, koncentrację plemników w l cm3 (metodą
cytometryczną w komorze Biirkera) oraz ogólną liczbę
plemników w ejakulacie. Na sporządzonych preparatach
oznaczono zmiany morfologiczne główne i podrzędne plem-
ników (2) oraz stopień uszkodzenia akrosomu (18). Test
osmotycznej oporności błon akrosomalnych plemników
(ORT) przeprowadzono wg Schillinga i Vengusta (19) i
wyliczono zewzoru,.

ORT : Il2 |% NAR w 300 mOsm (dla 15 min) + Yu

NAR w l50 mOsm (dla 120 min)]
(NAR - % plemników z prawidłowym akrosomem).
W plazmie nasienia, uzyskanej po odwirowaniu pĘnnej

frakcj i nasienia, oznaczono aktywność aminotransferazy
asparaginianowej (AspAt), Do czasu wykonania oznaczęń
plazmę przechowywano w ternp. -20'C.

Podstawowe składniki pokarmowe w paszach oznaczo-
no metodami standardowymi, a aminokwasy na automa-
tycznym analizatorzę firmy Beckman. Witaminę A ozna-
czono metodąHPLC, B-karoten wg polskiej norTny (16), a

aktywność AspAt metodą kinetyczną. Aktywność AspAt
przeliczono na 1 x 109 plernników,

Wyniki opracowano statystycznie za pomocą programu
STAfISTICA PL, stosuj ąc dwuczynnikową analizę warian-
cji uwzględniającą wpływ grupy żywieniowej, okresu te-
stu oraz wzajemnych interakcji między nimi,

Wynikii omówienie

Srednia masa ciała knurków w dniu rozpoczęciate-
stu żyłvieniowego (w 70 dniu życia) wahała się w gra-
nicach 22,5-20,7 kg (tab, 2). Knurki grupy kontrolnej
(K) uzyskały średnio (zalt II okres testu) o 4%o więk-
s z e dob owe przyro sty m asy ciała i zuffi aĘ na kg pr zy -

rostu o 4,5 Yo mniej paszry niz ich analogi z grupy do-
świadczalnej (D), otrzymujące B-karoten w mieszan-
ce (p < 0,01). W konsekwencji knurki grupy K w 180
dniu zycia (koniec testu) osiągnęły o 4,6 kg większą
(p < 0,01) masę ciała w porównaniu z knurkami gru-
py D. Schoene i wsp. (20) stwierdzili natomiast, że
dodatek witaminy A lub P-karotenu do dawek dla ro-
snących świń nie miał istotnego wpływu na ich tempo
wzrostu i wykorzystanie paszy. Mięsność fusz w obu
grupach była jednakowa, w związku z tym, udział
mięsa w przyroście knurków otrzymujących B-karo-
ten w dawce (grupa D) był większy ntż w przyroście
knurków kontrolnych, Indeks oceny przyżyciowej
knurków grupy K był nieco wyższy niż grupy D i od-
zwierciedlał jedynie rożnice w tempie wzrostu pomię-
dzy grupami.

Rozpatrując wpływ sezonu na uzyskane wyniki
(tab.2) należy stwierdzió, że w okresie zimowo-wio-
sennym (II okres testu) lepsze (p < 0,01) było tempo
wzrosfu knurków i wykorzystantepaszy na kg przyro-
stu oraz wyższy (p < 0,01) indeks selekcyjny oceny
przyżyciowej niż w okresie letnim (I okres testu). Dla
wszystkich wyżej omawianych cech interakcja gru-
pa zywieniowa x okres testu była statystycznie nie-
istotna.



Tab. 2. Tempo lyzrostu, wykorzystanie pasz1,, mięsność tusz oraz indeks selekcyjny knurków (n : 20)

Cechy

Różr
l

Masa ciała w 70 dniu życia (kg)

Masa ciała w 180 dniu życia (kg)

Przyrosty dobowe w teście (g)

Wykorzystanie paszy (kg/(g)

Mięsność tusz (%)

lndeks selekcyjny oceny przyżyciowei (pkt)

21,3

108

734

2,99

59,3

120

21,3

105

710

3,21

58,6

115

22,5

120

836

2,76

58,1

127

20,7

11Ą

793

2,82

58,8

,l24

0,64

1,5

11,7

0,04

0,38

2,0

-0,90

-4,6**

-32**

0,13**

0

-3,8

-0,30

-1 0,6* *

-92**

0,31 * *

0,60

-7,5**

Objaśnienia: różnice statystyczne: ** P < 0,01; intcrakcja grupa x

Wartości przedstawione w tab.3, jak i ich duża
zmienność, są charakterystyczne dla młodych (6-1-
miesięcznych) knurkow. Objętość jąder knurków grup
K i D w 70 dniu życia (początek testu) nie różniła się
statystycznie istotnie. Natomiast w 180 dniu zycia ob-
jętość jąder knurków żywionych mieszanką, dodat-
kiemB-karotenu była o 30 cm3 większa (p < 0,05) w
porównaniu z knurkami grupy kontrolnej. Istotnie
większą powierzchnię j ąder knurków otrzymuj ących
w okresie odchowuB-karoten w mieszance - w porów-
naniu z grupąkontrolną- stwierdzili również Kawęcka
i wsp. (10). Między wielkościąjąder a cechami nasie-
nia isfirieje dodatnia zależnośc (I2,14), co znalazło rów-
nież potwierdzenie w niniejszych badaniach. Okres, w
którym przeprowadzono test żyvieniowy nie miał istot-
nego wpływu na objętość jąder knurków w 180 dniu
ichżycia. Róznica, na korzyśc okresu I (letniego), była
niewielka (18 cm]) i sta§stycznie nieistotna.

B-karoten wlłvarł korzystny wpĘrv na aktyłvność
płciową knurkow. Knurki grupy doświadczalnej charak-
teryzowŃy się o 61 sek. krótszym (p ś 0,05) czasem
do skutecznego wspięciana fantom otazo 17 sek. dłuż-
szym czasem ejakulacji w porównanluzknurkami kon-
trolnymi. Aktywność płciowa knurków poddanych te-
stowi w okresie zimowo-wiosennym (II okres), aszcze-
gólnie grupy D, była znacznle większa niz w okresie
letnim (I okres). U samców z II okresu testu żywienio-
wego statysĘcznte istotnie (p < 0,01) Wotszybyłczas
do skutecznego wspięcia na fantom oraz dŁuższy (p <
0,01) czas ejakulacji w porównaniu z samcami podda-
nymi testowi w I okresie. Należy podkreślić, że akĘw-
ność płciowa odznacza się dużą zmiennością osobni-
czą, co również potwierdzono w niniejszych badaniach.

Stwierdzono, że B-karoten wpłynął korzystnie na
cechy nasienia knurkow. Różnice w ogólnej ltczbie t

koncentracji plemników, na korzyść knurków otrzy-
mujących B-karoten, wynosiły odpowiednio I1, i 1 Y"

fiednak tożn,l,ce były statystycznle nieistotne). Obję-
tość ejakulatu, odsetek plemników o ruchu postępo-
wyIn oraz z prawtdłowym akrosomem były również

okres testu nieistotna, SEM - błąd standardowy

nieco większe w ejakulatach grupy doświadczalnej.

B-karoten zapobtegał zmianom w budowie morfolo-
gicznej plemników, W ejakulatachknurków grupy do-
Świadczalnej, stwierdzono istotnie (p ś 0,05) mniej-
szy odsetek plemników zę zmianami morfologiczly-
mi głównymi i podrzędnymi ntżw ejakulatach knur-
ków grupy kontrolnej. Ocena akrosomu plemników w
różny chciśnieniach osmotycznych (ORT) j est również
nieco korzystniejsza dla knurków otrzymujących B-ka-
roten w dawce. Aktywność aminotransferazy aspara-
ginianowej (AspAt) w plazmie nasienia ocenianych
knurków wskazuje, że B-karoten w istotny sposób za-
pobiegał strukturalnym uszkodzeniom błon komórko-
wych plemników. W efekcie tych uszkodzeń docho-
dzi do wycieku AspAt z plemników do plazmy, Ak-
tywność tego enzymu w plazmie nasienia knurków
żywionych mieszanką z dodatkiem B-karotenu była
mniejsza (p < 0,01) ntżw plazmte nasienia knurków
kontrolnych. Korzystny wpływ B-karotenu na cechy
nasienia knurków wykazały również badania Kawęc-
kej i wsp. (10). Autorzy stwierdzlli, że odsetek plem-
nikow Źę zmianami morfologicznymi otaz z uszko-
dzonym akrosomem był istotnie mniejszy w ejakula-
tach knurków otrzymującychB-karoten w okresie od-
chowu, w porównaniu z knurkami kontrolnymi.

Warto ści cech nasien la w po szcze gólnych okresach
testu wskazlją że większym odsetkiem plemników
ze zmianami morfologicznymi, szczegolnie wadami
głównymi (p < 0,01), charakteryzowaŁy się knurki
poddane testowi w II okresie (styczeń-kwiecień). W
plazmte nasienia tych zwierząt stwierdzono równiez
istotnie (p < 0,01) większą aktywność AspAt, suge-
rującą większą liczbę plemników z uszkodzęniami
błony komórkowej, natomiast plemników z prawidło-
wym akrosomem był istotnie większy (p < 0,01) niż
w ejakulatach knurków z I okresu testu. Warlości po-
zostałych cech nasienia były bardzo zbltżone w po-
szczegolnych okresach testu.

Interakcja gfupa żywieniowa x okres testu dla
wszystkich cech nasienia, podobnie jak dla wielkości



Tab. 3. Objętość jąder, cechy aktywności płciowej i cechy nasienia knurków (n : 20)

4,0

108**

-3,4

0,3

4,6

-0,2

-12,6* *

-2,2

-14,2* *

-4,1

-39,1 * *

Objaśnienia: różnicestatystyczne: 'kP<0,05,**P<0,0l;interakcjagrupaXokrestestlt-nieistotna,SEM-błądstandardowy

jąder i cech aktywności płciowej, nie była staĘstycznie
istotna. Wskazuje to, że wpĘłvP-karotenu naprzydat-
nośc rozpłodowąknurów nie zależał od sezonu, w któ-
rym był podawany. Nie potwierdzono więc spostrzeżeń
Folmana i wsp. (7), że wysokie temperatury w okresie
skarmiania mo gą hamować efektywno ś ć B-karotenu.

podsumowanie

Dodatek 20 mg B-karotenu na 1 kg mieszanki pełno-
porcjowej stosowanej w odchowie młodych knurów
wpĘrvał korzystnie na objętość ich jąder w 180 dniu
Ęcia, akłwność płciową oraz ilościowe i jakościowe
cechy nasienia, Efektywność B-karotenu w rozrodzie
knurów nie zależy o d s ezonu, w którym j e st podawany.
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