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WST~P 

Spośród witamin oznaczanych w paszach zielonych jako prowitaminy, 
największą rolę odgrywa beta-karoten. Zdolność do wykorzystywania ka

rotenów zawartych w paszy jest cechą gatunkową i indywidualną. Z ba
dań przeprowadzonych na ten temat [ 1 , 4, 1 O ] wynika, że pełne zaspoko
jenie potrzeb bytowych, produkcyjnych i reprodukcyjnych na karote
noidy posiadają krowy tylko podczas okresu pastwiskowego, jednakże 

zapotrzebowanie na witaminę A uzależnione jest w dużej mierze od 
ich stanu fizjologicznego [3,4,10]. Zwiększonego pokrycia potrzeb na 
witaminę A wymagają przede wszystkim krowy w okresie zaawansowanej 
cielności oraz wzmożonej laktacji. 

Celem niniejszej pracy była ocena zawartości beta-karotenu i wi
taminy A w surowicy krwi krów rasy cb w zależności od zaawansowania 
cielności i okresu pasienia. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono od maja do września 1983 r. w KPGR Drzo
nowo (woj. koszalińskie). Ze stada krów rasy cb wybrano 30 krów i 

podzielono na 3 grupy (po 10 krów w każdej), z których: grupę Ista
nowiły krowy zasuszone, grupę II - krowy do 3 m-ca cielności (także 

niecielne), grupę III - krowy od 4 do 7 m-ca cielności. W miarę upły-
wu czasu (okresu pastwiskowania) liczebność poszczególnych grup wy
nikająca z określonego zaawansowania ciąży zmieniała się. 

t Przed rozpoczęciem pasienia (pobranie 1 ) , a następnie co miesiąc t (5 razy) od krów wytypowanych do doświadczenia pobierano krew z ży-

ł 
ły jarzmowej i po jej odwirowaniu oznaczano w surowicy krwi zawar-
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tość beta-karotenu i witaminy A. Beta-karoten oznaczano na spekolu 
[9], natomiast witaminę A na spektrofotometrze fluorescencyjnym HI
TACHI wg metody Johna i wsp. [2]. otrzymane wyniki zestawiono z uw
zględnieniem kolejnego pobrania krwi (1-6) i grupy krów (I-III). 

Za pomocą dwuczynnikowej nieortogonalnej analizy wariancji [.11] 
oceniono wpływ zaawansowania cielności i .okresu pastwiskowania na ' 
poziom ocenianych składników. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się średnich zawartości 
beta-karotenu i witaminy A w surowicy krwi krów w okresie pastwisko
wym, z uwzględnionym podziałem na grupy uzależnione od zaawansowa
nia cielne ści. 

Poziom beta-karotenu w surowicy krwi krów wszystkich grup sukce
SYJlrlie i istotnie wzrastał w miarę postępującego okresu pasienia od 
494 (w 1 pobraniu) do 1693 µg°/4 (pobranie ostatnie). Jak widać, wzros
zawartości tego składnika (wskutek pastwiskowania) był ponad 3-krot
ny w porównaniu z zawartością w pobraniu 1. Wyniki obliczeń statys
tycznych wykazały, że między średnią zawartością beta-karotenu w po
braniu 1 a 2 były różnice na poziomie ..c0 , 05 , natomiast między 1 a po
zostałymi (2-6) na poziomie,..c 0 , 01 • Podobnie, między pobraniami 1 i 2 
a 3 (tab. 1). 

Równocześnie uzyskano statystycznie potwierdzony wpływ zaawansowa• 
nia cielności na kształtowanie się zawartości beta-karotenu. Najwyż
szy poziom beta-karotenu (śr. 1234, 5p %) stwierdzono u krów grupy 
III (4-7 m-c cielności). Ocena statystyczna wyką.zała różnice istotne 
(przyce0 , 05 ) między grupą I a III, co wskazuje, że najwyższy poziom 
karotenu cechował krowy między 4 a 7 miesiącem ciąży i w okresie za
suszenia obniżał się. Zależność tę potwierdzają w swoich badaniach 
Krahan i wsp. [6J, Jaśkowski [1] i Szulc [12]. 

Jednoczesne oddziaływanie okresu pastwiskowania i zróżnicowany 

stan fizjologiczny krów w grupach sprawiły, że w wyniku obliczeń 
statystycznych otrzymano istotny (przyce0 , 05 ) wpływ interakcji tych 
dwóch czynników. 

Uzyskany poziom beta-karotenu w surowicy krwi krów był wyższy w 
porównaniu z wynikami cytowanymi przez Kozłowskiego [.5] i Kubińskie-

-~~-~1~~ .. 
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~rednia zawartość beta-karotenu (w ;ug%) i witaminy .A (w pg%) 

w surowicy krwi krów w różnym okresie pastwiskowani'a (pobra
nia 1-6) w zależności od zaawansowania cielności 

Terminy 
badań 

1 pobranie 
05.05. 

2 pobranie 
31.05. 

3 pobranie 
30.06. ' 

4 pobranie 

31.07. 

5 pobranie 

31.08. 

6 pobranie 
30.09. 

(rok badań 1983) 

Wyszczególnienie 

liczebność, szt. 
zawartość fi -karot. 

11 wi t. A 

liczebność, szt. 
zawartość i-'-karot. 

11 wi't. A 

liczebność, szt. 

zawartość f.'-karot. 

" wit. A 

liczebność, szt. 
zawartość f-karot. 

11 wi t. A 

I 

10 
431 
176 

7 
863 
200 

5 

1050 
218 

7 
1248 

235 

liczebność, szt. 8 
zawartośćf, -karot. 1445 

11 wit. A 252 

liczebność, szt. 9 
zawartośćf-karot. 1831 

11 wit. A 180 

Grupa 
II 

10 
489 
181 

13 
900 
236 

14 

1217 
220 

12 
1540 

218 

14 

1505 
174 

13 
1663 

265 

III 

10 
562 
165 

10 
812 
198 

11 
1236 

185 

11 

1670 
180 

8 

1542 
212 

8 

1585 
270 

~red.nie 
z pobrań 

1167,7XX 

207,7 

1486,0xx 

211 ,o 

1497, 3XX 

213,0 

1693,0xx 

238,3 
----------------------------- -----·- ------
~red.nie z 
grup 

zawartość(:>-karot. 1144,7x 1219,0 1234,5x 
11 wit. A 210,2 215,7 201,7 

Objaśnieni a: 

, x - Różnice przy poziomie istotności ,;,(, 0 , 05 . 

ie. xx - Różnice przy poziomie istotności o(, 0 01 . , 
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go .@J oraz zbliżony'tio podawanego przez Kozakiewicza [4] uzyska
nych w analogicznych (letnich) warunkach. Pastwiskowy system żywie
nia krów w okresie letnim sprzyjał prawidłowemu pokryciu ich potrzeb 
na karoteny i - jak widać z otrzymanych wyników - nawet w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania poziom ocenianego składnika w surowicy 
krwi był stosunkowo wysoki; 

Poró\manie zawartości witaminy A w surowicy krów przy równoczes
nym oddziaływaniu okresu pasienia i zaawansowania ciąży wykazało 
brak statystycznie istotnych różnic między grupami, jednakże poziom 
witaminy, podobnie jak beta-karotenu, był nieco zróżnicowany. 

Z wyników przedstawionych w tabeli widać, że zawartość witaminy 
A w grupie badanych krów wahała się w granicach od 165 do 270).lg%. 
Niektórzy autorży [5,10J jako normę fizjologiczną podają wartość 
200-250 pg%, inni zaś [4, 7J sugerują wartość około 100 pg%. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań można sądzić, że poziom 
witaminy A we krwi krów ulega nieznacznym wahaniom, nawet w okresach 
maksymalnej podaży karotenów. 

WNIOSKI 

1. Na kształtowanie się poziomu beta-karotenu we krwi krów miał 
wpływ okres pastwiskowania i stopień zaawansowania cielności (inter
akcja). 

2. Poziom beta-karotenu był najwyższy w surowicy krwi krów gr. 
III, tj,' między 4 a 7 miesiącem ciąży. 

3, Zawartość witaminy A w surowicy krwi krów uległa niedużym i 
nieistotnym wahaniom. 

4. Na podstawie otrzymanych wyników należy sądzi ć , że poziom beta
-karotenu w surowicy krwi jest czułym i miarodajnym wskaźnikiem przy 
ocenie stanów niedoborowych karotenoidów u bydła. 
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M. Brzezińska 

(:>-CAROTENE AND VITAMIN A LEVELS IN BLOOD OF COWS 
. DURING PASTURE PERIOD IN RELATION TO T!-ffi STAGE OF PREGNANCY 1 

Su mm ą. r y 

(3-carotene and vitamin A contents in blood of 30 cows of Black 
d White breed were studied. The. cows were kept o.n pasture from 
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May to September and were divided into three groups: I group dried 
off cows, II - cows till the third month of pregnancy, III - cows 
of 4 to 7 months of pregnancy. 

'Ihe parallel estimation of the effect of grazing period and 
stage of pregnan'.cy showed that both the factors and interaction 
between them significantly influenced (!>-carotene in blood serum 
of the cows. Vitamin A content (means for groups) however ranged 
165 to 270.)lg% at nonsignificant effect of the two factors, what 
indicates its less diagnostic importance in measuring of carotene 
content. 

M. Ellte3HHbCKa 

~OPMHPOBKA YPOBHH BETA-KAPOTEHA H BHTAMHHA A 

B KPOBH KOPOB BO BPEMHH B~IlACA B 3ABHCHMOCTH 

OT BM~BHHYTO8 BEPEMEHHOCTH 

Pe310Me 

HccneAOHaHO COAeplltaHHe 6eTa-KapoTeHa H BHTaMHHa A e ChlBOPOTKe 

KpOBH y 30 KOpOB ąepHo-necTpoa nopOAhl YAeplltHBaHHhlX Ha nacT6H~e OT 

MaH AO ceHTH6pH H pa3AeneHHhlX Ha 3 rpynnhl, H3 KOTOphlx: I rp. co

CTaBnHnH cyxOCTOHHhle KOPOBhl, II rp. - KOPOBhl AO 3 MeCH~a 6epeMeH

HOCTH, III rp. - KOPOBhl OT 4 AO 7-ro Mecx~a 6epeMeHHOCTH. 

0AHOepeMeHHaH o~eHKa BilHHHHH nacT6H~Horo ce3oHa H aeaHCCHpoea

HHH 6epeMeHHOCTH AOKa3ana, ąTO 3TH o6a taKTOPhl, a TaKllte HX B3aHMO· 

AeHCTBHe cy~eCTBeHHO topMHPOBanH ypoBeHb 6eTa-KapoTeHa B ChlBOpOTK• 

KpOBH Kopoe, a COAepzaHHe BHTaMHHa A (cpeAHee 3HaąeHHH H3 rpynn) 

KOne6anOCb B npeAenax OT 165 AO 270 µr% (npH Hecy~eCTBeHHOM BnH

HHHH o6eHx taKTopoe), ąTo yKa3hlBaeT Ha ero MeHbmee AHarHOCTHąecKO( 


