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Summary

The study analysed trends in the genetic pool and production traits of Po|and's population of Black-and-White
(BW n: 166061 heads) and Red-and-White (RW n: 8834 heads) primiparou§ cows between 2000-2001.

The genetic pool of dairy cows in Poland has undergone change due to extensive cross breeding with HF
cattle. In 2001,' the percentage of pure-bred (without HF blood) primiparous cows of BW and RW cattle was
8,42 and 6,15"^, respectively. At the same time, hybrids with various shares of HF blood accounted for 91,58
and 93,857o of the populations of BW and RW cattle. The above data indicates that, compared to 2000, the
share of pure-bred (without HF blood) primiparous cows changed respectir,e|y by +0,71 for BW and by
-1,93ol, for R\Ą/ cattle. The highest reduction in cow numbers was observed for both BW and RW cattle in the
groups hg a low share of HF blood (< 25 and 26 - 50Dń). A increase in numbers was noted in the groups of RW
cattle with 51-75 and 16=99Yo share of HF blood, respective|y: +3,44 and ł5,860ń; łvhile in BW catt|e the
respective results were: -0,75 and+4,180ń. The twice as intensive changes in the increasing share of IIF blood
in RW cattle compared to BW cattle did not have the same impact on production. The average yearly produc-
tion gain of BW cattle (+296 kg mi|k, +12,1 kg tat,,+10,0 kg protein, 0,00ń fat and +0,01(% milk protein) was
twice the pioduction gain in RW cattle (+142 kg milk, +5,3 kg fat, +3,6 kg protein, -0,010ń fat and -0,020ń
protein in milk). The limited improvement observed in breeding goals (milk yie|d and composition) in RW
cattle was probably caused by the use of low value sires in the breeding programme.
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Wysoka wydajność mleczna krow znajduje uzasad-
nienie ekonomiczne, gdyż koszty stałę rozkładane są
na coraz większą ilość produkowanego mleka, a po-
nadto stwarza mozliwość hodowcom bydła mleczne-
go uzyskania, w aktualnie trwającym roku referencyj-
nym (1 2), odpowiednio wysokich kwot mlecznych dla
gospodarstwa.

W Polsce w latach 2000-2001 oceną użytkowości
mlecznej objętych było od I2,87oń (a) do I4,I5% (5)
krajowego pogłowia krow liczącego odpowiednio
3 097 492 i 3 005 300 sztuk; w tym okresie nastąpił
wzrost liczbowy ocenianej populacji o 26 9I0 sztuk.
Doskonalenie wartości hodowlanej oraz wzrost wy-
dajności mlecznej krajowej populacji krów ras czar-
no- i czerwono-białej odbywa się od szeregu Iat przy
udziale bydła holsztyńsko- fryzyj skiego (3 - 1 0). Ponie-
ważw Polsce istnieje znaczne zrożnicowanie warun-
ków środowiskowo- zyłvieniowych i duża rozpiętość
udziału genów bydła rasy hf w genotypach krów ras
cza:no- i czerwono-białej, uzyskano rożne efekty krzy-
żowaniatego bydła w zakresie cech mlecznych (8-10).

Celem opracowantabyła ocena zmian funduszu ge-
nowego orazwydĄności i składu chemicznego mleka
w latach 2000-2001 aktywnej populacji krów pierwias-

tek ras czamo- i czerwono-białej oTaz mleszanco\ł
z różnym udziaŁęm genow bydła rasy holsztyńsko-Ę-
zyjskiej.

Mateilał i metody

Badania przeprowadzono na aktywnej populacji krórł,
pierwiastek objętych oceną wartości uzytkowej w latach
2000-200l . Analizę przeprowadzono w oparciu o informa-
cje zawarte w biuletynach rocznych ,,Ocena wartości Lrzyt-
kowej krow oraz ocena i selekcja buhajów" zalata2000-
-2001 (4,5), W obliczeniach uwzględniono wartości cech
rrzytkowości mlecznej dotyczące pierwiastek ras: czamo-
-białej (cb), czerwono-białej (czb) oraz mieszańców czar-
no- i czerwono-białych z różnym r-rdziałem genów bydła
rasy ho lsztyńsko-fryzyj skiej (hf) i ho l sztyń sko-fryzyj skiej
czerwonej (hf red) (< 25,26-50, 51-15 oraz 16-99% hD
hodowanych w tych samych oborach, a zatem w podob-
nych warunkach środowiskowych,

Prześledzono zmiany funduszu genowego krajowej
aktywnej populacji krów pierwiastek czarno-białych
(n - 166 06l szt.) i czerwono-białych (n - 8 834 szt.) koja-
rzonych odpowiednio z buhajami rasy hf i hf red w latach
2000-200l. Analizie poddano wydajność mleka, tłuszczu
i białka w pierwszej 3O5-dniowej laktacji krów pierwiastek,
zawartość tłuszcztt i białka w mleku, zalezności mlędzy
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składnikami lnleka, tj. stosunek zawartości białka do tłusz-
czu (SBT) - ang. proteirr to fat content ratio (PFR) oraz
r,óznicę rr-riędzy zawartością tłrlszcztl i białka (RTB) - ang.
difference between fat and protein korrtent (DFP). Ob]i-
czono średnie wazone analizowanych paramctrow cech
uzytkowości mlecznej krow niezaleznie od procentowcgo
udziału genow bydła rasy hfw genotypach krow czarno-
i czerwono-białych. oraz procentowy udział genow bydła
rasy hfu badanych krów niezaleznie od roku,

Wyniki iomówienie
W tab. 1 podano zmiany we frekwencji krów pier-

wiastek czarno- i czetwono-biaĘch krajowej popula-
cji aktywnej kojarzonych odpowiednio z buhajami rasy
hf i hf red w latach 2000 i 200L W 2001 r. liczebność
krów pierwiastek czystoTasowych cb i czb wynosiła
odpowiednlo 8,42 i 6,150ń. W porownaniu z 2000 r.
nastąpił przyrost pogłowia zwierząt rasy cb o 0,]fń
i spadek liczbowy krów rasy czb o 7,02Yo. Zmnlejszy-
ło się natomiast pogłowie mieszańcow w grupie do
25oń genow bydła rasy hf czamo-białych (o 1,62Yo)
i czerwono-białych (o 6,35oń); analogicznie w grupie
26-50% genów bydła rasy hf ubyło 3,I2oń krów mie-
s zańc ow czalno -b iaŁy ch i |,9 3 

oń rówi e śn i c c zerwono -

Zaobserwowano korzystną tendencję
wzrostu liczebności krow pierwiastek mie-
szańców czamo- i czerwono-biĄch zW-
sokim ldziałem genów bydła rasy hf obję-
Ęch ocenąuzy,tkowości mlecznej. W 2001 r.

pogłowie zwterząt czarrro - i czerwono-bia-
łych z ponad 50oń udzlałem genow bydła
wynosiło odpowiednto 6],160ń i 53,9Ioń,
tj. w porównaniu z 2000 r. stan liczbowy
wzrosł odpowiednio o 4,03 i o 9,30oń.

W tab. 2 przedstawiono średnie wazone analizowa-
nych parametrów cech uzytkowości mlecznej krów
ocenianych w latach 2000-2001, Wbadanym okresie
różntcę w wartościach cech mlecznych krów obu ras
uległy zniwelowaniu. W 2001 r. wyniki produkcyjne
aktywnej populacji pierwiastek czarno- i czetwono-
-białych były zbliżone do siebie i kształtowały się na
poziomie odpowiednio 5130 i 5073 kg mleka o za-
wartości tłuszczuw mleku 4,|I i4,I0o^ orazzawartośct
białka 3,20 i3,23Yo; wydajnośó tŁuszczu wynosiła od-
polviednio210,8 i208,0kg, abiałka -764,2 i 163,9 kg.

Srednioroczny postęp produkcyjny w analizowanym
okresie u krów czamo-biaĘch wyniosł 296kgmleka,
12,1 kgtŁuszczu, 1 0,0 kg białka, 0,0oń zawartości tłusz-
czlf w mleku i0,0IYo białka w mleku; różnice w rela-
cjach między składnikami mleka byĘ zbliżone do zera
(PFR: 0,03 i DFP : -0,01%).W analogicznym okre-
sie postęp produkcyjny krow pierwiastek czerwono-
-biaĘch w porownaniu z rówieśnicami czamo-biaĘmi
był niemal dwukrotnie niżsry Q42 kg mleka, 5,3 kg tłusz-
czu,3,6 kg białka, spadek o 0,01% zawartości tłusz-
czu w mleku, spadek o O,)Zońbiałka w mleku, spadek
wartości wskaźnika PFR o 0,03 i wzrost wartości DFP
o 0,0l%). W okresie długoterminowym (lata 1991-1999)
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6,15
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31,00
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-białych. Podobna tendencj a zmniejszania
się liózebności krów w analizowanyttr gru- lub. l: Różnice między frekrvcncją krów pierlviastek ras cb i czb a freku,en-

puih ,uayaowała się we wcześniejsz"ych cją.mieszańcóll czarno- i czerrvono-białych z różnym udziałem genótl

iatach(8;10). 
l J ' bydłarasl,hf

0% hl

< 25% hl

26-50% hl

51-75% hl

76-99% hl

Razemszl.n=100%

-6,35

-1,93

3,44

5,86

Wporownarriu z2000r.,
w grupie krów czarno-
-białych z ldziałem 5I-
-75oń genów bydła rasy
hf odnotowano spadek
(o 0,75Yo), a w grupie 76-
-99oń genów bydłarasy hf
przyrost populacji zwie-
rząt (o 4,78o/o). Analo-
gicznie pogłowie rówi eś-
nic czerwono-białych
w obu tych grupach
zwiększyło się odpo-
wiednio o3,44i5,860ń.
Podobny przyro st liczeb -
ny zwierząt z wysokim
udziałem genow bydła hf,
a zwłaszcza krów pier-
wiastek mieszańców
czerwono-bia§ch, odno-
towano we wcześniej-
szych badaniach 18).

Tab,2. Srednia rvydajność i skład mleka oraz zależności między zalr artością białka i tłuszczu
u, mleku krół,pierwiastek różnych genotypórr ł 305-dniowej laktac.ii

2000-

2001 -

R óżn ica

0% hl
p rzeWa ga

m iesza ńców

< 25o/, ht

i 
26-50% hl

l st-zsą t t

I ru-nn* n,
L

4834

51 30

0,776

0,779

0,030

0,s2

0,91

-0,01

4,10

-0,01_9,00 ]

4,03 
l

0,03

0,08

0,08

0,07

3,21 0,82

0,03

0,11

0,1 1

0,07

0 796

0 005

0 022

0 022

0 013

4259

-,l04

397

1 062

1 896

4,02

0,06

0,09

0,10

0,08

0,00

-0,03

-0,03

0,00

Objaśnienie: * occna uzytkowości mlecznej krów metodarni A. + AT1 + A8
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średnioroczny postęp produkcyjny w wydajnoś ci mlęcz-
nej krow pierwiastek czamo- i czerwono-biĄch wyniósł
odpowiednio: 99,0 i l03,8 kg mleka, 0,010 i0,0I4oń
tłuszczu oraz 0,007 i O,UOoń białka w mleku (9).

Doskonaleniezwierzątpoprzęzl<rzyżowaniewypie-
rające krajowe pogłowie bydła czamo- i czerwono-bia-
łego bydłem rasy hfjest uzasadnione pod warunkiem
zapewnienia mieszańcom dobrych warunków środo-
wiskowych. Powszechnie wiadomo, ze wydajność
mleka zależy od udziału genów bydła rasy hf w geno-
typach krow pierwiastek; zwiększa się wraz ze wzto-
stem udziału genow bydła tej rasy. Krowy-pierwiastki
mieszańce czamo-białe z udziałem 51-75 i 76-99%
genów bydła rasy hf przewyższaĘ swoje rówieśnice
czystorasowe cb odpowiednio o 429 i 1204 kg mleka
(co stanowi 9,6 i ż7 ,Ioń); rówieśnice czerwono-białe
uzyskały przęwagę odpowiednio o 1062 i 1896 kg
mleka (co stanowi 24,9 i 44,5%0). Zgodnie z oczeki-
waniem stwierdzono znacznie gorsze wyniki w oce-
nie użytkowości mlecznej krow mieszańców czamo-
i czerwono-biaĘch zudziałem<25 j26-50% genów
bydła rasy hf.

Przewaga w wydajności mlecznej za pierwsze 305
dni doju, krów mieszańców czerwono-biaĘch z 5I-
-75 i 76-99%o ldziałęm genów bydła rasy hf nad ró-
wieśnicami czarno-biĄmi, w porównaniu z grupami
zntższym(< 50%)ldziałęm genów była rasy hf, była
dośc znaczna i wynosiła odpowiednio 444 i 503 kg
mleka, 0,01 i 0,0ońtłlszczuoraz 0,06 i 0,060ń białka
rł,mleku. Skład chemiczny mleka z wyjątkiem zawar-
tości tłuszczu w mleku krów czystorasowych czb oraz
relacje między składnikami mleka (PFR i DFP) były
bardziej korzystne u zwierząt czerwono-białych ntż
u ich rówieśnic czarno-białych. Podobne tendencje
w krajowej hodowli bydła wykazano we wcześniej-
szych opracowaniach (8- 1 0).

U krów czystej rasy cb i czb stwierdzono najniższy
poziom tłlszczu (odpowiednio 4,03 i4,02%) i białka
w mleku (3,2I i 3,24o/o),Iecz relacje między składni-
kami mleka tych krow były bardziej korzystne w sto-
sunku do pozostałych analizowanych grup zwterząt.
Aktualnie w hodowli bydła mlecznego dąży się do
zwiększenia zawartości białka w mleku. Badania ho-
lenderskie i niemieckie (2,11) dotyczące skutecznoś-
ci selekcji w kierunku poprawy stosunku białka do
tfuszczu w mleku wskazują że selekcja taka powodu-
je z reguły obniżenie zawartości tłuszczu,pozostawia-
jąc zawartość białka na niezmienionym poziomie.
Badania krajowe (7,3,7,9, 10) dowodzą również, że
zwiększenie stosunku zawartości białka do thszczu
oraz zmniejszenie rożntcy mtędzy tymi składnikami
jest mozliwe. W niniejszych badaniach stwierdzono,
że wrazze wzrostem udziŃugenow bydła rasy hf w ge-
noĘpach krów ras cb i czb zawartość tŁaszczu w mle-
ku, w przeciwieństwie do zawartości białka w mleku,
systematycznię wzrastała. Miało to wpĘrv m.in. na
kształtowanie się mniej korzystnych relacji między
składnikami mleka (PFR i DFP) krów czamo-biŃych
niz u ich rówieśnic czerwono-biĄch. Podobne rela-
cje między składnikami w mleku krów pierwill!ęt
czarno - 1 czerwono -b i ałych wykazano wcze śni ej ( 8 ).

podsumowanie

Przeprowa dzona analiza wsk azuje na wysoką inten-
sywno ść przekształcania aktywnej, kraj owej popula-
cji bydła w typ jednostronnie mleczny. Fundusz geno-
wy badanej populacji krów ras cb i czb wzbogacił się
o geny bydła rasy hf wskńekkzyżowania wypierają-
cego, zarówno w 2000 r., jak i 2001 r. Uczestnictwo
coraz to większej liczby krów pierwiastek z wysokim
(> 50%)ldziałęm genów bydła rasy hf w ocenie uzyt-
kowości mlecznej świadczy o wzroście zainteresowa-
nia hodowców bydła specjalizacją produkcji mleka
wysokiej jakości. W 2000 r. było 6146 krów rasy cb
i 3 04 krow rasy czb, zaś mtęszańców, z r ożnym udzia-
łem genów bydła rasy hf i hf-red, było odpowiednio
73 56I i 3 933 szt. W 200I r. również zanotowano
wzrost ltczby mieszańców z ldziałem genów bydła
rasy hf i hf-red. Krów czystych ras cb i czbbyło odpo-
wiednio ] 272 i293, amieszanców czarno- i czerwo-
no-biĄch 79 082 i 4 304 szt. Świadc zy to o istotnym
wzbogaceniu się funduszu genowego krów w bada-
nym okresie o geny bydła rasy hf, co spowodowało
istotny wzrost wydajności mleka.

Dwukrotnie wi ększa intens}rvno ś ć przekszt ałcanta
bydła czerwono-białego w typ jednostronnie mleczny
w porównaniu z bydłem czamo-białm nię szła w pa-
tze z odpowiednio wysokim postępem produkcyjnym.
Mozliwości doskonal enia pożądanych gospodarczo
cech hodowlanych (wydajności i składu mleka) bydła
czerwono-białego byĘ prawdopodobnie ograniczone
trudnościami w uzyskaniu odpowiednio dobrych pod
względem hodowlanym buhajów uzywanych w roz-
rodzie i gwarantujących oczekiwany postęp hodowla-
ny i produkcyjny. Wykazanaw niniejszych badaniach
tendencja systematycznej redukcji populacji krow
czystorasowych cb i czb została zasygnalizowana już
we wcześniejszych badaniach własnych (8). Nalezy
p o dkre ś li ć, żę zachow ani e okre ś l on ej liczby by dła czaT -

no- i czerwono-białego w czystości rasy jest w pełni
uzasadnione.
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