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Niniejsza praca miała na celu zbadanie: 

1) czy przy różnej zawartości białka w dawkach pokarmowych świń 

są różnice w ilości amoniaku w jelicie ślepym, 

2) czy są różnice w ilości amoniaku przy różnej zawartości włókna 

w dawkach pokarmowych. 

Doświadczenie przeprowadzono na 4 świniach z przetokami jelita śle- 

pego rasy w. b. Świnie były podzielone na 2 grupy. W pierwszym okre- 

sie doświadczenia jedna grupa otrzymywała mieszankę niskobiałkową 

zawierającą szacunkowo w l kg 1,08 jednostki owsianej i 93,2 g białka 

ogólnego strawnego, druga grupa mieszankę wysokobiałkową zawiera- 

jącą w ikg 1,04 jedn. owsianej i 130,7 g białka ogólnego strawnego. 

Skład mieszanki niskobiałkowej: płatki ziemniaczane 30%, jęczmień 30%, 

otręby pszenne 30%, mączka sojowa poekstrakcyjna 1%, susz z lucerny 

4%, mączka rybia 3%, mieszanka ММ 2%. | 

Skład mieszanki wysokobiałkowej: płatki ziemniaczane 14%, jęczmień 

30%, otręby pszenne 40%, mączka sojowa poekstrakcyjna 6%, susz z lu- 

cerny 4%, mączka rybia 4%, mieszanka MM 2%. Dawki pokarmowe były 

ułożone na podstawie „Norm Żywienia Zwierząt Gospodarskich” pod 

redakcją L. Turnaua i J. Skulmowskiego dla tuczu tłuszczowo-mięsnego. 

Grupa niskobiałkowa otrzymywała na 1 jednostkę owsianąa w dawce 

20% mniej białka ogólnego strawnego od zapotrzebowania, grupa wyso- 

kobiałkowa otrzymywała w dawce 20% więcej białka. 

W drugiej części doświadczenia zmieniono żywienie świń różnicując 

poziom włókna w dawce. 

Skład mieszanki treściwej: jęczmień 30%, owies 10%, żyto 10%. otręby 

pszenne 15%, mączka rybia 10%, susz z lucerny 10%, mączka sojowa po- 

ekstrakcyjna 10%, mieszanka MM 5%. Świnie otrzymywały 40% mieszanki |
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treściwej plus 60% płatków ziemniaczanych. Poziom włókna w dawce 
był zróżnicowany dodatkiem celulozy.*) 

Na skutek wypadania przetok właściwe obserwacje rozpoczęły się 
dopiero przy żywej wadze świń 110—120 kg. W celu dokładnego prze- 
śledzenia zmian zachodzących w zawartości azotu amoniakalnego w tre- 
ści jelita ślepego, treść pobierano z jelita przez przetokę 9-krotnie w cią- 
gu dnia w godz.: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 12.30, 14.30, 16.00, 17.30 i 18.30. 
Świnie karmiono o 7.00, 13.00 i 19.00. Oznaczenia przeprowadzano dla 
2 sztuk łącznie. Treść pobierano przez przetokę, natychmiast wyciskano 
przez lniane płótno i płyn zalewano 0,1 n H,SO,. Następnie przewożono 
do laboratorium, sączono i w przesączu oznaczano zawartość azotu amo- 
niakalnego metodą dyfuzyjną wg Conway’a. 

Przy różnej zawartości białka w dawkach przeprowadzono 188 ozna- 
czeń azotu amoniakalnego i otrzymano następujące wyniki: zawartość 
azotu amoniakalnego w grupie niskobiałkowej wahała się od 9,4 do 
15,9 mg, średnio 11,7 mg%, a w grupie wysokobiałkowej od 7,1 do 
13,8 mg%, średnio 10,2 mg. 

Jeżeli ilość azotu amoniakalnego w grupie wysokobiałkowej przyjąć 
za 100, to w grupie niskobiałkowej wynosiła ona 115%. Zawartość azotu 
amoniakalnego w treści jelita ślepego w ciągu dnia przedstawiono na 
wykresie 1. 
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Przy żywieniu świń dawkami pokarmowymi o różnej zawartości 
włókna przeprowadzono 196 oznaczeń azotu amoniakalnego. Przy ży- 
wieniu świń dawką o mniejszej zawartości włókna (3,5%) było azotu 

*) Wg informacji Włocławskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych była to 
celuloza jodłowo-świerkowa, posiarczynowa surowa niebielona.
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amoniakalnego od 10,3—16,7 mg, średnio 13,2 mg%. w treści jelita śle- 
pego, natomiast przy dawce o większej zawartości włókna (11%) było 

azotu amoniakalnego od 4,5—10,5 mg, średnio 7,7 mg%. | 
Jeśli ilość azotu amoniakalnego stwierdzoną w grupie o większej za- 

wartości włókna przyjąć za 100, to w grupie c mniejszej zawartości 

włókna w dawce wynosiła ona 171%. Zawartość azotu amoniakalnego 

w treści jelita ślepego w ciągu dnia przedstawia wykres 2. 
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Wykres 2 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż: 

1. Przy różnych ilościach włókna w dawkach pokarmowych (3,5 i 11%) 

ilość azotu amoniakalnego w treści jelita ślepego była wyraźnie mniej- 

sza w grupie świń żywionych dawką o większej zawartości włókna. 

2. Przy różnym poziomie białka w dawce pokarmowej stwierdzono . 

mniejszą ilość azotu amoniakalnego w grupie wysokobiałkowej. Różnica 

w zawartości azotu amoniakalnego między grupą niskobiałkową, a wy- 

sokobiałkową jest niewielka i przy statystycznym opracowaniu może 

okazać się nieistotna. 

Obserwacje są prowadzone nadal.


