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Wielkośó wymion krów czarno- i czerwono-białych
w aspekcie ich przydatnoŚci do doiu maszynowego
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U krów mlecznych kaliber ctila, a w szczególności
budowa wymienia, ze wzg\ędu na wymaganta zwtą-
zane zdojem masz}Tlowym iutrzymaniem stanu zdro-
wotnego krów jest batdzo ważnącechą hodowlaną i
uĄrtkową. W praktyc zn ej ho dowl i by dła pt zy jmuj e s i ę,
że do doju maszynowego najbardziej poządana odle-
głość wymienia od podłogi wynosi ż50 cm, długość
strzyków 5-8 cm przy zachowaniu ich średnicy w gra-
nicach od2,5 do 3,2 cm (10). Wady budowy wymie-
nia i strzyków utrudniają dój maszynowy lub nawet
go uniemożliwiają. Strzyki zbyt cienkie lub zbyt krór
kie powodują odpadanie aparatu udojowego; strzyki
nadmiernie grube Iub zbY długie są mocno uciskane
przez kubki udojowe, co moze skutkować uszkodze-
niem gruczołu mlekowego. Wymię obwisłe utrudnia
dój maszynowy i wszelkie zabiegi zoohigienicznę oraz
czynt je mniej odpornym na wszelkię ]Jrazy mecha-
nicznę. Ponadto dojenie krów z wymionami obwisĘ-
mi stwarza możliwość zuieczyszczenia kubków udo-
jowych i wciągania zanieczyszczęn do mleka.

W procesie doskonalenia krajowego pogłowia by-
dłaczamo- i czerwono-białego do poprawy cechlzyt-
kowości mlecznej, w tym budowy wymienia, uryko-
lrysĘwane sąbuhaje holsztyńsko-Ęzyj skie, repręzęrF
tujące rasę wybitnie mleczną. Badania wielu autorów
wskazują na dodatni zlvlązek pomiędzy cechami bu-

doorry a wydajnością mleczną(6, 9, 11, 15). Dla wła-
ściwej organtzacjt i sprawnego wykonywania doju
maszynowego w fermach bydłamlecznego zwraca się
szczególnąuwagę na przydatnośó krów do doju ma-
szynowego. Wśród hodowców (3, 4, I7, 12, I 6) panu-
je przekonanie, że krouy czerwono-białe w porówna-
niu do rówieśnic czano-biaĘch, cechuje gorsza bu,
dowa wymienia i z§v lązana z tym mniej zadow ala1 ąc a

zdolno ść wydoj owa. Zaob s erwowano wyra żny wpŁyw
genoĘpu bydła mlecznego na warlości ocen ogólnych
zatyp i budowę ciaławyrażonych w skali 100 pkt (w

Ęmza budowę wymienia 50 pkt.), Ogólna budowa
ciała oceniona była jako dobra tylko u J,60ń mięszai-
cow z niskim (<ż5%;) udziałem genów bydła rasy hf,
podczas gdy analoglczny odsetek krow z wysokim
(> 15%) udziałem genów bydłarasy hf wyniósł w kla-
sach dobra tbardzo dobra 40,5Yo (6). Wymię oce-
niane jako dobre i doskonałe posiadało odpowiednio
2I,6 i 0,2Yo spośród 23 432 pierwiastek czarno-bia-
Ęch poddanych ocenie (15). Prz7Ąoczone wyniki ba-
dań świadczą o ogromie pracy hodowlanej ,która cze-
ka jeszcze hodowców bydła mlecznego.

Celem badań była ocena przydatności krów cza:no-
i czerwono-biaĘch z tożnym udziałem genów bydła
rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej do doju maszynowego w
stadzie o wysokim poziomie produkcyjnym.



Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 97 krowach czamo- j czer-

wono-białych z rożnym udziałem genow bydła rasy holsz-
tyńsko-Ęzyjskiej (hf) uzytkowanych w stadzie o średniej
rocznej wydajności około 10 000 kg mleka, w jednym z
czołowych gospodarstw specjalistycznych zlokalizowanych
w pohrdniowo-zachodniej Polsce.

Krowy przez caĘ rok utrzymyłvano systemem alkierzo-
wym, wolnostanowiskowym. Dawki pokarmowe dla krów
(3 gupy z},wieniowe) w łm gospodarstwie bilansowano
w zalezności od ich potrzeb bytowych i produkcyjnychprzy
uzyciu mieszanek pełnoporcjowych tzw. TMR (Total Mi-
xed Ratio). Dój przeprowadzano trzykrotnie (początkowy
okres laktacji do 150 dni) i dwukrotnie (okres laktacji po-
wyzej 150 dni) w ciągu doby, w hali udojowej typu ,,bok w
bok" Euro Para]lel lrrmy Delaval,

Badanie wielkości wymion i strzykow przeprowadzono
między 90 a I20 dniem laktacji (około 100 dnia). Pomia-
rów wymienia dokonywano jednorazowo za pomocąprzy-
rządów zoometrycznych tuż przed rozpoczęciem doju po-
łudniowego. Badano następujące cechy wymion (w cm):
długość podstawy, szerokość przednia, głębokośc przed-
nia, odstęp strzykow przednich i tylnych, odstęp boczny
strzyków, długość strzyków przednich i tylnych oraz odle-
głość wymienia od podłoża.

Przy rozpatrywaniu poszczególnych elementow budo-
wy wymion uwzględniono dwie gTupy rasowe - czamo-
białe (cb) i czetwono-białe (czb) oraz dwa genoĘpy krów

- < 15o^ (A) i >15% genów bydła rasy hf (B).
Obliczono warlości średnie (x ) oraz standardowe od-

chylenia (s). Uzyskane wyniki opracowano statystycznie
stosując test t-Studenta, przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie

W tab. 1 podano różntce w budo-
wie wymion krów czarno- i czerwo-
no-białych . Ana|iza porównawcza
wykazała dużą poprawność cech
morfolo gic zny ch wymienia bada-
nych krów. Spośrod wyróżnionych w
pracy 2 wp rasowychnajlepiej zbu-
dowane wymiona i najbardziej przy -

datne do doju maszynowego posia-
dĄ krowy czarno-białe; wyniki te
świadczą o ostrzejszej (skuteczniej-
szej) i wcześniej zapoczątkowanej
selekcji skierowanej na te cechy u tej
rasy krów. Wymiona krów czarno-
biĄch, w porównaniu do rówieśnic
cz erwono -b iŃy ch, char aktery zowały
się korzystniej szymi wartościami
cech wymienia: wyższą odległością
podstawy strzyków przednich i tyl-
nych od podłoża (rożnicaprzy p <
0,01 wynosiła odpowiednio 10,03 i
I1,650/0), mniej szą głębokością wy-
mienia (różnica przry p < 0,01 wy-
nosiła 6,5 6oń), mniej szym odstępem
strzyków przednich i tylnych (rożnt-

ca odpowiednio przy p < 0,05 orazp < 0,01 wynosiła
I O,] 9 i 23,9 0o^) . Warto ści pozo stĄch analizowanych
elementów budowy wymion byĘ staĘstycznie podob-
ne.

Powodzenie doju maszynowego zależy także od
korzystniej sza) w wielkości
- i czerwono-biaĘch przed-
łl"ych (odpowiednio o 1,03

i 1,08 cm), ale przekrój przednich i Ęlnych strzyków

c ech ustęp uj ą znacznie rówie śn tcom czamo -biĄm.
Jędnakże wartości benvzględne badanych cech budo-
wy morfologicznej wymio
znacznie lep sze od warto ś ci
autorów (4, 12, 14-16). Na

przednich zmalaĘ odpowiednio o 0,7 i 0,8 cm, a tyl-
nych-o0,6i0,8cm.

Najbardziej
wymienia, z p
ka i łatwości j
od stanowiska. Wartości tej cechy u krów czarno-bia-

Ęch w przeciwieństwie do rówieśnic czerwono-bia-
łych, bardziej spełniały oczekiwania hodowców w

Tab. 1. Różnice w budowie wymion królv rasy cb i czb

Liczebność (szl.)

0dległość shzyków tylnyth od stanowiska

0dległość slrzyków przednich od slanowiska

Długość strzyków przednich

Długość slrzyków tylnych

Grubość strzyków przednich

G rubość slrzyków tylnych

0dstęp przednich slrzyków

0 dslęp tylnych strzyków

0dstęp boczny strzyków

Głębokość przednia

Długość zawieszenia

Szerokość przednia

48

51,42

51,85

5,93

4,90

2,96

2,96

,l9,27

1 0,46

1 3,73

28,52

44,g2

37,62

7,28

6,68

1,02

0,83

0,26

0,32

4,39

3,68

2,33

3,28

4,24

4,17

49

45,43

46,65

6,01

4,93

3,02

3,07

21,35

12,96

13,49

30,39

46,16

39,22

6,42

5,99

1,13

0,90

0,24

0,27

4,32

3,55

1,90

3,1 1

4,47

4,75

5,99 * *

5,20 * *

-0,08

_0,03

-0,06

-0,1 1

-2,08-

-2,50 * *

0,24

-1 ,87**

-,1,24

-1,60

11 ,65

10,03

1,35

0,61

2,03

3,72

10,79

23,90

1,75

6,56

z,76

4,25

Objaśnienia: * rożnica statystycznie istotna przy p < 0,05, ** przy p < 0,01.
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Liczebność (szl,)

0dległość stnyków lylnych od slanowiska

0dległość strzyków przednich od stanowiska

Dłu9ość slnyków ptzednich

Długość slrzyków tylnych

Grubość strzyków przednich

Grubość sllzyków tylnych

0dstęp przednich sltzyków

0dstęp tylnych sirzyków

0dstęp boczny stnyków

Głębokość ptzednia

Długość zawieszenia

Szerokość przednia

35

43,60

45,06

5,81

4,87

3,07

3,11

22,46

13,17

14,11

30,29

46,34

38,97

5,43

5,14

1,03

0,82

0,22

0,30

4,65

3,58

1,74

3,04

3,46

4,87

62

51 ,10

51,58

6,06

4,94

2,95

2,96

19,11

10,90

1 3,32

29,00

45,10

38,1 3

6,80

6,32

1 ,01

0,84

0,28

0,32

3,76

3,50

2,57

3,33

4,59

3,73

-7,50*

-6,52 -

-0,25

_0 ,07 
*

0,12*

0,15-

3,35-

2,27*

0,79

1,29

1,24

0,84

17,20

14,47

4,30

,l,44

3,91

4,82

14,91

17,24

5,60

4,26

2,67

2,15

Tab. 2. Różnice w budowie wymion krów z niższym (<,75"A) i wyższym (> 75oh) udzia-
łem genów bydła rasy hf

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab. 3. Średnie wartości długości i grubości strzyków oraz odległości llymienia od sta-

nowiska w za|eżności od genoĘpu krów (A -< 75uń,B->75oh genórv bydła rasy hf)

Wtab. 2 podano wyniki pomia-
rów zoometrycznych wymion w
za\eżno ści o d g enotyp l zw iet ząt.
Z punkn widzenia przydatności
krów do doju maszynowego war-
tości badanych cech budowy
morfolo gic znej wymio n zw IęTząt
z wyższym (> 7 5%) udziałem
genów bydła rasy hfbyĘbardziej
zbltżone do norm uz naw any ch za
prawidłowe niż u krów z niższym
(<75%) udziałem genów bydła
rasy hf. Stwierdzono istotny
(p .0,05, p < 0,01) wpĘrv ge-
notypu na wartości ważniejszych
cech zewnętrznej budowy wy-
mienia. Wymiona Wow z wyż-
szym (> 75oń) udziałem genów
bydła rasy hf, w porównaniu do
rówieśnic z ntższym (< 7 5%)
udziałem genów bydła rasy hf.
char aktery zowały s i ę wi ęks z ą o d-
ległością podstawy strzyków
plzednich i tylnych od podłoża
(rożnlcapr7ryp < 0,01 wynosiła
odpowiednto 14,47 i I7,20oń),
większą długością strzyków tyl-
nych (różnicaprzy p < 0,01 wy-
nosiła I,44oń), mniejszą grubo-
ściąstrzyków przednich i §lnych
(rożnica przy p < 0,05 wynosiła
odpowiednio 3,91 i 4,280ń) oraz
większym odstępem przednich i
tylnych strzyków (różnlca przy
p < 0,01 wynosiła odpowiednio
I4,9I i I] ,24oń). Wartości pozo-
stałych analizowanych elemen-
tów budowy wymion krów obu
grup charakt eryzow ało znaczne
wyrównanie.

Wyniki otrzymane w bada-
niach własnych i uzyskane przęz
innych autorów wykazująpełną
zgodność doĘ czącą pozfiwne-
go wpĘwu Ł,rzyżowania wypie-
rającego bydła ras krajowych cb
i czb rasąhf na budowę morfolo-
glcznąwymienia (6, 7, 9, 14, 16),

Na przykład w badaniach Gulińskiego (6) wymiona
krow z wysokim udziałęm genów bydła rasy hf od-

u bydła czarlo-btaŁego od 48,6 (7) do 59,2 cm (9). W
badaniach Seykory i wsp. (I3),przy analtzie budowy
wymion na podstawle7604 pomiarow u krów rasy hf,
średnia odległość wymion od podłoża uksztahowała
się na poziomie 51.5 cm,

znaczaĘ się najdłuższą podstawą obwodem, głębo-
kościąi byĘ najwyżej oddalone od stanowiska;różni-

ości tych e,3łił3ł, o

W tab. 3 podano średnią długość i grubość strzy-
ków oraz odległość strzyków od stanowiska u krów o

r ożny ch genoĘp ach w p o szczegó lnych pr zedziaŁach

x I

Długość strzyk(

< 5,0

5,1-6,0

> 6,1

Grubość strzykt

< 2,8

2,9-3,0

>56

0dległość wyn

<45

46-50

51 -55

>56

28,57 
] 

4,58

40.0 5,75

31.43 | z,oo

lW

I zz,aa ] as
37,1Ą L z,ss

I oo,oo | ,,rn

lienia od stanowiska

1 9,35

43,55

37,1 0

38,7,|

33,87

21,42

4,71

5,80

7,09

2,69

2,99

3,31

71,43

25,71

2,86

25,71

25,71

48,58

4,46

5,64

7,00

2,77

3,00

3,34

72,58

24,19

3,23

41,93

25,81

32,26

4,55

5,77

7,50

2,66

2,99

3,33

39,64

47,85

53,40

57,89



Wnioski

1. W hodowli krów czamo-biŃych, w porównaniu
do rówieśnic czerwono-białych, należy oczekiwać

ozytyłvnych) zmian w budowie
eniu wymi enia, r ozmięszczęntl
Ęlnych oraz długości strzyków
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