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Wydajnośó i skład mleka utrzymywanyoh w Polsce
pierwiastek w po]ównaniu z ich matkami w Szwecji
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Milk yield and composition of primapa]Ous GOws managed in Poland
compated with theil dams kept in Sweden

] " Summary

The aim of the study was to compare milk performance and milk composition between cows imported to
Poland and their dams managed in Sweden. The material comprised Holstein-Friesian cows imported from
Sweden as heifers in calf in April and May 2002 and managed in one of the farms of the "Witkowo" Co-operative
Agricultural Company. Milk performance was compared in 233 primapars and their l97 dams managed back in
Sweden.In addition, the imported cows were analyzed for selected fertility indices, such as ageat first calving
(AFC) or services per conception (SC). The results demonstrated that pregnant HF heifers imported to Poland
were characteriźed by lower yields of milk (5800 kg), butterfat (235 kg), and protein (18a kg) compared to their
dams kept in Sweden (8275 kg,321 kg, and27I kg, respectively). These differences were confirmed statistically
(P ś 0.01). A higher percentage of butterfat (4,090^) rvas found in the milk of the daughter cows compared to
their dams in Sweden (3.910/"). These differences were significant (P < 0.01). The analyzed herd of heifers was
characterized by having a greater dilTerence between the levels of milk fatlprotein (FPD) and smal|er in the
protein/fat ratio (PFR), as compared to their dams kept in Sweden. The differences were significant (P < 0.0l).
The reproductive indices of imported cows were satisfactory.

Kepvords: import, primapara, cows, dairy cows, HF cattle

Występujący w ostatnich latach wzrost opłacal-
ności produkcji dobrego jakościowo mleka spowodo-
wał zwiększenie zainteresowania hodowlą bydła
mlecznego. Jedną z mozliwości zwiększania produk-
cji mleka jest import zwierząt o duzym potencjale
genetycznym. W związku z tym w ostatnich latach
nastąpił znaczny wzrost importu jałowic cielnych
holsztyńsko-fryzyj skich z kraj ow Unii Europej skiej,
głównie z Niemiec, Holandii i Francji (3, l5, l8, 19).
W dostępnym piśmiennictwie nie znalęziono prac
dotyczących importu krów ani jałowek cielnych ze
Szwecji do Polski.

Istotne z punktu widzenia hodowców stało się okreś-
lenie mozliwo ści adaptacyj nych krow importowanych
do nowych warunków środowisko!\ych. Wskazane jest
utrzymanie wysokiej wydaj nośc i, przy zachowaniu
zdrowia i dobrej płodności zwierząt. Efekty takie moz-
liwe sąprzede wszystkim w gospodarstwach o wyso-
kiej kulturze hodowlanej i odpowiednim zapleczupa-
szowym (10).

Celem badań było porównanie wydajności mlęcz-
nej i składu mleka u krów importowanych do Polski
i ich matek utrzymywanych w Szwecji.

Mateliał i metody

Materiał badawczy stanowiły krowy rasy holsztyńsko-
-fryzyjskiej importowane jako jałowice cielne ze Szwecji
w kwietniu imaju 2002r.,uzytkowane w jednym z gospo-
darstw Spółdzielczej Agrofinny Witkowo. Dokonano po-
równania uzytkowości mlecznej 233 pierwiastek i ich l97
matek utrzymywanych w Szwecji. Przeanaltzowano row-
niez niektóre wskaźniki płodności, takie jak wiek pierw-
szego wycielenia (WPW) i indeks inseminacji (IN) u irn-
portowanych krów,

Pierwiastki utrzymywane były w oborze wolnostano-
wiskowej na głębokiej ściółce z dostępern do koryta pa-
szowego. Woda dozowana była automatycznie w specjal-
nych po idłach umozliwiaj ących utrzym anie odpowiedni ej
temperatury. Zwlerzęta zywiono w systemie TMR. Dawka
pokatmowa zap ew niała zap o trzeb ow antę zw ie r ząt pr ze z
cały rok.

Na podstawie danych dokumentacji hodowlanej doko-
nano porównania wydajności mlecznej, tłuszczu i białka
oraz procentowej zawaftości tłuszczu i białka w mleku, ja-
kie w pierwszej laktacji uzyskały córki i ich matki. Okreś-
lono również zalężności między tymi składnikami (RTB -
rożnicamiędzy zawaftością tfuszczu i białka, SBT stosu-



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



(4) najwyższą wydajnością w l. laktacji charaktery-
zowaĘ siękrowy cielące siępo razplerwszy w wieku
powyżej 29 miesięcy. Litrvińczuk i Borkowska (8) tak-
żepodal|że najwydajniejsze w 1.laktacji okazaĘ się
kroo,.y cb o najpóżniejszym wieku pierwszego wycie-
lenia (33 miesięcy). Sawicka i wsp. (18) podają że
krowy importowane z Nięmiec wycielaĘ się po raz
pierwszy w wieku 29,7 miesięcy (890 dnt), zaś zHo-
landii - 27,2 miesięcy (815 dni).

Wskaznik inseminacji (WD u krów impońowanych
ze Szwecji byłbardzo dobry i wynosił I,I 4, co świad-
czy o pr awidłowej or ganizacji rozro du. Znacznte gor -
sze wyniki WI u krów importowanych w pierwszej
laktacji uzyskali inni autorzy (I4,I] ,19); mieściĘ się
one w granicach 2,06-3,99.

Imporfując zwierzęta o wysokim potencjale gene-

Ęcznym należy stworzyć im optymalne warunki by-
towania, które pozwolą im nawykazanie swoich wy-
sokich możliwości produkcyjnych. W badaniach włas-
nych stwierdzono gorsze relacje między STB i RTB
u córek pochodzących po matkach utrzymywanych
w Szwecji.

U importowanych zwterząt często obserwuje się
brak klinicznych objawow chorób, jedynie gorsze
wlniki produkcyjne i reprodukcyjne. Obnizenie wskaź-
nikow wydajności stwierdzone w takim stadzie (bez
widocznych objawów klinicznych) może oznaczać
występowanie chorób o przebiegu podklinicznym, tj,
zaburzęf lmaiabo|icznych.Wielezaburzehrównowa-
gi metabolicznej nie wywołuje żadnych objawów so-
matycznych, a jedynym zewnętrznym dowodem na
istnienie zaburzeń jest obnizenię wskaźnikow wydaj-
ności zwierząt (16). Zwierzęta gospodarskie, przenie-
sione w inne warunki, muszą przejsć szereg zmian
przystosowawczych, adaptując się do układu wszel-
kich czynników w nowym środowisku, Organizm
zwlerzęcy musi przystosować się do wielu zmian m.in.,
budynku, obsługi i opieki, itd. Adaptacja organizmu
ma niejako zniwelowac tęrozległą,,inność", przy cątm
stanie się.to tym łatwiej, im aktualne warunki bardziej
przypominaj ą poprzednie, do który ch zwierzęprzryy -
kło (2), Importowane jałowki są na ogół zwierzętami
o bardzo duzej wartości hodowlanej. Zwterzęta te są
skazane na dlży stres powodowany odłączeniem od
stada, długim transportem do Polski i przebywaniem
nabazie zbiorczej w czasie 3O-dniowej kwarantanny.
Takie zwrcrzę ma osłabiony metabolizm, a przez to
odporność naturalną i staje się podatne na zablrzenia
zdrowtaw okresie okołoporodowym iw szczycie lak-
tacji (1). Kuczaj i Blicharski (6), potwierdzilt wpływ
aklimatyzacji na wydajność krów importowanych
z Holandii do Polski oraz oddziaływanie środowiska
na ich produkcję.
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Masowe zaclrorowania na krivawą biegunkę lvystąpiły u cicląt w rvickLl od
l do l6 tygodni w gospodarst§,ie krów nllecznych tł,Ktrsztnirze (lndie) Picrr.i,-
sze zachorowania wystą)iły w trzeciln tygodniu lipca 2002 r, a clrotoba h,lvała
tydzień Zachorowało 7 z l0 cieląt wślód objawórv biegunki utrzyrnującej się
przez 4-5 dni, osowienia i odrvodnienia Kał o wodnistej konsystencji zawielał
domieszkę krrvi Kał badatlo na obecność rotawit-tlsórv lnetodą ELISA i PAGE,
występowanie drobnoustro.jów rodzajl Sal nloneLla i pałcczek okrężnicy. Z kału
wyizolowano Eschet,it,hiu coli należące do grtlpy serologicznej 02:088. Pięć izo-
latów należało do grupy serologicznej 0J l6, posiadało geny stx[, eaeA i EHE-
-ChlyA i było pozbawionych genu stx2 
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