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The experimeńt was carried out] in,a large-scale
White 1501day old sows. They ,l{ęlę divided into 2
were administered two kindś of feed in 3 rations.lGro
basic sourće. of eneigy. This diet was labelled ,,insuli
and,]in cońsequCnce; influence the development and ph
N received standard feed for'youn,g §ows, according to

Współczesne rasy świń charak tery nĄ e bar dzo s zybki
wzrost i przez to osiąganie dużej masy ciała w mło-
dym wieku. Może to stwarzac szansę wcześniejszego
krycia loszek, jeśli towarzyszyc temubędzie odpowied-
nio szybki wzrost i rozwój układu rozrodczego. Jest
to szczegolnie pożądane w syfuacji, gdy planuje się
stymulacj ę wystąp i eni a dojr zało śc i płc iowej . B adania
ostatnich lat(4,6,19,2l) dowodzą że istotne znaQzę-
nie dla wzrostu i funkcji układu rozrodczego oprócz
hotmonów gonadotropowych maj ą hormony metabo-
liczne, jakinsulina i insulino-podobne czynniki wzro-
stu. Wiele badań wykazało, że insulina może pośred-
niczyc pomiędzy żywieniem a rozrodem działając za-
równo na poziomie podwzgórze-przysadka jak i na
poziomie jajnika. Na przykład Tokach i wsp. (22),
Koketsu i wsp. (11) i Quensel i wsp. (20) stwierdzili
korelacje pomiędzy koncentracją insuliny a częstotli-
wościąpulsów LH we krwi u loch po odsadzeniu pro-
siąt. Iniekcje insuliny zwtększały rownięż częstotli-
wość pulsów LH u loszek (4). Obserwacje, Adashie-

go i in. (1) wskazuj ążepo podaniu insuliny następuje
zwiększenie uwalniania LH i FSH przez komórki przy-
sadki rł vitro, podl<reśla to potencjalną rolę tego hor-
monu w procesach rozrodu na poziomie mozgul.

Receptory insuliny obecne są w jajniku (I2), a po-
dawanie insuliny zwiększa zróżnicowanie komórek
ziamistych (15, 18). Co więcej, iniekcje egzogennej
insuliny u loszek obniZyły ilość pęcherzyków atreĘcz-
nych w jajniku (14) i zwiększyły liczbę owulacji (4).
U loszek pierwiastek iniekcji insuliny po odsadzeniu
prosiąt zwiększyły również liczbę zywo urodzonych
prosiąt w następnym miocie (21).

Wcześniejsze badanta Van den Branda i wsp, (2)
wykazały, że p obudzenie wydziel ania insuliny mo zn a
uzyskać poprzęz zastosowanie glukozy jako dodatko-
wego, optocz skrobi, źrodła energii w zadawanej pa-
szy. Potwierdzlły to badania własne (9), w których
stwierdzono, że najwyższy poziom wydzielania insu-
liny uzyskuje się przy stosowaniu diety wzbogaconej
glukozą i podawanej trzykrotnie w ciągu dnia.



Możliwości przyśpieszania dojrzałości płciowej
upatruje się w zastosowaniu kombinacji niskich da-
wek gonadotropin PMSG i hCG. Wskazująnatolicz-
ne badania (2,5,I0,13,23), w których po zastosowa-
niu gonadotropin u niedojrzałych płciowo loszek uzy-
skano znaczące pr zy śpieszente i wyr aźną synchroni-
zację występowania pierwszej rui.

Efekty rozrodu loszek po zastosowaniu diety insu-
linogennej oraz hormonalnej stymulacji pierwszej rui
nie były dotąd badane, Dlatego też celem niniejszych
badań była ocena użytkowości rozpłodowej loch po
zastosowaniu diety w zmagającej wydzielanie insuliny
i następnie hormonalnej sĘmulacji rui poprzez inięk-
cję gonadotropin PMSG i hCG u niedojrzałych płcio-
wo loszek.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w wielkotowarowej fermie. Do
doświadczenia użyto wybranych (losowo) 40 loszek w wie-
ku ok. 150 dni, mieszańców F, rasy wielkiej białej polskiej
i polskiej białej zwisłouchej. Na początku badań podzielo-
no je na 2 równe grupy - S (sugar) i N (normal), którym
zr o żnj c ow ano r o dzaj p o daw an ej p aszy. G-pę S stan owiły
lo szki katmione di etą,,insr,r1 ino genną", wg receptury Van
den Branda i wsp. (2), w ktorej dodatkowym źródłem ener-
gii była glukoza. GrupaN obejmowała loszki kannione dietą
standardową zgodnązpolskimi nonnami i zaleceniami dla
tej grupy zwierząt (16).

Receptury mieszanek S i N podano w tab. 1. Obie mie-
szanki podawano przez kolejne 25 dni, trzykrotnie w ciągu
dnia o godz. B00, 1300 i 1800 w ilości 2,5 kg dziennie na
sztukę. Stosowano utrzylnanie zwierząt zgodne z techno-
logiąferrny, tj. grupowe, po l0 szt. w kojcach ze swobod-
nyrn dostępem kazdego zws,erzęcia do koryta oraz możli-
wością ciągłego korzystania z poideł, Po upływie 25 dni i
zakończęnju podawania obu diet u wszystkich loszek nrję
indukowano hormonalnie, poprzez iniekcję s.c. 750 IU
PMSG, a po 72 godz. 500 IU hCG. Od dnia iniekcji hCG
poddano je ścisłym obserwacjotn występowania objawów
nri i oceniano stopień jej nasilenia wg następującej skali
(l0): 3 pkt wargi sromowe czelwone i nabrzmiałe, od-
ruch tolerancji, sporadyczny wypływ wydzieliny z szyjki
macicy; 2 wargi sromowe czerwone i nabrzmiałe, brak
odruchu tolerancji; 1 - częściowe zaczerwienienie i lekkie
obrzmienie warg sTomowych; 0 brak jakichkolwiek fi-
zycznych i behawioralnych objawow rtri. Od26 dnia do-
świadcz en i a (.p o zakończeniu p o dawa nia zr ożnj c owan ych
diet) loszki żywiono tylko paszą standardową (N).

Po zarejestrowaniu pierwszej rui loszki pozostawiono
az do momentu wystąpienia następnej rui spontanicznej
(fizjologicznej), w której następowało 2-krotne krycie na-
turalne. Po oprosieniu zbadano efekty odchowu prosiaJ
poprzez określenie liczebności i masy miotów w 1 i 2l dniu
odchow u, Z godnie z przy jętąw fennie technolo gią pros ię-
ta odsadzano w wieku 21 dni. Badaniom poddarro lochy
przez kolejne 2 cykle rozpłodowe (l i lI),

Dla wszystkich badanych cech sporządzono opis sta-
tystyczny. Statystyczną istotnośc różnic między grupami
oceniano testem t-Studenta, Wszystkie obliczenia wykona-
no pzy użyciu progralnu komputerowego Statistica 5,5 Pl,

Tab. l. Skład mieszanek użytych rv badaniach (g)

|],,]

Śruta jęczmienna

Śruta pszenna

Śruta sojowa toastowana

Poekstlakcyjna śruta sOiowa

Mieszanka wysokObiałkowa*

Poeksttakcyjna śruta rzepakOwa

Mączka mięsno-kostna

Mączka z lucelny

0tręby pszenne

Skrobia kukurydziana

Glukoza

Kreda pastewna

Fosloran jednowapniowy

sól

L - lizyna

DL - metionina

Premiks

Razem

240

55

57

115

178

40

50

2

178

60

8,1

7,1

2,4

1,2

1,2

5

1000,00

587

100

140

30

20

100

5

10

3

5

1000,00

Objaśnienia: dieta S w l kg paszy 2940 kcal energii i 200 g
białka ogólnego, dieta N - 2868 kcal energii i 1 70 g białka ogó1-

nego, * skład mieszanki wysokobiałkowej: śruta jęczmienrra
15%, śruta poekstr. sojowa 25Tu,mączkamięsno-kostna 30%.
mączka z suszu z lucerny 15% i śruta poekstr. rzepakorł,a
15% (wartość pokarmowa zbllżona do śruty słonecznikowej bę-

dąccj w recepturze oryginalnej).

Wynikii omówienie

Wyniki przedstawione w tab. 2 wskazują na dobre
wyrównanie m.c. badanych grup loszek (63,]2+2,90
i 62,95 + 2,89 kg). Masę clała 60-70 kg uznaje się na
ogół jako typowądla wieku 20-2I tygodni, dającąpod-
stawę do prawidłowego wzrostu i rozwoju w dalszych
etapach odchowu i użytkowania loszek.

Iniekcja gonadotropin PMSG i hCG wywołała re-
akcję u wszystkich badanych loszek, przy czymzary-
sowały się wyraźne rożnice między grupami S i N.
Loszki karmione dietą wzmagającą sekrecję insuliny
odpowiedztały na iniekcję średnio w ciągu 3,05 dni,
podczas gdy zwierzęta będące na diecie standardowej
w ciągu 5,16 dni, co okazało się róznicą statystycznie
istotną(P < 0,01). Podobny efekt gonadotropinowej
stymulacji rui uzyskała w swoich badaniach Karalus i
wsp. ( 1 0), gdzie u 46 nledojrzałych płciowo loszek po



Rodzai diely

s|N
Liczba loszek

Wiek loszek na początku badań, dni

Masa ciała na początku badań, kg

Masa ciała plzy iniekcji PMSG/hCG

Liczba dni od iniekcji hCG do l rui

Natężenie tui, pkt

wiek w dniu l tui, dni

wiek w dniu ll lui, dni

Dni między l i ll rują

Udział loszek wykazujących ll tu|ę

do 25 dni od poiawienia się l, %

Liczba loszek pokrytych,

Skuleczność krycia, o/o

Liczba loszek optosionych

Liczba dnido wystąpienia rui
po odsadzeniu od prosiąt

20

150,95 t 2,39

63,72 x2,90

82,90A t 2,39

3,05A t 1,32

2,90A t 0,31

182,90a t 3,16

217,85 t 13,57

34,80 t 13,62

55

20

85,00

17

9,70 t 1,36

9,23 t 0,90

4,25 t 6,19

13,89 t 2,30

56,39 t 4,57

7 ,00 x 2,21

20

151,65 t 3,08

62,95 t 2,89

79,678 t 2,82

5,168 t 2,70

2,37B t 0,68

186,00b t 4,20

225,74 x 13,76

40,16 t 16,03

25

19

78,95

15

9,20 t 2,88

8,33 t 2,06

6,58 t 13,80

13,52 t 3,39

51 ,79 t 11 ,63

5,93 t 1,47

Objaśnienia: a,b istotneprzyP < 0,05;A.B-istotlleprzyP < 0,01

Tab. 2. Wyniki obserwacji rui i użytkowości rozpłodorvej loszek w I cyklu
rozpłodowym

Tab. 3. Wyniki krycia i odchowu prosiąt w [l c;,k|u rozpłodowym

Liczba loch pOkrytych

Skuteczność krycia, %

Liczba loch 0prosionych

przy urodzeniu

w 21 dniu

Ś miertelność prosiąt, %

Masa miotu, kg
W 1 dniu

w 21 dniu

Liczba loch odsadzonych w ll cyklu
rOzpłOdOWym

Liczba dni do wystąpienia rui po

odsadzeniu od prosiąt

klasycznej indukcji rui stwierdzono jej objawy u 45 w
clryll4 dni. W badaniach Zięclka i wsp. (23) nad in-

dukcjąpłodnej rui u niedojrzałych płcio-
wo loszek, jakkolwiek objawy rui wystą-
piły jedynie u 50% badanych zwlerząLw
ocenie pouboj owej jajników stwierdzono,
że u szeregu loszek, które nie wykazaŁy
pełnej rui, wystąpiła owulacja.

Intensywność objawów rui oceniana w
skali Karalus i wsp. (10) okazała się także
większa w grupie S niż w grupie N (-2,90
wobec 2,37 pk|' p < 0,01). Badane loszki
uzyskały dojrzałość płciową w wieku
182,9-186 dni, przy czym nieco później
nastąpiło to w grupie otrzymującej dietę
standardową. Różnica wyniosła tylko nie-
co ponad 3 dni, aIę okazała się statystycz-
nie istotna (p < 0,05). W obu grupach wy-
stąpił także dość wyraźny efekt kumulacji
(synchronizacji) rui, co jest zjawiskiem
korzystnym i pożądanym.

Druga, spontaniczna ruja wystąpiła z
mniejsząregularnością po upływie 34,80 +

13,62 dni w grupie loszek S i po 40,1,6 +

16,03 dniach u loszek grupy N. Liczba 1o-

szek wykazujących d-gą ruję w ciryl25
dni po pierwszej rui indukowanej w grupie
loszek otrzymujących dietę S była większa
niż w grupie loszek otrzymujących dietę N.
Na 20 badanych loszek w każdej z grup,II
loszek z grqpy S i 5 loszek z grupy N wyka-
zało rujęw tym czasie. Jeśli przyjąc ,że dŁu-
gość cyklu jajnikowego moze wynosić do
25 dni,to wystąpienie w tym czasię drugiej
rui pojawiło się u 55% loszek S i tylko u
25%o loszęk z grqpy N. W zwtązkl z tym
wiek loszek przy kryciu wynosił odpowied-
nio 2I],85 i225,74 dni.

Zj awisko nieregularności występowania
II rui po hormonalnej indukcji dojrzałości
płciowej jest znane i było obserwowane
między innymi przez Karalus i wsp. (10)
oraz Zięclka i wsp. (23). Niniejsze badania
wskazuj ą na korzystne skutki dztałania die -

ty,,insulinogennej" na gonadotropinową
receptywność jajników i skrócenie okresu
od rui indukowanej do fizjolo gicznej. Z do-
stępnych danych piśmiennictwa jak i obser-
wacji własnych wynika, że podanie PMSG
i hCG (750IU PMSG i 500IU hCG 72 godz.
później) loszkom w wieku poWżęJ 120 dni
prawie zawszę powoduje indukcję owula-
cji, ale nle zawsze towarzyszątemu baha-
wioralne objawy rui. Pojawienie się następ-
nego cyklu ruj owego j est wprost proporcj o-
nalne do m.c. w czasię hormonalnej induk-
cji owulacji (8), Podjęcie cyklicznej aktlłv-
ności jajnikówpo s§mulacji wlłvołanej po-

daniem gonadotropinzależy więc od stopnia dojrzńo-
ści o si j aj nik-przysadk a-podw zgorze.

Liczebność
miotów

15

80,00

12

9,92 
= 

1,44

9,36 t 0,92

6,50 t 8,40

14,32 x2,33

56,48 t 5,11

11

6,91 t 1,04

17

82,35

14

10,21 t 1,19

9,36 t 0,84

7,97 t 5,95

14,68 t 1,38

56,90 x 2,72

14

6,21 ł 2,52



Pojawienie się następnej, spontanicznej rli zależy
też w dużym stopniu od rozwoju całego układu roz-
rodczego, a szczegóInie macicy (sekrecja prostaglan-
dyny PGF'"). W badaniach przeprowadzonych przęz
Kapelańskiego i Zięclka (8) dieta ,,insulinogenna",
podawana 3 razy dziennie przez 25 dni niedojrzałym
płciowo loszkom spowodow ała, oprócz zwiększenia
masy jajników (określonej 4 dnia po iniekcji hCG) i
ilości owulacji, także powiększenia masy i pojemno-
ści macicy.

Skuteczność krycia loszek w pierwszym cyklu roz-
rodczym w grupie S była wyższa niż w grupie N i
wynosiła 85% wobec 78,950ń. Płodność loch i efekty
odchowu prosiąt do 2I dnia życia, okazaŁy się zado-
walające i w duzym stopniu wyrównane między gru-
pami. Liczebność miotów była zbltżona do wyników
uzyskiwanych w innych badaniach (7, 13) i wynosiła
9,70 i 9,20 prosiąt. W grupie S rodziło się średnio o
około 0,5 prosięcia więcej niż w grupie N, jednakże
rożnicata nie została potwierdzona jako statystycznie
istotna, Zwtaca uwagę dość wysoka m.c. odchowy-
wanych miotów wynosząca w grupach odpowiednio
(56,39 i 51,79 kg), co odpowiada średniej m.c. prosię-
cia 6,I kg oraz 6,2 kg. Jest to następstwem bardzo
dobrej pielęgnacji loch i prosiąt oraz dbałości o wyso-
ką j akośó stosowanych pasz.

Nie stwierdzono takżę wydłużonego okresu od od-
sadzenia do wystąpienia rui (7,00 i 5,93 dni po odcho-
waniu pierwszego miotu i 6,2I-6,9I dni po odchowa-
niu drugiego miotu), mimo żelaktacja wynosiła 21
dni. Różnice między grupami okazały się niewielkie i
statystycznie nieistotne.

W tab. 3 zestawiono efekty krycia i wskaźniki użyt-
kowości rozrodczej loch w II cyklu rozpłodowym.
Podobnie jak u pierwiastek, istotnych różnic między
grupami nie stwierdzono) a uzyskane rezultaty były
również zadowalające. Mozna więc sądzić, że gona-
dotropinowa indukcja rui u niedojrzaŁychpłciowo 1o-

szek nie wpłynęła ujemnie na efekty odchowu prosiąt,
ani na wielkość brakowania loch w dwóch kolejnych
cyklach rozrodczych.

Wnioski

1. Zastosowanie diety zwiększającej wydzielanie
insuliny może wpĘ.wać korzystnie na receptyvność
j aj ników co w przypadku hormonalnej stymulacj i doj -

rzałości płciowej, obj awia się wyraźniej s11 synchro-
nlzacJ ą p Ięlw s z eJ ruI or az wc ze śnt e1 szym 1 e1 występ o -

waniem niz u loszek karmionych dietą standardową.
2. Następstwem hormonalnie sĘmulowanej I rui j est

wyraźna tendencj a wydłużania następnego cyklu płcio-
wego i dŁuższego oczekiwania na ruję II (spontanicz-
n{.

3. Wskazniki użytkowości rozpłodowej loszek po-
krytych w II rui, po hormonalnie prowokowanej doj-
rzałośct płciowej można :uznac jako prawidłowe, z
wyr ażnątendencj ą p o dwy żs zonej pło dno ś c i u p i erwi a-
stek żywionych wcześniej dietą insulinogenną.
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