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Polska znajólje się w przededniu integracji z IJnlą
Europejską. Aby konkurować na rynku z unijnymi pro-
ducentami niezbędne jest poszukiwanie możliwości ob-
ntżenl,a kosztów produkcji. O powodzeniu takich za-
mierzeń decydują warlości genetyczne zwietzą| śro-
dowisko oraz wysokawiedza hodowcy w zarządzaniu
gospodarstwem.

Zagadnieniem ściśle zwlązanym z produkcją mleka
są choroby wymienia. Stany zapalne l, zmiany pozapal-
ne gruczołu mlekowego krow stanowią jedną z ptzy-
czyn trudności w ocenie postępu produkcyjnego i ge-
netyc zne go. Choroby obniżaj ąwydaj no ś ć zw ier ząt, c o
w konsekwencji podnosi koszty produkcji. Jest to ważne
z lw agi na fakt, że wr az ze wzro stem wydaj no ś ci m|ecz-
nej krów pierwiastek dochodzi do wzrostu częstotli-
wości stanów zapalnych i pozapalnych wymienia, jak
też do zaburzęń płodności, które eliminl4ązwl,erzęta z
dalszej hodowli. Piśmiennictwo dotyczące w/w spraw
jest dostępne w czasopismach weterynaryjnych (12) i
hodowlanych (13).

Podstawą minimalizacji kosztów jednostkowych
pozyskiwanych produktów jest, m.in. poprawa geno-
typu zwierząt (poprzez selekcję i krzyżowanie) oraz
wydajności laktacyjnej i życiowej krów, optymalizacja
liczebności stada i okres uzytkowania zwierząt. Istot-
ny wpływ na wielkość postępu w tym zakresie wywie-
rają m.in, liczebność populacji i dobry stan zdrowia
bydła, zasięg kontroli użytkowości, warunki ekono-

miczne kraju. W Polsce w latach 1999-ż000 ocenąuzyt-
kowości mlecznej objętych było od 10,94oń (5) do
12,81o/o (4) krajowego pogłowia krów liczącego odpo-
wiednio 3 4I7 500 i 3 097 49ż sztuk.

Doskonalenie warlości hodowlanej krajowej popu-
lacji bydła ras czalalo- i czerwono-białej odbywa się
przy udziale bydła holsztyńsko-fryzyj skiego pochodzą-
cęgo z Ameryki Północnej i krajow Unii Europejskiej.
Ponieważ w Polsce istnieje znacznę zrożnicowanie
warunków środowiskowo-zywieniowych i dlża rozpię-
tość udziału genów bydła rasy hfw genotypach krów
ras cb i czb uzyskano różne efekty Wzyżowania tego
bydła w zakresie cech mlecznych (9-11).

Celem opracowania była ocena dynamiki zmian
wydajności i składu chemicznego mleka w latach 1999-
2000, a zwłaszcza relacji między zawartościąbiałka i
tłllszczuw mleku aktywnej populacji krów pierwiastek
t as czamo -białej, czerwono -b i ałej, hols ztyńsko - fryzyj -

skiej oraz mieszańców czamo- i czetwono-blaĘchzroż-
nym udziałem genów bydła rasy holszĘńsko-Ęzyjskiej.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzolo na aktywnej populacji krów

pier-wiastek objętych oceną wartości użytkowej w latach
1999-2000. Analizę przeprowadzono w oparciu o informa-
cje zawaft.e w biuletynach rocznych ,,Ocena wartości uzyt-
kowej krów oraz ocena i selekcja buhajów" zalata 1999-
2000 (4,5). Wartości liczbowe cech uzytkowości mlecznej
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dotyczą pierwiastek ras: czarno-białej (cb), czerwono-bia-
łej (czb) i holsztyńsko-fryzyjskiej (hf) oraz mieszkańców
czarno- i czerwono-białych zróżnymudziałem genow by-
dła rasy hf (do 25ońhf ,26-50%hf,5I-750ńhf,16-99%hD
hodowanych w tych samych oborach, a zatęm w podob-
nych watunkach środowiskowych.

Analizie poddano wydajnośc mleka w pierwszej 305-
dniowej laktacji krów pierwiastek, zawartośc tłuszczll t
białka w mleku, zależnośctmiędzy składnikami mleka (sto-

sunek zawartości białka do tłuszczu SBT, różnica mię-
dzy zawartością tłuszczu i białka RTB). Prześledzono
zmiany struktury genotypowej w krajowej aktywnej popu-

1 acj i krów-p i erwi astek czamo - i c zerwono -białych koj arzo -

nych odpowiednio z buhajami rasy hf i hf red w latach 1999-

2000. Pon adto obliczono średnie wazone anali zorvanych pa-

tametrów cech uzytkowości mlecznej krów, niezaleznie od
procentowego udziału genow bydła rasy hfw genotypach
krów czarno- i czerwono-biaĘch oraz procentowy udział
genow bydła rasy hfu badanych krów niezależnie od roku.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano zmlar y struktury genotypowej w

kraj owej p opulacj i aktywn ej krów-p i erwiastek czar17o -

i czerwono-białych kojarzonych odpowiednio z buha-
jami rasy hf i hf red w latach 1999-ż000. Zaobsetwo-
wano korzystną tendencję wzrostu liczebności krów

łem genów bydła rasy hf wynosiło odpowiednio 63,] i
44,60ń. W porownanil z rokiem poprzednim, w gru-
pachkrówc 1-75i76-99%
genów bydła t liczbowy tych
zwierząto I pogłowiepier-
wiastek mieszańców czerwono-białych zwiększyło się
o 6,4'/ i 3,33o^. Dane te świadczą o dynamicznym do-
skonal eniu kraj owe go po głowia krów poprz ez krzy żo -

wanie wypierające z bydłem rasy hf. Tendencja spad-
kowa była wytaźnte widoczna w grupach krów czysto-

domo od tych krów mieszańców, w porównaniu do ró-
wieśnic zwyższymudziałem genów bydła rasy hf, uzy-
skuje się znacznię niższąwydajność mleczną co wy-
kazano zarówno w niniejszej pracy (tab. ż) jak i we
wcześniejszych badaniach autora (9-1 i).

W tab. ż przedstawiono średnie ważone analizowa-
nych parametrów cech użytkowości mlecznej krów w
latach 1999-2000. W 2000 r. wyniki produkcyjne ak-
tywnej populacji krow pierwiastek czarrfo- i czerwo-
no-białych wynosiły odpowiednio 4877 i 493I kg mle-
kao zawartości tłuszczu odpowiednio 4,09 t4,IIoń oraz
zawartości białka 3,I9 I3,ż5oń.

W badanym okresie u krów czarno-białych uzyska-
no przyrost produkcji mleka o ż51 kgIecz o gorszym
składzie chemicznym (tłuszczu o - 0,03oń, białka o -
0,03oń, STB o - 0,002); analogicznie rówieśnice czeT-

0,10%). W 1999 r. rożntce między wydajnością krórv
czamo- i czerwono-białych wynosiły 137 kg mleka, -

0,06% tłus eku na korzyść krów
rasy czb. tąpiło zmniejszenie
tóżnjc mt omu 54 kg mleka,
0,02oń tŁlszczu i 0,060ń białka w mleku pTzy przęwa-
dze krów rasy czerwono-białej. Wyniki uzyskane w
niniejszych badaniach były nieco odmienne od przed-
stawionych we wcześniejszej pracy autora (9). W cy-

atach 1 99I-],999, średnioroczny po-
w wydajności mlecznej krów pier-
zerwono-białych wyniósł odpowied-

nio 99,0 i 103,8 kgmleka,0,010 l),)l4ońtłuszczuoraz
0,007 i 0,010% białka w mleku.

Do skonalen ie zwierząt poprzęz krzy żow anie kraj o-

rasowych cb t czb; w aktywnej populacji krów
pierw i astek czarno - i cz erwono -b i ałych znaj do -

wało się odpowiednio 7 ,7I i 1 J]oń. Najwięk-
szą redukcją objęto pogłowie mieszańców (do
ż5Yo genow bydła rasy hf) czarno-btałych (o
3,160/") i czer"wono-białych (o 5,87oń). Jak wia-

Tab. 1. Różnice w strukturze genoĘpowej (w %)
krów pierwiastek ras cb i czb oraz mieszańców z
różnym udziałem genów bydła rasy hf

cb

lggs r. l zooo r.

H óżn ica
cb-cb

czb

1999 r. l 2000 l
Fóżnica
czb-czb

0% hl

< 25ok hl

26-50% hf

51-75% hl

76-99% hl

Razem szt.
n = 

'l00%

8,87

6,60

28,59

32,96

22,s8

7g 2Ą5

7,71

2,84

25,72

3Ą,71

29,02

7g 707

-,l ,1 6

-3,76

-2,87

1,75

6,04

462

9,37

21,16

34,66

28,39

6,42

4111

7,17

15,29

32,93

34,86

9,75

4237

-2,2

-5,87

-1,73

6,47

3,33
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Tab.2. Średnia wydajność i skład mleka oraz zależności międz1, za\\ ar-

tością białka i tłuszczu w mleku krów pierwiastek różnych genoĘ,pórv rl,

3O5-dniowej laktacji

H 0k/g e notyp
krów

Krowy rasy czerWonO-białEj (n = 83a8)

Mleło. Tłuszcz. Białko. sBT 
-ł:

1 999-

2000-

Różn ica

0%hl

do 25'k ht

26-50% hl

51-75% hl

76-99% ht

100% hl

4757 l 4,06 l 3,30 0,813 ] 0,76

4931 4,11 3,25 0,791 0.86

,,ro l o.ou 
",o, 

1-o,orrlo,,,o

Objaśnienie: * metoda A] + AIr + As



ku (SBT, RTB) u krów o rożnych genotypach. Najwyż-
sząprzewagę w wydajności mleka w pierwszej 305-
dniowej laktacji, w porównaniu do zwterząt rasy cb
uzy skały krowy pierwiastki ho l s ztyńsko - fryzyj ski e
(1863 kg mleka, co stanowi 44,8%). Wysoka wydaj-
nośc mleczna krów znajdlĄe uzasadnienie ekonomicz-
ne, gdyż koszty stałe rozkładane są 17a coraz większą
ilość produkowanego mleka. Stwierdzono, że wydaj-
ność mleka zalężała od udziału genów bydła rasy hf w
genotypach krów pierwiastek; zwiększaŁa się wraz ze
wzro stem u dziaŁl genów bydła tej rasy. Naj lep sze efekty
w zakresie wzrostu mleczności uzyskano u krów-pier-
wiastek reprezentujących juz jednostronny typ mlecz-
ny. Tak więc krowy mieszańce czatao-biaŁe z udzja-
łem 5 1 -75 i 7 6-99% genów bydła rasy hf przewyższały
swoje rówieśnice czystorasowe cb odpowiednio o 54ż
i 1328 kg mleka (co stanowi 13,0 l 3I,9oń); podobnie
kron.y mieszańce czerwono-białe odpowiednio o 1341
i 2325 kg mleka (co stanowi 33,8 i 58,6%). Znacznie
gorsze wyniki w użltkowości mlecznej uzyskŃy kroor.y-

mieszańce czamo- i czerwono-białę z udziałęm do 25 l
26-50% genów bydła rasy hf, co potwierdzatezę obez-
celowości przęznaczenia do reprodukcji buhajów mie-
szańców z niskim ldztałem genów bydła rasy hf. Prze-
waga w wydajności mlecznej, zapierwsze 305 dni doju,
krów pierwiastek mieszańców czerwono-biaĘch z roż-
nym ldziałem genów bydła rasy hf nad rówieśnicami
czystorasowymi czb byĘ wyższe od analogl,czny ch roż-
nic we wszystkich grupach mieszańców czamo-biaĘch
z bydłem rasy hf. Podobne tendencje w krajowej ho-
dowli bydła wykazano w innych pracach autora (9-11).

Obecnie w Polsce zmięrza się do podwyższenia w
mlęku krów czarno- i czetwono-białych poziomu biał-
ka (l, 3, 6-9). W niniejszych badaniach najnizsze stę-
żenie tłuszczu tbiałka w mleku obsetwowano u krów
czystorasowych cb i czb. Natomiast wyższy poziom
tłuszczu i białka w mleku krów pierwiastek czamo- i
czerwono-białych z wysokim (76-99%) udziałem ge-
nów bydła rasy hf, może świadczyc o właściwym do-
borzębuhajów do rozrodu. Wrazze wzrostem frekwen-
cji genów bydła rasy hf w genotypach krów ras cb t czb
zawartośc tłuszczu i białka w mleku systematycznie
wzrastała. Wyjątkiem od tej zasady była grupa krów
pierwiastek czystorasowych hf, która dzięki niskiej
zawafiości tŁuszczu(3,96%) i wysokiej zawartości biał-
ka (3,29%) uzyskała korzystne relacje mtędzy składni-
kami mleka (SBT : 0,831, RTB : 0,67%). Populacja
ty ch zw ter ząt była prawdop o dobni e poko leni em c órek
pochodzących po rodzicach o wysokim stosunku biał-
ka do tłllszcztl. Badania holenderskie i niemieckie (2,
14) dotyczące skuteczności selekcji na poprawę sto-
sunku białka do tłuszczu w mleku wskazują że selek-
cjataka powoduje zreguły obnizenie zawarlości tłusz-
czu, pozostawiając zawartośc białka na nie zmienio-
nym poziomie. Również badania krajowe (7-9) dowo-
dząże zwiększenie stosuŃu zawartości białka do tłusz-
czu ofaz zmniejszenie rożnicy między tymi składnika-
mi jest mozliwe. Mleko od krów czamo-białych im-
pofiowanych z Holandii do Polski charakteryzowało

się największym stosunkiem zawafiości białka do tłusz-
czu w mleku (SBT : 0,80) oraz najmniejszą rożntcą
między zawartościątŁaszczu i białka (RTB :0,85%) w
przedziale wydajności laktacyjnej od 7001 do 7500 kg
mleka (7). W niniejszych badaniach stwierdzono, ze
wraz zę wzrostem ldziału genów bydła rasy hf w ge-
notypach krów mieszańców czarno- i czerwono-bia-
łych różnica między zawartością tłuszczu i białka w
mleku (RTB) tych zwierząt powiększała się nięznacz-
nie, a stosunek białka do tłuszczu w mleku (SBT) ob-
niżał się. Mleko krów pierwiastek rasy cb oraz mie-
szańców cb x hf w porównaniu do rówieśnic rasy czb i
mieszańców czb x hf charakteryzowało się nieco gor-
szym stosunkiem zawartości białka do tłuszczu (STB),
wi ęks zą i zar azem mniej korzystną r o żnicą między za-
wartością tłuszczll i białka (RTB).

podsumowanie

W ykazana w nini ej szych b adani ach tendencj a syste-
matycznej redukcji populacji krów ras cb i czb wyma-
ga podjęcia działań zapoblegających temu zjawisku.
Należy się zastanowić czy ograniczenie odsetka zwie-
rząt czystorasowych nie stanie się w przyszłości za-
grozeniem dla ras bydła czarno- i czerwono-białego w
Polsce. Zachowanie określonej |iczby bydła w czysto-
ści rasy jest uzasadnione.

Stwierdzon o zadawalającą dynamikę we wzroście
wydajności mlecznej aktywnej populacji krów mieszań-
c ów kolej nych pokole ń kr zy żowania wypieraj ącego.
Przy wzrastającym udziale genów bydła rasy hf w ge-
notypach krów czamo- i czerwono-białych należy spo-
dziewać się zanikania różnic między poziomami wy-
dajności w ich pierwszej 305-dniowej laktacji.
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