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wpływ intensywności żywienia iałówek w okresie
wzrostu i dojrzewania płciowego na wybrane cechy

użytkowości rozrodczei
KRzYszToF BlLlK, PloTR GoGoL*

ZakładZywieniaZwierząl,*Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząl lnstytutu Zootechniki,32-083 Balice k. Krakowa

Bilik K., Gogol P.
The effects of intense feeding of heifers during glowth and sexualmaturation on selected reproductiue ttaits

Summary
The study investigated intense feeding of Black and White heifers (with a high Holstein-Friesian inheritance) during

sexual maturation and its effects on the size and morph ological structure of ovaries at 12 months of age as well as selected
reProductive perf0rmance traits. At 6 months o|d,33 heit'ers were assigned to three equal groups of I1 animals each.
Three feeding levels were applied from 6 to l0 months (first period) and from 11 to 12 months of age (§econd period): in
grouP K (control), thc level recommended by IZ-INRA standards (2001) for a weight gain of 700 g/day; in group D, a level
of 20o/o lower than in the first period and 20oń higher than in group K; in group W, a 20To higher level in bołh periods
than in group K. From 13 months of age to 3 weeks before calving, all the heifers łvere fed to achieve a weight gaiń of 700
g/daY. The chemical composition of the fccd, growth rate, and selected parameters of reproductive perfórmlance were
recorded both in the n'eifers and primiparou§ cows. The size and morphological structure of the ovaries were determined
using ultrasonograph at l2 months of age. The resrrlts obtąined indicate that, when compared to Polish IZ-INRA stan-

of age; subscquent reproductive performance and growth
ing their l'eeding during sexual maturation.

Wiek dojrzałości płciowej jałówek i związany ztym
stan czynnościowy jajników uwatunkowany jest ge-
netycznie,jednak wiele innych czynników moze go
przyspieszyć lub opóźnić (3).Z czynników środowisko-
wych zasadniczy wpływ nazróżnicowanie wieku doj-
rzałości płciowej jałówek w obrębie tej samej rasy
wywiera poziom żywienta i związane z nim tempo
wzrostu (I2). Przy obfitszym żywieniu i większych
dziennych przyrostach masy ciała, obnl,ża się wiek
uzyskania dojrzałości płciowej (I5). Zbyt intensywne
żywienie energetyczne w okresie dojrzewania płcio-
wego i dzienne przyrosty masy ciała odbiegające od
optymalnych dla danej rasy, mogą wpływać na nad-
mierne otłuszczenie gruczołu mlekowego i zahamo-
wanie rozwoju tkanki wydzielniczej (parenchymy), a
przez to na obniże y-
dzielniczych wym o-
ziomżywieniai zb w
tym czasie, opoźntawiek dojrzałości płciowej, repro-
dukcji i pierwszego wycielenia (5, 8, 12, 13, 19). In-
tensywność żywienia i tempo wzrostu jałówek remon-
towych mają wpływ nie tylko na cechy użytkowości
rozrodczej i mlecznej, ale takżę na efektywność eko-
nomiczną wychowu i użytkowania mlecznego krów
(1,5,7, 8).

Reakcja jałówek różnych ras mlecznych na poziom
zastosowanego żyr,vienia w okresie dojrzewania płcio-
wego nie jest jednakowai zależv prawdopodobnie od

geneĘcznie uwarunko wanych cech o s obn iczy ch zw ie -
rząt danej rasy, mających wpływ na fizjologicznąre-
gulację rozwoju gruczołu mlekowego (15, 17). Obec-
nie w kraju większość wysoko wydajnych krów mlecz-
nych stanowlązwierzęta rasy czamo-białej z wyso-
kim udziałem genów bydła rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej.
Nie ma aktualnie wyczerpujących danych odnośnie
wpływu p o zi omu ener gety czno -b iałkowe go żywi enia
jałówek tych mieszańców w okresie dojrzewania płcio-
wego na rozwoj jajników i wskaźniki użytkowości
rozrodczej.

Celem badań było określenie wpływl zrożnicowa-
nego poziomu energii i białka w dawce pokarmowej
dla jałówek rasy czanro-białej (z wysokim udziałem
genów bydła rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej) w okresie
wzrostu i dojrzewania płciowego na wielkość i stan
morfologiczny jajników w wieku 12 miesięcy oraz
wybrane cechy użytkowoś ctrozrodczej tych zwierząt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzollo na 33 jałówkach rasy czamo-

białej (o średnirrr udziale genów bydła rasy hf 82,9oń) w
okresic od ukończenia 6 miesiąc a życia do 100 dnia lakta-
cji (tj. do około 31-32 miesięcy życia).Zwierzętaprzydzie-
lono do 3 analogicznych pod względem gcnotypu, wieku i

masy ciała grup (po 11 sztuk), w których w okresie od 6 do
10 (pierwszy okres) i od 1l do 12 (drugi okres) rniesiąca
życia stosowano trzy różne poziomy żywienia cnergctycz-



no-białkowego: w grupie K (kontrolnej) zalecany przez
normy TZ-INRA (2001) przy przyroście masy ciała 700 g/

dzleń,w grupie D niższy o 20oń w pierwszym okresie, a

następnie o20oń podwyższony w stosunku do grupy K, zaś

w grupie W wyzszy w obu okresach o 20oń w stosunku do

grupy K.
Od 13 micsiąca życia do 3 tygodnia przed wycieleniem,

wszystkie jałówki
lającąna uzyskan
Następnie jałówk
krów pierwiastek
szczyc7ę laktacji wyniesie 35 kg mleka na dzień-

Podstawowy skład chemiczny pasz określano według
metod standardowych (10), Na tej podstawie wyliczano
niektóre wskaźniki wartości pokarmowej według normlZ-
INRA i ustalano skład dawek pokarmowych, posługując
się programem komputerowym (INRAtion l INWAR, l998).
Masę ciała zwieruątokreślano na poczaJku doświadczenia,
co miesiąc w okr-esie wychowu jałówek, po zakończeniu
każdego okresu dośwjadczenia oraz w siódmym dniu przed
i po wycieleliu. Zwierzęta ważono zawsze rano, o te.1 sa-

lnej porze. przed podanietn paszy,
Po zakończeniu drugiego okresu doświadczenia, w wie-

ku około 12 miesięcy (w przypadkowo wybranym dniu pod

koniec września), 21 losowo wybranych jałówek (po 7 z
każdej grupy) poddano badanion ultrasonograficznym w
celu określenia wielkości i stanu morfologicznego jajni-
ków. Posługiwano się aparatem typu CS 9l00 Oculus (Pic-
ker lnternational GmH, 3ż339 Espelcamp, Niemcy), wy-
p
o
p
c

napr nlpu-
lacji i jaj-

nikó (dh-
gość i szerokość) jajnika prawego i lewego oraz liczbę i

po]nocy obsługi, ciężki przy pomocy lekalza weteryllatii
(l3), Jałówki, u których po dwukrotnym zabiegu pfzcno-
szenia zarodków nie stwierdzono ciaEy, przeznaczano do

unasieniania.
Krowy pier-wiastki poddawano zabiegowi unasieniania

po trpływie co najmniej 60 dni od wycielenia. Dla określe-
nia efektywności ich unasieniania ustalano datę wykona-
nia picrwszego zabiegu po wycieleniu, przestój insemina-
cyjny, liczbę zabiegów/ciążę oraz procent cielności; w tym
po pierwszym zabiegu.- 

Obliczenia statystyczne przepIowadzono nretodą jed-

noczynnikowej analizy wariancji, wykorzystując pakiet
komputerowy SAS (]989). Wyniki dotyczące procentu

cielności jałówek po pierwszym zabiegu unasieniania lub
przenoszenia zarodków, a u krów pierwiastck po pierw-
szym zabiegu unasieniania analizowano testcmxr. Różni-
ce pomiędzy grupami określano za pomocąwielokrotnego
testu rozstępu Duncana. Odchylenie standardowe dla błę-
du oznaczono dużynri literami RMSE. Brak RMSE ozna-

cza, że wyrików nie analizowano testem SAS, W tabelach po-

dano ponadto przy każdej ze średnich badanych cech ($
wartość odchylenia standardowego (s).

Wyniki i omówienie

średnicę pęcherzyków j ajnikowych,
Do rozrodu zakwalifikowano wszyst-

kie jałówki. Inselninowano 6 jałówek
(po 2 w każdej grupie), a 27 wykorzy-
stanojako biorczynie zarodków (po 9 w
każdej grupie), Stosowano zarodki mro-
zone, po dwa na każdy zabieg. Jałówki
rozpoczynano unasieniać lub wykorzy-
stywac jako biorczynie zarodków po
osiągnięciu przez nie 17 miesiąca zycia
i masy ciała co najmniej 390 kg.

Dla scharakteryzowania uzytkowości
r ozr odczej j ałówek okreś lano liczbę za-
biegów (unasieniania lub transferu za-
rodków) do uzyskania ctĘy, procent
cielności; w tym po pierwszym zabie-
gu, tzw. przestój inseminacyjny (tj, czas
w dniach od wykonania pierwszego za-
biegu do uzyskania ciąży) oraz wiek i
masę ciała przy pierwszej rui, zacie|e-
rriu i wycieleniu. Notowano rowniez
przebieg porodu według kwalifikacji 3-
stopniowej: spontaniczny bezpomo-
cy obsługi, lekki przy umiarkowanej

objaśnienia: *w 7 dniu przed i po wycieleniu; a, b, A, B -- średnie oznaczone małymi

liteiamirózniąsię istotnie przyP < 0.05, dużymi przyP < 0,01;RMSE odchylenie

standardowe dla błędu

Tab. 1. Masa ciała i dzienne przyrosty jałówek (i + s; n: ll)

Masa ciała
(ks )

Dzie n ny
przyrOsl

masy ciała
(ks)

p oczątkowa

po 1. okresie

p0 2 0klesie

w wieku 18. miesięcy

w wieku 24, miesięcy

przed wycieleniem*

po wycieleniu*

w 1. oklesie

w 2 okresie

za 1. i 2.okres

od'l3 do 18 miesiąca życia

od 19 miesiąca życia do

wycielenia

209,0 t'l5,2

288,8ab t 27,3

332,'l ł 29,1

43Ą,3 ł21,7

554,7 x 23,7

635,6 t 28,5

568,0 t 30,5

0,688Aa t 0,08

0,709B t 0,06

0,699A t 0,06

0,625A t 0,07

0,662 t 0,09

209,3 t 17,'l

271,1b t 33,5

323,2 t 33,8

430,9 t 31 ,2

558,9 t 25,2

644,0 t 30,'l

576,2 ł 29,3

0,5338b t 0,10

0,854A t 0,07

0,647A t 0,05

0,657A 
= 

0,05

0,696 t 0,11

209,1 t 15,8

301,5a t 31,3

352,3 t 30,3

443,8 t 30,1

562,9 ł27,3

631,0 ł 27 ,2

557 ,7 ł 32,2

0,794Ac t 0,09

0,833A t 0,06

0,8138 t 0,07

0,5588 t 0,06

0,683 t 0,09

26,37

32,66

34,11

26,55

25,33

28,55

31,4Ą

0,099

0,057

0,059

0,067

0,096
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ki zywione w pierwszym okresie na niskim poziomie
(grupa D), nie zdołały w trakcie drugiego (trwającego
dwa miesiące) okresu intensywnego żywienia całko-
wicie zrekompensować swojej masy ciała, w porów-
naniu z rowieśnicami żywionymi w obu okresach do-
świadczenia zgodnie z normami IZ-INRA (grupa K).

Jednakze dzięki kompensacji wzrostu i wyższym
dziennym przyrostom masy ciała w trakcie dalszego
wychowu, dorównały one w wieku 18 miesięcy masą
ciała jałowkom żywionym standardowo (grupa K), a
w wieku 24 miesięcy, jałówkom zywionym intensyw-
nie w pier-wszym i drugim okresie doświadczenia (gru-

pa W). W innych badaniach (2,II,
12) wykazano, że kompensacyjny
wzrost j ałówek rasy holsztyńsko-Ę-
zyjskiej w wyniku zrożnicowanego
żywienia (niższego o około 15-20%
przedtwyższego o20-250ń po okre-
sie dojrzałości płciowej) wpływa
również na lepszy rozwój tkanki
wydzielnic zej (parenchy-y) wymie-
nla oraz wyższą (o około 10-16%)
wydajność mlecznąw czasie laktacj i.
U jałówek zywionych według tego
systemu stwierdzano także wyższą
zawartość DNA, RNA i blałka cał-
kowitego w miąższu gruczołu mle-
kowego, niż u zwiętząt żywionych
standardowo (2, 11).

Dane dotycząaę wielkości jajni-
ków oraz liczby i średnicy pęcherzy-
ków jajnikowych w 1 roku życia (tń.
2) wskazuj ą że bez względu na za-
stosowany poziom żywieniaw okre-
sie od 6 do 12 miesiąca życia, u
wszystkich badanych j ałówek rozwój
j aj ników nie odbiegał od fizjolo gicz-
nej normy. Wprawdzie u jałówek ży-
wionych intensywnie w tym czasie
(grupa W) zanotowano w 12 miesią-
cużycia istotnie większe (P < 0,01)
wymiary jajnika prawego niż u ró-
wieśnic z pozostałych grup (D i K),
to jednak w wymiarach jajnika lewe-
go oraz w wielkości i liczbie pęche-
rzyków j ajnikowych, nie stwierdzo-
no pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi istotnego zrożnicowania (P >

0,05). U większości badanych jałó-
wek stwierdzono na jajnikach po 1-
3 sztukpęcherzykow duzych o śred-
nicy 9- 1 5 mm oraz od kilku (3-7 szt.)
do kilkunastu (12-16 szt.) małych
pęcherzyków o średnicy 3-8 mm.
Obecność ciałka żołtego wykazano
u czterech jałówek z grupy D, pięciu
z grupy K i sześciu z grupy W. Wy-
niki badań dotyczące wielkości jaj-
ników oraz średnicy pęcherzykow
j aj n ikowych kore sp on duj ąz r ęzulta-
tami innych badań (16), przeprowa-
dzonych na jałówkach ras mlecz-
nych. Jak wiadomo, po osiągnięciu
przez jałówki dojrzałości płciowej

g

Tab,2. Wymiary i stan morfologiczn.v iainików jałówek w rvieku 12 miesięc_v (x + s;
n:7)

Wymiary jajników
(mm)

Wymiary jainika
prawego (mm)

Wymiary jainika

lewego (mm)

dłu goś ć

sze rokoś ć

dłu goś ć

sze rokoś ć

dłu goś ć

sze rokoś ć

8,20

5,57

4,58

3,53

7,1 8

5,97

4,50

4,15

W tym:
małych (< 9mm)

dużych (> 9mm)

Objaśnienia: jak rł, 1ab l.

Tab. 3. Wybrane lvskaźniki użytkołł,ości rozrodczej jałólvek i krów pierwiastek
(i +s;n=1l)

Efektywność unasieniania lub transleru zarodków u iałówek

Liczba pęcherzyków (szt. } na iainiku prawym

małych (< 9mm)

dużych (> 9mm)

Liczba pęchetzyków (szt.} na jajniku lewym

Cielność (%)

w tym p0 1. zabiegu (%)

Liczba zabiegów na ciążę

Przestój inseminacyiny lub hansleru
zarodków (dni)

W tym:

Wiek iałówek (mies.):

- przy plerwszel lul

- przy pierwszym zabiegu

- przy zacieleniu

- przy wycieleniu

Masa ciała jałówek (kg):

- przy pierwszej rui

- przy pierwszym zabiegu

- przy zacieleniu

Pierwszy zabieg po wycieleniu (dni)

Cielność (%); w lym

- po pierwszym zabiegu (%)

wskaźnik unasieniania

Przestój inseminacyiny (dni)

Elektywność unasieniania krów

100

55,5

1,8t1,16

35,B t 31 ,2

10,13Aa t 0,59

18,3 t 0,79

19,5 t 1,03

28,0 t 0,82

277 ,2 = 
9,94

449,9

465,7 t 20,3

83 t 7,3

100

44,4

2,25 x 1,19

38,9 t 24,5

100

55,5

1,8 t 'l,18

33,0 t 29,3

'10,90Ab t 0,84

18,4 t 0,89

19,4 x 1,12

27 ,9 ł 0,76

277,5 t 1n,26

443,4

90 t 16,5

100

55,5

1,80 t 1,01

33,9 =23,2

100

66,6

1,5 t 0,89

15,0 t 28,5

9,32B t 0,76

17,9 t 0,80

'18,4 t 0,97

27,0 ł0,62

278,3 t 9,33

445,4

453,1 t 21 ,2

81 t 15,9

100

55,5

'1 ,80 t 0,89

29,4 t 22 ,8

1,08

29,95

0,75

0,84

1,17

0,72

9,85

26,50

22,25

16,76

1,04

23,9

30,14a t 4,60

21 ,43 t 5,98

30,14A t 4,18

19,28A t 3,29

29,57 t 7,29

23,57 t 5,68

5,80 t 4,13

4,80

1,0

5,71 t 4,35

4,71

1,0

30,29a x6,21

20,14 t 5,33

28,00A t 3,80

17,57A ł3,71

32,57 x7,09

22,71 x 6,22

6,71 t 4,31

5,85

0,86

7,14 ł 4,08

6,57

0,57

37,64b t 11,91

23,50 t 5,36

43,00B 
= 

5,11

24,578 ł 3,47

29,43 ł 7 ,13

21,14 t 5,93

6,85 t 4,65

5,57

1,28

3,57 t 4,03

2,86

0.71

Objaśnienia:jak w tab l



pojawia się u nich cykl rujowy, upodŁożaktórego leżą
cyklicznie przebtegające zmiany na jajnikach, okre-
ślane mianem cyklu jajnikowego. W trakcie jego prze-
biegu dochodzi do falowego wzrostu i regresji pęche-
rzykówwedług ustalonej sekwencji (3, 14). Uzyskane
na podstawie przeprowadzonych przez nas badań ul-
tras ono graf,t czny ch wyniki wskazuj ą że u ws zy stkich
badanych jałówek jajniki były aktywne i znajdowały
się w różnychfazach cyklu.

W stadzie jałówek nie stwierdzono istotnego zroż-
nicowania wieku przy pierwszym zńtegu unasienia-
nia lub transferze zarodków (średni wiek 18,2 mies.)
ot az pr zy z ac i e 1 eniu i wyc i e l eni u, Ie cz zw ieruęta z gru-
py W włączono do rozrodu o około 12 dnj wcześniej
ntż z pozostałych grup. Nie stwierdzono także istot-
nego zróżnicowania między grupami w masie ciała
przy pierwszej rui, pierwszym zabtegu unasieniania
lub transferu zarodków i zacieleniu. Zastosowane po-
ziomy żyw tenta w okre s ie doj rzewani a płciowe go, nie
wp łynęb równi e ż na wy r ażne zr o żnic ow ani e p o z o s ta-
łych wskazników użytkowoścl,rozrodczej (tab. 3). U
j ałówek żywionych intensywnie (grupa W) wykazano
jednak istotnie niższy (P < 0,01) niżw grupach D i K
wiek przy pierwszej rui, natomiast w grupieD niższy
(P < 0,05) w porównaniu z grupą K, W grupie W
stwierdzono ponadto nieco większą skuteczność trans-
feru zarodków lub unasieniania) aw konsekwencji tego
szybszy (o około 1 miesiąc) termin wycielenia niż u
jałówek z pozostałych grup (K i D). Pierwsze zabiegi
unasieniania pierwiastek przeprowadzono po upływie
średnio 85 dni od wycielenia. W grupach W i D stwier-
dzono wyższy niż 1ł grupie K procent cielności po
pierwszym unasienianiu (śr. 55,5oń) przy wykonaniu
przeciętnie I,8 zabiegów do uzyskanta ctĘy (tab. 3).
U krów z gl:up W i D zanotowano równiez nieco krót-
szy niż w grupie K przestój inseminacyjny.

Przyspieszenie okresu użytkowanta rozrodczego i
ptzęzto obniżenie wieku pierwszego wycielenia jałó-
wek przy żywieniu dawkami o zwiększonym pozio-
mie energii i białka w okresie od 6 do 12 miesiąca
życia, wykazali również inni autorzy (5, 15, 19) w
doświadczeniach prowadzonych na jałówkach ras
mlecznych. Peri i wsp. (12) badali poziom progestero-
nu w surowicy krwi jałówek rasy Ęz tzraelskt, ży-
wionych intensyłvnie w okresie od 6 do 12 miesiąca
życia. Stwierdzili , że wyższy o 20Yo poziom energii i
białka w dawce pokarmowej w stosunku do zapotrze-
bowania norm NRC (1989), przy przyroście 700 g/

dzień, spowodowaŁ obniżęnie wieku dojrzałości płcio-
wej (z 11,5 do 8,2 miesięcy życta) oraz zmntejszenie
ltczby zabiegów unasieniania do uzyskania ciĘy (z
1,6 do 1,0), a w konsekwencji obniżenie wieku wycie-
Ienia (z 23 ,I do 22,I miesiąca życta) .

Zastosowane w doświadczeniu poziomy żywienta
jałówekw okresie od 6 do 12 miesiąca życta,nie wpĘ-
nęły równieżnaprzebieg porodu, który w przeważa-
j ąc ej lic zb i e pr zypadków przebie gał spontanicznie lub
przy umiarkowanej pomocy obsługi. Jedynie u jałó-

(12)

wek z grupy K i W stwierdzono po dwa przypadkt cięż-
kie go poro du, wymagaj ąc e pomocy Iekarza weteryna-
rii. Podobne wyniki uzyskali Pirlo i wsp. (13), żywiąc
jałówki rasy fryz włoski w okresie dojrzewania płcio-
wego zróżntcowanymi pod względem energii i białka
dawkami pokarmowymi.

Uzyskane wyniki badai wskazują że modyfikacja
żyw tentaj ałówek remontowych rasy czamo -biaŁej (z
wysokim udziałęm genów bydła rasy HF w genoty-
pie) w okresie dojrzewania płciowego, w porównaniu
z polskimi normami IZ-INRA, nie wpływa nawyraż-
nę zróżnicowani e badanych parametrów.

podsumowanie

Zasto sowan ie, zar ówno zr o żnic ow ane go (niższ e go
o 20oń w okresie od 6 do 10 miesiąca życta, a w na-
stępnych dwóch miesiącach o 20Yo podwyższonego),
jak i intensywnego (wyższego o 20oń w okresie od 6
do 1 2 miesi ąca Ęcia) poziomu energii i białka w dawce
pokarmowej w stosunku do zapotrzebowania ustalo-
nego według nofin IZ-INRA (2001) dla przyrostu 700
gldzien, nie miało ujemnego wpłyłvu na rozwój i stan
morfo l o gi c zny j ajnlkow u j e dno ro c zny ch j aŁów ek rasy
czamo-btałej (z wysokim udziałem genów bydła rasy
HF w genotypie), poźniejsze wskazniki użytkowości
rozrodczej oraz tempo wzrostu tych zwierząt.
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