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Summatn

The paper discusses various aspects of boar nutrition. Proper feeding may have a positive effect on the
reproductive performance of boars. This group of animals is characterized by specific energy, protein and
amino acid requirements. As long as they are fullilled, we can expect boars to show a high level of libido and
fertility,, and to produce good-quality semen. Apart from basic nutrients (energ1,, protein), boars should also
be provided with minerals, vitamins and some fatty acids. l'he role of particular nutrients in boar fertility has
been invcstigated by ver.v- few authors. They report that a well-ba|anced diet can help to improve the fertiliz-
ing capaciĘ of boars.
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Artykul plzeglądowy

Pomimo olbrzymiego wpĘwu knurów na produk-
cyjność pogłowia świń, ilość badań dotyczących ich
żywteniajest ograniczona i sprowadza się często do
badania wpływu energii i białka na uzytkowośc roz-
płodową. Zywienie knurów naleĘ do najmniej pozna-
nych aspektow zyłvientatrzody chlewnej. Wiąże się
to m. in. z tym, że knury stanowią b a r dzo mały proc ent
w ogolnej strukturze pogłowia. Ponadto wiele gospo-
darstw nie utrzymuje knurów.

Jednąz podstawowych zasad żywtenta knurów jest
dostosowanie poziomu zywienia do nasilenia kryć
i indyłvidualnych właściwości knura. Knury nie po-
winny zapasac się w okresie spoczynku, natomiast
w okresie krycia nie powinny być nadmiernie wychu-
dzone. I stotne znaczenie p o si ada odpowiedni p ozi om
energii i białka (aminokwasów) w mieszankach dla

Tab. 1. Wpływ pobrania białka na libido i charakterystykę
nasienia knurów* (l3)

Objaśnienia: * 8.-l6. tydzień doświadczenia (dwie kolekcje nasie-
nia tygodniowo); a - mieszanka kontrolna zawierała 16,2ońbtałka
i 0,83% lizyny, a doświadczalna 1,3Yo białka i 0,31%ollzyny
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knurów, Płodność określana takimi cechami, jak: ob-
jętość nasienia, koncentracja plemników ruchliwość
oraz l:czba plemników uszkodzonych związana jest
z roląrożnych związkow biologicznie czynnych, np.:
składnikow mineralnych, witamin i nienasyconych
kwasów tłuszczowych.

Wpływ żywienia na uzytkowość rozrodcząknurów
należy r o zp atryw ać w tr zech asp ektach. S ą nimi : libi -
do (popęd płciowy), produkcja nasienia oraz żywot-
ność i zdolność plemnikow do zapładntanta.

Przeprowadzone badania wykazaĘ wpływ zrożni-
cowanego pobraniabiałka i energii na aktywność płcio-
wąknurów (tab.l i2).

Tab. 2. Wpływ pobrania energii i białka na libido i charakte-
rystykę nasienia knurów* (12)

Czas do eIakulacii, sek.

Czas ejakulacii, sek.

0biętość ejakulatu, ml

Koncenlracja plemników,
, 106/ml

0gólna ilość plemników
w ejakulacie, x 109

145

41l

331

286

73

114

396

295

284

66

149

306

184

380

53

Objaśnienia: * 8.-2] ,lydzien doświadczenia (dwie kolekcje nasie-
nia tygodniowo); a - WEB - wysoki poziom energii i białka
(32,2l./.J EM i 363 g białka ogólnego dziennie w dawce); NEWB

niski poziom energii, wysoki poziom białka (25,5 MJ EM i 356 g
białka ogólnego dziennie w dawce); NEB - niski poziom energii
i białka (25,5 MJ EM i 188 g białka ogólnego dziennie w dawce)

poziom białka

grupa łonllolnaa ] niski poziom białka

Czas do eiakulac|i, sek.

Czas ejakulacji, sek.

0biętOść eiakulatu, ml

Koncentracja plemników,
x 106/ml

0gólna liczba plemników
w eiakulacie, x 109

147

382

266

301

63,0

285

332

197

365

53,5



O ceniaj ąc wybrane asp ekty pop ędu płciowego (czas
do wystąp i eni a ej akul acji t czas ej akulacj i) wykazano
wpĄrvvłyrażnegozróżnicowaniapoziomubiałkaillub
energii na oceniane cechy (I2,13). Wyniki doświad-
częń w skazuj ą j ednak, że tylko długotrwał e pr zekar -
mienie lub niedozywienie prowadzące do ekstremal-
nych zmian kondycji knurów pogarsza libido (7).

Zywienie oraz temperatura otoczenia mogą wpły-
wać na produkcję nasienia. Z czynników żywienio-
wych należy wymienić: intensywność żyłvienia ) zawar-
tość białka w dawkach orazpoziomaminokwasów (1i-
zyny, aminokwasów siarkowych), Wyniki badań (7)
wskazują że przy niskiej częstotliwości uzy.tkowania
rozpłodowego produkcja plemników nie jest ztóżni-
cowana. W badaniach (8) wykazano wpraw dzie, że tn-
tensyr,vność żywienia wpłynęła istotnie na wielkość
pro dukcj i nasienia, nie stwierdzono j ednak wyr ażny ch
różnjc w zakresie pozostaĘch badanych cech (m.in.
koncentracji plemników) (tab. 3). Uwzględniając jed-
nak wcze śniej przedstawi one dane, należy stwierdzić,
że ogolnaliczba plemników może ulegać zmntejsze-
niu (tab. 1i2).

Tab. 3. Wpłyrv Ą,rvienia na charakterysĘkę nasienia knurów (8)

Objaśnienie: * w stosunku do notmNRC; a, b - P < 0,05

U intensywnie uzytkowanych knurów dodatkowe
zwiększenie poziomu białka i/lub metioniny wpĘrva
na większą produkcję nasienia. Efekt ten jest wyraż-
niejszy w przypadku knurów młodszych. Wskazuje to
na w zr astaj ąc e zap otr zeb owani e na amino kw as y s i ar-
kowe podczas okresu intensywnego
uzytkowania rozpłodowego. Z drugiej
strony, do datek białka, Iizyny lub me-
tioniny do dawek standardowych nie
ma wpĘwu na produkcję nasienia (7).

Badania wskazują, ze pobranie
energii i białka ma ograniczony
wpływ na żywotność plemników
i zdolnośc do zapładniania.

Analiruj ąc zapotr zeb owanie knu-
rów na energię i składniki pokarmo-
we należy stwierdzić, ze jest ono sto-
sunkowo mało poznane. W potrze-
b ach energe Ę czny ch naleĘ lw zględ-
ntć potrzeby bytowe, zap otrzebow a-
nie na przyrost masy ciała, produkcję
nasienia, akĘwność płciową oraz -
w przypadku niskiej temperatury oto-

częnia - należy uwzględnić dodatkową pro dukcj ę cie -
pła. We dłu g r óżny ch żr ó deł (cy t. 7 ) zap otr zeb owani e
enetgetyczne na pokrycie potrzeb bytowych (MJ EM/
ldzień) wynosi średnio 16,3 (l00 kg m.c.),2I,3
(150 kg m.c.), 25,9 (200 kg m.c.), 30 (250 kg m.c.),
33,9 (300 kg m.c.) i 38 MJ EM (350 kg m.c.). Przyros-
ty masy ciała 500, 400, 300, 200 i 100 g dziennie są
akceptowane dla knurów o masie ciała 100, 150, 200,
250 i 300 kg. Masa ciaŁa dojrzaĘch knurów wspoł-
czesnych ras wynosi 350 kg. Wymag,an|a energetycz-
ne zvviązanę zę wzrostem masy ciała obniżająsięz I0 ,2
do 2,0 MJ l dzień wraz ze spadkiem przyrostów z 500 g
do 100 gw przedziale masy ciała od 100 kg do 300 kg.
Zapotrzebowanieenergetycznezwiązanezaktyłvnoś-
ciąpłciowąrośnie ze wzrostem masy ciała i częstotli-
wością użytkowania knura. D ob owe zap otrzeb owanie
na produkcję nasienia wynosi 0,43 MJ.

Analizuj ąc wszystkie rodzaje potrzeb ener gety cz-
nych stwierdzono (7), że zapotrzebowanie knurów na
energię wzrasta z 27 ,5 do 39 ,4 MJ E}illdziennie, przy
wzroście masy ciała ze 700 kg do 350 kg (tab.4). Wy-
magania energetyczne knurów związane są głównie
zpotrzebami bytowymi, które wahają się od 60Yo do
9 0%o o góInej ilo ści p obranej energii metab olicznej . Po -
tr zeby energ etyc z ne zw iązane z akty w no ś c i ą p ł c i o w ą
i produkcjąnasienia sąmałe i stanowiąnie więcej niż
5% (5).

Istotną rolę w zyrvieniu knurów odgrywa włokno.
W czasie odchowu k rt'rry sązwykle żlłvione do woli,
W późniejszym okresie nalezy stosować żywienie
ograniczon e, aby pobranie składników pokarmowych
nie było większe odzapotrzebowania (7), Ogranicza-
nie pobrania paszy może j ednak powodować uczucie
głodu, co moze źle wpĘwac na zachowanie knura.
Wzro st zaw arto ści włókna lub obj ęto ści dawek pokar-
mowych może poprawić samopo czucie knura i zmniej-
szycuczucie głodu. Rola włóknamviązanajest nie tyl-
ko zttczuciem głodu, ale równiez z poprawą funkcjo-
nowania przewodu pokannowego, Ma to duże znacze-
nie u mvierząt długo utrzymywanych, które są bardziej

Tab. 4. Srednie dobowe zapotrzebowanie energetyczne knurów (7)

150

Przyrosty dobowe, kg

0dłożenie białka, g

0dłożenie tłuszczu, g

Potneby bytowe

0dłożenie białka

0dłożenie lłuszczu

Aktywność płciowa

Produkcia nasienia

lącznie EM (MJ/dzień)

0,5

80

125

Zap

16,31

3,53

6,71

0,57

0,43

27,55

0,4

64

100

0,3

48

75

ie, (MJ/dzie

25,86

2,12

4,02

0,96

0,43

33,39

I o,,

32

50

ń)

30,00

1,41

2,68

1 ,13

0,43

35,65

0,1

16

25

33,87

0,71

1,34

1,30

0,43

3 7,65

37,53

1,46

0,43

39,42

ltzEuUWall

21,36

2,82

5,36

0,77

0,43

30,74
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p o datne na prob lemy p okarmow ę niż tlcznlki. P opra-
wa funkcj onowan i a przewo du p okarmowe g o wpływa
na lepsze wykorzystanie paszy i lepsze samopoczu-
cie. Korzystne oddziaĄ"wanie włókna występuje row-
niez w niskiej temperaturze otoczenta, poniewaz fer-
mentacja w jelicie grubym jest źródłem dodatkowej
produkcji ciepła. Zwiększenie poziomu włókna
zmniejszakoszt paszy i utrzymania knurów. Uwzględ-
niając stosowanie w żywieniu knurów podwyzszone-
go poziomu włokna, należy zwroció większą uwagę
na składniki mineralne. Włókno redukuje ich dostęp-
nośc. Z tego względu szczególnie zawartość Ca i P
musi byc dostosowana do takich dawek.

Istotne znaczenięw rozrodzle moze mieć składtłusz-
czu dawki. W plemnikach i w plazmle nasienia za-
wartość wielonienasyconych kwasów tfuszczowych
(WNKT) w porównaniu z innymi tkankami jest bar-
dzo wysoka. W wielu tkankach zawartośc WNKT -
C.,,i C,. zrodziny n-6 i n-3 (omega 3 i 6) wynosi mak-
syńalńie 60ń sumy kwasów tfuszczowych, a w plem-
nikach i plazmie nasienia ich zawatlrość dochodzi do
60-70%.ZĘchkwasów należy wymienić kwas doko-
zapentaenowy (DPA) (C,,,), należący do rodziny n-6,
który stanowi ok. 27,gońkwasów tłuszczowych fosfo-
lipidow plemników. Inny, występujący w plemnikach
w duzej ilości kwas dokozaheksaenowy (DHA) (C.. o),
zrodziny n-3, stanowi37,7Yo sumy kwasow tfuszczo-
wych (18). Obserwacje przeprowadzonę na knurach
wskazują że zmiany proporcji tych kwasów tłuszczo-
wych, wzrost zawańości DPA i obnizenie poziomu
DHA wpĘrvają na pogorszenie płodności. Wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe są szczególnie podatne na
utlenianie, z tego względu obecność w mieszankach
składników odpowiedzialnych za ochronę lipidow
przed utlenianiem (witamin E i C oraz selenu) jest
szczególnie istotna,

Z uwagl na dużą rolę wysokiego poziomu DHA
w plemnik ach analizowano mozliwość zwiększenia
jego udziaŁl poprzez zywienie. Zastosowanie oleju
ztuńczyka (ż5-2]% DHA) w mieszankach dla knu-
row wpĘnęło na wzrost zawartości DHA w lipidach
plemnikow z 33oń do 46%o sumy kwasów tfuszczo-
lvych (l8). Równocześnie poziom DPA zmniejszył się
o połowę, Nie stwierdzono przy tym zmian w ilości
innych kwasów tŁtlszczowych ani ogólnego poziomu
tłuszczu. Dodatkowo wprowadzono większą ilośó wi-
taminy E i selenu. W trwającym 16 tygodni doświad-
czeniu b adano wpływ taki ej mo dyfi kacj i żywi eni owej
na płodność knurow (tab. 5). Wykazano, ze średnia
lic zb a p l emn i kó w żrywy ch b yła wi ęk s za u knur ów ży -
wionych zmodyfikowaną mieszanką (88% vs 18oń),
Wyniki badań in vivo potwierdziĘ pozytywny wpływ
DHA na płodność knurów (tab, 6).

W przypadku sztucznej inseminacji efektywnośc
takiego zabieguuzależniona jest nie tylko od począt-
kowej wartości świeżego ejakulatu, ale rownież odjej
ltrz.ymaniapodczas przechowywania. Spadek j akości
nasienia związany jest m.in. ze zmianami składu fos-

folipidow oraz utlenianiem tłuszczów w plemnikach.
Dodatek DHA do karmy dla knurów zwl,ększa aktylv-
ność plemników w czasię przechowylvania (18).

Zapotrzebowanie knurów na białko nie jest jedno-
znacznię określone. Według norm niemieckich (2),
wymagana ilość białka i aminokwasów w mieszan-
kach dla starszych i młodszych knurow jest podobna.
U młodszych knurów większe są potrzeby związane
ze wzrostem, a u starszych - z procesami bytowymi.
Przy intensyłvnym użytkowaniu (knur inseminacyjny)
zapotrzebowanie na białko wzrasta do 530 g, anali-
zynę- do 35-45 g dziennie (4). Stosunek istotnej w ży-
wieniu knurów metioniny i cystyny do lizyny powi-
nien kształtować się jak 0,1 : l. Istnieje d:użarozbteż-
ność pomiędzy minimalnym zapotrzebowaniem knurów
na białko i aminokwasy (3) a potrzebami w brlm zakresie
w okre s i e inten sywne go użytkow anta r ozpŁodow e go.

Nasienie zawięra wiele składnikow mineralnych.
Jony sodu, potasu, magnezu. wapnia oraz chlorki *pły-
wają na przeżywalność plemników, gdyż zapewniają
prawidłowy przebleg ich metabolizmu. W nasieniu
wazna jest równiez obecność jonów cynku, poniewaz
m.in. chronią one tkanki układu rozrodczego samców
pr ze d us zkadzaj ący m działani em j onów kadmo wy c h
oraz odgrywają istotną rolę w procesie powstawania
p l emn i ków . Zap otr zebowanie na składniki mineralne
musi więc uwzględniac szczegóIne wymagania knu-
rów w tym zakresie.

Wapń i fosfor są bardzo istotne nie tylko ze wzglę-
du na znaczenie w uzyskaniu optymalnego wzrosfu
knurów i mineralizacji kości, ale rownież dla zapew-
nienia dobre go stanu kończyn ułatwiaj ące go kry cie. Za-
lecany poziom wapnia w mieszankach wynosi 7,5 gkg,
fosforu - 6,0 glkg (3), a optymalny stosunek Ca : P
wynosi I,25-I,50: 1. Wymaganypoziom fosforu straw-
nego wynosi min. 3,5 glkg (3, 6).

Tab. 5. Wpływ zwiększonej koncentracji DHA na charakte-
rys§,kę nasienia knurów (18)

Wyszczególn ie n ie

G rupa

Konttolna l 
,ł;r;,ns;:l

Koncentracja plemników,

" 106/ml

09ólna ilość plemników
w ejakulacie, x 109

5g2

7 4,1

584

83,4

Tab.6. Wpł.v-.tv DHA na użl,tkowość rozpłodową knurów

Wyszczególnienie

Grupa
I

konttolna I z-większony poziom

I utlA W mleszance

Skuteczność krycia, %

Liczba plosiąl żywo urodzonych

Liczba prosiąt żywo urodzonych
na 1000 kryć

83

10,2

846

90

10,6

954



5,4

6,2

9,0

18,0

6,4

1 0,6

1 0,3

14,9A

8,2

11 ,8

14,5

26,5B

Objaśnienie: A, B - P < 0,01

1080

Istotnąrolę w procesach rozrodu odgrywa cynk, któ-
rego zalecana ilość w mieszankach dla knurów wyno-
si 100-150 mg/kg (5, 10). Wysoki poziom wapnia ob-
ntża wchłanianie cynku. Z uwagi na to, ze knury są
często zywione mieszankami z dużym udziałem wap-
nta, należy zwracać uwagę na poziom tego mikroele-
menfu w mieszankach i jego przyswajalność.

Stosowanie zwiększonych dawek selenu w mieszan-
kach dla knurów wpĘwa korzystnie na zawartość tego
mikroelementu w narządach,w tym w jądrach. Ponadto
u knurów zyr,vionych takimi mieszankami zwiększa
się aktyłvność peroksydazy glutationowej w jądrach.
Stosowanie w żyr,vieniu knurów większych dawek se-
lenu (0,5 mg/kg) wpływa korzystnie na produkcję na-
sienia (15, 16), Zaobserwowano wzrost produkcji
plemników (tab. 7). Wpływ selenu na produkcję na-
sienia był szczególnie wysoki i statystycznie istotny
w pózniejszym okresie rozwoju. Wykazano równiez
korzystny wpływ selenu na komorkowe strukturv ją-
der w czasie wzrosfu iu dojrzaĘch knurów.

Tab. 7. Wpłylt,selenu na dzienną produkcję plemników lv jąd-
rach (liczba plemników na g masy jąder, x 10ó) (1ó)
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chromu i selenu na uzytkowość rozpłodową knurów.
Dawki doświadczalne stosowano pt zez okres j ednego
roku. Wykazano, ze dodatek do mieszanek organicz-
nych form składników mineralnych zwiększył produk-
cję i jakość nasienia (14).

Zapotrzebowanie knurów na witaminy nie jest do-
statecznie poznane. Generalnie wymagania knurów
w tym zakresie są podobne do wymagań loch (5).
W praktycznym żyrvieniu dawki niektorych witamin
są zwiększane, zwłaszcza wltamin A, D t E. Szcze-
golną rolę odgrywa biotyna, która ma istotne znacze-
nie w zapobieganiu wadom kończyntylnych. Ponadto
istotne znaczęnlę w przypadku ras podatnych na stres
mająwitaminy E i C.

Witamina E jest naturalnym antyoksydantem i od-
grywa istotną rolę w procesach rozrodu. Obecne rasy
świń charakteryzująsię dużąpodatnościąna stres i wy-
stępowaniem wad mięsa. Uszkodzenie błon komór-
kowych i peroksydacja lipidow występujące podczas
stre su mo gą być zmni ejszanę pr zez sto sowani e zwięk-
szonego poziomu witaminy E, zwłaszcza gdy dodat-
kowo do dawek wprowadzona jest witamina C. Nie-
dobór witaminy E wpĘwa negatywnie na rozwoj ją-
der i procesy spermatogenęzy. W konsekwencji zmniej-
sza się koncentracja plemnikow i ich ruchliwość. Ma
to wyrażnie negatyrlvny wptyw na płodność knurów.
Ne gatywny e fekt niedob oru witam tny E zw iązany j e st
szcze gólnie z dużą z awarto ś c i ą wi eloni enasyc onyc h
kwasów thxzczowych w lipidach plemników i ko-
niecznością ich ochrony przed utlenianiem, W bada-
niach określano rownięż efektywnośc bardzo wyso-
kich dawek witaminy E (220 mglkg) na wskaźniki
uzytkowości rozpłodowej knurów. Nie stwierdzono
jednak wyrażnychkorzyści w płodności knurow (16).

Biotyna na7eży do witamin rozpuszczalnych w wo-
dzie. Jest stosunkowo szeroko rozpowszechniona,
występuje jednak w paszach w małej ilości i ponadto
c zęsto char aktery zuj e s i ę o gr aniczoną do stępno ś c i ą.
Dodatek biotyny wpĘwa na wzmocnienie racic (19).
Dawki dla knurow powinny zawięrać biotynę w ilości
co najmniej 300 pg,&g. W przypadku problemów zwią-
zany ch z niedoborem tej witaminy (pękanie racic) wska-
zane jest zwiększenięudziaŁubiotyny do 1 mg/kg (6).

Zapotrzebowanie na witaminę C wzrasta w sytuac-
jach stresowych, takichjak: zmiany warunków środo-
wiska i przemteszczanlę zwierząt. Dodatek witami-
ny C do paszy knurów wpływa korzystnie na metabo-
ltzm, czego efektem jest wzrost produkcji nasienia oraz
lepsza płodnośó, szczególnie w okresie letnim (9, 1 1).
Korzystne efekty uzyskiwano przy dawkach witami-
ny C rzędu 700-1000 mg dziennie (17).

Zuwagtnato,że k rury sązwierzętami długo utrzy-
mywanymi tależy zwracać szczególnąuwagę na ro-
dzaj ijakość stosowanych pasz. W mieszankach dla
knurów nale ży unikać st o s o w ani a p asz zaw ier aj ący ch
związki antyży,,vieniowe. Nasiona rzepaku i produkty
pochodne (śruta poekstrakcyjna, wytłoki) zawierają
m. in. gluko zynolany, zw iązki o dp owi edzi alne za dys -

U knurow zywionych mieszankami bęz dodatku
selenu ruchliwość plemnikow podczas l6-tygodnio-
wego okresu kolekcji nasienia zmniejszała się, pod-
czas gdy u rozpłodnikow żywionych mieszankami
z dużym dodatkiem Se (0,5 mg/kg) utrzymyłvała się
na wyrównanym, wysokim poziomie (8],9%) (I5).
Lic zb a uszko dz onych p l emn ików b yła ro wn i e ż mniej -
sza w grupie knurów otrzymujących dodatek selenu.
W kolejnym etapie badano skuteczność inseminacji
loszek nasieniem knutow z obu grup doświadczalnych.
W przypadku grupy kontrolnej (bez dodatku selenu)
Ęlko 7 3,4oń komórek j aj owych zostało zapłodnionych,
podczas gdy u loszek inseminowanych nasieniem knu-
rów żywionych mieszankami z dlżym udziałem sele-
nu aż98,50ń Q5).

Istotne znaczęnie posiada poziom mikroelementów
i ich dostępnośc. Z tego względunależy zwrócić uwa-
gę na dobor właściwego premiksu. Z lwagt na duże
zapotrzebowanie knurów na niektóre składniki mine-
ralne, część mikroelementow zawartych w premiksie
dla knurów możnapodawaó w formie lepiej przyswa-
jalnych poŁączeh. W badaniach przeprowadzonych
w Meksyku określano wpływ stosowania w zyłvieniu
knurów organicznych form mtedzi, cynku, manganu,



funkcje tarczycy. Z uwagi na kluczową rolę hormo-
nów tarczycy w caĘm metabolizmie długotrwałe sto-
sowanie ww. pasz może byc przyczyną pogorszenia
uzytkowości knurów. Nasiona roślin strączkowych
zawieraląrówniez szereg związków o charakterze an-
tyzywi eni owym. Niektóre z nich maj ą dziŃanie w zdy -
maj ące i sąprzy czyną kolek oraz dyskomfońr u zwie-
rząt. Nalezy zvvracać uwagę na czystośc (zanieczysz-
czenla organlczne i mineralne), a szczególnie obec-
ność pleśni w paszach dla knurów. Mikotoksyny pro-
dukowane przez grzyby wpĘwają ujemnie na zdro-
wie i płodność knurów. Zęara|ęonobntżapopęd płcio-
wy, & aflatoksyna B, wpływa niekorzystnie na płod-
ność knurów hodowlanych. Wykazano, że mikotok-
syny powoduj ązaburzenia w spermatogenezie, zmniej-
szenie koncentracji i zywotności plemnikow oraz
wzrost występowania uszkodzonych plemnikow (7).

W warunkach intensy^wnej produk cji, z którą częs-
to wiąze się utrzymywanie mniejszej liczby knurów
w stosunku do populacji loch, zwiększanie płodności
knurow nabiera coraz większego znaczenia. Popraw-
ne zywienie moze wpĘnąć korzystnie na uzytkowość
rozpłodową knurów. Ta grupa rwierząt posiada spe-
cyftczne potrzeby energetyczne, białkowe i aminokwa-
sowe, których pokrycie jest warunkiem osiągnięcia
dobrego libido, produkcji wartościowego nasienia
i wysokiej płodności. Przekarmienie powoduje nad-
mierny wzrost masy ciała i może zmniejszac popęd
płciowy knurów. Wymagania pokarmowe muszą być
dostosowane do masy i przyrostow masy ciaŁa oraz
częstotliwości użytkowania i warunków środowiska.
Przedstawione informacje wskazują na dużą rolę
związków biologicznie czynnych w utrzymaniu wy-
sokiej użytkowości rozpłodowej knurow. Dobra kon-
dycja knurow i wysoka jakość nasienia wymagająpo-
prawnego tywienia, w którym, obok podstawowych
składnikow (energii, białka) istotne znaczenie mają
składniki mineralne, witaminy i określone kwasy tłusz-
czowe. Rola wielu składnikow pokarmowych w płod-
ności knurów jest przedmiotem w dalszym ciągu nie-
Iiczny ch b adań naukowych, Wskazuj ą one, że i stniej e
potencjalna możliwość poprawy płodności knurów
poprzez żywienie.
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LOOCKWOOD P.W, JOHNSON J. C., KATZ T. L.:
Skuteczność kliniczna fluniksyny, karprofenu i ke-
toprofenu jako czynników wspomagających lecze-
nie przeciwbakteryjne chorób układu oddechowe-
go bydła. (Clinical efficacy of flunixin, carprofen
and ketoprofen as adjuncts to the antibacterial tre-
atment of bovine respiratory diseases). Vet. Rec. 152,
392-394,2003 (13)

Przebadano wpływ trzech niesterydowyclr leków przeciwzapalnych: flunik-
syny, karprofenu i ketoprofenu, stosowanycb łącznle z ceftiofurem w leczeniu
zakażeń układu oddechowego bydła Badania przeprowadzono na 66 cielętach
omasie około 197 kg w 4 grupach doświadczalnych, u których występowała
temperatura wynosza_ca przynajmniej 40"C i o średnim nasileniu. Zwierzęta we
rł,szystkich grupaclr otrzymyrł,ały przez 3 dni ceftiofur w dawce l .1 mg/kg masy
ciała w iniekcjidomięśniorł,ej. Ponadto w jednej grupie ZastosoWano fluniksynę
w iniekcji dożylnej w dawce 2,2 nglkg, w drugiej grupie - ketoprofen w dawce
3,0 mg/kg, a w trzeciej grupie w iniekcji podskómej karprofen w dawce
J,4 mg/kg. W okresie pierwszych ż4 godzin po podaniu leków przeciwzapal-
nych temperatula obniżyła się bardziej aniżeli po samym ceftiofurze. Po2 i4 godz.
po leczeniu silniej obniżyła się temperatura po zastosowaniu fluniksynu lub ke-

toprofenu anlżeli po stosowaniu karprofenu. Nie występowały różnice pomię-
dzy wszystkimi grupami w nasileniu depresji, duszności i kaszlu. Konsolidacja
tkanki płucnej była słabiej zaznaczonauzwierząt, które oprócz antybiotyku otrzy-
mywały niesterydowe leki przeciwzapalne. Różnice w nasiIeniu tych zmian były
istotne jedynie u zwierząt otrzylnujących fluniksynę

G.


