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W Polsce obserwuje się stosunkowo szybki proces
doskonalenia krajowego bydła w oparoiu okrzyżowa-
nie z rasąholsztyńsko-fryzyjską. W przypadku krzy-
zowania w o należy oczekiwać wzrostu
wydajności mieszańców kolejnych poko-
leń. J-ednak dania, rn.in. Gnypa i wsp. (3),

wskazująna t tylko u mtęszańcow z
50 i 75 proce genów rasy hf, nato-
miast krowy łem już im ustępują,

przypadkul<rz ia-
łego z odmian aj-
ności mieszań ią-
gany przy udziale 87 ,5o^, a z odmianą,tzraelską7 5Yo

genów tych odmian.
Badano też tnne, wpływające na efektywność pro-

ność życiowa. Znaczenie tych parametrów podkreśla-

ją Krencik i Łukaszewtcz (7) or 8), wg
którego życloxva wydajność kr si€ać
minimum 24 tys. kg mleka, co 4-1et-

niemu okresowi ich uzytkowania. Skrócenie tego okre-

zwiększonym ich brakowaniem (2) oraz skrócenie
okresu uzytkowanta(4,5,9, 11-13). Zuwagt na sto-

sunkowo niską odzie dztczalnośc tej ostatniej cechy (7,

14) i niewielkie szanse na uzyskanie jej poprawy po-
przez ukierunkowaną selekcj ę, dużą uwagę należy
rwróció na doskonalenie warunków użytkowania krów,
tak by sprzyjały one przedłuzeniu ich okresu produk-
cyjnego. W grę wchodzączynniki natury weterynaryj-
no-zootechnicznej, przede wszystkim prawidłowe ży-
wienie i pielęgnacj a orazbieżącakontrclla stanu zdro-
Wra.

W odróżnieniu od większości publikowanych prac,
których wyniki obejmują analizę wydajności mlecz,
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takiego krzyżowania w stadzie pro-
dukcyj nym o sukcesyłvnie zwiększa-
nym udziale genów rasy hfw geno-
typie użytkowanych krów.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w stadzie

Iiczącym ponad 700 krów rasy czafilo-
białej o wysokim poziomie produkcyj-
nym (aktualnie powyźej 7000 kg mle-
ka), doskonalonym od 1976 I. w opar-
clu o krzyżowanie wypierające z rasą
ho 1 sztyńsko -flyzyj ską. Krorłry llTzy my -

wane były w fermie systemem kombi-
nowanym w okresie szczytowej wy-
dajności na stanowiskach wiązanych,
później w oborach wolno wybiegowych.
Warunki utrzymania i uzytkowanta (Zy-

wienie wg nonn Instytutu Zootechniki,
TMR) należy Llznac za prawidłowe, o

czym świadczy poztom wydajności
mlecznej. Przedmiotem badań było
kształtowanie się parametrów uźytko-

Ryc. 1. Udział genów rasy hf w genotypie krów (A) oraz długość użytkowania (B)
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Ryc. 2. wydajność na rok użytkowania (z wyłączeniem krów wybrakowanych rv

trakcie I laktacii)
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wycb (wydajności mlecznej w przeliczeniu na rok użytko-
wania, wydajności życiowej i długości uzytkowania) grup

krów wstawianych w ramach reprodukcji stada w kolej-
nych latach 1979-94. Uwzględniono w nich wyniki uzy-
skane do końca 1,999 r., tj. do końca okresu uzytkowania
wszystkich wstawionych wcześniej krów. W sumie bada-
niami objęto 16 grup krów odpowiadających terminowi
(rok) wstawienia do stada (łącznie 2448 sztuk). Ponadto
dokonano analtzy powyższych parametrów dla czterolet-
nich okresów badanego szesnastolecia, porównuj ąc rożni-
ce pomiędzy średnimi za pomocą analizy wariancji i testu

Duncana. Z lwagi na stosowaną w obrębie stada zasadę

wczesnego brakowania pier-wiastek nie osiągających rvy-

maganej wydajności, wyodrębniono grupy krów wyelimi-
nowanych z produkcji w ciągu pierwszych 200 dni lakta-

cji, wyłączając je tym samym z analiz wydajności krów
pozostałych.

Wynikii omówienie

Kształtowanie się badanych parametrów użytko-
wych krów wstawianych w ramach reprodukcji stada
w poszczęgólnych latach objętego badaniami okresu
prŹedstawióno na ryc. I-4.IJdział genów rasy hf w
genotypie kolejnych roczników krów wskazuje nakon-
Ś ekw entną r e a\izacj ępro gf amu Ił zy żow ani a wyp i era-
jącego, skutkiem częgoudziaŁgenów tej rasy wzrósłz
18%w 1979r.doprawie 90ońw 1994r. (ryc. 1).Wzro-
stowi temu towaruyszyło sukcesywne skracanie się
okresu użytkowania krow, aż do poz1,omu 2,56 lat w
przypadku rocznika 1994. Potwrcrdza to wyniki ba-
dań i spostrzeżenia innych autorów (3-5, 13), ktorzy
zwracająrównteżuwagę na sklacanie się okresu uzyt-
kowania krów o wysokim udziale genów rasy hf. Nie
można oczywiście nad tym problemem przejśó do po.
rządku dziennego, gdyż jak to podkreśla Reklewski
(8), nazbyt krótkie użytkowanie krów jest przyczyną

niezadowal aj ąc ej e fektywno ś ci chowu by dŁa, nawet
wydajności mlecznej. W tym przy-
kcji mleka obciĘany jest zbytnio
jałowic potrzebnych do reproduk-

ej mieszań-
oczlłvista,
u mieszań-

cow z wysokim y hf musi stano-
wić powód do gł zynamożetkwić
w trudnościach s odnośnie warun-
ków środowiskowych (żywienia) w stosunku do zwie-
r ząt o wys okim potencj ale pro dukcyj nym, c o ruczej w

ktu nie miało miejsca. Inny
spekty natury hodowlanej,
wyUOr Uutra1 ów o dostateóz-

się wskazywać na niedociągnięcia w tymwzględzie.
Jak z nich wynika, od 1989 r. stado reprodukowano
pierwiastkami o niższej, od pierwiastek z lat poprzed-
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Ryc. 3. Procent pierwiastek wybrakowanych rv I laktacji (A), w tym do 200 dni

doju (B) oraz wydajność FCM pierwiastek za 305 dni doju (C)

ceptowania. Jak wynika z ryc. 4, po
nieregularnym wzroście wydajności
Ąciowej w latach l979-83,od 1987 r,

następuj e sukcesywny jej spadek, do
20 Ęs. kg mleka, w tym 787 kgtłusz-
czl t 637 kg białka. Jest to niecałe
5 4% wy dajności zyciowej uzyskanej
ptzęz krowy, w większości pokole-
nia F 1, wstawione do stada w 1983 r.

Powodem tego bardzo niekorzystne-
go zjawiska, stawiającego pod zna-
kiem zapytania rentowność produk-
cji, jest znacznę skrócenie okresu
użytkowania krow.

Dla uzyskania pełniejszego obra-
zu mtan zachodzących w badanym
stadzie, Qelem wyeliminowania wa-
hań rccznych, porównano kształto-
wanie się wskaźników użytkowych
krów wstawianych do stada w ra-
mach reprodukcji, w okresach czte-
roletnich. Wynik przedstawia tń. I .

Krowy rozpoczynające produkcję w
ostatnim czteroleciu (o najwyższym
udzialę genów rasy hf) wycielały się
po raz pierwszy o około 1,5 miesią-
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Ryc. 4. Wydajność
laktacii)
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życiowa (z wyłączeniem krów wybrakowanych rv trakcie I

Tab. l. Kształtowanie się cech użytkowości mlecznej krów ocielonych w kolejnych okresach czteroletnich (x + s)*

objaśnienia: a, b, c róznice pomiędzy średnimi w koltrmnach zaznaczone tymi samymi literami są istotne na Poziomie P > 0,05;

*bóz pierwiastek wybrakowanych w okresie pierwszych 200 dni laktacji

niej wartości wyprodukowanego mleka i jest do zaak-

capożniej od swoich poprzedniczek, krócej byĘ użyt-
kowane, nte wykazaĘ o czekiwane go wzro stu wydaj -

ności w przeliczeniu na rok użytkowania i znaczntę
im ustępowały (prawie o 6 tys. kg mleka) pod wzglę-
dem wydajności życiowej.

podsumowanie



należy lznaćpilne śledz enle przyczyn przedwczesne-
go brikowania krów i możliwie skuteczne ich elimi-
nowanle,
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