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OPTYMALNY OKRES UŻYTKOWANIA KRÓW MLECZNYCH 

W STADACH SELEKCJONOWANYCH 

Ogólny postęp hodowlany w populacji bydła mlecznego składa się z 4 

części, a mianowicie z postępu hodowlanego osiągniętego w wyniku: 

1) selekcji buhajów przeznaczonych na ojców młodych buhajów, 
2) selekcji buhajów przeznaczonych na ojców krów, 
3) selekcji krów przeznaczonych na matki buhajów, 
4) selekcji krów przeznaczonych na matki krów. 
Z badań Robertsona i Rendela (1950) wynika, że część pierwsza dostar- 

cza 43% ogólnego postępu hodowlanego, druga — 18%, trzecia — 33%, 
a czwarta — 6%. Badania Skjervolda (1963) oraz Skjervolda i Langholza 

(1964), dotyczące optymalnego użytkowania buhajów w zakładach sztucz- 
nego unasieniania, również wskazują, że największy postęp uzyskuje się 
w wyniku selekcji buhajów przeznaczonych na ojców młodych buhajów, 
a najmniejsze znaczenie ma selekcja krów przeznaczonych na matki mło- 
dych krów; rola tego ostatniego składnika jest nieco większa, gdy wyko- 

rzystanie buhajów nie jest optymalne. 
W przeciętnej oborze hodowca nie ma wpływu na pierwsze trzy skład- 

niki postępu hodowlanego, gdyż selekcję buhajów i krów przeznaczonych 
na matki buhajów wykonuje się poza oborą. W gestii takiego hodowcy po- 

zostaje jedynie czwarty składnik — postęp hodowlany, uzyskiwany z se- 

lekcji krów przeznaczonych na matki krów. Omówieniu tego składnika 
ogólnego postępu hodowlanego poświęcona jest niniejsza praca. 

Metoda 

Rozpatrzony zostanie następujący model pracy selekcyjnej. W oborze 

Uzytkuje sie krowy do ukończenia t laktacji. Co roku w wyniku selekcji 
wybier a się pewną ilość krów, których potomstwo ma zastąpić krowy wy- 
eliminowane ze stada. Wybór nie oznacza eliminowania ze stada krów nie 

wybranych. Krowy nie wybrane nadal zostają w stadzie, ale ich potom- 
stwo zostanie ze stada usunięte. Potomstwo krów wybranych ma zastąpić 

krowy wyeliminowane ze stada na skutek śmierci lub innych czynników 
Pozaselekcyjnych.
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W danej oborze będzie kilka grup krów: grupa krów z ukończoną 

pierwszą laktacją, grupa krów z 2 laktacjami, grupa z 3 laktacjami, itd. 

Z grupy k-tej (tj. z grupy krów z k laktacjami) wybiera się pewną liczbę 

krów, które mają zostać matkami córek przeznaczonych na odnowienie 

(remont) stada. Wyboru dokonuje się na podstawie średniej wydajności 

k laktacji krowy, tzn. wybiera się pewną ilość krów o największych śred- 

nich wydajnościach. Przy takim systemie selekcji genetyczna różnica se- 

lekcyjna dla k-tej grupy, wyrażona w jednostkach genetycznego standar- 

dowego odchylenia, określona jest wzorem: 
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G,=r,"—; “У kh 
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gdzie: 

rk — korelacja między średnią k wydajności krowy a jej wartością 

hodowlaną; | 

Pk — frakcja zatrzymanych do hodowli zwierząt; 

Zk — rzędna krzywej normalnej w punkcie brakowania zwierząt 

k-tej grupy; 
h? — odziedziczalnosé cechy; 

r — powtarzalność cechy. 

  

Współczynnik ry jest miernikiem dokładności selekcji, a ułamek 

jest miernikiem intensywności selekcji. Pk 
Dokładność selekcji będzie tym większa, im więcej laktacji ukończyła 

krowa. Intensywność selekcji krów nie może zmieniać się w sposób do- 

wolny. Chcąc utrzymać tę samą liczebność stada, co roku do stada należy 

wprowadzać w zasadzie jednakową liczbę krów — na miejsce krów usu- 

niętych. Ze względu na niski stopień reprodukcji liczba potomstwa (spo 

śród którego wybierze się młode zwierzęta do stada) jest dość sztywna 

i niewielka. Toteż frakcja zwierząt zatrzymanych do reprodukcji nie może 

się zbytnio zmieniać. 

O ile ogólna frakcja zatrzymanych krów musi być stała, o tyle 

frakcje w poszczególnych grupach mogą się zmieniać w dość szerokim 

zakresie, będąc ograniczone tylko ogólną liczbą zwierząt zatrzymanych 
(np. można wybrać dużą liczbę zwierząt z grup o małej liczbie laktacj! 
i mało z grup o dużej liczbie laktacji — lub odwrotnie). 

Wielkość p, jest równa: 

n pk = (1) 

Nk 
gdzie: 

№к‹ — liczba krów z ukończoną (w danym roku) k-tą laktacją; 
ny — liczba krów zatrzymanych, tzn. liczba krów, których potomstwo 

ma być użyte do hodowli (wprowadzone do stada).
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Nie każdy potomek od n„ krów dojdzie do pierwszej laktacji. Połowa 

potomków będzie buhajami, część padnie lub w inny sposób zostanie usu- 

nięta ze stada. Przyjmuje się za Rendelem i Robertsonem (1950), że sto- 

sunek liczby potomków, które dojdą do 1 laktacji (sk) do potomków uro- 

$ 
dzonych (n,„) wynosi B = — = 0,4, czyli: 

Пк 

Ss, = Bn, (2) 

W kolejnych laktacjach liczba krów będzie się zmniejszać. Funkcja 
określająca to zmniejszanie się oznaczona zostanie przez ax. Jej wartości 

będzie się określać ze wzoru: 

Q, — —, (3) 

gdzie: 

N = N oznacza liczbę krów z ukończoną pierwszą laktacją. 
Łączna liczba wybranych potomków z poszczególnych grup musi być 

t 

równa N, czyli > S, = N. Wykorzystujac wzory (1—3) uzyskuje sie: 
k=1 

Sk = BN pk ak, 
a zatem 

t t 
У S4=BN); p,a,=N 
k=1 k=1 

Po podzieleniu obu stron rownania przez BN otrzymuje sie: 

у ——2,5 (4) p,a, = —=2, 4 
a kk B 

Wzór powyższy pokazuje warunek, jaki muszą spełniać frakcje krów 

wybranych z poszczególnych grup. 
Rendel i Robertson (1950) wykazali, że postęp hodowlany na 1 rok 

użytkowania, uzyskany w wyniku selekcji wykonanej na podstawie kilku 
kryteriów (np. produkcji przodków, własnej, potomstwa, itd) jest równy: 

— Dx (5) 

dT, 
Sdzie Gy oznacza genetyczną różnicę selekcyjną w grupie zwierząt se- 

lekcjonowanej na podstawie k-tego kryterium; Tk oznacza odstęp pokoleń 

w k-tej grupie,, tzn. wiek rodzica w chwili urodzenia się potomka. Wzór 
Powyższy jest również prawdziwy, gdy selekcję wykonuje się w oddziel- 

nych grupach (np. wiekowych) zwierząt, nawet na podstawie tego samego 

  

AG
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kryterium. Zakłada on także, że wkłady poszczególnych grup w następne 

pokolenie są jednakowe. 

Aby uzyskać łączny postęp hodowlany na 1 rok użytkowania dany 

wzorem (5), należy obliczyć sumy genetycznych różnice selekcyjnych i od- 

stępów pokoleń dla wszystkich t grup. Ponieważ jednak wkład poszcze- 

gólnych grup w strukturę przyszłego pokolenia nie jest jednakowy (Sk 

dla różnych k są różne), zamiast zwykłych sum należy wziąć sumy wa- 

żone, przy czym wagami będą sh. A więc: 

Z г. 

DG = № $кТк —=ВМУр,а, тк —=ВМУа, т, 2, 
р К К 

Odstęp pokoleń określa się jako wiek rodziców (w omawianym przy- 

padku matki) w chwili urodzenia się potomka. Jeśli przyjąć, że pierwsze 

wycielenie krowy następuje w wieku 2, 4 lat (około 29 miesięcy), a każde 

następne w odstępach rocznych, wtedy odstęp pokoleń dla k-tej grupy 

będzie wynosił: 2,4+(k-1) = 14+k (k=1,2, ...... ,t). 

Stad: 

1,4 

B 

  

D7. = Lis, = BN | + Yka,P,| 

Ostatecznie, ogólny postęp hodowlany na 1 rok użytkowania, określony 

w jednostkach genetycznego standardowego odchylenia, wyraża się 

wzorem: 

AG= Ż dk Ty Żk 

3,5 + ka, p, 
  

(6) 

przy warunkach (4). 

Wyprowadzony wyżej wzór na ogólny postęp hodowlany został użyty 
do określenia najefektywniejszego sposobu prowadzenia selekcji w sta- 

dzie krów, tzn. określenia takich frakcji py w poszczególnych grupach 
krów, które zapewniłyby maksymalny postęp hodowlany. Rozpatrzono 

różne długości użytkowania krów: od 3 do 8 laktacji, tzn. przyjęto, że 

= 3, lub 4,...... lub 8. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów pa” 

rametrów genetycznych: odpowiadających wydajności mleka (12 = 0,3 
i r=0,5) i odpowiadających zawartości tłuszczu w mleku (h* = 0,5 

р т = 0,7) oraz dla dwóch wariantów a,. Pierwszy z nich zakłada szyb” 

sze tempo zmniejszania się liczby krów wraz z wiekiem, drugi zaś Za” 

kłada wolniejsze zmniejszanie się liczby krów. Wartości a, dla pierwszego 

wariantu obliczone zostały na podstawie sugestii Rendela i Robertson? 
(1950), natomiast wartości dla drugiego wariantu zostały obliczone na 
podstawie struktury wiekowej obory PSK w Racocie. Wielkości ax przed”
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stawia tabela 1. Procedura obliczeniowa polegała na obliczaniu wartości 
NG (wzór 6) dla różnych kombinacji wartości p,. przy zachowaniu wa- 
runków (4). 

  

  

  

Tabela 1 

Wartości a, dla wariantów Iż II 

k 

1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 

Wariant II 1,00 0,83 0,69 0,58 0,39 0,26 0,17 0,11 
Wariant I 1,00 0,90 0,83 0,65 0,51 0,36 0,25 0,16 

Omówienie wyników 

Optymalne frakcje zwierząt wybranych do hodowli okazały się bardzo 
podobne zarówno dla cechy w mniejszym stopniu odziedziczalnej (mleko), 
jak i w większym stopniu odziedziczalnej (zawartość tłuszczu). Dlatego 
trakcje przedstawiono w tych samych tabelach. Tabela 2 zawiera kombi- 
nacje frakcji p, (po 3 najlepsze kombinacje) dla poszczególnych wartości t 
dla wariantu I wielkości ак, а tabela 3 — te same dane dla II wariantu 
wielkości a,. Tabela 4 pokazuje strukturę wiekową stada liczącego 100 
krów, przy różnej długości użytkowania krów oraz podaje liczby osobni- 
ków w poszczególnych grupach wiekowych selekcjonowanych w celu 
osiągnięcia najwyższego postępu hodowlanego liczonego na 1 rok użytko- 
wania. Tabela ta zawiera również oczekiwany postęp w produkcji mleka. 
Był on obliczony przy założeniu, że średnia produkcja stada wynosi 
3000 kg mleka oraz że genetyczne standardowe odchylenia tej cechy sta- 
nowi 10% średniej, czyli 300 kg. 

Z tabel 2i3 wynika, że selekcja w grupach zwierząt starszych powinna 
być intensywniejsza niż selekcja zwierząt młodszych; przy łagodniejszym 
Ubywaniu (wraz z wiekiem) krów ze stada (II wariant — tab. 3) selekcja 
krów starszych jest intensywniejsza niż przy szybszym ubywaniu (I wa- 
riant — tab. 2). Oznacza to, że chcąc uzyskiwać duży postęp hodowlany, 
Odnowienie stada należy dokonywać przede wszystkim potomstwem krów 

młodych (z ukończoną 1, 2, 3 laktacją). 

„Jeśli weźmie się jeszcze pod uwagę, że grupy krów starszych są znacz- 
_ Mie mniej liczne niż grupy krów młodszych — wpływ tych ostatnich na 
Postęp hodowlany uzyskiwany w wyniku selekcji jest wyraźniejszy. Wi- 
dać to z tabeli 4, która pokazuje, że potomstwo krów najstarszych (z 6—8 
laktacjami) stanowi około 10%, a potomstwo krów z ukończoną 1 lak- 
tacją — 30% i więcej potomstwa wszystkich hodowlanych krów.
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Tabela 2 

Oczekiwany postep hodowlany na 1 rok uzytkowania i frakcje (wyrazone w %) 

zwierząt selekcjonowanych w poszczególnych grupach wiekowych 

I wariant wartości ak 
  

  

      

  

            
  

  

  

  

  

  

Długość Postęp hodowlany Grupa wiekowa (liczba ukończonych laktacji) 

użytkowa- 9 
nia (lakt.) mleko tłuszczu 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,087 0,104 0 70 60 #55 50 50 50 50 
8 0,087 0,104 80 60 60 55 50 50 50 50 

0,085 0,102 80 70 45 55 50 50 50 50 

0,088 0,105 80 70 60 55 50 50 50 

7 0,087 0,105 70 70 70 50 50 50 50 

0,087 0,105 70 70 60 70 50 50 50 

0,084 0,101 80 70 70 55 50 50 

6 0,084 0,101 80 70 60 70 50 50 

0,084 0,100 70 70 70 70 50 50 a 

0,077 0,092 80 75 75 70 50 

о 0,075 0,090 80 45 60 70 15 

0,075 0,090 80 75 70 50 75 

0,058 0,070 90 85 70 70 

4 0,057 0,069 80 85 90 70 

0,057 0,069 80 85 90 85 

3 0,005 0,006 100 95 100 
ee 

Wartości postępu hodowlanego (kolumny 2i 3 w tab. 2 i 3) dla procen- 

towej zawartości tłuszczu są wyższe niż dla wydajności mleka, co jest 

oczywiste, gdyż odziedziczalność pierwszej cechy jest wyższa niż odziedzi- 

czalność drugiej cechy. 

Dla obu cech postęp hodowlany jest wyższy przy łagodniejszym tem” 

pie usuwania krów ze stada (tab. 3) niż przy ostrzejszym (tab. 2). Tłuma” 

czy się to tym, że przy łagodniejszym tempie brakowania co roku wprowó” 

dza się do stada mniej krów niż w drugim przypadku, a zatem można Za” 

stosować ostrzejszą selekcję wobec wprowadzonego do stada materiału: 

Wynika stąd, że usuwanie ze stada krów o bardzo niskiej wydajności 

z punktu widzenia postępu hodowlanego nie jest prawidłowe. Poprzez 

takie postępowanie wprawdzie podwyższa się średnią produkcję daneg” 

pokolenia, ale też tempo zmniejszania się liczebności w poszczególnych 

grupach wiekowych staje się ostrzejsze, przez co postęp hodowlany jest 

mniejszy. Inaczej można powiedzieć, że kosztem podwyższenia średnie! 

wydajności stada w danym pokoleniu rezygnuje się z wyższej wydajność 
w pokoleniach następnych.
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Tabela 3 

Oczekiwany postęp hodowlany na 1 rok użytkowania i frakcje (wyrażone w %) 

zwierząt selekcjonowanych w poszczególnych grupach wiekowych. 

II wariant wartości a. 
  

  

          

    

  

  

  

  

  

  

Długość Postęp hodowlany Grupa wiekowa (liczba ukończonych laktacji) 

użytkowa- о | 
nia (lakt.) mleko tłuszczu 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,104 0,124 70 55 60 45 40 40 30 30 
8 0,104 0,123 70 65 50 45 40 40 30 30 

0,104 0,121 60 65 60 45 40 40 30 30 

0,104 0,124 70 65 60 45 40 40 30 
1 0,104 0,123 10 55 60 45 40 55 30 

m 0,104 0,123 70 65 50 45 40 55 30 

0,100 0,120 70 70 60 45 40 55 

6 0,100 0,119 70 70 60 60 40 40 

0,100 0,119 80 70 60 45 40 40 

0,092 0,111 70 70 60 60 60 

5 0,092 0,111 80 70 60 60 40 

m 0,092 0,110 80 70 60 45 60 

0,075 0,091 80 80 75 60 
4 0,074 0,089 80 80 60 75 

_ 0,074 0,089 90 90 60 60 

0,030 0,036 90 90 95 
3 0,029 0,035 100 90 85 

0,028 0,034 90 100 85 
  

  

Porównując postęp hodowlany dla różnych długości użytkowania (t) 

krów widać, że postęp ten jest minimalny przy użytkowaniu krów do 

ukończenia 3 laktacji (tzn. gdy usuwa się ze stada wszystkie krowy z ukoń- 

czoną 3 laktacją). Następnie postęp ten rośnie w coraz wolniejszym tem- 

pie i przy użytkowaniu krów do ukończenia 7 laktacji przyjmuje wartość 
maksymalną. Dla 8 laktacji nie jest on już większy, a dla I wariantu war- 
tości a, jest on nawet nieco mniejszy niż dla 7 laktacji (0,087 i 0,088 dla 
mieką oraz 0,104 i 0,105 dla tłuszczu). Z tej tendencji należałoby wnio- 
skowąć, że ze względów genetycznego doskonalenia nie powinno się zbyt- 
Nio skracać okresu użytkowania krów. Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę, że 

Począwszy od 6 laktacji wydajność krowy maleje, jako optymalną długość 
użytkowania krowy należałoby przyjąć wiek do ukończenia 6—7 laktacji. 

Dla takiego okresu uzytkowania, w remoncie stada potomstwo uzyskane 

od krów z ukończoną pierwszą laktacją, 2 laktacją, itd. aż do 6 laktacji 

1 Postępy Nauk Rolniczych



98 B. Żuk 
  Muj 

powinno stanowić w przybliżeniu odpowiednio: 30, 25, 20, 12, 8, 5 pro- 
cent stada. 

Tabela 4 

Struktura wiekowa i ilości zwierząt selekcjonowanych dla stada liczącego 100 krów 

oraz postęp hodowlany w wydajności mleka na 1 rok użytkowania (a — liczebność 

grupy, b — liczba zwierząt selekcjonowanych). 
EE 

  

                      
  

Grupa wiekowa (liczba ukończonych laktacji) 

Długość Postęp 
użytkowa- hodowlany 1 2 3 4 5 6 7 8 
nia (lakt.) (kg) sm | 

a b a |b a b a b a |b a | b a|b a jb 

I wariant wartości ak 

8 26,1 25 18 21 15 17 10 14 8 10 5 6 3 4 2 3 1 

7 26,4 26 21 21 15 18 11 15 8 10 5 6 3 4 2 

6 25,2 27 22 22 15 18 13 16 9 10 5 7 3 

5 23,1 29 23 24 18 20 15 16 11 11 5 

4 17,4 32 29 27 23 22 15 19 13 

3 1,5 40 40 33 32 27 27 

II wariant wartości ак 

8 31,2 21 15 19 11 18 11 14 6 11 4 8 3 5 1 4 1 

7 31,2 22 16 20 13 18 11 14 6 11 4 8 3 6 : 

6 30,0 24 17 21 15 20 12 15 7 12 5 8 4 

5 27,6 26 18 23 16 21 13 17 10 13 8 
4 22,5 30 24 27 22 24 18 19 12 

3 9,0 37 33 33 30 30 29 
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