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Knurki wykazują skłonności do samoograniczania spożycia paszy, co przy jedno
cześnie ich większych możliwościach wzrostowych niż loszek i kastratów [5J stwa
rza możliwości zastosowania żywienia do woli, bez obawy nadmiernego przetłuszcza
nia ich tusz. Sprawdzenie tej możliwości było między innymi celem niniejszego 
doświadczenia. 

MATERIAŁ I METODY 

Doświadczenie przeprowadzono na 55 knurkach rasy wbp tuczonych od 27,5 do 
108,5 kg masy ciała. Tuczniki utrzymywano grupowo po 7 sztuk w kojcu i żywiono do 
woli lub według norm zalecanych dla knurków hodowlanych [5Jjedną z trzech mie
szanek śruty jęczmiennej i Prowitu. Połowie knurków żywionych do woli i według 
norm w początkowym okresie tuczu (pierwsze 6 tygodni) zadawano mieszankę zawiera
jącą 25% Prowitu (18,8\ białka ogólnego) po czym - od 7 tygodnia tuczu do uboju -
skarmiano mieszanką o zmniejszonej do 15% zawartości Prowitu (16,2% białka ogół
nego). Druga, analogiczna połowa knurków żywiona była przez cały okres tuczu jed
ną mieszanką zawierającą 80% śruty jęczmiennej i 20% Prowitu (17,5% białka ogól
nego) (tab. 1). 

Ubój tuczników doświadczalnych i dysekcję prawych półtusz przeprowadzono we
dług uproszczonej metodyki SKURTCh [lJ. Statystyczną ocenę uzyskanych wyników 
przeprowadzono metodą analizy wariancji [6J. 

*Pracę zrealizowano w ramach problemu rządowego PR-4, koordynowanego przez 
Instytut Zootechniki. 
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Wyszczególnienie 

Liczba zwierzęt 
Masa ciała poczętkowa, kg 
Masa ciała końcowa, kg 
Zawartość Prowitu w paszy zada
wanej w okresie tuczu,\: 

poczętkowym* 
końcowym** 

Poziom żywienia 

*Pierwsze 6 tygodni tuczu; 
**od 7 tyg. do uboju. 

Układ doświadczenia 

Grupa 

1 2 

14 14 
30 30 

ll0 110 

25 25 
15 15 

do woli wg norm 

T a b e 1 a 1 

3 4 

14 14 
30 30 

ll0 ll0 

20 20 
20 20 

do woli wg norm 

T a b e l a 2 
Wydajność tuczna i wartość rzeźna tusz knurków 

Grapa 
Wyszczególnienie s 

1 2 3 4 

Wydajoość tuczna 

Liczba zwierzęt 14 14 13 14 
Wiek poczętkowy, dni 104 104 102 101 8,1 
Wiek końcowy, dni 199 199 199 205 16,3 
Masa ciała początkowa, kg 28,4 27,2 26,9 27,6 2,39 
Masa ciała końcowa, kg 108,5 108,5 107,6 109,3 5,58 
Średni dzienny przyrost, g 856,- 870,- 849,- 792,- 97,1 
Zużycie paszy na kg 
przyrostu, kg 4,11 3,31 4,26 3,73 * 

Wartość rzeźna 

Liczba zwierząt 11 13 11 14 
Masa ciała przed ubojem, kg 109,7 108,9 108,8 109,2 5,37 
Wiek w dniu uboju, dni 203 201 204 205 14,6 
Grubość słoniny grzbie-
towej, xł' cm 3,54 3,42 3,50 3,21 0,38 
Masa sa'a a , kg 1,01 0,94 0,99 0,86 0,27 
nOko" polędwicy, cm2 36,67 39,24 37,16 39,52 5,08 
Mięso w szynce właściwej, 

kg 5,69 5,59 5,57 6,02 0,55 
% 67,26 67,48 66,11 67,75 3,32 

Mięso wyrębów podstawowych, 
kg 20,06 19, 72 19,74 20,89 1,77 
% 52,78 52,85 52,98 55,61 3,42 

s - odchylenie standardowe; 
*Nie analizowano statystcznie. 
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Średnie wyniki użytkowości tucznej i wartości rzeźnej tusz knurków z poszcze

gólnych grup doświadczalnych przedstawiono w tabeli 2. Statystyczna ocena uzyska

nych wyników nie wykazała istotnych różnic międzygrupowych. Mogło to wynikać z du

żej zmienności indywidualnej i, być może, ze zbyt małej liczby obserwacji (do

tyczy to szczególnie zużycia paszy, gdyż uzyskanych wyników nie analizowano sta

tystycznie z uwagi na grupowe żywienie świń). Największe różnice międzygrupowe 

w zużyciu paszy wynosiły aż 0,95 kg/kg przyrostu (3,31 kg w grupie 2 i 4,26 kg 

w grupie 3). Jednocześnie knurki z obu grup wykazujęcych skrajne wartości tego 
wskaźnika (oraz z grupy 1) przyrastały wyraźnie szybciej niż knurki z grupy 4, 

którym przez cały okres tuczu zadawano w ograniczonych ilościach tę sarnę mieszankę. 

Uwzględniając wyłęcznie wyniki użytkowości tucznej okazało się, że najko
rzystniejsze było żywienie knurków według norm dwoma mieszankami, zawierajęcymi 

25 i 15% Prowitu odpowiednio w poczętkowym i końcowym okresie tuczu (grupa 2). 

Jednakże knurki z grupy 4, żywione jednę mieszankę przez cały okres tuczu, miały 

tusze najmniej otłuszczone i najwięcej umięśnione. Wynika stęd - co też znajduje 

częściowe potwierdzenie w wynikach poprzednich doświadczeń [ 2-4 J - że praktyczny 

tucz knurków może być uproszczony przez skarmianie jednej mieszanki przez cały 

okres tuczu. Brak statystycznie istotnych różnic między grupami knurków żywionych 
do woli i według norm pozwala pr~ypuszczać, że możliwe jest dalsze uproszczenie 

tuczu przez zastosowanie mniej pracochłonnego żywienia do woli, bez obawy istot
nego pogorszenia wyników produkcyjnych. 
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Wyszczególnienie 

Liczba zwierząt 
Masa ciała początkowa, kg 
Masa ciała końcowa, kg 
Zawartość Prowitu w paszy zada
wanej w okresie tuczu,%: 

początkowym* 
końcowym** 

Poziom żywienia 

*Pierwsze 6 tygodni tuczu; 
**od 7 tyg. do uboju. 

Układ doświadczenia 

Grupa 

1 2 

14 14 
30 30 

110 110 

25 25 
15 15 

do woli wg norm 

Tabela 1 

3 

14 
30 

110 

20 
20 

do woli 

4 

14 
30 

110 

20 
20 

wg norm 

Tabela 2 
Wydajność tuczna i wartość rzeźna tusz knurków 

Grópa 
Wyszczególnienie s 

1 2 3 4 

Wydajoość tuczna 

Liczba zwierząt 14 14 13 14 
Wiek·początkowy, dni 104 104 102 101 8,1 
Wiek końcowy, dni 199 199 199 205 16,3 
Masa ciała początkowa, kg 28,4 27,2 26,9 27,6 2,39 
Masa ciała końcowa, kg 108,5 108,5 107,6 109,3 5,58 
Średni dzienny przyrost, g B56, 870, 849,- 792,- 97,1 
Zużycie paszy na kg 
przyrostu, kg 4,11 3,31 4,26 3,73 * 

Wartość rzeźna 

Liczba zwierząt 11 13 11 14 
Masa ciała przed ubojem, kg 109,7 108,9 108,B 109,2 5,37 
Wiek w dniu uboju, dni 203 201 204 205 14,6 
Grubość słoniny grzbie-
towej, x

1
, cm 3,54 3,42 3,50 3,21 0,38 

Masa sa·a a, kg 1,01 0,94 0,99 0,86 0,27 
uOko" polędwicy, cm2 36,67 39,24 37,16 39,52 5,0B 
Mięso w szynce właściwej, 

kg 5,69 5,59 5,57 6,02 0,55 
% 67,26 67,48 66,11 67,75 3,32 

Mięso wyrębów podstawowych, 
kg 20,06 19, 72 19,74 20,89 1, 77 
% 52,78 52,B5 52,9B 55,61 3,42 

s odchylenie standardowe; 
*Nie analizowano statystcznie. 
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Średnie wyniki użytkowości tucznej i wartości rzetnej tusz knurków z poszcze

gólnych grup doświadczalnych przedstawiono w tabeli 2. Statystyczna ocena uzyska

nych wyników nie wykazała istotnych różnic międzygrupowych. Mogło to wynikać z du

żej zmienności indywidualnej i, być może, ze zbyt małej liczby obserwacji (do

tyczy to szczególnie zużycia paszy, gdyż uzyskanych wyników nie analizowano sta

tystycznie z uwagi na grupowe żywienie świń). Największe różnice międzygrupowe 

w zużyciu paszy wynosiły aż 0,95 kg/kg przyrostu (3,31 kg w grupie 2 i 4,26 kg 

w grupie 3). Jednocześnie knurki z obu grup wykazujęcych skrajne wartości tego 

wskatnika (oraz z grupy 1) przyrastały wyratnie szybciej niż knurki z grupy 4, 

którym przez cały okres tuczu zadawano w ograniczonych ilościach tę sarnę mieszankę. 

Uwzględniając wyłęcznie wyniki użytkowości tucznej okazało się, że najko
rzystniejsze było żywienie knurków według norm dwoma mieszankami, zawierajęcymi 

25 i 15% Prowitu odpowiednio w poczętkowym i końcowym okresie tuczu (grupa 2). 

Jednakże knurki z grupy 4, żywione jednę mieszankę przez cały okres tuczu, miały 

tusze najmniej otłuszczone i najwięcej umięśnione. Wynika stęd - co też znajduje 

częściowe potwierdzenie w wynikach poprzednich doświadczeń [ 2-4 J - że praktyczny 

tucz knurków może być uproszczony przez skarmianie jednej mieszanki przez cały 

okres tuczu. Brak statystycznie istotnych różnic między grupami knurków żywionych 
do woli i według norm pozwala pr4ypuszczać, że możliwe jest dalsze uproszczenie 

tuczu przez zastosowanie mniej pracochłonnego żywienia do woli, bez obawy istot

nego pogorszenia wyników produkcyjnych. 
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PE3YJlbTATH OTKOPMA XPHtłKOB KOI'MHlUiX BBOJIIO HB COOTBETCTBHH 
C HOPMAMH CVEC.fIMH C PA3JIW1HW: CO.n;EPlKAHHEM BEJIKA 

Pea10Me 

CoOTBeTCTB~HA OOYT DpOBOAHACR Ha 55 xpsqKax Kpynuol 6eaon 
DOS»CKOA DOPOAY OTK8pMABB8eM&DC C Beca Teaa 27,5 Kr AO AOCTBZeHJIR Be
ca 108,5 Kr. CBBHel Aepll8XH B rpynnax (no 7 rOXOB HS CT8HOK) a aop
DJIB CM&C»IO sąMeHHOI A8PTH B llpoBHT8 BBOnIO BXH B COOTBeTCTBBH C HOp
MaMB peKOM9HAY8MYMB AXR naeMeHRht:X xpRKOB. IloxoBHH8 xpnąKOB KOpMBMHX 
BBOJllD.H B COOTBeTCTBHH C HOpM8.MB noayqaaa KOpMOCMeC» COA8Pllt81Q'IO 
18,8 a 16,2% o6~ero óeaxa COOTBeTCTBeHBO B saqaa»HYA B KOHeąHYA ne
DBOA OTKOpMa. JJ;pyras aaaaora~sas no~oBaaa xpnąKoB noayąaaa Bee Bpe
MR OAJJY KOpMOCMeC» c COAepsaneM 17,5% o6~ero 6eJtlt8.. 

Ca»as BYCOKaR y6oAHaR DpOAYKTBBHOCT» 6Yaa ycTaHOBaeaa BO 2-on 
rpyune xpsqKoB KOpMHM&lX B COOTBeTCTBBH C HOpM8MH KOpMOCN8C8MB COAep
UDtBMB 25 a 15% IlpOBBTa COOTB9TCTBeHHO B saqaa»HYI H KoseąHYA ue
PROA OTKOpMa. Y6oAsoe ze saqecTBO Tym 6YXO CaMoe BYCOKoe y xpnKOB 
rpyunw 4, noayqU>IIUIX orpaaHąeHRHe xoaeqeCTB8 OAHOA B TOI ze KOpMOC
M8CK aa Bee» nepaoA OTKopMa. 0ABaKo CTSTBCTaqecKan o~eHKa noayąea-
JllilX peayx»raToB se noKaaaxa CYJlteCTBeHHNX MezrpyunoBhlX paaasqaA B 
OTBOmeHKB KCCXeAYeMblX DpB3B8KOB. TaKHM o6pa3OM MOZHO npeAAOXaraT», 
qTo DJ)8KTRqecxan OTKOpM xpnKOB Mor 6Y ÓYTL yupo~eH nyTeM CKapMAHBa
HBR BBOXIO UML OAHOI KOpMOCMeCH Ha DJ)OTRS8HKH BCero ne:PBOA& OTKOpMa, 
6ea pacxa cyiąeCTB8HHOro yxy-AmeHU DpOB8BOACTB8HHWC peayx»TBTOB. 

K. Mateńko, F. Horszczaruk 

RESULTS OF FATTENING ){JUNG BOARS FED AD LIBITUM 
AND IN ACCORDANCE WITH NORMS ON MIXTURES WITH DIFFERENT PROTEIN CONTENT 

S u m m a r y 

The respective experiment comprised 55 Polish Large Wheat boars fed from the 
body weight of 27.5 kg to that of 108.5 kg. The fattened pigs were kept by groups 
and fed the mixture of bruised barley grain and Provit given ad libitum or in ac
cordance with norms recommended for breeding boars. A half of the boars was fed 
ad libitum and according to the norms the mixture containing 18.8 and 16.2% of 
total protein, respectively, at the initial and finał fattening stage; the second 
analogie part of the boars was fed all the time the mixture containing 7.5% of 
total protein. 

The best fattening results were obtained in the 2nd group of boars fed in ac
cordance with norms the mixture containing 25 and 15% of Provit, respectively, at 
the initial and finał fattening stage. The slaughter value of carcasses was, 
instead, the highest in boars of the group 4, given limited rations of the mixture 
in the whole fattening period. Still the statistical analysis results did not 
prove any significant intergroup differences with regard to the traits studied. 
Hence it is to presume that the practical fattening of the young boars could be 
simplified by feeding ad libitum only the same mixture in the whole fattening 
period without any risk of worsening the production results. 


