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w pierwszej laktacii na długośóich użytkowania
i wielkośó zyciowei produkcii mleka
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Brzozowski P., EmpelW.,Zdiziarski K., Grodzki H.
lnfluenc€ of cows] health and their milk yield duting firct lactation
Summary
The aim of the study was to determine the influence of nrilk yield and past diseases during first lactation on
the productive life of Black & White cows, their fertiliĘ and life-span productiviĘ. Information was analysed
concerning the productivity a-nd state of health of 1001 Black & White cows kept in an experimental farm of
the Warsaw Agricultural UniversiĘ between 1977-1997. Cows which produced a higher mitk yield during
their first lactation obtained a,hĘher milk, fat and protein yield throughout their }ife-time compared to cows
havińg a smaller milk yield at first lactation. This, in turn, resulted in significant differences qccurring in milk
yield calculated per 1 day of use in any giveń period. The cows having a higher mi|k yield in their first lactation gave milk of lower fat and protein conten-t du,ring their whol
t calving interval w-as also longer. From among 3 groups of,diseases,obseryed
firsf lactation,
only incidences of udder diseases were linkęd to a lower life-time
compared with
cows which were not ill during their first lactation, Decreased protein yield was also noted in the cows afflicted

with delivery,and,reproductive disorders.
Keywór,ds: cows productive life, lifetime rnilk }ield, diseases

Przy po dej mowaniu de cy zji ho dowlanych wykorąvstuje się informacje o własnej wydajności mlecznej
krów i dane o wartości hodowianej ich rodziców. Decyzje o niewymuszonym aktualnym stanem zdrowia,
brakowaniu krów opierają się na tych samych przesłankach co decyzjeielelicyjne i rzadko uwzględniają
informacje o przebytych chorobach, Zachotowania
występujące w pierwszej laktacji, mimo że wyleczone, zwiększaląryzyko ponownych zachorowań dotkniętych nimi krów w dalszym okresie uzytkowania
i mogą wpł5.wać na zmniejszenie ich produkcyjności
(8, l5), a z całąpewnościązwiększają częstośćwymuszonego brakowania i skracajądługośćich uzytkowania w stadzie (1). Różnice w częstości brakowania
poszcze gólnych grup zwierząt znajdĄąwyrazne odbicie w długościich użytkowania, która jest u, chwili
obecnej najważniejszą cechą funkcjonalną spośród
wielu cech uwzględnianych w nowoczesnych indeksach selekcyjnych (2, II). W poszczególnych krajach
sto sowane są w praktyce hodowlanĄ r ożne miary długowieczności krów (14). Najczęściej określa się jednak długośćużytkowania jako liczbędni pomiędzy datą
pierwszego ocielenia a datąwybrakowania lub padnięcia krowy.

Celem badań było określeniewpĘwu stanu zdrowia krów orazwydajności mlecznej w pierwszej 305dniowej laktacji na długościch użytkowania oraz życiową produkcję mleka i jego składników.
Materiał imetody
W opracowaniu wykorzystano informacje o stanie złrowia i produkcyjności 1001 krów czatao-białych, utrzymy-

wanych w latach I91i-1991w fermie doświadczalnej RZD
SGGW w Grudowie. Objęte badaniami krowy cieliły się
po raz pierwszy w latach 1911-1990, a do końca I99j r,
ostatnie znichzostały wybrakowane ze stada. Krowy utrzymywane był w 4 oborach bezściółkowych: dwóch (nr 1
i 2) uwięzionych i dwoch (nr 3 i 4) wolnostanowiskowych.
W latach 1977-1990 krowy z obór 1 i 3 były żywioneprzv
ograniczonym stosowaniu pasz treściwych (11-16% s.m.
dawki pokarmowej), a w lecie korzystaĘ z pastwiska. Krowy z obór 2 i 4 przebywaĘ ptzez okrągły rok w oborze
i byĘ żywione przy zastosowaniu wyzszego udziału pasz
treściwych (28-30% s.m. dawki). Po l990 r. stosowano ujednolicony system żywlenia we wszystkich oborach. Szczegoły doty czące r ozw l,ązań technicznych, produkcyj no ści
i zdrowotności krów przedstawiono we wcześniejszychpracach (3, 4,7,9). W latach 1971-1990 fermaposiadńawła-
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wanych odmi an bydła fryzyj skie g o najniższą zacho rowalnoścstwierdzono u mieszańcow z odmianą noprowadzonych kartach zdrowia. Dane dotyczące produkwozelandzką a najwyższą z amerykańską. System
cyjności, genotypu, daty kolejnych ocieleń oraz wybrakoutr zy mania (uwi ę zi owy lub wo lno stan owi skowy) ni e
lvania ze stada pochodziły z kart jałówki-krowy oraz wy- miał potwierdzonego statysĘcznie wp§.wu na długość
druków T-1 i T-2. W obliczeniach wykorzystano informażycia krów.
cje o krowach, które przebywały w stadzie nie krócej niż
W tab. 1 zestawiono średnienajmniejszych kwadral00 dni po pierwszym ocieleniu.
tów życiowej wydajności mleka, tłuszczuibtałkawzaWyrózniono cztery grupy krow według ich stanu zdroleżnościod stanu zdrowia i produkcyjności krółł,
wia w pierwszej laktacji przyjmując za podstawę tej klasyy, pierwszej laktacji. Krowy, które nie zachorowały
fikacii rodzĄ choroby, która wystąpiłajako pierwsza w czaw- pierwszej laktacji, uzyskały zyciową wydajność
sie pierwszej laktacji. Grupa 1 obejmowała krowy, które
istotnie (p < 0,05) wyższąo blisko 5 tys. kilogramórv
nie chorowały, grupa 2 - krowy, które chorowały na zapamleka, l88 kg tłuszczll i l48 kg białka niz krowy, któlenie błony śluzowej macicy lub inną chorobę z:wlązaną
re w pierwszej laktac_ji chorowały na zapalenie wyz porodem i rozrodem, grupa 3 - krowy, które chorowały
mienia. Statystycznie potr,vierd zono zostały również
na zapalenie wymienia i inne choroby wymieniai grupa4,
w której występowały choroby racic. Krowy zostałl,po- negatywny wpływ chorób układu rozrodczego na życiową wydajnośćbiałka. Istotny negatywny wpłył,
dzielone pod rł,zględem produkcyjności na dwie grupy: o
mastitis w pierwszej laktacji na wydajnośc zyciową
wydajności uzyskanej w- laktacji 3 05 dniowej lr,,ynoszącej
był wynikiem krótszego o ponad 400 dnirł,porównado 4500 kg mleka i powyżej 4500 kg mleka.
niu z krowami, które nie chorowały, okresu ich uzytAnali zie statystycznej poddano wydaj nośćżyciorł,ąml eka, tłuszczu i białka, przectętnązawartośc tłuszczu i białka kolvania inieco nlższej przeciętnej wydajnościmleka
sną obsługę weterynarylną. Wszystkie przypadki zachorowań był1, rejestrowane w indywidualnie dla każdej krowy

w mleku, czas trwania okresów rniędzyocieleniowych oraz długoścuzytkowania krów. Analizę wariancji przeprowadzono przy użyciu programu SAS stosując stały model liniorł,y, w którym uwzględniono wpływ: roku i sezonupierw-

Tab. l. Wpłl,rv stanu zdrolvia i poziomu produkcyjności krów w pierwszej
laktacji oraz interakcji tych dlvóch czynników na ich żvciową wydajność
mleka, tłuszczu i białka

szego ocielenia, wieku pierwszego ocielenia,
wystąpienia zachorowań na poszczególne grupy chorób lub brak takich zachorowań w pierwszej laktacji, wydajności mlecznej rł, pierwszej

305-dniowej laktacji, genotypu krów, obory interakcji pomiędzy efektem genotypu irodzajem
zachorowania, interakcji pomiędzy efektem obory i rodzajem zachorowanta oraz interakcji pomiędzy wydajnością mleczną w pierwszej laktacji i rodzajem zachorowania,
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532
cji na zachorowalnośc oraz długośćużytkoCxW
wania i życiowąwydajnośćzostĄ omówione we wcześniejszychopracowaniach (5, 6,
16). Wynikaznich, że u krów utrzymylvanych w oborach wolnostanowiskowych niższa była częstośćwystępowania chorób kończyn, wymion, układu rozrodczego oraz pozostałych chorób niż w oborach uwięziowych. Intensywny system żywienta w porównaniu z ekstensywnym wiązał się ze
wzrostem zachorowalności ogólnej oraz częstym występowaniem chorób kończyn i rvymion. Największe ryzyko wystąpienia klinicznych po staci zapalenru wymienia obserwowano w pierwszym miesiącu po ociele*
niu, zapalenie macicy w pierwszym i dru- Objaśnienia: 1 - nie chorowały; 2 - zapalenie błon śluzowych macicy i schorzenia
związane
z porodem i rozrodem, 3 - zapalenie i inne choroby wymiegim, a schorzeń kończyn w pierwszym, drunia;4 - schorzenia racic; a, b wartościśredniew kolumnach w obrębie czyngim i trzecim miesiącu, Spośród porównyprzy p <
nika oznaczone różnymi literami różnią się istotnie
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(tab.2). WpVw stanu zdro-

wia krów na te dwie cechy
nie był jednak potwierdzony statystycznle. Podwyzszone ry zyko wybrakowania krów z powodu masti/rs ob s etwo w ane było przez
rożnych autorów bez
względu na wiek krowy.

Dotyczyło ono jednak
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Tab.2. Wpływ stanu zdrowia i poziomu produkcyjności krów w pierwszej laktacji orazinterakcji tych dwóch czynników na cza§ ich użytkowania rv stadzie oraz na rvydajność mleka,
tłuszczu i białka przeliczonąna jeden dzień użytkowania
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CxW
skrócenie długościużytko0,01 0
wania krów (1).
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0,010
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wpływ poziomu wydajno0,01 0
2xn
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0,021
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Razem
(tab. 2), wynikało z v1l ższej
przeciętnej produkcyj no ści Objaśnienie: a, b warlości średniew kolumnach w obrębie czynnika oznaczone różnymi literami
na l dzień uzytkowania rożniąsię istotnie przy p < 0,01
zw ier ząt o wy ższe1 pro duk cyjności w I laktacj i . Ta wyr aźna przew aga (p < 0,0 1 )

tacji. Brak takich za|ężnośctpomiędzy pierwszym
wystąpieniem choroby a płodnościąw całym okresie
mimo że zawartośćtego składnika w mleku bardztej uzytkowanl,a może miec związek ze skutecznością
wydajnych krów była wyrażnie (p ś0,01) niższa(tab. zastosowanego leczenia. Stwierdzonę wydłuzenie
okresu międzyocieleniowego u krów wysoko wydaj3). Brak wpł}-\\Ąl wydajności w pier.wszej laktacji na
długośćużytkowania w stadzie wydaje się wynikiem nych (p < 0,01) mclgło być wynikiem zarówno niekorzystnego wpływu wysokiej produkcyjności na płoddo śczaskakuj ącym. Niska wydaj no śc mleczna j est bowiem, obok zaburzeń rozrodu, jednąz głównych przy- ność,jak tez braku negatywnego wpływu wysokiej
czyn brakowania krów (1), Intensywnośćbrakowania ctĘy na wydajność w końcowej fazie laktacji, powszechnie obserwowanego u krów o krótkim okresie
z powodu niskiej wydajnościzależy jednak od poziomiędzyocieleniowym.
mu brakowania wymuszonego aktualnym stanem zdroNie wykazano istotnego statystycznie wpĘrłu interpoziomu
zdrowotności
krów,
czyli
od
ogólnego
wia
pomiędzy rodzajem choroby a poziomem proakcji
stada. W stadzie doświadczalnym istniały dodatkowe
źródła zmiennościw poziomie wydajności krow (ży- dukcyj no ściw pierws zej laktacj i na żadnąz badanych
wienie, system ltrzymania, genotyp), a wydajność, cech. Char aktęr zależno ści interakcyj nych pomiędzy
ktora była często wynikiem prowadzonych doświad- stanem zdrowia a produkcyjnościąw pierwszej laktaczeń, nie była p oważnym kryterium przy p o dej m owa- cji jest złożony.Fleischer i wsp. (8) stwierdztlt, że na
cz ę sto śc występ owa nia m a s ti ti s, ketozy, p or ażenia
niu decyzji o brakowaniu.
Nie stwierd zono zalężno ści p omi ę d zy stanem zdr o - poporodowego i zatrzymania błon płodowych ma
wia w pierwszej laktacji a długościąokresu między- wpływ wydajnośćmlęczna uzyskana przez krowę
ocieleniowego (tab. 3). Beaudeau i wsp. (1) stwierdzi- w laktacji poprzedzającej wystąpienie choroby. Nie
li w swych badaniach bardzo wyraźnązależnośćmię- stwierdzili takich zwtązków z wydajnościąwlaktacji
dzy występowaniem chorób narządow rozrodczych a bleżącej.Wraz ze wzrostem wydajności w bieżącej lakzostała stwierdzona również dla wydajnościtłuszczu,

dfugością okresu międzyocieleniowego w bieżącej lak-

tacji wzrastała natomiast częstośćwystępowania cho-

Medycyna Wet.

20113.159 (7l

629

rób racic i torbieli jajników. Obniżenie Tab. 3. Wpływ stanu zdrowia i poziomu produkcyjności krów w pierwszej
wydajności w bieżącej laktacji jako v\ry- laktacji oraz interakcji tych dwóch czynników na przeciętną zawartość tłusznik wystąpienia chorób racic stwierdzili czu i białka w mleku w całym okresie użytkowania krów w stadzie
Warnik i wsp. (l5), a po wystąlieniu stanów zapalnych wymion Sender i wsp.
(12). Do braku wpływu interakcji pomiędzy pozlomem produkcyjności w pierwszej laktacji a rodzajem zachorowania
mógł się też przyczynić mechanlzm
częstszego występowanta masti tis u corekbuhajow o wysokiej wartościhodowlanej w zakresie wydajności mlecznej,
który spowodowany byc może stresem
zw lązany rn z wysoką produkcyj no ścią
(l3). Częstsze występowanie przypadkow mastitis ogranlcza z kolei wydajWydainość(W)
nośctych krów w kolejnych laktacjach.
Wnioski

1. Wystąpienie chorób wymienia
(głównie zapalen) w pierwszej laktacji
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zmniej szenie zyciowej wydaj -

nościmleka, tŁlszcztl i białka. Krowy,
które uzyskują wysoką wydajnośćmleka w pierwszej laktacji 305-dniowej,
uzyskuj ą równiez wyższąniżkrowyo niskiej wydajnościw pierwszej laktacji,
ży ciow ąwydaj noścmleka t białka oraz
przeciętną (przeliczoną na

1

dzień lżyt-

kowania) wydajnośćmleka, tłuszczu
ibiałka.
2. Zarówno wydajnośc w pierwszej
laktacji, jakteZ stan zdrowotny wymienia w tym okresie powinny być brane pod
uwagę przy podejmowaniu decyzjl, o nie-

wymuszonym brakowaniu krów ze stada.

Objaśnienie: a, b - wartości średnie rv kolumnach w obrębie czynnika oznaczonę
różnymi literami różnią się istotnie przy p < 0,01
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