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pracy w sektorze produkcji zwterzęcej, w tym chowie i
hodowli bydła ras mięsnych. W polskich warunkach
HimaĘ cznych, uwz ględni aj ąc nas z e możliwo ś c i p aszo -

we, korzystn e ze w zględów ekonom iczny ch, hodowl a-

nych i lekarsko-weterynaryjnych, wydaje się być una-
sienianie samic rodzimej rasy czamo-białej (cb) nasie-
niem importowanym buhajów ras mięsnych (8). Przy-
kładem takiego l<rzyżowania towarowego jest unasie-
nianie krów rasy cb nasieniem buhajów rasy piemonc-
kiej. Poprzez genoffi ojca przenosi się na potomstwo
cechy determinujące szybkośc wzrostu, jakość tuszy i
wykorzystywanie paszy, a jałówki czy krowy rasy cb,
odznaczająsięzazvlryczajdobryłnicechamimacterzyń-
skimi, łatwościąporodów i przystosowaniem do lokal-
nych warunków klimaĘcznych i żywieniowych (8).

Wyniki analiz poubojowych młodych buhajków (12-
miesięcznych), mieszańców po matkach rasy cb i oj-
cach kilku ras mięsnych, w Ęm piemonckiej,wykaza-
ły, że najwyższy odsetek mięsa konsumpcyjnego
(77,I%) mająmieszańce cb i piemonckie (10),

Oceniając wpĘrv rasy ojca na trudnośó wycielenia,
masę noworodka przy lrodzenit czy czas trwania cią-
zry po matkach rasy cb stwierdzono (Menissier i wsp.
materiaĘ informacyjne Siriopol-Anaborapi 1992), że

odsetek porodow trudnych jest Ęlko o 40ń wyższy u
mieszańców bydła czan,p-btałęgo z piemonckim niż
u cb i limousine. Większość hodowców w Polsce uwa-

Istniej e Wr aźna zależno śc pomiędzy łatwo ś cią poro -

du a szerokością zadu przy współczynniku korelacji
r : 0,397 oraz pomiędzy łatwościąporodu a kątem po-
chylenia zadll- współczynnik korelacji r : 0,218 (cl,t.

za 9), Korzystne wyniki oceny poubojowej mieszań-
ców ras rodzimych z rasąpiemoncką(9), dobre \\ryko-
rzystanie paszy przy ekstensylvnym żywieniu i prrry-

stosowanie do by,towania w terenach podgórsktch, za-
decydowĄ zapewne o podjęciu ich chowu i hodowli
na terenie Bieszczad.



Celem pracy była ocena porodów u jałówek i krów,
I<rzyZów€kpotst<le.1 rasy cb z piemontese (F1), inse-
mińowanych nasióniem buhajów rasy piemonckiej
oraz oceta sposobu rorwiąrywania porodu w za\eż-

ności od masy urodzeniowej cieląt.

Materiał imetody

Zakupione u rolników jałówki rasy cb inseminowano
nasienióm buhaja rasy piemonckiej. Uzyskanymi z tych
l<rzyżówekcieliczkami (F1) zasiedlano oborę i po uzyska-

niu przez nie dojrzałości hodowlanej, inseminowano po-

no*ni" nasieniem buhajów rasy piemonckiej. Chów bydła

był ekstensywny. W okresie letnim stosowano całodobo-

wy wypas Ż dostępem do wody. Krowy nie byĘ dojone,

Pizesianką nadrzędną dla właścicieli było uzyskiwanie
przede wszystkim żywego potomstwa (F2), warunkujące-
go odpowiednie przyrosty masy i jakość mięsa. Stąd w przy-

padkach ciężkich porodów preferowano cesarskie cięcie aby

w jak najmniejszym stopniu zagrozic życiu i zdrowiu no-

wórodka. Biorąc pod uwagę wysoką wynoszącą 0,7-0,9,

gene§cznąkorelację między trudnymi porodami a śmier-

ielnoŚcią cie7ąt przy porodzie, rozwiązywanie porodów

metodą cesarskiego cięcia znajduje uzasadnienie (1),

Ana\tząobjęto 625 porodów w czterech kolejnych la-

tach: w l 995 I6ż,w 1996 - |3,w I99] 182, a w 1998

- 151, W analizie uwzględniono dwa warianty porodu,

Poród przebiegający prawidłowo (pod pojęciem porodu

prawidiowe go na7eży rozumiec w tym wypadku, poród któ-

ry odbywał Śię tytt o siłami matki lub za pomocąnie więcej

1at awOcti osob) oraz cesarskie cięcie w przypadku trud-

ności z rozwiązaniem porodu. Zabieg przeprowadzano na

zwierzęcittstoj ącym, wykonuj ąc cięcie górrro-boczne, Ana-

lizie poddan o za|eżnośćpomiędzy masąprzy urodzeniu cie-

lęcia a sposobem rozwiązania porodu. Wprowadzono 16

przedziałów masy ciała, od 32 kg do 53 kg. Uwzględniono
iakze średnią mas przy urodzeniu glupy cieląt z porodów

normalnych i rozwlązanych metodą cesarskiego ctęcia, za-

równo w czterech kolejnych latach jak iłącznie dla całej

populacji noworodków. Ponadto w analizie uwzględniono
iharaktórystykę płodności samic, u których jeden raz lub

ktlka r azy r o zw iązyw alto p oró d me to dą c e s arski e go c i ę c i a,

Wyniki iomówienie

Stopień trudności porodu u bydła zależy przede
wszyjtkim od wielkoŚci płodu w poró\Mnaniu do ka-
nahr rodnego matki, wieku i rasy samic, jak też wa-
runków jejlńrzymaniai kondycji. W prąlpadku |<t7-

żówek międzyrasowych ras ogólnoużytkowych lub
mlecznych-z rasami mięsnymi zreguĘ obserwuje się

wzrost procentowy porodów trudnych (2). Na,ryc, 1

przedstiwiono sposob y rozwlązywania porodów w
i<olejnych 4Iatach obserwacji. W pierwszymroku aż

29oń porodow rozwlązano metodą cesarskiego cięcia,
w dńgim roku jedynie 10,8%o, a w dwu naŃę9nycJr

odpowlednio li,]oń oraz l4,8oń. Tak wysoki odsetek
poiodów rozvviązanych metodą cesarskiego cięcia w
pi"r*.ry* roku był uwarunkowany,lak się wydaje

Ęm, tZ całą stawkę samic zacielonych stanowiĘ ja-

łówki. WyżŚzy odsetek porodów trudnych u pierwia-

koleine lata obserwacii

Ryc. 1. Sposoby rozwiązywania porodów w latach 1995-1998
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Ryc. 2. Za|eżność pomiędzy masą urodzeo_,9*ą cieląt a spo-

,ob.* rozwiąz;,wania porodu w latach 1995-1998



Z porodów normaĘch
w pierwszym roku ob-
serwacji, wykazywaĘ
niską, średnią \Magę
przy urodzeniu- 36,48
kg (ryc. 2), zaś średnia
masa urodzeniowa cie-
ląt obu grup wyniosła
39,12 kg i była ntższa
o około 4 kg od danych
uznawanych za opty-
malne dla krzyżowek
rasy cb i piemonckiej
(Mćnissier - materiaĘ
informacyj ne S iriopol-
-Anaborapi 1982).

Jak wynika z ryc.2
różntcępomiędzy śred-
niąmasąprzy urodzeniu cieląt z grupy, w której poród
był prawidłowy w stosunku do g-py, w której poród
rozwiązano metodą cesarskiego cięcia, byĘ najv,ryż-
sze w pierwszym roku obserwacji i wyniosĘ ponad 9
kg. W drugim roku obserwacji jedynie 4 kg, w trze-
cim3,25 kg, a w cz:łvaĘm znów byĘ nieco wyzsze -
5,96kg. Wydaje się, ze wzrost masy urodzeniowej cie-
ląt w drugim i następnych latach obserwacji uwarun-
kowany był z jednej strony obecnością w stadzie sa-
mic, które uprzednio jń rodzlĘ, z drugtej zaś dobrą
jakością poĄrwienia, wynikającą w okresię lętntm z
korzystnych warunków meteorologicznych, a w okre-
sie zimy z dobrąjakością pasz zgromadzonych pod-
czas lata.

Z grupy 47 jałówek u których wykonano zabteg
cesarskiego cięcia w pierwszym roku obserwacjt,45
ponownie zostało zacielonych,przry czymZ5 sztuk po
jednorazowej inseminacji, 15 samic po drugiej inse-
minacj i, a pozo stałe p o 3 - 5 -krotrrym unasienianiu. P rzy
czym u samic tej ostatniej grupy stwierdzono endo-
metritis I lub II stopnia i poddano je leczeniu.

Niektórzy autotzy (9) wskazują na możliwość dal-
szego wykorzystania rozpłodowego jałowic pokolenia
F.. pochodzących z l<rzyżowania towarowego ras ro-
dzimych z buhajami mięsnymi. Porvłala to na prze-
znaczenię na opas większej Itczby cieląt o mocno za-
znaczony ch cechach mięsnych, lepszych przyrostach
dziennych orazwyższej efektywności opasania (9). W
stadach reprodukowanych w cyklu zatkłlęĘm tzn,
tam, gdzie jałówki mieszańcę pozostawiane są do dal-
szego chowu, trzęba się decydować na Wzyżowanie
wypierające z udziałem jednej ojcowskiej rasy mię-
snej lub zastosować \<rzyżowanie przemiennę zldzia-
łem buhajów dwóch ras mięsnych (5).

Rozwiązywanie porodów metodą cesarskiego cięcia
ll<rzyżow ek bydła ras ogólnouĄrtkowych, j akąjest rasa
cb, zwzrastającym dolewem rasy mięsnej piemonckiej,
pozvvala na uzyskanie żywego i zdrowego potomstwa,
z równoczesną możliwością ponownego kilkukrotrrego
zacięIania matek, u których każdorazowo stosowano

rozvviązanie porodu metodą cesarskiego cięcia. Brak
eksploatacji mlecznej (przy produkcji mleka po poro-
dzie j edyni e na lżytek własnego potomstwa), a szcze-
gólnie ssanie matek przez cielęta, sprzyjająprawidło-
wej inwolucji macicy, mimo lfraztl, jaki towarzyszy
zabiegowi cesarskiego cięcia i wpĘrvająkorzystnie na
prawidłowy przebieg okresu poporodowego.

Analtza r ożnych asp ektów wsp ó łc ze sne go ro lnictwa
w Polsce wykazuje, że chów bydła mięsnego w pro-
dukcji ekstensywnej lub półintensy,,vnej, może być
j ednym z w ażny ch e lementów ekolo gicznej produkcj i
rolniczej, pozwalającej na likwidację odłogów, ugo-
rów i nieużytkow (7) orazzagospodarowanie słabo jak
dotąd wykorzystanych łąk i pastwisk na terenie Biesz-
czad, Beskidów czy Sudetów (5).

piśmiennictwo

1.Bar-Anan R. Bol]er M, Bownan.l C: Genetic and environmental lactors
af'fecting the incidence of difficu[t calving and perinatal call mortality in
israelifresian dairy herds. Anim Prcld l9'76. 22, 3, 229-3l0.

2 Brzozowskj P.: Wstępnc obserwacje nad przebiegiem ocieleń u krów rasy

ncb Medycyna Wet 1985, 1l, 171-176.

3 Bzozowski P: Trudne porody w hodowli bydła Przegląd hod lq90. 7 8.

)J -16.

4.Chnlje]nik H., Sowa,4: Srnierlelrrość okołoporodowa cieląt jako problem

bodorł,Jany Przegląd hod. l 9E8, 22, l 5- I 8

5.Dobjckj A, Fi]istowicz,4: Hodowla bydła mięsnego i produkcja żyrł,ca
wołowego Przegląd hod l990, 19120,3-7

6 Hjbner A,, O]czak M., Kró]iński J., Tolnaszewski A.: Wybrane uwarunko-
wania tnldnych porodóu, u kórł, ras nizinnych utrzymywanych w oborach

wolno stanowiskowych. Medycyna Wet. l983, 39,614.

7 Ljtwjliczuk Z: Kronlka PTZ Sympozjum naukowe ,,Problemy rozwojlt
hodowli bydła mięsnego" Przegląd hod 1996, 1,2I-21.

8 Rek]ewski Z., Coszczyńskl J.: Chów bydła mięsnego możIiwości, perspek-
tywy i wątpliwości Przegląd hod 1996, 8, 2-5

9. Tre]a J., Romer .I.: Doskonalenie produkcji wołowiny metodami hodowlany-
mi. Przegla3l hod. ] 988. 1, 1 l-] 4.

I0 Ęczka J., HibnerA , Tomaszewski A: Zależność między niektórymi cecha-

mi budowy a charakterem porodu u krów pielviastek rasy czerwono-białej.
Przegląd hod ] 996, 5, 4-8

Il Żameckj A, Mrowjec S.: Preliminary analisis fertility traits in Polish Low-
land cattle. Mat 3l Zlazdu Europ. Fed. Zoot, Monachium 1980, s 43,

Adres autora: dr hab. Zygmunt Wrona, prof. nadzw. AR, ul. Emancy-
pantek 3/7, 20-636 Lublin; e-mail: wrona@hortus.ar.lublin,pl

Tab. l. Sposoby rozwiązywania ciężkich porodów w zależności od masy urodzeniowej cieląt (%)
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Objaśnienia: p.n. poród normalny, s.c. cesarskie cięcie


