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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaintere-
sowania hodowląbydła mlecznego w Polsce. W zwtąz-
ku z tym, oprocz wzrostu wydajności mlecznej krów,
skład chemiczny mleka i współzależności pomiędzy
z awarto ś ci ą b iałka t tłuszczll w ml eku nabr aĘ duz e go
znaczenla,szcze gólnie ze w zględow ho dowl anych ( s e-
lekcj a, proglamy hodowlane), dieteĘcznych (preferen-
cje konsumentów) i ekonomicznych (relacje cenowe
skupu, przetwórstw a t sprzedaży mleka).

Celem uzyskania w pracach selekcyjno-hodowla-
nych idealnej proporcji zawartości białka do tłlszczu
w mleku równej I:I należy dązyć do obnizenia pro-
centowej zawartości tłaszczuw mleku krów bądź pod-
wy ższenta procentowej zawarto ś ci białka. Sprostani e

tym oczekiwaniom jest trudne, gdyż skład mleka pod-
lega dużym wahaniom i zależy od czynników gene-
tycznychi środowiskowych. Obecnie w Polsce zmie-
rza się do podwyższenia w mleku krów czarno- i czer-
wono-biĄch poziomu białka (3 ). Zdaniem Vosa i wsp.
(10) szybkie zwiększentę zawartości białka w mleku
można uzyskać prowadząc selekcję na stosunek biał-
ka do thlszczu.

Celem niniejszej pracy była ocena użytkowości
mlecznej, a zwłaszcza rel acj i między zawarto ś cią b iał-
ka itŁuszczu w mleku populacji aktywnej krow pier-
wiastek ras czarno-białej (cb), czerwono-białej (czb),
hol sztyń sko - Ęzyj skiej (h0 or az mleszańców czarr,l -
i czerwono-białych z różnym udziałem genów bydła
rasy hf,

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na populacji aktywnej krów
pierwiastek objętych oceną wartości użytkowej w latach
199l - 1999. Analizę przeprowadzono w oparciu o infotma-
cje zarvarte w biuletynach rocznych Centralnej stacji Ho-
dowli Zwierząt (CSHZ) ,,Ocena warlości uzytkowej krów
oraz ocena i selekcja buhajów" zal,ata 1991-1999 (6),

Wartości liczbowe cech uzytkowości mlecznej dotyczą
pierwiastek ras czarno-białej (cb), czerwono-białej (czb) i
h o l sztyń s ko - fryzyj ski ej (hf) oraz m i e szańców c zaT71o i c zer -

wono-białychzrożnyn udziałern genów bydła rasy hf (gru-

py: I do 25% hl II 26-50ońhf,III n-75% hl IV - 76-

99% hD hodowanych w tych samych oborach, a zatem w
podobrrych warunkach środowiskowych.

Analizie poddano wydajność mleka w pierwszej 305-
dniowej laktacji krów pierwiastek, zawartość tłuszczll i
białka w mleku, określono zależności rniędzy składnikami
rnleka (stosunek zawartości białka do tłuszczu SBT, róż-
nica między zawarlością tłuszczll i białka - RTB) orazroz-
kład zawartości białka w mleku krów róznych genotypów
(wyodrębniono przedziały klasowe co 0,1%).

Wynikii omówienie

W tab. 1 podano odsetek krów pierwiastek czamo-
i czerwono-białych z różnym udziałem genów bydła
rasy hf, użytkowanych w latach I99I-I999 zuwzg|ęd-
nieniem przedziałów klasowych zawańości białka w
mleku w pierwszej 305-dniowej laktacji, Zawartość
białka w mleku różnlła się u krów poszczegolnych ras
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Tab. 1. Zarvartość białka w mleku krów różnych genotypów w pierwszej 305-dniowej laktacji

czyslo rasOW e

cb l czO

o/o któw z iy ht

76-99% hl

cb I czn

100% hl

cb 
I 
crn

3,00-3,10

3,11-3,20

3,21 -3,30

3,31 -3,40

3,00-3,40

Razemszt.n=100%

27,1

58,0

14,9

0

100,0

1 66 044

0

30,0

70,0

0

1 00,0

13 453

34,3

50,8

14,9

0

100,0

120 671

0

21,8

78,2

0

100,0

9963

23,4

65,1

11 ,5

0

1 00,0

1g7 625

0

25,3

7 4,7

0

100,0

9939

1 6,7

65,8

17,5

0

100,0

149 152

0

12,3

87,7

0

1 00,0

5231

8,4

43,3

48,3

0

1 00,0

66 639

2,6

7,6

57,8

32,0

100,0

834

15,5

13,7

70,8

0

1 00,0

2315

0

0

0

0

0

0

cb, czb,hf oraz ich mieszańców. Stwierdzono, że w
niższym przedztale zawartości białka w mleku (do
3,10oń) znajdowało się około 2-krotnie więcej, a w
p leku (powy-
z b i mieszań-
g drasy hf niż
pierwiastek czystorasowych hf. Odwrotną prawidło-
wość rozkładu białka w mleku krów rasy cb i hf wy-
kazano w badaniach Gnypa i wsp. (1). Zaobserwowa-
no ponadto , że zawatlościąbiałka w mleku mleszczą-
cą się w przedziale 3,2I-3,300ń cechowało się 70oń
populacji aktywnej krów pierwiastek rasy czb oraz
57 ,8-87 ,]oń ogółu mieszańców czb x hf red będących
e fektem ko l ej nych etap ow kr zy żow ani a wyp ieraj ące -

go bydłem rasy hf red. Godnąuwagi jest grupa stano-
wiąca 32p0^ ogółu pierwiastek czetwono-blałych z
udziałem 16-99% genów bydła rasy hf produkująca
mleko o wysokiej zawartości białka (3,3I-3,40o^).

W tab. żprzedstawiono średnie ważone anaIlzowa-
nych parametrów cech użytkowości mlecznej krów w
latach I99I-I999 ntęzależnte od procentowego udziału
genów bydła rasy hf w genotypach krów czamo- t czeF
wono-białych oraz procentowy udział genów bydła
rasy hf u badanych krów nieza|ężnie od roku. Wyka-
zano bardzo duże zrożntcowanie wydajności mleka,
z aw arto ś c i tŁus zc zu i b i ałka or az r elacj t zacho dzący ch
między tymi składnikami w mleku (SBT, RTB) u krów
rożnych genotypów. Najwyższą przewagę w wydaj-
ności mleka w pierwszej 3O5-dniowej laktacji, w po-
równaniu do zwterząt czystorasowych cb, uzyskały
krowy pierwiastki czystorasowe hf (2227 kg mleka,
co stanowi 64,9oń). Wpływ buhajów rasy hf na mlecz-
ność krów ras krajowych cb i czb jest bezsporny.
Stwierdzono, że wydajność mleka zależała od udziału
genów bydłarasy hf w genotypach krów pierwiastek;
zwiększała się wraz ze wzrostemudziaŁu genów by-
dła tej rasy. Dane te potwierdzająznany i przedsta-
wiany ptzęz wielu autorów (I,4,8,9) fakt znaczące-
go wzrostu wydajności mlecznej mieszańcow bydła
czarno-biaŁego z rasą hf,

a mieszańce czerwono-białe z Erupy III i IV - odpo-
wiednio o 1256 i2338 kg mleka (co stanowi 35,1 i

potwierdza tezęo bezcelowości stosowania do koja-
izenia buhaj ów mieszań aow zniskim udziałem genów
bydła rasy hf. Krolvy czystorasowe cb i czb (odpo-
wiednio 0% genów bydłarasy hf) nteznacznie ustępo-
wały w produkcji mleka rówieśnicom mieszańcom
czamo-białych (w grupach I - o 98 kg, tj. o 2,8oń,w II

sie 9 lat wzmożonej pracy hodowlanej jest nieco więk-
szy ntż u rówieśnic mieszańców cb x hf. W latach
I99I-I999 postęp produkcyjny w wydajności mlecz-
nej w pierwszej 305-dniowej laktacji u krów pierwia-
stek ras cb i czb wyniósł odpowiednio 980 i 934 kg
mleka, 0,01 i 0,I3Yo tłuszczu oraz 0,0 i 0,090ń białka
w mleku; wartości te w przeliczeniu na 1 rok wynio-
sły odpowiednio 108,9 i 103,8 kg mleka, 0,001 i
O,,0I4oń tŁuszczu oraz 0,0 i 0,0Io^ białka w mleku.
Podobne tendencje w krajowej hodowli bydła, w la-
tach SO-tych,wykazano w pracy Kuczaja(4).

Kształtowanie się zawarlości thlszczu i białka w
mleku mieszańców było nieregulame w różnych la-
tach i u poszczegóInych genotypow.Najniższe warto-



Tab.2. Wydajność i skład mleka oraz zależności między zawartością białka i tłuszczu w mleku krów pierwiastek róŻnYch

genotypów w 30S-dniowej laktacji (i)

Rok/genotyp któw
ol
/oollokq

Krowy rasy czarnO-białei

mlekoltłuszczluiułlo

n = 702 446)

sBT I 
-ł

Ktowy rasy GzerwOno-białej (n = 39 420)

'"ff. i 
tłuszcz 

I 

uiałto 
I r* l 1):

1991-

1 992-

1 993-

1 994-

1 995-

1 996* *

1 997* *

1998***

1999***

1 991 -1 999

0% hl

do 25% hl

26-50% hl

51-75% hf

76-99% hl

100% hf

3729

3623

3586

3734

3847

3986

4154

4426

4709

3433

3531

3935

4361

5206

5660

4,03

4,01

3,99

4,03

4,03

4,06

4,14

Ą,11

4,04

4,02

4,03

4,05

4,08

4,10

4,08

3,1 6

3,07

3,02

3,1 8

3,18

3,20

3,19

3,20

3,16

3,1 5

3,14

3,1 5

3,1 6

3,20

3,18

0,784

0,765

0,757

0,789

0,789

0,788

0,770

0,779

0,782

0,783

0,779

0,778

0,774

0,780

0,779

0,87

0,94

0,97

0,85

0,85

0,86

0,95

0,91

0,88

0,87

0,89

0,90

0,92

0,90

0,90

3823

3600

3654

3883

4037

4038

4170

4291

4757

3574

3804

4243

4830

591 2

3,93

3,90

3,g2

3,95

3,95

4,00

4,06

4,09

4,06

3,95

3,99

4,00

4,03

4,06

3,21

3,14

3,12

3,24

3,24

3,28

3,25

3,28

3,30

3,21

3,24

3,23

3,25

3,26

0,817

0,805

0,796

0,820

0,820

0,820

0,800

0,802

0,813

0,813

0,812

0,807

0,806

0,803

0,72

0,76

0,80

0,71

0,71

0,72

0,81

0,81

0,76

0,74

0,75

0,77

0,78

0,80

Objaśnienia: *metoda A,,, **metoda Ar + At, ***metoda A4 + AT1 + A8

ści w zawartości tŁuszczu i białka w mleku u krów
czarno- i czerwono-biaĘch zaobserwowano w latach
1992-1993, co świadczy o niekorzystnej sytuacji w
hodowli bydła. Na
do latwczęśniejszy
no- i czerwono-bia
je się dość
świadczyć
du.Wtazz
zawartość tŁuszczui białka w mleku krów ras cb i czb,

stosunku do zwterząt czystorasowych cb i czb. Nato-
miast Kaczmarek i wsp. (3 ) podaj ą że przy jedno stron-

hodowli bydła na ilośó mleka
obniżenia zawarto ści ważnych
pracy Szulca i wsp. (9) wyka-

zano spadek zawartości tłuszczu (od 0,14 do 0,20Yo)

w mleku krów pierwiastek czamo-białych wraz ze
wzrostem frekwencji genów bydła rasy hf w ich geno-

typie. Z obserwacji przeprowadzonych przez wielu

W latach 1991,-1999 wartości parametrów SBT i
RTB w mleku krów czystorasowych cb t czb orazmie-

no- i czerwono-bia§ch wszystkich genotypów wyno-
siły odpowiednio 0,7 56 i 0,J96,a wartości RTB - 0,97
i 0,80%,

Stwierdzono, że wtaz ze wzrostem udziału genow
b krów
i międ
c tych
ła się nteznacznie, a stosunek białka do tłuszczu w



mleku (SBT) obniżał się. Mleko krów pierwiastek rasy
cb oraz mieszańców cb x hf w porównaniu do rówie-
śnic rasy czb i mieszańców czb x hf red charakteryzl-
je się nieco gorszym stosunkiem zawartości białka do
thxzcztt (STB), większą l zarazęm mniej korzystną
r ożntcąmiędzy zawarto ś ci ą tłuszcztt i b iałka (RTB ).
Na uwagę zasługuje to, że mleko pierwiastek czysto-
rasowych cb generalnie cechuje się mniejsząróżntcą
między zawartościątŁlszczu i białka (RTB) oraz lep-
sząproporcj ąbiałka do tŁlszcza (SBT) niż rówieśnic
czystorasowych hf, Stwierdzone relacje między biał-
kiem i tłaszczemw mleku krów rasy cb byĘ korzyst-
niejsze (RTB: 0,87Yo, SBT: 0,783) niż u pierwiastek
czystorasowych hf (RTB 0,90oń, SBT: 0,779); u krów
mie szańc ów czarrlo - i czerwono-biĄch z by dłem r asy
hf analizowane parametry przyjmowały warlości po-
średnie. Wykazana rozpiętość między zaw artością
tŁuszczui białka (RTB) oraz stosunekzawartości biał-
ka do tŁuszczu (SBT) w mleku krów rasy czb wynosi-
ły odpowiednio 0,740ń i 0,813. Uzyskane dane wska-
zuj ąna b ar dzo duzy wpĘrv buhaj a na wydaj no ś ć i skład
mleka orazna zalężności zachodzące między zawar-
tością tŁuszcztt i białka w mleku ich córek. Podobne
spostrzezenia poczyniono w badaniach innych auto-
rów (1 ,2,8)"

Wnioski

LUżycie nasienia buhajów rasy hf odmiany czar-
no- i czerwono-białej do unasieniania krajowej popu-
lacji krów rasy cb i czbjest w pełni uzasadnione, gdyż
sprzyjazwiększaniu wydajności mleka i jego składni-
ków u krów mieszańców

2. Od krów pierwiastek rasy czb i mieszańców czb
x hf red w porównaniu do rówieśnic rasy cb i mie-
szańców cb x hf można uzyskać mleko o korzystniej-

szej proporcji zawartości białka do tłuszcztljak rów-
nież mniejszej rożnicy między zawartościątłuszczu t
białka,

3. Selekcja skierowana na zwiększenie udziału biał-
ka w mleku krajowej populacji krów czarno- i czer-
wono -bi Ąch różnych genoĘp ów or az zmniejszenie
rożntcy mtędzy zawartościątŁuszcnli białka w mleku
jest mało efektywna,
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PUSTERLA N., BERGER PUSTERLA J., DE
ROCK E., MAGIDAN J. E.: Wrażliwość bydła na
Ehrlichiu risticii, czynnik etiologiczny gorączki Po-
tomak u koni. (Susceptibility of cattle to Ehrlichia
risticiirthe causative agent of Potomac horse fever).
Vet. Rec. 148, 86-87, 2001 (3)

Ehr]ichia rrs/;'o7wywołuje u koni gorączkę Potomak, która charakteryzuje
się ostrym zapaleniem okrężnicy, depresją utratąłaknienia, gorączką biegun-
ką odwodnieniem, obrzękami, leukopenią czasami kulawizną a u klaczy do-

datkowo, ronienjem, Ponieważ nie jest znana podatnośó bydła na zakażenie E.

ristjci zakażono dożylnie dwie jałówki dawką 1,6xlOr hodowli monocytów
myszek zakażonych szczepem P 388D l , Kontrolę negatywną stanowiła jałów-

ka zakaźona hodowlą makrofagów wolną od Ehr]ichja, zaś kontrolą pozytywną
były konie zakażone dożylnie hodowlą makrofagów myszki uprzednio zainfe-
kowanej E. risticii. U jałówek zakażonych w okresie 30 dni obserwacji nie wy-

stąiły żadrre odchylenia od normy, chociaż test PCR wypadł dodatnio 9 dnia

po zakażeniu i utrzymyr,vał się do 1 l u jednej i do l 2 dnia u drugiej jałówki U
koni wynik pozytywny PCR wystąpił 13 i 15 dnia po zakażeniu i utrzymywał
się do 18 dnia po zakażeniu Serokonwersja w mianie 80 i 160 miała miejsce u

jałówek 30 dnia po zakażeniu U zakaźonych koni wystąpiły typowe objawy

kliniczne dla gorączki Potomak. 
G.

RYDER s. J., SPENCER Y. I., BELLERBY P. J.,
MARCH S. A.: Immunohistochemiczne wykrywa-
nie PrP w rdzeniu przedłużonym owiec: §pektrum
barwienia u owiec zdrowych i u owiec ze scrapie.
(Immunochemical detection of PrP in the medulla
oblongata of sheep: the spectrum of staining in nor-
mal and §crapie-affected sheep). Vet. Rec. 148, 7-
13,2001(1)

Stosując metodę immunohistochemiczną z użyciem przeciwciała G7lF wy-

produkowanego na królikach dla fragmentu peptydu zawierającego aminokwa-

sy od 230 do 244 PrP bydła, badano preparaty histologiczne rdzenia przedłużo-

nego na obecność białka prionowego pochodzące od owiec zdrowych i owiec

ze scrapie. W oparciu o charakter i rozmieszczenie zmian morfologicznych wy-

różniono cztery fenotypy scrapie. Złogi prionów dające się odróżnić od złogów

patologicznego białka prionowego występowały też u klinicznie zdrowych owiec

pochodzących ze stad, w których występowało scrapie. Zastosowana technika

badawcza cechuje się bardzo dużą swoistością Rozmieszczenie patologiczne-

go białka prionowego w rdzeniu przedłużonym wskazuje na przedostawanie

się prionów scrapie do mózgu za pośrednictwem parasympatycznych motorycz-

nych neuronów nerwu błędnego unerwiających przewód pokarmowy.
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