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The content of intranusculal fat, fatty acids and cholestetol in m, longissimtrs dolsi
in the otfsBring of boats originating from reciprocaI crcssing of Pietrain and the 990 Line

Summary

The research has tleen carried out on 72 fatteners: the offspring of the Pietrain breed (grouP I), as We|l,as

hybrid boars ó pietrain x ? 990 Line (group lI) and the ó 990 Line x 9 Pietrain (group III). The conte nt of drY
ńafter, protein, intramuscular fat and cholesterol in the m. longissimus do_rsi^has been determined, as well as

the composition of the fatty acids in the intramuscular fat of the muscle. The fatteners of the Pure breed hoars

Pietrain (group I) and of the hybrid boars originating
(groups II and [II) were characterized by approximately
nl. Iongissimus dorsi. The content of intramuscular lat
offspring muscle coming from hybrid boars in comparis
abló on that score *"." t"h. offspiing of the hybrid bbars originating from Pietrain sires and 990 Line dams in
comparison to the reverse combinaiion. Moreover, in comparison with the barrows, the gi|ts were character-
ized by better meatiness and the meat had less intramuscular fat and more fayorable fatĘ acid content.

Keylvords: Pietrain, 990 Line, reciprocal crossing, intramuscular fat, fatĘ acids, cholesterol, §ex

Doskonalenie świń w kierunku zwiększenia mięsno-
ści powodowało znaczne obnizenie zawartości tłusz-
czu śródmięśniowego w mięsie (10, 12, I1,22).Kon-
sekwencją tego jest pogorszenie kruchości, soczysto-
ści i smakowitości mięsa, poniewaz cechy te sądodat-
nio skorelowane z ilością tłaszczu śródmięśniowego
(6,9, 19,24). Szybki wzrost tŁLlszczu śródmięśniowe-
go w mięsie tuczników, a §m samym polepszenie jego
właściwości sensorycznych, możn a lzy skac poprzęz
I<rzy żow anie międzyrasowe, sto suj ąc dob ór odpowied-
nich ras i wariantów kłzyżowania (5, 16), Badania nie-
których autorów (7,I|,13, 16) wskazują że zęwzro-
stem ilości tłuszczu śródmięśniowego zwiększa się
ilość nasyconych kwasów tłuszczo:wych i cholestero-
lu, a obniża się koncentracja wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych w mięsie. Profil kwasów tŁlszczo-
\\ych i poziom cholesterolu w mięsie świń mozna mo-
dyfikować poprzez zyłvienie, może byc także deter-
minowany genetycznie (14, 15, 16).

W pro gram ach l<rzyżowani a towarowego dosyć po-
wszechnie ojcowski,
rasa pietra , charakte-

ryzuJą slę omiast złą

jakością mięsa. Wśród ras mięsnych rasa pteftain za-
wiera najmniej tŁuszczlśródmięśniowego (23), co jest
pr zy ezy fią złej j ako ś ci s ens o
nie czystorasowych knurów
osłabienie ich żyłvotności i
wysoka podatność na stres. Proponuje się więc $ryko-
rzystanie w Wzyżowaniu świń knurów mieszańcowych
zudziałemtej rasy. Pozwoli to złagodzrć wymienione
wady rasy pietrain, zachowując jednocześnie wysoką
jej mięsność.

W niniejszych badaniach do produkcji tuczników
użyto knury mieszańce pochodząc e z krzy żowania
dwukierunkowego rasy pietrain i linii 990. Celem ba-
dań było wariantów Wzyżowanla

{Pi " ę 990 x ?pi jest korzyst-
nleJszy p mięsaupotomstwa§ch
knurow. G-pę kontrolną stanowiĘ tuczniki po knu-
rach czystorasowych pietrain.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na próbkach m. longissitntts

lunlborumpotomstwa loch mieszańców (pbz ' wbp) i knu-
rów rasy pietrain oraz knurów mieszańców pochodzących
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z krzyżowania dwukierunkowego rasy pietrain i linii 990
( ópi x ? linia 990 i ó linia 990 x ? pi). Każda grupa ojców
była reprezentowana przez3 knury, Badaniami objęto łącz-
nie ]2 tuczniki (36 loszek i 36 wieprzków), podzielonych
na 3 grupy zgodnie z układem doświadczenia (tab. l).

Tab.1. Układ doświadczenia

Lochy Knury
G rupy

dośw iadcza lne
luczników

Liczba tuczników
W gluple

loszki wieptzki

pbz x wbp

pl

ópi x ?linia 990

ólinia 990 x 9pi

I

ll

lll

12

12

12

12

12

12

Wyniki iomówienie
Tuczniki po knurach czystorasowych pietrain (gru-

pa I) miĄ o I,60ń więcej mięsa w tuszy w porówna-
niuztlcznikami po knurach mieszańcowych z grup Ii
i III (tab. 3). Różnice mtędzy grupami okazaĘ się sta-
tystycznie nieistotne. W badaniach innych autorów ( 1 6,
i8, 19) stwierdzono również, że większemu udziało-
wi rasy pietrain w genotypie mieszańców towarzyszy
większa mięsność tusz. Mięsność potomstwa knurów
mieszańcowych (grupy II i ilI) byłaniezależna odtego
czy rasa pletrain była w pozy cji ojca czy matki w lrłzy -
żowaniu dwukierunkowym z linlą9 90. Uzyskane wy-
niki znaj duj ą potwierdzenie w badaniach Czarneckie-
go i wsp. (8), którzy stwierdzili, że mięsność knurów
mieszańcowych ópi x ?linia 990 oraz ólinia 990 x
?pi była bardzo zbliżona i §lko nteznacznię (staty-
sĘcznie nieistotnie) mniejsza niż knurów czystoraso-

Tuczniki utrzymywano w indyłvidualnych kojcach i ży- !\rych pietrain.
wiono dawką nonnowaną. Przez caĘ o 11ieszańcowych do produkcji fucz-
kg masy ciała) stosowano jedną miesz III) zwiększyło w sposób istotny (p
wą zawierającąw l kg: 13 MJ energii śc thszczu śródmięśniowego w 1z.
g białka ogólnego surowego, 8,6 g lizyn on]mw porównaniu z tucznikami po
+ cystyny. Tuczniki ubijano przy 100 kg sowych pietrain (g-pa I). Ilość tego
mięsności przeptowadzono zgodnie z eco'więi<sza (ok'.-3%i) w mięsie po_
nąw SKURTCh (2l). Analizy chemiczn mieszaŁców pochodźących'z kłzy_
w próbkach m. longissimus lumborum ]train i matki iirrii qgo 

-(grupa 
II) w

1 a 4 kręgiem lędzwiowym. Próbki mię
mogenizowano, a następnie zamrożon nbinacjąodwrotną(grupalll), Stwier-

Przed analizą chemiczną próbki rozmro Ych badaniach iloŚĆ tŁaszczu Śródmię-

suchą masę, białko i tłuszczśródmięśni< Śniu Potomstwa knurÓW raSY Pietrain

deńską oraz cholesterol ogólny według ardzo zbliŻona do wartoŚci Podanej
W ekstraktach lipidowy ch m. /ongissim, torów (16, I9), ZawartoŚĆ tłuszczu

czonozawallośc kwasów tłuszczowyc6 ) w m, longissimus ]umborumbada-

grafii gazowej, po uprzednim zmydlenir ków mieściła się w granicach warto_

ńr,. *-."tunóir,. Rorariahr kwasów dotr (ż-3%i)podawany,chprzezniektórych
tograire gazowym Philips PU 4550. autorów (2, 9').W związku z vrykazanąprzez wielu

Wyniń op.u-.o*uro statystycznie za pomocąprogramu autorów (1,

STAiISTIKA PL, stosuj ąc dwuczynnikową analizę warian- ilościątfusz
cji uwzględniającąwpĘrv grupy doświadczalnej tuczników nymi, należy spo
i płci oiaz wzajemnych interakcji między nimi. sorycznych mięsa tuczników po ojcach mieszańcach

Tab.2. Mięsność tusz i skład chemiczny m, l.otlgissimus lumborunl (x + s)

Gtupy - mieszańce po knurach

llllllll
pi loo' ,.ęliniuggo dliniaggtlx9pi

Płeć

l

loszki I wieprzki
I

Mięsność tusz (%)

Sucha masa (g)

Białko (g)

Tłuszcz śródmięśniowy (g)

Cholesterol całkowity (mg)

55,2 (3,21). l 53,5 (2,94) | sa,z (3,11)

W m. longissimus lumborum (w 100 g świeżej tkanki

55,3A (3,12) ] 52,gB (2,73)

Obj aśnienia: średtl ie oznaczone różnymi literarni różnią się istotnie A. B przy p < 0,01 ; a, b przy p < 0,05; interakcj a grupa x płec

nlelStotna



Tab. 3. Skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym m. longissimus lumborum (w 7o ogólnej ilości kwasów)

irupy - mieszańce p

ll

ó pi x ? linia 990

knurach

lll

ó linia 990 x ? pi
loszki

P leć

wieprzki

lnterakcia
grupa x płeć

Pozostałe kwasy

Kwasy nasycone

Kwasy nienasycone

Kwasy jednonienasycone

Kwasy wielonienasycone

C14:0

Cl6:0

C16:1

C18:0

C18:1

Cl8:2 n-6

C18:3 n-6

C18:3 n-3

C20:0

C20:1

C20:2

C20:3

C20:4 n-6

1 ,30a

24,17

4,59

11,23

44,60A

9,39a

0,33

0,59

0,54A

1,28

0,45

0,23

0,96a

0,34

37,20

62,40a

50,47A

11 ,95a

1 ,35Ab

24,44a

4,66a

11 ,36

43,00B

9,90b

0,40

0,61

0,54A

1,21

0,44

0,28

1,14b

0,72

37,67a

61,62b

48,89Ba

fl]4b

1,268

23,91b

4,44b

11,2g

44,20A

9,80

0,36

0,60

0,45B

1,24

0,39

0,29

1,13b

0,71

36,88b

62,42a

49,86b

12,54

1,28A

23,g7a

4,45A

11,25

43,67

10,17A

0,40a

0,57

0,53

1 ,19

0,46

0,30a

1 ,19A

0,80

37 ,00

62,20

49 ,1 5A

13,05A

1 ,33B

2437b

4,688

11 ,34

44,17

g,23B

0,33b

0,63

0,50

1,2g

0,40

0,23b

0,968

0,62

37,50

61,89

50,138

11 ,75B

n

ni

nl

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

Objaśnienia: średnie ozl7aczone różnynri literami różnią się istotnie A, B przy p < 0,01; a,b przy p < 0,05. Intcrakcja grupa x płeć
** istotna przy p < 0,01; * istotna przy p < 0,05;ni nieistotna

pochodzących z dwukierunkowe g o l<rzy żow ania rasy
pietrain zlinią990 (grupy II i IID w porównaniuztllcz-
nikami po knurach pietrain.

Zwiększenietłuszczuśródmięśniowegowmięśniach
tuczników po knurach mieszańcowych nie zrożnico-
wało w sposób statystycznie istotny poziomu chole-
sterolu pomiędzy grupami. Ilość tego składnika w z.
l ongi s s im us ] um b otum ilczników wszystkich grup do-
świadczalnych była zbltżona (57,8-59,6 mg/l00 g
świeżej tkanki). Należy podkreślić, że mięśnie tucznt-
kow po knurach mieszańcach ópi x ? linia 990 (gru-
pa II), o największej ilości tłuszczl śródmięśniowego,
zawierŃy najmniej cholesterolu całkowitego w porów-
naniu z ttlcznl,kami pozo staĘch grop. Nie p otwierdzo-
no więc spostrzezeń innych autorów (11, 13, 16), że
zwiększeniu tłuszczu śródmięśniowego tow arzy szy
wzrost cholesterolu w mięsie.

Dane tab. 3 v"rykazŃy wpĘrv ojców na profil kwa-
sów tłuszczowych w m. longissimus ]umborum ich
potomstwa. Stwierdzono, że w mięśniu tuczników po
knurach mieszańcowych (grupy II i ilD było więcej

wielonienasyconych kwasów tfuszczowy ch, szczegol-
.i" C,r,, i Cro,. nikami po knu_
rach cz}storaśó Korzystniej pod
tym względem charakteryzowŃy się knury mieszańce
po ojcach pietrain i matkach linii 990 (grupa II) w po-
równaniu z kombinacją odwrotną (grupa III). Tuczni-
ki supy II zawieraĘ istotnie mniej jednonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych w mięśniu, a szczególnie
C,*,,, w porównaniu z tucznlkami grup I i IIL Zawar-
toŚÓ nasyconych kwasow tłuszczowych, w ł- C,o,u i
C,*,n, w m. longissimus ]umborumpotomstwa knurów
cz}storasowych pietrain (grupa I) oraz knurów mie-
szańcowych (grupy lI i IID nię rożniła się w sposób
statystycznie istotny. Większe rożnicę stwierdzono
pomiędzy grupąII a III. Tuczniki po knurach mieszań-
cach ólinia 990 x ? pi (grupa III) miaĘ o O,79%omniej
(P < 0,05) nasyconych kwasów tŁuszczowych w po-
równaniu ztlcznlkami po knurach mieszańcach kom-
binacji odwrotnej (grupa II).

Stwierdzono wpĘw płci na mięsność tusz oraz za-
warlość składnikow lipidowych w m. longissimus ]un-



borum badanych tuczników (tab. 2 i tab. 3). Loszki
charakteryzowały się lepszą(P < 0,01) mięsnościątusz
oraz mniejszą(P < 0,05) zawartością th,rszczu śród-
mięśniowego w mięśniu w porównaniu zwieprzkamt,
co stwierdzili również w swoich badaniach inni auto-

jednonien
więcej (P
czowych,
uzyskali Biedermann i wsp. (4), natomiast Lenarto-
wicziKulisiewicz (16) nie stwierdzili wpływu płci na
skład kwasow tłlszczowych w mięśniach tuczników,

Wnioski

1 . Wykorzystanie do Wzy żowania świń knurów mie-
szańców rasy pietrain z linią 990 (ópi x ? linia 990 i
ó linia 990 x ? pi) wpĘrva korzystnie na wartość sen-

ry mieszańce po ojcach pietrain i matkach linii 990 w
porównaniu z kombinacją odwrotną.

2. Tuszę lo s zek w p orównan il z w iepr zkami zawie-
rają więcej mięsa o ntższym poziomie tłuszczu środ-
mięśniowego i korzystniejsz5rm składzie kwasow tłusz-
czowych.
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GRAHAM D.A., GERMAN A., MCLAREN I. E.,
FITZPATRICK D. A.: Badanie mleka zbiorczego
krów mlecznych z Irlandii Północnej na obecność
wirusowego fłNA i przeciwciał dla wirusa biegun-
ki bydła. (Testing of bulk tank milk from Northern
Ireland dairy herds for viral RNA and antibodies
to bovine viral diarrhoea virus). Vet. Rec. 149, 261-
265,200I (9)

Próbki mleka zbiorczego pochodzące od 929 stad krów mlecznych z terenów

Północnej Tr]andii badano testem ELISA na obecność przeciwciał dla wirLrsa

biegunki bydła (BVD) i testem PCR na obecność RNA tego wirusa W oparciu o

skolygowaną wańość OD (COD) wyróżniono 4 grup1, stad D grupy 1 zaliczotlo

9 (1%) stad, w mleku których nie występowaĘ przeciwciała dla wirusa BVD. W

grupie 2 liczącej 90 (9,7%) stad miano przeciwciał było niskie, w gnrpie 3 liczą-

cej 369 (39,7%) stad było ono średnio niskie, a w grupie zl liczącej 46l (49,6%)

stad miano przeciwciał było bardzo wysol<ie Występowała StatyStycznie istotna

zależność pomiędzy waltością COD i liczbą komórek somatycznych rł, mleku

Baclanie mleka krów z grupy 3 i 4 testem PCR na obecność RNA wir-rrsa BVD
dało wynik dodatni w 5 stadach 
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