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WSTĘP

Wnowoczesnych warunkach chowu loch reprodukcyjnych skarmia się pasze pełno
porcjowe, które dostarczają wymaganych ilości składników odżywczych w formie znacznie skoncentrowanej, lecz nie wypełniających w dostatecznym stopniu przewodu pokarmowego. Skłania to niekiedy zwierzęta do wyjadania ściółki ze swojego legowiska dla uzupełnienia tzw. balastu i uzyskania uczucia sytości [8]. Balastem paszy
jest głównie włókno surowe, którego zawartość w mieszankach przemysłowych
dla
loch wynosi około 5%.
Powyższe przesłanki dały podstawę do podjęcia badań nad wpływem dodatku paszy włóknistej do dawek przemysłowych dla loch prośnych i karmiących, w ilości pozwalającej uzyskać 10% włókna surowego w suchej masie dawki.
Wwielu pracach badawczych ten poziom włókna uznaje się bowiem za dopuszczalny [2, 3, 1QJ.

MATERIAŁ

I METODY

Badania przeprowadzono na 36 lochach pierwiastkach, o masie ciała około
113 kg, utrzymywanych indywidualnie. Na okres cięży i 28-dniowej laktacji przydzielono je losowo do 2 grup o jednakowej liczebności, różnicujęc poziom włókna
w dawkach pokarmowych przez dodatek suszu ze słomy kukurydzianej jako paszy włók
nistej (tab. 1).
Grupa K (kontrolna) otrzymywała mieszankę pełnoporcjową PR Standard, odpowiadającę recepturze ramowej Przemysłu Paszowego z 1978 roku. Poziom żywienia
przyjęto zgodnie z normami NRC - 1973 [9].
Grupa D (doświadczalna) loch otrzymywała oprócz mieszanki PR Standard dodatek suszu ze słomy kukurydziane) w ilości 0,7 lub 1,8 kg, odpowiednio dla okresu
ciąży i laktacji. Susz zawierał 25% włókna surowego i tym samym
podwyższono
poziom tego składnika w całej dawce dziennej do 10% suchej masy. Pasze skarmiano w
dwóch odpasach dziennych, w postaci suchej, przy zapewnieniu stałego dostępu do
wody.
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Ta b e 1 a 1

Poziom żywienia loch
Feeding level of gilts
K

Pasze (kg / dzień)
Feeds (kg/day)
Mieszanka PR Standard*
Standard mash
Susz ze słomy kukurydzianej
Corn stover meal

D

gestation

laktacja
lactation

gestation

laktacja
lactation

2,0

5,0

2,0

5,0

0,7

1,8

cięża

cięża

~Skład mieszanki (%): śruta kukurydziana - 20,0, śruta pszenna - 35,0, śruta
- 26,0, męczka rybna - 3,0, śruta poekstrakcyjna sojowa - 7,0, susz z
lucerny - 3,0, kreda pastewna - 0,2, drożdże pastewne - 2,0, fosforan pastewny 2,4, sól pastewna - 0,4, Polfamix 1 P - 1,0.
Composition of the mash %: corn· ground - 20,0, wheat ground - 35,0, barley
ground - 26,0, fish meal - 3,0, soybean meal - 7,0, dehydrated alfalfa meal - 3,0,
limestone - 0,2, dried yeast - 2,0, dicalcium phosphate - 2,4, NaCl - 0,4,vitamin-mineral premix - 1,0.
jęczmienna

Wczasie trwania doświadczenia żywieniowego przeprowadzono następujęce pomiary:
1) ma~y ciała loch prośnych co 14 dni oraz bezpośrednio przed i po porodzie,
po czym co 7 dni w okresie laktacji (z dokładnościę do 0,5 kg),
2) liczebności i masy ciała prosięt w miotach (z dokładnościę do 0,1 kg),
dnia cięży
3) strawności dawek pokarmowych dla loch w okresie od 60 do 72
oraz od IO do 22 dnia laktacji (metodę wskaźnikowę),
4) zawartości podstawowych składników pokarmowych metodę konwencjonalnę oraz
ilości wskaźnika, tj. Cr o w próbach pasz i kału dla określenia
współczynników
2 3
strawności dawek .
Oprócz tego prowadzono codziennie obserwacje zdrowotności i zachowania
się
zwierzęt, przy czym szczególnę uwagę zwrócono na czas pobierania dawek paszowych,
jak również na skłonności do wyjadania ściółki z legowiska.
Dane liczbowe poddano analizie wariancji w układzie kompletnej randomizacji
dla klasyfikacji pojedynczej.
Istotność różnic między średnimi oznaczono za pomocę nowego wielokrotneyo testu rozstępu D (Duncana).

K

2. W czasie laktacji loch
0uring lactation of gilts

*Istotność

surowy
Ether extract
(%)

Tłuszcz

surowe
Crude fibre
(%)

Włókno

84,4
83,B

85,2
84,1

Współczynniki strawności

5,92

89,67

24,92

4, 10

28, 13

81 ,8
78,1

83,8
80,2

69,5
55,3*

57,5*

71,0

82,4

•84,7

86,2
80,4

dawek - digestibility coefficients of diets

1, 10

1,39

57,44

Nitrogen - free
extract (%)

Zwięzki bezazotowe
wycięgowe

chemiczny pasz - chemical composition of feeds
15, 10

Skład

surowe
Crude protein
(%)
Białko

88,97

Sucha masa
Dry matter
(%)

rozn1c przy P < 0,05 .
Significant at P<0,05 .

o

K
D

1. W czasie cięży loch
0uring gestation of gilts

Mieszanka PR Standard
Standard mash
Susz ze słomy kukurydzianej
Corn stover meal

Wyszczególnienie
Item

Skład

chemiczny pasz i współczynniki strawności składników pokarmowych dawek
Chemical composition of feeds and digestibility coefficients for organie constituents of diets

Ta b e 1 a
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WYNIKI
dawek pokarmowych jest istotnym kryterium oceny zróżnicowanego ży
wienia zwierzęt [11] . Wtabeli 2 przedstawiono skład chemiczny skarmianych pasz
i współczynniki strawności składników pokarmowych dawek dziennych dla porównywanych grup loch w okresie cięży i laktacji. Strawność białka surowego,
tłuszczu
surowego i zwięzków bezazotowych wycięgowych w dawkach dla loch grupy kontrolnej
była dość wysoka i wahała się od około 80 do 86 procent. Równie wysokie, choć nieznacznie niższe, współczynniki strawności uzyskano przy skarmianiu mieszanki PR
Standard z dodatkiem suszu ze słomy kukurydzianej. Składnikiem najgorzej trawionym
Strawność

surowe, tj. w granicach 70 procent w dawkach dla loch grupy kontrolnej i 56 procent w grupie doświadczalnej, przy czym różnice między tymi wartościa
mi okazały się statystycznie istotne (przy P <: 0,05) . Charakter różnic w strawności składników pokarmowych dawek dziennych utrzymywał się niezależnie
od stanu
fizjologicznego loch.
było włókno

Ta b e 1 a 3
Produkcyjność loch - zmiany masy ciała (kg)
Productivity of gilts - changes of live weight (kg)

Wyszczególnienie
Item
Masa ciała przy kryciu
Live weight at mating

Grupy loch - Groups of gilts
K

D

111,7

113, 7

Przyrost ciężowy
Gestational gain of live weight

46,8

54,7*

Straty porodowe
Parturient losses

16,3

14,1

Straty laktacyjne (28 dni)
Losses during lactation (28 days)

13,7

17,2

Retencja ogólna
Total retention

· 16 ,8

23,5*

Długość trwania cięży (dni)
Length of gestational period (days)

115, l

ll5,5

Mleczność loch (28 dni )
Lactation yield of gilts (28 days )

136,3

. 152,0*

rozn1c przy P < 0,05.
Significant at P..:;: 0,05.

* Istotność
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Produkcyjność loch jest podstawowym miernikiem efektywności skarmianych pasz
[3, lU . Określa się ją głównie na podstawie zmian masy ciała w cyklu reprodukcyjnym oraz cech rozpłodowych.
Wtabeli 3 przedstawiono dane charakteryzujące anabolizm ciążowy i przemiany
laktacyjne u loch porównywanych grup, ustalone na podstawie pomiarów masy ciała.
Przyrost ciążowy obliczony jako różnica masy ciała przed porodem i przy kryciu,
był wyższy o około 8 kg w grupie loch doświadczalnych, a różnica ta okazała się
statystycznie istotna. Straty porodowe obejmujące masę ciała prosiąt w miocie,
wód płodowych i łożyska, były nieco niższe przy skarmianiu pasz treściwych z dodatkiem suszu ze słomy kukurydzianej, lecz nie stwierdzono istotnych różnic mię
dzy średnimi.
Straty laktacyjne masy ciała loch w ciągu 28 dni laktacji były o 3,5 kg niż
sze w grupie kontrolnej aniżeli u zwierząt otrzymujących dodatek suszu . Mogło to
być uzależnione od stwierdzonych powyżej różnic w strawności włókna surowego, jak
również od ilości wydzielanego mleka.
Retencja ogólna, określona różnicą między masą ciała loch przed kryciem i po
laktacji, była dodatnia w obu porównywanych grupach, przy czym istotnie wyższe
wartości uzyskano przy skarmianiu mieszanki PR Standard z dodatkiem suszu ze sło
my kukurydzianej . Potwierdza to w pełni podstawowe tezy dotyczące charakteru anabolizmu ciążowego i przemian laktacyjnych u loch, określające warunki żywienia
jako optymalne, jeśli umożliwiają zachowanie takiej masy ciała po skończonej laktacji, jaką miały przy kryciu [3].
Mleczność loch obliczono metodą pośrednią na podstawie przyrostu masy
ciała
miotów do odsadzenia. Wynosiła ona w grupie kontrolnej 136,3 kg, w grupie zaś doświadczalnej 152,0 kg. Istotność różnic między średnimi została statystycznie potwierdzona.
Wtabeli 4 przedstawiono dane charakteryzujące cechy rozpłodowe loch. Śred
nia liczebność prosiąt żywo urodzonych w miotach loch porównywanych
grup była
identyczna, tj. 9,9 sztuk, co świadczy o nieistotnym wpływie dodatku ·paszy włók
nistej na płodność loch. Zmienne warunki żywienia nie przyczyniły się też do zróż
nicowania masy ciała prosiąt przy urodzeniu, w 21 dniu i przy odsadzeniu, chociaż
wystąpiły tendencje do szybszego wzrostu potomstwa od loch otrzymujących dodatek
suszu ze słomy kukurydzianej. W28 dniu życia ważyły one 6,59 kg i były o O,59 kg
cięższe n1ż z grupy kontrolnej. Różnice te nie zostały jednak statystycznie , udowodnione.
zdrowia loch
Prowadzone w całym okresie badań obserwacje kondycji i stanu
oraz ich potomstwa nie ujawniły zaburzeń trawiennych lub metabolicznych, związa
nych przyczynowo z systemem żywienia. Zwierzęta otrzymujące dodatek suszu ze sło
my kukurydzianej pobierały zadawane porcje w znacznie dłuższym okresie w porówna-
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Ta be 1 a 4

loch - cechy rozpłodowe
Productivity of gilts - reproductive traits
Produkcyjność

Grupy loch - Groups of gilts

Wyszczególnienie
Item

K

D

9,9

9,9

Masa ciała przy urodzeniu (kg)
Live weight at birth (kg)

1,18

1 , 13

Masa ciała w 21 dniu (kg)
Live weight at 21 day (kg)

5,06

5,52

Masa ciała przy odsadzeniu (kg)
Live weight at weaning (kg)

6,00

6,59

Prosięta martwo urodzone(%)
Stillborn piglets (%)

1,0

0,3

Upadki prosięt ssęcych (%)
Mortality of suckling piglets (%)

8,7

9,3

Liczebność prosięt

Litter size

niu ze zwierzętami żywionymi wyłęcznie mieszankę PR Standard. Ponadto zaobserwowano, że lochy grupy doświadczalnej w odróżnieniu od grupy kontrolnej zaniechały
wyjadania ściółki z legowiska, jak również były ogólnie bardziej spokojne w czasie porodu i karmienia potomstwa do 28 dnia życia .

DYSKUSJA

Wświetle danych bibliograficznych [3, 7, 1D oraz na podstawie obserwacji
praktycznych istnieje potrzeba weryfikacji poględów dotyczących zastosowania pasz
objętościowych suchych, a tym samym poziomu włókna surowego w dawkach dla loch reprodukcyjnych. Powszechnie przyjmuje się tezę, że w żywieniu świń najwięcej włók
na mogą zawierać pasze dla loch, albowiem zwierzęta te mają większą pojemność
przewodu pokarmowego i lepiej wykorzystują składniki pokarmowe [1, 2, 6].Jednakże
do chwili obecnej nie został uściślony pogląd o ilości i jakości pasz objętościo
wych suchych oraz poziomie włókna surowego zalecanych żywieniowo dla loch, zwła
szcza w warunkach chowu przemysłowego. Dane doświadczalne przytaczane przez Keysa
i in. [6], czy Farrela i Johnsona [5] są dość rozbieżne,
co wynika z różnej jakości badanych pasz włóknistych, poziomu włókna lub innych składników odżywczych
w dawkach, wieku oraz masy ciała loch.
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wprzeprowadzonych

badaniach oceniano efektywność żywienia lochmieszanką peł
noporcjową PR Standard z dodatkiem suszu ze słomy kukurydzianej w ilości pozwalają
cej uzyskać 10 procent włókna surowego w suchej masie dawki. Susz nie stanowił
praktycznie tródła składników odżywczych, lecz ze względu na zawartość około 25
procent włókna surowego mógł pełnić rolę tzw. balastu, powodującego lepsze funkcjonowanie przewodu pokarmowego zwierząt.
Wżywieniu świń od dość dawna prezentowany jest pogląd, że przy wzroście poziomu włókna w dawkach pokarmowych obniża się wykorzystanie wszystkich składników
odżywczych [3, 4, 5]. Przykładowo z badań Farrella [4] wynika, że dodatek 25 procent słomy do mieszanek przemysłowych wpłynął na obniżenie strawności biał
ka ogólnego. Wpodjętych badaniach wartości współczynników strawności nie były
zróżnicowane zależnie od wzrostu poziomu włókna surowego w dawkach dla loch proś
nych i karmiących. Podobne konkluzje wynikają również z obserwacji
Lichvara i
Paśmika [7], skarmiających susz z kukurydzy dla loch prośnych w ilości od 20 do
35 procent i dla laktujących od 30,5 do 37,5 procent dawek dziennych. Wydaje się
zatem, że w żywieniu świń następuje z reguły obniżenie wykorzystania składników
odżywczych, jeśli są one strukturalnie związane z włóknem surowym w danej
paszy.
Wprowadzając natomiast dodatek paszy włóknistej do mieszanek treściwych w dawkach
dla trzody chlewnej, stwierdzamy, że strawność składników pokarmowych mieszanek
nie ulega pogorszeniu, bo nie Są one strukturalnie połączone z włóknem dodanej paszy objętościowej.
Charakter anabolizmu ciążowego i przemian laktacyjnych u loch żywionych zwię
kszoną ilością paszy włóknistej był ogólnie podobny do prezentowanego w pracach
Keysa i in [6], Mroza i in. [8] lub Żivkovica i Bowlanda [9].
Wświetle danych z li tera tury [3, 10, U] , jak i na podstawie spostrzeżeń
praktycznych, cechy rozpłodowe loch, tj. liczebność prosiąt w miocie,
lub ich
wzrost w okresie oseskowym można uznać za dobre, przy czym nie były one uzależnio
ne od dodatku paszy włóknistej.
Oceniając zachowanie się zwierząt otrzymujących susz ze słomy kukurydzianej,
należałoby zwrócić uwagę na fakt, że lochy mające uczucie sytości
są
bardziej
spokojne, co zwłaszcza w okresie laktacji mogłoby mieć wpływ na zmniejszenie
śmiertelności prosiąt w wyniku przygniecenia czy rozszarpania. Dodatek paszy włók
nistej dla loch prośnych, utrzymywanych grupowo w warunkach chowu przemysłowego,
przyczynia się do wydłużenia czasu pobierania dawek dziennych, co stwarza możli
wości złagodzenia konkurencyjności i walki o zadane pasze treściwe,
jak również
zmniejsza prawdopodobieństwo objadania słabszych osobników.
WNIOSKI
1. Podwyższenie poziomu włókna do 10 procent suchej dawki dziennej dla loch
rzez dodatek od 0,7 do 1,8 kg suszu ze słomy kukurydzianej do mieszanki pełnopor-
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cjowej PR Standard nie miało wpływu na cechy rozpłodowe oraz na zdrowotność matek i potomstwa do odsadzenia w 28 dniu życia.
2. Zmiany masy ciała loch w okresie cięży i laktacji były w większym stopniu
uzależnione od warunków żywienia, a zwłaszcza przyrosty ciężowe, straty laktacyjne i retencja ogólna.
3. Przy wzroście poziomu włókna w dawkach dla loch strawność białka ogólnego,
tłuszczu surowego i zwięzków bezazotowych wycięgowych nie uległa pogorszeniu.
4. Dodatek paszy włóknistej do mieszanek przemysłowych wydłuża czas trwania
odpasu, co zmniejsza prawdopodobieństwo objadania słabszych loch prośnych, utrzymywanych grupowo.
5. Lochy otrzymujęce susz ze słomy kukurydzianej nie wy jadały ściółki z legowiska oraz były spokojniejsze w czasie porodu i laktacji, co może
mieć
pewien
wpływ na zmniejszenie śmiertelności potomstwa.
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llOJIY'iA.J!Tf
KOMĆJ.łKOpM TIP CTaH)!.apT B COOTBeTCTBHH C aMepHKaHCKHMlf HOpM8MH
NRC - 1973,
rrpH'ieM K pau,HOHY ,11.JtR omi1THO~ rpynm,1 npH6aBJIJJJ!H
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nocJte,11,aero
,!J,O 10% cyxoro ee~eCTBa BO BCeM CYTO'łHOM pan11OHe.
PenpOAJKTHBHb!e
npH3HaKH, 3,11,OpOBbe
H
BHTaJlbHOCTI,
CBllHOMaToK,
a TaKge HX llOTOMCTBa ĄO OT~eMa Ha 28-ott )!,eHb )ltff3HH He 38BHCeJIH
OT
npH6aBKH BOJ!OKHHCTOro KOpMa. H3MeHeHH~ neca Te.Ila CBHHOM8TOK
6H~H
o6ycJIOBJ!eHf,1 B BtJCwett CTerreHH HX ,ll.Hql(l)epeHnHPOB8HHblM KOPMJleHHeM' oco6eHHO B OTHOmeHHH npHBecoe B nepHO)!, 6epeMeHHOCTH, Jl8KT8IUIOHHaM
noTepm1 H o6ute~ peTeHnHH.
I!epeBapHMOCTb Cbiporo 6eJ1Ka, Cb!poro l!CHpa Ił ;JKCTpaKTHBHblX 6e3830THCTblX eeriec-rB He 11O)!,BepraJIHCb yxy,n.meHHlO B CB!i3H C llOBh!memrnM ypoeH!i BOJtOKHa B panHoHax 6epeMeHH':-.JX H I<OpMił!'\RX CBRHOM8TOK.
ITpH68BKa cyxoł-1 KYKYPY3 HO!t COJIOMbl npHBO)!,HJl8 J( npo,zv[eHHlO
nepHO,lla
OTI<OpMa, B CBR:3H C 'łeM CHHJKaJ1ac1, eepOJITHOCTI, o(he.ztaHHił 60.11ee CJia6wc
6epeMeHHblX CBlnIOM8TOK co.rr.epliCHMhlX B rpynnax. TaKoro po,11,a KOJIM O6ecneą11BBJI Jtyqmyro HaITOJTHe1moc•r1, rrnqeBapHTeJlbHOrO TpaKTa llClłBOTHblX Bb13hlBQJJ
Ol!lYJlleHHe Cl-,JTOCTH • B Oll'~THO~ rpynne CBHHOM8TOK YCT8HOBJteHO, 'łTO no,1(CTHJ!Ka He noe.zta.J1ac1, lKlłBOTHb!Mlł, a BO Bpe1,m po.ztOB K J[8KTanHH llHBOTHble
BeJilł ce6n cnoKOUHee, qTo MO~eT OK83NBaTI, HeKOTopoe BJIHHHHe Ha COKpa~eHHe CMepTHOCTlł llOTOMCTBa.

Z. Mróz, S. Wójcik, W. Krasucki
THE INFLUENCE OF FIBROUS FEE• AÓDED TO DIETS FOR GILTS
S u mma r y

The experiment was carried out on 36 Large White gilts allocated to two
groups. Bath grn11ps of the animals were fed wi th a standard mash, according to the
NRC reco1TVT1endations (1973). In the experimental group the basal diet was supplied
with corn stover meal as fibrous feed. Pregnant and lactating gilts received 0. 7
or 1,8 kg of this feed, respectively. That increased the crude fibre level inrations to 10% in dry matter.
The supplementation of diets with fibrous feed did not have any influence on
reproductivity indices of gilts such as litter size and live weight of piglets
weaned at 28 days of life.
Changes of live weight were more dependent on the addition · of fibrous
teed, part1cularly significant differences appeared in weight gains during gestation, lactation losses and total retention.
Diriestibil i ties of crude protein, ether extract and Nt-t were not aft'ected by
the crude fibre level in the diets.
The addition of corn stover meal extended the consumption time. This could
decrease the probability of the sponging upon weaker pregnant gilts managed in a
bigger group.
Corn stover meal allows to better filling of alimentary tractand assures the
feelinri of the satiety. Due to that the animals bahaved mare quietly during reproductive cycle and this cou]d result in a restriction of mortality among piglets.

