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Relationship between the stlained length of calving intervals, some leploduction tlaits
and adiusted cow's milk yield

Summary

The aim of this study was to evaluate the cumulative consequence§ of calving interval length in cows on mi|k
yield, its cheńical]composition and some reproductive traits in second standard and extended lactation. The
Óxperiment w]aś]carried out on 90 HF cows, divided into 2 groups (45 cows in each), according to the ana|ogue
mótłrod. The cows in group l were inseminated for the first time ńter 42 days and in the 2nd group after 120
days following the previous calving. The cows were kept in a loose barn during the whole period with an

outside run and fed a complete TMR diet (total mixed ratio) according to the INRA system. During the whole
experimental period milk sample§ were taken from each cow once a month for the whole duration of lactation.
Tńe amount oł milk and the concentration of fat and lactose łvere estimated. Contrary to expectations, the
average |ength ofperiod from calving to conception in the 1st and 2nd groups was (respectively): 106 and 149

days. There were ńo differences in the insemination indexes between both groups. The percentage distribution
of these indexes was more profitable in the cows belonging to the lst group. Based on this data it can be stated
that cows producing abouf 9000 kg of milk per 305-d lactatiorr should be inseminated approximateJy 110 days
al'ter calvingl The leis profitable index insemination in cows from the 2nd group was compensated by a297 kg
increase in ńilk yielil (the differences were not significant). There were no differences in fat and protein
percentages ańd their yietd per lactation. The percentage of mastitis was lolver in the 2nd group of cows. The
iesults obtaińed in this experiment indicated that the optimum tength of calving intervals in cows producing
about 9000 kg milk per lactation should be about 110 days.

Keywords: extended lactation period, milk yield, reproductive traits

Wśrod hodowców bydła mlecznego do chwili obec-
nej nie ma jednoznacznego poglądu na temat optymal-
nej długości okresu międzyciĘowego (OMC). Zagad-
nienie to nabiera coTaz większego znaczenia, gdyż
gwałtownemu wzrostowi jednostkowej wydajności
mleka od krowy, jaki obserwuje się w ostatnich latach,
nieodłącznie towarzys zy szeregzj awisk negatywnych,
przejawiających się wzrostem częstotliwości wystę-
powania chorób metabolicznych (ketozy, kwasicy
żw ac za, zale gania p op oro dow e go, przem teszczęnia
trawieńca) oraz szęręgięm zaburzeń w reprodukcji,
ktore staĘ się j edną z głownych przyczynbrakowania
zwterząt. Wskaźnik ten w wysoko wydajnych stadach
krów, np. w Wlk. Brytanii wynosi 24%o rocznie (16),
w Szwecj i 25% (2), zaś w USA ponad 34% (I) . Zatęm
w większoś ciprzypadków wysoko mleczna krowa nie
ma mozliwości osiągnięcia maksymalnej zyciowej
wydajności, która przypadana okres czwartej laktacji
(21). Istniejący stan rzeczy ma niewątplrtwteznaczący

wpływ na zmniejszenie opłacalności produkcji mle-
ka, bowiem szacuje się, ze w warunkach europejskich
koszt netto zastąpienia krowy mlecznej w stadzie wy-
nosi ok. 600 f (14). Aktualnie koszt ten jest jeszcze
wyższy w związku z występowaniem BSE i drastycz-
nym sp adkiem c en na wołowin ę, zwłaszcza po cho dzą-
cąz wybrakowanych krów mlecznych. Wyniki wcześ-
niej przeprowadzonych badań wskazywaĘ na celo-
wość utrzymyrvania 12-13 miesięcznych OMC, ale
trzeba wyrażnie powiedzieć, że w tamtym okresie
wydajność krów była o połowę niższaiwynosiła 5000-
-6000 kg w okresie laktacji (2,I0,17 ,22,23). Na prze-
strzeni minionych 35 lat jednostkowa wydajność mle-
ka od krowy w wielu krajach uległa podwojeniu. Przy-
czyniło się to do istotnej zmlany metabolizmu krów,
p o le gaj ącej na znacznym nas ileniu wszystki ch pro c e-
sów biochemicznych zachodzących w organizmie
wysoko wydajnej krowy, szczegolnte w szczytowym
okresie laktacji, tj. w czasie inseminacjirwtetząt(|0,
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11). Wyniki badań wskazują żę wraz ze wzrostem
produkcji mleka zwiększa się częstotliwość występo-
wania cichej rui i cyst jajnikowych (9). Zapłodnienie
krowy w tym czasię jest znacznie utrudnione, a cza-
sem staje się wręcz niemozliwe. Z tych względów
wyniki nowszych badań wskazują na celowość wy-
dŁlżanta OMC. Weller i wsp. (26,27) stwierdzili, ze
maksymalną skumulowaną wydaj no ś ć mleka, zar ów -

no w biezącej, jak w następnych laktacjach uzyskuje
się w przypadku pokrycia pierwiastek po upływie 117
dni od ocielenia, zaś krów starszych - po 98 dniach.
Również wyniki uzyskane przęz Arbela i wsp. (3)
wskazująna korzyści ekonomiczne w przypadku wy-
dŁlńenia OMC o 60 dni w stosunku do okresu trady-
cyjnego. W przypadku wydłuzenia OMC, oprócz ko-
rzyści zwtązanych z wyższąwydajnością mleka, na
poprawę sumarycznego efektu finansowego wpĘwa
zmniejszenie kosztów leczęnia różnego rodzaju dys-
funkcji układu rozrodczego, zwiększenie wskaźnika
skuteczno ś ci zacieleń i tym samym zmni ej szenie l i cz -
byporcji nasienia nlżywanego do skutecznego pokry-
cia. Ponadto wydłużenie OMC powoduje zmniejsze-
nie problemów zwięanych z zasuszaniem wysoko
wydajnych krów które zmuszane sąprzez hodowcę
do zakohczenia laktacji w momencie, gdy produkują
j e szc ze 20 -2 5 kg ml eka dzi enni e. Zasuszanie zw ier ząt
przy tej wydajności pociąga zasobązwiększone kosz-
ĘIeczeniadrogimianĘbiotykamtwrwiązkuzezwięk-
szonym ry zykiem występowania stanów zap alny ch
gnlczohl, mlekowe go (7 ). Wydłuz eni e OMC pr zy czy -
nia się równiez do poprawy dobrostanu krow. W obo-
wiązującym w tym zakresie prawie, np. w Szwecji (6)
jest zapis mówiący o tym, że zwierzęta powinny być
dobrze traktowane i chronione przed zadawantem
zbędnych cierpień i stwarzaniem zwiększonego ryzy-
ka występowania chorób. W świetle tego prawa uwa-
ża się, ze wysoka wydajność mleka jest bezpośrednio
lub pośrednio związana z cierpteniem krow.

Mając na uwadze fakt, że w naszym kraju jednost-
kowa wydajność mleka w chwili obecnej w wielu sta-
dachprzekracza już 8000 kg w okresie laktacji, Llzna-
no za celowe podjęcie badań nad wpływem długości
OMC na cechy mleczności i wybrane wskaźniki roz-
rodu w drugiej kolejnej standardowej i przedłużonej
laktacji.

Mateilał i metody

Badarria przeprowadzono na 90 krowach dojnych rasy
cb zudziałempowyzej 90% genów hf, podzielonych meto-
dą analogów na 2 grupy po 45 sztuk. Była to kontynuacja
badań, obejmująca drugą kolejną laktację krow, którym
świadomie regulowano dfugość okresu rniędzyciązowego
(I1). Zgodnie z założoną metodyką inseminację zwierząt
w grupie pier-wszej rozpoczynano w okresie wystapienia
pierwszej rui po upływie 42 dnl od ocielenia , zaś w grupie
drugiej odpowiednio - po l20 dniach. System żywienia
i utrzymania zwierząt był identyczny jak w pier-wszej eks-
perymentalnej standardowej i przedłuzonej laktacji. Kro-
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wy utrzyrnywano w tym samym stadzie w oborze wolno
stanowiskowej i w okresie całego roku zywiono je pasza-
mi konsetwowanymi wg systemu TMR. W kolejnych fa-
zachlaktacji skład diet ustalano wg norTn INRA w oparciu
o wartośc pokannową pasz ocenianą na postawie okreso-
wo wykonywanych analiz chemicznych we własnym labo-
ratorium i komputerowego programu INWAR. Zwierzęta
miały zapewniony staĘ dostęp do pełnoporcjowej mieszan-
ki TMR i wody. Co miesiąc ustalano indywidualnie dla
każdej krowy ilość udojonego mleka oraz określano zawar-
tość w nirn podstawowych składników, tj. tfuszczu, białka
i laktozy przy pomocy aparatu Milcoscan l04. Ponadto
w kazdej indywidualnej próbce mleka określano liczbę ko-
mórek somatycznychprzy uzyciu aparatu Fossomatic. Rze-
czywistą ilośc udojonego mleka przeliczano na FCM (fat
corrected milk - mleko skorygowanę na zawatl.ość tfusz-
czu), atakżę na VCM (value corrected milk: mleko sko-

rygowane na zawaftośćtŁxzczu i białka) wg wzoru zapro-
ponowanego przez Arbela i wsp. (3):

VCM : -0,05 x wydajnośc rzeczywista mleka (kg) +
+ 8,66 x ilośc tŁlszczu (kg) + 25,9B x ilość białka (kg)

W okresie trwania doświadczenia systematycznie kon-
trolowano stan zdrowia krów, ze szczególnym uwzględnie-
niem stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego, dróg rod-
nych i przebieguporodow. Inseminację rozpoczynano wów-
czas, gdy zakończony został proces inwolucji macicy i nie
zaobserwowano jakichkolwiek stanów zapalnych dróg rod-
nych.

Zebr any materiał doświ adczalny zweryfi kowano meto-
dami statystycznymi zapomocąanalizy wariancji i korela-
cji W zastosowanym modelu statystycznym wprowadzo-
no następujące oznaczenia: w odniesieniu do długości
OMC: grupa I (kontro|na) - inseminacj ęrozpoczynano po
upływie 42 dni od ocielenia, grupa II (doświadczalna)-in-
seminację rozpoczynano po upływie 120 dni od ocielenia,
w odniesieniu do wieku krów: 1 krowy w drugiej lakta-
cji, 2 - krowy w trzeciej laktacji, 3 - krowy w czwartej
i dalszych laktacjach.

Zastosowano następujący rnodel analizy wariancji:
Y,,rl -Fl a,+bi le,,r.gdzie: Y r:średniawaftoścbadanej
cechy: pr : średnia ogólna. a : wpływ i-tej grupy doświad-
czalnej (i : l, 2), b : wpływ j-tego wieku krów ( : l, 2, 3),
eu:bła.d, )

Wyniki iomówienie
Zgodnte zzałożęniem dokonanym w metodyce ba-

dah nalę żaŁob y o c z eki w ać, że zacięlęnia krów grupy I
nastąpiąpo upływie ok. 60 dni,zaś grupy II - po 130-
-140 dniach od ocielenia. W trakcie realizacji doświad-
czeniaokazało się, ze k onvy grupy lzacielaĘ się śred-
nio po upływie 106 dni, zaś grupy II - po l49 dniach
od ostatniego porodu (tab. 1). Skuteczne pokrycie krow
grupy I uzyskano więc po upĘwie ok. 3 cykli rujo-
!\ych w stosunku do terminu zaplanowanego w meto-
dyce,zaś w grupie II - po upływie ok. 1,5 cyklu rujo-
we go. P rze s un i ęc i e term i nów zacieleń pr zy c zynlło się
do zmniejszeniaróżnic w długości OMW które w gru-
pach: I i II wynosiĘ odpowiednio: 378 i 428 dni. Nie
stwierdzono istotnych rożnic w liczbie zabiegów in-



Numer laktacji

2

3

4 i dalsze

1

2

3

38

43

9

142

116

126

7

8

13

1,64 | 0,14 345 8

1,52 l 0,17 329 9

411 l 12 1,53 | 0,27 336 | 15

Tab. 1. Długość OMC, OMW dni doju araz|iczba zabiegów inseminacyj-
nych przypadających na ciążę (LSM + SE)

Objaśnienia: a, b średnie w tej samej kolumnie oznaczone róznymi literami
różniąsię istotnie przy p < 0,01

9000 kg mleka w okresie laktacji, bez sto-
sowania zablegow hotmonalnych udaje
się zacielić przedupły.wem 60 dni po po-
rodzie tylko w pojedynczych przypad-
kach. Należałoby więc w odniesieniu do
takich krów zweryfikować dotychczaso-
wą strategię hodowlaną, która zakłada
rrtr rymyw anię I 2 - I 3 -mie s i ęcznych OMC.
Tezę tę potwierdzaj ą obserwacj e praktycz-
ne z hodowli m.in. w Holandii, gdzie już
w połowie lat dziewięćdziesiątych prze-
ciętna długość OMC wynosiła około 90
dni i wykazywała tendencję zwyżkową

wraz ze wzrostem wydajności mleka (22). Zjawisko
to j est konsekwencj ą uj emnego bilansu energetyczne-
go, ktory z reguĘ występuje u krów wysoko wydaj-
nych w Ęm okresie. Berglund i wsp. (5) podają że
jeśli w tym okresie wystąpi ruja, to albo nie dochodzi
do zapłodnienia w ogóle, albo zarodki ulegają obumar-
ciu we wczesnym okresie ich rozwoju. Potwierdzają
to równiez wyniki badań innych autorów, którzy wy-

kazali, ze przesunięcie terminu pierwszej
inseminacji nawet do 150. dnia po poro-
dzie przyczyniło się do poprawy wskaź-
nika skutecznych zacieleh, przy jedno-
cześnie mniejszej liczbie porcji nasienia
(18,23).

Zwolennicy utrzymywania tradycyj nej
strategii hodowlanej krów obawiają się
negatywnych skutkow, ktore mogĘby to-
w arzy szy ć przedhlżonym OMĘ przeja-
wiających się zwiększeniem częstotliwoś-
ci występowania cyst jajnikowych i osła-
bienia zewnętr znych obj awów rui. Powyż-
sze obawy nie znajdują uzasadnienia

w świetle wyników badań uzyskanych przęz Larssona
i Berglunda (I8). Z wynikow, będących podsumowa-
niem badań prowadzonych w okresie kilkunastu lat
w USA wynika, żewydłużenie OMW z I3,2 do 16,5
miesiąca przyczyniŁo sięw sposób istotny do poprawy
wskaźnikó w związany ch z r ozr o dem i w konsekwen-
cji do zmniejszenia wskaźnika brakowań, poprawy
stanu zdrowia krow oraz wydłużęnia ich życia (8).
Postępowanie takie miało korzystny wpĘrv nawskaź-
niki ekonomiczneprzy produkcji mleka, gdyż, jakpo-
dająArbel i wsp. (3), w USA wskaznikbrakowań krów
tylko z powodu niepłodności wynosi 26,]0ń.

Wyniki badan własnych wskazują że wydŁużenie
OMC nie wpłynęło w istotny sposób na rzeczywistą
wydaj no ś ć mleka w okre s i e 3 0 5 - dniow ej laktacj|' r óż-
nica na korzyść grupy II wynosiła 297 kg w okresie
305 dni laktacji i 2I,3 kg w okresie całej laktacji
(tab, 4). Jednakze różntcę w wydajności mleka skory-
gowane go na za:w arto ść tłuszczu i białka były symb o -

licznę i wynosiĘ odpowiednto:62i66 kg (tab. 5).Bvł
one spowo dowane nie c o wy ższązawarto ś c ią tłu szczu
i białka w mleku krow grupy I, co z kolei mogło mieć
b ezpo średn i zw iązek z mntej szą wydaj no ś cią mleka

Tab. 2. wskaźnik skuteczności zacieleń w zależności od licz-
by zabiegów inseminacyjnych (%)

Tab. 3. Współczynniki korelacji między długością OMW OMC i DNIP a wy-
branymi cechami mleczności krów (n:90)

Objaśnienia: istotnośc * prry p < 0,05, ** prry p ś 0,01; OMW okres między-
wycieleniowy; OMC - okręs międzyciązowy; DNIP - dni od ocielenia do pierw-
SZęJ lnsemrnacJ1

seminacyjnych, niezbędnych do uzyskania ctĘy. F.óż-
nica w liczbie porcji nasienia z,vżywanego na ciĘę
yynosząca 0,26 na korzyŚÓ grupy I była nieistotna.
Swiadczy to o porównyr,valnej efektyvmości insemi-
nacji wysoko wydajnych krów, inseminowanych po
upływie 110-150 dni od ocielenia. Procentowy rozkad
Iiczby zabie gów ins eminacyj nych był korzystni ej szy
w grupie I (ab, Z).Zaobserwowanatendencja do mniej
korzystnych wskaźników reprodukcji krów w grupie
zprzedłużonymOMCznalazłaodzwierciedleniewwy-
sokości współczynników korelacji (r: 0,57) między
długością OMC a liczbąinseminacj i na ciĘę(tab. 3 ).
Na tej podstawie można by wnioskowaó, że opĘmal-
ny termin krycia krów produkujących ok. 9000 kg mle-
ka w okresie 3O5-dniowej laktacjtprzypada po upły-
wie ok. 110 dni od ostatniego porodu. Nieco mniej
korzystne wskaźniki reprodukcji krow w grupie II są
kompensowane wyższąwydajnością mleka, o czym
świadczy współczy,nnik korelacji (r: 0,35) między wy-
daj no ścią mleka w tej grupie zwier ząt zarówno w okre-
sie 3O5-dniowej, jak i całkowitej laktacji (tab. 4).

Uzyskane wyniki upowazniają do stwierdzenia, że
krołrry wysoko wydajne, produkujące przeciętnie ok,



Tab. 4. Wpływ długości OMC na rzeczywistą wydajność mleka (kg) oraz zawartość tłuszczu i białka ('ń) w okresie 305-
-dniowej i całej laktacji (LSM + SE)

Grupa, wiek n Białko całk.

Grupa l

Grupa ll

45

45

8963

9260

271

272

9451

9664

357

357

3,92

3,85

0,09

0,09

3,98

3,88

0,10

0,10

3,43

3,37

0,04

0,04

3,46

3,41

0,04

0,04

Numer laklacji

2

3

4 i dalsze

38

43

9

91 03

9376

8855

250

299

476

9769

9577

9327

328

394

626

3,79

3,95

3,93

0 ,09

0,10

0,16

3,89

3,94

3,95

0,09

0,11

0,17

3,39

3,41

3,41

0,04

0,04

0,07

3,44

3,44

3,43

0,04

0,04

0,07

Tab. 5. Dobowa wydajność tłuszczu i białka oraz mleka skorygowanego na zawartość tłuszczu i białka w okresie 30S-dniowej
i pełnej laktacji (LSM + SE)

Gtupa,
wiek

n
VcM 305

kg

VCM całk.
kg

VCM 305/dz.
kg

VCM całk./dz.
kg

Tłuszcz 305
kg

Białko całk.
kq

Grupa l

Grupa ll

45

45

10 585

10 647

253

253

1,1 246

11 180

362

362

34,7

35,0

0,8

0,8

33,8

32,8

0,8

0,8

350

352

10

10

372

371

12

12

308

310

7

7

327

325

1,|

11

Numer lakli

2

3

4 i dalsze

lGll

38

43

9

,l0 
481

10 973

10 394

233

219

444

1,1 327

11 299

11 012

333

399

634

34,4

36,0

34,2

0,8

0,9

,l,5

33,0

34,4

32,6

0,7

0,9

1,4

341

365

347

9

1,|

17

371

375

368

11

14

22

307

319

301

7

8

13

331

328

319

10

12

19

w tej grupie zwierząt. Róznice miedzy badanymi gru-
pami krów zalówno w procentowęj zawartości tłusz-
czu i btałka, jak i w wydajności tych składnikow
w okresie laktacji nie zostaĘ potwierdzone statystycz-
nie(ab.4i5).

W dostępnym piśmiennictwie spotyka się stosun-
kowo mało wyników prac eksperymentalnych, doĘ-
czących wydajności i składu mleka krow rozniących
się długością OMW. We wcześniejszych badaniach
Schindler i wsp. (23) wykazali, że krowy o dłuzszym
OMC (88 vs. 72I dnl), zarówno w biezącej 305-dnio-
wej laktacji, jak i w okresie 5 miesięcy następnej lak-
tacji produkowały nieco więcej mleka, jednakże
w przeliczeniu na dzięnużytkowania wydajność mle-
ka była prakĘcznie j ednakowa. Podobne wyniki uzry s-
kali Jensen i wsp. ( 13). W badaniach Arbela i wsp. (3)
przy wydŁużeniu OMC z93 do 154 dni jedynie pier-
wiastki produkowaĘ o 0,8 kg VCM/dzień więcej, na-
tomiast rożnice między grupami krów starszych, za-
równo pod względem dobowej wydajności, jak i jego
składu chemicznego był nieistotne.

Tab. 6. Choroby niezakaźne w okresie kolejnej drugiej stan-
dardowej i przedłużonej Iaktacji

| - konttolna

ll - doświadczalna

8,3

12"|

34,3

22,6

11,3

9,3

12,a

21,0

Obj aśnienie : schorzenia porodowe : zatrzy manie łozyska, cięzki
poród, guz macicy; wymienia: mastitis; metaboliczne: skręt tra-
w i e ń c a, alkalo z a żw acza, zal e ganie p op oro do we

Analizuj ąc cz ęstotl iw o ś ć wy s tęp owani a chorób ni e -
zakażny ch stwierdzon o, że u krow grupy I częś ciej wy-
stępowaĘ podkliniczne stany zapalne gruczołu mle-
kowego w porównanllzę zwierzętami, którym w za-
mierzony sposób wydfuzono OMC (tab. 6). Podane
wskaźniki doty czące poszczę golnych grup schorzeń
u krów obydwu grup są zbliżone do tych, jakie naj-
częściej występują w większych stadach wysoko wy-
dajnych krów na świecie. Knight i wsp. (15) podają
żę wraz zę wzrostem wydajności o 1000 kg mleka,
koszty lęczenia zwterząt wzrastają o I0%o. Zdaniem
cytowanych autoróą nięzalężntę od systemu ltrzyma-
nia, co najmniej 60%owszystkich kosztów związanych
z Ie c zęniem zw ier ząt wy s tępuj e w okre s i e p i e rw s zyc h
45 dni laktacji; doĘczy to w jednakowym stopniupier-
wiastek i krów starszych. W okresie tym bowiem naj-
częściej występują schorzenia metaboliczne, przede
wszystkim gorączka mleczna, ketoza, przemieszcze-
nie trawieńca, zapalenie macicy, mastitis itp. Obecnie
hodowcy bydła we wszystkich krajach na świecie po-
dztelaj ąp o gl ąd, ze wys oko ś ć p otencj ału genetyczne-
go w zakresie produkcji mleka wyrażnie przewyższa
poziom warunków dotyczących żywienia i utrzyma-
nia bydła mlecznego. Wiedza dotycząca zależności
między czynnlkaml genety cznymi, zywi eniowymi,
poziomem produkcji a występowaniem poszczegol-
nych schorzęńntezakażnychw chwili obecnej nie jest
jeszcze pełna. Ponadto nie moze być bezpośrednio
zastosowana w duzych stadach (22). ll4imo żyr,vienia
krów dietami zbilansowanymi wg najnowszych zdo-
byczy wtedzy, hodowca nie ma wpĘłłu na pobranie
ptzęz wszystkie zwierzęta dostatecznej ilości paszy
gwaranfuj ąc ej p ełne p okrycie potrz eb pokarmowych.



Ma na to wpĘrv szere g czynników o s obniczych, zw ią-
zany ch z behawiorem i wrodzoną odporno ścią na scho -
r zenia p o szcze g ó lnych zw ier ząt w stadzi e itp. P o wyż-
sze względy zadecydowały, że w ostatnich Iatach za-
częto zwracać uwagę przy selekcji zwierząt na tzw.
cechy funkcj onalne, obejmujące m.in, częstotliwość
występowania schorze h ntezakażny ch.

podsumowanie

Generalnie wyniki dotyczące wydajności, składu
mleka i wybranych wskaźników reprodukcji uzyska-
ne w drugiej laktacji, występującej po zamił..lizonym
regulowaniu długości OMC są zgodne z wynikami
uzyskanymi w poprzedniej laktacji (I7). Okazało się
bowiem, że przeciętna długość OMC w grupie kon-
trolnej, w której usiłowano pokryć krowy w okresie
rui występującej po upływie 42 dni od ostatniego po-
rodu, wynosiła 106 dni. W grupie krów z wydłużo-
nym OMC (przeciętna jego dfugość wynosiła 149 dni)
zaobserwowano tendencję do wyższej wydajności
mleka, jednakżeróżnice były nieistotne ze statystycz-
nego punktu widzenia. Nię zanotowano takżę różnic
w liczbie porcji nasienia mtędzy badanymi grupami
krów. W grupie zwierzątzprzedłużonym OMC zano-
towano mniej przypadków stanów zapalnych Eruczo-
łu mlekowe go |eczwięcej chorób kończyn. Reasumu-
jąc całoksztah przeprowadzonych badań mozna stwier-
dzic, że optymalna długość OMC u krow produkują-
cych ok. 9000 kg mleka w okresie laktacji powinna
wynosić ok. l l0 dni.
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Określono pozionr surowiczcgo allyloidlr A (SSA) i haptog]obiny (Hp) w su-

rowicy i mleku 10 kró\Ą,z klinicznyrni objawanli zajęcił wymienia. l0 królł,

zd1,ou 1ch i I0 krós z pozau; lnictliou; mi ptoces;llni u apalnymi Cwlartkr l

rł,ynlienia była Ću,laftką clrora_, Ćrviartka lI byłl Lrsytuowana po stt,onie przecit -

ncj. Poziolll SAA (pg/rrll) u krów z zapalenienr wyrrrienia wynosił w sttrorvicy

752(139), w ćwialtce I 47,5 (51,4). w ću,iartce lI 40.2 (59,9), zaś u krów zdro-

wych wynosił on odpowiednio 75.0 (90.0);5.1(4,4);21,8 (49,1), podczas gdy

ttkrórvzestanemzapallrylnpozau,ymieniemwynosiłl]2(l60); 9,8(l4,3)i3,4
(4) Poziom Hp w surowicy krór,v z złpalcnienl wymienia wynosił 789, w cwiaTt-

ce l osiągał l I0. lv órviartce {] 11,y1lliclria wynosił 1,0. Hp rrle była obecna w na-
te rialc pochodzapyll od zdrolł.yclr kró,,v i klów z pozawytnieniowynli stanami

zapalnymi Poziom białck ostrej f'azy w mleku wzrastał równolegle ze wzl,osten,t

liczby konlórek somatycznych w trrleku. Określanie pozionlu białek ostrej fazy

moŻe byĆ wykoź1,512nc do monitorowallia nasilcnia infekcji.
G.


