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Wpływ wybranyoh Gzynników na przebieg
porodów krów rasy limousin
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lnfluence of ,ch,osen factots on calving Goutse in Limousin cows
Summary

The aim of the study was to examine difficult calving frequency and the influence of cow body weight,
calving number as well ąs calf sex and body weight at birth on the calving cour§e of Tiip6115io cows. Material
for the study consisted of data taken from the offieial beef recording scheme documentin,gt4,§44 calvi4g9,,lovę1
a 3-year period (2000-2002). All the factor§ taken into consideration, i.e.. calf]§ex and bo weight at bińh,
body weight and calving numb,er sigńificantly influ the calviń§ Coursc of-Li cówśl. Fiequćń,C}r""óf
calvings classified as difTicult (with use of mechanica or veterinarv doctor ass as well as stillbirths
was low. Different §cales uŚÓdl for calving course classification in other research wor.ks meant that an exact
cotnpal:ison ,was d . The ease in calving of the Limousin cow a§ proved in the study, and other obvious
advantages of,thiS indieate that further breeding development of ,these cattle is advisahle.
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Hodowla ras mięsnych jest nowym kierunkiem uzyt-
kowania bydła w Polsce (10). Krowy mięsne nie są
dojone, dlatego o powodzeniu tego kierunku hodowli
decyduje regulame uzyskiwanie od krów zdrowych
cieląt b ez usz c zerbku dl a i ch z drowi a i pr zy szŁej pło d-
ności. W stadach hodowlanych i towaro\\ych bydła
mięsnego dobre wyniki reprodukcji i odchowu cieląt
mają decydujący wpływ na opłacalność tego kierunku
produkcj i. Wśród ltczny chczynników warunkuj ących
prawidłowy wzrost i rozwój cieląt, obok warunków
l;;tr zy mania, mo żna wymi eni ć pr zeb te g p oro du. Z al e -
ży on od wielu czynnikow m.in.: masy krowy matki,
kolejności ocielenia, płci i masy cielęcia przy ltodze-
niu. Przebieg porodu, tempo wzrosfu i umięśnienie
cieląt należądo zestawu cech stanowiących kryterium
oceny uzytkowości bydła ras mięsnych w wielu kra-
jach. Cechy określające produkcję mięsa, np, tempo
wzrostu i umięśnienie, z uwagi na ich wysoką odzie-
dziczalność mogą być stosunkowo łatwo doskonalo-
ne w czasie oceny stacyjnej buhaja (Performance Test),
Cechy doĘ czące łatwości ocieleń mo gą byó do skona-
lone wyłącznlę na podstawie wynikow oceny na po-
tomstwie (Progeny Test). W praktyce oznacza to, że
przez szybkązmianę pokoleń mozliwe jest uzyskanie
dużego postępu hodowlanego w zakresie cech mięs-
nych i znacznię mniejsze w zakresie przebiegu ocie-
leń, Mechanizmy gene§czne kontroĘące zmienność
c e ch zw iązanych z pr zebie giem p o ro du s ą sko mp liko -
wane, ale dość dobrze poznane (J,9, 12,15, I9-2I).
Przebieg porodu jest cechą złożoną warunkowaną

przęz dwie odrębne cechy zalężnę od rożnych grup
czynników. Predyspozycj e kr9wy do łatwych porodów
związane sąz jej masą i budową dróg rodnych oraz
z mę chanizmami h o rm o n alnymi o dp owi e dzialny mt
mln. za zdolność krowy do podejmowania wysiłku
w czasie porodu. Łatwość rodzęnia się cieląt zwląza-
na jest z ich budową masą płcią i wymiarami. Te dwie
cechy są ujemnie skorelowane (buhaje produkujące
cielęta o niskiej masie przyurodzeniu jednocześnie są
ojcami jałówek, u których występujątrudne porody),
co j e st dodatkowym utrudnienie m ptzy j edno cze snej
selekcji na obie te cechy, Trudne porody sąprzyczyną
ewidentnych strat finansowych ponoszonych przez
hodowców, a ich minimaltzacja może przyczynić się
do znacznej poprawy opłacalności tego kierunku pro-
dukcji (2,8).

Celem bad afibyŁo określenie częstości występowa-
nia trudnychporodów oraz wpĘlvu masy ciałakrowy,
kolej no ści o cielenia or az płci i masy cielęcia pr zy uro -
dzeniu naprzebteg porodu krów rasy limousin, która
znal:la jest z łatwych, przebiegających bez pomocy
hodowcy, porodów.

Mateliał i metody

Opracowanie oparto na wynikach oceny użytkowości
mięsnej bydła rasy limousin w okresie trzech lat (2000-
-2002) prowadzonej przez Polski ZwiązekHodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego. Dane dotyczące 14 644 poro-
dów krów obejmowały ocenę przebiegu porodu oraz infor-
mację o masie ciała krów przed ocieleniem, kolejności ocie-
lenia, płci i masie ciała cielęcia przy urodzeniu.



Przebieg porodu oceniano jako (l):
A łatwy, odbyĘ siłami natury bezpo-
mocy człowieka, B trudny, przypomo-
cy środków mechanicznych lub lekarza
weterynarii, C - martwe cielę, D - poro-
nlenle.

Zależno ści pomiędzy przebiegiem
ocielenia a: płciącielęcia (cieliczka, bu-
hajek), masą ciała cielęcia przy lrodze-
niu (< 30 kg,31-40 kg i > 40 kg), masą
ciała krowy przed ocieleniem (< 550 kg,
55 1 -650 kg,' 650 kg), kolejnością ocie-
lenia (l, 2,3,4,5 i dalsze) oceniono przy
uĄcil testu Chi-kwadrat Pearsona.

Wyniki iomówienie
Przed przystąpieniem do obliczeń

utworzono oddzielne zestawy danych
dla oceny wpływu poszczególnych
cąmników. Uniknięto dzięki temu ko-
nieczności usuwania niekompletnych
zestawów informacji, Wynikają stąd
ńżnice w wartościach zapisanych
w tab. I i 2 w rubrykach,,ogółem".

W zalężności od zestawu danych
odsetek porodów łatwych, nie w;rma-
gających pomocy wynosił od 94,59 do
96,28, co należy lznaó za wartości
wysokie nawet w porównanilzrasa-
mi mlecznymi, u których wynosi on
zazwyczaj mniej niż9Ooń (7). Stano-
wi to potwierdzenie powszechnego
poglądu o szczegolnych predyspo-
zycjachkrów rasy limousin do łatwe-
go rodzenia (10). Wyniki zestawione
w tab. 1 wskazują ze trudniejszybył
poród byczków niż cięliczek (p <
0,05), a odsetek porodów trudnych
wzrastałw.lraźnie wTaz z masą uro-
dzeniową cieląt (p < 0,01). Jest to
potwierdzeniem powszechnie obser-
wowanych prawidłowości (3 , 5 , 6, II ,
14, I7, I8).

Płeć cielęcia nie miaławpĘwu na
liczbę zarej estrowanych martwych
urodzen i poronień. Ich odsetek był
znikomy tak dla rodzących się cieli-
czek (0,I2oń), jak i buhajków
(0,I3%). Martwy poród ( 1 3) obejmuj e
przypadkturodzenia martwego płodu
orazpadntęcia do 24 godzin od ocielenia. Tak zdęfi-
niowana śmiertelność nie powinna przekraczać 50ń.
Najnizszy odsetek martwych urodzeń stwierdzono
wśród cieląt o umiarkowanej (31-a0 kg) masie ciała.
Był on v,ryższy zarówno w grupie cieląt cięzszych, jak
ilżejszych.

W tab. 2, przedstawiono przebieg porodu w zależ-
ności od masy krowy i kolejności ocielenia. Stwier-

dzono wysoko istotny wpływ masy krowy przedocie-
leniem naprzebieg porodu. U krów o najniższej ma-
sie ciała odsetek porodów zakwalifikowanych jako
trudne, przy pomocy środków mechanicznych lub le-
kar za w eterynari i był naj wy ższy i wyno sił 6,420ń, p o d-
czas gdy odsetek ten w grupie krów najcięższych wy-
niósł tylko 2,52Yo. Równiez kolejnośó ocielenia miała
wysoko istotny wpĘw na frekwencję porodów Llzna-

Tab. 1. Przebieg porodu w zależności od płci i masy cielęcia przy urodzeniu

Chi-łwadnl Pearsona = 8,848, Zależnośó istotna pży ps 0,05

Masa cielęcia (kg)

4028
(97,15)

8833
(95,96)

861
(95,56)

13 722
(96,28)

1

(0,01)

1

(0,01)

4146
(100,0)

9205
(100,0)

901
(100,0)

14 252
(100,0)

Ghi-kwadlal Pealsona = 26,139. Zależność islolna pny p< 0,01

Tab.2. Przebieg porodu w zależności od masy krowy i kolejności ocielenia

< 550

551 -650

> 650

0gółem

6417
(93,1 6)

5050
(95,52)

2192
(96,91)

13 659
(94,61)

4Ą2

|6,42|

202
(3,82)

57

|2,52)

701
(4,86)

28
(0,41 )

33
(0,62)

10
(0,44 )

71

(0,49)

6888
(100)

5287
(1 00)

2262
(100)

1Ą 437
(100)

Chi-kwadtat Peatsona = 83,665. Zależność istolna przy p< 0,01

Kolejnośó ocielenia

1

2

3

4

5 i dalsze

0gółem

4393
(91,62)

3220
(94,40)

2488
(96,51 )

1 878
(96,80)

1 873
(97,55 )

13 852
(94,59)

376
(7,84)

166
(4,87)

79
(3,06)

50
(2,58)

43
(2,24|

7,14

(4,88)

26
(0,54)

25
(0,73)

9
(0,35 )

9
(0,46)

3
(0,1 6)

72
(0,49)

;
(0,08)

3
(0,15)

1

(0,05)

6
(0,04)

4795
(1 00)

341 1

(1 00)

2578
(100)

,l940

(100)

1920
(1 00)

14 644
(100)

Chi-kwadlat Pearsona = 180,678. Zależność istolna plzy ps 0,01



nych za trudne. U j ałówek zanotowano 7,84Yo takich
porodów.WyższyudziaŁtrudnychporodówzanotowa-
no równiez u krów rodzącychpo raz drugi, ale juz od
trzeciego ocielenia udziałtenstabilizuje się na niskim,
nieprzekłaczającym3%opoziomie.Najnizszyodsetek
trudnych porodów stwierdzono w grupie krów najstar-
szych. Wiek krowy, określony pośrednio kolejnością
ocielenia, wymieniany j e st j ako j e dęn z w ażniej szy ch
czynników wpĘwaj ących na przebteg porodu. Trud-
nym porodem zagrożone są szczegolnte pierwiastki,
u których może on występować nawet 3-4 razy częś-
ciej niż u wieloródek (4, 16).

podsumowanie

Wszystkie zbadanych cech, tj. płeć i masa cielęcia
przy lrodzeniu oraz masa krowy i kolejność ocielenia
mtały istotny wpływ na przebieg porodu krów rasy
limousin. Skala występowania porodów zakwalifiko-
wanych j ako trudne (przy pomocy środków męchanicz-
nych lub lękarzaweter;marii) i urodzeń martvrrych cie-
ląt była znacznię ntższa niż podawana w piśmiennic-
twie nawet dotyczącym ras mlecznych. Przyjmowa-
nie odmiennych skal oceny przebiegu porodu w roż-
nych badaniach znacznie utrudnia jednoznaczne po-
równanie prezentowanych wynikow badań. Udoku-
mentowana w niniejszych badaniach łatwość ocieleń
krów rasy limousin, obok innych ewidentnych walo-
rów tej rasy, świadczy o celowości dalszego rozwija-
nia hodowli tego bydła w Polsce.
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