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Summary

The aim of the study was to investigate whether Red-White breed cows with a higb share of llolszty.n-Frezia
genes di,ffer fi:om their Black-White breed contemporaries in milk production traits when performing in the
same environmental conditions. The study was carried out on an active population of Black- and Red.White
corvs with a high level of Holsztyn-Frezia genes utilized on a milk farm located in north-west Poland. The
production results for Black-and Red cows wer€ impressive in terms of their domestic conditions and were the
effect of o_ptimal environmental conditions created for genetically improved mitk cattle pop:ulations. Between
1995-2 ayerage annual p_rpducJion increase in the case of Black-White cows was ally greater
(380.3 ilk, 18.1 kg of fat, l3.3 kg of protein) than their Red-White contemporar ]k§l.,Of,milk,
l4.7 kgof frt, 10,'1 kg of protein). In addition, the rise in the average annual production of fat and prOtein level
in the milk of Black-White cows was considerably higher (respectively about 0.0l3 and 0.007"ń) than for their
Red-White contemporaries (respectively about 0.008 and -0.003%). The average milk yield of Red-White
cows during 305-day lactations in the same environmental conditions compared with their Black-White
contemporaroies was lower and significantly differed to prognoses. The fact that cows are le§s
pre-dispoŚed to a high milk yietd than their Black-White contemporaries may be du possibilities in
gaining perfect (in terms of breeding) reproducers which would en§ure appropriate breeding and production
progres§. Maintaining Black-White cows in optimal environmental conditions is more profitable than:their
Red-White contemporaries.
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Postęp produkcyjnyw stadach krów mlecznych jest
.vqtznaczany ich genotypem i czynnikami środowisko-
wymi. Prowadzone od wielu lat genetyczne doskona-
lenie bydła, ptzy systematycznej poprawie warunków
ut zy mania i ży,w ienia, sp owo dow aĘ znac zny wzro s t
wydajności mleka od krów (2,7,9-I2). Stwierdzono,
ze jednym ze sposobów na polepszenie efektywności
produkcji mleka jest zmiana częstotliwości doju
z dwukrotnego na trzykrotny (1). Wzrastającej wydaj-
ności mleka w stadach bydła mlecznego towarzyszy
wiele zjawisk negatywnych, m,in. skracanie okresu
uzytkowania krow (4, I3). PrzęciwdziaŁanie nieko-
rzystnym skutkom selekcji skierowanej na wzrost
wydajności mlecznej krów polega na doskonaleniu
cech funkcjonalnych bydła mlecznego (m.in. ograni-
czantę schorzeń metabo licznych i gruczoŁl mlekowe -
go orazzaburzęhw rozrodzie), które pośrednio wpły-
wająna koszĘ pozyskiwania mleka (7). Poprawa cech

funkcjonalnych na drodze selekcji jestmożltwa. Zda-
niem Groena i wsp. (5), zrównoważone doskonalenie
cech produkcyjnych i funkcjonalnych moze zagwaran-
tować hodowli bydłamlecznego pożądane efekty eko-
nomiczne.

Polskie mleczarstwo będzie konkurencyjne na ryn-
ku unijnym, jeżeli hodowcy bydła mlecznego zwięk-
szą dochodowość swoich gospodarstw - dochód z mle-
ka musi być większy od kosztów produkcji. Opłacal-
nośc chowu bydła mlecznego zależy m.in. od liczeb-
ności stada, wydajności mlecznej krów i ceny (klasy)
sprzedawanego mleka oraz wielkości kosztów produk-
cji. Tak więc przy podobnym poziomie żywtenia
t utrzymanta zwierząt oraz wielkościach kosztów pro-
dukcj i czynnikiem limituj ącym opłac alno ś ć produkcj i
mleka jest wydajność jednostkowa krów. Aktualnie
każdę gospodarstwo musi spełniać szereg wymagań
sanitarno-weterynaryjnych odnośnie do stafusu gospo-



darstwa unijnego (3), Wprowadzony w Polsce system
kwot mlecznych od 1 kwietnia 2004 r. wymusza na
producentach mleka zweryfikowanie poglądów na te-
matprzydatności bydła p oszczegóInych ras mlecznych
do dalszej hodowli, zwŁaszcza w wysokoprodukcyj-
nych gospodarstwach specj alistyc znych. Poglądy wielu
ho dowców s ą niej e dno zIuaczne na temat przydatno ś ci
krów rasy czerwono-białej do wysokiej wydajności
m|ecznej, zwłaszcza w warunkach intensyłvnego ży-
wienia (10), Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi
w przedstawionej sprawie było przesłanką do podję-
cia niniejszych badań.

Celem badań było stwier dzenie, czy krowy rasy czeT -

wono-białej z wysokim udziaŁem genów bydła rasy
holsztyńsko-Ęzyj skiej, w porównaniu z rówieśnica-
mi czarno-biaĘmi, użytkowane w tych samych wa-
runkach środowisko}\Tch będą istotnie rożnic się po-
ziomem wydajności mlecznej.

Matetiał i metody

Badania wykonano w stadzie krów zarodowych rasy czaT-
no- (cb) i czer-wono-białej (czb), z wysokim udziałem ge-
nów bydła rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej (hf), uzytkowanych
w fermie bydłam\ecznego zlokalizowanej w Polsce połud-
niowo-zachodniej. Analizie poddano efekty genetycznego
doskonalenia bydła w typie jednostronnie mlecznym w la-
tach 1995-2003. W tym okresie obsada krów w gospodar-
stwie wynosiła od 340 (1995 r.) do 693 szt. (2003 r.).

W badanym gospodarstwiew 1994 t. rozpoczęto i w la-
tach następnych kontynuowano modemizację wszystkich
istniejących obor przeznaczonych dla krow mlecznych, któ-
ra umozliwiła zastosowanie najnowszych technologii zy-
wienia i pozyskiwania mleka. Zwterzętautrzymywano sys-
temem alkierzowym, wolnostanowiskowym, w jednako-
wych warunkach zywienia, pielęgnacji i uzytkowaniaoraz
zap ew niającym prawidłowy dobro stan. W analizowanym
okresie zlezygnowano z pastwiskowego uzytkowania krow
i wprowadzono całoroczne żyw:snie TMR (Total Mixed

Ration) oparte na produkcji własnych pasz objętościowych,
tj.: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z całych i nie po-
ciętych traw oraz susz z lucerny. W gospodarstwie stoso-
wano system grupowego zywienia krów w ),aktacji oraz
w okresie zasuszenia. ZwierzeJaobu ras przebywaĘ w gru-
pach technologicznych (żywieniowy ch) razem. Doj enie
krów mlecznych w ciągu doby przeprowadzano trzy- (do
150. dnia laktacji) i dwukrotnie (powyżej 150, dnia laktacji).

W badaniach uwzględniono średnioToczny stan liczeb-
ny stada podstawowego l<rów obu ras cb i czb oraz ichprze-
ciętną wydajność mleczną w 305-dniowych laktacjach,
w tym: wydajność mleka, tłllszczll i białka oraz procento-
wą zawańość tŁaszczu i białka w mleku. Porównania r,vy-

dajności mlecznej krów obu ras dokonano w oparciu o in-
formacje pochodzące z urzędowej oceny uzytkowości
mlecznej krów metodą A.. Skład chemiczny mleka okreś-
lano w Laboratorium Oceny Składu Mleka w Opolu meto-
dą instrumentalną aparatem Combifoss (FossPolska).
W analizowanym okresie obliczono iprześ7edzono kształ-
towanie się postępu produkcyjnego (AP) warlości fenoty-
powych cech mleczności krów obu ras. Ponadto przellczo-
no wydajność mlecznąkrów na mleko skorygowanęna40ń
tłuszczu (FCM - fat corrected milk), a także zsumowano
wydajność tłlszczu i białka. Powyzsze dane opracowano
za pomocą programu Microsoft Excel.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano stan liczebny krow oraz wyniki

oceny uzytkowości mlecznej w latach 1995-2003.
W analizowanym okresie wykazano, ze celem pracy
hodowlanej w badanej fermie bydła mlecznego było
powiększanie stanu liczebnego stada krów oraztchdo-
skonalenię w kierunku jednostronnie mlecznym. W mi-
nionym okresie liczebność krów obu ras mlecznych
(tab. 1) wzrosła ponad 2-krotnie. W 1995 r. różnice
w liczebności stada podstawowego krów wpiosĘ 1 64
szt. na korzyść tasy czb, natomiast po upĘwie 9 lat
(2003 r.) - 351 szt. na korzyść rasy cb.

Tab. 1. Średnie wartości cech mlecznych krów ras cb i czb w 30S-dniowych laktacjach oraz średnioroczny postęp produkcyj-
ny (AP)

Rok

Stan średnioloczny
któw

oqół| cb I czU

Wydajność
mleka, kg

cb I czU

Wydainość
mleka FCM, kg

cb I czU

ainość mleczna

Tłuszcz, %

cb I czl

Białko, kg

cb I czl

rów

Białko, %

Icb I czb

Tłuszcz +
białko, kg

cb lrł
1 995

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

AP

340

347

345

409

482

500

590

604

693

88

56

64

85

225

247

390

424

522

252

291

281

324

257

253

200

180

171

7 141

6 981

7 855

9 151

9 535

9 841

10 452

10 648

10 564

380,3

6662

7005

7853

8470

891 8

91 30

931 8

9334

9483

3,13,4

7 537

7 473

8 079

9 590

,l0 264

10 476

11 189

11 271

11 340

422,5

7082

7698

801 8

91 05

9600

97,19

9723

9852

10180

344,2

312

312

329

395

430

436

468

468

475

18,1

294

311

325

381

402

404

395

407

426

14,7

4,37

Ą,47

4,19

4,32

4,51

4,43

4,47

4,39

4,49

0,013

4,42

4,66

4,14

4,50

4,51

4,43

4,29

4,37

4,49

0,008

227

226

253

300

308

323

342

354

347

1 3,3

213

229

261

282

288

2g1

299

298

304

,l 
0,1

3,22

3,23

3,22

3,27

3,23

3,29

3,27

3,32

3,28

0,007

3,22

3,27

3,32

3,33

3,23

3,,l9

3,21

3,19

3,19

-0,003

539

538

582

695

738

759

810

822

821

31,4

507

540

586

663

690

695

694

705

730

24,8



W latach I99 5 -2003 konsekwentn a rcalizacja pr a-

ka,tŁuszczui białka w laktacjach 305-dniowych. Po-

,Tl::,#3ffil
,9-11).

W badanym okresie różnica w przeciętnej wydaj-
ności mleka oraz mleka FCM krow rasy cb wyniosła
odpowiedni i względnej)
i 3803 kg (5 - odpowied-
nio 2821 kg Sredniorocz-
ny postęp produkcyjny mleka dla krów rasy cb był
znicznię większy (380,3 kg; 422,5 kg mleka FCM)
niż rowieśnic rasy czb (313,4 kg; 344,2 kg mleka
FCM). W 1995 r.różntcaw wydajnościmlecznej krów
obu ras wynosiła 479 kg (a55 kg mleka FCM), nato-
miast w 2003 r. była ona ponad 2-krotnie większa
(1081 kg; 1160 kg mleka FCM). Oznaczato, ze w po-
równaniu z rówie śnic ami czamo-białymi genetyczne
mozliwości kr.ow czerwono-biaĘch do wysokiej pro-
dukcji mleka w Ęch samych warunkach środowisko-
\\ych byĘ znaczntęniższę. Podobne tendencje zaob-
serwowano w wydajności tłuszczu i białka.

W analizowanym okresie różnica w przeciętnej

kg). W 1995 r.różnica w śred-
u od krów obu ras wynosiła
r. była niemal 3-krotnie więk-

sza (49 kg).
W badanym okresie różntca w przeciętnej wydaj-

ności białka u krów rasy cb wyniosła l20kg (52,90ń),
ednioroczny przy-
-biĄchbył zflacz-
czerwono-białych

(10,1 kg). Napoczątku analizowanego okresu (1995 r.)

różnicaw średniej wydajnośctbiałkaod krów obu ras
wynosiła 14,0 kg, natomiast w 2003 r. była ponad
3-krotnie większa (43,0 kg).

W ocenianym okresie rożnica w Łącznej wydaj-
ności tłuszc zuibtałkaw mleku krow rasy cb wyrriosła
282 kg (52,3o/o), a krów rasy czb - 223 kg (44,0%);
średnioroczny przyrost produkcj i tŁuszczu tbtałkałącz-
nie u krów rasy cb byŁ znacznie większy (3I ,4 kg) niż
u rówieśnic czefwono-białych (24,8 kg). Róznica
w średniej wydaj no śc i tŁuszczll i białka w mleku krow
obu ras w 1995 r. wynosiła 32,}kg,natomiast po upły-
wie 9 tatbyłaokoło 3-krotnie większa (92,0 kg).

Wyniki tych badań potwierdzaj ą wcześniej sze spo-
sftzężeria innych autorów (10, 11, www.izo.kra-
kow.pl), żemniejsze predyspozycje do wysokiej wy-

dajności mleka populacji krów czerwono-biĄch niż
rówieśnic czarno-białych mogą być konsekwencją
ograniczonych mozliwości w uzyskaniu doskonalszych
pod wzg
tujących

Skład

0,050ń nakorzyść rasy czb, natomiast w 2003 r. za-
wartość owbyła idenĘczna
(4,49%) ściątŁuszcnlodno-
towano zawartości białka
w mleku krów obu ras. W analizowanym okresie za-
wartość tego składnika w mleku krów rasy cb wzrosła
o 0,06Yo, a u rasy czb - spadła o 0,030ń. W 1995 r.

zawartośćbiałka w mleku krów obu ras była idenĘcz-
na (3,22oń), natomiast w 2003 r. nastąpiło duże zróż-
nicowanie tego składnika w mleku o 0,09Yo na nieko-

w zawartościtłuszczu i białka w mleku krów obu ras
łącznte wynió sł odpowiednio 0, 009 % i 0,00 50ń; przy -

rost zawartości obu składników w mleku krów rasy cb
był znacznie większy (odpowiednio o 0, 0 1 3 % I 0,007 oń)

niz u rowieśnic rasy czb (wzrost tłuszczu o 0,008%
i spadek białka o - 003%). Wyniki przeprowadzonych
badań są odmienne (bardziej korzystne) od przedsta-

byĘ jak na warunki krajowe, bardzo dobre. Są one
efektem stworzenia optymalnych warunków środowis-

Wielu hodowców w najbliższych latach będzię zm.u,

szonych do zamiany pogłowia krów czerwono-biĄch
na czamo-białę, zwłaszcza w warunkach opłacalnej
intensywnej produkcji mleka. Cel ten można będzie
osiągnąć albo poprzez szybkąwymianę (sprzedaż -
kupno) stada po dstawowe go by dŁa czerwono -białe go



na czarno-białe, albo powolną wymianę stada krów
czerwono-biaŁych na czamo-białę z wykorzystaniem
buhaj ów czarlo -biĘ ch, tzw.,,red-faktorów". B ada-
nia Kuczaja (8) wykazały, że umaszczęnie (czamo-
i czerwono-białe) córek buhajow ,,red-faktorów" nie
wykazuje istotnego mviązku z ich cechami mlecznoś-
ci, a Ęm samym używanie tych reproduktorów w roz-
rodzię krów nie doprowadzi do zaniżenia wydajności
mlecznej ich córek o czamo- czy częrwono-biaĘm
umaszczenlu,

Wnioski

1. Uzyskana w tych samych warunkach środowisko-
wych wydaj nośc mleczna krów rasy czerwono-białej
w laktacjach 305-dniowych w porównaniu z rówieś-
nicami czarlo-biaĘmi jest znacznie niższa i odbiega
od wartości oczekiwanych.

2. Nalezy spodziewać się, ze rozpiętość w wydaj-
ności i składzie chemicznym mleka krów obu ras
mlecznych w warunkach intensywnej produkcji mle-
ka będzie nadal pogłębiać się.

3.Zarowno zwiększanie liczebności stada krów
czarno-biaĘch, jak i podnoszenie ich wydajności mle-
ka w warunkach kraj owych j est możliwe i godne zale-
cenia w sytuacji bardzo dobrego zap|eczapaszowego.

4. Wydolność genotypu krów czerwono-białych
w badanym stadzie i takim samym zyłvieniu jak krów
czarno -białych nie zap ew nlła wy ższej wydaj no ś ci
mlecznej.
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