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Srednia wydajność mleka od statystycznej krowy
utrzymywanej w Polsce przekroczyła w 2000 r. 3700
litrow. W stadach podlegających ocenie wartości uzyt-
kowej (przeszło 10% pogłowia) wyniosła ponad 5400
kg i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o
400 kg mleka. Dla uzyskania poprawy wydajności w
nowych warunkach ekonomicznych konieczne jest cią-
głe do skonalenie by dła, zwiększani e liczby zwter ząt
podlegających ocenie użytkowości oraz poprawa wa-
runków środowiskowych i żywieniowych.

W gospodarstwach produkujących mleko nalezy sta-
le kontrolować stan rezeTw tłuszczowych poszczegól-
nych zwierząt w stadzie. W przypadku stwierdzenia
ujemnego bilansu energetycznego lub zbyt duzego (w
odniesieniu do określonego stadium cyklu produkcyj-
nęgo czy reprodukcyjnego) otłuszczenia kondycję
krów należy korygowac odpowiednią dawką pokar-
mową (3 ), Wielkość r ezerw energe§cznych organizmu
i szybkość lch zlżywania mogą wpĘwać na produk-
cję mleka, zdrowotność krów i ich status reprodukcyj-
ny (1, 8). Wykazano, że krowy ze średnimi zapasami
tŁaszcztlprodukowały więcej mleka w porównaniu ze
zw ier zętami w kondycj ach krańc owych. Stwierdzono
także,żebydło mleczne powraca do aktywności płcio-
wej jedynie w przypadku, gdy bilans energetyczny w
10 dniu po wycieleniu jest bliski zera (8).
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Celem badań była ocena wpływu okresu zywienia.
stadium po wycieleniu oraz genotypu na kondycję i
dzi enną wydaj no ść krów. Obj ęte badani ami zw lerzęta
utrzymywano w gospodarstwie o niskim poziomie pro-
dukcji, gdzie żywienie nie było normowane, a podsta-
wądawki pokarmowej latem była zielonka pastwisko-
wa, a zimąsianokiszonka z traw i siano łąkowe.

Mateilał imetody

Badaniaprzeprowadzono w latach 1998-1999 w jednym

z gospodarstw sektora publicznego. Utrzymywano w llim
krowy o przeciętnej rocznej wydajności 4100 kg mleka. W
pierwszym roku badań pogłowie zwl,erząt tcj kategorii
wynosiło średnio 90, a w druginr 120 sztuk. Od stycznia
1998 r. do czeł,wca 1999 r. zwierzęta utrzymywane były na

stanowiskach wiązanych, przy czym w okresie żywienia
letniego krowy przebywały w oborze tylko w czasie doju,
natomiast pozostałą część doby na pastwisku, a pasze tre-

ściwe (otręby, śnrta zbożowa oraz wysłodki suche) zada-

wano podczas udoju, Zimązarowno paszc objętościowe,
jal< i tleściwc zadawano w oborze. Od lipca 1999 r. krowy
przebywały w zmodetnizowanej oborze wolnostanowisko-
wej. W gospodarstwie tym uległ zmianie system utrzyma-
nia, natomiast rodzaj stosowanych pasz oraz sposób zy-
wienia nic zmieniły się. Krowy nie były podzielone na grupy

zywieniowe. O ilo śc i pobieranych pt zez nle p asz (zw łasz-
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Summary

The aim of the research was to evaluate the influence of the feeding period, post-calving stage and genotyPe
on the physical condition and daity milk yie|d of Black.and-White colvs bred in extensive conditions. The
feeding-ofthese animals was not restricted and based mainly on fodder from permanent grassland. The ani-
mals grazed in the summer season, whereas in the winter
Their physical condition was estimated using the metho
done over the two years of the study. The studies were car
concerning the productivity of the co}vs were determined from breeding record-books.

It was fóund that the sea§on influenced both the physical condition of the cows and their mi|k yield. At the

beginning of summer feeding the physical condition of the cows scored lowest (3.09 pts) and dailY milk Yietd
rva-s the highest (15.1 kg). Thó stató of fat reserves was influenced by the post-calving stage. The lowest score in
physical cóndition waiobserved in the lst month alter calving, and as far asdry cows }vas concerned, this
i.o." *u, lower by 1.13 pts. Feeding conditions in the analysed farm were not adequate for cows having a high
share of hf genes in theii genotype. The physical condition of cows decreased from 3.50 to 2.65 pts, Paral|e| to
the increasing share of hf genes, whiłe their productiviĘ did not increase.
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cza treściwych, zadawarrych do Złobów) decydował ich sta-
tus w stadzie. a nie produl<cyjność.

U wszystkich zwierząt cztery Tazy w roku z zachowa-
niem sezonowości (w nriesiącach: styczeń-lrrty, maj-czer-
rł,icc, sicl-pień-wrzesień, listopada-grudzień), przeprowa-
dzot-to occnę kondycji króll,lv 5-punktowej skali Wildma-
na i in, (9) W ciągu 2 lat przcprowadzono755 ocen. Z
dokunrentacji hodowlanej prowadzonej w gospodarstwie
wynotowano dane dotyczącc gcrrotypów iwydajności do-
bor,r,ej poszczególnych krów, iclr wieku oraz terminów
11,ycieleń, W analizie danych uwzględniono wpływ sezonu
(kolejrrego kwartału), stadium po wycieleniu (wyrózniono
6 oklesórv tj,: I;2;3 nr-c laktacji, miesiące od4 do 9; l0 i

dalsze orazzaslJslenie) i genotypu (w zalezności od udzia-
łu genów bydła holsztyńsko-fryzyj sk i ego l<rowy podziel o-
no na 4 grupy: I do25ońhf;2 25,1-50oń:3 50,1 -15%;
4 porvyżej 75% hf).

Uzyskane wyniki opfacowano progralnem SPSS. a clo
oceny statystycznej wykorzystano test Dlncana,

Wyniki iomówienie
Na kondycję krów oraz ich produkcyjność istotnie

ripĘr.vał sezon oceny (tab, 1), W okresie zimowym
zrv i erzęta char aktery zowały s ię naj wyżs zą kondycj ą.

stosowaną w tym gospodarstwie technologią produkcj i
mleka. Wycielenia krów przestawiane są na miesiące
sĘczeń-kwiecień. W drugim kwarlale znaczna część
krów j est zatęm w szczy cie laktacj i, co j est także kon-
sekwencją obnizania się zapasów energetycznych or-
ganizmu. Na związek kondycji krów z dziennąwydaj-
nością mleka wskazują także wyniki innych badań (3,
4,6).

W analizowanym gospodarstwie stan Tęzerw tłusz-
czowych krow zależał od stadium po wycieleniu. Naj-
nlższe i zbyt małe oceny tj. poniżej 3 punktów stwier-
dzono u zwierząt będących w I 1,2 miesiącu laktacji.
Stan ujemnego bilansu energetycznego może trwać do
ukończenia trzectego miesiąca laktacji (1). Rozpoczę-
cie wydzielania mleka po wycieleniu powoduje gwał-
towny wzrost zapotrzebowania organizmu na energię.
białka, składniki mineralne i wodę. W tym czasie za-
równo przewód pokarmowy, jak I cały organizm nie
s ą przygotowane do p obi erania takiej ilo ś ci p aszy, ktor a
pokryłaby całkowicie te potrzeby. Maksymalnąmoż-
l iwo ś ć p obrania p a szy or ganizm krowy mlec znej o s ią-
ga dopiero w 9-10 tygodniu laktacji, a szczyt wydaj-
ności przypada na 4-6 tydzień po wycieleniu, Nega-

Najmniejsze rezerwy Tab. l. kondycja i produkcvjność krórv lv poszczególnych sczonach (kwartałach) §+ s)
tłuszczowe stwierdzono
na początku żywienia let-
niego, tj. w miesiącach
maj-czerwiec. Krowy
ocenione w drugimkwar-
tale produkowały naj-
większą ilość mleka (o
3,7 kg więcej w porów-
naniu z kwart ałęm czvv ar -
tym, 2,8 kg z pierwszym
t 7,7 ztrzecim), ktore cha-
rakteryzowało się naj-
mniej szą zawaTtością
tłllszczu (t ożnice staty-
stycznie istotne) i naj-
wyższą białka (róznice
nieistotne). Zwiększenie
się dziennej wydajności
mleka i spadek kondycji
na początku żyrvienia let-
niego można tłumaczyc

Tab. 3. Kondy"cja i produkc_viność królv o różnl.ch genotypach (i+ s)

Objaśnienia: a, b, c średnie oznaczone róznymi literami róhią się istotnic przy p < 0,05.

Tab.2. Wyniki oceny kondycji i produkcyjności krórv lv kolejnych tlkresach po wycieleniu (x+ s)

Ob.jaśnienia:jak w tab. 1.

1

2

do 25,0

25,1-50,0

50,1-75,0

> 75,0

3

4

127

269

281

78

3,50.

3,19b

3,17b

2,65.

0,50

0,73

0,73

0,70

13,3u

13,2,

12,8^

12,6^

5,2

4,6

4,5

3,5

4,33u

4,39,

4,40u

4,53u

0,56

0,68

0,70

0,76

3,36u

3,32u

3,31,

3,08b

0,25

0,32

0,32

0,39

Objaśnicnia: jak ił,tab. l
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Ęwny bilans enetgeĘczny jest w tym okresie biolo-
giczną koniecznością (5). Kondycj a zwierząt systema-
tycznte zwiększała się w kolejnych miesiącach. Pod
koniec laktacji (miesiąc 10 i dalsze) oraz w okresie
zasuszenia k oo,.y uzyskĄ ocenę powyżej 3,5 pkt, co
nie jest uważane w tym czasię za korzystne (3, 5).
Róznica pomiędzy kondycjąkrów zasuszonych a bę-
dących w pierwszym miesiącu po wycieleniu wynosi-
ła aż I,I3 pkt. Dowodzito, że początkowi laktacji to-
warzyszy szybki spadek zapasów tŁuszczl. W kolej-
nych okresach po wycieleniu zmieniała się takżę dzien-
na wydajnośó oraz zawartość tłaszczu i białka w mle-
ku.

Oceniając wpływ genotypu na kondycję krów wy-
kazano, że naj wi ększymi r ęzerw ami energe§cznymi
charakteryzowaĘ się krowy posiadające w genoĘpie
do 25Y" genów bydła hf (tab. 3). Punktowa ocena kon-
dycji Ęch mvteruątwynosiła średnio 3,5 pkt. Mieszań-
ce z dolewem krwi holsztyńsko-fryzyjskiej w grani-
cach 25,I -5 0 or az 5 0,I -7 50ń oceniono podobnie (3, 1 9
i 3, I ] pkt). N aj ni ższą o c enę (2,6 5 pkt) lzy skała grup a
krów o udziale hf powyżej 75oń.Takżę w innych ba-
daniach (5, 6) wykazano, że kondycja krów zwiększa-
ła się wraz zę spadkiem w genoĘpie krów ldziału
genów hf,

Doskonalenie genetyczne krów mlecznych powin-
no przebiegaó równolegle z poprawą ich środowiska
hodowlanego, w §m głównie żywtenia. W dążeniu do
poprawy wydajności jednostkowej od przeszŁo 20lat
utrzymywane w kraju bydło czamo-białe doskonalo-
ne jest w kierunku mlecznym (2,7). Celem tego|<rzy-
żowanta była między innymi poprawa wydajności
mlecznej utrzymywanego w kraju bydła czarrlo i czer-
wono-białego. Przedstawione w tabeli 3 wyniki suge-
rują że w objętym badaniami gospodarstwie genotyp
krów nie wpływał istotnie na wydajność mleka. Wańo
podkreślić, że produkcyjność krów posiadających po-
wyżęj 75Yo genow rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej była
najniższa.Wyniki te wskazują że w gospodarstwie Ęm
warunkiltrzllmaniamvierzątniebyłyodpowiedniedla

takich krów. Badania bowiem wskazują (7), że dolew
krwi bydła holszĘńsko-Ęzyjskiego ma swoje uzasad-
nienie jedynie w tych gospodarstwach, gdzie istnieją
dobre warunki środowiskowe, a bydło jest prawidło-
wo żyvione. Najwyżs za zaw artość tłuszczu i najniż-
szabiałkaw mleku zwierząt o udziale genów bydła hf
po\\ylej 75%o możę wskazywać na znaczny deficyt
energll w paszy.

Podsumowuj ąc naleĘ podkreślić, że w warunkach
ekstensywnych przy maksymalnym wykorzystaniu
paszztrwaĘch uzytków zielonych w celu utrzymania
kondycji i produkcyjności krów na odpowiednim po-
ziomie należy korygować żywienie poprzez indywi-
dualne stosowanie pasz treściwych. Postępowanie ta-
kie pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału ge-
netycznego krów.
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Spośród 84 królików poddanych eltanazji, pochodzących z 54 hodowli, u
5 1 występowały objawy kliniczne ze strony układu oddechowego. Najczęściej z
pfuc izolowano Mycoplasma pulmonis, Bordate]la bronch iseptica, Pasteure]Ja
nu]tocjda i Staphylococcus aureus. Często występowaĘ zakażenia mieszane
wywołane przezbakterie i wirusy, takie jak wirus myksomatozy i wirus krwo-
tocznej choroby kólików Chlamydiai Toxoplaslna występowały u chorych i
zdrowych zw ierząt. Bakterii nie izolowano z płuc 1 9 król ików, u których wystę-
powały zmiany chorobowe w Ęm narządzie i z płuc 33 zdrowych królików. U
28 królików z inlekcją bakteryjną testem peroksydazowym wykrywano zakaże-
nie przynajmniej jednym patogenem. Mykoplazmy powodowaĘ zakńenlę u
43% królików z objawami zapalenia pfuc.
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firmed canine case of Ehrlichia canis infection in
Japan). Vet. Rec. 148, 809-81I,200I (26)

U 11-letniego pekińczyka przywiezionego z Indonezji do Japonii przed 8

laty badaniem hematologicznym i serologicznym zdiagnozowano zakażente
wywołane ptzez Ehrlichia canis U psa występowała niedokrwistość makrocy-
tama, niewielkięgo stopnia trombocytopenia i bipergammaglobulinemia. Mia-
no przeciwciał d\a E. caniswynosiło l:3200 i powyżej Pomimo leczenia tetra-

cyklinąpies padł. Rozpoznanie erlichiozy polwierdzono pośmierlnie testem PCR.
Morule typowe dl,a Ehrlichiawystępowały w cytoplazmie makrofagów śledzio-
ny W preparatach śledziony badanych w mikroskopie elektronowym występo-
wały twory o budowie typowej dla Ehrljchia. Analiza sekwencji produktu 358

baDNA wyekstrahowanego ze śledziony padłego psa wykazała jego identycz-
ność z E. canis wykrytą w Chinach i zarejestrowana w banku genowym pod
numerem AF 16 2860.
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