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Summary

The research material for the study was two groups (1ó each) of rlfhite Broad-breasted turkey-toms. Their
semen rvas collected once a week (group A) and twice a week (group B). The experiment covered two repro-
duction periods separated by molting. The first reproduction period lasted 23 weeks, the second - 21 weeks.
The follołving indices were determined: ejaculate volume, sperm concentration and motility, percentages of
live and morphologica|ly changed spermatozoa, activity of acid phosphates (AcP) in whole §emen and plasma,
activity of aspartate aminotransferase (AspAT) released from spermatozoa, and the total protein content of
seminal plasma. Egg fertility and hatchability were control|ed individually. Semen collection twice a week

. resulted in a decrease in the ejaculate volume (on average by 11.1%) and sperm concentration in the ejaculate
(on average by 7.4oń), but an increase in the total semen volume (on averagelby 65.1oń) arnd the number of
insemination doses per turkey-tom (on average by 53.0%) over the entire reproduction period. The results of
the stud;r suggest that semen collection twice a week should be recommended as it increases the number of
females inseminated with semen from one male, i.e. better use may be made of the most valuable breeding
toms. The decision to use the turkeys for the following reproduction period should be cletermined only in
relation to breeding needs.
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Zastosowanie techniki sztucznej inseminacj i j ako
jedynego sposobu rozmnażania w stadach reproduk-
cyjnych indyków, wymusiło prowadzenie badań w kie-
runku jak najlepszego sposobu wykorzystanla samców.
Z uwagl na małą objętość produkowanych przez nie
ejakulatow, ważnym aspektem ekonomicznym w ho-
dowli indykow stało się zwiększanie częstotliwości
uzytkowania reprodukcyjnego samców, bez ujemne-
go wpĘwu na jakość pozyskiwanego od nich nasienia
(3,7,9, 19). Pobieranie nasienia od jednego samca
ptaka do pięciu razy w tygodniu było tematem badań
kilku zespołów badaw czy ch ( 8, 1 5, I7, 19, 22). Częst-
sze pobieranie nasienia stwarza możliwość zwiększe-
nla Iiczby s ami c ins eminowanych nas ieni em j edne go
indora do 200 (11), a nawet 300 sztuk, a tym samym
ograniczenia liczby samców i zmniejszenia kosztów
ltrzymania stada (19), Stada hodowlane indyków uzyt-
kowane są w większości tylko przezjeden okres re-
produkcyjny. Celowość użytkowania indyczek przez
dwa lub trzy kolejne okresy reprodukcyjne była przed-

miotem badań prowadzonych w latach osiemdziesią-
tych. W dostępnym piśmiennictwie brak jest natomiast
danych, dotycz ących przepier zania indorów i wpływu
tego zabiegu na ilość i wartość biologiczną nasienia.

Celem podję§ch badań była ocena wpĘrłu inten-
sywności uzytkowania rozpłodowego oraz wieku in-
dorów na ksztahowanie się wyznaczników ilościowych
i jakościowych nasienia oraz jego wartości biologicznej.

Materiał i metody

Materiał doświadczalny stanowiły 32 indory białe sze-
rokopierśne, podzielone losowo na dwie równe grupy (A i B).
Od indorow z grupy A nasienie pobierano raz, az g,rupy B
dwarazy w tygodniu. Badaniami objęto dwa kolejne okre-
sy reprodukcj i oddzielone przymusowym przepleTzan|em.
Pierwszego pobrania nasienia dokonano w 33. tygodniu
zycia indorów. Pierwszy okres reprodukcji trwał 23 tygod-
nie. Następnie indyczki i indory przepierzono (12). Pro-
gram przepierzania indorów różni się od indyczek tym, że
już od ]. dnia przepierzania zadaje się im paszę do woli



oraz w 42. dniu przedłuża dzień świetlny do 14 godzin. w 3., l l. i l9, tygodniu drugiego okresu reprodukcyjnego.
Pierwszego pobrarria nasienia w drugim okresie reproduk- Na podstawie otrzymanych wyników dotyczapych objętoś-
cji dokonano w 75, tygodniu zycia indorów, Drugi okres ci ejakulatu i koncentracji plemników obliczono całkowitą
reprodukcji trwał 2l tygodni, Nasienie pobierano stosując objętość nasienia i liczbę plemników oraz liczbę dawek
masaz okolic kloaki. inserninacyjnych uzyskanych w całym okresie reproduk-

W doświadczeniu określano objętość ejakulatu, koncen- cji. Ponadto określano aktywność fosfatazy kwaśnej (AcP)
trację plemnikow (metodą fotometryczną), ruchliwość w pełnym nasieniu i w jego plazmie (5), aminotransferazy
plemnikow (metodą mikroskopową), odsetek plemników asparaginianowej (AspAT) uwolnionej z plernników (20),
zywych oraz zmienionych morfologicznie stosując bar- atakże zawaftośćbiałkaogólnego wplazmienasienia(l6),
wienie róznicowe (4). Ruchliwość plemników badano w od- Prowadzono ponadto indywidualną kontrolę zapłodnienia
stępach dwutygodniowych, natomiast odsetek plemników iwylęgowości. Ocenacechreprodul<cyjrrychindyczekobej-
zywych i morfologicznie zmienionych zbadano w 3., l2, mowała zapłodnienie jaj, wyląg piskląt zdrowycl-r z jaj za-
i 2 l. tygodniu pierwszego okresu reprodukcyjnego oraz płodnionych i nałozonych,

Zebrane wyniki opracowywano statystycz-
nie przy zastosowaniu dwuczynnikowej anali-
zy wariancji według nretody Snedecora.

Wyniki iomówienie
Zwiększenie częstotliwości pobierania

nasienia w przepfow adzonymdoświadcze-
niu (tab,.1) wpĘnęło istotnie (p ś 0,01)
na zmniejszenie zarówno objętości ejaku-
latu (średnio o 0,041cm'), jak tez koncen-
tracji plemnikow w ejakulacie (średnio
o 0,44 x 109/cm]), W badaniach porownu-
jących jedno- i trzykrotne w tygodniu wy-
korzystanie rozpłodowe indorów przez je-
den okres reprodukcji wykazano podobne
zależności (p < 0,05) w odniesieniu do ob-
jętości ejakulafu (9) oraz objętości ejaku-
latu i koncentracji plemnikow (7). W in-
nych badaniach (15, 17) obserwowano, co
prawda, obnizenie objętości ej akulatu przy
częstszym uzytkowaniu rozpłodowym in-
dorów, lecz nie stwierdzono istotnego
wpływu tego zabtegu na koncentrację
plemników w ejakulacie. Objętość ejaku-
latu w niniejszym doświadczeniu była niz-
sza w drugim okresie reprodukcji w pofów-
naniu z okresem pierwszym, lecz istotnie
(p < 0,01) tylko w grupie B (o 0,100 cm3).
W drugim okresie reprodukcji odnotowa-
no w grupie A istotnie (p < 0,01) wyższą
(o 1,41 ,. 10o) koncentrację plemników
w ejakulacie.

W przypadku, gdy nasienie od indorów
pobierano dwarazy w tygodniu, uzyskano
ponad 1,5-krotnie większą(p < 0,01) cał-
kowitą obj ętość nasieni a oraz |iczbędawek
inseminacyjnych. Całkowita objętośó na-
sienia była istotnie wyższa w pierwszym
okresie reprodukcyjnym w porównaniu
z okresem drugim w obu grupach doświad-
czalnych, Obie wyżej wymienione cechy
bardzo wyrażnte ukazują rożnice między
badanymi grupami w ilości nasienia po-
zyskiwanego odjednego samca w ciągu ca-
łego okresu reprodukcyj ne go. Przel iczęnię

Tab. 1. Charakteryst),ka morfologiczna nasienia badanych indorów

Badane cethy

0blętość ejakulatu, cm3

1

2

średn o

0,372
0,364A

0,369A

0,355
0 ,2558

xx

0,3288

Koncentrac ja plemników, x 109

1

2

średn o

5,46
6,87A

xx

5,94A

5,49
5,47B

5,50B

Całkowita obiętość nasienia
od 1 indora, cm3

1

2

średnio

5,1 9A

3,75

x

4,64A

8,968
5,08

xx

7,668

Całkowita liczba plemników

odlindora,x109

1

2

ś red nio

2 8,93A
25,78

27 ,72A

49,71 B

27,78

xx

42,40B

Liczba dawek inseminacyjnych
od 1 indora

1

2

średnio

144,7A
128,8

138,6A

248,6B
138,8

xx

212,0B

Ruchliwość plemników, %

1

2

średnio

79,3
78,9

79,2

80,0
76,2

78,8

Plemniki żywe, ok

1

2

ś rednio

80,6
79 ,3

80,1

80 ,8
78,4

x

80,0

Plemniki zmienione morlologicznie %

1

2

średnio

20,5
17,7

19,5

21,8
1 9,3

21,0

Objaśnienia: warlości oznaczonę rożnymi
(kolumny) różniąsię istotnie; A, B, xx p

literami (wiersze),
< 0,0l;a, b, x p

znakami:
<o05

X! xx
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produkowan e go pt zez j edne go indora nas ienia na daw-
ki inseminacyjne o tej samej liczbie plemników najle-
piej obrazuje aspekt ekonomiczny przeplowadzonych
badah. W przypadku nasienia indora dawka insemi-
nacyjna wynosi zazwyczaj 200-250 x 106 plemnikow
(2, Ir). Optymalna liczba plemników w dawce inse-
minacyjnej zależy jednak od wielu czynnikow, tj. od
początkowej jakości nasienia ( 1 3), częstotliwości una-
sienniania (18) oraz wieku ptakow (6).

Porównując ejakulaty indorów z ba-
danych grup nie stwierdzono istotnych
rożnic w ruchliwości plemników, odset-
ku plemników zywych oraz morfolo-
gicznie zmienionych. Tylko w nasieniu
indorów z grupy B odsetek plemników
zywych był istotnie niższy (p < 0,05)
w drugim okresie reprodukcyjnym. Brak
negatywnego wpływu częstszej eksplo-
atacji ptakow na ruchlirvość plemników
i odsetek plemników zmienionych mor-
fologicznie obserwowano w badaniach
prowadzonych na kogutach (22). W do-
świadczeniu przeprow adzonymna indo-
rach, od ktorych nasienie pobierano 1 i 3
razy w tygodniu stwierdzono natomiast
statystycznie istotne (p < 0,05) obnize-
nie (o 2,2o^) udziału plemników żywych
(7). Procent plemnikow morfologicznie
zmienionych w tym samym doświad-
czeniu nie ulegał jednak istotnymzmia-
nom i wynosił odpowiednio 34,00ń
i 34,5o/o.

Stwierdzono niekorzystny wpływ
(p < 0,01) dwukrotnego w Ęgodniu po-
bierania nasienia na aktywność amino-
transferazy asparaginianowej (tab. ż).
Skutkował on podwyzszeniem aktywno-
ści tego enzymu (o 18,35 U/109 plemni-
ków) w grupie częstszego pobierania
nasienia. Wyciek białek enzymatycz-
nych z plemników zaznacza się wyraz-
nie przede wszystkim wtedy, gdy uszko-
dzenta dotyczą błony kom órkowej w re-
jonie akrosomu i wstawki plemnika
(23). CzuĘm wskaźnikiem uszkodzenia
wstawki jest uwalnianie enzymów mi-
tochondrialnych, m.in. aminotransferazy
asparaginianowej (1). W tej samej gru-
pie częstszego pobierania nasienia wy-
kazano statysĘcznie istotne (p < 0,01)
zwiększenie aktywności badanego en-
zymu w drugim okresie reprodukcyj-
nym. Nie możnanatomiast j ednoznacz-
nie ocenić wpły\^.u częstotliwości po-
brań na aktywność fosfatazy kwaśnej
w pełnym nasieniu i jego p|azmie, gdyż
w obu okresach reprodukcji zależności
te są odmienne. Wykazano, że aktyw-

, ,,,,,,,,,,,,,, Meficyna Wet. 2lt}ł,60{1}

ność tego enzymu wysoko istotnie (p < 0,01) obniża-
ła się w drugim okresie reprodukcyjnym w nasieniu
ptakow z grupy A oraz istotnie (p < 0,05) u ptakow
z grupy B, W plemnikach ssaków enzym ten zlokali-
zowany jest w błonach akrosomalnych, a jego uwal-
nianie ztych struktur możebyc wskaznikiem przebie-
gu reakcji akrosomowej (żI).

Zawartośc białka ogólnego wzrastała istotnie (p <
0,01) w ejakulatach indorów częściej uzytkowanych

Objaśnienia:jak w tab. l

Tab.3. Charaktcrystyka zapłodnienia i wvlęgu piskląt indyczych

Tab. 2. Charaktervstyka biochemiczna nasienia badanvch indorół

Badane cechy
0kłes

re p rod ukcji

Glupa

Ig

Aktywność loslatazy kwaśne| (AcP)
w pełnym nasieniu, Uidm3

1

2

średn o

1 640,6a
1 202,2A

xx

1 475,8

1 527,4b
1 422,28

x

1498,6

Aktywność loslatazy kwaśnej (AcP)
w plazmie nasienia, U/dm3

1

2

śledn o

706,4
453,8A

xx

611 ,4

660,9
604,0B

x

645,4

Aktywnoś ć aminottansfetazy
asparaginianowej (AspAT),
U/109 plemników

1

2

śtedn o

86,1 0

85,67A

85,92

83,31
104,02B

xx

89,20

Zawarlość białka ogólnego
w plazmie nasienia, mO/cm3

1

2

ślednio

31,97A
39,03A

xx

34,62A

40,52B
60,63B

xx

46,01B

0 ktes
te p lod ukcj

Grt

A

pa

B

Zapłodnienie iai, %

1

2

śtednio

86,80
92,65

88,90

87,4g
88,52

87.77

Wyląg piskląt, %

- z jaj zapłodnionych

1

2

średn o

65,38
60,97

63,79

12,4l
60,16

xx

69,12

- z jaj nałożonych

1

2

śledn o

60,79
56,58

59.27

63,60
53,25

x

60,78

Objaśnierria:jak w tab. l



rozpłodowo, średnio o 32,9oń. W obu badanych gru-
pach wykazano istotne (p ś 0,01) zwiększenie zawar-
tości białka ogolnego w drugim okresie reprodukcyj-
nym (o 2ż,Ioń grupa Ato 49,60ń - grupa B). W do-
świadczeniu przeprowadzonym na indorach (1a) jego
autorzy obserwowali znacznie ntższę wartości tej ce-
chy, wahające się od 10,8 do 13,7mglcm3. Wysoka
zawatl,ośc białka w plazmie nasienia kogutów pozwa-
la wnioskowaó o obnizonej zdolności zapładniającej
plemnikow (10), natomiast u indorow (> 60 mg/cm3)
ma istotnie ujemny wpływ na zapŁodnienie jaj i wylę-
gowość (24).

Częstotliwość pobierania nasienia od indorow nie
wpĘnęła istotnie na wyniki zapłodnienia jaj i wylęgu
piskląt (ab. 3). Nie stwierdzono żadnychróżnicw za-
płodnieniu jaj, natomiast w pierwszym okresie repro-
dukcji wyl€ piskląt z jaj zapŁodnionych byłwllższy
o ponad J,Oońu indyczek inseminowanych nasieniem
indorów częściej uzytkowanych rozpłodowo. Nie zo-
stało to jednak statystycznie potwierdzone. Wartość
tej cechy w drugim okresie reprodukcji obniżała się
w porównaniu z okresem pierwszym. Różnice statys-
tycznie istotne (p < 0,01) zanotowano u indyczek in-
seminowanych nasieniem indorów częściej uzy.tkowa-
nych rozpłodowo.

Użytkowanie rozpłodowe indorów dwarazy w Ę-
go dniu w pierwszym cyklu rozpłodowym naleĘ uznać
zaw peŁni celowe, przede wszystkim ze względów eko-
nomicznych. Umozliwia ono zwiększenie liczby in-
dy czek inseminowanych nasieniem j ednego samca,
a tym samym lepsze wykorzystante najbardziej war-
tościowych rozpłodników. Pozostawienie indorów na
drugi okres reprodukcji powinno byó warunkowane
tylko celami hodowlanymi.
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ROELS S., WALRAVENS K., SAEGERMAN C.,
THELISSEN M., VANOPDENBOSCH E., GoD-
FROID J.z Zapa|enie opon mózgowych spowodo-
wane przez Mycobacterium bovis u krowy z obja-
wami klinicznymi BSE. (Mycobacterium bovis
meningitis in a cow with clinical signs of BSE). Vet.
Rec. 152, 807-808, 2003 (26)

W styczniu 2002 r. l 16-miesięcznej jałórł,ki ze stada liczącego 85 krórv
mlecznych rvystąpiły objawy kliniczne przypominające BSE Ponieważ leczcnie
antybiotykami nie dało efektórv i pojawiły się odleżyny, zwierzę poddano euta-

nazji Na sekcji stwierdzono szarobiałe zabanvienie opon mózgowych, głównie
rł, okolicy móżdżku i pnia rnózgu. wykluczono wściekliznę testem immunoflu-
orescencji pośredniej i próbą izolacji rvirusa na hodowli komórek neurob]asto-

ma Badanie 1T istopatol ogiczne móżdżku i pnia mózgu wykazało rozlane naci ek i

limfocytów i plazmatocytów, rzadziej neutrotilów, obecność ognisk martwicy
i komórek olbrzymich Langhansa Blaszka środkowa naczyń krwionośnych opon
mózgowych i neuropilu zawierała nacieki limfocytów i plazmatocytów Badanie
w kierunku BSE wypadło ujemnie. W preparatach sporządzonych z materiafu
patologicznego barwionych metodą Ziehl-Neelserra występowały 1iczne rozga-
łęzione, krvasochłonne bakterie, występujące głównie w cytoplazmie komórek
olbrzymich W oparciu o badania hodow]ane. testy biocherniczne i test PCR
z użyciem 165 rRNA zidentyfikowano M_vcobacterium bovis
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