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Doskonalenie genetyczne krów mlecznych powin-
no przebiegac równole gle z poprawą ich środowiska
hodowlanego, w tym głównie żywienia. Zapotrzebo-
wanie krowy na składniki pokarmowe w poszczegól-
nych okresach laktacji i cyklu reprodrrkcyjnego jest
bardzo zróżnicowane. We wczesnym okresie laktacji
energia zawarta w mleku znacztlię przewyższa ener
gię pobieraną w paszy. Deficyt ten pokrywany jest z
T ezęrw ener gety cznych z gromadzonych w organizm i e

w okresie zasuszenia. Dla osiągnięcia dobrego zdro-
wra oraz uzyskania maksymalnej wydajności mlecz-
nej w kolejnej laktacji kondycja krów w okresie zasu-
szenla powinna zamykac się w granicaeh około 3,5
pkt. (w skali 5-punktowej) (3). Jednak znaczny przy-
rost masy ciała przed wycieleniem przyczynia się dcl
zaburzęnia stabilności metabolicznej organizmu i nie-
kontrolowane go uwalni ania z tkanki tłuszczowej kwa-
sów tłuszczowych, jako alternatywnego źrodła ener-
gtt, Znacznę zapasy tŁuszczu, zgromadzone w okresie
zasuszenia, predystynuj ą do rozwoj u stłuszc zenia w ą-
troby, który obok poważnych następstw zdrowotnych
i produkcyjnych, wyłviera niekorzystny wpływ na pra-
widłowość funkcji rozrodczych ( 1 ).

W celu uniknięcia niepożądanego otłuszczenia lub
zby t dużej utr aĘ rczerw energetyc zny ch klow koni e c z -

na jest systematyczna kontrola stanu ich odzywienia,
z uwzględnieniem wielkości produkcji ora,z faz cyklu
reprodukcyjnego (1, 4).

Celem pracy była ocena wpłyłvu genotypu, kcłlejnej
laktacji, jej stadium oraz okresu żywtenlana kondycję
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krórv utrzymywanych w specjalizujących się w pro-
dukcj i rnl eka go spodarstwach indywidualnych.

Mateliał imetody
Badalria przeprorvadzono w 31 gospodarstwach indywi-

dualnl,cl] Zanojszczyzny. W kazdym z nich utrzymywano
nrininrutll 8 krór,r,. Oceniono ogółem 333 krowy, u których
w},konaIlo podstarvowe pomiary zoometryczne, tj. wyso-
kość lv kłębie oraz obrł,ód klatki piersiowej, na podstawie
które go o szaco\Ą,an o mas ę ci ała poszcze gólny ch zw ierząt.
Przeprorvadzono takżc clcenę kondycji wszystkich krów w
5-purrktorł,ej skali wg Wildmana i wsp, (5). Obejmowała
ona palpacyjne i wzrokowe badanle otłuszczenia wyrost-
ków kolczystych i zebrowych odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa, okolicy guza biodrowego i pośladkowej nadkul-
szowej. Kondycja 1 wskazywała na ekstremalne wychu-
dzenie klowy, 2 określano jako chudą 3 średnią 4 -
opasową a 5 zatuczoną. Z dokumentacji hodowlanej pro-
wadzoncj w gospodarstwach, wynotowano dane dotyczą-
ce genotypów poszczególnych krów, ich wydajności dobo-
wej, wieku i terminu wycieleń.

Dane liczbowe opracowano statystycznie programem
SPSS, uwzględniając następujapy model liniowy:

5, 6; 1lI 7, 8, 9; IV - 10 i dalsze; V zasuszenie);
d, - wpływ sezonu zywienia (letni w miesiącach V-X,

zimowyXI-IV);



(uc),* interakcja genotyp x stadium
1aktacji;

tab) - interakcja genotyp r kolejna
1aktacia:

e,,u, błąd losowy.
W ocenie statystycznej wykorzysta-

no testy F ix2.

Wyniki i omówienie

Spośród analizowany ch czynnt-
ków na kondycję krów istotnie wpĘ-
wał genotyp, kolejna laktacja oraz
stadium po wycieleniu. Największy-
mi rezerwami energetycznymi cha-
rakteryzowały się krowy posiadają-
ce w genotypie do 25oń genow bydła
holsztyńsko-Ęzyj skiego. Punktowa
ocena kondycji tych zwierząt wyno-
siła średnio 3,82. Mieszańce o udzta-
le genów bydła hf w granicach25,I
do 50% oraz 50,I do 7 50ń oceniono
odpowiednio na 3,6 1 oraz 3 ,46 pkt.

TaWe wysoką kondycj ą (3,7 9 pkt.)
charakteryzowała się grupa 36 krów
spośród których 13 było pochodzą-
cymi z importu czystorasowymi
holsztyno-Ęzaml, a 13 mieszańca-
mi o udziale hf wynoszącym87,5o/o.
Zwierzęta te, w porównaniu zpozo-
stĄmi geno§pami charakteryzow a-
ły się także najwyższądobową wy-
dajnością mleka (22,9 kg) oraz naj-
większą masą ciała (684 kg). Duże
rezerwy tłuszczowe tych krów wyni-
kały z faktu żywienia ich dawkami
zap ewniającymi wys oką wydaj no ś ć
mleka. Dawki te nie zawszęjednak
właściwie bilansowano pod wzglę-
dem energii i białka.

Z badah Borkowskiej i wsp. (2)
przeprowad zony chw oborach sekto-
ra publicznego wynika, że kondycja
krów wyno sząca przeciętnie 3,40 pkt
była istotnie (p . 0,0I) zależna od
genotypu. Podobnie j ak w prezento-
wanych w tab. 1 wynikach najwyż-
szabyła (3, 63 pkt) u zlvterząt o ldzia-
le do 25 i powyżej 75Yo genow bydła
hf. U mieszaicow 25,1-50'Yo wyno-
slła 3,36, a u posiadających w geno-
typie 50,1-750ń tylko 3,31 pkt. Gu-
liński i wsp. (4) oceniając kondycję
W ów z gospodarstw indyłvidualnych
stwierdzili, że poziom rezerw ener-
getycznychkrów zwiększał się wraz
ze spadkiem w ich genotypie udzia-
łu genów bydła hf.

Tab. 1. Wyniki oceny kondycji króq ich rvydajności dobowej oraz ma§y ciała (n:
333; i + s)

Objaśnienia: a, b, c istotność przy p < 0,05; A, B istotnośó przy p < 0,01.

Tab.2. Liczba (procent) krów o różnym stopniu otłuszczenia w trakcie laktacji
oraz okresu zasuszenia

Udział genów bydła hf (%):

Stadium p0 wycieleniu:

l (1, 2,3 m-c Iaktacii)

ll (4, 5, 6 m-c)

lll (7, 8, 9 m-c)

lV (10 i dalsze m-ce)

krowy zasuszone

0kres żywienia:

zimOWy

letn i

0gółem iśrednio

3,66 l0,61 |16,9u|6,4

3,73 | 0,54 19,7b 1 6,2

3,70 l0,58| 18,4 |6,4

l(1,2i 3 m-c laktacji)

ll (4, 5, 6 m-c)

lll (7, 8, 9 m-c)

lV (10 i dalsze m-ce)

zasusze n ie

0gółem i średnio

1 (1,3)

1 (1,1)

1(2,6)

3 (0,9)

6 (7,8)

3 (3,4)

2 (2,8|

2 (5,3)

1 (1,8)

14 |4,2)

30 (39,0)

27 (30,3)

20 (27,8|

7 (18,4)

7 (,l2,3|

91 (27,3)

38 (49,3)

55 (61,8)

4i (65,2)

25 (65,8)

39 (68,4)

204 (61,3)

2 (2,6)

3 (3,4)

3 (4,2|

.3 
(7,9)

10 (17,5)

21 (6,3)

77 (100)

89 (1 00)

i2 (100)

38 (100)

57 (100)

333 (100)

Objaśnienie: y2 : 33,94 (warlość statystycznie istotna przy t < 0,0 1 ).



Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy analizowanymi cechami

0bwód klatki piersiowej

Wysokość w kłębie

Masa ciała

0cena kondycii

Wydajność dobowa

1

2

3

4

5

Objaśnienie: * - istotnośc przy t < 0,0l.

Kondycja pierwiast
3,55 pkt, w IIlaktacji
nie 3,51; w trzeciej w
3,87 pkt. Na związek wieku krów ze stanem ręzerw
tŁuszĆzowych wskazuj ątabe inne badanta (2,4).

ĘchzwierzątwzrastaĘ w kolejnych okresach po !vy-
cieleniu.

Jako niekorzystny należy uznać fakt zbyt dużego
otłuszczęnia krów z asu s zonyc h. Z de cy dow aną i ch

ska, mastitls, przekręcęnia żwacza,ketozy, czy pora-
żenia

An ikikorelacjizamieszczone w
tab.3 rwiązekpomiędzykondycją

a obwodem klatki piersiowej i masą
ciała ocenianych krów Jednak kon-
dycj a nie wpĘvała na wydajność mle-
ka (r: 0,01). Zalężnośc taką stwier-
dzono w innych badaniach (2,4),

P odsumowuj ąc na\eży podkre ślić,
że w gospodarstwach produkujących
mleko należy stale kontrolować stan
ręzerw tłuszczowych u poszczego|-
nych zwierząt w stadzie. Kondycja
krów zasuszonych powinna wynosić
3-3,5, aprzedporodem nie przekra-
czac 4 punktów. We wczesnej lakta-
cji ocena ta możę obntżyc się o 0,5
do 1 pkt, a w trzecim miesiącu po
wycieleniu powinno rozpocząć stę

dawkąpokarrnową.
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Florfenikol, analog strukturalny tiamfenikolujest antybiotykiem o szerokim

spektrum dztałania nie tylko na bakterie wraźliwe na chloramfenikol takie jak

Psleurellą multocida, P haemolytica i Haemophilus somnus) ale też w stosun-

kun do niektórych szczepów bakterii opomych na chlorfeniko| jak Escherichia

coli, Salmonella Ęphimurium |lb Staphylococcus aureus. Farmakokinetyczne

cechy florfenikolu określono u 6 zdrowych prosiąt w wieku 12 tyg utrzymy,wa-

nych w cyklu 1ż godz. dzień i 1ż godz. noc. Antybiotyk zastosowano albo w

iniekcji domięśniowej w dawce i2 mg,&g masy ciała, per os jednorazowo w

dawce 12 mg,&g lub przez okes 3 dni w paszy w ilości 250 mg/kg Per os lek

podano w specjalnie przygotowanych granulkach. Antybiotyk dobrze wchłaniał

się z przewodu pokarmowego przy czym jego dostępnośó po podaniu per os oraz

w iniekcji była podobna. Dobrze też wchłaniał się z paszy osiągając poziom w

plazmie w granicach 2-6 pglml. Ten poziom przewyższŃ minimalne stężenie

hamujące wzrost bakterii które najczęściej powodują choroby u świń.
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