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ACŢIUNEA CORIOCENULUI ASUPRA SCROAFELOR
NORMOGALACTICE
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Abstract. The article refers to the action of the tissular preparation Choriocen (obtained from human chorion)
on parturient sows and their progeny. The preparation was administered to 5 sows on the 2-3d day after parturition
for normalization and keeping of the lactation and also for keeping the number of the piglets in the post-partum
period. The animals from the control group were administered a 0,9% solution of NaCl. The aplication of Choriocen at the beginning of lactation induced an important increase in galactopoiesis. Starting from the 3d day after
preparation administration the difference between the milk quantity produced by the sows from experimental
group compared to the sows from the control group became significant and was maintained untill the end of the
experience. It was established that the increase of galactopoiesis occurred because of the increase of the prolactin.
At the end of the research in the experimental batch survived by 1.7% more piglets, and the body mass of an animal
was on average 239 g higher than those in the control batch.
Key words: Sows; Choriocen; Prolactin; Galactopoiesis; Piglets; Survival.
Rezumat. Articolul se referă la acțiunea preparatului tisular Coriocen (obţinut din corionul uman) asupra
scroafelor parturiente şi progeniturilor lor. Preparatul Coriocen (10 ml, i.m) s-a administrat unui lot de cinci scroafe
la a 2-3 zi după parturiţie pentru normalizarea şi menținerea lactației, dar şi păstrarea numărului de purcei în perioada
post-partum. Animalelor din lotul martor li s-a administrat soluţie NaCl 0,9%, 10 ml, i.m. Aplicarea Coriocenului in
perioada de debut a lactaţiei a indus o creştere importantă a galactopoiezei. Începând cu a 3-a zi după administrare,
diferenţa privind cantitatea de lapte produsă de scroafele din lotul experimental faţă de cele din lotul martor a devenit
semnificativa şi s-a menţinut până la sfârşitul experienţei. S-a constatat, că creșterea galactopoiezei s-a produs pe fundalul creșterii nivelului prolactinei. La finele cercetării în lotul experimental au supraviețuit cu 1,7% mai mulți purcei,
iar masa corporală a unui animal era, în medie, cu 239 g mai mare decât la cei din lotul martor.
Cuvinte-cheie: Scroafe; Coriocen; Prolactină; Galactopieză; Purcei; Supravicțuire.

INTRODUCERE

Perioada post-partum este una critică pentru scroafele parturiente şi progeniturile lor, cu influenţă majoră asupra sănătăţii şi productivităţii animalelor şi, în consecinţă, asupra profitabilităţii
(Illmann, G. 2019). În această perioadă, de cele mai dese ori din cauza unor condiţii inadecvate
de întreţinere şi nutriţie a scroafelor gestante, după parturiţie se declanşează un şir de procese
patologice care afectează atât scroafele mame, cât şi progeniturile lor. Dintre acestea, un impact
negativ deosebit pot avea, la scroafe, hipogalactia, sindromul metrită-mastită-agalactia, uro-cistita, constipaţia etc. şi, la purceii sugari, hipoglicemia, hipotrepsia, diareea şi altele (Gherhariu, S.
et al. 1997). Incidenţa majoră a acestor maladii se manifestă disproporţional anume în primele 48
ore de la parturiţie, dar sunt cazuri când această stare survine şi mai târziu, pe parcursul primei
săptămâni post-partum, atât pentru scroafele mamă, cât şi pentru purceluşii sugari (nou-născuţi),
asupra cărora această experienţă dezastruoasă poate avea consecinţe fatale (Patterson, J.L. et al.
2011). Pentru prevenirea şi combaterea acestor boli, indubitabil, este necesar de a lărgi şi aprofunda cunoştinţele referitoare la factorii care le favorizează (Holban, D.M. et al. 1992).
În practică, pentru profilaxia şi tratarea bolilor puerperale, medicul veterinar foloseşte mai
multe substanţe medicamentoase. Însă, cu părere de rău, toate sunt costisitoare, necesită administrarea zilnică, iar efectul galactogen obţinut este de scurtă durată. Din aceste considerente
am investigat acţiunea unui produs tisular, Coriocen, ecologic pur, care manifestă acţiune galactogenă de lungă durată (Shatokhin, P.P. et al. 2016) asupra scroafelor parturiente sănătoase
normogalactice în perioada de debut al lactaţiei.
MATERIALE ŞI METODE

În scopul cercetării au fost selectate 10 scroafe parturiente la a 3-4 lactaţie, care au fost divizate în două loturi: martor (5 animale) şi experimental (5 animale). Condiţiile de întreţinere
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şi hrănire a scroafelor din ambele loturi au fost similare, în corespundere cu tehnologia acceptată. Animalelor din lotul I (martor), la a 2-3 zi după parturiţie, li s-a administrat soluţie NaCl
0,9%, 10 ml, i.m. (nocebo), iar celor din lotul II (experimental) – preparatul Coriocen, 10 ml,
i.m. Scroafele mame din ambele loturi şi progeniturile lor au fost supravegheate pe parcursul a
20 de zile. Scroafele au fost evaluate zilnic după starea generală, statusul clinic, consumul de
hrană, instinctul matern, starea glandelor mamare, lactopoieza, defecarea, micţiunea etc. Iniţial,
până la administrarea Coriocenului (în lotul experimental), şi la a 3-a, 7-a, 10-a, 15-a şi a 20-a
zi după administrare, de la scroafele din ambele loturi au fost prelevate probe de sânge, în care
au fost determinaţi indicii hematologici (conţinutul de Hb, indicele Ht-lui, numărul de eritrocite
şi leucocite), precum şi conţinutul de prolactină în serul sanguin. Concomitent au fost evaluate
şi progeniturile acestor scroafe, stabilindu-se starea generală, comportamentul înainte şi după
alăptare, regularitatea şi frecvenţa alăptărilor, cantitatea medie de lapte supt de un purcel la un
tain de alăptare, evoluţia masei corporale şi statusul clinic.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Investigaţiile clinice asupra scroafelor normogalactice din ambele loturi în prima zi de cercetare
(până la administrarea medicamentului) au confirmat că animalele erau sănătoase – aveau comportament vioi, consumau activ hrana oferită, reacţionau prin agitaţie în timpul distribuirii hranei, aveau facies vioi. Glandele mamare erau de dimensiuni şi consistenţă normale, sensibile la palpare, iar la mulgere
eliminau lapte. Scroafele mame alăptau sistematic purceii, iar aceştia sugeau activ şi fără zgomote. Actul
de defecare şi urinare evolua normal, masele fecale aveau culoare cafenie, consistenţă păstoasă şi miros
caracteristic speciei şi raţiei. Urina era transparentă, de culoare gălbuie.
Prin monitorizarea indicilor clinici, efectuată în paralel cu prelevarea probelor de sânge, s-a constatat
că, iniţial, până la administrarea preparatelor, toate scroafele din ambele loturi aveau temperatura corporală
şi frecvenţa respiraţiei în limitele fiziologice, respectiv 38,1-39,0°C şi 16-20 mişc./min (tab. 1), ceea ce
confirmă că animalele erau clinic sănătoase. După administrarea Coriocenului şi a soluţiei izotone de NaCl
nu s-au observat schimbări esenţiale ale stării generale şi statusului clinic. Totuşi, la a 3-a zi după administrarea Coriocenului, s-a observat o tendinţă nesemnificativă de creştere atât a temperaturii corporale, cât şi
a frecvenţei respiraţiei, care au variat în continuare, dar n-au depăşit limitele fiziologice (tab. 1).
Tabelul 1. Cinetica temperaturii corporale şi a frecvenţei mişcărilor respiratorii
Loturi
I
(martor)
II
(experim.)

n

Indicii clinici
T (°C)

5

R (mişc./min)
T (°C)

5

R (mişc./min)

Iniţial
M±m/(lim)
38,3 ± 0,07
(38,2-8,5)
16 ± 0,2
(15-17)
38,4 ± 0,1
(38,1-39)
14,4 ± 0,1
(14-15)

Vremea investigării (zile)
3
10
M±m/(lim)
M±m/(lim)
38,5 ± 0,1
38,3 ± 0,11
(38,2-39)
(38,1-38,6)
16 ± 0,3
16,4 ± 0,4
(14-18)
(15-19)
38,5 ± 0,3
38,0 ± 0,12
(38,2-38,9)
(38-38,2)
19,4 ± 0,7
16,0 ± 0,3
(14-16)
(14-19)

15
M±m/(lim)
38 ± 0,2
(38-38,6)
17 ± 0,38
(15-20)
38 ± 0,07
(38-38,2)
16,2 ±0,3
(14-16)

20
M±m/(lim)
38,3 ± 0,4
(38,1-38,8)
16,8 ± 0,3
(15-19)
38,2 ± 0,1
(37,8-38,4)
16,0 ± 0,4
(14-19)

Variaţiile individuale ale unor indici clinici (în limitele fiziologice) la unele scroafe din ambele loturi
pot fi considerate ca fiind reflectarea unor particularităţi metabolice şi procese involuntive post-partum
şi nicidecum ca manifestare a evoluţiei unor procese patologice. Această afirmaţie este argumentată şi
de statusul clinic al progeniturilor, care, pe parcursul perioadei de monitorizare, (inclusiv în prima săptămână de viaţă, considerată perioadă critică, când se înregistrează cele mai mari pierderi), nu s-a remarcat
prin cazuri de îmbolnăvire, pierderile fiind minime – 3 purcei din lotul martor şi 2 din cel experimental
au fost striviţi de scroafe.
Ţinând cont de importanţa indicilor hematologici în desfăşurarea proceselor fiziologice, ne-am propus să studiem evoluţia valorilor acestora la scroafele normogalactice sub acţiunea Coriocenului. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în tabelul 2.
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După cum se vede din tabel, iniţial, până la administrarea Coriocenului scroafelor din lotul experimental şi a soluţiei izotonice animalelor din lotul martor, atât valorile medii de grup, cât şi cele individuale ale conţinutului de Hb, ale numărului de eritrocite şi leucocite în sânge, precum şi ale indicelui Ht
au fost în limitele fiziologice caracteristice scroafelor parturiente sănătoase.
Tabelul 2. Cinetica indicilor hematologici la scroafe normogalactice
Indicii

Hb
(g/dL)

Ht
(%)

Lot
I
II
I
II
I

Eritrocite
(1012/l)

Leucocite
(x109/l)

II
I
II

N
5
5
5
5
5
5
5
5

Iniţial
M±m/(lim)
10,5 ± 0,5
(9,4 – 11,3)
9,9 ± 0,3
(9,0 -10,8)
35,2 ± 1,0
(34 - 38)

3
M±m/(lim)
9,7 ± 0,3
(9,0 – 11,0)
10,2 ± 0,35
(9,5 -11,0)
35,8 ± 1,3
(33 - 39)

39,0 ± 1,2
(35,3 -42,0)
6,8 ± 0,09
(6,5 – 7,0)
6,8 ± 0,3
(6,4 – 7,3)

38,7 ± 1,0
(38,4 -42,0)
6,7 ± 0,1
(6,3 – 6,9)
7,3 ± 0,2
(6,6 -7,8)
PI-II <0,05
13,0 ± 2,4
(7,3 –18,1)
9,4 ± 0,6
(8,2 -11,1)

12,0 ± 2,0
(8,4 – 16,0)
9,9 ± 1,3
(8,2 – 12,3)

Perioada investigării (zile)
7
10
M±m/(lim)
M±m/(lim)
10,4 ± 0,5
9,6 ± 0,4
(9,0 –11,4)
(8,8 –10,5)
10,5 ± 0,18
9,7 ± 0,4
(9,0 -10,8)
(10,1 -11,0)
37,7 ± 0,4
37,0 ± 1,0
(37 - 39)
(34,9 - 40)

15
M±m/(lim)
9,3 ± 0,4
(8,2 – 10,1)
9,5 ± 0,17
(9,0 -10,8)
37,2 ± 0,7
(36 – 38,3)

38,7 ± 0,5
(38,5 -39,4)
7,0 ± 0,3
(6,0 -7,7)
7,4 ± 0,16
(6,9 -7,5)

37,3 ± 0,9
(37,0 -39,0)
6,6 ± 0,2
(6,1 – 7,2)
7,0 ± 0,3
(6,2 -7,4)

38,2 ± 0,8
(37,0 -40,0)
6,5 ± 0,24
(5,9 – 7,0)
6,9 ± 0,2
(6,7 -7,5)

11,8 ± 2,1
(7,5 –16,2)
12,8 ± 1,8
(12,6 -19,0)

10,6 ± 1,5
(6,3 –15,1)
11,5 ± 1,5
(10,2 -14,5)

11,4 ± 1,4
(7,4 –14,8)
9,6 ± 0,7
(7,4 -11,4)

20
M±m/(lim)
9,2 ± 0,2
(8,6 – 9,6)
9,6 ± 0,2
(9,1 -11,0)
38,0 ± 0,5
(36,4 - 39)
P1-20< 0,05
38,4 ± 1,0
(36,0 -41,0,)
6,3 ± 0,17
(6,0 – 6,7)
7,0 ± 0,1
(6,9 -7,5)
PI-II < 0,01
10,5 ± 1,7
(6,8 – 16,3)
10,0 ± 0,9
(9,6 -11,4)

Există totuşi o diferenţă, deşi nesemnificativă, între valorile medii ale indicilor investigaţi la aceste
două loturi de animale. Astfel, în sângele scroafelor din lotul martor se conţine mai multă hemoglobină
(cu 0,6 g/dL) şi mai multe leucocite (cu 2,1x109/l), iar la scroafele din lotul experimental este mai mare
valoarea indicelui Ht (cu 3,8%), deşi numărul de eritrocite este identic. La a 3-a zi după administrarea
Coriocenului, la scroafele din lotul experimental s-a produs o creştere a conţinutului de Hb în sânge, cu
0,3 g/dL, şi a numărului de eritrocite, cu 0,5 x1012/l. Concomitent, la scroafele din lotul martor, aceşti
indici, aşa cum e normal în perioada post-partum, s-au diminuat: hemoglobina – cu 0,8 g/dl,; numărul
de eritrocite – cu 0,1 x1012/l. În continuare, după cum se vede din tabel, valoarea acestor indici a oscilat
în limitele fiziologice, cu tendinţă de diminuare la scroafele din lotul martor şi cu tendinţă de creştere
la scroafele din lotul II, experimental, tratate cu Coriocen. În consecinţă, la a 20-a zi după administrare,
conţinutul de hemoglobină şi numărul de eritrocite în sânge la scroafele din lotul martor au fost mai mici
decât iniţial. Totodată, la scroafele din lotul II, numărul de eritrocite a fost mai mare decât iniţial, iar
diferenţa dintre loturi a devenit autentică (P< 0,01).
Referitor la numărul de leucocite în sânge, din tabel se vede că, la scroafele din lotul martor, acesta a
evoluat în scădere, fiind cu 1,5 x109/l mai mic la sfârşitul experienţei faţă de valoarea iniţială. Concomitent, la scroafele tratate cu Coriocen, deşi au produs mai mult lapte (care, se ştie, conţine un număr mare
de leucocite), acest indice a manifestat iniţial o tendinţă de creştere, iar apoi, practic, nu s-a modificat.
Din sursele literaturii de resort se cunoaşte că prolactina este un hormon polipeptidic, secretat de celulele lactofore ale hipofizei, responsabil de iniţierea şi menţinerea lactaţiei (Farmer, C. 2016). Secreţia
prolactinei de către hipofiză este menţinută sub control (diminuată) de către dopamina hipotalamică,
însă nu sunt cunoscuţi factorii care stimulează această secreţie. Ca şi ceilalţi hormoni hipofizari, prolactina este secretată după ritmul circadian, cu valori maxime manifestate în perioada somnului. Pe lângă
ritmul circadian, există şi secreţii episodice ale căror amplitudine şi frecvenţă sunt determinate de o serie
de factori, cum ar fi stresul, efortul fizic şi statusul postprandial (Madej, A., et al. 2009).
Experienţa noastră a confirmat că inducerea lactaţiei în perioada post-partum la scroafe are loc pe
fundalul unui nivel înalt al prolactinemiei (fig. 1), ceea ce denotă importanţa acestui hormon în reglarea
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lactaţiei. După cum se arată în figura 1, iniţial, până la administrarea Coriocenului scroafelor din lotul
experimental şi soluţiei izotonice de NaCl animalelor din lotul martor, conţinutul de prolactină în serul
sanguin, în medie pe grupe, era la un nivel suficient de înalt. Totuşi, la scroafele din lotul experimental,
acest indice era nesemnificativ mai mare faţă de lotul martor.

Figura 1. Cinetica prolactinemiei
La a 3-a zi după administrarea Coriocenului, conţinutul de prolactină din ser la acest lot de scroafe a crescut semnificativ (cu 140,7 mUI/l). Şi la scroafele din lotul martor s-a constatat o creştere a prolactinemiei, însă
mult mai mică, cu doar 16,3 mUI/l. În continuare, prolactinemia a scăzut în ambele loturi, însă, spre deosebire
de lotul martor, conţinutul de prolactină în serul sanguin la scroafele din lotul tratat cu Coriocen a continuat să
fie mai mare la a 10-a şi a 15-a zi după administrare, cu 48,3 mUI/l şi, respectiv, 143,2 mUI/l.
Rezultatele obţinute demonstrează că cea mai mare creştere a nivelului de prolactină în serul sangvin a
avut loc în a treia zi după administrarea Coriocenului. În continuare, nivelul prolactinemiei a coborât gradual
la scroafele din ambele loturi, însă în lotul II (experimental) a continuat să fie semnificativ mai mare până la a
15-a zi. La a 20-a zi după administrare, conţinutul de prolactină în ser la scroafele din ambele loturi a scăzut
semnificativ. Probabil, condiţiile de nutriţie a animalelor au dus la epuizarea rezervelor din organism.
La asigurarea unei interacţiuni optime între scroafă şi progenitura ei, rolul principal îi revine lactaţiei. Întrucât cele mai mari pierderi după parturiţie apar, în mod obişnuit, în urma dereglării acestui
proces fiziologic, obiectivul cercetărilor noastre a fost studierea acţiunii Coriocenului asupra scroafelor
normogalactice în vederea menţinerii şi normalizării lactopoiezei. Am făcut această opţiune deoarece
Coriocenul, empiric, este folosit cu succes în practica medical-veterinară pentru stimularea lactaţiei la
mai multe ferme de porcine din republică. De asemenea, deţinem date concrete care confirmă că acest
produs nu manifestă acţiuni adverse sau efecte nefavorabile. Rămâneau necunoscute însă mecanismele
prin care acţionează acest produs farmaceutic original.
Pentru a evalua acţiunea Coriocenului asupra lactopoiezei, iniţial, până la administrare, şi ulterior zilnic
(o dată în zi), până la finele experienţei, purceii de la fiecare scroafă au fost cântăriţi înainte şi după alăptare, calculând în aşa mod cât lapte a supt fiecare progenitură şi, evident, cât lapte revine fiecărui purcel
în parte. Rezultatele acestor investigaţii sunt prezentate în figura 2. După cum se observă, iniţial, până la
administrare, scroafele din ambele loturi au secretat o cantitate de lapte caracteristică pentru perioada de
debut a lactaţiei, deşi scroafele din lotul experimental au produs cu 66 ml lapte mai mult decât cele din lotul
martor. La scroafele din lotul experimental, în serul sanguin se conţinea de asemenea mai multă prolactină
decât la cele din lotul martor, ceea ce denotă, o dată în plus, rolul prolactinemiei în reglarea galactopoiezei.
În următoarele trei zile după administrarea Coriocenului, cantitatea de lapte produsă de scroafele din ambele loturi a oscilat în limite mici, manifestând tendinţă de creştere la animalele din lotul martor şi tendinţă
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de diminuare, urmată de creştere, ambele nesemnificative, la scroafele tratate cu Coriocen. Însă după a 3-a
zi de la administrare, la aceste scroafe s-a constatat o creştere spectaculoasă a conţinutului de prolactină din
ser (fig. 1.) şi , în paralel, o creştere graduală la fel de spectaculoasă a galactopoiezei. Deşi la scroafele din
lotul martor producţia de lapte a crescut în continuare gradual, diferenţa dintre lotul experimental şi lotul
martor a rămas semnificativ mare în favoarea celor dintâi până la sfârşitul investigaţiilor.

Figura 2. Cinetica lactopoiezei
Aşadar, rezultatele cercetărilor noastre confirmă, fără echivoc, că preparatul Coriocen, administrat scroafelor parturiente normogalactice în perioada de debut a lactaţiei, induce o creştere importantă a galactopoiezei. Începând cu a 3-a zi după administrare, diferenţa privind cantitatea de lapte produsă de scroafele din
lotul experimental faţă de cele din lotul martor a devenit semnificativ mai mare şi s-a menţinut la acest nivel
până la sfârşitul experienţei. Important de menţionat, creşterea galactopoiezei s-a produs pe fundalul creşterii
prolactinemiei, ceea ce subliniază rolul prolactinei în reglarea galactopoiezei la această specie de animale.
Progeniturile din ambele loturi (experimental şi martor) au fost supravegheate pe tot parcursul experienţei. După cum se vede din tabelul 3, în lotul I (martor) au fost iniţial 53 de purcei cu masa corporală
medie pe lot de 1075 g. Pe parcursul experienţei, starea generală a purceilor din acest lot nu s-a deosebit
prin nimic de cea a purceilor din lotul experimental. Scroafele alăptau sistematic purceii şi erau foarte
grijulii faţă de ei. Deşi acestora le revenea, în medie la un tain de alăptare, cu 8 g lapte mai puţin faţă de
purceii din lotul II (experimental), această cantitate era totuşi suficientă, deoarece purceii, după fiecare
alăptare, mereu dormeau sau se jucau în jurul scroafelor. Din acest lot au fost înţărcaţi 50 de purcei
(94,3%). Trei purcei au fost striviţi de scroafe în primele zile după parturiţie.
Tabelul 3. Caracteristica progeniturii în loturile cu scroafe sănătoase sub acţiunea Coriocenului
Născuţi
Loturi
I Martor
II Experimental

Masa corporală medie a
unui purcel (g)

Înţărcaţi

N

Total

În mediu la
scroafă

Total

În mediu
la scroafă

%

Iniţial

La a 20-a zi

Sporul
zilnic
(g)

5
5

53
51

10,6
10,2

50
49

10,0
9,8

94,3
96

1075 ± 10,4
1086 ± 31,0

3554 ± 47,0
3793 ± 54,0

124
135

La începutul experienţei, scroafele din lotul II (experimental) aveau în total 51 de purcei (cu doi mai
puţini faţă de lotul martor). Însă aceşti purcei cântăreau cu 11 g mai mult decât cei din lotul martor. Purceii erau vioi, sugeau mameloanele cu plăcere, iar după alăptare se jucau între ei prin boxă sau dormeau.
Aveau mucoasele aparente de culoare roz pală, lucioase, actul de defecare şi urinare decurgând normal.
În perioada în care au fost supravegheaţi, la un tain de alăptare fiecare purcel a supt, în medie, cu 8 g
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lapte mai mult, sporul zilnic fiind de 135 g, şi era cu 11 g mai mare în comparaţie cu lotul martor. Din
lotul experimental au supraveţuit 49 de purcei sau 96% din numărul purceilor care erau în prima zi de
experienţă. Doi purcei au fost striviţi de către scroafe. La a 20-a zi de cercetare, purceii din lotul experimental au cântărit, în medie, cu 239 g mai mult decât cei din lotul martor.
CONCLUZII
A fost studiată acţiunea Coriocenului asupra scroafelor parturiente normogalactice în perioada de
debut a lactaţiei. În acest scop, iniţial, până la administrarea produsului farmaceutic, şi în următoarele
20 de zile au fost evaluate starea generală şi indicii clinici de bază, indicii morfologici în sânge, prolactinemia, galactopoieza şi evoluţia (dezvoltarea) progeniturilor.
Nivelul de prolactină în serul sangvin la scroafele din lotul experimental la a 3-a zi după administrarea Coriocenului a crescut semnificativ (cu 140,7 mUI/l) faţă de nivelul înregistrat la scroafele din lotul
martor şi s-a menţinut la un nivel mai înalt timp de 15 zile.
Producţia de lapte a scroafelor după administrarea Coriocenului, evaluată prin metoda gravimetrică,
a manifestat o creştere semnificativă faţă de indicele înregistrat la scroafele din lotul martor, menţinându-se până la sfârşitul experienţei. Creşterea galactopoiezei sub acţiunea Coriocenului s-a produs pe
fundalul creşterii prolactinemiei (Ґ = 0,62).
Coriocenul, administrat scroafelor parturiente normogalactice în perioada de debut a lactaţiei, a influenţat pozitiv şi asupra progeniturilor. La sfârşitul experienţei, în lotul experimental au supraveţuit cu 1,7%
mai mulţi purcei, iar masa corporală a unui animal a fost, în medie, cu 239 g mai mare decât în lotul martor.
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