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Dependence of the productivity of cows on their body condition before parturition and at the start of lactation 

Summary

The aim of the study was to analyse the effect of the body condition of dairy cows, determined before parturition and in the 
first four months after calving, on productivity in standard lactation. The study was conducted in 5 barns housing Polish Black-
and-White Holstein-Friesian cows with mean annual yield of about 7,500 kg of milk. The body condition of the cows in these 
herds was evaluated in the last month before parturition and in the first four months of lactation according to Wildman’s 5-point 
scale. A total of 2,175 body condition scores and data pertaining to yield in 435 standard lactations were used in the analysis. It 
was demonstrated that the higher the body condition scores before parturition, the higher the yield of milk and its components 
during lactation. However, higher body condition scores in the 3rd and 4th month after calving were correlated with lower yield 
of milk, fat, protein and dry matter. 
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Analizując stosowane na świecie technologie produkcji mleka 
uwzględnia się najczęściej kraje Unii Europejskiej i Stany Zjed-
noczone Ameryki Płn. Jednak różnice między nimi, poza wielko-
ścią stad, generalnie biorąc są niewielkie i zmniejszają się w 
kolejnych latach. O istotnych różnicach w systemach produkcji 
mleka w krajach rozwiniętych można mówić dopiero wówczas, 
gdy uwzględni się Nową Zelandię. 

Produkcja mleka i przetworów mlecznych to bardzo ważny 
kierunek działalności gospodarczej w Nowej Zelandii. Wyko-
rzystuje się tu niespotykane w innych rozwiniętych krajach i 
regionach rozwiązania organizacyjne i hodowlane, związane 
głównie z uwarunkowaniami klimatycznymi i przyrodniczymi. 
W kraju o powierzchni niewiele mniejszej od Polski – 270 500 
km2, zamieszkałym przez 4,5 mln mieszkańców, wyproduko-
wano w 2014 roku 20,7 mln ton mleka. Od wielu lat utrzymuje 
się olbrzymia dynamika wzrostu produkcji: 9,7 mln ton w 1995 
roku, 14,4 mln ton w 2003 roku [10, 11]. W Polsce w 2014 roku 
produkcja mleka wynosiła 13 mln ton [10]. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest to 4660 kg w Nowej Zelandii i 330 kg 
w Polsce. Nie dziwi więc, że 95% wytworzonych w Nowej Ze-
landii produktów mleczarskich jest eksportowanych. Kraj ten 
jest największym na świecie eksporterem produktów mleczar-
skich i, co równie ważne, bardzo szybko w ostatnich latach 
zwiększa eksport. W 2012 roku udział Nowej Zelandii w świato-
wym eksporcie masła wyniósł 52%, mleka w proszku – 38%, a 
serów – 11% [10]. Jest to możliwe dzięki konkurencyjnym ce-
nom, wynikającym z wyjątkowo taniego systemu produkcji mle-
ka krowiego.  

Przyrodniczo-klimatyczne warunki produkcji mleka
Nowa Zelandia położona jest w południowo-zachodniej części 
Oceanu Spokojnego, w odległości ok. 2000 km od południowo-
-wschodniej części Australii, na dwóch wyspach: Północnej  
i Południowej. W jej skład wchodzi ponadto wiele małych wysp 
i wysepek. Na uwagę zasługuje bardzo duża, wynosząca 1700 
km, odległość między północnym i południowym wybrzeżem, 

co wraz z urozmaiceniem krajobrazu powoduje dużą zmien-
ność klimatyczną – od podzwrotnikowego na Wyspie Północ-
nej (ok. 70% pogłowia bydła) do umiarkowanego na Wyspie 
Południowej i kontynentalnego w regionie Otago. Uwzględnia-
jąc te różnice, lato w Nowej Zelandii trwa od listopada do mar-
ca, a najcieplejszymi miesiącami są styczeń i luty, kiedy tem-
peratura osiąga ok. 30°C. Średnia temperatura w lecie wynosi 
w dzień 16-19°C. Zima trwa od czerwca do września, ze śred-
nią temperaturą 10-14°C w dzień, ale zdarzają się okresy z 
temperaturą –15°C. Podział na pory roku jest bardziej umowny 
niż wynika to z różnic temperatur. Średnie roczne opady, z wy-
łączeniem gór, wynoszą ok. 600 mm, ale ich rozkład jest nieko-
rzystny dla przyrody, gdyż mniejsze są latem, co powoduje 
okresy suszy w końcowym jego okresie. Użytki rolne stanowią 
ok. 60% powierzchni, przy dominacji pastwisk i łąk (45% po-
wierzchni). W składzie botanicznym pastwisk przeważa życica 
trwała, znaczny jest też udział (ok. 20%) koniczyny białej i ziół, 
co wskazuje na bardzo korzystne warunki przyrodnicze do pro-
dukcji mleka o najwyższej jakości prozdrowotnej, opartej na 
naturalnych, prawie całorocznie użytkowanych pastwiskach. 
Około 70% powierzchni kraju stanowią wyżyny i góry. W rozle-
głych Alpach Południowych, znacznie większych od europej-
skich, większość powierzchni zajmują tereny położone na wy-
sokości 2000 do 3760 m [6].

Krótka historia hodowli krów mlecznych i produkcji mleka
Pierwsze krowy mleczne rasy shorthorn zostały sprowadzone 
do Nowej Zelandii w 1814 roku i na długie lata stały się najbar-
dziej popularną rasą bydła w tym kraju. Pierwsze krowy fryzyj-
skie pojawiły się w roku 1884, ale związek hodowców bydła tej 
rasy powstał dopiero w 1914 roku, po większym imporcie krów 
holsztyńsko-fryzyjskich z USA w latach 1902-1903. Wysoka wy-
dajność mleka krów holsztyńsko-fryzyjskich i korzystny skład 
ich mleka spowodowały dominację tej rasy, która w 2007 roku 
stanowiła 47% populacji krów mlecznych. 

Krowy rasy jersey zostały po raz pierwszy sprowadzone w 
1862 roku. W miarę rozwoju przemysłu mleczarskiego zaczęły 
być postrzegane w niektórych rejonach jako dobra alternatywa 
dla bydła holsztyńskiego, ze względu na znacznie wyższą za-
wartość tłuszczu i białka w mleku i mniejsze rozmiary, co pozwa-
lało na większą obsadę na hektar i łatwiejszą obsługę. W 2007 
roku nowozelandzka populacja krów rasy jersey była największa 
na świecie, wynosiła ok. 600 tys. i stanowiła 15% populacji krów 
mlecznych w tym kraju.

Całkowicie oryginalnym, nowozelandzkim pomysłem jest 
utrzymywanie ogromnej, liczącej w 2012 roku 1,2 miliona, popu-
lacji krów mieszańców pochodzących z krzyżowania bydła 
holsztyńsko-fryzyjskiego z rasą jersey, nazywanych tu Kiwi-
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Cross. Poprzez krzyżowanie, rozpoczęte na dużą skalę pod ko-
niec XX wieku, uzyskano krowy o średniej wielkości, o ciemno-
brązowym umaszczeniu z białymi plamami, charakteryzujące 
się dobrą płodnością, łatwością ocieleń, odpornością na choro-
by kończyn i bardzo dobrą przydatnością do wypasu pastwisko-
wego. Korzystne efekty ekonomiczne utrzymywania mieszań-
ców spowodowały, że w 2006 roku stanowiły już ok. 30% popu-
lacji krów mlecznych, ze stałą tendencją do wzrostu – do 48% 
pogłowia objętego oceną użytkowości mlecznej w 2012 roku.

Początek rozwoju przemysłu mleczarskiego w Nowej Zelan-
dii jest związany z postępem w dziedzinie technik chłodzenia. 
Dopiero w latach 80. XIX wieku schłodzone produkty mleczar-
skie mogły stać się przedmiotem eksportu na większą skalę. Do 
tego czasu hodowla bydła mlecznego pokrywała niewielkie, lo-
kalne zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory. Poważnym 
ograniczeniem w dystrybucji mleka były problemy z jego trans-
portem. Pewnym rozwiązaniem okazało się rozpowszechnienie 
wirówek. Mleko zagęszczone, przeznaczone głównie do produk-
cji masła, łatwiej było przetransportować do zakładu mleczar-
skiego, a mleko odtłuszczone zużywano jako paszę dla cieląt i 
świń. Taki system działania funkcjonował w latach 1880-1920. 
Jednak transport mleka jest do tej pory problemem wymuszają-
cym niekonwencjonalne rozwiązania, uwzględniające oprócz 
samochodów chłodni także transport wodny i kolejowy. 

Rozwój produkcji i eksportu był w oczywisty sposób związany 
z rozwojem przetwórstwa mleka i dynamicznym rozwojem spół-
dzielczości. W roku 1920 w Nowej Zelandii działało 600 zakła-
dów mleczarskich, z których 85% należało do spółdzielni. Od 
tego czasu względy ekonomiczne przesądziły o postępującej 
redukcji liczby zakładów i powstawaniu coraz większych firm. 
Obecnie przerób ogromnej większości wyprodukowanego mle-
ka jest prowadzony przez 7 podmiotów, z których największy – 
Fronterra Co-operative Group, należy do 10 największych tego 
typu organizacji na świecie [9].

Specyfika produkcji mleka w Nowej Zelandii
Podstawowym warunkiem pomyślnego rozwoju określonej dzia-
łalności gospodarczej jest wykorzystanie naturalnych uwarunko-
wań przyrodniczo-ekonomicznych. Możliwość taniej produkcji 
mleka, opartej na pastwiskowym żywieniu i utrzymaniu, maksy-
malnie wykorzystują Nowozelandczycy, dostosowując technolo-
gie produkcji i zwierzęta do optymalnego wykorzystania pa-
stwisk. Podstawowym wyznacznikiem wydajności krów jest 
optymalizacja, a nie maksymalizacja wydajności. W efekcie kro-
wy uzyskują niską wydajność mleka, ale o bardzo dobrym skła-
dzie chemicznym i przy niskich nakładach kapitału i pracy. Opty-
malizacji produkcji, z wyeksponowaniem minimalizacji kosztów, 
podporządkowane są wszystkie działania hodowlane, technolo-
giczne i organizacyjne. 

Najtańszym w większości krajów źródłem pasz dla bydła jest 
pastwisko. W Nowej Zelandii jego wartość jest wzbogacona 
trwającym prawie cały rok wypasem kwaterowym. W zdecydo-
wanej większości farm stanowi ono jedyną paszę przez 9-10 
miesięcy w roku. Jedynie w okresie zimy krowy, pozostając na 
pastwisku, dokarmiane są niewielką ilością siana i kiszonką z 
kukurydzy. Nadrzędnej roli pastwiska podporządkowana jest 
praca hodowlana w stadach i technologia produkcji mleka. W 
Nowej Zelandii, jak w wielu krajach o podobnym klimacie, bar-
dzo mocno zaznaczona jest sezonowość produkcji. Prawie 
wszystkie krowy cielą się w ciągu 2-3 miesięcy pod koniec okre-
su zimowego, by w szczycie laktacji móc skorzystać z bardzo 
obfitych pastwisk. W końcowym okresie lata powszechnie wy-
stępuje niedobór opadów, co powoduje drastyczny spadek wy-
dajności mleka krów będących w trzecim trymestrze laktacji. W 
ostatnim okresie laktacji często stosowany jest jednokrotny dój 
w ciągu doby, co tłumaczone jest oszczędnością pracy i kosz-
tów, chociaż wiąże się ze spadkiem produkcji. Tylko w niewiel-
kiej liczbie farm stosuje się deszczowanie pastwisk, bądź dokar-
mianie krów, co pozwala na utrzymanie laktacji przez ok. 300 
dni. W pozostałych farmach krowy zasusza się, gdy ich wydaj-
ność drastycznie spada, nie kierując się długością laktacji, bar-
dzo często już po 220-240 dniach [1]. W ciągu 2 miesięcy zimo-
wych w większości farm wszystkie krowy są zasuszone, a więc 

dój na fermie jest zawieszony. Sezonowość produkcji mleka jest 
sporym wyzwaniem dla zakładów mleczarskich, które w krótkim 
czasie muszą przyjąć i przerobić dużą ilość mleka, a przez dwa 
miesiące w roku pozbawione są surowca. 

Koszty produkcji mleka opartej na żywieniu pastwiskowym są 
bardzo niskie i wykazują znaczną zmienność między regionami 
kraju. Konkurencyjne względem Unii Europejskiej ceny skupu 
mleka wykazują tendencję rosnącą. W 2007 roku cena płacona 
za 100 l mleka wynosiła w Nowej Zelandii 22,5 euro, a w Unii 
Europejskiej 31,3 euro, wzrastając w 2013 roku do 34,6 euro w 
Nowej Zelandii i 36,4 euro w Unii Europejskiej [10]. Na wyrówny-
wanie się cen skupu mleka w krajach rozwiniętych w różnych 
regionach świata wskazuje wielu autorów [7, 12, 13].

Nie stosuje się dokarmiania krów latem, ze względu na kosz-
ty. Powszechnie natomiast stosowane są preparaty mineralne, z 
głównym udziałem magnezu, w celu zapobieżenia tężyczce pa-
stwiskowej. Mała ilość włókna w trawie oraz duża zawartość 
białka powodują wzdęcia. Zapobiega się im, podając krowom 
podczas porannego doju specjalne preparaty obniżające wy-
dzielanie gazów. Specjalizacja farm jest tak daleko posunięta, 
że z zakupu pochodzi zielonka z kukurydzy, z której powstaje 
kiszonka potrzebna do zimowego dokarmiania krów. Bardzo 
często kupowane jest też siano [4]. 

Naturalne warunki chowu stosuje się już u noworodków. Cie-
lęta pozostają przy matce 4 dni. Po tym czasie buhajki są sprze-
dawane, a cieliczki utrzymywane grupowo i pojone do 8-10 tygo-
dni mlekiem lub preparatami mlekozastępczymi, podawanymi 
dwa razy na dzień. Po odłączeniu od matki cielęta mają dostęp 
do siana i paszy treściwej, zawierającej gniecione ziarna kuku-
rydzy i owsa oraz koncentrat białkowy [5].

Naturalną konsekwencją warunków klimatycznych jest cało-
roczne utrzymanie bydła na pastwisku bez jakichkolwiek po-
mieszczeń, z wyjątkiem lekkich tuneli latem lub namiotów dla 
małych cieląt ustawionych na pastwisku oraz dojarni, które czę-
sto są tylko zadaszone [4].

Przeciętne stado w Nowej Zelandii liczy około 300 krów, na 
Wyspie Południowej – 450 krów, a 15% farm utrzymuje stada 
ponad 500 krów, a nawet ponad 1000. Do małych zaliczane są 
nieliczne stada liczące poniżej 100 krów [8].

Ponieważ stada krów są duże, farmer nie jest w stanie samo-
dzielnie ich obsługiwać. W tym celu zawiera niespotykaną w Eu-
ropie formę umowy z pracownikiem. Unikalność tej umowy pole-
ga na tym, że zapłatą dla pracownika jest określony udział w 
zysku z farmy. Wielkość udziału zależy głównie od zakresu pra-
cy i wielkości stada, i może wynosić do 40%. Jest to najprostsza 
forma umowy, w rzeczywistości funkcjonuje kilka bardziej złożo-
nych jej wariantów [4].

Od dawna wiadomo, że do wypasu pastwiskowego, zwłasz-
cza całodobowego i całorocznego, bardziej nadają się zwierzę-
ta mniejsze. Stąd też hodowane w Nowej Zelandii bydło holsz-
tyńskie-fryzyjskie charakteryzuje się mniejszą wyrostowością, 
liczne jest pogłowie rasy jersey i bardzo liczne pogłowie mie-
szańców rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z jerseyem. Te ostatnie, 
poza wcześniej wspomnianymi cechami, charakteryzują się bar-
dzo dobrym składem chemicznym mleka. Rangę składu mleka 
odzwierciedla system zapłaty za sumę kilogramów tłuszczu i 
białka zawartego w mleku. Obok uwarunkowań genetycznych, 
trudnym do przecenienia walorem mleka produkowanego we-
dług tradycyjnych technologii są jego wartości prozdrowotne, co 
zostało udowodnione w wielu badaniach zrealizowanych w Eu-
ropie, także w Polsce. Powszechnie wiadomo, że utrzymanie 
pastwiskowe, a tym bardziej całodobowe i całoroczne, i niewiel-
ka wydajność korzystnie działają na zdrowie i długowieczność 
zwierząt, obniżając koszty produkcji mleka.

Poza naturalnymi uwarunkowaniami, powszechnie stosowa-
na jest synchronizacja rui. Krowy niezacielone po trzeciej, a cza-
sami nawet po drugiej inseminacji, są w większości ferm kryte 
buhajami, w tym bardzo często rasy hereford i angus. 

Kierunki zmian
Intensywność zmian zachodzących w ciągu ostatnich 15 lat 
(1998-2012) w nowozelandzkiej hodowli bydła może zadziwiać, 
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wypada, że korzyści wynikające z krzyżowania hf x jersey ob-
serwowano także w doświadczeniach prowadzonych w SGGW 
w latach 1975-1985 [2]. Atutem tych mieszańców, przy porów-
nywalnej z rasą hf produkcji tłuszczu i białka w czasie laktacji, 
jest ich mniejsza masa ciała, mniejsze wymagania i bardzo do-
bre cechy funkcjonalne.

Korzystną i powszechnie występującą tendencję do ograni-
czania zawartości tłuszczu i zwiększania zawartości białka w 
mleku obserwować można na przestrzeni analizowanych 15 lat 
(1998-2012) tylko w odniesieniu do krów rasy holsztyńsko-fry-
zyjskiej i populacji mieszańcowej. W prezentowanych wynikach 
zwraca uwagę wręcz wzorcowy czas trwania okresu między-
ocieleniowego. Nie powinno to jednak wywoływać kompleksów 
u polskich hodowców, bo wynik ten osiągany jest przy niskiej 
wydajności mleka, a przede wszystkim przy drastycznym skró-
ceniu laktacji.
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Tabela 1
Rozwój hodowli bydła mlecznego w Nowej Zelandii latach 1998-2012 [3]

Wyszczególnienie Rok  
2012

Rok  
1998

Różnica  
(% wartości  
z roku 1998)

Liczba krów mlecznych 4 784 250 3 064 362 1 719 727 (56)
Liczba stad 11 891 14 741 –2850 (19)
Średnia liczebność stada 402 208 194 (93)
Przeciętna wydajność mleka (kg) 4073 3373 700 (21)
Przeciętna zawartość tłuszczu  
w mleku (%) 4,81 4,67 0,14 (3)

Przeciętna zawartość białka  
w mleku (%) 3,68 3,52 0,16 (5)

Krowy pod oceną użytkowości  
mlecznej (%) 72 81

mimo że znaczną dynamikę zmian obserwujemy także w Pol-
sce. Nietypowy jak na kraj rozwinięty gospodarczo jest zwłasz-
cza duży, wynoszący 56%, wzrost liczebności krów mlecznych. 
Typowym natomiast kierunkiem zmian jest wzrost wydajności 
mleka, zmniejszanie się liczby stad i wzrost ich liczebności, cho-
ciaż w tym ostatnim przypadku zdumiewa tempo (wzrost o 93%) 
zmian (tab. 1).

Interesujące są zmiany w populacji aktywnej, które świad-
czą najlepiej o ukierunkowaniu rozwoju hodowli. Zwracają 
uwagę zmiany w liczbie ocenianych laktacji krów poszczegól-
nych ras, które przy znacznym odsetku jaki stanowi populacja 
aktywna mogą być wskaźnikiem zmian zachodzących w skła-
dzie rasowym. Z danych tych wynika, że największej redukcji 
podlegała populacja krów rasy ayrshire (spadek liczebności o 
45%; tab. 5), ale zmniejszyła się również populacja krów rasy 
holsztyńsko-fryzyjskiej (hf) i jersey (tab. 2 i 3). Aż o 76% wzro-
sła natomiast populacja mieszańców hf x jersey (tab. 4), które 
są najliczniejszą grupą genetyczną krów użytkowanych w kie-
runku mlecznym w Nowej Zelandii. Zawartość tłuszczu i białka 
w mleku tych krów jest niższa niż u czystorasowych jersey’ów, 
ale przy wyraźnie wyższej wydajności mleka. Przypomnieć 

Tabela 2
Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 
w Nowej Zelandii w latach 1998 i 2012 [3]

Wyszczególnienie
Rok  
2012

Rok  
1998

Różnica  
(% wartości  
z roku 1998)

Liczba laktacji 925 203 1.428.069 –502 866 (35)
Czas trwania laktacji (dni) 211 211 0 (0)
Wydajność mleka (kg) 4555 3.625 930 (26)
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 4,24 4,41 –0,17 (4)
Zawartość białka w mleku (%) 3,53 3,41 0,12 (4)
Okres międzyocieleniowy (dni)* 369 – –
*Dane za 2010 rok

Tabela 3
Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów rasy jersey w Nowej Zelandii 
w latach 1998 i 2012 [3]

Wyszczególnienie
Rok  
2012

Rok  
1998

Różnica  
(% wartości  
z roku 1998)

Liczba laktacji 340 146 419 709 –79 565 (19)
Czas trwania laktacji (dni) 210 215 –5 (2)
Wydajność mleka (kg) 3218 2705 513 (19)
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 5,45 5,78 –0,33 (6)
Zawartość białka w mleku (%) 4,00 4,01 –0,01 (0)
Okres międzyocieleniowy (dni)* 368* – –
*Dane za 2010 rok

Tabela 4
Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów mieszańców rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej x jersey (KiwiCross) w Nowej Zelandii w latach 1998 i 
2012 [3]

Wyszczególnienie
Rok  
2012

Rok  
1998

Różnica  
(% wartości  
z roku 1998)

Liczba laktacji 1 225 542 711 874 543 671 (76)
Czas trwania laktacji (dni) 212 214 –2 (1)
Wydajność mleka (kg) 4058 3447 611 (18)
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 4,75 4,83 –0,08 (2)
Zawartość białka w mleku (%) 3,75 3,60 0,15 (4)
Okres międzyocieleniowy (dni)* 368* – –
*Dane za 2010 rok

Tabela 5
Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów rasy ayrshire w Nowej Zelan-
dii w latach 1998 i 2012 [3]

Wyszczególnienie
Rok  
2012

Rok  
1998

Różnica  
(% wartości  
z roku1998)

Liczba laktacji 18 545 33 508 –14 963 (45)
Czas trwania laktacji (dni) 219 216 3 (1)
Wydajność mleka (kg) 4 060 3330 730 (22)
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 4,26 4,37 –0,11 (3)
Zawartość białka w mleku (%) 3,48 3,50 –0,02 (1)
Okres międzyocieleniowy (dni)* 369* – –
*Dane za 2010 rok


