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Effect of diet enhancing insulin sectetion and hormonal stimulation of the first

and seeond estrus on reptoductiue perfolmance in gilts

Summary

The aim of the study was to evaluate the effect of estrus stimulation in prepuberal gi|ts on their reproduction results
during two consecutive reproduction cycles. The effect of diet enhancing insulin secretion was also examined.

The experiment was carried out on 40 crossbred (Polish Large White and Polish Landrace) l4S-day-old gilts. One S
group (n = 20) receiyed a diet with maize starch and g|ucose as the basic source of energy during 25 days, the second N
group (n = 20) received an appropriate stąndard diet. After that period two groups were fed uniformly with a standard
diet, and were then injected s.c. with 750 IU PMSG and,7ż hours later with 500 IU hCG. Estrus symptoms were seen in
67'ń oIS group gilts and 337o of N group gi|ts. The second injection of PG-600 (400IU MSG and 200 IU hCG) was given
18 days after the hCG injection. Second full estrus symptoms occurred in95oń of gilts in the S group and in 90%o gilts in
N group within about 4.53 ąnd 7.56 days after injection. Natural mating took place during that estrus at an age of about
196 and 198 days. The mating rątio in both groups attained 83% in the first reproduction cycle, and in the second,93oń in
the S group and 87oń in N group, respectively. Sow fertility and breeding of piglets weie assessed'in two consecutive
reproductive cycles. In the first and second reproductive cycles litter size (live born) was s|ightly higher in the gilts that
received a sugar diet(10.27 and 11.14 ver§us 9.40 and 10.61), than in those that received a standard diet.

It was concluded that a diet enhancing insulin secretion given prior to hormonal stimulation of the first and second
estrus in'prepuberal gitts provides possibi|ities for lowering the age at mating and gives slightly better reproductive
performance indices.
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Obniżenie wieku osiągania dojrzałości płciowej lo-
szęk oraz możliwości jej synchronizacjl mogą mieć
duże znaczenie praktyczno-ekonomiczne. Zmniejsza-

j ą bowiem koszty odchowu, a także usprawniaj ą orga-
ntzację rozrodu w chlewni. Badania wykonane m.in.
ptzęz Britta i wsp. (4), Karalus i wsp. (1I), a także
własne (9, 24) potwierdziły, że iniekcyjne podanie
młodym zwierzętomgonadotropin PMSG i hCG może
być skutecznąmetodąwywołania u nich pierwszej rui.
Jednakże w wyniku tak indukowanej rui mogą poja-
wiać się problemy nieskutecznych pokryć (2I) oraz
możliwe jest opóźnienie w występowaniu drugiej (na-
stępnej) spontanicznej rui (l0, 11). Ograniczatomoż-
liwości wykorzystania tej metody w praktyce. Podło-
zem występuj ącego zj awiska może by c niedostatecz-
ne przygotowanie macicy młodych loszek do przyję-
cia zarodka, jak rownięż brak podjęcia wszystkich
funkcji ftzjologicznych przez układ podwzgorze -
przysadka jajniki.

Według nowszych badań, przyspieszenie rozwoju
układu rozrodczego i cykliczność funkcji flzjol'ogicz-

*)Praca wykollatla lł,ranrach projektu badawczego 5 PO6 D 007 l6 tlllanso-
rvego ze śrcldkórł, KBN

nych mogąbyć stymulowane nie tylko poprzezhor-
mony gonadotropowe ale także niektóre hormony
metaboliczne np. insulinę. Występowanie recepto-
rów insuliny w jajniku oraz jej wpływ na szereg funk-
cji układu rozrodczegojestjuż w literaturze dość do-
brze udokumentowane (2, 5, 12, l 3, ] 5, l8-2I, 23, 24).

Okresowe zwiększenie wydzielania insuliny w or-
gan i zm i e zw ier zęci a mo żna uzy skac p opr zez skarm i a-
nie paszy z udzjałemłatwostrawnych węgl owodanów
(glukoza, skrobia kukurydziana) (3, 8, 25). Dieta taka
skarmiana przez 25 dni u niedojrzałych płciowo lo-
szek zwiększa gonadotropinową receptywność jajni-
ków i powoduj e większą skuteczność działania PMS G
i hCG (9, 10).

Celem niniejszych badań była ocena użytkowości
rozpłodowej loszek karmionych w trakcie odchowu
dietą pobudzającą wydzielanie insuliny i następnie
poddanych 2-krotnej hormonalnej stymulacji rui
(pierwszej i drugiej).

Mateliał imetody
Doświadczenie przeprowadzono w chlewni typowej dla

warunków polskiej hodowli zarodowej. Badaniom podda-
no 40loszek w wieku ok. 145 dni, mieszańców F, ras wiel-



kiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej (wbp x pbz)
produkowanych dla potrzeb programu hodowlanego TOR-
HYB (toruński hybryd). Loszki podzielono na 2 grupy (S
i N) po 20 szt. w każdej. W 60% loszki obu grup były
pełnymi siostrami; a w pozostałych 40oń półsiostrami (po
tym samym ojcu). Podział na grupy był następujący: grupa
S (sugar) loszki żywione dietą w której głównym nośni-
kiem energii była glukoza i skrobia kukvydziana (receptu-
ra opracowanaprzęz Van den Branda i wsp. (3), zniezbęd-
nymi zmianami), grupa N (normal) loszki zywione dietą
standardową zgodnązpolskimi notmami i zaleceniami dla
tej grupy zwierząt (l).

Receptury mieszanek S i N przedstawiono w tab. 1. Oba
rodzaje pasz podawano przez kolejne 25 dni, trzykrotnie w
ciągu dnia (o godz, 800, l300 i l8']0) w ilości po 2,5 kg dzien-
nie na każde zwierzę. Od 26. dniawszystkie loszki zywio-
no zgodnie z polskimi normami (1) mieszanką standardo-
wą. Zastosowano utrzymanie grupowe po 5 szt. w kojcu

Tab. 1. Skład mieszanek użytych w badaniach (g)

Objaśnienia: dieta S w l kg paszy 2940 kcal energii i 200 g
białka ogólnego; dieta N - 2868 kcal energii i 170 g białka ogól-
nego; *skład mieszanki wysokobiałkowej: śruta jęczmienna -
1 5%, śruta poekstr. sojowa 25%o, mączkamięsno-kostn a 30oń,

mączka z suszu z lucemy I5oń i śruta poekstr. rzepakowa
15% (warlość pokarmowa zbliżona do śruty słonecznikowej bę-
dącej w recepturze oryginalnej)

ze swobodnym dostępem do koryta i poideł. Na każdą
loszkę przypadało I,2 m2 podłogi kojca.

Po upłyłvie 25 dniży,wienia mieszankami S i N u wszyst-
kich loszek zastosowano iniekcję s.c. 750 IU PMSG i 72
godz. poźniej 500 IU hCG w formie preparatów Folligon
(PMSG) i Chorulon (hCG), celem w}rvołania pierws zej rui.
Od dnia iniekcji hCG loszki poddano ścisłym obsetwacjom
występowania objawów rui, oceniając stopień jej nasile-
nia wg punktowej skali opracowanej przez Karalus i wsp.
(11) - 3 pkt - wargi sromowe czerwone i nabrzmiałe, od-
ruch tolerancji, czasami !\rypływ śluzu rujowego;2 pkt -
wargi sromowe czerwone i nabrzmiałe, brak odruchu to-
lerancji; l pkt częściowe zaczerwlenienie i lekkie
obrzmienie warg sromowych; 0 pkt - brak jakichkolwiek
fizycznych i behawioralnych objawów rui. Po 1B dniach
od iniekcji hCG - niezależnie od wyników pierwszej sty-
mulacji - dokonano ponownej indukcji rui poprzez jedno-
razowe podanie preparatu PG-600 (400 IU PMSG i 200 IU
Hcg) i w ten sposób co przy pierwszej stymulacji obsetwo-
wano objawy rui. Po jej stwierdzeniu, w odpowiednimcza-
sie dokonywano 2-krotnego krycia naturalnego. Po prze-
bytej clĘy i porodzie określano ]iczebność i masę urodzo-
nych miotów w 7,2| i 35 dniu odchowu. Ważono również
lochy, poddając ocenie zmiany masy ciała w trakcie ich
użytkowania. Obserwacje zakohczono po odchowaniu dru-
giego miotu i wystąpieniu rui.

Dla wszystkich badanych cech sporządzono analizę sta-

tystyczną. Istotność rożnic między grupami określono przy
pomocy testu rozstępu (t-Studenta). Obliczenia wykonano
przy lżyciu programu komputerowego Statistica 5,5 Pl
(2000).

Wyniki iomówienie
Badania przeprowadzono na loszkach dobranych

tak, aby ich wiek i masa ciałabyły bardzo zbliżonę
(tab. 2). Uzyskanie masy ciała loszek około 74 kg
w wieku nieco poniżej 5 mies. daje podstawę do ich
dalszego prawidłowego wzrosfu i rozwoju w kolejnych
fazach odchowu,

Iniekcje gonadotropin PMSG i hCG po 25 dniach
podawania diet S i N spowodowały wystąpienie obja-
wów rui u 21 loszek (5ż,5o/o), co jest rezultatem zbll-
żonym do uzyskanego wcześniej przezZięcika i wsp.
(24) na zwierzętach pochodzących z tej samej fermy.
W badaniach poubojowych stwierdzono wtedy fakt
wystąpienia dużej Iiczby owulacji bez wtdocznych,
zęwnętrznych objawów rui. Obserwacje Britta i wsp.
(4)wykazały objawy rui po jednorazowęj iniekcji pre-
paratu PG-600 u około 5]ońbadanych loszek. Bada-
nia własne (10), w których zastosowano iniekcje 750
IU PMSG i 72 godz. późntej 500 ru hCG przeprowa-
dzonę w odmiennych warunkach środowiskowych
(tzw ferma przemysłowa) wykazały skuteczność me-
tody u blisko I00% loszek.

W niniejszych badaniach stwierdzono objawy rui
u Ia $1%) loszek grupy S i tylko u 7 (33%) loszek
grupy N. Czas od podania hCG do wystąpienia obja-
wów rui okazał się ponad 3-krotnie krótszy u loszek
grupy S karmionych dietą bogatą w łatwo strawne
węglowodany,niżu loszek grupy N (1,86 wobec 6,14

240

55

57

115

178

40

50

2

178

60

8,1

7,1

2,4

1,2

1,2

5

1000,00

30

20

100

5

10

3

5

1000,00

Śruta ięczmienna

Śluta pszenna

Śruta sojowa toastowana

Poekstrakcyjna śruta soiowa

M iesz. wysOkObiałkowa*

Poeksttakcyjna śluta rzepakowa

Mączka mięsnO-kOslna

Mączka z lucetny

Otręby pszenne

Skrobia kukutydziana

G lukoza

Kreda pastewna

Fosloran jednowapniowy

sól

L - lizyna

DL - metionina

Premix

Razem



Tab. 2. Wyniki obserwacji rui, efektów krycia i liczba loch w poszczególnych fazach badań

20

145,55 t 1,43

73,40 t 5,10

'l ,86a t 0,66

14 (67,/Ą

174,21a ł 1,53

4,53 t 6,91

19 (95%)

2,64 t 0,50

196,11 t 7,98

18

15

83

15

14

93

14

70,00

5,73 t 2,86

5,78 t 2,01

20

146,40 t 4,03

73,95 t 5,70

6,14b t 6,77

7 (33%)

177,71b t 5,85

7,56 t 7,18

18 (90%)

2,53 
= 

0,52

198,50 t 7,10

18

15

83

15

13

87

13

65,00

5,27 x 2,37

5,46 t 2,90

Liczba loszek badanych

Wiek loszek na pOczątku badań, dni

Masa ciała na pOczątku badań, kg

Dni od podania hCG do wystąpienia 0bjawów rui

Liczba loszek wykazujących pełną ruję do 18 dnia od podania hGG

Wiek loszek przy pierwszej rui, dni

Dni od powtórnej iniekcji gonadolropin d0 wystąpienia drugiej rui, dni

Liczba loszek wykazujących pełną ruję po drugiei iniekcii gonadolropin

Natężenie objawów rui (skala 0-3), pkt.

Wiek loszek przy drugiej rui (krycie), dni

Liczba loszek pokrytych

Liczba loszek 0prosiOnych

Skuteczność krycia, %

Liczba loch pokrytych w ll cyklu 10zpłOdowym

Liczba loch 0prosionych w ll cyklu rozpłodowym

Słuleczność krycia, %

Liczba loch kończących ll laktację,
% w slosunku d0 stanu pOcząlkoweg0

Dni do lrui po odsadzeniu lmiolu

Dni do lrui po odsadzeniu ll miolu

548

Objaśnienic: a, b - istotne przy p < 0,05

dni). Analiza statystyczna potwięrdzlła różnicę jako
statystycznie istotną (p < 0,05). Wiek loszek przy
pierwszej lxlokazaŁ się w grupie S także nieco nizszy,
a rożnicazostała rÓwni eż potwierdzona j ako staĘstycz-
nie istotna, Skarmianie diety pobudzającęj wydziela-
nie insuliny ujawniło więc pewien wpływ na przyspie-
szenie wystąpienia pierwszej rui. Stwierdzono ją bo-
wiem u większej liczby loszek iw znacznrc krótszym
czasie.

Całkowicie nowym elementem badań była próba
powtórnej stymulacj i rui (drugiej ) poprzez jednorazo-
wą iniekcję preparatu PG-600 po 18 dniach od po-
dania hCG. Pełnąruję stwierdzono u 19 loszek z gl:u-

py S i 18 loszek grupy N, w czasie krótszym w grupie
S niż w grupie N. Różnicy tej nie potwierdzono jed-
nak jako statystycznie istotnej. Zwtacauwagę wysoki
stopień koncentracji (synchronizacjt) rui i duża efek-
tylvno ść zasto sowanej metody - ni ezależnie od wcze-
śniejszego przygotowania loszek. W stosunku do ba-
dań wcześniejszych (10) o podobnej metodyce lecz
z zastosowaniem hormonalnej stymulacji tylko pierw-
szej rui - nastą)iło ponad 7,5-krotne skrócenie okresu
między pierwszą i drugą rują w grupie S i ponad 5-
krotne w grupie N. Zastosowanie 2-krotnej stymulacji
rui (pierwszej i drugiej) spowodowało także obniże-
nie wieku krycia loszek w grupie S. ZbadańŁyczyń-
skiego i wsp. (I4) oraz Rekiel i wsp. (ż2) wynika, że
w polskich fermach produkcyjnych przeciętny wiek

:l::l.ll:l,]l,,ll]]lll[llg ńŻ,l, i';:]] i]sg]:]ią

loszek przy pierwszym
kryciu wynosi naj częściej
powyżej 250 dni.

W badanych grupach
(S iN) w I cykl rozpło-
dowy lvprowadzono po
15 loszek i Ęle ichpokry-
to w cyklu II. Badania
ukończyło Łącznie 27
loch (67%) - l4 w grupie
S i 13 w grupie N. Bra-
kowanie było więc na
poziomie zblizonym do
obserwowanego w fer-
mie, bez widocznych róż-
nic między grupami. Za-
stosowanie 2-krotnej sty-
mulacji nie wpĘnęło tak-
że ujemnie na występo-
wanie rui po odsadzeniu
I i II miotu.

W tab. 3 zestawiono
wyniki odchowu prosiąt
badanych loszek i loch.
Liczebność miotów przy
urodzeni u b yła zadow ala-
j ąca, na poziomie zbliżo-
nym lub wyższym od
wynikow uzyskiwanych
przez innych autorów (5,

6,I5, I7). Podobnie jak we wcześniejszych badaniach
własnych (10), w obu cyklach rozpłodowychuwidocz-
niła się tendencja zwiększonej liczebności miotów
w grupie karmionej okresowo dietąz udziałem gluko-
zy i skrobi kukurydzianej (S) - o 0,87 prosięcia w cy-
klu I i o 0,53 w cyklu II. Różnice pomiędzy gruparni
okazały się jednak statystycznie nieistotne. Liczebność
miotów oruz lch masa w 21 dniu odchowu i przy od-
sadzeniu były bardzo zbliżone między grupami. a

śmiertelność prosiąt (5 do 9%) nie odbiegała od stwier-
dzanej w chlewni, gdzie przeprowadzono badania.
Uzyskane wyniki potwierdzają prawidłowy wzrost
prosiąt i dobrąmlecznośc macior, na poziomie zbltżo-
nym do wyników innych badań (J , 14, 16, I] ,22).

Hormonalna stymulacja dwóch kolejnych rui oraz
rodzal zastosowanej diety podczas odchowu nie wy-
warły wpływu na wzrost i zmiany lnasy ciała loch w
okresie uzytkowania (tab. 4). Osiągana masa ctałabyŁa
prawidłowa, charakterystyczna dla zwierząt utrzymy -

wanych meto dami tradycyj ny m:,. Zauw ażalni e mniej -

szy spadek masy ciała loch do 2I dnia laktacji w gru-
pie N (I cykl rozpłodowy) ma zapewne związek z
mniejszą liczebnością i nieco mniejszą masą miotów
przeznie karmionych,

W podsumowaniu mozna stwierdzić, ze zastosowa-
na w tych i wcześniejszych badaniach wysokowęglo-
wo d anowa di eta przys pieszyŁa dolr zaŁo śc r ozr o dczą
loszek. Indukcia hormonalna pierwszej i drugiej rui



poprzez iniekcję gonadotropin PMSG i hCG, umożli-
wiła natomiast wczesne i skuteczne krycie loszek oraz
uzyskanie nawet |iczniejszych miotów. Z tego powo-
du mozna z pewną ostroznością - mowić o meto-
dzie prowadzącej do zwiększenia efektów użytkowa-
nia rozrodczego loch, bądź też o metodzie przygoto-
wania loszek remontowych do efektywnego podjęcia
funkcji rozrodczych w stadzie.

piśmiennictwo

l AnoLr: Normy żyrvierria śn iń. \Vyd PAN. Tnstytut Fizjologij i Zywienia Zwie-
rztlt. O]]]njtcch Press. \\ arszarva ] 993

2 Adashi E. Y. Hsueh A l lŁ: lnsulin etrhancementofluteinizinghormorre and

follic]estimulaling lrormolre release by cuItured pitrritary cells Endocrinology
l9l]1, l08, l44]-1449

3 Brutntl t],. Soedc N'. M.. Schrana J. W, Kenp B: Effects oldietary energy

source on plasmł glucose and itlsrLlin concentration in gilts Anim Phys Aniln
Nutr ] 998. l9,21,32

4 Brift J. H.. Day B N., lf'ebel S. K , Brauer M. A : lnduclion of fertile estrrLs in
prepuberal gi lts by treaLment tl,ith a conbinatioIl of pregna]lt n]are(s serLLln go-

lladotropin and ]rutnan chorionic gonadotropin J Ąnim Sci l989. 67, 11,18-

l l53
5 Cox N. M . Stuart M. .I.. A]then T, G.. Benlret W A Miller H I'I{: Enhancement

olovulation raLe in gilts by increasing dietary energy and aministcring itlsulin
during 1bllicular grou,th l Aninr Sci ] 9E7. 64, 507-5 l 6

6 Eckcn R , Murdza A: Użytkorvośc rozpłodolva 1och rasy wbp i loch nrieszań-
córv (wbp x pbz) u,warunkach 1ćrnry towarorvej Biul Nauk UWM Olsztyn
2000,1.323-321

7 Kepelańska J., Rak B, Kapelański W, Bocian M : Wpływ rvieku pierwszego
opt,osiellia 1och rasy polskicj białej zrvisłouchcj na ich produkcyność rł,da]-
szym użytkowaniu Zesz Nauk AR Wrocłarv Konlerencja XXXI 2001, 405,
II1-I17

8 Kapclański |I/.. Soede N. M.. Zięcik A l: Effects of diet colnposirion and frequ-
enc}, offeeding on posęrandial insrrIin level and ovarian follicular devclopment
in prepuberal pigs l4'l'lnt Congress Anirn Reprod Stocklrolm 2000, l, 285

9 Kapelański W.. Zięcik A .l: Effect ofglucosc supplenrentecl diet on narural and
gonadotropil,ts inciLlced puberty attainment in gi]ts 5" Annual conference ofthe
European Sociery for Domestic Animal Reproduction. Vienna 200l. Abstr 6.

s 6rł
l0 Kape}ański W., Zl:ęcil< A J., Dyba}a I. Kapclańska J.,.\lplw diery i gonadotro-

pinowej stllmulacji dojrzałości płcior.r,ej na użytkorvość rozpłodową Loch Me-
dycyna Wet 2002.58, 803-[t06

Tab. 4, Masa ciała loch i jej zmiany w okre§ie użytkowania
loch

ll Karalus LI., DovrneyR R - Ainsworth L: Maintcnancc olovLrlatory c,yclcs and

plegna]lcy in prepubertal Lilts trcated w jth PMSG and hCG Anim Reprod Sci
] 990. 22, 2]5-24l

12 Kokersu Y. Dja] C D., Pcttigrcw J. E.. MarsJl lł| E., King l/ /.: 1rrfluence of
itnposed t'eed intake pattcms during Jactation oll rcproductir e perlbrmancc and

otr circulatillg lcvels olglLLcose. insu]in, and luteinizing horlnone jn prinlilrlr1,-
rts sous .I Aninl Sci 1996. 74. l036 1046

|3 Ladenhein R (j,. Testne M.. C'han,eau E ,/l: lnsulin action and characteriza
rionofinsulinreceprorsinratluLealcclls Endocrinology 19ti'ł,1l5,752-756

14 Lyczyński A,. Baftkovyiak Z.. Po,spiech E.. Urbanjak M: Wpłl,u y,ybranych

cech occny przl"życiorvej na uź,vtkowość rozpłodowąloch BiuL Itli U\\'M Olsz-
tyn 2000,1.131-114

15,|lay.I.V,St,honberyD, l44: CranrLlosace]lsdift'erentiaLionńlvit1-o: Lfl-ectof
insu]in on grou,th and functiona] inLegrity Biol Repl,od I 98 l. 25. ,121-43 ]

l6 Mi]ewska W.. Fa]kowski.I.: Analiza uż;łkowości loch rasy u,ielkiej białej pol-
skiej z rejonu OSFIZ rv Olsztynie rv 1atach l9ij9-]99[i Biul Nauk UWM Olsz-
tyn 2000.1, l11-|85

1J Otzechowska B , Kanyczcl, M.: Użytkowośc 1och pierwiastck u, zaleźności od

u,icku op1,osienia Biul Nauk UWM O1sztyn 2000, 7. 325-326

IE Poretsky L.. Kakin M.l.:The gonadotropic function oiinsulin Enclocrine Rer
]987. E ]32-1.1]

19 Purv,js ].. Skcltotl ./. O.. Quirk M. \I,. Moorc A B-. Wltitle1, N. C., (-ox N. M.:
ILrfluetlcc ofillsuIin and insulin Iike grou,th t'actor I (lCF 1 ) on the tunction

olporcinc ovarian ftlllicles in culture J Aniln Sci ] 997, 7_5. 249 (absrr )

20 Ranirez l, L, Cox N.,\1. MotlreA, B:lnt'luence of exogenous insrr]jn belorc
breeding on conception rare and lilter sizc ofsows J Anirn Sci ]997.7-5.

l 893- I E98
ż1 RampacckO. R,Schq.aftzEL,FcllowsR E.,RobjllsonO. W L'lbcryL ('.:

Tnitialion oireproductive function and subsequent activity oI'the corpora lrLtea

in prepuberral gilts J Aniln Sci 1976.42. 8li1-8|i7

22 Rekjel A , Staniszcws:ki K.. Więcek J.: Wpływ dojrzałości płciorveJ na w)/tliki

rcprodukcji lochpierwiasLek Biul Nauk UWM 01szt,vn 2000.7,233 2,10

?3 tokach M, D.. Pettigrew.l. E., Dial 0. D., Wheaton J. E.- ()ooker B A . .bhn,
slon I. J.: C]haracterization of lutejnizin hormone secretion in the primiparorrs,

1actating sou,: relationshipto blood metabolites and retltm-to-estrus interva| .I

Anim Sci 199ż. 10. ż195-220l
24 Zięcik A .L, Dybała .L, Mattt:n Rj]]o S.. Kapelaliski W, Biegnicwski S., De A lba

(.. Ca_lewskl Z.:lrrduction of fertiIe estrus in prepuberLaI giIts and u,eaned sou,s

Reprod Dorrr Aniln l996, 3I,169-112
25 Zięcik A .I., Kapelański W, Zalevska M.: Effect of cliet composition and freqr

ency of feeding on postprandial insulin level atld ovtrriirn tb]licltLar develop-

nlent in prepubeńal pigs J Anim Feed Sci 2002. 11,47l-,+83

Adres autora: prot. dr hab. Wojciech Kapclański, ul. Mazowiecka 28,

85-084 Bydgoszcz; e-mail: kapelanski@,mail.atr.bydgoszcz.pl

Tab. 3. Efekty odchol{u pro§iąt badanych loch

przy ulOdzeniu (ŻyWe)

Liczba.prosiąl 
w 21 dniu

W 35 dniu (odsadzone)

Śmierlelność prOsiąl (1-35), %

W 35 dniu (odsadzone)

10,27 t 3,15

9,47 ł2,26

9,33 t 2,16

9,1 5

13,81 t 3,28

56,07 t 1 0,04

88,98 t 17,97

9,40 t 1,96

9,07 t 1,62

8,93 t 1,49

5,00

'l4,12 ł 2,76

55,50 t 8,52

91 ,68 t 'l1 ,05

przy urodzeniu (ŻyWe)

Liczba,prosiąt l w21dniu

W 35 dniu (odsadzone)

Śmiertelność prosiąl (1-35), %

przy urOdzeniu

W 35 dniu (odsadzone)

11,'l4 t 1,51

10,86 t 1,35

10,57 t 1,16

5,12

14,83 t 1,43

61 ,43 t 5,82

103,76 t 14,32

10,61 t 1,04

10,08 t 0,86

10,08 t 0,86

5,09

15,04 t 1,41

59,98 t 5,64

100,04 t 7,80

116,86 t 6,30

201,86 t 7,10

181,13 t 7,89

168,13 t 8,06

85,00 t 7,53

20,73 x1 ,57

13,00 t 3,58

Masa ciała: kg

Zmiany masy
ciała, kg

przed pokryciem

przed porodem

p0 pOrOdzie

W 21 dniu laktacji

przyrost w okresie ciąży

Ubytek W ltakcie porodu

ubytek d0 21 dni laktacii

112"14 x 4,70

200,90 t 11,10

180,00 t 10,41

162,48 t 10,36

88,00 t 10,12

20,90 t 2,78

18,85 t 7,05

1 59,92 t 6,93

233,88 t 11,97

212,42 ł 11 ,96

198,58 t 10,59

74,00t7,12

21 ,46 t 1,36

13,85 t 4,33

Masa ciała: kq

Zmiany masy
ciała, k0

przed pokryciem

przed pOrOdem

p0 por0dzie

W 21 dniu laktacii

plzyrosl w 0kresie ciąży

ubytek W trakcie pOrOdU

Ubylek d0 21 dni laktacji

157,86 t 7,74

230,03 t 1 2,51

2n8,96 x 12,22

194,61 t 11,00

72,18 ł 7 ,28

21,03 x 1,7Ą

14,36 t 4,48


