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W Polsce, od połowy lat 7O-tych, imporl materiału
zwterzęcego i nasienia buhajów fryzyjskich z Holan-
dii zastąpiono rasą holsztyńsko-Ęzyjską (hf) z kra-
jów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Krowy
tej rasy charakteryzują się duzym kalibrem, najwyż-
szą wydajnością mleka i jego składników, dobrą bu-
dowąwymienia i dobrą zdolnością wydojową. Celem
doskonalenia warlości genetycznej krajowej popula-
cji bydła ras czafilo- i czetwono-białej (cb i czb) przy
użyciu bydła holsztyńsko-fryzyjskiego była przede
wszystkim poprawa u mie szańc ów uĄrtkowo ś c i mle cz-
nej, kalibru, zdolności wydojowej i budowy wymie-
nla.

W całym kraju przystąpiono do krzyzowania polep-
szającego, a nawet wypierającego, krajowego bydła
typu mięsno-mleczn e go z rasą holsztyńsko-fryzyj ską.
W wyniku takiego postępowania uzyskano mieszańce
posiadające w swoim genotypie 72,5,25,37,5, 50,
62,5,J5lub 87,5Yo genów bydła rasy hf. Buhaje-mie-
szańcę były użytkowane do reprodukcji podobnie jak
buhaje czystej rasy hf (13), a krowy-mieszańce zuwa-
gi na wyższą wydajność mleka od krów czystoraso-
wych - były często typclwane na matki buhajów (1).

Doprowadziło to do dużego zrożnicowania genoĘpów,
a tym samym wartości fenotypowych cech użytko-
wych; głów-nie mleczności i mięsności kolejnych po-
koleń mieszańców. Wyniki badań wielu autorów wska-
zywały,żemtęszahce czb x hf (10, 13,14,20) orazcb
x hf (3, 4, 6, 7, 9, II, 15-1,7) uzyskują istotnie wyższą

wydajność mleczną w porównaniu do rówieśnic czy-
storasowych czb i cb. Pogorszeniu ulegała natomiast
przydatność opasowa i warlośó r,zeźnabuhajków mie-
szańców czb xhf (18) oraz cb x hf(2).

Celem pracy była ocena skutków Wzyżowania by-
dła czamo- i czerwono-białego zbydłem rasy holsz-
tyńsko-fryzyjskiej w zakresie cech mlecznych u krów
pierwiastek populacji aktylvnej w skali całego kraju w
latach 1983-1990.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na pierwiastkach objętych oce-

nąwartości uzytkowej w latach 1983-1990, Analizę prze-
prowadzono w oparciu o informac.le zawallc w biuletynach
rocznych Centralnej Stacji HodowLt Zwierząt (CSHZ)
,,Ocena wartości użytkowej kr,ów oraz ocena i selekcja bu-
hajow" zalata 1983-1990 (l2). Wartości liczbowe (wydaj-
ność mleka t tłuszczu, zawartość tłuszczu w mleku) doty-
czą pierwiastek ras cb i czb oraz mieszańców z róznym
udziałem genów bydła rasy hf hodowanych w tych samych
oborach, a zatem w podobnych warunkach środowisko-
wych.

Analizie poddano wydajnośc mleka i tłuszczu oraz za-
wartość tłuszcztlw mleku krów pierwiastek rasy czarno- i
czerwono-białe1 oraz mieszańców zróżnym udziałem ge-

nów bydła rasy hf. Efekty krzyżowania określono poprzez
wyliczenie różnic pomiędzy mlecznością zwierzal czysto-
rasowych cb i czb (grupa kontrolna) i grupami mieszań-
ców z róznym udziałem genów bydła rasy hfuzytego do

Ilzyżowalia.



Wyniki iomówienie
Efekty Wzyżowania bydła ras cb i

czb zrasąhf(cb, red) objętego kon-
trolą użytkowości mlecznej metodą
A. w latach 1983-1990 przedstawio-
no w tab. 1.

Wydajnośó czystorasowych pier-
wiastek czarno -btały ch zw iększyła
sięz2783 kg mleka, i09 kg thlszczu
I3,92oń tłuszczll w mleku w 1983 r.

do 3444 kg mleka i 138 kg tłaszczu
(4,000ń tłuszczu w mleku) w roku
1990. W analogicznym okresie wy-
daj ność mleczna pierwiastek rasy czb
wztastała odpowiednio od 2970 kg
mleka, 1 25 kg tŁuszczll (3,8] oń tŁusz-
czu) do 3122kgntleka, I47 kgtłusz-
czu (3,9 4oń thszczu mleka). S rednio -

roczny postęp produkcyjny, w latach
l983-1990, w populacji krów czar-
no-białych ocenianych kształtował
się na poziomie nieco wyższym(82,6
kg rnleka, 3,6 kg tłuszczu 1 0,0lo/o
tłuszczu) niż pierwiastek rasy czb
(94,0 kg mleka, 2,7 kg tłuszczu l,

0,0090ń tłuszczu).
Dane tab. 1 potwierdzajądominu-

jący wpływ bydła rasy hf na mlecz-
ność krów mieszańców ntę,za\ężnie
odpoziomu rłrydajności obór. W ana-
lizowanym okresie przewaga krów
mieszańoow nad pielwiastkami ras
cb t czb pod względem wydajności
mleka i tłuszczuzwiększała się wraz
ze wzrostem udziału genów bydła
rasy hf. Buhaje rasy hf w stosunku
do rozpłodników mieszańców dawa-
ły potornstwo o wyższej wydajności
rnleka ttłuszczu. U pierwiastek mie-
szańców istotna poprawa wydajno-
ści mleka i tłuszczll wystąpiła przy
50% i wyższym udzialę genów by-
dła rasy hf ,przy czymwydajności te
nieregularnie wzrastały. U mieszań-
ców z mniejszym udziałem genów
bydła rasy hf (do 25o/o,26-50% hf),
,Ęstąpiło pogorszenie wartości cech
mlecznych. Powyższe spostrzezenia
znajdują potwierdzenie w piśmien-

Tab. l. Różnice między lvydajnością mleczną pierwiastek czystorasowych (cb, czb)
a mieszańcami z różnym udziałern genów bydła rasy hf (cb, red)

1 983 cb

plzewaga miesz.*
d0 25% hl

26-50% hl

> 50% hl

1 984 cb

przewaga mlesz.
do 25% hl

26-50% hl

> 50% hl

'l985 cb

przewaga mlesz.
do 25% hl

26-50% hl

> 50% hl

1 986 cb

przewaga mlesz
d0 25% hl

26-50% ht

>50% hf
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plzewaga mlesz.
do 25% hl

26-50% hl

>50% hl

1 988 cb

plzeWaga mlesz.
do 25% hl

26-50% hl

> 50% hf

'l989 cb
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do 25% hl

26-50% hl

5,|_75% hf

76_99% hf
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do 25% hf
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160
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1 983 czb

plzewaga mlesz.
d0 25% hl

26-50% hl

> 50% hl

'l984 czb

ptzewaga mlesz.
d0 25% hf

26-50% hl

> 50% hl

1 985 czb

przewaga mlesz.
do 25% hf

26-50% hl

> 50% hl

1 986 czb

przewaga mlesz.
d0 25% hl

26-50% hl

>50% hl

1 987 czb

pEeWaga mlesz.
d0 25% ht

26-50% hl

> 50% hf

1 988 czb

przewaga mle§z.

do 25% hl

26-50% hf

>50% hf

1 989 czb

przewaga mlesz.
d0 25% hl

26-50% hl

51 -75% hl

76-99% hf

1 990 czb

przewaga mlesz.
do 25% hl

26-50% h1

51-75% hl

76-99% hl

9

27

44

139

6

22

39

60

138

l
24

41

83

-0,02

-0,04

-0,04

0,04

4,00

0,0

-0,03

-0,04

0.09

nictwie krajowym (8, 9, l7), w którymwykazano, że
spadek udziału genotypu bydła rasy hf prowadzi do
zmni ej s z eni a efektu I<r zy żow anta.

Kształtowani e się zawarto ś c i tłuszczu w m lęku mie-
szańców było nieregulatne w różnych latach i u po-
szczegolnych genotypów. W mleku pierwiastek rnie-
s zańc ów czamo - i czerwono -bi ałych z ntższym udzia-
łem genów bydła rasy hf (poniżej 50% hD występo-
w aĘ naj częś ci ej uj emne prze w agi, a z wy ższym adzia-

łem genów bydła rasy hf (powyżej 50% h0 obserwo-
wano rac zej do datnie pr zew agt w zawarto ś ct tŁuszczu,

lacji ak-
żekrzy-
nie musi

się wiązać zpogotszęniem składu mleka mieszańców.
Podobne tendencje obsetwowano w badanych popu-
lacjach krów mieszańców czb x hf (l4,20) oraz cb x
hf (6, 11, 19). Natomiast w innych badaniach (3,4,J ,
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Tab.2. Struktura genotypowa (w 7o) pierwiastek ras cb i czb oraz mieszańców z różnym udziałem genów bydła rasy hf

68,79

9,18

16,94

5,09

1 24 533

0% hl

do 25% hf

26-50% hl

> 50% hf

Bazem szl.

n = 100%

9, I7) wykazano nlższązawartość thszczu w mleku u
mieszańcow cb x hf niż u bydła rasy cb. Równieżmie-
szańce czerwono-blałe z udziałem 3],5o/o genów by-
dła rasy hf red produkowĄ więcej mleka lecz o mniej -

szej zawartości tłuszcz u (o 0,I2oń), białka (o 0,1 1%) i
suchej masy (o 0,460^) niz rówieśnice czetwono-białe
(10).

DĘenie do uzyskania mieszańców o znacznym
udziale genow bydła rasy hf nie we wszystkich sta-
dach bydła w Polsce znalazło uzasadnienie. Przy nie-
do state c zny m zaple czl p as zowym go spo darstw kro -

wy-mieszańce nie mogły w pełni uzewnętrznić swojej
wartości genetycznej i produkowały mleko ponizej
swoich możliwośct, atakże dawały nieznacznie wię-
cej mleka niż ich rówieśnice ras cb i czb. W tych la-
tach, w ktorych następowała poprawa żywienia, po-
prawiała się również produkcyjnośó pierwiastek czy-
storasowych (cb, czb) tmieszańców zbydłemrasy hf.
Wahania w mleczności krów różnych genotypów były
zapęwnę spowodowane mniejszym lub większym nie-
doborem pasz w gospodarstwach.

Wielu autorów (1-9, 16) wskazyłvało, że tozmlary
stosowanego kojarzenia krajowych krów czarno- 1

czerwono-białych z buhajami rasy hf w głównej mie-
rze powinny zależec od poziomu warunków środowi-
ska i możliwości ich dalszej poprawy, gdyż bydło
holsztyńsko-Ęzyj skie charakteryzuj e się wry ższymi
wymaganiamt, szczegolnie w zakresie żywienia. Wy-
mienieni badacze stwierdzili, że w lepszych warun-
kach środowiskowych, jak równteż przy wyższym
poziomie produkcj i stada, pTzew aga pierwiastek mie-
szańców w zakresie wydajności mleka itŁuszczubyła
większa niz w warunkach gorszych. Według Reklew-
skiego (16) mieszańce cb x hf żywione lepiej uzyska-
ły o 815 kg mleka i 23 kg tłlszcz,l, a żywione gorzej
tylko o 239kgmleka i o 10 kgtłuszczuwięcej ntżtch
rówieśnice rasy cb.

Wyniki krajowych eksperymentów (7, 9, 15) suge-
rowały, że poprawę użytkowości mlecznej populacji
krów czarno-białych przy użyctu buhajów rasy hf
możnaosiągnąó tyiko w stadach o poziomie wydajno-
ści 4000 kg mleka i więcej. Dane tab. 1 wskazują że
w latach 8O-tych wydajnośc mleczna pierwiastek po-

pulacji aktywnej ras cb i czb nie przehaczałana ogoŁ
4000 kg mleka, co potwierdzawczęśniejsze spostrze-
żenia Jasiorowskiego i wsp. (5), że możliwości gene-
tyczne do wysokiej produkcji mleka w populacji kra-
jowego bydła rasy cb, były niższentżwrykazująto inne
odmiany europejskiego bydła tej rasy.

W latach 1983-i990 doskonalenie bydła ras cb i czb
p opr zez kt zy żow ani e u szlachetniaj ąc e pr zy uży ctu
buhajów rasy hf wykazywało nieznaczną tendencję
wzrostową(tab. 2). W 1983 r. ok.Z}ońpopulacji krów
rasy cb i I]% krów pierwiastek czetwono-białych ko-
jarzon koniec de-
kady l dowało się
około łych i nie-
zmiennie około I7 % kgów mieszańców czetwono-bia-
łych z rożnym udziałem genów bydła rasy hf. Z tego
wynika, żebydło rasy czb ulegało wolniejszemu prze-
kształceniu w kierunku typu jednostronnie mlecznego
niż rasa cb.

W 1990 f., po 15 latach krzyżowania krajowego
pogłowia bydła ras cb t czb zbydłem rasy hf, odsetek
krów pierwiastek czamo- i czerwono-białych zudzia-
łem powyżej 50% genów bydła rasy hf wynosił odpo-
wiednio 5,09 i 0,78Yo (tab.2), a jak wiadomo ich ge-

netyczny potencjał produkcyjny jest około I,5 razy
wyższy od osiąganej wydajności mlecznej rówieśnic
czy storas owych cb l, czb (tab . I) . P rzy czyną te go stanu
rzeczy był brak nakre ślone go c elu p o stęp owania ; krzy-
zowanie było prowadzone bezplanowo i zywiołowo.
Zapewne w wielu gospodarstwach na krowy czystora-
s owe sto s owano nasieni e buhaj ów zaw l,er aj ący ch r oż-
ny, czasami znikomy udział genów bydła rasy hf;jed-
ni hodowcy żądalibuhajów rasy hf, inni - zudziałem
50 lub 7 50ń genowbydłarasy hf, a pozostali nle zwra-
cali na to żadnej uwagi. Druga mniej ltczna grupa ho-
dowców to ta używająca buhajów (nasienia) rasy hf w
sposób przemyślany, ujęty w odpowiedni program
ho dowlany (krzy żow anie wyp ieraj ąc e).

Wnioski

1 . Osiągana doĘchczas niezadowalaj ąca wydaj no ść
mleka krów pierwiastek czarTlo- i czerwono-btałychz
różnym udziałęmgenów bydła rasy hfjest uwarunko-



wana niekorzystnymi warunkami środowiskowymi
(głównie żywieniem) mimo zadawalającej wartości
genetycznej tej cechy (mleczności).

2. Wydajnośó mleka i tŁaszczu zależy od udziału
genów bydła rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej w genoty-
pach populacji aktywnej pierwiastek ras cb l czb;
zwiększa się wraz ze wzrostem frekwencji genów by-
dła tej rasy,

3. Przy doborze buhajów rasy hf należy zwracaó
uwagę naza-wartość składników mleka, gdyżte cechy
wyk a zuj ą d uż ą zmtenno ś ć w p opul acj i by dła c zarlo - i
czerwono-białe go ; dodatnia pTzęw agaw zakresie pro-
centowej zawartości tłuszczu w mleku mieszańców
ni ektórych grup genety czny ch świ adc zy o właściwym
doborze buhajów do rozrodu.

4. W pracach hodowlano-selekcyjnych zarówno w
pojedynczych stadach jak i w całej populacji aktyw-
nej bydła ras cb t czb w stopniu niedostatecznym wy-
korzystylvano do tej pory wnioski wielu eksperymen-
tów naukowo -b adawcz y ch or az wyniki o c eny użytko -
wości mlecznej krów.
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VATN S., TORSTEINBO W. O.: Wpływ iniekcji
żelazo-dek§tranu na częstotliwość występowania
wzdęcia, obj awy kliniczne i wzrost j agniąt. (Effects
of iron dextran injections on the incidence of ąbo-
masal bloat, clinical pathology and growth rates in
lambs). Vet. Rec. 146,462-465, 2000 (16)

Syr.dl,om ce chuja.cy się rłzdęcicnr, wybroczynami i or,vrzodzeniem trawieńca

l,ystępuje tr jagniąt rv u,icl<u 2-5 tygocln; Celem wyjaśnienia roli, jal<ą może

oclgrywać niedobór żelaza r,i,etiologii tego syndromu oraz stosowania dckstranu

rł.profilaktyce, przebadano 5 stad owiec Baclania rvstępne wykazały statystycz-

nie istotnie niższy poziorn że]azzr rv surowicyjagniąt na tydzień przed wystąpie-

nietrr rvzdęcia W badaniach przeprowadzonych na 75,ł jagniętach bliźn;ętach

pochodza,cych z _5 stad iniekc.ja podskórna żclazodekstralru rv ilości 300 rng za-

pobiegała wzdęcil-t. Objari,y kliniczne choroby wystąpiły natomiast lt tych.1a-

gniąt, l<tórym podano w inickcji placebo (2.5 ml 0,9% roztworu wodnego chlor-

klr sodrt) oraz u ó jagniąL. któryn-r podano rv iniekcji dekstrarr U jagniaJ, które

otrzymały żelazo<]ekstran śreclnie przyrosty masy ciała były wyższe l,v okresie od

urodze;ria do lata o 0,5 kg. a rł,okresic lato-iesicń o 1-0 kg 
G.

GERALDES M., cAnrxER F., SCHMITT F.:
Badania inrmunohistochemiczne receptorów hor-
monów i proliferacji komórek w zdrowym gruczo-
le mlekowym suki iw spontanicznych nowotworach
gruczołu mlekowego. (Immunohistochemical stu-
dy of hormonal receptors and cell proliferation in
normal canine mammary glands and spontaneous
mammary tumors). Vet. Rec. 146,403-406, 2000 (14)

Estrogeny spełniająważną1,olę r,l, fizjologii gruczołu nlekorvego U człorł,ie-

l<a pobudzająprolileracjc sutka Zc wzglęclu na brak inlbnnacji o udziale recep-

torów hormonów sterydowych ,,v nowotworach sutl<a psów plzebadano eksprc-

sję receptorów hornonów oraz zależność ponriędzy rozrostem komórkowynl a

ich rvystęporvanien i ilością Badania histochemiczne przeprorvadzono na tkan-

ce gruczołu mlekorł,ego zclror,vych sul< oraz suk z nowotworern złoślirvym i z
now,otwolem łagodnym tego gruczołu Wy1<orzystano u, badaniach plzeciwciała

nronoklonalne <lla receptorólv l)Iogectel,onu. estIogenu i antygenujądrowego KI-

67 (MrB-1). Nolł,otrvory złośliwe pozbarvione receptorów dla p],ogesteronu ce-

chowały się szybszym tempe]I bujania nowotworowego rv porótvnaniu do no-

wotworórv posiadających te reccptory W spontaniczllych nowotworach złośli-

wych podatność na nowotworzenie jest skorelowana z obniżoną u,rażliwością

na działanie lrornronów sterydowych Tylko w jednym przypadkLt receptoly es-

trogenou,e występowały w nowotworze złoślirł,ym gtuczołu mlekor,vego.

G.


