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Z płodnością bydła ściśle wiąze się wydajność mleczna, ilość mię

sa oraz właściwy remont stada. Płodność warunkuje szereg czynników. 
Dokładne poznanie tych czynników umożliwia pełne wykorzystanie po
tencjału rozrodczego zwierząt [1,3,5,6.J. Celem więc podjętych badań 
była ocena płodności krów zarodowych rasy pe i mieszańców pe x de, 
użytkowanych w gospodarstwach indywidualnych regionu nowosądeckiego. 

MATERIAŁ I METODA 

Badaniami objęto po 110 krów rasy pe i pe x de, wpisanych do księ
gi głównej. Krowy były użytkowane w latach 1972-1982 w gospodarstwach 
indywidualnych. U krów rasy pe analizowano 591 okresów międzywycie
leniowych (MW) i międzyciążowych (MC), a u mieszańców pe x de - 550. 
Oceny płodności dokonano na podstawie struktury okresów MW i MC oraz 
długości okresów MW i MC w zależności od sezonu ~rodzenia krów, wie
ku przy pierwszym wycieleniu i długości użytkowania. Wyniki badań 
opracowano dostosowanymi metodami statystycznymi [7]. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADm 

Okres międzywycieleniowy - z ekonomicznego punktu widzenia - to 
najlepszy wskaźnik płodności. Skracanie okresu MW do możliwości fi
zjologicznych krowy pozwala na uzyskanie wysokiej produkcji mleka 
i większej liczby cieląt w całym okresie użytkowania. 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że u krów rasy pe 44,2%, 
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a u krów rasy pe x de 40,7% okresów MW wykazywało długość do 365 dni 

Poza górną granicą klasyfikacji (>440 dni) mieściło się 16,5% anali
zowanych okresów u krów rasy pe i 21,5% u mieszańców (tab. 1). 

T a b e 1 a 1 

Struktura okresów międzywycieleniowych (MW) 
krów rasy pe i pe x de 

pe pe X 
Długość o.kresu MW, % liczba liczba 

dni obserwacji obserwacji 

do 365 261 44,2 224 
366-375 51 8,7 51 
376-400 88 14,9 82 
400-440 93 15,7 75 

> 440 98 16,5 118 

Razem 591 100 550 

de 

% 

40,7 

9,3 
14,9 
13,6 
21,5 

100 

T a b e 1 a 2 

Struktura okresów międzyciążowych (MC) 
krów rasy pe i pe x de 

Długość okresu MC, pe pe X 

liczba % liczba 
dni obserwacji obserwacji 

do 30 21 3,5 20 
31-60 114 19,3 82 
91-120 102 17,2 104 

121-150 71 12,0 60 
151-180 40 6,8 38 

> 180 73 12,4 88 

Razem 591 100 550 

de 

% 

3,7 
14,9 
18,9 
10,9 
6,9 

16,0 

100 

W strukturze okresów międzyciążowych więcej wyników w granicach 
optymalnych stwierdzono u krów rasy pe. Cechą charakterystyczną obu 
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grup rasowych krów jest podobna ilojć obserwacji w przedziale do 
30 dni (tab. 2). 

Rasa krów nie miała istotnego wpływu na długość okresu MW, nato
miast krowy rasy pe wykazywały krótszy o około 11 dni (P(0,05) 
okres MC. Większą zmienność badanych cech stwierdzono u mieszańców 
(tab. 3). Z badań Dymnickiego [2] wynika, że krowy rasy pe utrzy
mywane w oborach państwowych cechowały dłuższe - średnio o 6 dni, 
okresy międzyciążowe w porównaniu z rasą pe x de, 

T a b e l a 3 

Grupa 
rasowa 

pe 

pe x de 

Wpływ pory urodzenia krów na długość okresów 
międzywycieleniowych (MW) i międzyciążowych (MC) 

Pora 

urodze
nia 

w 
L 

J 

z 

w 
L 

J 

z 

X 

387,5a 
400,3b 
394,6c 
387,6d 

392,4 

404,3a 
396,8b 
408,5c 
394,0d 

394,7 

MW 
s 

80,3 
78,4 
70,3 

111, 3 

64,0 

137,3 
64,6 
94,6 
85,7 

123,8 

V 

20,7 
19,6 
17,8 
29,4 

I 

X 

106,3a 

118,5 
112,5b 
105,7c 

16,3 109,3d 

33,9 129,9a 
16,3 113,6 
23 , 1 1 20, 8 b . 

21,7 112,9c 

31, 4 120, 1 d 

MC 
s 

77,6 
78 ,8 

70,9 
73,4 

72, 1 

90,9 
71,3 
90, 1 

87,9 

86,2 

W - wiosna, L - lato, J - jesień, Z - zima. 

V . 

73,0 
66,5 
63,0 
69,4 

65,9 

70,0 
62,7 
74,6 
77,8 

71,8 

Średnie oznaczone tymi samymi literami wykazują istotne różnice 

przy P ~ 0,05. 

Znaczny wpływ na płodność badanych krów miała pora urodzenia. Is
totnie krótsze okresy MW i MC wykazywały krowy rasy pe urodzone wios
ną, jesienią i zimą (P~ 0,05). Urodzenia letnie krów rasy pe x de 
były korzystniejsze dla okresów MW, natomiast nie miały wpływu na 
długość okresu MC (tab, 3). 
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Zdaniem wielu autorów [1,4,8.J płodność krów związana jest z wie
kiem przy pierwszym wycieleniu. Stwierdzono, że najlepszą płodnoś
cią charakteryzowały się krowy obu grup rasowych, cielące się po 
raz pierwszy między 22 a 30 miesiącem życia. U krów rasy pe większa 
liczba optymalnych okresów MW i MC przypadała w przedziale wiekowym 
28-30 miesięcy, a dla krów rasy pe x de 22-24 miesiące. Opóźnienie 

wieku przy pierwszym wycieleniu (>30 miesięcy) wydłużało okres MW 
> 400 dni , a MC > 120 dni. 

Płodność krów zmienia się również z wiekiem. U starszych zwykle 
spada [.2,Li.]. U krów rasy pe okres MW i MC utrzymywał się na zbliżo
nym poziomie od pierwszej do czwartej laktacji, w piątej osiągnął 
szczyt, a następnie wyraźnie się skracał do 8 laktacji. Natomiast 
u krów rasy pe x de badane cechy zmieniały się w kolejnych lakta
cjach (rys. 1). W wieku 8-9 lat płodność obu grup rasowych była 
zbliżona do płodności krów 4-5-letnich. Jednakże u starszych krów 
rasy pe stwierdzono więcej krótszych okresów MW i MC, co wskazuje 
na zachowanie dobrego zdrowia i wysokiej płodności przez długi okres 
użytkowania. 
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Rys. 1. Długość okresów MW i MC w kolejnych laktacjach 



PŁODNOŚĆ KRÓW ZARODOWYCH 

WNIOSKI 

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące spostrzeżenia: 
- krowy rasy pe wykazują krótszy - średnio o około 11 dni 

(P~0,5) okres międzyciążowy. 
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- krowy rasy pe urodzone wiosną, jesienią i zimą cechuje istot
nie krótszy okres MW i I':"C, natomiast krowy rasy pe x de urodzone 
latem istotnie krótszy okres MC; 

- dla krów rasy pe optymalnym terminem pierwszego wycielenia jest 
wiek 28-30 miesięcy, a dla mieszańców pe x de 22-24 miesiące. Opóź

nienie wieku przy pierwszym wycieleniu (30 miesięcy) wydłuża okres 

MW>400 dni, a MC >120 dni; 
- krowy rasy pe cechują mniejsze wahania w długości okresów MW 

i MC w kolejnych laktacjach. Starsze krowy tej rasy wykazują lepszą 
płodność w porównaniu z mieszańcami pe x de. 
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M. Ruda, T. Majewski 

FERTILITY OF COWS FOR BREEDING OF PC AND PC X DC BREEDS 
USED IN NOWY SłCZ VOIVODSHIP IN POLAND 

S u m m a r y 

The aim of the study was to estimate fertility of cows for bree
ding of PC and PC x DC breeds which were used in privat farms in 
Nowy Sącz region. The fertility of animals was estimated on the ba
sis of intercalving (IC) and intergestation (IG) periods. Season of 
the year in which cows were born, age at first calving and number 
of lactation in relation to IC and IG periods were also estimated. 

IG period in cows ?d PC breed was ca. 11 days shorter (p~0,05) 
in comparison to PC x DC breed. Cows of PC x DC breed which were 
born in summer had IG and IC periods shorter in comparition to those 
born in other season of the year, whereas in cows of PC breed born 
in summer those periods were longer than observed in animals of that 
breed which were born in winter, spring or autumn. Cows of both 
breeds older than 30 months at first calving had IC period longer 
than 400 days and IG period longer than 120 dayp. There were smaller 
hesitancy in both, IC and IG periods in cows of PC breed during their 
successive lactations. 
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M. Pyga, T. MaeBCKH 

nnOllOBHTOCTb nnEMEHHhlX KOPOB IlK H llK X IlK IlOPOll, 

rronb3YEMhlX B HOBOCOHllEQKOM BOEBOllCTBE 

P e s ~ M e 
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Qenb HCCneAOBaHHH COCTORna B o~eHKe nnOAOBHTOCTH nneMeHH~X KOPOB 

IlK H IlK X AK nopog, nonbsyeM~X B HHAHBHgyanbHhlX X03RHCTBax HoBOCOH

ge~Koro perHOHa. O~eHKY nnogOBHTOCTH npoBenH Ha OCHOBe nepHOAOB MO 

H MB, a TaK~e gnHTenbHOCTH nepHOAOB MO H MB B 3aBHCHMOCTH OT cesoHa 

po~geHHH KOpOB, B03pacTa npH nepBOM OTene H gnHTenbHOCTH nonb30Ba

HHH. KopOBhl IlK nopoghl noKa3hlBanH Me~6epeMeHHhle nepHOAhl KOpoqe Ha 

OK. 11 gHeH (P,o,os). IloMeCH, po~geHHhle neTOM, OTnHqanHCb cy~ecT

BeHHO 6onee KpaTKHMH nepHogaMH MB, saTo KOpOBhl nK nopogw, po~geH

Hhle aecHoA, oceHb~ H 3HMOH, noKa3hlBanH KpaTKHe nepHOAhl MO H MB. 

Bonee cTapmKH aospacT npH nepBOM oTene y o6eHx nopogH~x rpynn 

(>30 Mec.) ygnHHHn nepHOAhl M0>400 AHeH, a MB>120 gHeH. KopOBhl nK 

nopogw OTnHqanHCb MeHbmHMH KOne6aHHHMH gnHTenbHOCTH nepHOAOB MO H 

MB B oqepeAH~X naKTa~HHX. 


