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MATERIAŁ I METODA 

48 loszek rasy pbz-N w okresie wzrostu od 8 do 13 tygodnia życia 

żywiomło na! 2 poziomach: po 1,06 lub po 1,49 kg mieszanki średnio 

dziennie dla 1 sztuki. Uzyskana tą drogą zmienność ciężarów 13-tygo- 

dniowych loszek wyniosła ok. 13%/o, była więc zbliżona do zmienności 

obserwowanej w warunkach fenmowych. Z tak przygotowanych loszek 

utworzono 2 grupy po 24 sztuki w ten sposób, że każda z nich składała 

się w połowie ze zwierząt lżejszych i w połowie z cięższych. Średni cię- 

żar loszek w obrębie grup był jednakowy (ok. 32 kg). Loszki z grupy 

a od 13 do 28 tyg. życia żywiono ma umiarkowanym (średnio dziennie 

po 2,4 kg mieszanki), zaś w grupie d na wysokim poziomie (średnio 

dziennie po 2,64 kg mieszanki). Zwierzęta żywiono indywidualnie 1 raz 

dziennie pełnoporcjową mieszanką SKURTCH, zawierającą w 1 kg 2033 

kcal energii netto i 12,2% białka strawnego. 

Loszkom w wieku 22, 24, 26 i 28 tygodni mierzono przyżyciowo śred- 

nią grubość słoniny polskim aparatem ultradźwiękowym typu UMGS-18, 

po czym oceniono je zgodnie z zasadami podanymi przez Duńca i wsp. 

[1, 2]. Ciężar ocenianych loszek ustalano przed odpasem, ok. 24 godzi- 

ny po nakarmieniu. | 

Wszystkie loszki w wieku 196 £1,6 dni ubito i oznaczono skład che- 

miczny ciała netto metodą opisaną przez Kotarbińską [5]. Dokładność 

informacji z oceny przyżyciowej o zawartości białka (N X 6,25) i tłuszczu 

chemicznego w ciele 28-tygodniowych loszek (średnio 101,2 £6 kg) wy- 

rażono za pomocą współczynników korelacji prostej. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Intensywne żywienie loszek nie miało wpływu na końcową zawartość 

białka, zwiększyło natomiast (P—0,01) zawartość tłuszczu. Większe
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otłuszczenie loszek z grupy (d) niż z (a) podwyższyło ich standaryzowa- 

ne przyrosty c.c., nie znalazło jednak odbicia w średniej grubości stan- 

daryzowanej słoniny. W konsekwencji wartość indeksów selekcyjnych 

obficie żywionych loszek była wyższa o ok. 5 pkt niż loszek żywionych 

na umiarkowanym poziomie (tab. 1). 

Tabela 1 

Wyniki oceny przyżyciowej i poubojowej (7 + Sx) loszek żywionych od 13 do 28 tyg. życia — 

umiarkowanie a lub obficie d 

  

  

  

  

Żywienie 

Cecha Jednostki umiarkowane _ obfite Istotność 

miary a d różnic 

n = 24 n = 24 

Ocena przyżyciowa 

Ciężar w wieku 13 tyg., kg 31,7 +4,3 31,7+4,1 NS 

Ciezar w wieku 28 tyg., kg 98,7+5,5 103,7 +5,5 ex 

(x,) przyrost standaryzowany w wieku 

22 tyg. g 402 +26 513 +37 * 

24 tyg., g 497 +23 515432 * 

26 tyg. g 500 +23 519+28 * 

28 tyg.» g 498 +26 525 +30 RE 

(x,) stonina standaryzowana w wieku - s 

22 tyg.» mm 17,2+1,9 16,7+1,7 NS 

24 tyg.» mm 17,9+1,6 17,6-+1,7 NS 

26 tyg. mm 17,9+1,7 17,6 -+2,0 NS 

28 tyg., mm 17,4+1,6 17,3+1,7 NS 

(x) indeks selekcyjny w wieku “ 

22 t¥ Ess pkt 107+8 112+8 * 

24 tyg.» pkt 105+7 110+8 NS 

26 tyg., pkt 106+8 11149 * 

28 tyg.» . pkt 107 +8 11349 NS 

Skład chemiczny ciała netto w wieku 28 tygodni 

Ogólna zawartość białka (N x 6,25), kg 15,30+0,92 15,78+0,90 NS 

Procentowa zawartość białka (N x 6,25), % 16,35 40,65 16,13 0,79 № 

Ogólna zawartość tłuszczu chemicznego kg 21,7542,32 24,3242,26 ** 

Procentowa zawartość tłuszczu chemicznego, 0 23,28+2,37 25,25+2,20 wk 

N.S. — Różnice statystycznie nieistotne. 

*  — Istotność różnic PS0,05. 

**  — Tstotność różnic PA0,01. 

Indeksy selekcyjne (x) loszek ocenianych w dniu uboju lepiej od- 

zwierciedlały zawartość białka (y) niż tłuszczu (2) w ciele, (dla n = 48, 

Try = 0,82 **, Aa Taz = —0,59 **), przy czym w zakresie obu tych cech do- 

starczały one nieco dokładniejszych informacji u loszek żywionych obfi- 

cie (Try=0,89 ** i Taz 5 —0,60 **) niż u loszek żywionych na umiarkowa- 

nym poziomie (rry=0,77 ** i rxzz= — 0,52 **), (tab. 2).



WPŁYW WIEKU I ŻYWIENIA NA OCENĘ PRZYŻYCIOWĄ 47 

  

Tabela 2 

Współczynniki korelacji między indeksem selekcyjnym (x), standaryzowanym przyrostem (х!) 

standaryzowana słoniną (x,) a ogólną zawartością białka (y) i procentową zawartością tłuszczu 

(z) w ciele 28-tygodniowych loszek 

  

  

  

Wist Żywienie 
ie > 

Korelacje loszek Ogółem umiarkowane  obf a 

tygodnie a 
(tygodnie) | 48 п= 24 п= 24 

Indeks x białko (xy) 22 0,63** 0,59** 0,69** 

24 0,64** 0,58** 0,68** 

26 0,73** 0,72** 0,75** 

28 0,82** -0,77** —  0,890%* 

Indeks x tłuszcz (xz) 22 —0,33 —0,37 —0,37 
24 —0,37* —0,27 —0,38 

26 —0,48** —0,48* —0,44 

28 —0,59** —0,52** —0,60** 

Przyrost stand. X białko (x,y) 22 0,57** 0,61** 0,49* 

24 0,67** 0,66** 0,63 ** 

26 0,69** 0,71** 0,66** 

28 0,80** 0,82** 0,82** 

Przyrost stand. x thuszcz (x12) 22 —0,22 —0,13 0,01 

24 —0,26 —0,34 —0,09 

26 —0,24 —0,33 —0,06 

28 —0,28 —0,31 —0,21 

Słonina stand. x białko (x2) 22 —0,20 —0,22 —0,14 

24 —0,03 0,10 —0,21 

26 —0,41* —0,34 —0,51** 

28 —0,54** —0,43* —0,70** 

Słonina stand. x tłuszcz (x2) Le 0,25 0,24 0,31 

24 0,31* 0,25 0,48* 

26 0,46** 0,38 0,54** 

28 0,58** 0,47* 0,68** 
  

* Istotne przy PS0,05. 

** Istotne przy PS0,01. 

U knurków dodatnią współzależność między poziomem żywienia i+do- 

kładnością oceny przyżyciowej stwierdzono tylko w stosunku do ich cech 

mięsnych [10]. Wymika to prawdopodobnie z faktu, iż dzienny przyrost 

białka w ciele knurków jest w dużej mierze funkcją spożycia paszy [4], 

podczas gdy u intensywnie żywionych loszek dzienne odłożenie białka 

nie wzrasta i cały nadmiar spożytej energii przerabiany jest wyłącznie 

na tłuszcz. 

Loszki w obrębie obu grup były żywione jednakowo. Brak różnic 

w końcowej zawartości białka w ciele loszek z grup a i d pozwala też



48 HENRYK FANDREJEWSKI 

wnioskować, iż żaden z zastosowanych poziomów żywienia nie ograni- 
czał u nich odkładania tego składnika. Większa dokładność oceny przy- 
życiowej loszek w zakresie zawartości białka niż tłuszczu w ciele staje 
się zrozumiała, jeżeli zważyć, iż w zastosowanych warunkach żywienia 
loszek ich średnie dzienne przyrosty c.c. musiały być determinowane 

głównie dziennym odkładaniem białka [5, 6]. Potwierdzają to także do- 

datnie korelacje między standaryzowanym przyrostem loszek (x) i za- 

wartością białka (y) w ich ciele, które dla n = 48 wynosiły Tąqy = 0,80 ** 

i były podobne jak między białkiem i indeksem, Ty, = 0,82** (tab. 2). 

Jeśli chodzi natomiast o tłuszcz, to nawet w wyrównanych warunkach 

żywienia świń jego odkładanie w ciele jest bardzo zmienne [5, 6], po- 

dobnie jak zmienne są proporcje między słoniną i tłuszczem wewnętrz- 

nym w tuszy [8]. Współczynniki korelacji między standaryzowaną gru- 

bością słoniny (22), a zawartością tłuszczu w ciele (2) nie mogły więc 

być zbyt wygórowane. U loszek wynosiły one dla n = 48, Tqoz = 0,58 ** 

i osiągnęły nieco wyższe wartości w grupie d (Txzz = 0,68 **) niż w gru- 

pie a (Tx2270,47**), (tab. 2). Przyżyciowe pomiary grubości słoniny, 

zwłaszcza u loszek chudszych z grupy a, były ponadto obarczone dodat- 

kowym błędem, związanym z niezbyt dużą czułością polskich aparatów 

ultradźwiękowych typu UMGS-18. Współczynnik korelacji między gru- 

bością słoniny oszacowano tym aparatem przed ubojem; suwmiarką po 

uboju, wynosił tylko 0,75. 

Wiek loszek w dniu oceny nie miał większego wpływu na bezwzglę- 

dną wartość ich indeksów selekcyjnych (tab. 1). Korelacje między in- 

deksami z kolejnych ocen charakteryzowały się jednak dosyć dużą 

zmiennością, mieszczącą się w granicach r od 0,64 do 0,80. Analogiczne 

korelacje, oszacowane dla loszek przez Minkema [7], wahały się od 

0,74 do 0,90, a przez Standala [9] od 0,69 do 0,74, co sugeruje, że pow- 

tarzalność indeksu selekcyjnego loszek mie zawsze jest w pełni zadowa- 

lająca. Jednocześnie w miarę obniżania wieku loszek w dniu oceny z 28 

do 22 tygodni dokładność informacji uzyskiwanych za pomocą indeksów 

(x) o końcowej zawartości białka (y) i tłuszczu (z) malała odpowiednio 

(przy n = 48) dla rzy od 0,82 ** do 0,63 **, a dla rzz od —0,59 ** do —0,33 

(tab. 2). Mimo to indeksy selekcyjne loszek w każdym przypadku nadal 

lepiej informowały o końcowej zawartości białka niż tłuszczu w ciele, 

sugerując, iż cechy mięsne loszek można dokładniej przewidzieć w młod- 

szym wieku zwierząt niż ich przyszłe otłuszczenie. Ma to swoje wytłu- 

maczenie m.in. w wynikach poprzednich badań autora [3], zgodnie 

z którymi dzienne odkładanie białka u jednakowo żywionych loszek, do 

czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości płciowej, jest względnie stałe, 

przy czym u loszek białych zawartość tego składnika w ciele zwierząt
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18-, 22- i 26-tygodniowych w porównaniu z końcową zawartością białka 
w wieku 30 tyg. wynosiła odpowiednio 50, 70 i 90/0, podczas gdy tłusz- 
czu odpowiednio tylko 30, 50 i 75%/0. Stwierdzono ponadto niezbyt wy- 
sokie związki między bezwzględną grubością słoniny, oznaczaną przy- 
życiowo w kolejnych fazach wzrostu loszek (r w granicach od 0,42 do 
0,77), oraz brak zgodności standaryzacji grubości słoniny z jej faktyczną 
zmianą wielkości. Przyrost grubości słoniny w stosunku do przyrostu 
1 kg c.c. malał bowiem u loszek nierównomiernie; z 0,17 mm (w okresie 
ich wzrostu 22-24 tyg.) do 0,07 mm (w okresie ich wzrostu od 26 do 28 
tyg.), podczas gdy współczynniki regresji dla tej cechy zawarte w ta- 
belach standaryzacyjnych [1] są w podobnych przedziałach wagowych. 
względnie stałe i wynoszą 0,11-0,12 mm/1l kg c.c. Można więc przypu- 
szczać, że u loszek mała zmienność grubości standaryzowanej słoniny 
w zależności od wieku zwierząt (tab. 1), sugerująca pozornie dużą zgod- 
ność szacunku otłuszczenia loszek ocenianych w kolejnych fazach wzro- 
stu, była raczej przypadkowa. Wskazuje na to także stosunkowo niska 
powtarzalność wyników średniej grubości standaryzowanej słoniny, któ- 
re przy ocenie loszek między 22-28 tygodniem życia były ze sobą sko- 
relowane w granicach r od 0,39 do 0,77. 
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IT. Pandpeescru 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ СВИНОК 
НА ИХ ПРИЖИЗНЕННУЮ ОЦЕНКУ 

Резюме 

Сорок восемь свинок польской белой вислоухой породы М в возрасте от 

92 до 198 +1,6 дней содержали в половине на умеренном или высоком уровне 

кормления. Свинки оценивали прижизненно в возрасте 22, 24, 26 и 28 недель, 

после чего их убивали и определяли химический состав тела. Установлено, что 

прижизненная оценка давала болыше информации относительно конечного со- 

держания белка, чем жира, в теле. Прижизненная оценка, проведенная в день 

убоя, лучше отражала химический состав тела свинок, чем оценки, проводимые 

на животных младшего возраста. Точность прижизненной оценки была не- 

сколька лучше в случае интенсивно кормимых свинок, чем свинок на уме- 

ренном уровне кормления. 

H. Fandrejewski 

EFFECT OF AGE AND NUTRITION LEVEL OF GILTS 

ON THEIR PERFORMANCE TEST - 

Summary 

Forty eight Norwegian Landrace gilts aging from 92 to 198 +1.6 days, were 

fed in a half at a suitably moderate or high level. The performance test was 

done at the age of 22, 24, 26 and 28 weeks; then the gilts were slaughtered and 

the chemical composition of their body was determined. It has been proved that 

the performance test delivered better information on the final content of protein 

that of at in the body. The performance test carried out on the slaugher day 

reflected better the chemical composition of the body of gilts than the estimation 

carried out on younger animals. The exactness of the performance test was so- 

mewhat better in case of gilts fed intensively than of these fed at a moderate 

level.


