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Gauses and consequences of early culling of dairy cows

Summary
The aim of the research was to determine the influence of early culling of dairy cows, main|y during the

course of 1st lactation, on milk production costs. Additionally, direct culling cau§e§ and their relation to the
rearing period were analysed. The data used for this concerned the production efficiency of Black-and-White
cows having a high share of HF blood (75,0-98,50A)' kept in herds in which there was an ayerage of 722
animals, and characterized by having a milk yield above 7000 kg. Data concerning the cau§es of culling and
replacement rate of heifers reared per 100 dairy cows was also used. Milk production costs in 237o of the cows
with only 1-st lactation perfórmance surpassed the value of the produced milk by 507o, and these costs in-
creased up to 5 times in cows whose performance lasted less than 100 days, The reasons for culling primipa-
rous cows were mainly accidental, including metabolic disorders, emaciation, poor yield and inferti|ity. These
had their roots in the poor rearing of calves and heifers, mainly because the replacement animals had a history
of disease and poor development in their first months of life.

Keywords: dairy cows, performance length, causes of primiparous-cow culling

Programy hodowlane dla bydła mlecznego ukierun-
kowane są głównie na poprawę wydajności mlecznej
króq jako czynnlkadecydującego o rentowności pro-
dukcji. Dzięki wykorzystaniu w praktyce metod gene-
tyki populacji osiągnięty został wręcz imponujący
w tym względzie postęp, a wydajnośc rzędu 8 czy l0
tys. kg mleka od krowy w roku stanowią dziś średnie
dla wielu krajóq atabe i szeregu obór w Polsce. Oka-
zuje się jednak, że opłacalnośc produkcji nie zawsze
zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu wydajności
krów. Powodem tego jest wzrost kosztów chowu in-
tensywnie użytkowanych krów w stadach wysokom-
lecznych spowodowany obniżeniem zdrowotności
zwierząt, a w efekcie krótszym ich użytkowaniem i
wzrostem kosztów reprodukcji. Są to tzw. czynniki
nieprodukcyjne. Sprawa jest istotna, gdyż jakprzewi-
duje Reklewski i wsp. (10), zuwagi na możliwości
płatnicze krajowego rynku wewnętrznego nie można
raczej liczyc na znaczący wzrost cen mleka, a także i
szanse eksportu na rynki UE mogąbycbardzo ograni-
czone. Dlatego też o konkurencyjności przedsiębiorstw
specjalizujących się w chowie bydła mlecznego, obok
poziomu wydajności, decydować będą zapewne w
coraz większym stopniu koszty wytwarzania, m.in.
generowan e przęz czynniki nieprodukcyjne. Z tego też
względu zaczyna się, im poświęcać _coraz większą
uwagę i szereg z nich, wpĘwających zwłaszcza na
długość użytkowania mlecznego krów, a związanych

z tch zdr owotno ścią uwzględniane są w aktualizowa-
nych ostatnio programach hodowlanych (9).

Problem długości użytkowania mlecznego krów sta-
nowi przedmiot wielu publikacji l rozpatrywany jest
z punktu efektywności chowu bydła mlecznego, wy-
dajności i opłacalności produkcji (11 , 16), przyczyn
nazbyt krótkiego i wykazującego tendencję skracania
się okresu użytkowania (3, 4,6-8), jak i problemów
natury hodowlanej tow arzy szących temu proce sowi (2,
17), Stosunkowo rzadko , zwłaszcza w piśmiennictwie
p o l skim, p odno szon e j est zagadnieni e repro dukcj i sta-
da w aspekcie długości użytkowania krów, a jeśli juz,
to najczęściej pod kątem wynikających stąd kosztów.
W rzeczywistości przy nazbyt krótkim użytkowaniu i
często nięzadawalających wynikach odchowu cieląt
i jałówek, reprodukcja. nawet prosta, staje się proble-
matyczna. Prowadzi to z konieczności do złagodzenia
kryteriów lub nawet zanięchania selekcji jałówek re-
montowych, co z kolei możę powodować dalsze obni-
żenie okresu użytkowania w ten sposób dobieranych
krów. Dochodzi do tego problem kosztów reprodukcji
i strat ponoszonych na skutekprzedwczesnego brako-
wania krów, zwłaszcza pierwiastek. Wpływają one
znacząco na koszt produkcji mleka, a tym samym i jej
opłacalność.

Celem badań było określenie wpływu wczesnego
brakowania krów, zwłaszcza już w trakcie pierwszej
laktacji, na kształtowanie się kosztów produkcji mle-



.]Mcćyna.Wt:].200§.l$t§ill:l:l.ll.].l]l..l'.l]..:..l'll::..l

kaorazdokonanieanalrizybezpośrednichprzyczynĘch
brakowań, jak i mających swoje podłoże w okresie
wychowu cieliczek i jałówek stanowiących reproduk-
cję stada.

Materiał imetody
Materiał badawczy stanowiły infonnacje dotyczące efek-

tywności produkcyjnej kr,ów rasy czano-blałe1o wysokim
udziale genów rasy holsztyńskiej (75-98,5%), uzytkowa-
nych w stadzie liczącym średnio w roku 720 krów o wy-
dajności ponad 7 tys. kg mleka, utrzymywanych w fennie
systemem kornbinowanym (lv okresie szczytowej wydaj-
ności na stanowiskach wiązanych,później w oborach wol-
nostan owiskowy ch). Efektywrrość produkcj i ml eka, wyra-
zoną stosunkiem kosztów produkcji do wartości rynkowej
tego produl<tu, obliczona została dla grup krów o różnej
dłrrgości użytkowania (liczebnośc gnrp od 655 klów uzyt-
kowanych przez I laktację do l 30 krów uĄtkowanych przez
B i więcej laktacji) według metodyl<i przyjętej przezHlb-
nera i wsp. (5), przy czym w odniesieniu do grtrpy I (użyt-
kowane przcz I rok) została ona rozpatrywana w trzech
przcdziałach czasowych (do l00,200 i ponad 20] dni pier-w-
szej laktacji). Strukturę brakowania krów ijej wpływ na
efektywnośc produkcji mleka wyznaczono na podstau,ie
danych z trzech kolejnych lat (1997 -1999). Na podstawie
danych cwidencyjnych i prowadzonych we własnym za-
kresi e kartotekach, przeanalizowano przyczyny brakowa-
nia pierwiastek w trzech kolejnych, wyżej wykazanychla-
tach, a także przyczyny ubytków wśród wszystkich uro-
dzonych w tym okresie cieliczek aż do momentu ich ocie-
lenia się,

Wyniki iomówienie
Na ryc. 1 przedstawiono w sposób graficzny wpływ

długości uzytkowania krów w stadzie na koszt i opła-
calność produkcji mleka. Z ana|izy tego wykresu wy-
nlka, że ko szt ml eka wypro dukowane go łącznte pr zęz
krowy użytkowane tylko przez 3 pierwsze laktacje
równa się jego wartości rynkowej, a dopiero użytko-
wane dłużej zaczynajągenerować zysk, W przypadku
analizowanego stada, w którym Ęlko ok. 38% krów
użytkowanych jest ponad 3 laktacje, koszt produkcji
1 kg mleka kształtuje się na poziomie 97Yo jego war-
tości rynkowej. Zwrocic należy uwagę na wysoki po-
ziom (23oń) brakowania krów już w trakcie lub po
ukończeniu 1 laktacji zwłaszcza, żękoszt produkcji
uzyskanego od nich mleka przewyższa niemal o 50oń
jego rzeczywistąwartość lw znaczący sposób rzutuje
na rentownośc produkcji całego stada.

Z uwagt na rożny termin brakowania krów w trak-
c i e p i erw szej laktacj i, pr zeanallzowano ks ztałtowanie
się kosztu produkcji mleka i pod tym kątem (ryc.2),
Jak z przedstawionego z niej wykresu wynika, koszt
mleka uzyskanego od ok. ż8oń krów tej grupy, uzyt-
kowanych nie dłużej niż 100 dni, pięciokrotnie prze-
I<racza jego wartość, u2Ooń użytkowanych do 200 dni
dwukrotnie, a równy wartości mleka okazał się dopie-
ro u 52oń pierwiastek użytkowanych dłużej. W sumie,
tak jak krowy użytkowane tylko przezpierwsząlakta-

cj ę, produkuj ąc mleko po kosztach przekraczaj ących
o 5)ońjego wartość. generują straty rzutujące na ren-
towność całej produkcji stada, tak główne źrodło tych
strat tkwi w kosztach produkcji mleka od pierwiastek
użytkowanych tylko do 200 dni, a w szczególności
brakowanych w trakcie pierwszych 100 dni laktacji.
Rozpoznan ie przy czyn tak przedwcze sne go brakowa-
nia krów i szukanie sposobów im zapobiegania po-
winno przyczynlc się do poprawy rentowności chowu
bydła mlecznego.

W tab. 1 podano zarejestrowane przyczyny wybra-
kowania pierwiastek w trakcie i po zakończeniu I lak-
tacji. Jak z danych tej tabeli wynika, głównym powo-
dem brakowani a byĘ pr zypadki 1o sowe (prawie 40Yo),
następnie jałowość i niska wydajność (27,9 i26,10ń),
W grupie 184 pierwiastek wybrakowanych w trakcie
pierwszych l00 dni laktacji, równiez głównym powo-
dem były wypadki losowe (6I!%) oraz niska wydaj-
nośc (25,5oń), * grupie wybrakowanych w okresie
następnych 100 dni laktacji 45,5Yo pierwiastek usu-
nięto ze stada na skutek niskiej wydajności, a po 22,40ń
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zę względu na jałowość i wypadki losowe. Powyżej
200 dni i do końca pierwszej laktacji, spośród 337
uzytkowanych do tego okresu pierwiastek 44,20ńusu-
nięto ze stada na skutek jałowości i 29,Ioń w wyniku
wypadków losowych. Pozostałe przy czyny brakowa-
nia, takie jak choroby zakażne i choroby wymienia były
przyczynąwybrakowania p o 4,3%o wszystkich pierwia-
stek, ze stosunkowo niewielkim n óżnic ow aniem w po -
szczegóInych grupach.

Analizuj ąc rozkład pI zy c zyn brakowani a p ierwia-
stek nal ezy zaznaczy ć, że najb ar dzi ej dotkl iwe z punktu
rentowności produkcji, są skutki brakowania spowo-
dowane wypadkami losowymi, jako że doĘcząone
największej ltczby krów a w szczęgólności usunię-
tych już w początkowym okresie laktacji, od których
to koszt produkcji mlęka stanowi 5-krotnąjego waf-
tość i w sposób istotny rzutuje na opłacalność całej
produkcji. W nieco mniejszym stopniu dotyczy totakże
krów użi.tkowanych j e szcze w okresie następnych 1 00
dni. Nafuralnie niepokój musi budzić takze wysoki
procent brakowanych pierwiastek na skutek jałowo-
ści i niskiej wydajności, tym bardziej, że wszystkie
posiadaĘ w genotypie wysoki udział genów rasy hf
i pochodziĘ po wysokowydajnych matkach i pozyĘw-
nie wycenionych buhajach.

Analiza pr zyp adków kw ali fi kowanych j ako 1o s owe
skłania do diagnozy, że w większości są one następ-

stwem schorzeń metabolicznych, schorzeń przewodu
pokannowe go inarządów wewnętrznych oraz wycień-
czenia organizmu, atakże powikłaniami w czasie i po
porodzie. Sugerująto takżebadania wykonane na by-
dle czerwonym norweskim (15). Mogłoby to wskazy-
wać na uchybienia w trakcie wychowujałówek iprzy-
gotowania ich do intensyvnej eksploatacji, a uchybie-
nia te mogą też mteć związek z płodnością i wydajno-
ścią pierwiastek. Sprawy te mocno są podkreślane
przez różnych autorów (1, 14). Zwracająoni uwagę
naznaczenie dla przyszŁejpŁodności krów oraz ich wy-
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Ryc. 3. Masa ciała jałówek w poszczególnych okresach wy-
chowu w porólvnaniu z zalecanymi standardami wagowymi

dajności i przeżywalności do kolej-
nych laktacji takich czynników, jak
tempo wzrostu jałówek, osiąganie
wymaganych dlarasy standardów wa-
gowych, właściwy termin zacięlenta
oraz przygotowanie ich do laktacji.
Dlatego też przeanalizowano efek-
§wnośc odchowu za 3 kolejne lata
wszystkich urodzonych w tym czasie
cieliczek, uwzględniaj ąc pr zy czyny
powstaĘch ubytków aż do momentu
ocielenia. Obrazuje to zestawienie
podane w tab. 2. JakztabęIitej wyni-
ka, spośród urodzonych w Ęm okre-
sie 1083 żywych cieliczęk, do mo-
mentu ocielenia ubyło na skutek pad-

6s
€

.F

€
F

=

Tab. 1. Przyczyny i dynamika brakowania krów w trakcie I laktacji Tab. 3. Efektywność reprodukcji w analizowanym sta-
-liczba (%o) dzie (średnie z 3 kolejnych lat)

Tab.2. Przyczyny ubytków (padnięcia i brakowania) cieliczek i j ałówek w okresie
wychowu w latach 1997-99 (w liczbach bewzględnych i w procentach liczby 1083
żl,wo urodzonych) - liczba (oh)

Niska wydajnośó

Choroby wymienia

Jałowość

Choroby zakaźne

Wypadki losowe

Łączn ie

47 (25,5|

,l0 (5,4)

4 (2,2|

10 (5,4)

113 (61 ,4)

184 (28,1)

175 (26,7)

28 (4,3)

183 (27,9)

28 (4,3)

241 (36,8)

655 (100)

61 (45,5)

7 (5,2|

30 (22,4|

6 (4,5)

30 (22,4|

134 (20,5)

67 (19,9)

11 (3,3)

14g (44,2|

,l2 (3,6)

98 (29,1)

337 (51,5)

o/jo

średni stan krów w stadzie

poziom btakowania

Liczba wycie le ń

Liczba urodzonych cieliczek

w Ęm żywych

Liczba odchowanych do ocielenia

Zapalenie płuc

Zwyrodnienie wąttoby

Zespół jelitowo-płucny

Charłactwo, niedowaga

Jałowoś ć

Wypadki i inne

Razem

69 (6,37)

21 (1,94)

63 (5,82)

28 (2,59)

44 (4,06)

225 (20,78\

5 (0,46)

63 (5,82)

9 (0,83)

14 (1 ,29)

33 (3,05)

5 (0,46)

19 (1 ,75)

5 (0,46)

13 (1,20)

37 (3,42|

7 (0,65)

60 (5,54)

26 (2,40)

93 (8,59)

74 (6,83)

21 (1,94)

68 (5,82)

63 (5,82)

65 (6,00)

97 (8,96)

388 (35,83)



nięc i brakowania zkonięczności 388 sztuk, tj.35,83o/o.
Najwięcej ubytków (20,78%) zanotowano w okresie
pierwszego połrocza wychowu i tutaj głównym ich
powodem, obok wypadków losowych, byĘ schorze-
nia nar ządów o ddechowych i przewo du pokarmowe -
go, a następnie w końcowym okresie wychowu (pra-
wie 90ń) jałowość. Biorąc pod uwagę stosunkowo
wysoki procent ubytków spowodowanych chorobami
przewodu pokarmowego i oddechowego naleĘ zało-
żyć, że dotknęty onę znacznej ilości cię|tczek, także
tych, które po wyleczeniu i odchowaniu zostały osta-
tecznięwłączone do stadakrów. Trwałe zmiany w na-
rządach tych zwierząt, jako następstwa przebytych
chorób, mogły być przyczyną spowolnienia tempa ich
wzrostu i rozwoju oraz opoźnienia termiil)tozpoczę-
cia użytkowania rozpłodowego, a w konsekwencji
przedwczesnego brakowania zę stada takich krów na
skutek obniżonej wydajności mleka, upośledzenia
płodności i słabszej konsĘłucji. Ujemny wpŁyw prze-
bfi ch chorób w okresie wychowu n a póżniejsząuzyt-
kowość krów wykazaltm.in. Szulc i wsp. (13).

O duzym zrożntcowaniu odchowywanych jałówek
świadczy diagram przedstawiony na ryc.3. Uwidacz-
nia on fakt,że wprawdzie średnia masa ciała cieliczek
i jałówek kształfije się na poziomie zbliżonym do stan-
dardu minimum dla tego bydła, ale charakteryzuje ją
dużazmtęnność od przekraczającej w skrajnych przy-
padkach nieco standard maksimum i znacznie odbie-
gającej in minus od standardu minimum. Szczególnie
te ostatnie stanowiągrupę o dużym ryzykuwczesne-
go wybrakowaniajuż w trakcie pierwszej laktacji. U ja-
łówek z niedoborem masy ciała termin rozpoczęcia
ich użytkow ania r ozpłodowe go z konieczno ści musi
byc opoźniony, co odbija się nie tylko na kosztach
wychowu ale tęż wpływa ujemnie na płodność i po-
tencjał mleczności, co równieżvqlkazał w swych ba-
daniach Skrzypek (12).

Ze względow racjonalnych wszystkie cieliczki od-
biegające od minimum standardu wagowego dla wie-
ku 3 mie s ię cy ) w r ze czywi sto ś c i zw ier zęta p o pr zeby -
tych chorobach, powinnybyć trwale oznakowane i wy-
Łączone z reprodukcji, podobnie jak i plasujące się
poniżej standardów wagowych dla poszczególnych
okresów wychowu. Proste spełnienie tego warunku nie
jest łatwe, a wręcz jest niemożIiwe, jeśli uwzględni
się koniecznośc pokry cia potrzeb reprodukcyj nych.
W przypadku ocenianego stada, nawet przy dobrym
wskaźniku rozrodu wynoszącym 108,60ń (tab. 3), na
przestrzeni analizowanych lat odchowywano do wy-
cielenia średnio 32,73ońjałowic w stosunku do stanu
krów w stadzię. Przy średniej długości uzytkowania
krów w stadzie, kształtującej się na poziomie 3,1 do
3,2 |at zapotrzebowanie na reprodukcję zostaje więc
zaledwie pokryte. Wyjścia z sytuacji naleĘ więc szu-
kać na innej drodze, Jest nią radykalna poprawa wa-
runków wychowu cieliczek, szczególnie wydatne
zmniejszenie zachorowań w pierwszym półroczu, aw
szczegóIności w pierwszych 3 miesiącach ich wycho-

wu. Jedynym sposobem wydaje się być odstąpienie od
wychowu w jakichkolwiek cielętnikach, w których
żadne drogie urządzeniakltmatyzacyjne nie sąw sta-
nie zapewnić na dłuższą metę odpowiednich warun-
ków mikrośrodowiskowych ani zdrowotnych. Wzorem
metod przyjęĘchi rozpowszechniających się na świe-
cie, również i u nas wychów cieląt, w szczególności
cieliczek, powinien się odbyrvać w przenośnych koj-
cach, łatwych do dezynfekcji i stwarzających dla cie-
1 ąt naj 1 ep s z e w arunki zdrowotne. Zmntej szenie ltczby
zachorowań, a tym samym upadków i brakowań z ko-
nieczności cieliczek w pierwszych miesiącach życia,
powinno sięprzyczynić do poprawy efek§wności ca-
łego wychowu i stworzenia realnych możliwości se-
lekcji jałówek odchowanych pod kątem ichprzydat-
ności do intensywnego użytkowania już od pierwszej
laktacji. Jeśli to przyczyn| się do chociażby kilkupro-
centowego zmniejszenia brakowania pierwiastek,
zwłaszcza w początkowych okresach laktacji, efekt
wyrażony wzrostem rentowności produkcji mleka po-
winien spełnić oczekiwania producenta.
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