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HeIationship between the length of calving interuals and miIk trace in black-and-white cows

Summary

The aim of the study was to evaluate the relation between spontaneously occurring calving interval length
and milk yield, milk components and the insemination index of high yielding cows. The investigations }yere
carried out on high yielding black-and-white cows maintained on state farms. The statistical ana|ysis covered
5974lactations. Significant differences were observed between primiparous and multiparous cows in relation
to milk yield and its components, e.g. fat and total protein. All the parameters examined were lower in the
group of primiparou§ cows. ln both in the primiparous and multiparous group the milk yield, fat and total
protein increased together with the prolongation of the calving interval. The latter also affected the percent-
age of fat and protein in milk. There was a positive correlation between the |ength of calving interval and the
number of inseminations per conception irrespective of the cows age. The average length of the calving inter-
val (417 days in the primiparous and 423 in the multiparous group) as well as the average number of insemi-
nations per conception (2,4 and 2,6) indicated that a milk yield above the level of 7000 kg resulted in some
reproduction problems. Cows having a longer calving interval produced more milk per day of lactation; the
difference between the extreme va|ues was as high as 1,9 kg. The longer the cows were kept inside, the more
similar was the amount of the milk/day of exp|oitation (l0,9 vs. 11,3 kg).

Keyłvords: cows, extended lactations, milk yield & composition, insemination index, calving period

Intensywnie prowadzona praca hodowlana nad byd-
łem ras mlecznych,w połączeniu z doskonaleniem wa-
runków środowiskowych (głownie zywienia) spowo-
dowaĘ iz jednostkowa wydajność mleka w wielu kra-
jach w okresie ostatnich 40 lat uległa podwojeniu.
Obecnie hodowcy bydła we wszystkich krajach podzie-
lająpogląd, ze wysokość potencjału geneĘcznego w od-
niesieniu do produkcji mleka przewyższa znacznie
poziom warunków związanych z żywienlem i ńrzy-
maniem krów mlecznych. Obserwacje praktyczne oraz
wyniki nielicznych jeszcze badan naukowych wska-
zuj ą 1 e dno znacznle, że w zr astając ej wydaj no ś c i ml e -
ka tow arzyszą nieodłączni e następuj ąc e zj awiska ne-
gatywne : w zrasta liczba przypadków występowani a
chorób metabolicznych, potęgują się kłopoty zwląza-
nę zzasuszaniem krów wysoko mlecznych, skraca się
długośó okresu uzytkowania krów, z coraz większym
nasileniem i częstotliwością występują problemy zwią-
zane z reprodukcj ą wzrastająkoszty żywienia krow

Jęszcze do niedawna uważano, ze optymalna dfu-
gość okresu międzyocieleniowego (OMOC) powinna

wynosić 12-13 miesięcy. W okresie ostatnich kilku lat
zaczęto podejmować proby werylrkacji tego poglądu.
Większość spośrod nielicznych badań naukowych do-
tyczących tego zagadnienia przeprowadzono bądź to
w oparciu o procedury symulacyjne (74,23,25),bądż
też na podstawie danych, doty czący ch spontani cznie
przedŁlżonych laktacji w stadach krów mlecznych (8,
|0,27). Do chwili obecnej świadomie zaprogramo-
wanych eksperymentów na ten temat przeprowadzo-
no niewiele (I, 9, 72, 15, 20, 24).

W Polsce dotychczas nie przeprowadzono badań
doty czący ch określenia optymalnej długości okresu
międzyocieleniowego w stadach krów wysoko mlecz-
nych. Najnowsze badania krajowe nad tym zagadnie-
ni em, wykonane na podstawi e spontani cznie pr zedŁu-
żonych laktacji wykonano na krowach mlecznych
o wydajności w okresie laktacji wynoszącej niewiele
ponad 5000 kg mleka (11), Badania wcześniej wyko-
nane dotyczyły krow o wydajności w okresie laktacji
do 4000 kg mleka. Mając na uwadze fakt,iżw okresie
ostatnich kilku lat jednostkowa wydajnośc mleka w na-
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Tab. l. Użytkowość mleczna krów rł,kole.inl,ch całkowitych laktac.iach

Objaśnienie : a, b - śrcdnic w tej samej kolurnnie ozllaczone rózrrylni literarni różnią się istohie przy p < 0,01

szym kfaju znacznie wzrosła, zwłaszczaod
l<r ow utr zymywanych w stadach el itarnych,
autorzy uznali za celowe podjęcie badań,
zmlerzających do okreŚlenia zależności
między spontanicznię zróżntcowaną dłu-
gością OMOC a wydajnością mleka i jego
składnikow oraz wskaźnikami inseminacji
krów, których roczna wydajność mleka
przekraczała 7000 kg.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na krowach wyso-

ko mlecznych, utrzymywanych w sześciu spół-
kach nalezących do Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, W kazdynl ze stad średnia
roczna wydajnośc mleka pzekraczała 7000 kg.
Uwzględniono łącznie 59T4 laktacji, w tym
2343 - po pier-wszyrn, 1594 - po drugim ,9J 1 -
po trzecitn i 1066 - po czwaftyn i dalszych ocieleniach.
Ze względu na zblizone wydajności rnleka ijego składni-
korł,(d. tŁttszczu i białka) od krów poczaJvszy od drugiej
1aktacji (rożrrice statystyczne nieistotne - tab. l). utworzo-
no dwie grupy danych uwzględr-riające: wydajnośc nleka
i jego składnikow po pierwszym ocieleniu oraz wydajrrość
mleka i jego składników po drugim i dalszych ocieleniach.

.Iako wskazniki płodrrości przyjęto długość OMOC oraz
li czbę zabiegow in seminacyj nych, przypadaj ącyclr n a j ed-
ną ciążę. Analizę zebranego materiału przeprowadzono
w oparciu o spontanicznje zróżnicowaną długość OMOC,
Wyodrębniono następujące klasy, dotyczące dłr-rgości
OMOC (w dniach): I - do 370 dni dla pojedynczej laktacji,
Il -371-400, ilI -401-430, tV 431-460 i V-powyzej 460.

Przeciętnązawarlość tłuszczu i białka w mleku wyliczo-
no przez podzielenie wydajrrości tych składnikow przez
wydajność mleka, W badarriach uwzględniono ponadto
łącznąwydajność 447 krów, które ocieliły się po raz piąty.
Wydajność w laktacjach I-IV tych krów przyjęto jako wy-
dajnośc zyciową.

Oszacowanie wpływu przedłuzonych laktacji na cechy
uzytkowości rnlecznej krów przeprowadzolro w oparciu
o następujapy model statystyczny:

Yii*, : lj * G, * SWt + GoM*+ eu*,

gdzie: Y *,- badane cechy; p : średnia ogólna; G,: sta-
ływpływ gospodarstwa; SW,- staływpływ sezollu ociele-
nia; GOM*: staływpływ grupy długości okresu między-
ocieleniorveBo] e;j*l - bła"d 1osowy.

Tab.2. Użytkorvość mlcczna pierwiastek i krórv starsz.v-ch rł,kolejnych cal-
korlitych laktacjach

3631 )

Vx Sd V]xsd
Dni doiu

Wyda|ność mleka, kg

Wydainość tłuszczu, kg

Wydajność białka, kg

lndeks inseminacyjny

Długość okresu
międzyocie|e n iowego

336 73

7g26a 2247

,|,1lł, 93

,?,1T*, t4

2,4a 1,7

423 92

21 7

283

284

287

217

333 65

8665h 2262

,f,9;ł, 94

,ł,!ił, 75,5

2,6b 1,7

417 8,|

19,5

26,1

26,0

26,3

1 9,4

Objaśnienie: a. b średrrie \\,tym samym wicrszu oznaczone róznymi literan-u
róznią się istotnie przy p < 0,0l

Wyniki iomówienie
W wyniku wstępnie przeprowadzonej analizy wa-

riancji okazaŁo się, ze rożnice istotne w zakresie bada-
nych parametrów wystąpiły tylko między pierwiast-
kami a krowami starszymi; począwszy od drugiej lak-
tacjl rożnice dotyczące wydajności mleka, tŁuszczu
i białka, atakże indeksu inseminacyjnego między gru-
pami krów rózniących się wiekiem były nieistotne
(tab. 1 ). Z Ęchwzględów w tabeli 2 uw zględniono tyl-
ko dwie grupy wiekowe, tj. pierwiastki oraz krowy
w drugiej i dalszych laktacjach. Przeciętna długośó lak-
tacji u krów w obydwu grupach wiekowych była zbli-
żona (tab.2). Istotne rożnicę między pierwiastkami
a krowami starszymi stwierdzono w zakfesie wydaj-
ności mleka i jego podstawowych składników, d. tfusz-
czu ibtałka, atakże w liczbie wykonanych zabiegow
in s e min ac yj ny ch, pr zy padaj ąc ych na ciĘę, W szy stki e
wymienione wskaźniki były niższe w grupie pierwias-
tek. Roznice w dfugości OMOC orazzawartości tłusz-
czu i białka w mleku badanych pierwiastek i krów star-
szych nte rożniĘ się istotnie. Wydajnośc mlęka oraz
tłuszczu i białka u pierwiastek zwiększała się wraz
zwydłużaniem się ÓVOC (tab. 3). Róznice w wydaj-
ności mlek a między skraj nymi wartościami wynosiĘ
ponad 1400 kg, zaś w wydajności tŁaszczlt i białka
odpowiednio: 63 i 48 kg. Roznica w dh,rgości laktacji
między skrajnymi wartościami OMOC wynosiła 85
dni.
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Tab. 3. Użvtkowość mleczna krów w pierrvszej laktacji całkowitej w zależności od długości OMOC

Zawartość (%)

do 370

371 -400

401 _430

431-460

Powyżei 460

703

326

245

212

523

2g7a

31 5b

325c

344d

382e

18

16

28

45

98,1

6877a

7102b

7340b

782lc

831 2d

106,6

125,9

147,7

151 ,6

108,6

287a

298b

308b

329c

350d

4,4

5,2

6,0

6,2

4,4

228a

n4h

242c

259c

216a

3,6

4,2

5,0

5,1

3,7

4,09a

4,10a

4,15b

4,15b

4,15b

3,25

3,24

3,24

3,24

3,27

Objaśnienie: a, b, c, d, e - średnie w tej samej kolumnię oznaczone różnymi literalni różnią się istotnię przy p < 0,0l

Tab. 4. Użytkowość mleczna krów w drugiej i dalszych laktacjach całkowitvch w zależności od długości OMOC

Wyda|ność białka
(Rs )

LsM ] s,
do 370

371 _400

401 -430

431 -460

powyżei 460

955

488

371

288

701

299a

31 3b

323c

334d

378e

2,0

2,7

3,1

3,4

2,3

7530a

7960b

821 3b

8447b

9459c

77,5

107,7

123,3

135,7

90,3

321,9a

337,6b

353,5b

360,6b

409,4c

3,2

4,4

5,1

5,6

3,7

252ja

265,7b

276,5b

282,6b

31 9,3c

2,6

3,6

4,2

4,6

3,1

4,18

4,18

4,22

4,1 9

4,24

3,29

3,28

3,30

3,30

3,32

Objaśnienie:jak w tab. 3

Nie stwierdzono różnic w procentowej zawartości
tłuszczuw mleku pierwiastek w zalężności od długoś-
ci OMOC. Różnica w zawaftości tfuszczu w mleku
p i erw i a s tek mi ędzy naj króts zym i naj dŁuższym O M O C
wynosiła zaledwie 0, 06 j ednostki procento w ej. Zaw ar -
tość białka w mleku pierwiastek byŁabardzo wyrów-
nana w poszczególnych klasach OMOC. RÓżnice w za-
wartości białka między skrajnymi wartościami wyno-
siły zaledwie 0,03 jednostki procentorvej. Podobne
zalężności między długością OMOC a wydajnością
mleka oraz tłuszczu i białka stwierdzono równiez
u krów w drugiej i dalszych laktacjach - (tab. 4). Róż-
nice między skrajnymi wartościami dla wydajności
mleka, tłxzczuorazbtałkabyły istotne i wynosiĘ od-
powiednio: 1929 kg,87,5 kg i 67 ,zkg, zaś pod wzglę-
dem zawartości tłuszczu i białka odpowiednio: 0,06
i 0,04 jednostek procentowych, Róznice w zawartości
tłuszcztl i białka w mleku nie były istotne.

Dane dotyczące dhlgości OMOC wskazują iżnie-
zależnię od zamierzeń hodowcóą nie udało się uzy-
skać średnio jednego cielęcia od krowy rocznię.Prze-
ciętna liczba zabiegow inseminacyjnych (2,4 u pier-
wiastek t2,6 u krów w drugiej i dalszych laktacjach),
przypadających na ciązę wskazuje m,in., ze mimo
występ owani a obj awów zew nętr znych rui, organizm
krowy nie był dostatecznie przygotowany do implan-
tacji płodu w drogach rodnych (tab,2).

Wykazane wydajności mleka należy uznać za W-
sokie. Srędnia długość OMOC (417 dni u pierwiastek
oraz 423 dni u krów starszych) oraz średnie indeksy

inseminacyj ne (2,4 -2,6) wskazuj ą że pr zy tym pozio-
mie wydajności mogą wystąpić znaczne trudności
zw iązane z zabur zentam i pło dno ś c i . Trz eb a zaznac zy ć,
że zatowno kwalifikacje kadry zootechnicznej, jak
i pracownikow obsługi zwierząt w spółkach AWRSP
sąbardzo wysokie.

Wykazane za|eżności są dośó dobrze udokumento-
wane w dostępnym piśmiennictwie. W Wielkiej Bry-
tanii w latach 1995-98 w porównaniu z okresem1975-
-1982, wskutek wzrostu wydajności mleka, wskaznik
skuteczności pierwszego zabiegu inseminacyjnego
zmniejszył sięz 55,6oń do 39,7oń (żl). Szczegółowe
badania wykazaĘ, ze selekcja krów w kierunku zwięk-
szenia wydajności mleka powoduje z jednej strony
wzrost koncentracji somatotropiny i prolaktyny, które
wpĘwają stymulująco na sekrecję mleka, z drugtej zaś

-przyczynia się do zmniejszenia koncentracji insuli-
ny, działającej antagonistycznie w stosunku do ww.
hormonów w zakresie produkcji mleka, lecz mającej
korzystny, sĘmuluj acy wpływ na r ozw ój p ęcherzyków
jajnikowych (1 7). Wskazniki płodności mająponadto
b e zpo średn i zw tązek ze skrac ani em okre su uzytkowa-
nia krowy (7). Między wydajnościąmleka a wskaźni-
kami płodności istnieje ujemna korelacja genetyczna;
wzrost wydajności mleka o ok. 500 kg powoduje
wzrost częstości występowania dysfunkcji jajników
o 1,7 jednostki procentowej, zaś przypadków zapale-
nia macicy - o 0,9 jednostki procentowej, przy jedno-
czesnym wydfuzaniu się OMOC o 4,2 dnla. Mimo ist-
nienia ujemnej korelacji między wydajnością mleka
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Tab. 5. Całkowita wr,dajność mleczna krórv i składników mleka vl okresie I-IV laktacji rv zależności od długości OMOC

Łączna długość
0MOC (dni)

n Średnia
wydajnoś ć
mleka na

laktac|ę (kg)

Do 1450

1 451 _1 550

1 551-1 650

1 651 -1 750

Powyżej 1750

80

92

93

84

98

27 688a

27 493a

28 775a

29 913b

30 730b

544

505

521

549

535

117Oa

1180a

1 209b

12lgc

1 345d

23,4

21,7

22,4

23,6

22,9

922a

926a

946h

994c

1 020d

,l9,2

17,8

1 8,3

19,3

18,8

4,20a

4,25b

4,15c

4,22a

4,30d

3,30

3,33

3,24

3,28

3,27

6924

7140

7651

7926

8298

Objaśnienic:jak w tab. 3.

a wskaźnikami reprodukcji, część ba-
daczy utrzymuje, iż wzrost wydaj-
ności mleka pokrywa z nadwyżką
kosz§ weterynaryj ne, związane zlę-
czeniem zw ier ząt (6). Jednak że tr ze-
ba wyr ażnie podkreślic, ze stanowis-
ko takie pozostaje w sprzeczności
z dobrostanem zwierząt (względy
eryczne), a także z coraz wyrażniej
aĄkułowanymi żądaniami i naciska-
mi konsumentów poszukuj ąc y ch tzw.
prozdrowotnej zywności, pochodzą-
cej od zwierząt utrzymywanych
w warunkach zrównowazonego śro-
dowi ska wewnętrznego (homeostazy
organizmu krowy), jak i zewnętrznego, zapewniają-
cego utrzymywanie równowagi ekologicznej.

Srednia życiowawydajność krow, które ocieliły się
po ruzpiąty (laktacje I-IV) wynosiła 30 437 kg mleka
(tab. 5). Krowy, ktore cieliły się średnio co l2 miesię-
cy (Łączna długość OMOC do 1450 dni) charaktery-
zow ały się naj niżs zą wy dalnością,,ży c:swą", która
zwlększała się wraz zwydŁużaniem OMOC. Róznica
w wydajności mleka krow zaszęregowanych do skraj-
nych klas wynosiła 3042kg. Podobne zalezności wy-
stąpiły w odniesieniu do wydajności białka i tŁuszczu.
Nie stwierdzono istotnych róznic w zawaftości tłusz-
czu i białka pomiędzy klasami długości OMOC.

U krow charakteryzujących się dłuzszym sumarycz-
nym OMOC laktacja trwała dŁużej (ab. 6), Róznica
pomiędzy skrajnymi wielkościami sumy OMOC (do
1450 dni i powyzej 1750 dni) wynosi 32 dn| Łączny
okres doju od pierwszego ocielenia aż do ukończenia
czvvartej laktacji był dłuższy o l29 dni, Pierwsza grqpa
krów ocieliła się po razpiąty w wieku 6,8 lat, a druga
- 8,3 lat. Krowy o dłuższym OMOC w przeliczeniu
na I dzieńprodukowaĘ więcej mleka (różnicapomię-
dzy skrajnymi klasami wynosiła 1,9 kg mleka). Kro-
wy te jednak byĘ utrzymywane dłużej i w związku
z tym ich produkcj ana I dzieńuzytkowaniabyłazbli-
żona (I0,9-11,3 kg dziennie). Wynik ten wskazuje
wyrażnie, że dĘenie hodowców zawszelkącenę do
utrzymywania długości OMOC w granicach 12 mie-

Tab. 6, Srednia dlugość laktacji i użl,tkorvania (do 5 ocielenia) krórł oraz wydaj-
ność mleczna rv jedny,m dniu doju i użytkorł,ania rv zależności od długości OMOC

Do 1 450

1 451 -1 550

1 551 _1 650

1 651 -1 750

Powyże| 1750

1198a

1215b

1 256c

1 290d

1327e

299,5a

303,7a

314,0b

322,5c

331,7d

2496 (6,8)a

2620 (7,4b

2716 |7,4)c

281 5 (7,7)d

3026 (8,3)e

23ja

23,5b

24,4c

24,6c

25,0d

11 ,1

10,9

11 ,3

11 ,3

11 ,0

Ob_jaśnienie: .jak lv tab. 3

sięcy nie przynosi zysku w przeliczeniu najeden dzien
jej uzytkowania. Jeśli z jednej strony weźmie się pod
u\Ą/agę nieco większą ltczbę cieląt uzyskiwanych od
jednej krowy przy krotszym OMOC, z druglej zaś
zwiększoną liczbę porcji nasienia, niezbędnych do
skutecznego pokrycia, stosowanie antybiotykow do
leczenia dróg rodnych, ewentualne stosowanię zabie-
gów hormonalnych w przypadku dysfunkcji jajników
a takżę zwiększone kłopoty z zasuszaniem krów
w zw iązku z w ciĘ wysoką wydajno ś cią mleka, świa-
dome wydłuzenie OMOC wydaje się przedsięwzię-
ciem celowym. Poglądy rożnych autorów na omawia-
ne zagadnienie są niej ednoznaczne. We wcześniej szych
badaniach Oltenacu i wsp. (18) posługując się mode-
lem matemaĘcznym wykazali, że wydajność mleka
od krów wzrastała w miarę skracania OMOC. W ana-
lizie p oza wydaj nośc ią mleka nie uwzględniano innych
aspektów związanych z długością OMOC. Podobny
pogląd reprezentują również inni autorzy (4, 14,25).
Ich zdaniem optymalny okres międzyciĘowy powi-
nien wynosić 30-60 dni. Weller i Folman (27) dodają
że wy dŁużenie okre su między ciĘowego zmniej sza
zysk, zwłaszczaw syfuacji, gdy cena cieląt jest wyso-
ka. Jednakże większość wynikow badań przemawia
zawydhlżaniem OMOC. U krow wysoko wydajnych
największąwydajność mleka zarówno w biezącej, jak
i w następnych laktacjach osi€nięto wowczas, gdy
inseminowano je nie wcześniej niż po upłyłvie 70 dni



po porodzie (2). Wydłuzanie OMOC jest szczego7nie
korzystne wówczas, gdy krzywe laktacji charaktery-
zują się łagodnym spadkiem (13). Wyniki badań Wel-
lera i wsp. (26) dowiodĘ iz ponowna ciĘa przed upĘ-
wem 60 dni od ocielenia wlr,viera negatywny wpływ
na wydajność mleka zarówno w biezącej, jak i w na-
stępnych l aktacj ach. Zdantem wymienionych autorów
optymalna długość okresu międzyctĘowego powin-
na wynosić 110-130 dni. Chcąc jednak uzyskac 12-
-miesięczny OMOC, kroury powinny być insemino-
wane po upływie ok. 50 dni od ocielenia. W tym okre-
sie ruja samoistnie występuje u niewielu krow. Istnie-
je zatemkonieczność stosowania terapii hormonalnej.
Warto zaznaczyć, żebrak rui w tym okresie jest bar-
dzo ściśle związany z ujemnym bilansem energetycz-
nym, który występuje z reglĘ u krów wysoko wydaj-
nych (3). Dązenie do utrzymywania 12-miesięcznęgo
OM O C p owo duj e zwiększeni e kłop otów zw iązany ch
z zaslszaniem krów. Zasuszantę krów produkujących
powyzej 10 kg mleka na dobę przyczynia się dość
często do zwiększenia częstotliwości występowania
mastitis, co pociąga za sobą koniecznośó stosowania
terapii antybiotykowej (5). Schneider i wsp. (22) wv-
kazali, ze skuteczność pierwszego zabtegu insemina-
cyj ne go wy r aźnie w zr astała, je ś li krowy ins eminowa-
no po upływie 120-150 dni od ocielenia w porówna-
niuz okresem 60 dni (65,4o/ovs.35,7oń). Larsson i Ber-
glund (15) podają żeliczba zabtegów inseminacyj-
nych, ptzypadających na jedną krowę była mniejsza,
jeśli długość OMOC wynosiła 15 mies. w porówna-
niu z okres em 72 mies. ponadto wskaznik brakowań
krów w grupie inseminowanej wcześniej był wyższy.
Autorzy ci podkreśIają, że wydłuzenie OMOC nie
wpłynęło na wzrost liczby cyst jajnikowych ani teżna
osłabienie zewnętrznych obj awów rui.

W nielicznych opracowaniach podejmowano próbę
o szacowania efektow ekonomicz ny ch zw iązanych
z przedŁlsżaniem laktacji u krow. Wykazano, żeprzed-
Łgżenię dfugości OMOC dla krow wysoko wydajnych
o 60 dni jest opłacaine (l). W pierwszej eksperymen-
talnej laktacj i dochod dzienny dla pierwiastek był wi ęk-
szy o 2l centów amerykańskich, a dla krow starszych
- o 16 centów

podsumowanie

W miaręwydłużanta się OMOC we wszystkich gru-
pach wiekolvych krów w okresie całej laktacji wzra-
stała wydajność mleka oraz tŁuszczu ibtaŁka.Istotne
różnice w zakresie analizowanych wskaźnikow wy-
stąpiły między pierwiastkami a krowami starszymi,
począwszy od drugiej laktacji; poziom badanych
wskaźników był niższy u pierwiastek. Nie stwierdzo-
no w yr ażny ch r ożnic w pro cento w ej zaw arto ś c i tłusz -
czu ibiałki w zależności od długoSÓi OtrłOC. Srednia
długość OMOC (4I7 dni u pierwiastek oraz 423 dni
u krów starszych), jak również średnia Iiczba zabię-
gów inseminacyjnych koniecznych do uzyskania cią-
ży (2,4 i 2,6) wskazują żeprzy poziomie wydajności

59 (9)

przel<raczającej 7000 kg mleka od krowy w okresie
laktacj i, występuj ą kudności z rozrodęm krów. Zw le -

rzętacharakteryzujące się dfuższym OMOC w przeli-
czeniu na 7 dzieh doju produkowĄ więcej mleka (roz-
nica między skrajnymi wartościami wynosiła 1,9 kg).
Krowy te jednakże były ńrzymywane przez dŁaższy
czas i w zwtązku z tym uzyskana od nich produkcja
mleka na I dzień uzytkowania była zbliżona (I0,9
i 11,3 kg).
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