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1ależnośó pomiędzy zdolnością wydoiową a liczbą
komórek somatycznych w mleku krów Gza]no-białych
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Instytut Nauk Rolniczych Wydziału Rolniczego AR Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Zdolność wydojową krów określano w przeszłości
rożnymimetodami. Wg instrŃcji oceny zdolności wy-
dojowej (5) od 1977 r. szybkość dojuw Polsce określa-
no u pierwiastek - córek testowanych buhajów oraz
u krów typowanych na matki buhajów. Oceny tej do-
konyrvano na podstawie średniego udoju na minutę.
W programie oceny i selekcji buhajów ras mlecznych
cecha ta nie stanowiła jednak kryterium selekcyjnego,
zatem jeszcze w latach osiemdziesiątych wykonywa-
niajej zaniechano.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych w oce-
nie i selekcji bydła ras mlecznychcorazwiększąwagę
przypislłvano cechom funkcj onalnym . Zgodnie z. r oz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zyw-
nościowej z 5 maja 1999 r. (11) ocena wartości un]tko-
wej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego obejmuje
rĄrtkowość mleczną rozpłodową Ępu i budowy, szyb-
kość oddawania mleka oraz temperament nlvterzęcia.

Zdolność wydojową ocenia się poprzez zakwalifi-
kowanie tej cechy do jednej ztrzęchkategorii, tj. wol-
ne, szybkie oraz bardzo szybkie oddawanie mleka,
Cecha ta w chwili obecnej nie stanowi kryterium selek-
cyjnego. Dane o szybkości doju są gromadzone i będą
mogły być lĄĄe do oceny wartości hodowlanej krów
i buhajów. Będzie możnauwzględnić je w indeksie se-
lekcyjnym, który aktualnie obejmuje tylko wartość ho-
dowlanąw zakresie wydajności tłaszczll i białka.

Zdolność wydojowa nie była zbyt często przedmio-
tem badań. W Polsce ostatnię prace z tego zakresu
lkazaĘ się w latach 80-tych i dotyczyĘ porównania
szybkości oddawania mleka u krów cb i mieszańców
z ldziałemgenów rasy holszfyńsko-Ęzyj skiej . Stwier-
dzono w nich, że dolew krwi bydła hf do miejscowe-
go czarno-białego wpĘrva pozytywnie na szybkość
i łatwość pozyskiwania mleka (I,3, 4, 6,7 ,9), szcze-
gólnie w dalszych laktacjach (1).

Celem badań była ocena wpłyv\.u zdolności urydo-
jowej naliczbękomórek somaĘcznych w mleku krów
czarlo-biaĘch.

Matefiał imetody
Ocenę zdolności wydojowej przeprowadzono u l59

krów, w tym 53 pierwiastek oraz 106 będących w 2 i dal-
szych laktacjach. Zwierzęta utrzymywano w 4 oborach
o łącznej liczbie wynoszącej 240 hłow. We wszystkich dój
odbywał się dwukrotnie w ciągu doby,przy czymw trzęch
stosowano dojarki bańkowe, a w jednej przewodową. Oce-
nę tę prowadzono wg instrukcji oceny zdolności wydojo-
wej (5), między 30 a I20 dniem laktacji, Podstawą oceny
u pierwiastek był udój wieczorny, a u krów starszych cało-
dobowy. Po podzieleniu ilości udojonego mleka przez czas
doju wyliczono średni udoj rzeczywisty w litrach na minutę.
W c elu uwz ględnieni a i stotnej za],eżlo ści pomi ę dzy ilo ś cią
udojonego mleka a szybkością doju, średni udoj rzec.zy-
wisty (Su,.). przeliczono na średni udój poprawiony (Su,,)
wg następuj ącego ]vzoru:

S

gdzie:SU"-średni ,,-średni ldójrze-
czywisty;'b - wsp a średniego udoju
minutowego wynoszący przy udoju całodobowym 0,05 oraz
0,1 u pierwiastek; x - średnia wydajnośc dobowa ustalona
na 6 kg (u pierwiastek) i l 6 kg (przy udoju całodobowym);
x - ilość mleka w kg stwierdzonaprzy ocenianym doju.

Na podstawie średniego udoju poprawionego określono
zdolność wydojowąw ocenach od doskonałej poprzezbar-
dzo dobrą dobrąi dostatecznądo niedostatecznej. Ztabu-
logramów (T-1) wynotowano dane dotyczące wydajności
mleka w comiesięcznych próbnych udojach oraz zawarto-
ści w mleku tŁlszcza, białka i liczby komórek somatycz-
nych. Dla liczby komórek somatycznych dokonano trans-
formacji na logarytm naturalny.

Obliczenia wykonano w programie SAS w oparciu o
wieloczynnikową analizę wariancji, w której uwzględnio-



no wpływ gospodarstwa i oceny zdolności wy-
dojowej oraz interakcje tych czynnikow. Pomię-
dzy anall,zowanymi cechami wyliczono takze
współczynn iki korelacj i. Do oceny statystycznej
wykorzystano testy Duncana i12.

Wyniki iomówienie
Analizując liczbę komórek somatycznych

(LKS) ijej logarytmna
i2) oraz częstotliwość
mleka z LKS przekrac
(tab. 3) stwierdzono, że w ocenianych sta-
dach musiaĘ występować problemy ze zdto-
wotnością gruczołów mlekowych. Srednia
wyliczona dla liczby komórek somatycznych
w mleku już w pierwszej laktacji wynosiła
powyżej 500 tysięcy, a tylko 66,6o^ próbek
mleka zawięrało do 400 tys. elementów ko-
mórkowych i aż I3,9oń powyżej 1 miliona,
W przypadku krów starszych (laktacje II
i dalsze) wynikitebyĘ jeszczemniej korzyst-
ne i wynosiĘ odpowiednio 1052 Ęs./ml oraz
42,5 i3I,8o^. Całkowita Iiczba komórek so-
maĘ czny ch w zdrowym gruczole mlekowym
utrzymuje się poniżej 100 tys./ml(8). W in-
nej pracy stwierdzono (10), że warlośó gra-
niczna LKS u pierwiastek wynosi 250 000
w 1 mililitrze i jest nlższa niż w laktacjach
pozostałych (do 350 tysięcy). Jezeli Iiczba
komórek somatycznych jest wyższa, stwier-
dza się zwykle obecność bakterii chorobo-
twórczych i jakość mleka ulega pogorszeniu.
Dodatkowo krowy takie sązródłem nowych
infekcji, a więc rozprzestrzeniania się cho-
roby w stadzie.

Z danych tab. 1 i 3 wynika, że szybkość
oddawania mleka pierwiastek istotnie wpły-
wałazarówno na liczbę komórek somatycz-
nych i LLKS, jak i częstotliwość występo-
wania prób mleka zawierających różny ich
poziom. Najkorzystniej sze wyniki stwierdzo-
no w przypadku króW których zdolność wy-
dojową określono jako doskonałą. Przy ko-
lejnychOcenachWartOściterylęk- Tab. 3. Liczba (%) próbek mleka o zróżnicowanej ticzbie komórek somatycznych
szały się do 7Ż7 tYS./ml i 13,08 W pochodzącego od krów różniących się wynikami oceny zdolności wydojowej
przypadku oceny dostatecznej, a
przy niedostatecznej były nieco
niższe (632 i 12,56). Podobnie w
przypadku doskonalej oceny szyb-.
kości oddawania mleka stwierdźo-"
no naj więk szy udział (7 3,7 oń) pro -
bek zawierających do 400 tys. ko-
mórek somatycznych w mililitrze
mleka. Także w próbkach mleka
pochodzących od krów ocenionych
najwyżej (ocena doskonała) naj-
ntższy był odsetek (1,8%) zawię-
rających powyżej miliona komó-
rek somatycznych.

Me{Ycyna UUet. zffi, 59 (6l

Tab. 1. Liczba komórek somatycznych, dzienna wydajność i skład mleka
oraz wyniki oceny zdolności wydojowej u krórv pierwiastek § + s)

2,21A

0,36

1,65B

0,10

1,26c

0,07

1,03D

0,12

0,zOE

0,05

1,65

0,64

Objaśnienie: różnice statystycznie istotne ptzy p < 0,05 (małe litery) i przy p
< 0,01 (duże litery)

Tab.2.Liczba komórek somatycznych, dzienna lvydajność i skład m|eka
oraz wyniki oceny zdolności wydojowej u krów będących w drugiej i dal-
szychlaktacjach§+s)

Wyniki oteny
zdolnoś ci
wydojowej

Dzlenna
wydain oś ć

mleka (kg)

D 0sk0 n ała

Batdzo dObra

DObra

D 0staleczna

N ie dOstateczn a

0 gółem

Srednio

7 59A

1117

740A

1 068

884A

1n 243

1 253B

1 635

1 556B

,l898

1 052

148,1

12,82^

1,21

12,8Ą^

1,22

1 3,03A

1,17

13,41 B

,l 
,,t 8

13,60B

1,22

13,16

1,23

203a

6,4

1 9,Bb

6,1

,l 
9,3c

5,8

18,9c

6,2

18,8c

6,2

,l 9,4

6"l

3,12A

0,59

2,32B

0,23

1,95c

0,21

1,62D

0,25

1,22E

0,34

2,0Ą

0,70

2,64A

0,49

1,90B

0,1 0

1,58c

0,09

1,28D

0,1 
,|

0,86E

0,26

1,65

0,62

Objaśnienia:jak w tab. l

4,43A

0,93

4,1 6B

0,65

4,1 0B

0,76

4,05B

0,76

4,28c

0,96

4,28

0,88

3,48a

0,47

3,31 b

0,33

3,37b

0,41

3,27b

0,31

3,53a

0,48

3,43

0,45

2,61 A

0,44

1,88B

0,20

1,61c

0,1 8

,l 
,31D

0,45

1,17E

0,1 8

2,03

0,69

D 0sko nała

Bardzo dobta

Dobra

D ostate czna

N ie d osiale czna

0gółem

S tednio

276A

284

356B

531

569c

1 053

721D

738

632 c

,l187

535

967

l l ,68ł

0,76

l z,O8s

1 ,19

1 2,38c

1,29

1 3,08D

0,93

l 2,56c

1,20

12,38

1,23

17 ,1

4,5

,l 6,3

3,9

17,3

4,3

1 6,6

4,3

1 6,4

5,7

,l 6,9

4,6

76 (62,8)

26 |21,Ą\

19 (15,7)

,l21 (20,7|

1 5s (36,7)

112 (25,9)

162 (37,4)

433 (25,7)

33 (73,3)

7 (15,6)

5 (11,1)

45 (7,7)

144 (36,5}

103 (26,2)

147 (37,3|

394 (23,4)

48 (55,8)

9 (10,5)

29 (33,7)

86 (14,7)

99 (39,0)

67 (26,4|

88 (34,6)

254 (1 5,0)

d0 400

401 -1 000

pOWyżei 1 000

ogółem

do 400

401 -1 000

powyżei 1 000

ogółem

207 (73,7|

52 (1 8,5)

22 (7,8\

281 (48,1)

1 89 (61 ,0)

71 (22,9\

50 (16,1)

310 (18,4)

25 (49,0)

20 (32,9)

6 (11 ,8)

51 (8,8)

125 |42,4|

80 (27,1 )

90 (30,5)

295 (17,5}

Objaśnienie: *p<0,01



Tab. 4. Współczynniki korelacji pomiędzy analizowanymi cechami

LKs

LLKs

Dzienna wydajnOść mleka

% tłuszczu

% białka

Średni udói rzeczywisty

Średni udói poprawiony

0,1 89- -

0,1 87--

-0,441 - -

0,452 - -

Objaśnienia: * p < 0,05, ** p . 0,01

Wynik oceny zdolności wydojowej krów pierwia-
stek nie wpływał na dziennąwydajność mleka, nato-
miast w zakresie jego składu niektóre różntce pomię-
dzy średnimtokazĘ się statystycznie istotne. Najwię-
cej tŁuszczu zawierało mleko pozyskiwane od krów
o doskonałej zdolności wydojowej. Zawartość białka
w mleku najryższabyła w przypadkl niedostatecznej
(3,53%) i doskonałej zdolności wydojowej (3,48%).
Większy udział tŁuszczu i białka u krów z doskonałą
zdolnością wydojową mógł wynikac z fakfi szybsze-
go oddawania mleka i dokładniejszego opróżniania
wymion. Najwyzszy procent białka przy niedostatecz-
nej szybkości oddawania mleka mógł być związany
zę w zr ostęm frakcj i serwatkowych, towar Zy SZący
większej ltczbie komórek somaĘcznych.

Szybkość oddawania mleka wpływała istotnie
(p < 0,01) naltczbękomórek somatycznych i często-
tliwo ś ć występ owania prób ek zaw ler aj ący ch zr ożnt-
cowane ich ilości także l krów będących w drugiej i
dalszych laktacjach (tń.2 i 3). Zwterzęta z doskona-
łą b ar dzo dobrą i dobrą zdolnością wydoj ową produ-
kowały mleko zawlerające od740 do 884 tys. komó-
rek somatycznych w 1 mililitrze. U krów z oceną do-
stateczną i niedostatecznąwarlości te wynosiĘ od 1253
do 1556 tys. Także w zakresie LLKS większej szybko-
ści oddawania mleka towarzyszyĘ mniejsze wańości
tego parametru.

Z przedstawionych w tab, 2 danych wynika także,
że krowy z doskonałą oceną szybkości oddawania
mleka produkowały istotnie (p < 0,05) więcej mleka.
Ich przewaga nad pozostaĘmi grupami wahała się od
0,5 poprzez 1,0 i 1,4 do 1,5 kg mleka . Zawartośc tłusz-
czu w mleku wynosiła u nich 4,3 0oń, a białka 3,47 oń.

W procentowej zawartości tłuszczuprzewaga nad po-
zostałymi średnimi była również istotna (p < 0,01).
W zakresie udziałubiałka istotne (prry p < 0,01) róż-
nice stwierdzono tylko pomiędzy średnimi wyliczony-
mi dla krów o doskonałej i niedostatecznej zdolności
wydojowej.

W tab. 4 przedstawiono współczynniki korelacji
p om i ę dzy wszystkim t analizow anymi c echa mt. Licz-
ba komórek somaĘcznych i j ej logarytm natur alny byĘ
ujemnie i istotnie zwlązanę z wydajnością mleka.
Swiadczy to, że w miarę wzrostu ltczby komórek so-
matycznych zmniejsza się dzienna wydajność mleka.

Wzrostowi liczby komórek somatycz-
nych może towarzyszyć zwiększanie
się zawartości tłuszczu (współczynni-
ki r: 0.029 i 0,0l l - statystycznie nie-
istotne) i białka w mleku (r:0,189 i
r- 0,187 istotne przy p < 0,01). Na
wzrost zawartości tłlszczu i białka
w mleku przy większel ltczbte komó-
rek s o maty czny ch w skazuj ątakże inne
badania (2).

Interesujące wydają się być współ-
czynniki korelacji pomiędzy szybko-
ścią oddawania mleka a dzienną wy-

daj no ś c i ą o r az pr o c entowym udziałęm tŁuszczl:t i b i ał-
ka. ByĘ one sta§stycznie istotne (p ś 0,01 i p < 0,05),
co moze wskazyłvać, ze selekcja na poprawę szybko-
ści oddawania mleka pozytywnie wpłynie na jego
dzienną wydajnośc oraz skład chemiczny,

Sredni udój zarówno rzeczywisty jak i poprawiony
były także istotnie (p < 0,01) skorelowane z liczbą
komórek somatycznych i LLKS. Wszystkie wyliczo-
ne współczynniki były ujemne i wynosiĘ od -0,112
do -0,091, co świadczy,że szybszemu oddawaniu mle-
ka towarzy s zy mniej sza l i c zb a komórek s omaĘ czny ch,

Przeprowa dzona analiza wykazała istotny wpływ
wyników oceny zdolności wydojowej na liczbę komó-
rek s omaty czny ch, dzi enną wydaj no ś ć mleka or az za-
wartość w nim tŁuszczu i białka. Zależność tę można
wykorzystać w pracy hodowlanej mającej na cęIu za-
równo poprawę cech produkcyjnych, jak i stanu zdro-
wotnego wymienia, a w konsekwencji jakości higie-
nicznej mleka. Poprawa parametrów doju usprawni
także pr ac ę or az p ozw oli na efektyłvni ej s ze wykorzy-
stanie aparutury udoj owej .
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