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The study Óxńnrinea the efficiency of inseminating
Polish and Pietraih,boars compared to Duroc x Pietrai
BaboróW]hetween 1999-2002. The number of first effe
esfim from PUZ. Generally, the greates
b,y,Po oars, and the least by Large White
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ejaculate ńaŚ,tletected in Poliśh T,andrace boars and t
obtained an,atiżińilthe insemination index values of
Landrace boars.
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Rola sztuc znego unasiennianta trzody chlewnej
w nowoczesnej produkcji kierującej się zasadami eko-
nomicznymi jest ogromna. Nie dziwi więc fakt, ze
populamość inseminacji loch nasieniem knurów po-
chodzących ze Stacji Unasienniania Loch istotnie
wzrosła w ostatnich latach. w okresie ostatnich dzie-
sięciu lat odsetek loch poddawanych zabiegowi una-
sienniania wzrósł trzykrotnie z I3,2%o w 1992 r. do
40,4o^ w 200 1 r. Hodowcy, mając na uwadze koniecz-
ność doskonalenia pogłowia świń pod względem cech
ekonomicznie waznych z gospodarczego punktu wi-
dzenia, p o s zukuj ą knurów charakt ery zuj ący ch s i ę wy -
sokimi parametrami u4rtkowymi. Knury uzywane jako
rozpłodniki w punktach unasienniania muszą posia-
dacbardzo dobre wyniki oceny cech tucznychtrzeż-
nych określonych na podstawie oceny przyżyctowej
oraz dobre zdrowie i kondycję ftzyczną(5). Powodze-
ni e w uzytkowan il r ozr o dczym knura zależy o d wielu
czynników, zktórychnajważniejsze to: genotyp i śro-
dowi sko, p oziom żyw ienta i aktywno ś ć płciow a (2, 9,
I 2). Z wi elu danych wyn tka, że po szc ze gól ne r asy r óż-
nią się j akością ej akulatów i w zależności od rasy, knury
mo gą produkować ej akulaty o zr ożnicowanej obj ętoś-
ci i koncentracji plemnikow (3, 7, 8, 10, 11).

Dużę zaintere s ow ani e s ztuc zny m un a s i enni ani e m
loch jest zjawiskiem pozytywnym. Dzięki insemina-
cj i podno si si ę efektywno ś ć wykor zy stania w arto śc i o -

!\ych knurów i tym samymprzyspiesza postęp hodow-

Iany oraz eliminuje choroby przenoszone podczas aktu
kopulacji (6).

Sztuczne unasiennianie ma szczegóIne znaczęnie
w kr zy żowaniu towarowym. O dp owi e dnia dystrybu-
cja nasienia ułatwia produkcję tuczników pochodzą-
cy ch z k r zy żow ania mtędzyt as owe go, co pozwala na
wykorzystanie zjawiska heterozji, ważnego z ekono-
micznego punktu wid zenia. Istotnyrrr aspektem hodow-
lanym i produkcyjnym jest wzrost skuteczności una-
sienniania loch dzięki uzyr,vaniu do inseminacji wy-
łącznie sprawdzonego nasienia knurów o wysokiej
użytkowości. Na mocy ustawy o organizacji hodowli
irozrodzie rwierząt gospodarskich z20 sierpnia 1991 r,

p o dmioĘ zajmlj ące si ę ins eminacj ą w swo ich pro gra-
mach hodowlanych oceny i selekcji rozpłodnikow wy-
korzystują knury czysto rasowe oraz ich mieszańce
o szczegolnie wysokich parame trach użytkowych.
Obecnie nabazie byĘch Stacji Hodowli i Unasiennia-
nia zwierząt dzińającztery Społki Skarbu Państwa:
w Bydgoszczy, Krasnem,Łowiczu i Poznaniu. Posia-
dają one łącznie 27 stacjt unasienniania loch orazkil-
ka mniejszych stacji unasienniania loch powstaĘch
w ostatnich latach, w tym takze stacj e działaja_cvch
w Polsce firm hybrydowych.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie. jak
kształtowała się skuteczność zabiegow sztucznego
unasienniania loch knurami czystej rasy i mieszańca-
mi, ocenajakości ich ejakulatów orazanaltza struktu-
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ry rasowej knurów uzywanych do inseminacji na tere-
nie działania Punktu UnasiennianiaZwięrząt w Babo-
rowie w latach 1999-2002.

Mateilał i metody

Wykorzystano dane o uzytkowości rozpłodowej knurów
czystej rasy i mieszańców eksploatowanych na terenie dzia-
łania Punktu Unasiennianl,aZwierząt w Baborowie w la-
tach 1999-2002. Punkt ten do l<rycia loch wykorzystywał
nasienie knurów nalezących do Małopolskiego Centrum
Biotechniki (MCB) Krasne sp. z o.o., które zostało utwo-
rzone na bazie działającej do 1 grudnia 2000 r. Stacji
Hodowli i Unasienniania Zwierząt im. prof. Władysława
Bielańskiego. Knury stacjonowały w Stacji Eksploatacji
Knurow w Częstochowie, która dysponowała w latach
1999-2002 nasieniem rozpłodnikow czystej rasy pbz, wbp,
pietrain oraz nasieniem knurow mieszańców duroc x pie-
train oraz hampshire x pietraln. W badanym okresie śred-
nie roczne stany knurów były wyrównane i dla poszcze-
gólnych ras wynosiły odpowiednio:22 szt. pbz.,6 szt. wbp,
5 szt. pietrain, 6 szt.h x p i 5 szt. d x p.

Na podstawie danych z Punktu Unasienniania Zwierząt
w Baborowte zaLata 1999-2002 wyliczono, jak kształto-
wała się 7jczba pierwszych pokryc loch i procent powta-
rzalnoścj w zalezności od rasy knura. Przeanalizowano rów-
niez skutecznośc unasienniania loch nasieniem ras knurów
polskiej białej zwisłouchej (pbz), wielkiej białej polskiej
(wbp), pietrain, duroc x pietrain, hampshire x pietrain oraz
wskaźnik reinserninacji. Ponadto poddano analizie cechy
ejakulatów pobieranych od knurów w 2002 r., takie jak:
objętośc ejakulatu i koncentrację plemników. Wyliczono
równiez wskaznik inseminacyjny knura (indeks insemina-
cyjny) wedfug następującego wzoru:

Itczba zabtegów + teinserninacjaW:
liczba loch unasiennianych

Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano liczbę zabiegow unasienniania loch

oraz ich skuteczność. W latach 1999-2002 łączna
liczb a pierwszych zabie gów ins eminacyj nych lo ch wy-
konanych w Punkcie Unasienniania Zwięrząt w Ba-

borowie wynosiła 3328.
W 2000 r. przeprowadzo-
no 1006pokryć,wnastęp-
nych latach nastąpił spa-
dek liczby pokryć i w
2002 r. przeprowadzono
tylko 624 zabiegt.

Struktura poszczegol-
nychras w ogolnej ltczbie
zabtegow inseminacyj-
nych doskonale odzwier-
ciedla obecny kierunek ho-
dowlany, panuj ący wśród
hodowców świń. wśrod
ogolnej liczby pierwszych
zabte gów unasienniania
loch wykonanych w la-
tach 1999 -2000 najwięk-
szy udztał miały knury
rasy pbz, Nasieniem tych
knurów wykonano łącz-
nię I72I pierwszych za-
biegów, w tym w 2001 r.

unasienniono największą
liczbę 509 loch. Ejakula-
Ęuzyskane odknurówtej
rasy posiadają cechy bar-
dzo korzystne do insemi-
nacjt (7 ), dlatego nasienie
to ma największy udział
w ogólnej strukturze
wszystkich zabiegów in-
seminacyjnych, co po-
twierdz aj ą b adanta innych
autorow (13).

Nasieniem knurów rasy
wbp wykonano 36 pierw-

Tab. 1. Liczba zabiegów unasienniania loch w latach 1999-2002

Ra |em

l
I

lot,zaDI€ill}W.
L

o/
/o loc h

pbz

I

ll

lll

Reins.

42s

,l12

16

2s2

26,1

14,2

52,4

425

78

9

24s

18,3

11,5

48,6

50s

109

21

331

21,4

19,2

51,7

358

83

17

2,14

23,1

20,4

46,7

172,|

382

63

1 086

22,1

16,4

50,1

Wbp

I

ll

lll

B e ins.

2,|

7

1

18

33,3

,l4,2

62,0

8

2

2

6

25,0

25,0

50,0

7

1

0

4

14,2

0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

10

3

28

27,7

30,0

57,1

p ietta i n

I

ll

lll

Reins.

268

47

6

183

17,5

,l2,7

57,0

295

59

5

202

20,0

8,4

56,2

248

62

9

,l72

25,0

14,5

53,9

180

50

16

136

27,7

32,0

55,2

991

218

36

693

22,0

16,5

55,6

h*p

I

ll

lll

Reins.

62

19

12

40

30,6

63,1

43,0

146

23

9

77

15,7

39,1

43,2

40

10

4

31

25,0

40,0

57,4

42

10

1

25

23,8

10,0

47,1

290

62

26

173

21,3

41,9

45,5

dxp

I

ll

lll

B e ins.

76

17

3

43

22,3

17,6

44,7

132

25

3

56

18,9

,l2,0

35,0

38

4

0

23

10,5

0

54,7

44

16

3

20

36,3

18,7

31,7

290

62

9

142

21,3

14,5

39,3

Bazem

I

ll

lll

R e ins.

856

202

32

576

23,5

1 5,8

52,5

1 006

187

28

584

18,5

14,9

47,8

842

186

34

561

22,0

18,2

52,8

624

159

37

395

25,4

23,2

48,1

3328

l34

131

2116

22,0

,l 7,8

50,4



szy ch zabie gow unasi ennian ta, z cze go naj więc ej wy-
konano w 1999 r. W następnych latach Iiczba zabtę-
gów systemaĘcznte spadała i z nasienia tych knurow
jlżnie korzystano.

Ejakulaty pochodzące od knurów rasy pietrail7zna-
IazĘ sięna drugim miejscu, poniewaz nasieniem knu-
row tej rasy wykonanołącznte 991 pierwszychzabie-
gow. Ejakulaty tej rasy są chętnie stosowane przęz
hodowców, gdyz skutecznośc inseminacji loch tym
nasieniem nie odbiega znacząao od wyników osiąga-
nychprzy stosowaniu nasienia knurów rasy pbz.

W analizowanych Iatachinseminacj i nasieniem knu-
rów mieszańcówhampshire x pietrain, podobnie jak
nasieniemknurów duroc x pietrain, poddano 290 loch.
Reinseminacja ogólnie obejmował a 50,4ońwszystkich
zabiegów. Naj więcej zabiegów reinseminacyj nych
wykonano nasieniem knurów rasy wbp, natomiast
w przypadku nasienia knurów duroc x pietrain reinse-
minację stosowano w mniejszej liczbię zabiegow, apo-
wtarzalnośc wynosiła 2I,3Yo.

Powtarzalność rui u loch w badanych latach ukształ-
towała si ę na p ozio mtę 22oń, z czę go naj mniej szy pro -
cent loch povńarzających odnotowano w 2000 r., a naj-
większy w 2002lW przypadku loch inseminowanych
nasieniem knurów rasy pbz ruję powtarzało 22,70ń
Io ch, pr zy czy m najwy ższa powtarz alno ś ć mi ała mi ej -

sce w 1999 r., anajntższa w 2000 r, Po inseminacji
nasieniem knurow rasy pietrain procent loch powta-
r zaj ący ch ruj ę sy st em aty c znte w zr astał. W przyp adku
zabtegow inseminacyjnych wykonanych nasieniem
knurów hampshire x pietrain i duroc x pietrain pro-
cent powtarzalności był w analizowan;,łn okresie iden-
ty czny. Skuteczność pierwszy ch zabtegów wykona-
nych nasieniem knurów rasy wbp byŁanajniższa, gdyż
ruja po raz drugt wystąpiła u 27,7%o Ioch. Zabtegi
sztuc zne go unas ienni ania wykonane nas i eniem knu-
rów duroc x pietrain wykazaĘ nalgorsząskutecznośó
w 2002 r., gdyż procent loch, u których wystąpiła po-
nowna ruja wyniósŁ aż36,3oń. Przy stosowaniu nasie-
nia knurów hampshire x pietrain najvnryższąpowtarzal-
ność rui stwierdzono w 1999 r.

skuteczność unasienniania loch w punkcie unasien-
niana Zwterząt w Baborowię zmlentała się w latach
1999 -200ż (.yc. 1 ). Knury rasy pbz wykazały się naj -

b ar dziej stabilną skuteczno ś cią p okryć, utr zymljącą
się na w miarę stałym poziomie powyżej 750ń,pomi-
jając 1999 r., w którym skuteczność wynosiła ]3,9Yo.
Knury rasy pietrain charakteryzowaĘ się spadającą
z roku na rok skutecznościąpokryć z82,5%ow 1999 r.
do 72,30ń w 2002 r.

Zabiegi unasienniania loch wykonylvane nasienięm
knurów rasy wbp w porównaniu z innymi knurami
wykazały najntższą skutecznośó inseminacji i, być
może, to właśnie ten czynnik zadecydował o tym, że
rasa ta zostałacałkowicie wyparta przez inne. Jak wia-
domo, zużycie większej ltczby porcji nasienia na jed-
no skuteczne unasiennienie wiąze się z dużymi kosz-
tami, jakie musi ponieść hodowca, a uzyskanie docho-
du z produkcji trzody chlewnej musi uwzględniać
minimalizowanie ko sztóq również ty ch zw iązanych
z sektorem rozrodu.

Dane dotyczące cech nasienia knurów pbz, piettain,
duroc x pietrain, hampshire x pietrain za okres 200Il
l 2002 przedstawiono w tab. 2. W uj ęciu pomini ęto ej a -
kulaty knurów rasy wbp, ponieważ w 2002 r. knury tej
rasy nie byĘ utrzymywane i eksploatowane w Stacji
Eksploatacji Knurów w Częstochowie.

Tab.2. Wybrane cechy ejakulatów knurów

Naj więks za śre dnia obj ęto ść ej akulatu występ owa-
ła u knurów mieszańców hampshire x pietrain, któ-
rym j edno cze śnie tow ar zy szyły najniższe warto ści
koncentracji plemników, natomiast nasienie uzyskiwa-
ne od knurów pbz, duroc x pietrain i pietrain charak-
tery zow ało się vły ższą konc entracj ą plemniko w or az
ntęznacznie vłyższąobjętością niz w nasieniu knurow
rasy pietrain. Mozna tłumaczyó to faktem, ze u knu-
rów mieszańcowych duroc x pietrain w porównaniu
z knurami czysto rasowymi pietrain wystąpiła heteroz-
ja ojcowska, co sprawtło,że odznaczająsię one więk-
szy mi jądr ami, s ilniej s zym l ib i d o, lep szą j ako ś ci ą na-
sienia, a w konsekwencji wyzszą skuteczno ściązapłod-

nień (1, I2).Uzyskana
wielkość przedstawionych
cech jakościowych ejaku-
latów p otw isr dzlła p owy ż-
sze opinie o słabszejprzy-
datności rozpłodowej knu-
rów czystej rasy pietrain
oraz zasadności zastoso-
wania w l<rzyżowaniu to-
warowym jako kompo-
nentu ojcowskiego knu-
rów mieszańcow zudzia-
łem tej rasy (4). Znalduje
to potwierdzenie w zapo-

Ryc. 1. Skuteczność unasienniania loch knurami czystej rasy i mieszańcami w PIJZ Baborów
w latach 1999-2002
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Tab. 3. Liczba zabiegów unasienniania wykonanych przecięt-
nie u jednej samicy w zależności od rasy knura w latach l999-
-2002

Objaśnienie: * nie utrzymywano knurów tej rasy

trzeb owaniu S tacj i Unasi enni ania Lo ch działaj ący ch
w kraju na nasienie knurów mieszańców z udziałem
rasy pietrain,

W przyp adku knurów r asy pbz, stwierdzon o najniż-
s zą śre dn i ą obj ęto ś c ej akulatóą ale zaw ier aj ący ch pr zy
tym naj wy ższą koncentracj ę plemników. Niniej sze
wyniki potwierdzają fakt, iż objętość ejakulatu jest
odwrotnie proporcj onalna do koncentracj i plemników
i zalężnajest od wieku, rasy knurów, częstotliwości
oraz prawidłowości pobierania nasienia.

W tab. 3 podano liczbę zabiegów unasienniania
wykonanych przeci ętni e u j e dnej s amicy w zależno ści
od rasy knura w latach 1999-2002. Wartość wskaźni-
ka indeksu inseminacyjnego wskanlje, że spośrod
wszystkich analizowanych ras, najlepsze wyniki osią-
gano stosując nasienie knurów duroc x pietrain oraz
pbz, dla których średnia liczba zabiegów unasiennia-
nia wykonanych na j ednej samicy wynosiła I,] 2 i I,88.
Dla knurów rasy pietrain wskaźnik inseminacji wy-
niósł 1,98, a dla hampshire x pietrain 1,97. Knury rasy
wbp uzyskały najniższy wskaźnik wynoszący 2,05.
Najlepszy wskaźnik indeksu inseminacyjnego w ba-
danym okresie miał miejsce w 2000 r. Dla knurów rasy
wbp nie określono tego wskaźntka, gdyżw 2002r.nte
byĘ wykorzystywane do inseminacji loch na terenie
działanta pu z w B ab orowie.

podsumowanie

W rejonie działaniaPUZ Baborow największy pro-
c entowy ud ziaŁ w o go lnej liczbie zabie gów mi aĘ knury
rasy pbz i pietrain. Rok 2002 w porównaniu z latami
p oprze dnimi charaktery zow ał s ię naj mni ej szą Iiczb ą
unasi ennionych lo ch. Naj większe obj ęto ści ej akulatow
uzyskiwano od knurów hampshire x pietrain, a naj-
niższe od knurów rasy pbz, natomiast najwyższąkon-
centrację plemników w ejakulacie stwierdzono u knu-
rów rasy pbz, a najniższąu knurów mieszańcowych
hampshire x pietrain. Naj lep szą wartością indeksu in-
seminacyj nego charakteryzowało się nasienie knurów
duroc x pietrain orazpbz. Najwyzszą skuteczność po-
kryć odnotowano u knurów mieszańców duroc x pie-
train i hampshire x pietrain, zaś ntęznacznie ustępo-
waĘ im k,.rry czystej rasy pbz i pietrain. Nasienie
knurów rasy wbp wykazało najniższąskutecznośc inse-
minacj i i zostało całkowicie wyeliminow ane z uĘ cia.
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Dihydrochlorek melarsoIniny jest organicznyllr zrviązkictn arscnu bardzo
skutecznym w zrvalczanitL postaci clo.jlzałych i piąlej postaci larwalncj (L5)
Diro/ilaria imntilis Po zastosowaniu tego leku dawce 2,5 mg/kg w iniekcji
dolnięśniorvej. du,ukrotnic u, odstępie 6 tyg i trzeciej inickcji podskómej.
u 1 1 -letniego dalnlatyńczyka zarażollcgo DiroJiluritl liłrlil^ wysrąriła ataksja
i tr-tLdrrości w poruszaniu Zal:urzema netlrologiczne v,ystąpiły też u sukj w u,ie-
ku 1.5 l,oku. u której zastosorł,ano drvie iniekcjc )eku u, dawce 2.5 mg/kg do-
lnięśniotvo \\ odstępie 24 godz Już po godzinic po drugiej iniekcj; u,ystąpiły
porażenia łagoclnego sroplria, zatrzynlanie mocztt, zaburzenia ruchu i czucia
rvkoliczytlach tyln,vch Tlzeci przypadek powikłali neuroJogicznych rvystąpił
u stlki ri,rvieku 1 roku po 5 godz Pojednorazorł,cj dolnięśniotvej inickc_ii di-
hydrochIorku llcIarsomilry §,ystąJiły częściorve porażenia, spadek tenlpcratury
ciała. drgarvki. Potnimo intensyrvnego lcczenia zlvierzę paci}o 
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