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Length of intercalving peliod and effectiueness of milk ptoduction in high milk yielding helds

Summary
An analysis of milk performance of 1510 of Black-and-White cows kept in a high milk yielding herd was

performed. Only cows with minimum 3 calving records and with finished life-time production had been taken
into account. Three groups of cows with short (< 359 days), normal (360-390 days) and long intercalving
period (> 390 days) were distinguished. Each group łvas then divided into subgroups according to the length of
life-time performance. A significant influence of the length of intercalving period on effectiveness of milk
production was proved in the analysed herd. Based on the obtained results it seems that through the control of
the length of the intercalving period it may be possible to optimize milk production, both in scale and effective:
ness, in herds with high milk production capaci§. The best reproduction scheme *nd level of reproduction
traits should be chosen on an individual basis of each herd taking into account the genetic merit of dairy stock
as well as environmental circumstances responsible for genotype expression.

Keywords: high yietding cows, intercalving period, milk production, effectiveness. ,

Okres międzyłvycieleniowy lw ażany jest za j eden
z najważnlejszych wskaźników płodności w stadzie
krow i pod tym kątern jest zwykle rozpatrywany. Za
prawidłowy uważa się okres trwający 360 do 400 dni,
a jego wydłużenie wskazuje na występuj ące zaburze-
nia w rozrodzie krów. Nie jest wskazane rownież skra-
canie tego oktesu, gdyżłączy się to z gorszą skutecz-
nością zacieleń po porodzie, zwiększonym procentem
komplikacj i porodowy ch oraz obniżeniem produkcj i
mleka tak w bieżącejjak i następnej latacji. Takie ob-
nizenie produkcji może wystąpić równieżw przypad-
ku przedłu żające go się okre su międzywycieleniowe-
go, kiedy to w ostatnim okresie wydłuzonej laktacji
ob serwuj e się znaczny spadek wydaj no śc i. Wykazały
to m.in. badania Juszczaka i wsp. (I2),wskazujące na
straty ponad 5 kg mleka nakażdy dzieńwydłużonego
ponad 352 dni okresu międzywycieleniowego. Doty-
czyĘ one jednak populacji krów w typie mleczno-mię-
snym, użytkowanych w stadach o niskim poziomie
produkcyjnyffi, u których przebiegkrzywej latacji cha-
rakteryzuje się stosunkowo szybkim spadkiem. Wy-
nik ten wymaga niewątpliwie weryfikacji w przypad-
ku bydła mlecznego, utrzymywanego w stadach o

wysokim poziomie produkcyjnym, na co wskazują
wcześniejsze badania (13). Użytkowane tu krowy
utrzymują długo, nawet po upływie 300 dni laktacji,
wysoką mleczność i muszą być zasuszane przy wy-
dajności dobowej prze|<raczającej 10 i więcej litrów
mleka. Nasuwa się bowiem pytanie. czy popTzęz opoź-
nianie terminu zacielenia krów po kolejnym porodzie
można wykorzystać ich potencjał produkcyjny w
przedłużonej laktacji i w ten sposób osiągnąć wyższą
wydajność w prze|iczeniu na każdy rok użytkowania?
Dochodzą do tego i inne elementy, takie jak problem
skute czno ś ci zacteleń wysokomle czny ch krów w okre -
sie ich szczytowej wydajności oraz trudności w zasu-
szeniu i właściwym przygotowaniu krów do kolejnej
laktacji (7, 8, 10, 14, 16), przyczyniające się do po-
wstawania schorzeń wymion (6), atakże czynniki na-
tury ekonomicznej (5, 15).

Rezultaty niektórych badań zdają się dowodzić
słuszności takiego rozumowania. Berlilsson i wsp. (2,
3) stwierdzllt, że aczkolwiek wydłuzenie okresów
międzywycieleniowych powoduj e nlęznacznę obnize-
nie wydajności mlecznej, stwarza jednocześnie mniej-
sze ry zyko wystąpi eni a zap aleń wymi on. Jens en i w sp.
(11) w grupie krów o wydh-rzonym o 42 dni okresie
mi ędzylvycieleniowym stwierdzil i podobną wydajność
na I dzięń tego okresu (25 kg mleka) jak w grupie*] Praca wykonana lv ranach Projekfu KBN Nr 5PO6E-060- l2.



porównawczej, Równiez Berglund i wsp. (4) oruz Yan
Amburgh (1 8) wskazują na zmniejszoną liczbę inter-
wencj i lekar za w et erynari i, Iep szą zdrow otno ś ć t dłń -
szy czas użytkowania krów o przedŁużonym okresie
międzyłr,ycieleniowym, zaś Wassela i wsp. (19) stwier-
dzili u krów wykazulących dŁuższe (15-miesięczne)
okresy międzywycieleniowe lepsze wskaźniki replo-
dukcyjne w porównaniu do krów, u których te okresy
wynosiły 12 miesięcy. Pojawiły się nawet prace (1)
wskazuj ąc e na p o dwyż szonązaw arto ś ć wo lnych kwa-
sów tłuszczowych oraz sodu w pochodzącym zkon-
cowych miesięcy laktacji mleku, coptzyczynia się do
jego większej wartości odżywczej.

Mając na uwadze fakt istnienia i powstawania no-
\\ych obór mlecznych o wysokim poziomie produkcji,
postanowiono przeanal i:zow ac wpływ długości okresów
międzywycieleniowych na efektywnośc użytkowania
krów, przede wszystkim na ich wydajność mleczną.
Zagadnlenie to jest tym bardztej aktualne, poniewaz
obserwuje się nieraz nazbyt wczesne zacielanie krów
po kolejnym wycieleniu. Ich użlkownicy pragnąw ten
sposób osiągnąć zbllżony do przyjęte go zaprawldłowy
(ok. 1 roku) średni okres międzyvi,ycieleniowy w sta-
dzie, aw rzęczywlstości składa się nań średnia warlość
tej cechy krów o bardzo krótkim, prawidłowym i łrry-
dłuzonym okresie. Badania miały wykazać osiągnięte
e fekty p ro dukcyj ne w tych tr ze ch pr ze dziaŁach.

Matetiał imetody
Pracę wykonano w oparciu o analizę wyników kontroli

uĄtkowości l 5 10 krów rasy czarno-białej z wysokim udzia-
łem genów rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej, uźytkowanych w
fermie bydła mlecznego o wysokim poziomie produkcyj-
nym. Uwzględniono tylko krowy o zakończonym okresie
uzytkowania mlecznego. W analizowanej populacj i wyróż-
niono 3 grupy krów: o skróconym okresie międzywyciele-
niowym (poniżej 359 dni), okresie notmalnym (360 do 390
dni) i wydłużonym(powyżej 390 dni), dzieląc z kolei każdą
z nich na grupy w zalężnościod długości uzytkowania krów
(liczby wycieleń w życiu). W obrębie każdego przedztaŁl

Wznaczonego liczbąwycieleń w Ąciu porównano wybrane
wskaźniki efektywności użytkowania krów porniędzy gru-
pami o różnej długości okresów międzyłvycieleniowych.
Uwzględniono następujące wskaźniki:

średnia długość pełnych laktacji (średnia długość lak-
tacji do ostatniego wycielenia),

- mleczna wydaj n ośó ży ciow a,

wydajnośc zyciowa w przeliczeniuna jeden dzień doju,

- średnia wydajność w latacji (średnia z wszystkich lak-
tacji),

- długość użytkowania (okres od pierwszego wyciele-
nia do wybrakowania),

wydajność mleczna na jeden dzieńlżytkowania,
-udziałkosztów wychowu krowy w kosztach produkcji

mleka (ldztałkosztów w grupach o notmalnym i wydłużo-
nym okresie międzywycieleniowym w stosunku do grupy
o okresie skróconym, przyjęĘm za I00oń).

Dla stwierdzenia istotności róznic pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami zastosowano test Duncana.

Wynikii omówienie

Wyniki doty czące życiowej wydaj no ści krów mie sz-
czących się w przedziałach o rożnej długości okresu
międzywycieleniowe go przedstaw ia tab . 1 . Jak wska-
zljązawarte w niej dane, wydłuzenie okresu między-
wycieleniowego powoduj e wydatne zwiększente (róż-
nice statystycznie istotne p < 0,01) życiowej wydaj-
ności krów i to bez względu na dh;rgość okresu ich
użytkowania mlecznego. Należy to przypisać istotnie
dfuższymlaktacj om krów o przedłużonym okresie mię-
dzywycieleniowym, jednak podobna, a nawet nieco
wyższa ich wydajność na każdy dzień doju, wskazuje
na utrzymującą się wysoką mleczność nawet w koń-
cowyil} okresie wydłużonej laktacji. Jest to zjawisko
charakterys ty czne dla krów rasy holsztyńsko -flyzyj -

skiej, bądź tęż ml,ęszańcow z wysokim udziŃem ge-

nów tej rasy, utrzymywanych w bardzo dobrych wa-
runkach produkcyjnych. W takich stadach zauzasad-
nione, a nawet wskazane, należy uznać opoźniante
krycia krów po kolejnych wycieleniach, aby poprzez
wydłużenie laktacji osiągnąć lepsze wykorzystanie ich
potencjafu produkcyjnego, a przy tymuniknąć kłopo-
tliwego zasuszania zw ierząt produkuj ąc y ch jeszcze
ponad 10 litrów mleka dziennie. Wyniki badań pro-
wadzonych przęzBerlilssona i wsp, (3), wskazująna
niewielkie obniżenie się dziennej wydajności krów w
czasie wydłużonego okresu międzywycieleniowego.
Schneider i wsp. ( 1 6) vq,kazaliwyższąwydajnośc krów
char aktery zuj ący c h s i ę dłuż s zym o kre s em mi ę dzywy -

cieleniowym.
Dane zamieszczone w tab. 2 pokazująkształtowa-

nie się niektórych parametrów użytkowych krów w
zalężności od długości średniego ich okresu między-
wycieleniowego w ciągu całego okresu użytkowania.
Analogicznie do wydajności życiowej, w grupachkrów
mieszczących się w przedziałach o dŁlższym okresie
międzywyciel eniowych ich wydaj ność laktacyjna ro-
śnie (różnice z regliy wysokoistotne) w stosunku do
grup krów zprzedziałów krótszych. Potwierdza się to
u krów ntezalężnte od długości całego okresu ichużyt-
kowania. Utrzymująca się na podobnym poziomie, a
nawet nieco wyższawydajność mleka w przell,czeniu
na I dzieiużytkowania, potwierdza cechę wytrwało-
ści laktacji krów w analtzowanym stadzie. Rezultaty
badań prowadzonych przez innych autorów (3 , 9 , I])
wskazująnazbltżony poziom wydajności krów o wy-
dłużonym okresie międzlłlycieleniowym, w przeltcze-
niu na jeden dzientego okresu.

Obliczono jeszczej eden wskaźnik (tab. 2), charak-
t eryzuj ący u dzlał ko sztow wychowu krowy w uzy s ka-
nym od niej mleku, z którego wynika, ze dla krów
mieszczących się w przedztale normalnego okresu
międzywycielenioweg o ldziałten stanowi około 92Yo,

a w grupie o wydłużonym okresie 82% tych kosztów.
Jest to efektem zróżntcowanej wydajności życiowej
krów o rożnej dfugości cyklu reprodukcyjnego. Ilu-
struje to tabela 3, dane której wskazują na obnizenie
wydajności życiowej krów o skróconym okresie mię-
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Tab. 1. Wydajność życiowa krów w zależności od średniej długości ich okresu międzywycieleniowego

Objaśnienia: istotność rożnic oznaczono dla poszczególnych cech w rzędach; wartości ozl7aczone różnymi dużymi literami różniąsię
istotnie na poziomie P < 0,01; warlości oznaczol7e różnymi małymi literami różnią się istotnie na poziomie P < 0,01; * uwzględnio-
no tylko laktacje do ostatniego wycielenia.

Tab.2. Kształtowanie się niektórych parametrół, użytkowych u krów w zależności od długości ich średnich okresów między-
rłycieleniowych

Obj aśnienia: istotność różnlc oznaczono dla poszczególnych cech w rzędach; warlości ozl7aczol7e różnymi duzymi literami róznią się
istotnie na poziomie P s 0,01; wartości oznaczol7e różnymi małymi literami różniąsię istotnie na poziomie P < 0,01; *relat}'wne

obciążenie kazdego kilograma mleka kosztem wychowu krowy do pierwszego ocielenia (u krów w grupie do 359 dni okresu między-
wyci eleniowego przyj ęto za 1 00oń).

dzywycieleniowymookoło l\ońw stosunkudogrupy Badania Wassell i wsp. (19) wskazująna osi€nięcie
,,normalnej", zkolei wydajność krów o wydłużonym określonychkorzyści zrydłużęniaokresulaktacjikrów
okresie międzywycieleniowym przewyższaje o kilka- (zwłaszcza dotyczące ich zdrowia), jednak podkreślają
naście pfocent. W przell,czeniu na jednąlaktację stano- zarazęm koniecznośó rozważęnia innych czynników
wi to już wzrost wydajności o przęszło 1000 kg mleka. determinujących efekt},vvności ich użytkowania.
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Tab. 3. Relacja wydajności Ęciowej krów o skróconym oraz
wydłużonym okresie międzyłlycieleniorłym, w stosunku do
zwierząt mieszczących się w przedziale okresu ,,normalne-
go", przyjętej zal00"ń

a

stada (m.in. terrninu krycia po kolej-
oparte byĆ powinno o indywidualną
ego stada, uwzględniaj ącą uwarunko-

wany genetycznie potencjał produkcyjny krów oraz
umożliwiaj ący j e go wykorzystanie poziom warunków
środowiskowych.
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podsumowanie

D okonana analiza efektywno ś c i pro dukcyj nej b ada-

nego stada krów dowodzi istotnego wpływu długości
okre sów międzywyciel eniowych na efektywno ść pro-

żyć do optymallzacji produkcji w sensie jej wielkości
i efektywności. Określenie optymalnych parametrów

NORMAN E. J., THOMPSON H., MOONEY C. E.:
Badanie dynamizmu czynności nadnerczy u ośmiu
psów z nadczynnością kory nadnerczy spowodowa-
nej nowotworem kory tego narządu. (Dynamic ad-
renal function testing in eight dogs with hypera-
drenocorticism associated with adrenocortical neo-
plasia). Vet. Rec. I44,55I-554,1999 (ż0)

W badarriach rctrospekty,"vnych określono przydahlość dwlt tcstórv stoso\\,a-

nych celem po|rvierdzcnia nadczynności kory nadnerczy u psór,l, o-raz r,r, celu

ustalenia urnicjscowienia zmian Ll psórł,z nowotworen] kory nadnerczy Zasto-

sou,ano test slyrnrrlacji prą, użyciu ACTH oraz Lest supresji małymi darvkami

deksanretazonu (LDDST) u 8 psór.r, z klinicznyrli objarvani nadczynności korv

nadnerczy na tle nowofivoru tego narządu. Uzyskane rvyr-riki porórł,nano z otrzy-

tnanymi od 1 2 psórv z nadczynnością kory naclnerczy pochodzer.ia przysadko-

wego (POH ) Pozi otn kortyztllu po in iekcji ACTH u 5 psólv z nor,i,otworcn kory

nadrrerczy u,ylrosił 6]-345.6 rnmol/L. u 4 micścił się w granicach 150,450 pmol/

i'L, zaś u 3 psólr,był bardzo niski i u,vnosił poniźej 150 ptmol,/L Zarórr,no przed

.jak i po iniekcji ACTH stęźenic kor|yzolu rł,plazl,ttic było znanriennic niższe l
psór,v z norł,otworem kory nadnercz1, r,v porór.vnan iu do psórl POH Po 8 godz po

iniekc.ji LDDST tylko u 2 z 6 psórł,z nowot$,ol,cm kory nn6n.,,.r, nozionr kor-

tyzolu przeJ<roczył 30 mmolil' U 2 psów z norvotworenr kon nadncrczy ll,ystą-

pił istotny diagnostycznie rł,zrost poziomrt ] 7-OFI progesterorru po iniekcji ACTH
przy nielvielkirrr ztł,iększeniu poziomu kortyzolu

G.

AROCH J., HARRUS S.: Retrospekqrwna ocena
badań epidemiologicznych, klinicznych, hematolo-
gicznych i biochemicznych 109 psów zatrutych ja-
dem Wp er a xanthina p ale stinae. (Retrospective stu-
dy of the epidemiological, clinical, haematological
and biochemical findings in 109 dogs poisoned by
Wpera xanthina p alestinae). Vet. Rec. l 44, 532- 53 5,

1999 (19)

Vipera ranlhilltt paleslinae jest por.vszcchnie r.vystępującym.ladorvityrr. r,vę-

żcln zasieclIającynr zaludnionc tel,eny w Tzraelu Przeanalizowano l09 przypad-

kćlrv ukąszcnia psórv przez |ego węźa r,r,latach 1989-1996 Aż 8(1,2% ukąszcń

\\,),staJriło rł, okresie krł,iecieti-r,r,rzesict'l, szczyt przypadł nrr nlaj-lipiec (25,7%)

Sreclni rviek lrkąszonych psów wylrosił 3 lata przy czytlt większośc psórv pocho-

dziła z terenórl wiejskiclr Najrviększy odsetek rLkąszcń dotyczył okolicy głorvy

(56!/o). kończyn p;-zednich (]6.5?i,), rvarg i pyska (9,7%) Na czoło objalvórv

ltliniczn,vclr lr,.vsurvał się oblzęk r,r, miejscu ukąszcnia przc7 \łęża (98,2%). zia.la-

nie (4_5,79i,), duszność (42,5'%), ból (34,99ó). tirchykardia (29.[i%). ku]au,izna

(25,7%) obrzęk lcgionalnych 11,ę7][rł,chłonnych (23.9'lo) Stlierteltrtlsc lvytro-

siła 3,79lu Badanic henlatologicznc lvyl<azało neutrofilię l 61 .60,Ą psórr,- leul<o-

cytozę (54,99/u), trombocytopenię (5 1,9%), rvzrost lrematokl,ytu (47,6%). zrł,ięk-

szenie poziomrL LDH (84.6'lo). CK (69%). gC]TR (10%), AspAT, globulin, cał-

kolvitej bilirubin, 
o.


