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PŁCIOWĄ BUHAJÓW 

Spośród szeregu czynników środowiskowych, których oddziaływanie na 

całość procesów życiowych organizmu zwierzęcia, a także i na jego płod- 

ność jest niewątpliwe, na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia wpły- 

wów żywieniowych. 

Wpływy te, jakkolwiek podstawowe dla egzystencji i działalności życio- 

wej organizmu, są trudne do analizowania, głównie ze względu na swą zio- 

żoność i wielostronność (1). 

W ramach problematyki wpływu żywienia na płodność buhajów używa- 

nych do sztucznego unasieniania wyłoniło się w ostatnim czasie w praktyce 

szereg zagadnień. Do podstawowych z nich zaliczyć można następujące: 

A. Zagadnienia poziomu (intensywności) żywienia. 

Wchodzą tu w grę: 1) ogólny poziom substancji odżywczych (składni- 

ków strawnych 10, 22, 23, 30, 34, 36, 78, 105), 2) poziom jednostek karmo- 

wych (zawartość substancji energetycznych 91, 101), 3) poziom białka (za- 
wartość substancji budulcowych 10, 27, 30, 102), 4 poziom suchej masy 

! włókna surowego (istotny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu funk- 

cji trawiennych), 5) stosunek białkowo-jednostkowy dawki (ilość białka w 
jednostce 40), 6) zagadnienie poziomu tzw. paszy bytowej i paszy pro- 
dukcyjnej u samców. | 

Zachodzi pytanie, czy w przypadku buhajów można te dwa pojęci 

zróżnicować i rozdzielać, jak w przypadku krów dojnych? Wiąże się z tym 

rzeczywiste zapotrzebowanie białka i energii na produkcję nasienia i dal- 

sze funkcje płciowe. 
B. Wpływ chemicznych komponentów paszy na płodność buhajów. , 

Zagadnienie to obejmuje: 1) rolę i wpływ aminokwasów, które z nich 

"ą €gZO-, a które endogenne, u przeżuwaczy zachodzi bowiem synteza w 

żwaczu (13, 76, 77), 2) rolę witamin i mikroelementów, ze szczególnym uwz- 

Blednieniem witamin z grupy tzw. plodnosciowych A i E (3, 17, 44, 65, 92), 
3) wpływ syntetycznych zamienników białka, np. mocznika, 4) stosunek 

wapniowo-fostorowy (98), 5) ewentualne znacznie fitoestrogenów (33), 

a tak
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6) wpływ pasz białkowych pochodzenia zwierzęcego, ze względu na ich 
prawdopodobną wyższość nad paszami białkowymi pochodzenia roślinnego 
z powodu większej wartości biologicznej białka oraz znaczenie tego zagad- 
nienia przy uwzględnieniu procesu własnej syntezy aminokwasów w żwa- 
czu (w związku z punktem B 1, 2, 11, 15, 72). 

C. Rozwiązania praktyczne dawek żywieniowych i zestawów pasz dla 
reproduktorów. Forma skarmianych pasz (naturalna, granulowanie, brykie- 
ty). Zagadnienie korzystnego lub niekorzystnego wpływu na płodność nie- 
których pasz takich jak: młoda zielonka, kiszonki, pasze okopowe, niektóre 
rośliny krzyżowe (np. rzepa ściernikowa), makuch rzepakowy, kukury- 
dza, kiełki słodowe itp. (5, 8, 9, 18, 32, 38, 37, 40, 42, 64, 80, 81, 82, 85, 90, 
106). Znaczenie żywienia sianem dla utrzymania płodności samców i usta- 
lenie optymalnych jego dawek. Zagadnienie stosunku pasz objętościowych 
do treściwych w dawce (75). Ustawienie żywienia letniego i zimowego bu- 
hajów w zależności od rejonu i miejscowych możliwości zaopatrzenia zakła- 
du w pasze. Przejście z jednego rodzaju żywienia na drugi i odwrotnie. 

р. Pojenie. Ilość, temperatura i czystość wody. Skutki niedopojenia (35). 

Analiza piśmiennictwa związanego z wyżej wymienionymi zagadnienia- 

mi wykazuje, że wiele spośród nich nie jest jeszcze rozwiązanych bądź też 
znajduje się dopiero w trakcie badań, prowadzonych nićjednokrotnie przez 

rozmaite ośrodki w różnych krajach. Ta występująca niekiedy wielotoro- 

wość badań w ramach zbliżonej problematyki wynika najczęściej z niemoż- 

ności zastosowania wyników uzyskanych w innych warunkach doświad- 

czalnych i klimatyczno- "geograficznych, ekonomicznych oraz poziomu 

hodowlanego. 

Prócz tego, pomimo prowadzenia licznych prac badawczych w celu usta- 

lenia optymalnych sposobów żywienia rozpłodników, uzyskiwane z nich 
wnioski były niejednokrotnie krańcowo rozbieżne. Przyczyn tego stanu rze” 
czy należałoby prawdopodobnie szukać w stosowaniu niecałkowicie obiek- 

tywnych mierników wpływu czynników żywieniowych na płodność, tak ze 

względu na czas oddziaływania (nieuwzględnianie czasokresu trwania cy” 
klów spermatogenezy), na wymiar ilościowy produkcji plemników (badania 

tylko kilku ejakulatów, bez sięgnięcia do prób opróżnienia) oraz na fakt, że 

w ogóle ujęcie liczbowe rzeczywistych produkcyjnych potrzeb żywienio” 

wych (poza paszą bytową) u samców jest o wiele bardziej skomplikowane 

aniżeli u samic. Można przyjąć, że w miarę obiektywne kryteria oceny 
wpływów żywieniowych na płodność samców opracowane i zastosowanć 

zostały dopiero w minionych 15—20 latach (41, 70, 79, 99). , 
Spośród wymienionych na wstępie zagadnień, tak sygnały z praktyki 

pracy zakładów unasieniania w kraju, jak i przypadki opisywane w facho- 
wej literaturze zagranicznej wskazywały na celowość i potrzebę zajęcia się
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w pierwszej kolejności problemem ustalenia optymalnego poziomu żywie- 

nia buhajów, używanych do sztucznego unasieniania (26, 45, 46, 71, 86, 93, 

100). 

Praktyka pracy zakładów unasieniania w ostatnich latach w świecie, 

a także i w kraju wiąże się z tendencją tworzenia obiektów dużych o znacz- 

nym stopniu mechanizacji. Daje to w efekcie coraz intensywniej postępu- 

jące formowanie sztucznego środowiska hodowlanego i żywieniowego dla 

buhajów. Są to procesy nieodzowne w warunkach pracy współczesnych du- 

żych zakładów unasieniania oraz w najbliższym czasie nieodwracalne. 

Środowisko to charakteryzują między innymi takie właściwości jak: 

a) swoista standaryzacja sposobów żywienia i stosowanych pasz (z zastoso- 

waniem przemysłowych mieszanek pasz treściwych), b) wypracowanie pew- 

nych szablonów (choć w zasadzie się temu przeciwdźiała) w trybie organi- 

zacji dnia, żywienia i pielęgnacji zwierząt, co związane jest z półprzemyslo- 

wą organizacją pracy w dużym nieraz stopniu zmechanizowanego zakladu 

oraz koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy ze znaczną liczbą dużych zwierząt, c) znaczne niekiedy ujed- 

nolicenie trybu i warunków eksploatacji rozpłodowej zwierząt, Q) ograni- 

czenie (w większym lub mniejszym stopniu) ruchu na swobodzie i wysiłku 

fizycznego. 

Powyższe okoliczności bywają często przyczyną wytwarzania się swo- 

istego stereotypu żywieniowo-eksploatacyjnego buhaja inseminacyjnego, co 

rzutuje niejednokrotnie na przemianę materii i na kondycję zwierząt. 
W sensie dążenia do zapewnienia optymalnych warunków dla możliwie dłu- 

gotrwałego utrzymania buhajów w pełnej płodności i sprawności eksploa- 

tacyjnej, z którym to celem prawdopodobnie jeszcze długo w naszej prak- 

tyce inseminacyjnej będziemy musieli się liczyć, sterotyp ten należy uznać 

taczej zą niekorzystny. 
Ten stereotyp kondycyjny w przypadkach skrajnych przedstawia naj- 

częściej kondycję tzw. wystawową, co związane jest zresztą nie tylko ze 

stosowanymi normami i typem żywienia oraz w znacznym stopniu ujedno- 

liconymi warunkami utrzymania i eksploatacji, lecz jest wynikiem również 

pewnych tendencji do utrzymania buhajów w zakładach unasieniania w ma- 

Ksymalnie dobrej kondycji ogólnej, mieszczącej się całkowicie w granicach 

kondycji wystawowej (84). 
‚ Tendencje te, wywierające także wpływ na praktykę zootechniczną, ma- 
JĄ Swe źródło w następującym rozumowaniu: | 

A) Ukrycie drobnych błędów eksterieru bez znaczenia w nowoczesnej 

hodowli. U buhaja w kondycji wystawowej, silnie obłożonego tkanką tłusz- 
С e M . . s > | i 

*OWą, nikna pewne niewielkie, a słabną we wrażeniu poważniejsze usterki 

udowy; 
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b) Uważa się, że bardzo dobra płodność związana jest z maksymalną 

kondycją buhaja, oraz że przy nawet niewielkim spadku tejże, a co przypi- 

sywane jest zazwyczaj bardziej umiarkowanemu żywieniu, należy oczeki- 

wać równoległego spadku płodności oraz sprawności rozrodczej samca. 

Oczywiście tego rodzaju pogląd nie posiada uzasadnienia naukowego; 

c) W ostatnich latach mamy do czynienia w wielu krajach świata iu 

nas w kraju z ewolucją poglądów na najbardziej ekonomicznie pożądany typ 

użytkowy u bydła. Dąży się albo do ściśle wyspecjalizowanego jednostron- 

nego typu mlecznego, albo, co ma miejsce u nas, do tzw. typu dwustronnie 

użytkowego, z podkreśleniem cech mlecznych. Obecny rozwój sytuacji eko- 

nomicznej kraju, zwiększające się zapotrzebowanie na mięso wołowe w ogó- 

le, a w szczególności od młodych zwierząt zwrócił uwagę na użytkowość 

mięsną bydła. Z tym, niewątpliwie koniecznym przestawieniem celów ho- 

dowlanych, związana została również zmiana poglądów na cechy pożądane 

u buhaja używanego do sztucznego unasieniania. Chce się widzieć u buhaja 

dobrze rozwinięte cechy mięsne oraz zdolność do ich przekazywania, uzew- 

nętrznione w jego zwiększonym kalibrze i prawidłowym umięśnieniu w ra- 

mach rasy i typu, które mogłyby go preferować jako reproduktora, dające- 

go pogłowie o pożądanych przez nas obecnie cechach. W pełni słusznym dą- 

żeniu do szybkiego osiągnięcia pożądanego celu popełnia się niestety, W 

każdym razie w niektórych przypadkach, pewną pomyłkę, wynikającą 

z chęci znacznego przyspieszenia realizacji postawionego celu, tj. zwięk- 

szenia kalibru hodowanego u nas bydła, celem uzyskania większego obłoże- 

nia mięsem drogą doboru par rodzicielskich o zwiększonym kalibrze. Po- 

myłka ta polega na tym, że wspomnianego celu nie można osiągnąć szyb- 

ciej, aniżeli potrzeba na to czasu dla uzyskania dla naszych zakładów una” 

sieniania stawki reproduktorów o pożądanym kalibrze. Na to konieczny jest 

pewien interwał czasowy lub też odpowiednia polityka importowa (np. od- 

nośnie nasienia mrożonego). Natomiast trzeba liczyć się z tym, że obecnie 

posiadany przez nas potencjał hodowlany buhajów w zakładach unasienia~ 

nia ukształtowany został dotychczasową pracą hodowlaną (oraz do niedaw- 

na polityką zakupów importowych) wprawdzie w kierunku użytkowośći 

kombinowanej, ale bez dostatecznego, być może, zwrócenia uwagi na kali- 

ber zwierząt, czego w ciągu najbliższego czasu natychmiast zmienić się 

nie da. Tym bardziej nie da się tego zmienić, maksymalnie żywiąc buhajć 

eksploatowane w zakładach unasieniania, bowiem nawet przez uzyskiwanie 

pułapu swej wagi żywej nie zmienią one swojego kalibru, określonego 75 

łożeniami genetycznymi i nie będą przenosić przez to na potomstwo innych 
założeń genetycznych aniżeli te, które same aktualnie reprezentują. Możli- 

wość posiadania buhajów o zwiększonym kalibrze i dużych możliwościać 

wyrostowych zapewniona być może jedynie na drodze właściwego doboru
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i selekcji oraz odpowiedniego żywienia (też nie przesadnego) w okresie wy- 

chowu, nigdy zaś natomiast poprzez podawanie np. 800-kilogramowemu 

buhajowi po 1400—1500 g białka strawnego ogólnego w dawce żywieniowej 

dziennie, nie wspominając już o jednostkach owsianych. Z faktami takimi 

można się było czasami w praktyce spotkać. 

Istnieje jeszcze poza tym jeden moment. na który należy zwrócić uwa- 

5ę, ze względu na pozorną istotność jego założeń. Otóż u podstaw wspom- 
nianych tendencji do utrzymywania buhajów w zakładach unasieniania w 

kondycji więcej niż bardzo dobrej leży, oprócz wspomnianych powyżej 

przesłanek, genetycznie i fizjologicznie uzasadniona tendencja do oceny 

maksymalnych możliwości wyrostowych buhaja, które jak się sądzi, możli- 

we są do oceny tylko przy żywieniu maksymalnie intensywnym. Wydaje 

się że zakłady unasieniania z całą specyfiką ich produkcji nie powinny być 

miejscem do sprawdzania genetycznych założeń możliwości dziedziczenia 

produkcyjności mięsnej przez buhaje. Do tego celu powinny służyć wycho- 
walnie buhajów, gdzie na podstawie użytkowości własnej sprawdzać się 

będzie wyrostowość i wykorzystanie paszy (31, 73, 83). Należy uwzględnić 

jeszcze fakt, że wspomniana orientacja użytkowości mięsnej, przeprowa- 

dzana pobieżnie na bardziej nieraz otłuszczonym, aniżeli umięśnionym do- 

rosłym buhaju reprodukcyjnym w zakładzie unasieniania, byłaby błędna. 

Z powyższych względów, wydaje się słuszne prawidłowe podejście do 
metod mających na. celu zmianę typu użytkowego buhaja, używanego do 
sztucznego unasieniania. W związku z tym konieczne jest więc utrzymy- 
wanie buhajów w zakładach w takiej kondycji i warunkach, które mogą 

Swarantować osiągnięcie głównego celu ich utrzymywania, tj. przekazywa- 
"a wrodzonych założeń genetycznych na drodze wysokiej płodności przez 

maksymalnie potrzebny okres czasu. 

_ Należy tu dodać, że oprócz trudności eksploatacyjnych buhajów bardzo 
ciężkich, nadmierna waga pociąga za sobą szereg komplikacji wtórnie rzu- 

tujacych na sposób i czas eksploatacji rozplodowej buhaja. Wchodzą tu w 

Bre niektóre schorzenia kończyn, związane z nadmierną wagą buhajów, ta- 

Че jak syndrom Rusterholza oraz tzw. limax (12, 14, 19, 20, 21), czyli prze- 

rostowe zapalenie skóry przestrzeni międzypalcowej. Dochodzić też Może 

do obniżenia aktywności płciowej (prawdopodobnie na skutek obniżenia ak- 

tywności hormonalnej, związanego z otłuszczeniem worka mosznowego oraz 
aadmiernym rozwojemi przetłuszczeniem tkanki międzyzrazikowej i mię- 
dzykanalikowej w jądrze) oraz do pogorszenia się jakości produkowanego 
nasienia (43, 87, 88). 

Wobee powyższego wydaje się być słuszne ustalenie fizjologicznych pod- $ - 
taw dla optymalnych dawek żywieniowych dla buhajow.
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Można przyjąć, że optymalna dawka żywieniowa dla buhaja powinna 

być oparta o zapotrzebowanie produkcyjne organizmu. Musi uwzględniać 

rzeczywiste zapotrzebowanie bytowe oraz produkcyjne tak pod względem 

białkowym i energetycznym, jak i ilości suchej masy i włókna. Prócz tego 

ma zawierać niezbędne witaminy, mikroelementy oraz sole mineralne, przy 

zachowaniu właściwych proporcji. Powinna być także biologicznie pełno- 

wartościowa pod względem zestawu zawartych w niej aminokwasów, 

z uwzględnieniem specyfiki procesów trawienia u przeżuwaczy (16, 38) oraz 

co bardzo istotne, ekonomicznie opłacalna, a więc możliwie tania. 

Przeprowadzona przez autora w połowie lat 60 analiza piśmiennictwa 

pozwoliła na stwierdzenie braku dostaiecznych podstaw fizjologicznych dla 

stosowanych w praktyce i zalecanych w publikacjach norm żywienia 

buhajów. Dotychczasowe normy żywieniowe dla buhajów przeniesione z0- 

stały na ogół z wcześniejszych zaleceń żywieniowych dla krów dojnych, 

na podstawie doświadczeń Oskara Kellnera (publikacje z lat 1905—1914) 

i Nilsa Hanssona (publikacje z lat 1924—1934) nad zależnością wydajności 

mlecznej u krów od poziomu żywienia. Po zastosowaniu pewnych popra- 

wek, uwzględniających różnice w ciężarze ciała, opracowane zostały w wie- 

lu krajach na podstawie analogii do norm dla krów mlecznych, normy ży” 

wieniowe dla buhajów, których ogólna koncepcja odnośnie poziomów i wza- 

jemnego stosunku białkowo-energetycznego, z małymi zmianami i popraw- 

kami istnieje po dziś dzień. Przeprowadzane były oczywiście wspomniane 

zmiany i poprawki, co można było obserwować chociażby na kolejnych wy” 

daniach norm żywienia zwierząt w Polsce w okresie lat 1957—1965 (syste” 

matyczny wzrost poziomu białka i jednostek), nie zawsze jednakże odpo” 

wiednio uzasadnione (6). 

Poprawa istniejącego stanu rzeczy wymagała uchwycenia możliwie ści- 

słych korelacji pomiędzy różnymi poziomami źywienia, a funkcjami rozrod- 

czymi, jakością nasienia i kondycją buhajów, następnie zaś opracowania od- 

powiednich wniosków, które mogłyby być zastosowane w praktycznej dzia” 
łalności zakładów unasieniania. Nie błahą sprawą było również zadanić 

przekonania praktyków o słuszności proponowanych wniosków oraz wska 

zanie korzyści, które mogłyby zostać dzięki nim uzyskane. 

Jak już powiedziano wyżej, trudno było uzyskać konkretne wytyczmć 
i sprecyzować tego rodzaju praktyczne wnioski na podstawie literatur) 

szczególnie wcześniejszej. 

Nie oznacza to oczywiście, by od wielu lat nie prowadzono żadnych ba” 

dań nad uchwyceniem zależności pomiędzy funkcjami rozrodczymi buhaja 

a poziomem ilościowym i składem jakościowym żywienia. Jeżeli chodzi 

o poziom żywienia, ograniczały się one jednakże do niewielkich raczej WA” 

hań w stosunku do aktualnie zalecanych i stosowanych norm i to głównie
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w kierunku tendencji zwyżkowych, tak w ilości białka, jak też i jednostek 

karmowych oraz prób nieznacznych zmian ich wzajemnego stosunku. 

Dopiero od roku 1953, w którym ogłosili swą pracę Mann i Walton, 

zwrócono uwagę na zjawisko stosunkowo dużej odporności procesu pro- 

dukcji plemników w ustroju dorosłego samca na znaczne wahania, a nawet 

niedobory żywieniowe. Obserwowano natomiast znacznie szybsze reakcje 

ze strony gruczołów dodatkowych. Praca ta oraz szereg następnych, wyko- 

nywanych w zespole prof. Manna, oparta była o śmiałe układy metodyczne 

oraz pogłębiona studiami biochemicznymi (4, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63). Ob- 

serwacje powyższe wykorzystywane były w dalszych pracach doświadczal- 

nych prowadzonych w USA przez Meacham'a i współpracowników (28, 29, 

67, 68, 69, 89) oraz w Czechosłowacji, przez zespół prof. Śmerhy w Libe- 

chowie (24, 25, 66, 94, 95, 96, 103, 104), gdzie wprowadzono dodatkowo, 

prócz dalszego rozszerzenia studiów biochemicznych, jako materiał doświad- 

czalny buhaje-bliźnięta, zaś jako test oceny wydajności produkcji — próby 
opróżnienia. 

Pomimo niewątpliwego znaczenia teoretycznego i wagi powyższych 

prac, w początkach lat 60 brak było nadal konkretnych naukowych wytycz- 

nych do racjonalizacji norm żywienia buhajów. Wobec istnienia rozbież- 

ności poglądów na żywienie buhajów oraz rozbieżności wyników uzyski- 

wanych w poprzednich pracach zaszła i u nas konieczność podjęcia zasad- 

niczych badań. 
Począwszy od roku 1963, przeprowadzono w Instytucie Zootechniki, Za- 

kładzie Fizjologii Rozrodu i Sztucznego Unasieniania w Balicach k. Krako- 

wa serię doświadczeń podstawowych nad zależnością pomiędzy poziomem 
a zarazem intensywnością żywienia dorosłych buhajów, a wskaźnikami ich 

wydajności rozpłodowej. 

, Eksperyment Manna i Waltona (58) ze skrajnym obniżeniem poziomu 

zywienią nasunął pomysł przeprowadzenia następujących doświadczeń: 

a) próby zmiany poziomu białka w dawce żywieniowej, b) próby zmiany 

Poziomu jednostek karmowych w dawce w kierunku znacznego ich obni- 

zenią w stosunku do obowiązujących norm celem określenia poziomu opty” 

malnego oraz c) próby skrajnego obniżenia ogólnego poziomu substancji od- 

“Ywezych w dawce, dla prześledzenia zależności pomiędzy skrajny ин bra- 

ami żywieniowymi, a przebiegiem poszczególnych przejawów funkcji roz- 

todczych u buhaja. 

Celem wykonanych dogwiadezen bylo zatem stwier 

Poziomu mozna obniżyć zawartość białka strawnego lub jednostek SARA 
tych w dawce żywieniowej, nie wywołując jeszcze zakłóceń w przebiegu 

‘unk ji rozrodczych oraz czy i kiedy zareaguje organizm buhaja na skraj- 
nę obniżony poziom żywienia ewentualnym spadkiem popędu płciowego, 

dzenie, do jakiego 
sia- 

5
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właściwości nasienia lub innymi zmianami ogólnymi w obrębie narządów 

rozrodczych. W tym kierunku opracowana została metodyka oraz ustawiono 

i przeprowadzono szereg doświadczeń przy współpracy zespołu. 

W układaniu dawek dla zwierząt doświadczalnych i kontrolnych oparto 

się na paszach zróżnicowanych ilościowo, jednakże ogólnie dostępnych (nie 

stosowano diet syntetycznych). W dawkach o obniżonym poziomie białka 

stosowano pasze węglowodanowe i niskobiałkowe, jak wytłoki buraczane 

suche, melasa, mączka ziemniaczana, zaś w dawkach o obniżonym poziomie 

jednostek karmowych — pasze wysokobiałkowe, jak śruta sojowa i makuch 

arachidowy. W dawkach o skrajnie obniżonym poziomie składników odżyw- 

czych posługiwano się wyłącznie sieczką ze słomy owsianej. 

We wszystkich doświadczeniach zastosowano w zasadzie ujednolicone 

metody badawcze. Kontrolowano ciężar ciała i stan ogólny zwierząt, oce- 

niano nasilenie popędu płciowego oraz jakość nasienia, przy zastosowaniu 

możliwie wielostronnych testów badawczych. Kontrolowano, na podstawie 

obserwacji niektórych wskaźników fizjologicznych krwi i moczu, poziom 

gospodarki azotowej organizmu zwierząt doświadczalnych i kontrolnych. 

Przebieg funkcji trawiennych obrazowały pobierane sporadycznie próby 

treści żwacza do badań w kierunku ilości i rodzaju mikroflory i mikrofauny. 

Doświadczenia ze skrajnym obniżeniem poziomu składników odżywczych 

w dawkach zamykane były poza tymi ubojami doświadczalnymi, na podsta” 

wie których wykonywano szereg badań anatomicznych oraz histologicznych 

i histopatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem narządów rozrod- 

czych. 

Ogólny układ i wyniki doświadczeń 

A. Przeprowadzono trzy doświadczenia nad wpływem obniżenia pozio” 

mu białka w dawce, przy zachowaniu poziomu jednostek owsianych i SV 

chej masy na poziomie zbliżonym do zapotrzebowania tablicowego (normy 

z roku 1961). Obniżenie to wynosiło 65 do 750. Użyto 2 par buhajów bli> 
niąt rasy pc oraz trzy buhaje (trojaczki) rasy ncb w wieku od 21 miesięcy 

do 3 lat. Czas trwania-obserwacji od 1 do 1,5 roku (rys. 1). 

Obniżenie poziomu białka do 25—350, zapotrzebowania nie wywarło de- 

cydującego wpływu na podstawowe wskażniki jakości nasienia u buhajów 

rasy pc, u buhajów rasy neb zaobserwowano niewielkie zmniejszenie SK 
czasu i współczynników przeżywania nasienia. Pod koniec doświadczenia 

nastąpiła poprawa tej cechy. Obserwowano również niewielki spadek kon” 

dycji sztuk doświadczalnych, przejawiający się zwolnieniem tempa przy” 

rostów ciężaru ciała, szczególnie u zwierząt młodszych oraz większym u bu”
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hajów rasy ncb. Nie obserwowano zakłóceń w przejawach zachowania płcio- 
wego buhajów, ani też wyraźnych zmian w poziomie azotu w krwi i w mo- 

Czu (47, 48, 49). 
__ B. Przeprowadzono doświadczenie nad wpływem umiarkowanego obni- 
śenia ilości jednostek owsianych w dawce, przy zachowaniu ilości bialka 

' suchej masy na poziomie zbliżonym do zapotrzebowania tablicowego. Ob- 
ażenie to wynosiło około 320. Użyto trzy buhaje (trojaczki) rasy pc, w 
wieku powyżej 3 lat. Czas trwania obserwacji 8 miesięcy (rys. 2). 
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Obniżenie poziomu jednostek owsianych do 68%, zapotrzebowania nie 

wywarło wyraźnego wpływu na popęd płciowy i jakość nasienia zwierząt 

doświadczalnych, uwzględniając również test podatności na zamrażanie w 

ciekłym azocie. Obserwowano również, jak w doświadczeniach grupy A, 

pewien spadek kondycji sztuk doświadczalnych (56). 

C. Przeprowadzono 3 doświadczenia nad wpływem skrajnego obniżenia 

ogólnego poziomu składników odżywczych w dawce, przy zachowaniu iloś- 

ci suchej masy na poziomie zbliżonym do zapotrzebowania tablicowego, zaś 

ilości włókna zabezpieczającej normalne funkcje trawienne i perystaltykę. 

Obniżenie poziomu białka wynosiło 94—950,, zaś jednostek owsianych 

70—809 ,. Użyto 5 buhajów rasy pe (2 pary bliźniąt i I zwierzę pojedyncze) 

w wieku od 3 do powyżej 5 lat. Czas trwania obserwacji od 1 do 1,5 roku 

(rys. 3). 

  

   

          

          

    
      

        

        

       
      

   
      

      

     

   

   

  

                              

  

% 

100 Y T %, 
J UN 1 

| A | FN 
0] M | AN 

A BA | 
801 MA ZN REN i IA BA l 
0 A A | 

РА | РА | 2х 
60) A А 1 

A LA | se 
503 UN |. UN 

KAJ 

GN A | R 
UN | YN | 6 

0 A BA | 8 
GN | 7 | SA 

GN xed 

"A A | RE 
A BA | NE 

0) A | A | A 
N BA ee 
ви щи. 1 - 

0 N | FN | 

co | DO | 
I. Para I |- Z. Para II ГИ Вива] р.с Rys. 3. Dogwiadczenia Ze skraj” 

„słarsze"pe. _ „mlodsze” ac. 5 lat 2 mies. nym obniżeniem ogólnego P9 
4lata, 6 mies. J lata ziomu substancji odżywczych 

100%” poziom norm tablicowych — bialko, jednostki, sucha mas. w dawce (równolegie obniae 

ВА Ми Ав. K- kontrolny  D-doświadczalny nie poziomu białka oraz je ię 

bialko jednostki owsiane sucha masa stek owsianych; grupy 

rząt I Hi V) 

Obniżenie w sposób skrajny tak poziomu białka (do 5—6%,), jak i jedno” 

stek owsianych (do 20—300, zapotrzebowania) doprowadziło dopiero PO 

do 8 miesiącach trwania doświadczenia do silnego obniżenia wartości pO” 

stawowych cech jakościowych nasienia i zachowania płciowego. Spadła ob- 

jętość ejakulatu, ilość plemników, procent plemników żywych, poziom fruke 

tozy, skrócił się czas przeżywania, zwiększył się procent plemników wtórnie
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zmienionych. Zmniejszyły się także popęd płciowy. wydolność płciowa. 
ogólna liczba wspięć oraz czas trwania próby opróżnienia. Obniżył się po- 
ziom hemoglobiny i białka w surowicy krwi oraz dobowe wydalanie azotu 
w moczu. Treść żwacza wykazała ogólne zmniejszenie ilości drobnoustro- 
jów przy wyższym procencie promieniowców oraz nasilenie aktywności ce- 
lulolitycznej. W wyniku analiz poubojowych stwierdzono. że zastosowane 
dawki doświadczalne wpłynęły na powstanie znacznych różnie w ciężarze 
wszystkich narządów w porównaniu do ciężaru narządów zwierząt kontrol- 
nych, w szczególności serca, śledziony, krezki i nerek. Obniżył się procent 
białka i suchej masy w wątrobie, nastąpiło zmniejszenie ciężaru narządów 
rozrodczych proporcjonalne do spadku ciężaru ciała oraz spadek ilości plem- 
ników w jądrach i najądrzach zwierząt doświadczalnych o około 20—40" ,, 
(7, 48, 50, 51, 52, 55). 

D. Wnioski praktyczne, uzyskane z całości powyższych doświadczeń ści- 
Siych pr owadzonych w latach 1963—1969 w Balicach. posłużyły jako pod- 
stawa pod doświadczenie o charakterze wdrożeniowym. przeprowadzone 
przez okres 1 roku (1969) w warunkach produkcyjnych zakładu unasienia- 
nia zwierząt w Karczowie К. Opola. Na 49 buhajach różnych ras (20 szt. 

stupa doświadczalna i 29 szt. grupa kontrolna) prześledzono wp.yw obniże- 
nia poziomu białka w dziennej dawce żywieniowej średnio o 257, w sto- 
sunku do zalecanych oficjalnie, zaś o około 350, w stosunku do stosowa- 
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nych dotychczas w praktyce pracy zakłlodu norm, na jakość nasienia, jego 

płodność, ocenianą na podstawie wyników unasieniania krów w terenie 

oraz średnie koszty żywienia (rys. 4). 

Wyniki doświadczenia nie wykazały ujemnego wpływu obniżenia pozio- 

mu białka ani na jakość produkowanego przez buhaje doświadczalne nasie- 

nia, ani na jego płodność. Niektóre istotne wskaźniki wykazały nieznaczne 

różnice w wartościach średnich na korzyść grupy doświadczalnej (objętość 

cjakulatu, koncentracja, ilość plemników żywych w ejakulacie, procent 

plemników żywych oraz procent plemników wtórnie morfologicznie zmie- 

nionych), inne zaś na korzyść grupy kontrolnej (czas przeżywania. wspól- 

czynnik przeżywania oraz procent plemników pierwotnie zmienionych). 

Procent krów nie powtarzających do 60 dni po I unasienianiu wynosił 74,1 

w grupie doświadczalnej, zaś 74,5 w kontrolnej. Przeprowadzony po zakoń- 

czeniu doświadczenia szacunek średnich kosztów żywienia jednego buhaja 

wykazał różnicę w kosztach rocznych, wynoszącą około 9,5%, na korzyść 

grupy doświadczalnej. Nie obserwowano również zakłóceń w eksploatacji 

buhajów doświadczalnych (53, 54). 

Całość wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych doświadczeń uza- 

sadniła propozycję zmian w normach żywienia buhajów, eksploatowanych 

rozpłodowo (6) oraz popularyzację w praktyce zagadnienia racjonalnego ży- 

wienia samców zwierząt gospodarskich (39). Propozycje zmian norm uwz- 

ględnione zostały częściowo w ostatnim (V) wydaniu „Norm żywienia” zwie” 

rząt gospodarskich z roku 1970 (74). 

Reasumując przedstawione powyżej wyniki badań w zakresie opraco” 

wania fizjologicznych podstaw racjonalnego żywienia buhajów rozpłodo” 

wych można stwierdzić, że zagadnienie dolnego progu zależności pomiędzy 

poziomem żywienia, a funkcjami rozrodczymi zostało już w znacznym stop” 

niu poznane. Jako sugestia dla dalszych prac w tym zakresie wydaje się ko- 

rzystne szczegółowsze uzupełnienie badań górnego progu zależności pomię- 

dzy poziomem żywienia a płodnością, tak pod względem jego fizjologicz” 

nych, jak i gospodarczych skutków. 
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