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Summary
The aim of the study was to evaluate the relation between calving interval length, milk yield, milk compo-

nents, insemination index and health of high yielding cows. The experiment was carried out on 90 HF cows,
divided into 2 groups (45 cows in each), according to the analogue method. The cows in the lst group were
inseminated for the first time on day 42 and in the 2nd group on day 120 following calving. During the whole
period the cows rvere kept in a loose barn with an outside run and fed a complete TMR diet (total mixed ratio)
consisting of conserved feed aćcording to the lNRĄ-system. Milk samples were taken from each cow once a
month during the whole lactation period. The amount of milk and the concentration of fat, protein and lactos,e
were estimated. Contrary to expectations, the average tength of period from calving to conception in the 1st
and 2nd groups was (respectively): 111.4 and 163.4 days. The mitk yie|d of the cows in group 2 was higher by
150 kg per 305-days lactation (the difference was not significant). There were a|so no significant differences in
composition. The only significant difference was in the lactose concentration of the milk from the cows be-
longing to the 2nd group and it may be concluded that the energy ba|ance in the bodies of these cow§ wa§
better. During the whole lactation period the average daily milk yield of the cows in group 2 was 0.5 kg higher
than in group l. There were no differences in the insemination index between both groups. The percentage of
mastitis and metabolic disease was łower in the 2nd group of cows.
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W okresie ostatnich 40latw wielu krajach na świe-
cie, dzięki konsekwentnie prowad zonej pracy hodow-
lanej nad bydłem ras mlecznych, w połączeniu z sys-
tematy cznym do skonaleni em warunków śro dowi sko -
wych, zwłaszcza żywienia, j ednostkowa wydajność
mleka od krów uległa podwojeniu. Jednocześnie
stwi erdzon o, że w zr astaj ąc ej wydaj no ś ci mleka towa-
rzy szy ni e o dłączni e wiele zj awi sk ne gatywny ch pr ze -
jawiających się m.in. wzrostem częstości występowa-
nia chorob metabolieznych (głównie ketozy i kwasi-
cy), nasileniem problemow związanych z reproduk-
cją co w konsekwencji prowadzi do skrocenia okresu
uzytkowania krow. W Wielkiej Brytanii roc,zniebra-
kuje się 24,00ń krów (15), wUSA 34,0o^(22),Zprzy-
toczonych danych wynika, ze mleko od krów uzysku-
je sięprzez okres 3-4 laktacji, co stanowi zaledwie ok,
50,0o^ potencj alnego czasu ich uĄrtkowania. Tak dras-
Ęcznte skrócony czas użytkowania krów wpływa na
znacznę zmniej szenie opłacalności produkcj i mleka.
Szacuje się bowiem, że w warunkach europejskich

koszt zastąpienia krowy mlecznej w stadzie wynosi
ok. 600 t (I4).

DoĘchczasstosowanastrategiazarządzaniastadem
krów ml e c z ny ch zakładała utr zy m}.wani e 1 2 - 1 3 - mi e -
sięcznych okresów międzywycieleniowych (OMW).
Mając na uwadze szeleg negatywnych zjawisk zwlą-
zanych z tradycyjną dfugością OMW lub okresu mię-
dzyciĘowego (OMC), w ostatnich latach zaczętopo-
dej mować próby poszukiwania r ozwiązan alternatyw-
nych, polegających na wydŁużaniu tych okresów.
W chwili obecnej na podstawie wynikow badań w do-
stępnym piśmiennictwie nie ma mozliwości wyciągnię-
c ia j e dnozn aczny ch wnio skoq doĘ czący ch optymal -
nej dłu go ści OMC u krów char aktery zuj ących s i ę wy-
soką wydajnością mleka. Wyniki większości badań
naukowych uzyskane zostały w oparciu o procedury
symulacyjne (I2, 19, żI) lub analizy retrospekcyjne
przedłlżonych laktacji (], 9, 24). Swiadomie zapla-
nowanych t zakohczonych eksp erymentów wykonano
dotychczas niewiele (8, 10, 20). Od kilku lat prace



eksperymentalne,
doĘcząceptzedłu-
żonych laktacji,
kontynuowane są
w Szwecji (16,I7),
w Izraęlu (I) oraz
w USA (8).

Wcześniej sze
wyniki badań nad
Ęmzagadnieniem
wskazują że opty-
malna długość okresu międzyciĘowego powinna
wynosić ok. 60 dni (5, 12,2I). Równiez w poźniej-
szych badaniach Weller i Folman (24) stwierdzlll, że
wy dfu ż ani e O M C pr zy c zyfia s i ę do zmntej szania opła-
calności produkcji mleka, zwłaszcza w syfuacji, gdy
cena cieląt jest wysoka. Inni autotzy prezenĘą od-
mienne wyniki badań, z których wynika, ze u krów
lvysoko mlecznych najwy ższą wydajność zarówno
w bieżącej, jak i w następnej laktacji uzyskano wów-
czas, gdy pierwiastki unasienniano nie wcześniej niz po
upĘwie 70 dni od ocielenia, a krowy starsze - po 41-
-90 dniach (2). Heimann i wsp. (II) także zalecająwy-
dłuzanie okresów międzyocieleniowych, zwłaszcza
u krów wysoko wydajnych, charakteryzujących się
duząwytrwałościąlaktacjl. Z badań Wellera i wsp. (23)
wynika, że zapłodnienie przed upływem 60 dni od
ocielenia wywiera negaty.wny wpływ na wydajność
mleka zarówno w biezącej, jak i w następnych lakta-
cjach; optymalna długość OMC zdaniem wymienio-
nych autorów - powinna wynosić 110-130 dni. Roz-
biezność w cytowanych wynikach badań może być
uwarunkow ana r ó żnymi czynnikami, m. in. po ziomem
wydaj no ści, zywienia, utr zymania. warunków środo-
wiska zewnętrznego, klimatu itp.

Z lwagl na to, że już obecnie w naszym kraju wy-
dajność mleka od krow w wielu stadach przekracza
8000 kg, autorzy lznali za celowe przeprowadzenie
badań, mających na celu określenie wpływu przedŁu-
zonych laktacji u krow wysoko mlecznych na wydaj-
ność, skład mleka i podstawowe wskaźniki reprodukcji.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na 90 krowach dojnych, z do-
minującym udziałem genów HF (powyżej 90,0oń),podzle-
lonych rnetodą analogów na 2 grupy po 45 sztuk. Insemi-
nację zrvierzal w grupie pierwszej tozpoczynano w okresie
wystąpienia pierwszej rui po upływje 42 dni od ocielenia,
zaś w grupie drugiej po 120 dniach po porodzle. Zwle-
r zęta ltr zylnlnvan o w oborze wol no stanowiskowej i w okre-
sie całego roku zy.wiono paszami konserwowanymi wg sys-
temu TMR, przy użyciu wozu paszowego. Skład diet skar-
mianych w poszczególnych fazach laktacji ustalano zgod-
nie z systemem INRA. Zwterzęta miały dostęp do paszy
i wody przez całądobę. Probne doje przeprowadzano przez
okres całej laktacji w odstępach miesięcznych. Kazdora-
zowo określano indywidualnie od kazdej krowy ilośc udo-
jonego mleka oraz pobierano jego proby do analiz na za-
wartośc tłuszczu, białka iIaktozy. W analjzie indywidual-

Gtupa

ko ntro lna

Doświadczalna

72,1

55,6

15,2

26,7

3,0

4,4

9,1

13,3

Tab. 2. Wskaźnik skuteczności zacie|eń w zależności od licz-
by zabiegów inseminacyjnych (%)

nych dobowych wydajności mleka i zawańości w nim pod-
stawowych składników uwzględniono tylko te próby mle-
ka, ktore pochodziły ze zdrowego wymienia (Iiczbakomó-
rel< somatycznych nie przekraczała 400 tys./ml),

W celu dokładniejszego porównania wydajności między
badanyni grupami zwlerzaJ, rzeczywistą ilość udojonego
mleka przeliczono na VCM (value corrected milk: mleko
skorygowane na zawartość tłuszczu i białka), wg wzoru
zaproponowanego przez Arbela i wsp. (1):

VCM: 0,05 x wydajność rzeczywista mleka (kg) +

+ 8,66 x ilość tłuszczu (kg) + 25,9B x ilośc białka (kg)

W okresie trwania doświadczenia systematycznie kon-
trolowano stan zdrowia króW ze szczególnym uwzględnie-
niem stanu zdrowotnego dróg rodnych.

Zebrany materiał doświadczalny zweryfikowano m eto-
dami statystycznymi, za pomocą analizy wariancji i kore-
lacji. W analizowanym materiale wprowadzono następu-
jące oznaczenia: gr. 1 krowy, których inseminację rozpo-
czynano po upływie 42 dnl od ocielenia, gr. 2 insemina-
cjęrozpoczynano po 120 dniachpoporodzie, wiek 1 pier-
wiastki, wiek 2 - krowy w drugiej l trzeciej laktacji, sta-
dium laktacji: 1 - 6-60 dni po ocieleniu, 2 61-ż10,3 -
2l l -305, 4 powyzej 305 dni po ocieleniu,

Z asto sow ano następuj apy mo d el anallzy wari an cj i :

Y,.:|r a, I b *Cr- e,i.

gdzie:
Y .* - średnia wartość badanej cechy;
pr - średnia ogólna
a : wpływ i-tej grupy doświadczalnej (i - 1, 2)
b, wpływ j-tego wieku krów g - 1.2)
c* wpływ k-tego stadium laktacji (k : 1, ż, 3, 4)
e *,: błąd.

Wyniki iomówienie
Wbrew zamięrzęniom autorów skuteczne pokrycie

krow grupy 1. uzyskano po up§łvie 3 cykli rujowych,
licząc od 42. dnia po porodzie. Zatem pr zeciętna dhl-
gość OMC wynosiła 111,4 dni (ab, 1). W grupie 2.

Tab. 1. Długość OMC, OMW dni doju orazliczba zabiegów inseminac_vjnych na ciążę (LSM +i- SE)

Konlrolna 1

Doświadczalna 2

Pierwiastki ,|

Krowy starsze 2

45

45

47

43

f1 ,4a

1 63,4b

13,| ,4

143,4

9,2

8,0

8,3

8,8

382,8a

442,0b

406,8

417,g

97

84

88

93

1,32

1,54

1,28

1,63

0,20

0,20

0,2 0

0,20

322,6a

364,6b

383,3a

348,9b

8,9

7,7

8,0

8,5

Objaśnienie: a, b śrędnie w tej samej kolumnie oznaczorre róznymi literami róznią się istotnie przy p < 0,01



równięż uzyskano zactęIęnia w terminie póżniejszym
od założonego, tj. po upĘrvie 2 cyk|i rujowych, wy-
stępujących po 120. dniu od ocielenia. W efekcie dłu-
gość OMW w grupie I. i 2. wynosiła odpowiednio
382,8 i 44ż dni, zaś liczba dni doju - 322,6 i 364,6.
U krow starszych laktacja trwała o ok. 10 dni dłużej.
W obydwu grupach liczba porcji nasienia zużytego na
ciĘębyła stosunkowo niewielka. W grupie 2. zltżyto
tylko o 0,18 porcji nasienia więcej (różnica nieistot-
na) tab. 1. Wskaźnik skuteczności pokryć po pierw-
szym zabiegu inseminacyjnym był korzystniejszy
w grupie L (7 2,1 %) w porównanit z grlpą2. (5 5§%)
- tab. 2. Równiez w grupie 1. odsetek zwietząt, u kto-
rych wykonl.wano zabiegi inseminacyjne częściej niz
3 razy był niższy (9,I%o vs. I3,3%o). Korzystniejsze
wskaźniki reprodukcji krow grupy I. znalazĘ równięż
potwierdzenie we współczynnikach korelacji między
długością OMW i OMC aliczbąinseminacji na ciĘę
(tab. 3). Uzyskane wyniki dowodzą ze u krów \\ryso-
ko wydajnych bez stosowania zabiegow hormonalnych
tylko w sporadyczn y ch ptzyp adkach można uzyskac
skuteczne pokrycie przed upĘwem 60 dni po poro-
dzie. Zatem praktycznie niemozliwe staje się utrzy-
manie tradycyjnych I2-I3 miesięcznych OMW. Wy-

niki badań uzyskane przęz innych autorów wskazują
na p oprawę wskaźnika skute cznych zactęlęń pr zy j e d-
no cze śni e mniej s zej Iiczbte wykonyłvanych zabie gów
w przypadku, gdy inseminację rozp oczynano po upły-
wie 120 dnipo porodzie (10, 16, 18), Nadto, jakwyni-
ka z b adań ww. autoró w, pr ze dŁużony OMC nie sprzy-
jał rozwojowi cyst jajnikowych anl,też osłabieniu ze-
wnętrznych objawów rui. Wyniki doĘchczas przepro-
wadzonych badań w USA wskazują że wydŁużenie
OMC jest korzystne, ponieważ przyczynla się do
zmniejszenia wskaźnika brakowań, poprawy stanu
zdrowia i wydłuzenia okresu życia krów (8).

Wyniki uzyskane w badaniach własnych wskazują
żewydfużenie OMC nie miało istotnego wpĘwu ani
na Tzęczywistą ani na skorygowaną (VCM) wydaj-
ność mleka w okresie 3O5-dniowej laktacji. Wpraw-
dzie wydajnośc mleka u krów grupy 2. była wyższa
o 150 kg,|eczróżnicata nie została potwierdzona sta-
tystycznie (tab. 4 i 5). Nie stwierdzono również istot-
nych różnic w zawartości białka t tŁuszczu w mleku
obydwu grup krow, jak równiez w ilości tych składni-
kow wydalonych wTaz z mlekiem. Natomiast w okresie
całej laktacji istotne różnicenakorzyśc grupy 2.wy-
stąp iĘ pod względ ęm rze czywi stej wydaj no ś ci mleka

(rożnica 900 kg -
tab.4),wydajności
VCM (1100 kg)
oraz ilości tłuszczu
i białka wydala-
nych wraz mle-
kiem (tab. 5). Ana-
lizującdobowąwy-
dajność mleka,za-
wartość w nim
składników, atak-
ze ilość poszcze-

Tab. 3. \\'spółcz_vnniki korelacji między długością OMW OMC i DNIP a wybranymi cechami mlecz-
ności królr (n:90)

Wydainoś ć
za 305 dni

kg

oldtBU

306
ol
/g

vcM I vcm 
l305 l całk. i

kg ] *n]
0MW

0Mc

DN lP

0,30 -

0,31 -

0,1 7

0,52 -

0,54-

0,34-

_0,09

-0,08

-0,04

-0,22

-0,20

-0.06

0,23

0,25

0,13

0,52

0,55

0,36

0,57 * *

0,54 * *

0,08

0,20

0,22

0,1 0

0,23

0 ,25

0,1 3

Objaśnienia: * p < 0,05, *+ p < 0,01

Tab. 4. Wpływ długości OMC na rzeczywistą wydajność mleka (kg) oraz zawartość białka i tłuszczu w okresie 3O5-dniowej
i całej laktacji (LSM +/- SE)

Objaśnienia: a, b średnie w tej samej kolumnie oztaczoneróżnymi literami różdąsię istotnie przy p < 0,05

Tab. 5. Wpływ przedłużonych OMC na wydajność VCM, tłuszczu i białka w okresie 30S-dniowej i całej laktacji (LSM +/- SE)

Grupa, wiek n
VCM tałł. ,|.vcm ooslł., ] vełt młt

kg l ts ] ts
Tłuszcz 305 Tłuszcz eałk. Białko 305 Białko eałk

kg kg kg kg

konlrolna

Doświadczalna

pierw iaslki

Krowy slatsze

45

45

47

43

9279,0

941 0,3

8792,4a

9896,9b

220,8

1 90,9

200,0

211,0

9 674,4a

1 0 773,7b

9 606,5a

l 0 845,7n

351,1

303,6

317,l

335,5

30,4

30,8

28,8a

32,4b

0,7

0,6

0,7

0,7

30,0

29,5

28,4a

31 ,1b

0,6

0,6

0,6

0,6

301,0

313,4

282,5a

331 ,8b

8,3

7,2

7,5

7,9

31 6,0a

35z,zo

312,0a

361 ,6b

12,7

11,0

11 ,5

12,2

212,1

2l3,3

258,8a

286,6b

6,6

5,7

6,0

6,3

283ja

313,1 b

281,2a

314,6b

,l0,2

8,8

9,2

9,8

Objaśnienie: a, b - średnie w tej samej kolumnie oznaczol1ę roznymi literami róznią się istotnie przy p < 0,01



1 - kOnlrolna

2 - doświadczalna

Tab. 6. Schorzenia występujące w okresie pierwszej standardowej
i przedłużonej laktacji

Obj aśni eni a: schorzenia porodowe (zatrzy manie łożyska, cesarskie cięcie,
cięzki poród, guz macicy); schorzęnia wymienia (mastitis); schorzenia me-
taboliczne (skręt trawieńca, alkaloza żwacza, zaleganie poporodowe)

golnych składnikow wydalanych wraz z mlękiem
w okIesie całej laktacji nie stwierdzono istotnych róz-
nic między grupą I. a2. krów. Jedynie zaobserwowa-
no istotnie .vqlższązawartośc Iaktozy w mleku krów
grupy 2., co świadczy okorzystniejszym bilansie ener-
gii w organvmachĘchzwterząt. Istotne rożnicew za-
kresie badanych cech mleczności zanotowano między
krowami młodszymi a starszymi orazmiędzy poszczę-
golnymi stadiami laktacji.

J e st r zeczągo dną p o dkre ś l eni a, że przeclętna dob o -

wa wydajność mleka VCM w okresie całejprzedŁażo-
nej laktacji byłazaledwie o 0,5 kgniższa w porówna-
niu z krowamizlaktacjąkrotszą(tab. 5). Podobne wy-
niki uzyskali inni autorzy (1, 13, 18).

Wyniki analiz ekonomicznych uzysk ane pr zez r óż-
nych autorów wskazują na celowość wydłużenia
OMW poniewaz w okresie kilku latuzyskany dochod
w przeliczeniu na 1 krowę istotnie wzrasta (I-4,22,
23). Wydłużenie OMW umożliwia organom rozrod-
czympowrót do normalnych fimkcji i§rm samymprzy-
czynia się do zmniejszenia stosowania terapii hormo-
nalnej ( 6). P owyż sza tęza znalazła potwierdzenie rów-
niez w wynikach badań własnych, bowiem u krow gru-
py 1. stwierdzono częstsze przypadkt zapalenta wy-
mion i schorzeń metabolicznych (tab. 6). Niezależnie
od aspektu ekonomicznego, przedłużenie długości
OMC wywiera pozytywny wpływ na dobrostanzwie-
rząt. Zaslszanie bowiem krów produkujących w mo-
mencie rozpoczęcia zaslJszanla wciĘ jeszcze znacz-
ne ilości mleka w ciągu doby (20 kg lub więcej) po-
woduje wzrost ciśnienia wewnątrz wymienia i stwa-
rzaĘm samym zwierzętombardzo duzy dyskomfort
spowodowany bólem.

podsumowanie

sowała się korzystna tendencj a do wyższej
koncentracjt laktozy w mleku, co niewąĘli-
wie świadc zy o korzy stniej szym bilansie ener-
getycznym w organlzmach tych zwterząt.
Równiez w grupie krów z dłlższym OMC
w okresie poporodowym odnotowano mniej-
szą częstotliwość występowania chorob me-
tabolicznych oraz schorzeń gnlczoŁu mleko-
wego (mastitis).
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