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Badania zmian wielkości wymion krów rasy

EDWARD pAWLINA, WoJclEcH KRUszyŃsKl, MARIAN KUczAJ*

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząl Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząl AH, ul, Kożuchowska7,51-631 Wrocław
*Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząl AR, ul. Kożuchowska 5b,51-531 Wrocław

Pawlina E., KruszyńskiW., Kuczaj M.

The changes in uddet size of red & white bteed cows in first and thitd lactation

Gzerwono-białei w l i w lll laktacii

Sumrnary
The investigations were carried out on cows of red & white breed in herds with an average yearly yield of

more than 5000 kg of mi|k per colv. Between first and third lactation the size of udders and teats increased and
the distance of udders from the floor decreased. High and positive values of corre|ation coefficients (from r :
0.513 to r : 0.642) were obtained between udder size in I-st and III-rd |actation (spacing of hind and front
teats, distance of udder from the floor). The evaluation of udder and teat structure in primaparital cows may
be useful for predicting these values in the third lactation.

Ke}.words: cows, udder measurements.

Spośród wielu cech określających przydatność krów
do użytkowania mlecznego w fermach specjalistycz-
nych istotna jest budowa wymion, W Polsce od po-
czątku I996 r. prowadzona jest liniowa ocena pokroju
bydła mlecznego według zaleceilcAR (International
Committee for Animal Recording). Wprowadzono tak-
ze nowy system oceny ogólnej zatyp i budowę krowy
mlecznej, przyjmując sumę punktow za 100, w tymza
wymię 50 pkt. Dlatego też dobór krow pod względem
przydatności do doju maszynowego stwarza koniecz-
nośc pracy hodowlanej, oparlej na odpowiednio pro-
wadzonej selekcji.

Wielu autorów (1-8) wskazywało na konieczność
zwrócenia uwagi przy ocenie charakteru mlecznego
naprzydatność krów do doju maszynowego. Selekcja
w kierunku zwiększenia wielkości wymion mo że przy -
czyniac się do poprawy oceny budowy ciała i wydaj-
ności mlecznej krów (5). Doskonalenie budowy wy-
mion i zdolności wydojowej krów rasy czerwono-bia-
łej jest jednym z najważntejszych zadail hodowców,
gdyżw zakresie tych cech ustępują one krowom rasy
czarno-biaŁej (1)

W dostępnym piśmiennictwie brak jest wyników
badań na temat zmian wielkości wymienia w kolej-
nych laktacjach u tych samych krów rasy czerwono-
białej użytkowanych w fermach bydła mlecznego. W
związkuzpowyższym celowe było podjęcie badań nad
kształtowaniem się zmian budowy wymion i strzyków
zacho dzących w okre s i e m i ę dzy p ierw szą a tr ze c i ą l ak-
tacją a także ustalenie w jakim stopniu ocena §ch cech
dokonana u pierwiastek mozę byó ptzydatna do pro-

gnozowania kształtowania się budowy wymion i strzy-
ków w trzeciej laktacji tych samych krów.

Materiał imetody
Badania wielkości wymion przeprowadzono u 72krow

rasy czerwono-białej z różnyn udziałem genów rasy holsz-
tyńsko-fryzyjskiej w stadach o średniej rocznej wydajno-
ści powyzej 5000 kg mleka. Początkowo badaniami objęto
l25 krów, ale wskutek brakowania w okresie między I a III
laktacjąliczba ta uległa zmniejszeniu. Wiek krów w chwili
przeprowadzania pomtarów w I laktacji wynosił średnio 2
lata i 8 miesięcy, a w lll laktacji - 5 lat. Wielkość wymie-
nia określano na podstawie jego jednorazowego pomiaru
w 100 dniu I i III laktacji. Pomiarów wymienia dokonylva-
no za pomo cąprzyrządów zoometry cznych na 7 -2 godzin
przed dojem wieczomym, Badano następujące cechy wy-
mion (w cm): długość podstawy, szerokość przednia i tyl-
na, głębokość przednia, odstęp strzyków przednich i tyl-
nych, odstęp boczny strzyków, długość strzyków przednich
i tylnych oraz odległość wymienia od podłoża. Objętość
wymienia (w dm3) wyliczono z jego długości podstawy,
szerokości i glębokości.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą
j ednoczynnikowej analizy wariancj i, Obliczono wartości
średnie (!, standardowe odchylenia (s) orazwskńniki ko-
relacji fenoĘpowych.

Wyniki iomówienie
Wyniki zestawione w tab. 1 wykazują ze w okresie

między pierwszą a trzecią laktacją wymię zwiększa
swoje wymiary. Największą dynamikę wzrostu, mie-
rzonąrożnicą względną stwierdzono w zakresie : ob-



szerokość przednia (6,I5%) i długość
podstawy (9,25%).
k.511, pierwiastek
uwagę fakt, ze w la
szych niektóre jego wyrniary ulegną
znacznęmu zwiększeniu. Konse-
kwencj ą wzrostu głębokości wymie-
nia jest zmniejszenie się (o 21,4żoń)

glębokości wymienia.
Podobne wyniki uzyskano w ba-

daniach krajowych na populacji by-
dła czamo-białego (2, 8). Stwierdzo-
no. że krowy będące w trzeciej lak-
tacji lniaĘ większe wymiary wymion
niż lv laktacji pierwszej. Szczegol-
rrie dotyczyło to zmian objętości wlz-

673

mienia; zwtększała się o 47,7% (8),

bądz nawet o 6],6oń (2), Obserwacje Puchajdy i wsp,

(6) dotyczące młodych krów rasy czarno-białej impor-
ioi"ur.ith Ż Francji i Niemiec wykazaŁy, że w porów-
naniu do wyników badań własnych, wymiary dłrrgo-

ści podstawy wymion (odpowiednio 40,06 i 41,6 cm)
były podobne, natomiast wartości cech: szerokości
pi"Óani"1 (24,04 iż9,07 cm), szerokości tylnej (1§,-1i
i i9,t3 Óm) i głębokości przedniej wymion (21,8 i
2I,98 cm) - n Żsre, a odległości wymion od stanorł,i-

ska - wyższe (59,60 i 6ż,20 cm).
Otrz}mane w badaniach własnych średnie wymiary

strzyków i ich rozstawienie w badanej populacji krów
w pierwszej tttzeciej laktacji utrzymywały się w gra-

nióach uważanych zi prawidłowe z punktu widzenia
przydatności do doju maszynowego (3, 4, 6-8).' ńurl" tab. ż wskizują ż: mtędzy wartościami tych
samych wymiarów występuje dodatnia zależnośc,
Najwyższei wysoko istotne wskazniki korelacji feno-
typowych stwierdzono między wartościami następu-
jąóychcech: odstępu strzyków przednich (r:9,6!?) l
iytnyctr (r:0,544j, głębokości przedniej G: 0,430) i
ÓatąłoS.i wymienii od stanowiska (r: 0,513). Naj-
mn iej s ze za|ężnoś ci wykazŃy warto ś c i s zeroko ś ci tyl -

nej (i: O,żl]) i długości strzyków tylnych (r : 0,277).

Wpopulacji krów czamo-białych uzyskano także wy-
soko lstotńe współczynniki korelacji prostoliniowej
dotyczące wymiarów wymion i strzykow między po-

sr"regóInymi laktacjami (8). Między I a III laktacjąu
tych ńów odnotowano najwyższe wskaźniki korela-
Ćlrprry rozstawieniu strzyków przednich i tylnych (od-

pbwiednio r : 0,5 5 4 i r : 0, 5 94), a najniższe przy głę-
'bokości 

i szerokośclprzed iej wymion (odpowiednio

Tab. 2. Współcz_vnnilii korelacji feno§polvych między tymi
samymi wymiarami rłrymienia w I i lv tl[ laktacji

Długość podstawy

Szerokość przednia

Szelokość tylna

Głębokość przednia

0dstęp przednich strzyków

0dstęp tylnych strzyków

0dstęp boczny strzyków

Długość strzyków przednich

Długość strzyków tylnych

0biętość

0dległość wymienia od podłoża

Objaśnienia: * istotność przy p < 0,05; *+ przy p < 0,01,

były wysoko istotne.

Tab. 1. Wymiary łymion krów rasy czerwono_białej w t i Iil laktacji (n : 72; -x+ s)

Objaśnienie: * tciżnica statl,stycznie istotlra przy p < 0,0l

3,17*

2,11*

4,23*

6,78 *

3,92*

3,53*

3,19*

1,30-

1,40-

16,39-

-10,66-

9,25

6,1 5

17,10

27,07

16,82

25,51

22,12

23,55

35,09

54,27

21,42

44,54

36,40

28,g7

31,83

27,23

17 ,37

17,61

6,62

5,39

46,59

39,11

3,4

2,7

3,2

2,6

4,2

3,5

2,2

1,0

1,4

8,2

6,5

40,77

34,2g

24,] 4

25,05

23,31

1 3,84

14,42

5,52

3,99

30,20

49,77

3,3

2,4

3,0

2,g

2,8

2,8

1,8

0,9

1,0

5,1

5,4

Długośó podstawy (cm)

Szerokość przednia (cm)

Szerokość tylna (cm)

Głębokość przednia (cm)

0dstęp przednich strzyków (cm)

0dstęp tylnych strzyków (cm)

0dslęp boczny strzyków (cm)

Długość strzyków przednich (cm)

Długość slrzyków tylnych (cm)

0biętość (dm3)

0dległośó od podłoża (cm)
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Tab. 3. Współczynniki korelacji fenotypowych pomiędzy łlymiarami wymienia krów lv I laktacji (nad przekątnd i w III (pod
przekątną)

1. Długość pOdstawy

2. Szerokość przednia

3. Szerokość lylna

4. Głębokośó Bnednia

5. 0dstęp ptzednich strzyków

6. 0dslęp tylnych strzyków

7. 0dstęp boczny strzyków

0,513 * *

0,157

0,226

0,168

0,170

-0 ,1 78

0,324*

0,456* *

0,035

0,259

0,115

-0,221

0,033

0,197

0,47 4* *

0,318*

0,361

-0,023

0,014

0,053

0,129

0,216

0,351*

0,137

0,158

0,160

0,204

0,264

0,647**

0,414

0,029

0,089

0,14l

0,385*

0,538* *

0,329 *

-0 ,1 83

-0,137

-0,083

0,209

0,114

0,154

Objaśnienia:jak w tab. 2.

Niezależnie od laktacji stwierdzono, że między po-
szcze golnymi wymiarami wymienia i stni ej ą dodatni e
wskazniki korelacji fenotypowych, ale sąone w więk-
szościniskie i nieistotne (tab. 3). Bardzo niskie iujem-
ne korelacje stwierdzono między odstępem bocznym
strzyków a : długo ś c i ą podstawy, s zeroko ścią przednią
i szerokością tylną. Warlości wskazników korelacji
między tymi samymi wymiarami wymienia w I i w III
laktacji były rożne, ale w zdecydowanej większości
wyższe w laktacji trzeciej. Wysokie i istotne warlości
korelacji stwierdzono w obu laktacjach między dłu-
gością podstawy a szerokością przednią (odpowied-
nio: r: 0,324 i r: 0,5 13) oraz między odstępem strzy-
ków przednich i odstępen' strzyków tylnych (odpo-
wiednio: r : 0,538 i r : 0,647). Według Litwińczuka
(2) war1o śc i wsp ółczynników korelacj i określaj ących
za|eżnośc między wielkością (objętością) wymienia a
wydajnością w okresie całej laktacji przyjmowały w
ko l ej nych latac h uzytkowan i a zw ier ząt warto ś ć mal e -
jącątzn. od r: 0,822 w Ilaktacji do r:0,112 w V
laktacji. Oznacza to, że wymiary wymion najlepiej
odzwierciedlaj ą możliwo ści produkcyj ne krów-pier-
wiastek, a nie krów starszych, u których wymiona ule-
gaj ą znac znemu zni eks ztał c enil. Aut o r ten w ykazał,
że największe zmniejszenie wielkości wymienia w
okresie laktacji występuje u krów starszych, tzn. od3
laktacji wzwyż, przy czym wynikały one w głównej
mierze ze zmniejszenia ich długości i szerokości.

Istotne i dodatnie współczynniki korelacji kształto-
wania się badanych cech wymion i strzyków u krów
wycielonych w pierwszej i trzeclej laktacji sugerują
żę ocena budowy wymion i strzyków przeprowadzo-
na u pierwiastek możę posłuzyć do przewidywania
wielkości wymienia krów w następnych laktacjach.

Wnioski
I. Wraz z wiekiem krów zwiększają się wymiary

wymion i strzyków, a odległość wymion od podłoża

zmniejszaŁa się; objętość wymienia w okresie między
p i erw s z ą a tr ze ciąl aktacj ą u l e gał a znacznęmu p owi ęk-
SZenlu.

2.Pomtędzy tyrni samymi wymiarami wymienia w
I i III laktacji, istotnyrni z punktu widzenia przydatno-
ści krów do doju maszynowego (odstęp przednich i
tylnych strzyków, odległość wymienia od stanowiska),
występuj ą i stotne korelacj e fenotypowe.

3. Istotne współczynniki korelacji fenotypowych
między wymiarami wymion i strzyków z pierwszej i
trzeciej laktacji świadczą ze ocena budowy wylnion
pierwiastek może służyc do prognozowania kształto-
wania się tych cech w laktacji trzeciej.
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