
nek zawaftości białka do tłuszczu). Szczegółową analizą
objęto rozkład zawartości tŁlszczu i białka w mleku krów
w obu grupach. W tym celu materiałbadawczy podzielono
na klasy, przyjmując przedztały klasowe co 0,2oń.

Dane opracowano statystycznie, posługujap się progra-
mem Statistica PL. Do analizy włączono laktacje krów trwa-
jące co najmniej 200 dni. Ostatecznie do analtz statystycz-
nych wykorzystano 233 laktacje córek i 197 laktacji ich
matek" Obliczono wartości średnie,,x" i bła.d standardowy
(s), a w odniesieniu do wskaźnikow płodności równiez
współczynnik zmienności (v). W obliczeniach wykorzysta-
no procedurę GLM z zastosowaniern następującego mode-
lu liniowego:

Y,. - (d) e *. echy:
pr śred a - wply : b,, -
wpływ r ości 1akta c lak-
tacji w dniach; e,,* - błĄd 1osowy.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono wartości cech uzytkowości

mlecznej krów córek i ich matek w pierwszej laktacji.
Kroorry matki utrzymy.wane w Szwe cji przewyższaĘ
w pierwszej laktacji istotnie (p < 0,01) swoje corki
impoftowane do Polski jako jałowice cielne pod wzglę-
dem wydajności mleka (o 2415 kg), białka (o 87 kg)
oraz zawartości białka w mleku (o 0 ,Ioń), jak równiez
korzystni ej s zym sto sunki em b iałk a do thxzczu ( S B T)
w mleku (o 0,070ń). Córki przy istotnie (p < 0,01)
mniejszej wydajnośc tłuszczu(o 86 kg) uzyskaĘwyż-
szązawartośc tŁlszczll w mleku (o 0,18%). WystąpiĘ
takźęróżnice między stosunkiem zawartości białka do
thxzczu (SBT) w mleku o (0,07%o).Inne wyniki uzys-
kali Kuczaj i Blicharski (6). W badaniach przeprowa-
dzonych na importowanym bydle holenderskim kro-
wy córki uzyskały przewagę wydajności mleka
(o 505 kg), białka (o 8,7 kg), RTB (0,I7oń), zaś pozo-
stałe wyniki uzytkowości mlecznej: wydajności tłusz-
czLL, zawartośc th)szczu oraz SBT byĘ zbliżone do
badan własnych. Podobne badania prowadzlła Pilar-
czyktwsp. (13) na importowanych krowach zHolan-
dii, w których corktutrzymylvane w Polsce charakte-
ry zow aĘ się mniej szą wydajnością mleka (o 1 9 8 6 kg),
tŁuszczu(o 88,5 kg), białka (o 65,2 kg) i RTB (0,I2oń),

Tab. 1. Porównanie użytkowości mlecznej pierwiastek córek z ich
matkami

różntcę byĘ istotne (p < 0,01). Różnic statystycznych
nie stwierdzono przy zawartośct tŁuszcztt w mleku
(0,0 6%) . W b adaniach własnych stwierdzono równie z
większą wydajność mleka, tŁuszczu i białka u matek
ze Szwecji (p < 0,01). Natomiast córki utrzymylvane
w Polsce uzyskĄ wyzsząprocentow ązaw afiośó tłusz-
czu (0,I8oń) w mleku i rożnicę między procentową
zawaftościątłlszcztt i białka RTB (0,28%). Krowy
holsztyńsko-fryzyjskie importowane z Francji
(49 5 4,89 kg) i Niemi ęc (4690,63 kg) charakt ęry zow ały
się mniejszą wydajnością mleka w 1. laktacji w po-
równaniu zbadantami własnymi (3).

Bydło holsztyńsko -Ęzyj skie, będące wysoko wy-
specj alizowanym typem mleczne go ki erunku uzytko-
wania, stanowi dobry materi ał do krzy żow ania (9, I 2),
Efekty produkcyjne w gospodarstwach polskich nie
zaw szę s ą w p ełni zadow alaj ące. Mo gĘby by c vn1l żs ze
przy dostosowaniu warunków utrzymania do potrzeb
bydła tej rasy (5,7). Największe trudności występują
w adaptacji krów importowanych do nowych warun-
ków środowiska (11).

Naj liczniej szą grupę stanowiły corki produkuj ące
mleko o zawartości tŁlszczu w przedziaŁach 4,0I-
-4,200ń (ponad ż7 ,5oń) oraz3,87-4,0%o (ponad22,1Yo).
W przedziałach klasowych o najwyższej oraznajniż-
szej zaw arto ś c i tŁuszc zu o dn o t ow ano wi ęks z ą ltczb ę
krów matek w porównaniu z córkami. W najniższym
pr ze dziale klasowym, p onizej 3,400ń tŁuszczu, w gru-
pie matek stwierdzono ponad 78,8Yo osobników. Inne
wyniki uzyskali Klczaj i Blicharski (6),którzy odno-
towali największy odsetek krów matek (27,60ń) pro-
dukuj ących mleko o zawarlośc i tłuszczu 4,2 I -4,400ń.
W badaniachPtlarczyk i wsp. (13) stwierdzono, że
naj liczni ej s zą grup ę stanowiĘ matki i c orki produku-
jące mleko o zawartości tłuszczlt w przedzialę 4,2I-
-4,40oń (ponad 20%).

Srednia zawatl.ośc białka w mleku obu grup: córek
i matek była podobna. W ntższym przedziale klaso-
wym 3,01-3,200^ białka w mleku stwierdzono więk-
szą grup ę c or ek (49,4%) niż krow matek (3 3,5 %) . Z ko -
lei w prze dzi al e klas owy m 3,2 I -3,40Yo Iiczniej Iepre -
zentowana była grupa matek (35,0%). Podobne bada-

nia zawartości białka w mleku importowanych
krów prowadzlliKuczaj i Blicharski (6). Mleko
o zawartości powyżej 3,400ń białka produkowała
ponad połowa krów - matek (62,I%) i niemal
trzęcia część ich córek (28,8oń ogołu). Inne wy-
niki uzyskałaPllarczyki wsp. (13), która stwier-
dzlła, że najwięcej krów produkowało mleko
w pr ze dzialę 3,4 I -3,600ń zaw arto ści b i ałka. Ml e -
ko o zawartości białka powyzej 3,40oń produ-
kowało ponad 3l1(15,8o^) populacji córek.

Pierwsze wycielenia importowanych krów na-
stąpiły w wieku około 30 miesięcy życia. Wiek
jałowek w chwili pierwszego ocielenia wpływa
na płodność oraz na wydajność życiową krow,
jak równiez na ekonomiczną stronę chowu byd-
łamlecznęgo (12). W badaniach Hibnera i wsp.

Wydajność mleka (kg)

Wydajność tłuszczu (kg)

Wydajność białka (kg)

Zawartość tłusztzu (%)

Zawartość białka (%)

BTB (%)

sBT (%)

5800- 96,02

235* 3,65

1 84* 2,89

4,09* 0,03

3,18* 0,01

0,91 * 0,02

0,78* 0,01

8275- ,104,72

321* 3,98

2l1* 3,1 5

3,91* 0,03

3,28* 0,02

0,63* 0,03

0,85* 0,01

Objaśnierrie: *p < 0,01
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Kuczaj M.

Analysis ol the usage Vatue of Black te cows importedlflon Holland and theit Black. and'Red-White
empotailes bred' in Poland ,

Summary

The studied cows were kept in a m l

1,,ield lvas 10 000 kg in lactation. The
from the Netherlands to Poland (47
(67 colvs
between < 0.05) and their first calving period rv_a_s,between 67.8

and 69.9 . Therewas a relevant difference (p < 0.05 and P = 
0.01)

betrveen ,riod regarding the total amount of fat and protein and

the protein content in the milk. The maximum milking of Dutch cowŚ in comparison to their domestic Black-

and Red-White counierparts was essentiall.v less (p ' Ó,OS and p ś 0,OD_over 10,9 and 8,1 kg (which_amounts

to 33.5 and 24.9"/o of the relative value). có-puióa to the frrsimated Black- and Red-White home-bred, the

Dutch produced less milk during the first 305-'day lactation period - 1903 and 1163 kg (which amounts to 23,2

andt4.1oń of the relative value)-but it contained a higher fa]t content: over 1.1 and 1.087o and slightlY higher

protein,content : over 0.07 and production should inseminate their

cows with American bulls, sper in the Netherlands (or inseminating

cows with Dutch bulls, sperń), tent in milk, though they must make

allowances for slightly lółver ń ing period than in home-bred cows,

keywords: cows, milkyield and composition, calving, inter_calving period

do 3l ,03.2003 r.). Wprowadzony systen] kwot mlecznych
od l kwietn ia2004 r- wyfi}aga od hodowcow bydła podję-



pierwiastek trzech ras utrzymywanych systemem alkierzo-
wym, wolnostanowiskowym w warunkach chowu wiel-
kostadnego.

Materiał imetody
Badania wykonano w fermie bydła mlecznego zlokalizowa-

nej w południowo-zachodniej Polsce. Materiał do badań stano-
wlły trzy grupy krów pier-wiastek po buhajach z wysokim udzia-
łem genów bydła rasy holsztyisko-flyzyjskiego (ht): czarno-
-białc importowanę z Holandii (47 szr.) - grupa I, krajowe czar-
no-białe (,64 szt.) - grupa II oraz czetwono-białe (61 szt.) gru-
pa III. W większości zwierzęta z grupy II i III były corkami
rniejscowych krów inseminowanych nasieniem buhajów rasy
hf pochodzących z USA.

Oceniane krowy przebywały w ferrnie bydła mlecznego
o śtednicj wydajności ok. l0 000 kg mleka w jednakowych wa-
r-unkach żywienia, pielęgnacji i uzytkowoścl. Zwierzęta utrzy-
mywano systemem alkierzowym. wolnostanowisl<owyrn zapew-
niajapym prawidłowy dobrostan. Program zywienia oparly był
o pasze pełnoporcjowe tzw, system TMR (Total Mixed Ratio)
i dostosowany do wydajności dzienncj oraz stanu ftĄologl,cz-
nego krów, Dojenie krów przeprowadzano (3- i 2-krotnie) w hali
udojowej typu ,,bok w bok" EuroParallel z l6 stanowiskami.
Badane l<rowy pierwiastki wymienionych trzech grup wycieli-
ły się w 2002 roku.

Dane dotyczące wieku pierwszego wycielenia i pierwszego
okresu międzywycieleniowego (OMW) uzyskano z dol<umcn-
tacj i hodowlanej. Analizę wydajności mlecznej przeprowadzo-
no na podstawie urzędowej occny uzytkowości nrlecznej meto-
dą A., uwz g l Qdni aj ap ej : wydaj no ś ć m 1 eka, tŁlszczu i b tałka or az
ich procentowązawartośó w laktacjach 100- i 305-dniowych.
Wydajność mleczną krow pierwiastek przeliczono na mleko
skorygowane na40ńtłuszczu (FCM fat corected milk). Obli-
czono takze wskaźnik wytrwałości laktacji: względny udział
wydajności mleka uzyskanej w pierwszych 100 dniach laktacji
w wydajności za okręs 305 dni laktacji oraz wsl<aźnik Sarrder-
sa, określający stosunek wydajności maksymalnej do wydaj-
ności za okres 305 dni laktacji. Uzyskane wyniki poddano ana-
lizie statystycznej testem Duncana.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano średnie warlości wieku pierwszego

wycielenia, pierwszego okresu OMW oraz cech uzytko-
wości mlecznej w 100-dniowej laktacji badanych krów.
Wykazano istotne zróżnicowanie (przyp < 0,05 ip < 0,01)
wieku pierwszego ocielenia i pierwszego OMW badanych
grup krów. Krowy holenderskie w porównaniuz rówieś-
nicami krajowymi czamo- i czerwono-białymt były rnłod-
szęprzy pierwszym ocieleniu (przy p < 0,05) odpowied-
nio o 38 lI4,2 dni. Wcześniejsze zacieleniakorzystnie skra-
cająokres bezprodukcyjny krow. Uzyskane wańości wie-
ku przy pierwszym wycieleniu dla krów czelwono-białych
(grupu III) były podobne do średniej krajowej (B16 dni),
w stadach Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Te-
renowego w Warszawie (ANR OT) (10), a dla krów czar-
no-biaĘch (grupy I, lI) korzystnie odbiegaĘ (718,9 I]93,I
dni). Pierwszy OMW krów importowanych z Holandii do
Polski, w porownaniu z rówieśnicami czarno- i czerwono-
-białymi, był niekorzystny i dłuższy (przy p < 0,05 i p <
0,01) odpowiednio o 67,8 i 69,9 dni. Zaobsetwowano, że
zwiększona wydajność rnleczna krajowych krów pierwias-
tek czamo- i czerwono-biaĘch wpłlłvała korzystnie na
skrocenie się wańości pietwszego OMW. Podobnątenden-
cję zaobser-wowano w innych opracowaniach (5, 9). Zko-
lei rezultaty badań prowadzonych przez innych autorów

60 {12)

Tab. 1. Średnie wartości wieku pierwszego wycielenia i OMW
krów oraz wydajności mlecznej w pierwszej 100-dniowej lak-
tacji badanych króu, (! + s)

67

816,9b
83,8

383,8B
48,,|

4,06Bb

9,8

3566B
990,2

141 ,8
37 ,7

1 09,9E
28,5

251 ,7b
63,1

4,06B
0,75

3,1 0

0,24

Objaśnienia: A, B - róznice statystycznie istotne przy p < 0,01
a,b -przy < 0,05

(2,7) wykazały wyższąwydajność mleczną krów charak-
teryzujapych się dfuższym OMW.

Badane parameĘ uzytkowości mlecznej krów pierwias-
tek własnego chowu w porównaniu z rówieśnicami im-
portowanymi z Holandii świadczą o duzym potencj ale ge-
netycznym umozliwiaj ącym os iagani e wysokich pułapów
produkcyjnych w bardzo dobrych warunkach środowis-
kowych. Mal<symalny dzienny udój krów holenderskich
w porównaniu z rówieśnicami krajowymi czamo- i czetwo-
no-białymi był istotnie mniejszy (:prry p < 0,05 i p < 0,01)
odpowiednio o 10,9 i 8,1 kg (33,5 i 24,9oń warlości względ-
nej). Wykazano istotne (prry p < 0,05 i p < 0,01) zróżni-
cowanie w 100-dniowej laktacji, z wyjątkiem wydajności
tłuszcztli zawartości białl<a w mlel<u ocenianych zwierzaJ.
Krowy pierwiastki imporlowane z Holandii w porówna-
niu z rówieśnicami l<rajowych ras cb i czblzyskały istot-
nie nlższąwydajność mleka odpowiednio o B91 i 790 kg
(32,1 128,4o^ warlości względnej, wydajnośc białka od-
powiednio o ż9 ,4 i ż4,6 kg (34 ,5 i 28 ,Boń wańości względ-
nej) oraz łapznąwydajność tłuszczu i białka odpowiednio
o 40,J i25,7 kg (18,0 i 11,4oń waftości względnej), Nato-
miast mleko krów holenderskich miało istotnte wyższąza-
warlość tłuszczu (5,08%) niz rówieśnic czatno- i czerwo-
no-biĄch;odpowiednio o 0,B9 iI,02oń (17,5 i 20,I%owar-
tości względnej).

Skład chemiczny mleka badanej populacji krów nieco
różnlł się od wykazanego w innych badaniach (1, 4).
W analizach porównawc zy ch, uw zględniaj ących wydaj -

ność mleczną l O0-dniowej laktacj i, nalwy ższązawartośc
tłuszczu odnotowano w mlek-u pierwiastek po buhajach kra-
jowych (4,900ń), a najmniejszą- u córek po buhajach
szwedzkich (4,5B%); największą zawarlośc białka w mle-
ku krów pierwiastek po reproduktorach francuskich

64

793,1
100,0

385,9B
63,4

43,4Ba

10,,l

3667B
906,7

152,0
42"|

114,7B
27,3

266,7B
56,2

4,198
0,80

3,15
0,25

Liczebność

wiek locielenia, dni

Pierwszy 0MW, dni

Maksymalny udói, kg

Wydajność mleka, kg

Wydajność lłuszczu, kg

Wydainość białka, kg

Wydajność tłuszczu i białka, kg

zawartość tłuszczu w mleku, %

zawartość białka w mleku, %

47

778,9a
57 ,7

453,7A
99,8

32,5A
4,2

2776A
409,1

140,7
34,7

85,3A
11 ,3

226,lła
42,3

5,0 8A

1 ,01

3,08
0,,l 8



(3,45oń), a najmniejszą(3,I9%) u krów krajowych. Pier-
wiastki czamo-białe impoftowane z Holandii do Polski
produkowały mleko w 10O-dniowej laktacji o zawaftości
4,460^ tŁlszcztl, i 3 ,llYo białka (4) .

W tab. 2 podano średnie wartości cech mlecznych
w 305-dniowej laktacji badanych krów. Wykazano istotne
zrożnicowanie(przy p < 0,05 ip < 0,0l)badanychcech
w laktacji 305-dniowej, z wyjątkiemłącznej wydajności
tŁlszczu i białka oraz zawattości białka w mleku. Krowy
czarno-białe imporlowane z Holandii, utrzymywane w po-
dobnych warunkach środowiskowych, co rówieśnice czar-
no- i czer-wono-białe własnego chowu, wyprodukowały
w pierwszej 305-dniowej laktacji mniej mleka odpowied-
nio o 1903 i l 1 63 kg (23,2 i 14,1oń warlości względnej),
ale o wyzszej zawarlości tŁlszczu w mleku odpowiednio
o l, l i 1,0Bo% (21,ż i ż0,9oń warlości względnej) i nieznacz-
nie wyzszej zawaftości białka w mleku odpowiednio o 0,07
i 0,050ń (2,I I I,Boń warlości względnej). W porórł,naniu
z |sadanyni l<rowami pierwiastki czamo -białe importo-
wane z Francji i Niemiec, oceniane przezPuchajdę i wsp.
(6), były ponad dwukrotnie rnniej wydajne i o nieco niz-
szym składzie chemicznym mleka.

Wydajność mleka FCM pierwiastek holenderskich była
nlższa o 543 kg (5,60^ wartości względnej) od rówieśnic
czamo -blaĘch, ale nie co wyzsz a o 23 9 kg (ż,5oń warto ś c i
względnej) od krów czetwono-białych. Krowy pierwiast-
ki czerwono-białe w porownaniu z rówieśnicami krajowy-
mi czarno-biĄchprodŃowaĘ istotnie mniej mleka FCM
o 782 kg. Wykazana w niniejszych badaniach wydajność
mleczna krów w pierwszej 3O5-dniowej laktacji byłaznacz-
nie wyższa od wydajności elitarnej populacji krów znaj-
dujących się w stadach ANR OT (10). W żOOż roku śred-
nia wydajność ocenianych krów z Agencji wyniosła
7419kg mleka,316 kg tłuszczll,ż47 kg białka o zawar-
tości 4,260ń tŁlszczll i 3 ,33o/o białka w mleku.

Naj lep szy wskazn ik rownomierno ś ci l aktacj i lzy skaĘ
krowy impoftowane z Holandii; indeks Sandersa wyniósł
ż53,5 i w porównaniu z badanymi krowami czarno- i czer-
wono-białymibyłistotnie (prryp < 0,05 ip < 0,01)wyz-
szy odpowiednio o 19 ,7 i23,8 (7 ,8 i 9,4o^ warlości względ-
nej). Najbardzte1 prau,idłowym przebiegiem laktacji
cechował się krowy holenderskie (33,Bo^ wydajności cał-
kowitej za 100 dni laktacji), nieco gorszym rówieśnice
czamo-białe (36,2'Yo wydajności całkowitej za 100 dni
laktacj i), a naj gorszym (stromym) przebi egi em krzyrvej lak-
tacji pierwiastki czetwono-białe (38,0% wydajności cał-
kowitej zaI00 dni laktacji). Podobne waftości ocenyprze-
biegu krzy,wej laktacji dla krów czamo-białych uzyskano
w innych badaniach (4).

podsumowanie iwniOski
Do niedawnapraca hodowlana nad bydłem koncentro-

wała się głównie na zwiększaniu wydajności mleka. Obec-
nie przed hodowcami stoi dość trudne zadanie polegające
na zmianie składu chemicznego w kierunku zwiększenia
w nim zawarlości białka; cecha ta bowiem po akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej będzie w znacznym stopniu de-
tenninować efektywność ekonomiczną produkcj i rnl eka.
Podsumowuj ap należy stwierdzió, że:

- czynn|l< rasowy wpĘ.wa statystycznie istotnie (przy
p < 0,05) na kształtowanie się warlości cech produkcyj-
nych i reprodukcyjnych krów pierwiastek.

Tab.ż. Średnie wartości wydajności mlecznej w pierwszej 305-
-dniowej laktacji badanych krów (x + s)

Objaśnienia: jak w tab. l.

- hodowcy, którzy pragną zwiększyć skalę produkcji
mleka powinni unasienniać krowy nasieniem buhajów
amerykańskich; natomiast dokonując zakupu jałowic re-
montowych w Holandii (lub zapładniajap krowy nasieniem
buhaj ów holenderskich) uzyskuj ą zwiększenie zawaft ości
suchej masy w mleku, jednak muszą liczyć się z negat}.w-
ną re ak cj ą z w ier ząt na zmi an ę w arunk ów utr zy mania i ży -
wienia oraz nieco niższą wydajnością mleka i znacznie
dŁaższymokresem miedzywycieleniowym niż u rówieśnic
własnego chowu.
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Liczebność

Wydainość mleka, kg

WydainOść tłuszczu, kg

Wydainość białka, kg

Wydainość tłuszczu i białka, kg

zawartość lłuszczu w mleku, %

zawartość białka w mleku, %

FCM, kg

lndeks sandersa

47

8214A
10,8

424,0A

66,7

271 3A
28"|

695,3
90,0

5,18A
0,64

3,32
0,22

9645
12g4,0

2 53,5A
16,7
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10117Ba

2430,6

409,4a
98,8

326,7Ba
73 ,0

737 ,1

137,5

4,088
0,55

3,25
0,20

1 01 88a
2359,2

233,8B
21,4

67

9375Bb
2594,6

377,1Bb
89,1

302,7Bb
73,4

679,7
,l57,2

4,10B
0,57

3,26
0,25

9406b
2293,8

22g,7B
23,7


