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Problem podniesienia wydajności jest jednym z głównych zagadnień 

w dziedzinie hodowli bydła o mlecznym kierunku użytkowania, gdyż jej 

poziom zasadniczo decyduje o opłacalności hodowli bydła (2, 16, 18, 19, 

23, 27, 35, 36, 38). 

Przeciętna roczna wydajność krów w Polsce, wynosząca 2100 kg 

raleka w chwili obecnej, nie ujawnia możliwości produkcyjnych naszego 
pogłowia, a zwłaszcza nie określa możliwości szczytowych, które mogą 

kyć osiągnięte tylko przez wyhodowanie wysokoprodukcyjnych krów. 

W naszych warunkach można bez popełnienia większego błędu przyjąć, 

że zdolność produkcyjna pogłowia jest wyższa o 1000 do 1500 kg mleka, 

tzn. że każda przeciętna krowa rasy nizinnej czarno-białej w lepszych 

warunkach środowiskowych może dać od 3000 od 3500 kg mleka rocz- 

nie. Jako przykład może służyć wydajność poszczególnych krów (w trze- 

ciej i dalszej laktacji) za rok 1960 i 1961 w RZD Posorty WSR w Olszty- 

nie przedstawiona na wykresie (rys. 1). 

Z wykresu wynika, że poszczególne krowy, nawet o średnim po- 

ziomie wydajności mlecznej, reagowały bardzo poważnym zwiększeniem 

wydajności na polepszenie warunków środowiskowych. Można zatem 

twierdzić, że w przeważającej większości gospodarstw w najbliższym 

okresie decydującą rolę w podniesieniu wydajności mlecznej może 

odegrać polepszenie warunków środowiskowych i prawidłowe rozdajanie 

krów. 

Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że po osiągnięciu wydajności 

3000 kg mleka od krowy rocznie w masowej hodowli — powstanie 

problem pracy hodowlanej, gdyż bez jakościowego doskonalenia pogło- 

wia bydła trudno będzie osiągnąć wyższą wydajność, nawet przy trwałej 

bazie paszowej. 

Tłumaczy się to tym, że przy wydajności do 3000 kg mleka decydu- 

jącym czynnikiem są warunki środowiskowe, a przy wydajności po- 

wyżej 3000 kg mleka dużą rolę odgrywa praca hodowlana, to jest 

jakościowe doskonalenie zwierząt. 

Przy tak pojętej pracy hodowlanej duże znaczenie ma nie tylko za- 

gwarantowanie trwałych warunków środowiskowych, ale niemniej ważne 
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Rys. 1. Wpływ żywienia na wydajność krów w R. Z. D. Posorty 

jest użytkowanie wysokoprodukcyjnych krów, które odgrywają w ho- 

dowli bydła ważną rolę z punktu widzenia: 

1) produkcji cennych rozpłodników; 

2) zapoczątkowania rodzin i linii; 

3) ujawnienia potencjalnych genetycznych możliwości produkcyjnych 

rasy; 

4) sprawdzenia i opracowania metod żywienia, utrzymania i pielę- 

gnacji; 

5) współzawodnictwa z innymi krajami w celu ustalenia rekordów; 

6) bardziej ekonomicznego wykorzystania paszy (zużywają na pro- 

dukcję 1 kg mleka o 10—15% mniej paszy w porównaniu z krowami 

przeciętnymi). 

Toteż bez odchowania i prawidłowego użytkowania wysokoprodukcyj- 

nych krów nie można mówić o hodowli prowadzonej na wysokim po- 

ziornie. | 

Z praktyki hodowlanej wiadomo, że podstawowym warunkiem sy- 

stematycznego podnoszenia wydajności mlecznej jest używanie do roz- 

płodu takich buhajów, których bliżsi przodkowie odnicze: się wyższą 

użytkowością niż średnia dla stada. 

Decydującym więc czynnikiem przy selekcji młodych buhajków jest 

występowanie w rodowodzie wysokoużytkowych zwierząt, gdyż wtedy 

jest większa pewność otrzymania bardziej wartościowego potomstwa.
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Końcowa i ostateczna ocena dziedzicznych właściwości hodowlanych 
buhaja przeprowadzana jest z uwzględnieniem wydajności jego córek. 

W związku z tym w hodowli bydła należy zwrócić szczególną uwagę 
na wysokoprodukcyjne krowy, gdyż przy stosowaniu sztucznej inse- 
minacji tylko one mogą być dobrym materiałem do produkcji roz- 
płodników. 

Zagadnienie prawidłowego odchowu, a zwłaszcza prawidłowego 
użytkowania wysokoprodukcyjnych krów, nie jest u nas należycie doce- 
niane, o czym świadczyć może Dział Hodowli Elitarnej, który w roku 
1962 osiągnął przeciętną wydajność od krowy tylko 3578 kg mleka 

przy zawartości 3,66% tłuszczu. Przy takiej wydajności trudno jest 

spodziewać się, aby hodowla ta mogła dostarczyć zakładom unasieniania 

potrzebnej liczby pełnowartościowych ibuhajów. W tym celu, dla wy- 

równania niedoboru buhajów trzeba importować je z zagranicy (14). 

Historia pracy hodowlanej wskazuje na duży wpływ wysokoproduk- 

cyjnych krów na doskonalenie stad i ras bydła. I tak ma przykład 

w USA (8) w udoskonaleniu wybitnie mlecznej rasy fryzyjskiej, 

a w ZSRR (1) w wyhodowaniu znanej rasy kostromskiej szczególną 
rolę odegrały wysokoprodukcyjne krowy, założycielki cennych linii. 

Wychów i prawidłowe użytkowanie wysokoprodukcyjnych krów, 

szczególnie rekordzistek, pozwala ujawnić szczyt (,„pułap”) potencjal- 

nych możliwości produkcyjnych rasy na określonym etapie doskonalenia. 

Użytkowanie wysokoprodukcyjnych krów pozwala gospodarstwom 

na sprawdzanie i opracowywanie sposobów żywienia, utrzymywania 

i pielęgnowania krów w aktualnych warunkach środowiskowych, za- 

pewniając przez to postęp w hodowli. 

Odchowanie i użytkowanie wysokoprodukcyjnych krów ma duże 

znaczenie dla prestiżu w hodowli na skalę światową. O poziomie ho- 

dowli bydła o mlecznym kierunku użytkowania wnioskuje się nie tylko 

na podstawie średniej wydajności, ale także na podstawie najbardziej cen- 

nego materiału hodowlanego — wysokoprodukcyjnych krów. Z tych 

względów należałoby dążyć do osiągnięcia światowych rekordów w wy- 

dajności: maksymalnej dziennej, maksymalnej życiowej, maksymalnej za 

okres laktacji i średniej rocznej od krowy dla całego stada. 

W okresie powojennym osiągnięto u nas pewien postęp w tym kie- 

runku, o czym mogą świadczyć wyniki pracy hodowlanej nad bydłem 

rasy nizinnej czarno-białej (tabela 1). . 

W tabeli 2 podano najlepsze indywidualne wyniki dla krów rasy ni- 

zinnej czarno-białej wyhodowanych w okresie powojennym. | | 

Hodowla nasza może poszczycić się również dobrymi wynikami w ży- 

ciowej produkcji mleka i tłuszczu u krów.
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Tabela 1 
Wyniki najlepszych obór rasy nizinnej czarno-białej 
  

Przec. |Przeciętnie od krowy | Przec. | Wydaj- 

  

  
    

  

  

  

Lp. Właściciel obory liczba |... % | ność 
krów mleka tłuszczu | tłuszczu | za rok 

1 Dobryszyce PTR 12,4 6555 225,36 3,44 1961 
2  Bujny PTR 17,3 6067 209,49 3,45 1957 
3  Kołuda Wielka IZ 58,5 5842 184,10 3,36 1955 
4  Chyszów PGR 38,2 5638 186,00 3,28 1953 
5  Swierczków OZR 23,7 5626 201,04 3,38 1954 
6 Zator IZ 34,0 5604 204,00 3,65 1959 
7  Cecenowo PGR 67,8 5521 178,00 3,22 1953 
8 Dąbrowa Zduńska PTR 9,2 5498 207,63 3,78 1960 
9 Michałków SK 28,4 5390 199,68 3,70 1960 

10  Przyborówko PGR 47,9 5339 192,20 3,60 1955 
11 Posorty WSR 56,5 5161 197,58 3,83 1961 
12 Blich PTR 20,5 5147 179,90 3,46 1959 
13 Pawłowice IZ 202,9 5137 204,97 3,99 1961 
14  Sinołęka Inst. Sad. 34,4 5130 180,70 3,51 1957 
15  Grudów SGGW 23,7 5121 ° 176,80 3,45 1954 
16 Wiatrowo PGR 62,0 5105 168,80 3,33 1955 
17  Brzyno POHZ 62,6 5088 190,26 3,74 1961 
18 Nakielnica PGR 46,2 5070 191,08 3,77 1961 
19 Łazy POHZ 19,0 5054 176,18 3,48 1958 
20 Kozinice SK 36,5 5039 194,30 3,86 1961 
21 Lipiny POHZ 102,1 5037 169,80 3,37 1958 
22  Zalezno PGR 11,3 5029 167,70 3,34 1957 
23 Lipiny POHZ 30,9 5024 169,80 3,38 1958 

24  Dziarnowo PGR 32,0 5008 183,90 3,67 1956 

Tabela 2 
Rekordzistki rasy nizinno czarno-białej* 

Numer Wydajność w kg Wydajność 
R. Nazwa któwy lic. tłuszczu | mleka za rok 

1 Cecera 615 W 11927 359,0 1953 

2 Mała 354 W 11840 411,7 1952 

3 Kopicha obr. 27 11102 361,4 1954 

4 Dona 9 W 10333 310,0 1953 

5 Fryderyka 3797 W 10287 318,3 1955 

6 Pora 1367 W 10172 361,4 1955 

* W chwili obecnej posiadamy już ponad 40 krów o maksymalnej wydajności rocznej wy- 

noszącej 8000 kg mleka i więcej. 

38 krajowych krów rasy nizinnej czarno-białej dało w ciągu swego 
życia ponad 1800 kg tłuszczu. Wśród nich absolutną rekordzistką była
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krowa ANITA nr lic. 1887 P. W okresie użytkowania dała ona 128 643 kg 
mleka, 4561 kg tłuszczu, 18 cieląt. 

Opracowania i przeanalizowana przez nas ocena wyników użytko- 
wości krów za rok 1957 wskazuje, że w miarę wzrostu wydajności mlecz- 
nej zużycie jednostek owsianych i białka na wyprodukowanie 1 kg 
mleka obniża się (tabela 3). 

Tabela 3 
Zużycie składników pokarmowych paszy na wyprodukowanie mleka i tłuszczu 

przez krowy n. c. b. o różnym poziomie wydajności 
  
  

Wydajność roczna mleka Zużycie paszy na wyprodukowanie 
od kro w k Przec. . 

"> Ś 9, Liczba 1 kg mleka 1 kg tłuszczu 
| kró 

Od— do | Przeciętna | tłuszczu w 

  

  

  

j. o. białko j. o. białko 
a= © 

1000—2000 1898 3,30 4743 1,28 114 38,82 3,476 
2001—3000 2705 3,40 47824 1,22 111 35,86 3,272 
3001—4000 3116 3,67 84276 1,07 106 29,17 2,881 
4001—5000 4346 3,64 5804 0,90 100 24,53 2,762 

5001—6000 5128 3,63 796 0,88 97 24,24 2,672 

6001—7000 6137 3,55 46 0,86 84 24,21 2,366 

7001—8000 7230 3,66 11 0,80 81 22,13 2,241 

Obliczenia wykonane przez J. Kielanowskiego (12) wskazuja, ze 

w miarę wzrostu wydajności mlecznej obniża się także zużycie skład- 

ników pokarmowych na wyprodukowanie 1 kg białka jadalnego (ta- 

bela 4). 

Tabela 4 

Zużycie paszy przez krowy o różnym poziomie wydajności 

użytkowane. .5 i 10 laktacji na produkcję białka 

(wg J. Kielanowskiego, 12) 

. życi na wyprodu- Roczna wydaj- Zużycie paszy ур 

  

  

  

Liczba i jadalnego białka Я ność mleka kowanie 1 kg jadalneg ka 

użytkowania| °, zawartości jednostek białka paszy 
4% tłuszczu | pokarmowych 

2000 23,16 3,48 

3000 17,34 2,28 

5 4000 14,26 2,48 

5000 12,36 2,26 

2000 20,67 3,06 

3000 15,47 2,52 

10 4000 12,78 2,24 

5000 11,14 2,07
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Z. tabeli 3 i 4 wynika, że wysoka wydajność mleczna pozwala na pro- 
dukowanie białka i tłuszczu przy małym zużyciu składników pokar- 
mowych. 

Lepsze wykorzystanie paszy przy produkcji mleka w miarę wzrostu 
wydajności należy tłumaczyć tym, że w ogólnym zużyciu pasz udział 
paszy bytowej zmniejsza się, a paszy produkcyjnej zwiększa (rys. 2). 

  

Pasza bytowa Pasza produkcyjna 

NIŻ, и     

Q 

РИН 46% 
b . 

и EE: 
C 

Rys, 2. Ekonomiczna efektywność wysokiej wydajności 

mlecznej. Wykorzystanie dawki pokarmowej przez kro- 
wę o wadze żywej 550 kg przy różnym poziomie wydaj- 

ności mlecznej: a — 6000 kg, b — 3000 kg, c — 1500 kg 
mleka 

  

      
  

        

Z rys. 2 widać, że zasadnicza różnica w wykorzystaniu paszy między 

wysoko- i niskoprodukcyjną krową polega nie na ilości zużywanej przez 

nie paszy bytowej, lecz na tym, że wysokoprodukcyjna krowa jest zdolna 

wykorzystać więcej paszy wyłącznie na produkcję mleka. 

Badania kosztów produkcji mleka i tłuszczu mleka za rok 1961 

u krów rasy nizinnej czarno-białej w oborze RZD Posorty (średnia 

roczna wydajność wynosiła 5161 kg mleka, przy 3,83% tłuszczu wy- 
kazały, że w miarę wzrostu wydajności mlecznej nakłady związane 

z produkcją mleka w przeliczeniu na jedną sztukę wzrastają, a w prze- 

liczeniu na jednostkę produkcji obniżają się (tabela 5). 

Efekt ekonomiczny użytkowania wysokoprodukcyjnych krów oparty 
jest na tym, że wzrost nakładów jest stosunkowo niski w porównaniu ze 

wzrostem wydajności, w związku z czym przy użytkowaniu takich krów 

powstają oszczędności ma paszy i na innych nakładach związanych 

z produkcją mleka i tłuszczu mleka. | 
Dążeniem hodowli zarodowej bydła rasy nizinnej czarno-białej powin- 

no być osiągnięcie wydajności 5000—6000 kg mleka rocznie od krowy 

przy zawartości 3,8—4,0% tłuszczu. Hodowla ogólnokrajowa w zależności 
cd warunków przyrodniczo-ekonomicznych może zadowolić się roczną
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Tabela 5 
Współzależność pomiędzy poziomem wydajności mlecznej a kosztami produkcji 

mieka i tłuszczu* 
  

  

  

  

  

  

Boczna Przeciętna | Przeciętne roczne wy- Koszty produkcji 
wydajność roczna wy- datki na jedną sztukę w złotych 

mleka od nea dajność w złotych 100 kg mleka| 1 kg tłuszczu 
krowy kg rów mieka [розой w % 
od — do wkg| w % pasza state |Tazem pasza|razem| pasza razem 

          

  

2001—3000 4 2567 1000 3419 2580 5999 1000 133 234 35 61 
3001—4000 4 3491 136,0 4297 2821 7118 1187 124 204 32 52 
4001—5000 19 4735 184,5 5169 3144 8313 1386 109 176 30 48 
5001—6000 13 5541 215,9 5732 3354 9085 151,5 104 164 28 43 

powyżej 
6000 15 6460 251,6 6375 3593 9968 166,2 99 154 27 42 

* Przy obliczaniu kosztów produkcji uwzględniono wartość obornika po 60 zł za tonę oraz 
wartość cielęcia przy urodzeniu — 400 zł. 

wydajnością mleka 3000—4500 kg. Hodowla zarodowa mogłaby wtedy 
dostarczać cennego materiału zarodowego, co zmniejszyłoby do mi- 
nimum konieczność sprowadzania buhajów z zagranicy. Powstaje więc 

pytanie, czy można zwiększyć wydajność mleczną w oddzielnych sta- 
dach krów rasy nizinnej czarno-białej w granicach 5000—6000 kg, 

bez uszczerbku dla stanu zdrowia krów. Stan zdrowia bowiem jest 

czynnikiem, który przede wszystkim powinien być brany pod uwagę 

przy określaniu górnej granicy mleczności. 

W celu uzyskania danych pozwalających na udzielenie odpowiedzi 
na to pytanie, w roku 1958—1959 przeprowadzono doświadczenie na 15 

krowach rasy nizinnej czarno-białej. Krowy podzielono na dwie grupy 

c różnej wydajności, ale analogiczne pod względem wieku, ciężaru 

ciała i terminu ocielenia (tabela 6). 
Tabela 6 

Charakterystyka krów doświadczalnych (średnia za laktację) 
  

Grupy krów) Średnioprodukcyjne (1=7) 

Wysokoprodukcyjne (n = 8) 

|x Ps |= 1s     
  

  

Wskaźniki 

Wydajność mleka (kg) 4420 +396 5622 +411 

Zawartość tłuszczu (%) 3,57 +0,20 3,38 +0,17 

Zywa waga (kg) 610 +22,5 603 +18,4 

Długość laktacji (w dniach) 282 +16 279 +12 

Krowy doświadczalne żywiono indywidualnie według norm J. Popowa 

(20). Żywienie w okresie laktacji było równomierne i dobrze zbilan- 

sowane pod względem jednostek owsianych, białka ogólnego, strawnego 

1 składników mineralnych.
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W okresie laktacji badano pośrędnią przemianę materii u krów na 
podstawie wskaźników krwi. Krew do analizy pobierano z żyły jarz- 
mowej co miesiąc o tej samej porze dnia (o godzinie 13,00). Określono 
przy tym takie wskaźniki krwi (tabela 7), które pozostają w związku 
z wydajnością mleka i zawartością tłuszczu w mleku, a na których 
podstawie można sądzić o stanie fizjologicznym zwierząt (2, 4,5, 7, 9, 
13, 15, 28, 29, 30, 40, 41). 

Tabela 7 
Średnie wskaźniki przemiany materii oraz wskaźników fizjologicznych w okresie 

laktacji u krów n. e. b. o różnym poziomie wydajności mlecznej 

a Grupa Średnio- Wysoko- 
| ИО produkcy jna| produkcyjna| Różnica 

LLL | (n— 7) M=8)_ | (c — 2,) 
Wskaźniki DR | x, | Ss х, | 5 

  
  

  —_ Sr 

  

  

  

  

    

I. Krew 

1. Biatko surowicy krwi w procentach: 

a) ogólne 7,60+0,121 7,63+0,496 +0,03 

b) frakcja albumin 4,74+0,561 4,5940,496 —0,15 
c) frakcja globulin 2,87+0,415  3,07+0,298  --0,30** 

2. Morfologiczny obraz krwi: 

a) erytrocyty w mm (w mln) 5,7+0,185 6,2+0,197 -+0,5** 

b) leukocyty w mm? (w mln) 7,2+1,010 7,541,250 +103 

c) hemoglobina (w %) 57,343,987 56,2+4,152 —1,1 

3. Aktywność katalazy krwi 5,64-0,201 5,29+0,197  —0,35** 

4. Rezerwa alkaliczna krwi (w rag %) 382+22,328 368418501 —14,0** 

II. Fizjologiczne wskaźniki: 

a) tętno na minutę - 75,6+5,920 77,345,217 -+1,7 

b) oddech na minute 28,3+2,690  29,2+3,879 +0,9 
c) temperatura per rectum 38,740,157  38,7+0,226 0 

* — statystycznie istotna przy prawdopodobieństwie na poziomie P < 0,05 

** — statystycznie istotna przy prawdopodobieństwie na poziomie Р < 0,01. 

Uzyskane wyniki (tabela 7) wskazują, że wysoka wydajność mleczna 

wywołuje duże naprężenie fizjologiczne organizmu, trwające przez cały 

okres laktacji. 

Procesy oksydo-redukcyjne i przemiana białkowa były u krów wy- 

sokoprodukcyjnych na wyższym poziomie niż u krów średnioproduk- 

cyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie badane wskaźniki krwi, 

a także tętno, liczba oddechów oraz temperatura ciała zarówno u krów 

średnioprodukcyjnych, jak i u wysokoprodukcyjnych znajdowały się 

w okresie laktacji w granicach normy fizjologicznej. Pozwala to na 

stwierdzenie, że wysoka wydajność mleka (5000—6000 kg), przy właś-
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ciwym żywieniu i utrzymaniu, nie zakłóca normalnego stanu fizjologicz- 
nego krów rasy nizinnej czarno-białej, Z tego względu krowy wy- 
sokoprodukcyjne powinny być otoczone szczególną opieką; przede 
wszystkim należy żywić je racjonalnie i prawidłowo pielęgnować. Jak 
wskazują otrzymane przez nas wyniki, a także wyniki innych badań 
(1, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 39) tylko 
w sprzyjających warunkach środowiskowych krowy takie mogą być 
długo użytkowane, zachowując dobrą płodność i dużą wydajność oraz 
dostarczając cenmego pełnowartościowego potomstwa. | 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego chowu i użyt- 
kowania wysokoprodukcyjnych krów jest dokładne poznanie ich indy- 

widualnych właściwości i traktowamje ich z uwzględnieniem tych wła- 
ściwości. Krowy średnio-, a zwłaszcza niskoprodukcyjne, nie wymagają 

indywidualnego traktowania, gdyż wydajność ich jest uwarunkowana 
głównie czynnikami o charakterze środowiskowym. 

Dla szybkiego podniesienia wydajności mlecznej krów w wartościo- 
wych stadach (w granicach 5000—6000 kg mleka rocznie od krowy) 

trzeba jednocześnie ze stworzeniem sprzyjających warunków środo- 

wiskowych prowadzić pracę nad ich doskonaleniem; należy poprawiać 
budowę ciała, wzmacniać konstytucję i zdrowie, kojarzyć w miarę moż- 

liwości najlepsze osobniki między sobą, i co jest szczególnie ważne — 

przekształcać kombinowany typ użytkowania bydła w kierunku mlecz- 

nej użytkowości (typ mleczny umięśniony). Na podstawie szerokiej 

praktyki hodowli bydła w ZSRR (2) i w USA (8) można wnioskować, że 

kombinowany typ użytkowania z przewagą cech mięsnych utrudnia 

uzyskanie dużej wydajności mlecznej. Nadmierna ilość tłuszczu w orga- 

nizmie krowy hamuje i ogranicza wytwarzanie mleka, a także zmienia 

typ przemiany materii w kierunku właściwym rasom o użytkowości 

mięsnej. Do podobnego wniosku dochodzi profesor Wł. Szczekin-Krotow 

(26) analizując wyniki selekcji bydła prowadzonej w ostatnich latach 

przez Fryzyjski Związek Hodowców Bydła w Holandii. Celem selekcji 

było osiągnięcie dużej mleczności o wysokiej zawartości tłuszczu w mle- 

ku, z jednoczesnym osiągnięciem dobrej mięsności. W rezultacie tej 

selekcji wystąpiły jednak pewne objawy ograniczenia wzrostu wy- 

dajności mleka i przejawiły się tendencje do obniżenia zawartości tłusz- 

czu w mleku. 

Na podstawie przytoczonych materiałów można wyciągnąć następujące 

dla praktyki wnioski: 

1. Założenia genetyczne naszego bydła przy obecnie stosowanych 

metodach żywienia i utrzymania nie są w pełni ujawnione. Podstawo- 

wym badaniem byłoby więc tu poprawienie warunków środowiska 

i prawidłowe użytkowanie krów.
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2. Krowy wysokoprodukcyjne w porównaniu z krowami średniopro- 

dukcyjnymi lepiej wykorzystują paszę dla produkcji mleka i tłuszczu 

w mleku. W związku z tym koszty produkcji mleka i jego składników 

u krów wysokoprodukcyjnych są znacznie niższe. 

3. Przy prawidłowym żywieniu i odpowiednim pielęgnowaniu po- 

średnia przemiana materii i fizjologiczne wskaźniki u krów wysoko- 

mlecznych utrzymują się w granicach normy, krowy przy tym nie 

jałowieją i dają potomstwo dobrej jakości. 

4. Tylko przez prowadzenie badań w zakresie żywienia, pielęgnacji 

krów wysokomlecznych, i ich właściwości fizjologicznych, przez pra- 

widłowo prowadzoną pracę hodowlaną w Dziale Hodowli Elitarnej i sy- 

stematyczne wyróżnianie cennych sztuk z pogłowia miejscowego do 

celów hodowlanych będziemy w stanie ograniczyć import buhai do spo- 

radycznych wypadków, tyllko dla odświeżenia krwi przy wyprowadzaniu 

nowych linii. Import ten, niestety, jest jeszcze dziś głównym źródłem 

naszego postępu hodowlanego, szczególnie w rasie nizinnej czarno-białej, 

dlatego też w pracy hodowlanej nad doskonaleniem naszego pogłowia 

trzeba bardziej zdecydowanie oprzeć się na buhajach pochodzenia krajo- 

wego łączących wysoką wydajność mleczną z wysoką zawartością tłuszczu 

i białka mleka. 
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