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Summary

A comparison of selected miIk performance parameters between primiparous cows imported to Poland and
their mothers remaining in Holland revealed that in the first 305 days of lactation the mothers achieved better
results than their daughters in milk yield (by 1986 kg), fat yield (by 88.5 kg), and protein yield (by 65.2 kg), as
well as in milk fat content (by 0.06%). The differences have been confirmed statisticalty (P < 0.01). On the
other hand, the daughters achieved significantly (P < 0.01) higher protein content in milk (by 0.06%) and
a better protein-to-fat ratio (PFR) in milk (by 0.02), as rvell as better differences between the percentage of fat
and protein (FPD) content in milk (by 0.120/,). The milk of the daughters had higher protein and lower fat
content than that of their mothers and, due to this, demonstrated better interrelations between these compo-
nents (PFR and FPD). More than 3l4 (75.80ń) of the studied popu|ation of daughters and 62.10ń of mothers
produced milk with a protein content higher than 3.41Yo.
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W Polsce od wielu lat prowadzi się genetyczne do-
skonalenie krajowego bydła mlecznego przy wykorzy-
staniu rasy holsztyńsko-Ęzyj skiej . Proces ten j est bar-
dzo dług1 a efekty osiągane są dopiero po wielu la-
tach. Szyb szą metodą poprawy mlecznośc i j est imporl
j ałowek ho lszĘńsko - fryzyj skich o najwy ższym poten-
cjale genetycznym. W krótszym czasie, przy zapew-
nieniu zwierzętom odpowiednich warunków utrzyma-
nia l ży w ienia, mo żna uzy s kać zamięr zone e fekty ( 9 ) .

Bydło holszĘńsko-fryzyjskie jest rasą dzięki ktorej ho-
dowca moze szybko poprawić wydajność mleczną skład
mleka, budowę wymienia czy też budowę kończyn.

Obecnie istotnym celem hodowlanym w wielu kra-
j ach j e st dĘenie do uzy s k an ia zw ier ząt pro dukuj ący ch
znacznię więcej białka, a mniej tŁlszczu. Wiąze się to
ze zmtaną upodobań konsumentów, którzy chcą
w mniejszym stopniu spoz1,.wać tłuszcze. Problem ten
rozwiązano w Holandii, wprowadzając w 1987 r. li-
mit zawaftości tłuszczu w mleku. Nie skupowano mle-
ka o zawartości tłuszczu powyzej określonego pozio-
mu. Hodowcy zaczęli zwracać większą uwagę na
wzrost zawarlości białka w mleku oTaz na wysokość
wskaźnika wyrażającego stosunek ilości białka do
tłuszczu, Ręalizowana w Holandii strategia hodowla-
na spowodowaŁa, żekraj ten wysunął się na pierwsze

miejsce w Europie pod względem wydajności mleka
od krowy i zawartości w nim białka (8).

Celem badań było porównanie wydajności mlęcz-
nej, tŁuszczu, bi ałka, pro c entowej zawaft o ś c i tŁaszczu
i białka oraz relacjt między tymi składnikami mleka
u krów imporlowanych do Polski i ich matek utrzy-
mywanych w Holandii. W wyniku takiego porówna-
nia można wykazać wpływ aklimatyzacji na wydaj-
ność krów sprowadzonych do Polski oraz oddziały-
wanie środowiska na ich produkcję (4).

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na krowach rasy holsztyńsko-
-fryzyjskiej importowanych jako jałowice cielne z Holandii
w czelwctl i październlku 2000 r., uzytkowanych w gospo-
darstwie w Kulicach, nalezącym do przedsiębiorstwa Porta-
-Agra w Nowogardzie. Dokonano porównania uzytkowości
mleczrrej pier-wiastek i ich matek utrzymywanych w Holan-
dii (po l69 osobników) w 305-dniowej laktacji.

Pierwiastki utrzymywane były systetnem alkierzowym
w 2 oborach wolnostanowiskowych na głębokiej ściółce,
Zwierzęta zywiono w systemie TMR (Total Mixed Ration).
Dawka pokatmowa była taka samaprzęz cały rok.

N a podstawie dokurn entacj i hodowlanej dokonan o porow-
nania wydajności mlecznej, tłuszcztt i białka krów córek i ich
matek w pier-wszej 305-dniowej laktacji, zawaftości tłusz-



czu i białka w mleku oraz określeniazależności między tymi
składnikami (RTB różntca mtędzy zawartością tłuszczu
i białka, SBT - stosunek zawartości białka do tłuszczu). Prze-
analizowano również rozkład zawafiości tŁuszczu i białka
w mleku, rozkład RTB (przedziały klasowe co 0,2oń) oraz
SBT (przedziały klasowe co 0,Ioń), rozkład zawarlości biał-
ka i wielkość sBT w zależności od zawartości tłuszczu
w mleku. Wyodrębniono grupy ojcowskie i określono śred-
nią zawadość białka w mleku ich córek.

Obliczono wartości średnie (i) i odchylenie standardowe
(s). lstotnośc różnic między średnimi z obu grup obliczono
testem t- Studenta. Dane opracowano statysty cznie posługu-
jąc się programem Statistica PL.

Wyniki iomówienie
Porównanie wyników użytkowości mlecznej krów

córek z ichmatkami w pierwszej 3O5-dniowej laktacji
podano w tab. 1. Krowy matki, utrzymywane w Holan-
dii, przewyższały swoje córki importowane do Polski,
w 305-dniowej pierwszej laktacji wydajnością mleka
(o 1986 kg),tŁtlszczu (o 88,5 kg) i białka (o 65,2 kg)
oraz zawatlością tłuszczu w mleku (o 0,060ń). Różnice
tezostały potwierdzone statystycznie (p < 0,01). Cór-
ki natomiast uzyskały istotnie większą (p . 0,0l) za-
wartość białka w mleku (o 0,06%), a tak:że korzyst-
niejszy stosunek białka do tłuszczu (SBT) w mleku
(o 0,02oń) or az r ó żnic e między pro centową zawarto ś c i ą
tŁuszczu i białka (RTB) w mleku (0,|2%),Inne wyniki
uzyskali Kuczaj i Blicharski (4). W badaniach przepro-
wadzonych również na bydle holenderskim krowy -
córki przewyższały istotnie matki wydajnością mleka
(o 505 kg),tŁuszczu(oż6,4 kg), białka (o 0,06%) i RTB
(o 0,17%). Natomiast matki przewyższały swoje córki
SBT (o 0,03oń) i zawartością białka w mleku (o 0, 1 l %).
Uzyskane przez krowy pierwiastki w 3O5-dniowej
pierwszej laktacji wyniki były gorsze w zakresie wy-
dajności mlecznej, tłuszczll i białka w porównaniu z wy-
nikami pierwiastek importowanych z Holandii uzyska-
nych w badaniach innych autorów (1,4,70, 11).

Gorsze wyniki produkcyjne importowanych krów
były najprawdopodobni ej spowodowane trudno śc i ami
w sprostaniu wymogom odnośnie warunków środowi-
skowych, Rasa holsztyńsko-Ęzyjska jest rasą mającą
duże wymagani a śro dowi skowe or az żyw ientow e. Z da-

Tab. 1. Porównanie wyników użytkowości m|ecznej krów
córek z ich matkami w pierwszej 3OS-dniowej laktacji (i + s,
n = 1ó9)

Objaśnienie: a,b -różnymi literami w wierszach oznaczono róż-
nice statystycznie istotne przy p < 0,0i

Rvc. l. zawartość tłuszczu w m|eku krów córek i ich matek
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rza się, ze sprowadzone zwięrzęta o duzej warlości ho-
dowlanej, wykazy,rvanej w macierzystym kraju, nie prze-
jawiają jej w innym (3). Powodem tego jest brak ko-
rzystn ej interakcj i mi ędzy i ch genotyp ęm a c zy nnikami
nowego dla nich środowiska.

Analizując rozkład zawartości tłlszczu w mleku
(ryc. l ) stwierdzon o , że najliczniej szą grupę stanowiły
matki i córki produkujące mleko o zawartościtłlszczu
w przedzialę 4,2I-4,40Yo (ponad 20%o populacji). Od-
notowano większą liczbę krów matek produkujących
mleko o największej zawartości tłuszczu, czyli pow.
4,8Ioń, natomiast córek w przedziałach do 4Yo oraz od
4,4lo/o do 4,800ń. Mleko w przedziale klasowym pow.
50ń zawartości tego składnika uzyskano od ponad
2-krotnie większej populacji matek (1l,ż%) niz córek
(5,3%).Kuczaj i Blicharski (4), odnotowali natomiast
większy odsetek krów córek produkujących mleko o za-
wartości tłlszczu pow. 5 %.

Analizując rozl<ładzawartości białka w mleku (ryc. 2)
stwierdzono, ze najwięcej krow produkowało mleko
w przedziale 3,4I-3,600ń zawartości białka. Mleko
o mniejszej zawańości białka (do 3,6%) uzyskano od
większej liczby matek, a z wtększą zawartością tego
składni ka (pow. 3,6 l%o) - od więks zej liczby córek. Od-
wrotny r ozkład zawarto śc i b i ałka w mle ku imp ortowa-
nych krów i ich matek uzyskali Klczaj i Blicharski (4).
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Wydajność mleka (kg)

Wydainość tłuszczu (kg)

Wydainość białka (kq)

Zawartość lłuszczu (%)

zawaność białka (%)

RTB (%)

sBT

5463,00a

237,60a

1 93,1 0a

4,35a

3,54a

0,81a

0,82a

7449,00b

326,1 0b

258,3b

4,41a

3,48b

0,93b

0,80h
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Ryc.3. Różnice pomiędzy zawartością tłuszczu i bialka (RTB)
w mleku krów córek i ich matek

Ryc. 4. Stosunek zawartości białka do tłuszczu (SBT) w mle-
ku krów córek i ich matek

Ponadto zaobserwowano,że od co trzeciej matki (i tyl-
ko co piątej córki) uzyskano mleko o zawaftości białka
w przędziaIę 3,2I-3,40oń, natomiast 2-krotnie większa
populacja corek (37,9%) niż matek produkowała mle-
ko o zawaftości białka pow.3,6I%o. Mleko o zawańoś-
ci białka powyzej 3,4oń produkowało ponad 3/ł (7 5,8oń)
badanej populacji córek, zatem 2,5-krotnie więcej
(28,8%) niż w badaniach Kuczaja i Blicharskiego (4)
oraz identyczny odsetek krów matek (62,I%).

Corki produkowały zatemmleko o większej zawar-
tości białka, a mniejszej tłu,szczltniżlch matki, a dzięki
temu o korzystniejszych wzajemnych relacjach tych
składników w mleku (RTB i SBT). Rożnice pomiędzy
zawatlościątłuszcztt i białka (RTB) w mleku (ryc. 3)
wynoszącą do 0,60ń odnotowan o u26%o córek i 19,60ń
matek, a powyżej Ioń - u 28,40ń córek i aż 41 ,3oń ma-
tek. Również stosunek białka do tłuszczu (SBT) w mle-
ku był korzystniejszy (ryc, 4) u córek - u ponad poło-
wy z nich wynosił pow. 0,81.

Analizując zawartośó białka oraz stosunek białka do
tłlszczuw zalężności od zawańości tłuszczu w mleku
(ryc. 5 t6)wykazano, ze mleko córek charakteryzowa-
ło s i ę wi ęks zą śr e dnią zawarlo ś ci ą b i ałka i korzystni ej -
szym SBT we wszystkich przedziałach klasowych za-
w arto ś c i tŁusz c zu (z wyj ątki em pr ze dziaŁl 3,8 I - 4,0 0oń) .

Inne wyniki uzyskali Kuczaj i Blicharski (4).

W pracach selekcyjno-hodowlanychdĘy się do uzy-
skania idealnej proporcji zawarlości białka do tłuszczu
w mleku rownej 1 : 1. Można to osiągnąc poprzez ob-
nizenie procentowej zawarlości tŁuszczuw mleku bądź
podwyzszenie procentowej zawańości białka (5). Ba-
dania holenderskie dotyczące wpływu skuteczności se-
lekcji na poprawę stosunku białka do tłuszczu w mleku
wskazuja, że selekcja taka powoduje z reguły obniże-
nie zawartości tłuszczu, pozostawialąc zawatiośó biał-
ka na niezmienionym poziomie (2). Rownieżbadanta
krajowe (5-7) dowodzą że zwiększenie stosunku za-
wartości białka do tłuszczu oraz zmniejszenie rożnicy
między tymi składnikami jest możliwe. Na skład mle-
kadlży wpływ ma pochodzenie krowy po konkretnym
buhaju (7). Są bowiem buhaj e rasy hf, które polepszaj ą
zawartość tłlszczu i białka w mleku u swoich córek.

Wśrod impoftowanych krów znalazŁy się córki czo-
łowych buhajow czatno-białych, które odegrały i od-
grywająnadal wiodapąrolę w hodowli bydła mleczne-
go w Holandii (tab. 2).Można tu wymienic cotki zna-
nych juz synów (Eastland Cash, Zandęnburger Royal,
Bernard) oraz mniej jeszcze znanych wnuków słynne-
go na całym świecie Sunny Boy'a (32 osob.), który swą
popularnoś c zawdzięcza dobremu eksterierowi córek
lbardzo dobrym wynikom indeksu ekonomicznego
INET. Importowano takze córki takich znanych ho-
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lenderskich rozpłodnikow lub ich synów
jak: Etazon Celsius (wysoki PTAP przę-
widywana zdolność przekazywania na po-
tomstwo potencjalnych mozliwości pro-
dukcyjnych w odniesieniu do białka), Delta
Cleitus Jabot, Ugela Bell, Blackstar i Aero-
star oraz córki czerwono-białego buhaja
Pigeonwood, ktory osiaga znakomite wy-
niki w przekazywaniu zdolności produk-
cyjnych odnośnie do białka. Oczywiście
w grup ie i mpoft owan y ch zw ter zal znalaz-
ły się rowniez corki mniej znanych buha-
jów. Dane w tab. 2 wskazują ze impor1o-
wano zwierzęta o wysokim potencjale ge-
netycznym po najlepszych holenderskich
buhajach. Wysoka średnia zawartość biał-
ka w mleku corek jest wynikiem konsek-
wentnie prowadzonej polityki hodowlanej.
Prowadzap odpowiedni dobór par do roz-
płodu można spodziewać się podwyzsze-
nia poziomu białka, a co się ztymwiĘe
podwyzszenia wskazn lka wyr ażającego
stosunek białka do tŁlszczu i poprawę skła-
du mleka, Badania holenderskie (2, 8) wy-
kazały,że jużw pierwszym pokoleniu pier-
wiastki pochodzące od matek i ojców
o wysokim stosunku białka do tłuszczu,
w porównaniu z ich rówieśnicami charak-
teryzujapymi się niskim stosunkiem tych
składników, produkowały mleko o niższej
zawartości tłuszczu o 0,26oń,przy wyższej
zawartości białka o 0,02oń, co podnosiło
wskaznik białka do tłuszczu o 0.05.

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań dowo-
dzą, że wprowadzenie zwterząt o poten-
cjalnie wysokich mozliwościach produk-
cyjnych do środowiska dla nich nieodpo-
wiedniego, może przynieść niewielki,
w stosunku do poniesionych nakładów, wzrost produk-
cji lub nawet spadek wydajności. Impoftując zwlerzęta
o wysokiej wartości hodowlanej należy im stworzyć
odpowiednie warunki zywienia i utrzymania. w prze-
ciwnym przypadku należy się liczyć z uzyskaniem od
nich gorszych wyników produkcyjnych. Jednocześnie,
mimo nlższej produkcji mleka, dzięki konsekwentnie
prowadzonej w Holandii strategii hodowlanej, można
spodziewać się korzystniejszych relacji między skład-
nikami mleka krów pochodzących po rodzicachltrzy-
mywanych w tym kraju
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zawartość białka
w mleku (%)

impoilowa nych

córek

ska lsu mer
Sunny Boy

Easlland cash

Zandenbutger Royal

Bernard

Eros

String Milton

Della Manuel

11

6

5

3

6

1

3,52

3,69

3,42

3,74

3,46

3,58

32

Delta Cleitus Jabol 6 3,54 6

Ugela Bell
Delta Lava

Delta Luxemburg

6

2

3,70

3,66
8

Elazon Labelle 3 3,78 3

B la cksta r
Havep Marconi

ElazOn Lord Lily

9

5

3,56

3,57
14

Etazon celsius 3.70 1

Etazon celsius Holim Uppsala 1 380 1

Eastland cash

Truus Lacky

Meeldi|k

Kasp e r

Leiko Arena

Beijster Cash

Della Amelius

Holland Nld Joplin

TOpspeed JOrdan

,|

1

,|

1

1

1

1

1

3,59

3,59

3,52

3,40

3,54

3,33

3,56

3,57

8

Delta cleitus
Ja bot

Aurhora Lucky 1 3,77 1

Elaz0n MeadOW 8 3,53 8

Aerosta r Archibald 4 3,57 4

Pigeonwood Red 2 3,69 2


