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Wzrost inseminacji loch pocięga za sobę konieczność uwzględnienia w selekcji 
cech nasienia knurów. Podstawę skutecznej selekcji jest znajomość podstawowych 
parametrów genetycznych. Jednym z nich jest współczynnik powtarzalno$ci, pozwala
jęcy na przewidywanie pótniejszych wartości danej cechy zwierzęt z określonym 

prawdopodobieństwem. 

Celem niniejszej pracy była estymacja współczynników powtarzalności ważniej

szych cech nasienia knurów utrzymywanych w Stacjach Hodowli i Unasienniania Zwie
rzęt. 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniami objęto cechy nasienia 74 knurów trzech ras (polska biała zwisłoucha, 
wielka biała polska, duroc) z czterech Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierzęt 

(Poznań, Gostyń, Leszno, Ostrów Wlkp.). Rozmieszczenie materiału badawczego w po
szczególnych stacjach i rasach ilustruje tabela 1. Analizowano następujęce cechy: 
objętość ejakulatu (ml), odsetek plermików o ruchu postępowym (%), koncentracja 

nasienia (ml), ogólna liczba plemników w ejakulacie (n x 109), liczba plemników 
o ruchu postępowym (n x 109). 

Na podstawie dokonanych pomiarów cech obliczono średnie roczne dla trzech 
pierwszych lat użytkowania rozpłodowego. 

Współczynnik powtarzalności estymowano metodę analizy wariancji dla klasyfi
kacji hierarchicznej w dwóch wariantach. Pierwszy wariant polegał na szacowaniu 
współczynnika powtarzalności dla każdej rasy oddzielnie, uwzględniajęc efekt sta
cji i roku. W drugim wariancie wszystkie rasy rozpatrywano łęcznie. W tym celu 
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dla konstrukcji układu hierarchicznego utworzono 12 grup (stacja x rasa). Powyż

sze obliczenia przeprowadzono opierając się na algorytmie podanym w pracy Caliń
skiego i wsp. ClJ. Ocena błędów standardowych dokonana została na podstawie wzo

rów zawartych w pracy Robertsona [4]. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Wyniki badań przedstawiono w tabelach 2 i 3. W tabeli 2 podano średnie aryt
metyczne analizowanych cech, stanowiące punkt odniesienia do wyników zawartych 

w tabeli 3 (współczynniki powtarzalności i ich błędy standardowe). 

Na podstawie średnich cech (tab. 1) można zauważyć dość duże zróżnicowanie 

między rasami, dochodzące w przypadku cechy objętości ejakulatu do znacznych roz

miarów. Łyczyński i wsp. [2Jwskazują również na różnice wskatników nasienia mię

dzy rasami. Stąd też zaszła konieczność wyodrębnienia w badaniach efektu rasy 

oraz - ze względu na pewną specyfikę - efektu stacji. 
Większość oszacowanych współczynników powtarzalności (r) przyjnuje wysokie 

wartości. W ujęciu całościowym (wszystkie rasy łącznie) wszystkie współczynniki 

przekraczają 0,768, co przy relatywnie małych-błędach standardowych daje podstawę 
do stwierdzenia wysokiej powtarzalności analizowanych cech. Tylko w dwóch przypad

kach (dla objętości ejakulatu knurów rasy pbz i liczby plermików w ejakulacie 

knurów rasy duroc) współczynniki powtarzalności przyjęły wartości mniejsze od 0,5. 

Wydaje się, że do tych odchyleń nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi, gdyż 

mogły być spowodowane pewnymi niedoskonałościami metodycznymi. Wiadomo, że należą 

do rzadkości estymatory powtarzalności spoza przedziału <O,l>. Większość błędów 

standardowych uzyskanych współczynników r przyjmuje stosunkowo niskie wartości, 
co świadczy o dość dużej dokładności estymacji. Wyniki niniejszej pracy zgadzają 

się z badaniami Łyczyńskiego i wsp. [2], którzy otrzymali również wysokie warto-
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T a b e 1 a 2 

Średnie wartości analizowanych cech dla poszczególnych ras 

Cecha 

odsetek ogólna liczba 
Rasa plemników koncentracja objętość liczba plemników 

o ruchu pleimików ejakulatu, 
plel1llik~ 

o ruchu 
postępowym w 1 ml ml postępow~m (n X 10 ) (n X 10) 

pbz 74,23 392 848 281,058 100,7 75,3 

wbp 70,97 440 810 226,648 94,7 76,3 

duroc 75,90 463 488 172,388 80,7 63,9 

T a b e 1 a 3 

Współczynniki powtarzalności oraz ich błęoy standardowe analizowanych cech 
dla poszczególnych ras 

Cecha pbz wbp duroc Łęcznie 

Objętość ejakulatu 0,169 0,527 0,678 0,829 
:!:O, 117 ::!:0,056 ::!:0,153 ::!:0,085 

Odsetek plemników o 0,941 0,927 0,816 0,881 
ruchu postępowym ::!:0,548 ::!:0,521 ::!:0,059 ::!:0,126 

Koncentracja nasienia 0,824 o, 729 o, 724 0,780 
::!:0,128 ::!:0,200 ::!:0,198 ::!:0,067 

Liczba plemników w 0,679 0,779 0,381 0,768 
ejakulacie ::!:0,150 ::!:0,260 ::!:0,342 ::!:0,061 

Liczba plemnikó~ 0,822 0,875 0,891 0,852 
o ruchu postępowym ::!:0,321 ::!:0,414 ::!:0,452 ::!:0,073 

-ści współczynników powtarzalności zmian morfologicznych pleimików w nasieniu knu
rów. Przeprowadzone badania nie wykazały większych różnic powtarzalności cech na

sienia knurów między rasami. 

WNIOSKI 

Uzyskane wysokie wartości współczynników powtarzalności upoważniaję do nastę

pujęcych stwierdzeń: 

1) wielkości poszczególnych cech utrzymuję się na zbliżonym poziomie w kolej

nych latach, 
2) istnieje możliwość prowadzenia skutecznej selekcji knurów na podstawie ba

danych cech. 
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X. IlaBJUłK t T. M. IIIBaąxoBCKH t .u;. Ml1H,Jt1,11tO'l!IC1ta 

IlOBTOPHMOCTb BHEPAHHID{ IIPH3HAKOB CEMEHH XPHKOB 

Pea10we 

Ue•&IO paCSOTN JIB.JUl~ac& o~esxa K03cW>MJUl8BTOB DO'l!ITOpMOCTB c••.Q'l>
IIUIX npaaaaxoB ceweBJI xpJ1KoB: OCS1>e11 aoyuTa, npo~en cnepwaToaouoa 
C DOCTynaTe~&JD,Df ABJmeBBeM, XOB~8BTPaIUIJI ce11en, oCS~ee xouąecTBO 
cnepM&T030BAOB B 3JlltY~JITe, Ko.mrąecT'l!IO noaeaBHX cnepwaT030BAOB. Hcc
~8AOB&HBJI oxB&TH'l!laJIJI 74 xpoa Tpex nopoA (1tp7DJ1ol CSeaol non&cxol, 
non&cxoft CSeaoA BHcnoyxol a AJ>POK) acnoa&ayellHX • nepaoA Tpex aeT. 
XpaxoB CSpua c ąeT1i1pex Bea&aonon&ox:ax ZBBOTBOBoAąecxax ~eaTpoB no 
p&8B8A8BBIO R oceweaeamo &RBOTRHX. KoaWC>•~•eBT DOBTOPBMOCTB onpeAeJVI
~- 11eTOAOM aaa~aaa ,1U1cnepcaa • ■epapxaąecxol c• cTewe. 6Hna no.-yqeo 
BHCOKHe ·•~HqBBH xoacW>aitKeBTOB DOBTOPBMOCTB, qTo CBBAe~e~&CTByeT o 
B081fOZBOCTB npoBeAeRBJI cenea~•· no OCBOBBHM npB8H8K8J( pile 'l!I nepad 
rOA BCDOX&80B&BHJI XJ)JIXOB. 

H. Pawlak, T. M. Szwaczkowski, O. Mindykowska 

REPEATABILITY OF SIH TRAITS OF BOAR SEI-EN 

S u m m a r y 

The aim of the respective study was evaluation of repeatability coefficients 
of the following traits of boar semen: volume of ejaculate, per cent of progres
sing spermatozoa, concentration of semen, total number of spermatozoa in the eja
culate, number of spermatozoa a.ble to fertilize. The investigated materiał in
cluded 74 boars belonging to three breeds (Polish Landrace, Polish Large White 
and Ouroc) used for reproduction for three years.The boars were in 4 Breeding and 
Insemination Stations of the Wielkopolska region. The repeatability coefficients 
were estimated by the method of analysis of variance in hierarchie design. High 
values of the repeatability coefficients proved the possibility of effective 
selection for the tested traits already in the first year of reproductive life of 
the animal. 


