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Krzy¿owanie towarowe jest metod¹ hodowlan¹ wy-
korzystuj¹c¹ efekty dziedziczenia po�redniego cech
rodzicielskich oraz efekt heterozji. Pozwala ono na
szybk¹ poprawê cech ilo�ciowych i jako�ciowych u ro-
dz¹cych siê mieszañców. W warunkach wiêkszo�ci
krajów europejskich, ze wzglêdu na zdecydowan¹ prze-
wagê krów u¿ytkowanych w kierunku mlecznym i sto-
sunkowo niewielk¹ liczbê krów mamek, najbardziej
efektywnym programem hodowlanym, ³¹cz¹cym pro-
dukcjê mleka ze wzrostem ilo�ci i jako�ci produkowa-
nej wo³owiny jest maksymalizacja rozmiarów krzy¿o-
wania towarowego krów ras mlecznych z buhajami ras
miêsnych, limitowana jedynie konieczno�ci¹ racjonal-
nego remontu stada krów mlecznych. Podobnie w na-
szym kraju, ze wzglêdu na ma³¹ populacjê czysto raso-
wego byd³a miêsnego nale¿y przypuszczaæ, ¿e g³ówn¹
drog¹ produkcji ¿ywca wo³owego wysokiej jako�ci

bêdzie przez wiele nastêpnych lat krzy¿owanie towa-
rowe. Celem takiego zabiegu hodowlanego jest po-
prawa ilo�ci i jako�ci wo³owiny poprzez krzy¿owanie
czê�ci pog³owia krów mlecznych (20-30%), w zale¿-
no�ci od �redniego czasu u¿ytkowania krów w stadzie,
z buhajami wyspecjalizowanych ras miêsnych dla uzy-
skania pierwszego pokolenia mieszañców przeznaczo-
nego do opasu i na ubój. Przez krzy¿owanie towarowe
uzyskuje siê: poprawê warto�ci opasowej mieszañców
(wy¿sze przyrosty dobowe, lepsze wykorzystanie pa-
szy, lepszy stopieñ umiê�nienia), lepsz¹ warto�æ rze�-
n¹ mieszañców (wy¿sza wydajno�æ rze�na, wy¿szy
udzia³ miêsa, a ni¿szy t³uszczu i ko�ci w tuszy, lepsza
jako�æ miêsa, wy¿sza ocena stopnia umiê�nienia i ni¿sza
ot³uszczenia przy ocenie pó³tusz systemem EUROP),
zwiêkszenie liczby urodzonych ciel¹t (mniej wczesnych
poronieñ i martwych urodzeñ) oraz poprawê ich zdro-
wotno�ci i ¿ywotno�ci. Czynnikiem znacznie ograni-
czaj¹cym zakres krzy¿owania towarowego w Polsce jest
czêsto b³êdne prze�wiadczenie hodowców o wysokim
udziale trudnych porodów bêd¹cych konsekwencj¹ tego
krzy¿owania (16).

Analiza przebiegu porodów krów rasy polskiej
holsztyñsko-fryzyjskiej krytych nasieniem buhajów
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Summary

The aim of the study was to analyse the course of calving in Polish Holstein-Friesian cows serviced with the
semen of Belgian Blue bulls. Data for the researches was provided by the results of the calving of 155 cows
inseminated with the semen of Belgian Blue bulls. The data covered both calving difficulties as well as
stillborn calves. The cases of difficult deliveries in commercial crossing were comparable with those occurring
in pure black and white herds. Out of 155 monitored calvings, 132 (85.16%) were classified as �normal�,
16 (10.32%) as �difficult� and 5 (3.22%) as �very difficult�. There were also 2 caesarians. The calving course
was influenced by the cow�s BCS (body condition score), as well as by the calf�s sex and body condition at
birth. Body condition score (BCS) had a statistically significant influence (p £  0.05) on the calving course.
The highest ratio (9.5%) of difficult deliveries was noted in cows whose BCS had been described as �very
good�. The higher ratio of difficult calvings was observed in the case of bull calves. The ratio of difficult
deliveries increased along with the calf�s body weight at birth. In conclusion, the occurrence of dystocia when
the semen of Belgian Blue bulls was used was similar to that observed in pure Polish Holstein-Friesian herds.
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Trudne ocielenia zmniejszaj¹ ¿ywotno�æ ciel¹t oraz
wywo³uj¹ komplikacje poporodowe, których wynikiem
jest pogorszenie wiêkszo�ci podstawowych wska�ni-
ków rozrodu (18), co w konsekwencji jest najwa¿niej-
sz¹ przyczyn¹ przedwczesnego brakowania krów, szcze-
gólnie w stadach byd³a miêsnego.

Trudne porody s¹ zjawiskiem wywo³ywanym przez
ca³y szereg czynników genetycznych i �rodowiskowych
(7). Mechanizmy genetyczne kontroluj¹ce zmienno�æ
cech zwi¹zanych z porodem s¹ skomplikowane, powi¹-
zane ze sob¹ w sposób kompleksowy, ale do�æ dobrze
poznane i opisane (11, 13). Wed³ug Bergera i wsp. (6),
wiek krowy, kolejno�æ ocielenia i p³eæ cielêcia s¹ naj-
wa¿niejszymi poza genetycznymi czynnikami warun-
kuj¹cymi poziom tej cechy. Wed³ug Albery i wsp. (1),
cechy zwi¹zane z przebiegiem porodu determinowane
s¹ przez ca³y szereg czynników �rodowiskowych, któ-
re poprzez wzajemne powi¹zania i z³o¿ono�æ s¹ trudne
do zmierzenia. Wp³yw tych czynników powoduje, ¿e
wspó³czynniki odziedziczalno�ci s¹ ni¿sze ni¿ dla cech
produkcyjnych.

Dla chowu byd³a miêsnego w Polsce, nastawionego
g³ównie na krzy¿owanie towarowe, bardzo wa¿ny jest
odpowiedni wybór rasy ojcowskiej oraz rzetelna ocena
poszczególnych buhajów ras miêsnych bêd¹cych ojca-
mi ciel¹t mieszañców. Uwzglêdniaæ ona powinna ich
wp³yw na przebieg porodów i na jako�æ rodz¹cych siê
mieszañców, tj. ich ¿ywotno�æ, stopieñ umiê�nienia
i masê cia³a przy urodzeniu. Rzetelna ocena buhajów
jest istotna dla ka¿dej rasy miêsnej, ale szczególnie
wa¿na dla ras z genetycznie utrwalon¹ cech¹ hipertro-
fii miê�ni, tj. piemontese czy belgijskiej bia³o-b³êkitnej
(BBB). Jedn¹ z najwa¿niejszych cech charakteryzuj¹-
cych byd³o tej rasy jest podwójne umiê�nienie (hiper-
trofia miê�ni), spowodowane mutacj¹ sekwencji kodu-
j¹cej miostatynê (10, 12). Zmutowany allel jest bliski
utrwalenia w ca³ej populacji tej rasy (2). Podwójne
umiê�nienie wp³ywa korzystnie na warto�æ opasow¹
i rze�n¹, ukszta³towanie tuszy i jako�æ miêsa (9).
U zwierz¹t z podwójnym umiê�nieniem wy¿szy jest sto-
sunek miêsa do ko�ci, miêso jest bogatsze w wodê, ma
ja�niejsz¹ barwê i jest bardziej kruche. Ma równie¿ lep-
sze w³a�ciwo�ci dietetyczne spowodowane zmniejszo-
nym udzia³em t³uszczu i tkanki ³¹cznej. Cielêta z ozna-
kami przerostu miê�ni rodz¹ siê o 10-20% ciê¿sze oraz
maj¹ wy¿sze tempo wzrostu, zw³aszcza w okresie od-
chowu przy matkach (3). Hipertrofia wi¹¿e siê jednak
ze zmniejszon¹ witalno�ci¹ ciel¹t, wy¿sz¹ ich �miertel-
no�ci¹ spowodowan¹ wadami dziedzicznymi oraz, co
najwa¿niejsze, z wiêksz¹ czêstotliwo�ci¹ wystêpowa-
nia trudnych porodów.

Celem badañ by³o okre�lenie czêstotliwo�ci wystê-
powania trudnych porodów w krzy¿owaniu towarowym
krów rasy polskiej holsztyñsko-fryzyjskiej (phf) z bu-
hajami rasy belgijskiej bia³o-b³êkitnej w zale¿no�ci od
genotypu ojca, kondycji krowy, kolejno�ci (numeru)
ocielenia krowy, p³ci cielêcia i przedzia³u masy cia³a
cielêcia przy urodzeniu.

Materia³ i metody
Materia³em do analizy by³y wyniki oceny rodzaju porodu

155 krów mlecznych krytych nasieniem miêsnej rasy belgij-
skiej bia³o-b³êkitnej (BBB), zawarte w �Kartach przebiegu
ocielenia krowy� prowadzonych przez specjalistów Mazo-
wieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierz¹t Sp. z o.o.
w £owiczu. Nasieniem buhajów BBB inseminowane by³y
wy³¹cznie krowy, które rodzi³y wcze�niej przynajmniej raz
i nie mia³y problemów z wycieleniami.

Dane dotycz¹ce porodów krów rasy polskiej insemino-
wanych nasieniem buhajów miêsnej rasy BBB obejmowa³y
ocenê przebiegu porodu oraz ocenê ¿ywotno�ci cielêcia.
Przebieg porodu oceniano jako: (1) normalny, (2) ciê¿ki, (3)
bardzo ciê¿ki, (4) cesarskie ciêcie. Zale¿no�ci pomiêdzy prze-
biegiem ocielenia a: numerem ocielenia krowy: (1) 2, (2) 3,
(3) 4 i dalsze; kondycj¹ krowy: (1) dostateczna, (2) dobra,
(3) bardzo dobra; p³ci¹ cielêcia: (1) ja³ówka, (2) buhajek;
mas¹ cielêcia przy urodzeniu (kg): (1) do 40 kg, (2) 41-50,
(3) > 50 zosta³y ocenione przy u¿yciu testu Chi-kwadrat
Pearsona SPSS.

Dla potwierdzenia oceny zale¿no�ci przeprowadzono do-
datkowo analizê wariancji dla przebiegu porodu w zale¿-
no�ci od kondycji krowy, numeru ocielenia, p³ci cielêcia oraz
masy cielêcia przy urodzeniu wed³ug nastêpuj¹cego modelu
liniowego (SPSS ver. 10.0 pl):

Y
ij
 = µ + A

i
 + e

ij

gdzie: Y
ij
 � warto�æ badanej cechy, µ � �rednia ogólna, A

i
 �

efekt zmiennej (kondycja krowy, numer ocielenia, p³eæ cie-
lêcia, masa cielêcia przy urodzeniu), e

ij
 � b³¹d losowy.

Wyniki i omówienie
Analiza uzyskanych wyników wykaza³a, ¿e na 155

badanych porodów krów phf krytych nasieniem buha-
jów rasy belgijskiej bia³o-b³êkitnej 132 (85,16%) mia-
³o przebieg normalny, 16 (10,32%) ciê¿ki i 5 (3,22%)
bardzo ciê¿ki. Zanotowano równie¿ 2 przypadki cesar-
skich ciêæ (1,29%).

Mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunkowo wysoki odsetek
porodów wymagaj¹cych udzia³u cz³owieka w krzy¿o-
waniu towarowym sk³ania do zalecenia, aby wszystkie
porody by³y monitorowane przez hodowcê. Nale¿y
równie¿ jeszcze raz podkre�liæ, ¿e przypadki trudnych
ocieleñ w krzy¿owaniu towarowym z ras¹ BBB s¹ po-
równywalne z tymi, jakie normalnie wystêpuj¹ u byd³a
phf utrzymywanego w czysto�ci rasy. W dostêpnym
pi�miennictwie jest niewiele informacji na temat prze-
biegu porodów krów mlecznych zacielanych nasieniem
tej rasy, a nie ma wcale wyników dotycz¹cych krzy¿o-
wañ z krajow¹ populacj¹ krów. Szersze wykorzystanie
buhajów BBB do krzy¿owania towarowego mo¿e przy-
czyniæ siê do znacznej poprawy jako�ci ciel¹t mieszañ-
ców, u których najczê�ciej wyra�nie zaznaczone s¹ ce-
chy hipertrofii miê�ni.

Tabela 1 przedstawia rozk³ad ocen przebiegu ociele-
nia w zale¿no�ci od kondycji krowy. Stwierdzono istot-
ny statystycznie (p £ 0,05) wp³yw tego czynnika na
rodzaj porodu. Najwiêkszy odsetek ciê¿kich porodów
(9,5%) stwierdzono u krów, których kondycjê ocenio-
no jako �bardzo dobr¹�. Uzyskane wyniki znajduj¹ po-
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twierdzenie w pracach innych autorów. Wed³ug Nogal-
skiego i wsp. (15), zbyt dobra kondycja powoduje zwiêk-
szenie trudno�ci podczas porodu. Krowy, a zw³aszcza
ja³ówki bêd¹ce w zbyt dobrej kondycji w okresie oko-
³oporodowym, zazwyczaj maj¹ trudne lub nawet ciê¿-
kie porody. Niezale¿nie od odpowiedniego poziomu
bia³ka i energii w paszy istotne znaczenie ma równie¿
zawarto�æ sk³adników mineralnych oraz witamin, co
mo¿e byæ jedn¹ z g³ównych przyczyn zaburzeñ i powi-

k³añ podczas porodu oraz du¿ej liczby padniêæ ciel¹t.
Na przebieg porodu, szczególnie ja³ówek, niekorzyst-
nie wp³ywa nie tylko zbyt dobra kondycja, ale równie¿
zbytnie wychudzenie (15).

Wp³yw wieku krowy charakteryzowanego numerem
ocielenia na rodzaj porodu przedstawiono w tab. 2.
Zale¿no�æ statystyczna nie by³a istotna, ale nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, ¿e w badaniach nie bior¹ udzia³u ja³ówki,
u których czêstotliwo�æ wystêpowania trudnych ocie-

leñ jest 2-3-krotnie wy¿sza ni¿ u wieloródek.
Uzyskane wyniki s¹ pewnym zaskoczeniem,
poniewa¿ wiele badañ jednoznacznie wykaza-
³o, ¿e wiek krów i zwi¹zana z nim kolejno�æ
ocielenia ma istotny statystycznie (p £ 0,01)
wp³yw na czêstotliwo�æ wystêpowania trud-
nych porodów. Trudne ocielenia wystêpuj¹
znacznie czê�ciej u pierwiastek ni¿ u wielo-
ródek (17). G³ówn¹ przyczyn¹ trudno�ci poro-
dowych u pierwiastek jest niedostateczna prze-
stronno�æ kana³u rodnego, a szczególnie jego
zrêbu kostnego. Problemy przy ocieleniach wy-
stêpuj¹ czêsto równie¿ u krów rodz¹cych dru-
gie cielê. Zwi¹zane jest to g³ównie z mniejszym
rozmiarem cia³a i niepe³nym rozwojem szkie-
letu m³odszych krów (5). W hodowli byd³a
miêsnego zaleca siê po³o¿enie najwiêkszego
nacisku na ocenê przebiegu pierwszego poro-
du i �miertelno�æ ciel¹t po pierwszym ociele-
niu, a dane dotycz¹ce porodów ja³ówek i wie-
loródek rozpatrywaæ jako oddzielne cechy (1,
8). Berger i wsp. (6), mimo bardzo ma³ego (zni-
komego) odsetka trudnych porodów u rasy an-
gus (0,8%) zanotowali istotnie wy¿szy udzia³
trudnych porodów u ja³ówek ni¿ u wieloródek.
W zwi¹zku z tym w badaniach w³asnych nie
uwzglêdniono informacji o przebiegu pierw-
szych porodów, gdy¿ wykorzystywanie ja³ówek
do krzy¿owania towarowego z buhajami du-
¿ych ras miêsnych nie jest zalecane i stanowi
do�æ rzadk¹ praktykê.

Tab. 3. przedstawia rozk³ad ocen przebiegu
ocielenia w zale¿no�ci od p³ci urodzonego
cielêcia. Stwierdzono statystycznie istotn¹ za-
le¿no�æ miêdzy p³ci¹ cielêcia a przebiegiem
porodu. Znacznie wy¿szy odsetek trudnych
porodów zaobserwowano przy narodzinach
buhajków. Wyniki badañ w³asnych s¹ potwier-
dzeniem szeroko opisanego i udowodnionego
przez wiêkszo�æ autorów (1, 4, 8, 17) istotne-
go wp³ywu p³ci cielêcia na jako�æ porodu. Jako
g³ówn¹ przyczynê ró¿nic w przebiegu porodu
ciel¹t ró¿nej p³ci, cytowani autorzy podaj¹
wy¿sz¹ masê cia³a rodz¹cych siê buhajków
w porównaniu do cieliczek. Prawdopodobieñ-
stwo wyst¹pienia trudnego ocielenia by³o, wg
cytowanych autorów, 2-3-krotnie wiêksze u ja-
³ówek i 2-krotnie wiêksze u krów starszych
w przypadkach ci¹¿y zakoñczonej urodzeniem
buhajków.

kinnyzC
udoropgeibezrP

1 2 3 4 me³ógO

ajcydnoK
ywork

anzcetatsod
n 67 01 5 0 1 19

% 25,38 99,01 94,5 0 001

arbod
n 94 2 0 1 1 25

% 32,49 58,3 0 29,1 001

arbodozdrab
n 7 4 0 1 1 21

% 33,85 33,33 0 33,8 001

mezaR
n 231 61 5 2 551

% 61,58 23,01 32,3 92,1 001

Tab. 1. Rozk³ad ocen przebiegu ocielenia w zale¿no�ci od kondycji krowy

Obja�nienie: istotno�æ ró¿nic: Chi-kwadrat Pearsona = 19,318, p £ 0,05

kinnyzC
udoropgeibezrP

1 2 3 4 me³ógO

æ�onjeloK
aineleico

2
n 11 1 0 0 1 21

% 76,19 33,8 0 0 001

3
n 73 2 0 1 1 04

% 05,29 00,5 0 05,2 001

ezsladi4
n 38 31 5 1 201

% 73,18 57,21 09,4 89,0 001

mezaR
n 131 61 5 2 451

% 60,58 93,01 52,3 03,1 001

Tab. 2. Rozk³ad ocen przebiegu ocielenia w zale¿no�ci od kolejno�ci
ocielenia krowy

Obja�nienie: istotno�æ ró¿nic: Chi-kwadrat Pearsona = 5,426, zale¿no�æ nie-
istotna

kinnyzC
udoropgeibezrP

1 2 3 4 me³ógO

aicêleicæe³P

akwó³aj
n 46 5 1 0 1 07

% 34,19 41,7 34,1 0 001

kejahub
n 57 11 4 1 1 19

% 24,28 90,21 04,4 01,1 001

mezaR
n 931 61 5 1 161

% 43,68 49,9 11,3 26,0 001

Tab. 3. Rozk³ad ocen przebiegu ocielenia w zale¿no�ci od p³ci urodzo-
nego cielêcia

Obja�nienie: istotno�æ ró¿nic: Chi-kwadrat Pearsona = 3,713, zale¿no�æ istot-
na p £ 0,05
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W tab. 4 przedstawiono rozk³ad ocen prze-
biegu ocielenia w zale¿no�ci od masy cielêcia
przy urodzeniu. Analiza statystyczna wykaza³a
wysoko istotny (p £ 0,01) wp³yw masy cielê-
cia na rozk³ad omawianej cechy. Najwiêcej
ciê¿kich i bardzo ciê¿kich porodów oraz ce-
sarskich ciêæ zanotowano w grupie ciel¹t o naj-
wy¿szej masie przy urodzeniu. Wyniki te po-
twierdzaj¹ opiniê wyra¿an¹ przez wielu auto-
rów, ¿e masa cielêcia przy urodzeniu jest
podstawow¹ cech¹ bezpo�rednio warunkuj¹c¹
jako�æ porodu, a odsetek trudnych ocieleñ
wyra�nie ro�nie wraz z mas¹ urodzeniow¹ cie-
l¹t (6, 8, 13, 14).

W tab. 5 przedstawiono wyniki analizy wa-
riancji dla przebiegu ocielenia krów phf kry-
tych nasieniem buhajów BBB, a w tab. 6 �red-
nie najmniejszych kwadratów (LSM) i b³êdy
standardowe (SE) dla przebiegu ocielenia w za-
le¿no�ci od analizowanych czynników. Wyni-
ki przeprowadzonej analizy wariancji w pe³ni
potwierdzaj¹ wcze�niej przedstawione wyniki
oceny wp³ywu poszczególnych czynników na
rodzaj porodu krów phf krytych nasieniem
buhajów miêsnej rasy belgijsko bia³o-b³êkitnej.

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na
stwierdziæ, ¿e przypadki trudnych ocieleñ
w krzy¿owaniu towarowym z ras¹ belgijsk¹
bia³o-b³êkitn¹ s¹ porównywalne z tymi, jakie
normalnie wystêpuj¹ u byd³a phf utrzymywa-
nego w czysto�ci rasy.

Pi�miennictwo
1. Albera A., Carnier P., Groen A. F.: Definition of a breeding goal for

the Piemontese breed: economic and biological values and their sensi-
tivity to production circumstances. Livest. Prod. Sci. 2004, 89, 66-77.

2. Albera A., Mantovani R., Bittante G., Groen A. F., Carnier P.: Gene-
tic parameters for daily live-weight gain, live fleshiness and bone
thinness in station-tested Piemontese young bulls. Anim. Sci. 2001,
72, 449-456.

3. Arthur P. F.: Double-muscling in cattle. A review. Aust. J. Agric.
Res. 1995, 46, 1493-1515.

4. Bellows R. A., Short G. P., Kitto G. P., Staigmiller R. B., Mac Neil
M. D.: Influence of sire, sex of fetus and type of pregnancy on con-
ceptus development. Theriogenology 1990, 34, 941-954.

5. Berger P. J.: Genetic prediction for calving ease in the United States:
Data, models and use by the dairy industry. J. Dairy Sci. 1994, 77,
1146-1153.

6. Berger P. J., Cubas A. C., Koehler K. J., Healey M. H.: Factors affec-
ting dystocia and early calf mortality in Angus cows and heifers.
J. Animal. Sci. 1992, 70, 1775-1786.

7. Burfening P. J., Kress D. D., Friedrich R. L.: Calving easy and growth
rate of Simmental sired calves. III. Direct and maternal effects.
J. Anim. Sci. 1981, 53, 1210-1218.

8. Carnier P., Albera A., Dal Zotto R., Groen A. F., Bona M., Bittante G.: Genetic
parameters for direct and maternal calving ability over parities in Piedmontese
cattle. J. Anim. Sci. 2000, 78, 2532-2539.

9. Casas E., Keele J. W., Fahrenkrug S. C., Smith T. P., Cundiff L. V., Stone T.:
Quantitative analysis of birth, weaning, and yearling weights and calving difficulty
in Piedmontese crossbreds segregating an inactive myostatin allele. J. Anim. Sci.
1999, 77, 1886-1692.

10. Grobet L., Royo L. J., Poncelet D., Pirottin D., Brouwers B., Riqnet J., Schoeber-
lein A., Dunner S., Menissier F., Massabanda J., Fries R., Hanset R., Georges M.:
A deletion in the bovine myostatin gene causes the doublemuscled phenotype in
cattle. Nature Genetics 1997, 17, 71-74.

11. Hanset R.: Selection problems when antagonistic effects exist between produc-
tion characteristics and calving difficulties. Livest. Prod. Sci. 1981, 8, 291-305.

12. Kambadur R., Sharma M., Smith T. P. L., Bass J. J.: Mutations in myostatin in
double-musceled Belgian Blue Cattle. Genome Res. 1997, 7, 910-916.

13. Laster D. B.: Factors affecting pelvic size and dystocia in beef cattle. J. Anim. Sci.
1974, 38, 496-503.

14. Nix J. M., Spitzer J. C., Grimes L. W., Plyler B. B.: A retrospective analysis of
factors contributing to calf mortality and dystocia in beef cattle. Theriogenology
1998, 49, 1515-1523.

15. Nogalski Z., Klupczyñski J., Miciñski J.: Przebieg porodu, wielko�æ i ¿ywotno�æ
ciel¹t w zale¿no�ci od wymiarów cia³a krów. Rocz. Nauk. Zoot. 2000, 27, 43-57.

16. Przysucha T.: Osobnicze uwarunkowanie przebiegu ocieleñ krów oraz umiê�nie-
nia i ¿ywotno�ci ciel¹t po ojcach rasy piemontese u¿ytkowanych w Polsce i we
W³oszech. Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 162.

17. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Na³êcz-Tarwacka T.: Przebieg porodów krów
w³oskiej rasy piemontese w zale¿no�ci od masy krowy, kolejno�ci i sezonu ociele-
nia oraz p³ci i masy cielêcia. Acta Sci. Pol. Zootech. 2006, 52, 87-94.

18. Reklewska B., Brzozowski P., Szymczykiewicz R.: Calving performance in cows
from rotational crossbreeding. Anim. Sci. Pap. And Rep. 1993, 11, 1, 21-32.

Adres autora: dr hab. Tomasz Przysucha prof. SGGW, ul. Ciszewskie-
go 8, 02-786 Warszawa; e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl

kinnyzC
udoropgeibezrP

1 2 3 4 me³ógO

asaM
yzrpaicêleic

uinezdoru
)gk(

04od
n 16 6 0 0 1 76

% 40,19 69,8 0 0 001

05-14
n 76 5 0 0 1 27

% 60,39 49,6 0 0 001

05>
n 01 5 5 1 1 12

% 26,74 18,32 18,32 67,4 001

mezaR
n 831 61 5 1 061

% 52,68 00,01 31,3 36,0 001

Tab. 4. Rozk³ad ocen przebiegu ocielenia w zale¿no�ci od masy cielêcia
przy urodzeniu

� ic�onneimzo³dór
ymuS

wótardawk
fd inder�

tardawk
F

yworkajcydnoK 353,2 2 0771,1 *79,3

aineleicoæ�onjeloK 4686,0 2 2343,0 11,1 *

aicêleicæe³P 1597,0 1 1597,0 *42,3

yzrpaicêleicasaM
uinezdoru

60,11 2 0825,5 **62,03

Tab. 5. Wyniki analizy wariancji dla przebiegu ocielenia

Obja�nienie: * � zale¿no�æ istotna przy p £ 0,05, ** � zale¿no�æ istotna
przy p £ 0,01

ikinnyzC n MSL ES

yworkajcydnoK

anzcetatsod�1 25 690,1 aa 94570,0

arbod�2 19 022,1 ba 60750,0

arbodozdrab�3 21 385,1 ba 01751,0

aineleicoæ�onjeloK

2 21 380,1 ao 05061,0

3 04 521,1 ao 09780,0

ezsladi4 201 1 552,1 ao 40550,0

aicêleicæe³P
akzcileic 07 001,1 ao 81950,0

kejahub 19 242,1 ao 09150,0

yzrpaicêleicasaM
)gk(uinezdoru

04od 76 090,1 aa 22250,0

05-14 27 960,1 ba 83050,0

05> 12 758,1 ba 82390,0

Tab. 6. �rednie najmniejszych kwadratów (LSM) i b³êdy standardowe
(SE) dla przebiegu ocielenia w zale¿no�ci od analizowanych czynników

Obja�nienie: a, b � zale¿no�æ istotna przy p £ 0,05


