
M O D R

K
A

R
N

IO
W

IC
E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach

Schorzenia metaboliczne 
bydła mlecznego

Karniowice 2017



2

Opracowanie:
Agata Karpowicz

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 
MODR z s. w Karniowicach



3

Spis treści

Wstęp ................................................................................... 5

Hipokalcemia ........................................................................ 5

Ketoza ................................................................................... 9

Kwasica żwacza ................................................................... 17

Przemieszczenie trawieńca ................................................. 19

Tężyczka pastwiskowa ........................................................ 21

Zasadowica (alkaloza) żwacza ............................................. 22

Wzdęcia .............................................................................. 24

Zapobieganie chorobom metabolicznym ........................... 25

Choroby metaboliczne w Raportach Wynikowych ............. 32

Substancje glukoplastyczne ................................................ 33

Podsumowanie ................................................................... 38



4



5

Wstęp
Schorzenia metaboliczne bydła mlecznego są chorobami o podłożu pokar-

mowym, powstającymi zarówno w wyniku niedoborów żywieniowych, jak  
i nadmiaru określonych składników pokarmowych w dawce. Prowadzą do 
zaburzeń w funkcjonowaniu układu trawiennego oraz nieprawidłowych prze-
mian metabolicznych i hormonalnych w całym organizmie krowy. Najczęściej 
kojarzone są z okresem okołoporodowym oraz pierwszymi dwoma miesiąca-
mi nowej laktacji – naukowcy szacują, że 80-90% brakowań krów w okresie  
60. pierwszych dni laktacji wynika właśnie z przyczyny schorzeń metabo-
licznych. Mogą one przebiegać w postaci klinicznej, pełnoobjawowej, która 
świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby lub/i jej ostrym przebiegu, czę-
ściej jednak występują w formie podklinicznej, którą trudniej zdiagnozować ze 
względu na brak typowych symptomów schorzenia. Głównymi przyczynami 
chorób metabolicznych są błędy żywieniowe oraz nieprawidłowe zarządza-
nie stadem. Oprócz strat finansowych wynikających z obniżonej wydajności, 
kosztów leczenia i szybszego brakowania zwierząt, choroby metaboliczne są 
także poważnym czynnikiem wpływającym na występowanie zaburzeń w roz-
rodzie oraz przyczyniają się do obniżenia odporności krów na infekcje, w tym 
głównie na zapalenie wymienia i endometritis. Dużym problemem związanym  
z występowaniem chorób metabolicznych jest ich wzajemna przyczynowość – 
bardzo często jedno schorzenie współtowarzyszy lub prowadzi do pojawienia 
się kolejnego, co znacznie utrudnia ich diagnostykę oraz leczenie.

Hipokalcemia jest częstą, fizjologiczną chorobą metaboliczną wysokowydaj-
nych stad bydła mlecznego, związaną z zaburzeniami w gospodarce wapnia  
i fosforu w okresie przejściowym. Do niedawno sądzono, że hipokalcemia jest 
problemem występującym głównie u krów wieloródek (subkliniczna forma 
choroby dotyka zwykle około 50% wieloródek w stadzie), ponieważ zagro-
żenie chorobą jest większe u krów starszych i rośnie wraz z kolejnymi lak-
tacjami, z uwagi na znaczną ilość wapnia wydzielanego do siary oraz mleka,  
z którymi pierwiastek wyprowadzany zostaje z organizmu zwierzęcia. Jednak 
według najnowszych wyników badań na hipokalcemię chorują także krowy 
pierwiastki – szacuje się, że aż 20% pierwiastek w wysokowydajnych stadach 
bydła mlecznego. Schorzenie polega na zbyt niskim stężeniu jonów wapnia 
we krwi krów. Obniżony poziom Ca we krwi wpływa negatywnie na funk-
cjonowanie narządów zbudowanych z mięśni gładkich – macicy, żwacza, 
trawieńca, wymienia. Pośrednią przyczyną hipokalcemii jest nieprawidłowe 
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żywienie mineralne krów w okresie zasuszenia, powodujące brak równowagi 
anionowo-kationowej (tzw. DCAD – z ang. diet cation anion difference, czyli 
różnica kationowo anionowa dawki) dawki pokarmowej, która prowadzi do 
metabolicznej alkalozy, czyli podwyższonego pH krwi powstającego w wyni-
ku nadmiaru kationów (sodu i potasu) w stosunku do anionów (chloru i siarki) 
w kilku ostatnich tygodniach przed porodem. W tych warunkach dochodzi do 
powstania bezpośredniej przyczyny schorzenia, czyli ograniczonej skuteczno-
ści parathormonu – hormonu produkowanego przez gruczoły przytarczyczne, 
odpowiedzialnego za uruchamianie rezerw wapnia z kości w okresie okołopo-
rodowym. 

Skalę problemu pogłębia zwiększona sekrecja wapnia do siary (już na 1-2 
tygodni przed porodem) oraz niedobór magnezu (hipomagnezemia) – gdy po-
ziom Mg we krwi krów przed porodem wynosi poniżej 0,65 mmol/litr. Rów-
nież zbyt wysoka zawartość fosforu we krwi krów w okresie przed porodem 
(powyżej 2 mmol/litr) generuje ryzyko wystąpienia hipokalcemii – fosfor jest 
pierwiastkiem, który hamuje przemianę formy nieaktywnej witaminy D3 w jej 
formę aktywną, co zmniejsza wchłanianie Ca w jelitach. Pojawieniu się choro-
by sprzyja także nadmierna kondycja krów w okresie zasuszenia i wycielenia. 
Hipokalcemia prowadzi często do zatrzymania łożyska, znacznie opóźnia poja-
wienie się pierwszej rui po porodzie, pogarsza wskaźnik skuteczności pierwszej 
inseminacji po ocieleniu, wpływa też na gorsze pobranie pasz, przyczyniając 
się tym samym do pogłębienia ujemnego bilansu energetycznego i większego 
ryzyka wystąpienia przemieszczenia trawieńca oraz ketozy. 

Wyniki najnowszych badań naukowych wskazują także, że choroba ta po-
woduje opóźnienie inwolucji macicy po porodzie (trwające ponad 4 tygodnie)  
i znacznie obniża odporność organizmu krowy na zapalenie błony śluzowej 
macicy (metritis). Niedobór wapnia powoduje również gorszą kurczliwość 
mięśni zwieraczy strzyków, zwiększając podatność wymienia na mastitis.  
W stadach, w których stwierdza się zaburzenia w koncentracji wapnia we krwi 
u krów po wycieleniu, częstotliwość występowania mastitis jest o 20-30% 
większa. Ostrą, kliniczną formą hipokalcemii jest porażenie poporodowe, zwa-
ne także gorączką mleczną. 

Objawy hipokalcemii zależą od stopnia jej nasilenia (tzw. fazy), czasu ekspo-
zycji zwierzęcia na niedobór wapnia i są bezpośrednio związane z jego okre-
ślonym poziomem we krwi. Przy stężeniu w przedziale 6,5-8,0, mg Ca/dl krwi 
u krów obserwuje się brak koordynacji ruchów i nadmierne skurcze mięśni 
prowadzące często do powstawania urazów mechanicznych; w granicach 4,5-
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6,0 mg Ca/dl krwi – suchą śluzawicę i pysk, niepokój, naprzemienne kładzenie 
się i wstawanie, ograniczone pobieranie pasz i zgrzytanie zębami; przy stężeniu 
mniejszym niż 4,0 mg Ca/dl krwi u zwierząt pojawiają się wzdęcia, rozszerzo-
ne źrenice, słabnie puls, pojawia się zaleganie – chore krowy często przyjmują 
charakterystyczną „siedzącą” pozycję ciała lub leżą na boku z szyją wykrzy-
wioną w tzw. „eskę”. W wyniku przedłużonego polegiwania u krów pojawiają 
się paraliże i odleżyny. Niezdiagnozowana i nieleczona hipokalcemia prowadzi 
do śpiączki, a następnie śmierci zwierzęcia. Najbardziej wrażliwe na występo-
wanie hipokalcemii są krowy rasy jersey.

Diagnostyka choroby polega na określeniu poziomu wapnia we krwi krów, 
które powinno być wykonane pomiędzy 12. a 24. godziną od wycielenia. Zale-
cana koncentracja wapnia w surowicy pobranej w tym czasie powinna wynosić 
7,5 mg/100 ml (lub 1,9 mmol/l). W stadach, gdzie hipokalcemia stanowi duży 
problem specjaliści rekomendują także regularne sprawdzanie temperatury cia-
ła krów do pięciu dób od wycielenia – u krów zdrowych powinna ona wynosić 
38,5-39,5°C. Bardzo pomocne jest również badanie pH moczu krów na 2-3 ty-
godnie przed ocieleniem. Jeśli wartość pH jest zasadowa, konieczna jest zmia-
na dawki lub nawet włączenie do żywienia soli anionowych.

Przyjęta strategia leczenia hipokalcemii zależy od stężenia jonów wapnia 
we krwi – polega na doustnym, podskórnym lub dożylnym stosowaniu prepa-
ratów wapniowych, najczęściej w postaci 40% roztworu boroglukonianu wap-
nia w ilości od 300 do 600 ml. W dniu porodu podanie wapnia ma za zadanie 
ograniczyć ryzyko hipokalcemii klinicznej. Po jego podaniu, w przypadku po-
zytywnej reakcji organizmu zwierzęcia, obserwuje się najpierw drżenie mięśni, 
a następnie szybki powrót krowy do siebie – do 30 min od aplikacji zwierzę 
powinno wstać. Ponieważ zbyt niski poziom wapnia może utrzymywać się na-
wet do 14 dni po ocieleniu, specjaliści zalecają również powtórzenie wlewów 
wapniowych (per os) w kilka dni po porodzie. Zastosowanie preparatów wap-
niowych rozpoczynamy zawsze od podania doustnego – wlewy dożylne stoso-
wane są zwykle tylko w przypadku ostrych, klinicznych objawów schorzenia.

Zapobieganie hipokalcemii w pierwszej kolejności polega na obliczeniu różni-
cy kationowo-anionowej (DCAD na podstawie zawartości potasu, sodu, chloru 
i siarki) dawki pokarmowej stosowanej w zasuszeniu, na prawidłowym żywie-
niu mineralnym w okresie przejściowym oraz stosowaniu pasz zakwaszających 
(głównie kiszonki z kukurydzy). Standardem w profilaktyce hipokalcemii po-
winien być monitoring zawartości potasu w dawce pokarmowej (jeśli w gospo-
darstwie nie jest stosowany system żywienia TMR-rem, należy przynajmniej 
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oznaczyć zawartość potasu w kiszonkach z kukurydzy i z traw). Jedną z metod 
profilaktyki omawianego schorzenia jest zastosowanie w żywieniu krów zasu-
szonych soli anionowych, zwanych solami gorzkimi. Strategia zapobiegania 
hipokalcemii z użyciem soli anionowych zależy od wartość DCAD dawki dla 
krów w okresie zasuszenia oraz od zawartości potasu w paszach objętościo-
wych. Jeśli wartość DCAD wynosi +10 mEq/100 g suchej masy dawki, doda-
tek soli nie jest konieczny. Jeśli równowaga anionowo-kationowa wynosi od  
-10 do -15 mEq/100 g suchej masy dawki lub/oraz, gdy koncentracja potasu 
wynosi powyżej 1,8% suchej masy dawki pokarmowej, zaleca się jej uzupeł-
nianie solami anionowymi w połączeniu z magnezem w postaci soli magnezo-
wych (np. siarczan lub chlorek magnezu – jednoczesne uzupełnienie anionów 
siarkowych lub chlorkowych). Ponieważ wymagana zawartość Mg w dawce 
krów w okresie przejściowym na poziomie 0,45-0,55% suchej masy dawki jest 
trudna do uzyskania wyłącznie w oparciu o żywienie krów premiksami, dobrym 
rozwiązaniem jego uzupełnienia jest właśnie zastosowanie siarczanu magnezu, 
np. w ilości 100 g/szt./dzień. W tym celu nie należy natomiast stosować Mg  
w formach tlenkowych. Sole anionowe stosuje się w ostatnich trzech tygo-
dniach ciąży, a decyzja o ich włączeniu do dawki oraz ilości powinna być pod-
jęta wspólnie przez hodowcę, żywieniowca oraz lekarza weterynarii. 

Sole anionowe zmniejszają pH krwi, dzięki czemu parathormon może efek-
tywnie uwalniać rezerwy wapnia z kośćca do krwiobiegu. Skuteczność sto-
sowania soli można sprawdzić mierząc wartość pH moczu krów żywionych 
minimum przez tydzień dawką z ich dodatkiem – rekomendowane pH wynosi 
wówczas 6,5-7. Badanie moczu wykonujemy w czasie od 4 do 6 godzin od po-
brania dawki z solami. Stosowanie soli jest jednak problematyczne ze względu 
na ich gorzki smak, który znacznie pogarsza pobranie dawki, nawet przy ich 
bardzo dokładnym i jednorodnym wymieszaniu z komponentami TMR-u. 

Wielu praktyków jako alternatywę stosowania soli gorzkich poleca zmianę 
DCAD dawki rodzajem skarmianych pasz – unika stosowania pasz o wyso-
kiej zawartości potasu (lucerny, wysłodków buraczanych, melasy, ziemniaków, 
zielonek intensywnie nawożonych gnojowicą) oraz zaleca przede wszystkim 
precyzyjne zbilansowanie dawki pokarmowej dla krów zasuszonych pod kątem 
mineralno-witaminowym.
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Ketoza jest schorzeniem powstającym najczęściej w wyniku niedoborów 
energetycznych, czyli tzw. ujemnego bilansu energii (UBE) prowadzące-
go do uruchomienia nieprawidłowych przemian metabolicznym u krów  
w okresie od wycielenia do pierwszych dwóch miesięcy nowej laktacji. 
Jest to choroba powszechnie kojarzona z wysoką produkcyjnością bydła 
mlecznego, wiele wyników badań wskazuje jednak, że dotyczy ona także 
nieprawidłowo zarządzanych stad o niskiej wydajności. UBE u krów rasy 
holsztyno-fryzyjskiej jest typowym zjawiskiem okresu okołowycieleniowe-
go i powstaje, gdy więcej energii jest wyprowadzanej z organizmu w pro-
dukowanym mleku, niż zwierzę jest zdolne pobrać z dawką pokarmową. 
Dlatego choroba dotyczy głównie zwierząt w pierwszych 10-60 dniach no-
wej laktacji. 

W przebiegu ketozy subklinicznej we krwi zwierząt oznacza się niskie 
stężenie dostępnej glukozy prowadzące do uruchomienia rezerw energe-
tycznych organizmu zgromadzonych w postaci zapasowej tkanki tłusz-
czowej, nagromadzenia substancji zwanych ciałami ketonowymi (kwasu 
acetylooctowego, acetonu oraz β-hydroksymaślanu), które są substancjami 
toksycznymi. 

Powstawanie niedoborów energetycznych, prowadzących do wystąpienia 
ketozy wynika z następujących czynników:

 ¤ specyfiki przemian węglowodanów w organizmie bydła – rozkład węglo-
wodanów pobranych z paszami przez drobnoustroje żwacza do lotnych 
kwasów tłuszczowych (octowego, propionowego i masłowego), które sta-
nowią źródło energii i substratów dla biosyntezy składników mleka wymaga  
w późniejszych procesach biosyntezy dodatkowych nakładów energii.  
Z przewodu pokarmowego bezpośrednio wchłaniana jest niewielka pula cu-
krów prostych dostarczonych wraz z paszą,

 ¤ dużego zapotrzebowania energetycznego niezbędnego do produkcji mleka 
– na wyprodukowanie jednego litra mleka potrzeba około 50 gramów glu-
kozy,

 ¤ niskiego fizjologicznego poziomu glukozy u dorosłych przeżuwaczy – od 
40 do 60 mg/100 ml,

 ¤ osłabionego apetytu krów tuż po porodzie, dodatkowo powiększającego 
niedobory energetyczne,

 ¤ obniżonej możliwości wykorzystania glukozy spowodowanej często wystę-
pującym spadkiem aktywności insuliny,
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 ¤ zwiększenia aktywności hormonów (somatotropiny, tyroksyny) pobudza-
jących rozkład tłuszczów, w wyniku działania, których zwiększa się ilość 
wolnych kwasów tłuszczowych będących substratami do ketogenezy,

 ¤ zmian w częstotliwości zadawania pasz i stosowania nieodpowiednio zbi-
lansowanej dawki pokarmowej,

 ¤ nadmiernej kondycji krów w okresie zasuszenia,
 ¤ predyspozycji genetycznych i rasowych.

Wyniki licznych badań wskazują, że częstotliwość występowania ketozy 
jest ściśle związana ze wzrastającą produkcją mleczną. Choroba ta występu-
je też częściej u krów otłuszczonych w okresie zasuszenia (BCS powyżej 4)  
– u tych zwierząt po porodzie obserwuje się wysoki poziom ciał ketonowych 
we krwi oraz mleku. W odniesieniu do rasy, w Polsce ketoza najczęściej wystę-
puje u krów ras hf i jersey. Do czynników, które sprzyjają powstawaniu ketozy, 
obok wyżej wymienionych, zaliczamy schorzenia wywołujące u krów pogor-
szenie apetytu (np. ostre formy zapaleń wymienia, endometritis, kulawizny) 
oraz wiek krów – krowy powyżej trzeciej i czwartej laktacji są bardziej narażo-
ne na tę chorobę. Ketoza jest schorzeniem wieloczynnikowym i ze względu na 
przyczyny możemy ją podzielić na typy:

- ketoza typu I (zwana inaczej spontaniczną lub pierwotną) wynika z niedo-
borów pokarmowych i pojawia się w 3 do 6 tygodni po wycieleniu, związana 
jest więc ze szczytem laktacji. Charakterystyczny dla tego rodzaju ketozy jest 
niski poziom insuliny (hormonu odpowiedzialnego za wchłanianie glukozy 
przez tkanki) wywołany chroniczną hipoglikemią (niskim poziomem gluko-
zy we krwi), spowodowaną przez niedobór substratów do produkcji glukozy. 
Krowy chorujące na ketozę typu I zazwyczaj nie mają problemów z ocieleniem 
i dobrze wchodzą w laktację. Proces glukoneogenezy (tworzenia glukozy ze 
związków nie będących cukrami) przebiega sprawnie, ograniczony jest jednak 
niskim poziomem jej prekursorów. Krowy z ketozą typu I dobrze reagują na 
podawanie związków glukoplastycznych i uzupełnienie niedoborów glukozy;

- ketoza II typu (ketoza wtórna), występuje w przebiegu innych chorób oraz  
u krów o nadmiernej kondycji ciała (BSC powyżej 4), które wykazują znaczne 
pogorszenie apetytu w okresie przejściowym. Z ketozą typu II bezpośrednio 
związane jest występowanie syndromu tłustej krowy, zwane inaczej zespołem 
stłuszczonej wątroby. W momencie porodu następuje zmiana gospodarki hor-
monalnej organizmu krowy, polegająca na zmniejszeniu aktywności insuliny  
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i tyroksyny, a zwiększeniu poziomów hormonu wzrostu, kortyzonu i gluka-
gonu, aktywujących procesy glukoneogenetyczne oraz uwalnianie tłuszczów  
i białek z tkanek. 

Najważniejszym organem biorącym udział w metabolizmie glukozy, białek 
i tłuszczów, odpowiedzialnym za detoksykację amoniaku, a także ketogene-
zę, jest wątroba. Stąd też, zarówno zdrowie krowy w okresie przejściowym 
jak i prawidłowe rozpoczęcie nowej laktacji, zależą ściśle od zdrowia wątroby 
i jej zdolności do sprawnego przeprowadzania wymienionych procesów oraz 
dostosowania do zmian w podaży i wykorzystania składników pokarmowych 
związanych ze startem nowej laktacji. 

U krów o nadmiernej kondycji ujemny bilans energetyczny i mobilizacja 
tłuszczu pojawiają się jeszcze przed ocieleniem lub w czasie porodu. Dochodzi 
wówczas do powstawania patologicznych zmian w wątrobie (tzw. stłuszcze-
nia), w wyniku których ograniczona zostaje możliwość tworzenia glukozy. 

U tłustych krów ketoza rozwija się w przeciągu dwóch tygodni po wycie-
leniu, jej leczenie jest trudne, a zwierzęta wykazują słabe rokowania. Dlatego  
w takich przypadkach należy podjąć działania doraźne mające na celu zniesie-
nie oporności insulinowej i zastosować dodatki usprawniające procesy prze-
miany tłuszczu. Profilaktycznie natomiast należy dbać o utrzymanie przez kro-
wy prawidłowej kondycji ciała.

- ketoza typu III (zwana pokarmową), związana jest z nieprawidłowym żywie-
niem, głównie stosowaniem kiszonek złej jakości, zawierających kwas masło-
wy; ten typ ketozy pojawia się niezależnie od stanu fizjologicznego krowy.

Podobnie jak większość chorób metabolicznych ketoza może przebiegać 
pod dwoma postaciami – kliniczną, z objawami niestrawności i rzadziej z obja-
wami nerwowymi oraz subkliniczną, przy której brak jest charakterystycznych 
objawów choroby. Dane literaturowe podają, że praktycznie u krów wysokom-
lecznych we wczesnej laktacji występowanie ketozy podklinicznej może sięgać 
nawet do 50%.
Diagnostyka. Główną metodą rozpoznawania ketozy, obok jej objawów kli-
nicznych, jest oznaczanie wskaźników biochemicznych krwi. W przebiegu 
choroby dochodzi do wzrostu zawartości związków ketonowych, wolnych 
kwasów tłuszczowych, spadku poziomu cholesterolu oraz glukozy. W przy-
padkach przebiegających z uszkodzeniem wątroby dochodzi do wzrostu za-
wartości bilirubiny całkowitej w surowicy (powyżej 8 μmol/l) i znacznego 
podwyższenia poziomu aktywności enzymów wątrobowych (AST > 100 U/l, 
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GGTP > 30 U/l). Charakterystycznym objawem ketozy klinicznej jest obec-
ność związków ketonowych zarówno w mleku, jak i w moczu, natomiast  
w chorobie o przebiegu podklinicznym związki ketonowe występują tylko  
w moczu. 

Najczęściej wykorzystywanym parametrem do wykrycia ketozy jest okre-
ślanie w krwi stężenia β-hydroksymaślanu (BHBA). Jednakże związek ten 
może pochodzić także z pasz (zła fermentacja kiszonki). Wówczas jego stęże-
nie nie świadczy bezpośrednio o zaburzeniach metabolicznych. Podkliniczna 
ketoza diagnozowana jest, gdy stężenie BHBA wynosi powyżej 1,4 mmol/l  
i poniżej 2,6 mmol/l. 

Zwierzęta, u których koncentracja BHBA przekracza 2,6 mmol/l wy-
kazują objawy ketozy klinicznej, aczkolwiek obserwuje się znaczne różnice 
osobnicze w tolerancji tego wskaźnika. Tuż przed porodem zawartość kwasu 
β-hydroksymasłowego nie przekracza z reguły 0,575-0,750 mmol/l – przy bra-
ku ujemnego bilansu energetycznego i niepobieraniu kiszonki. Zaraz po po-
rodzie zawartość BHBA może gwałtownie wzrastać, a jego zwiększanie się 
do poziomu 1,0-1,4 mmol/l wskazuje na duże ryzyko występowania chorób 
okresu okołoporodowego.

W tabeli 1 przedstawiono zmiany biochemiczne krwi krów chorujących na 
ketozę w zależności od jej postaci.

Tabela 1. Zmiany biochemiczne krwi krów chorujących na ketozę

Stan  
kliniczny

Glukoza 
 (mmol/l)

WKT 
 (μmol/l)

Związki  
ketonowe  

w surowicy  
(mg/l)

Związki  
ketonowe  
w moczu

Związki 
ketonowe 
w mleku

Krowy zdrowe 2,2-4,5 300-600 20-50 - -

Ketoza  
subkliniczna 1,8-2,0 600-900 50-150 + -

Ketoza kliniczna < 1,4 >900 >150 + +
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Analizując zdrowotność stada, można stwierdzić, że w hodowlach krów 
mlecznych, gdzie częstotliwość pojawiania się przemieszczenia trawieńca się-
ga powyżej 5% rocznie, wskaźnik BCS na trzy tygodnie przed porodem u co 
najmniej 10% krów jest powyżej 4 i 40% krów w stadzie wykazuje w mle-
ku stosunek tłuszczu do białka powyżej 1,5:1, ryzyko wystąpienia ketozy jest 
bardzo duże. Krowami najbardziej narażonymi na występowanie ketozy są te 
sztuki, które:

 ¤ znajdują się w pierwszej lub powyżej trzeciej laktacji,
 ¤ w okresie zasuszenia ich BCS wynosi powyżej 4,
 ¤ okres zasuszenia u nich był dłuższy niż 2 miesiące,
 ¤ są w ciąży bliźniaczej,
 ¤ stosunek tłuszczu do białka w ich mleku wynosi 1,5:1 lub wyżej,
 ¤ cieliły się po raz pierwszy po przekroczeniu 27 miesięcy.

Jednym z polecanych testów stwierdzających występowanie ketozy w sta-
dzie jest wykrywanie obecności związków ketonowych w moczu. Oznacze-
nia dokonuje się w okresie poporodowym (2-6 tygodni po porodzie) u kilku 
krów o najwyższej wydajności mlecznej w stadzie oraz u kilku krów cielnych 
i zasuszonych. Obecność związków ketonowych tylko w moczu krów będą-
cych w okresie poporodowym świadczy o występowaniu ketozy spontanicznej 
(związanej z ujemnym bilansem energii), natomiast wykrycie tych związków 
w moczu wszystkich zwierząt wskazuje na występowanie ketozy pokarmowej 
– niezależnej do stanu fizjologicznego badanych zwierząt, spowodowanej nad-
mierną podażą substancji ketogennych w paszy.

Oprócz wymienionych wskaźników, charakterystycznymi dla ketozy jest 
chudnięcie zwierzęcia, spadek wydajności, większa podatność na choroby in-
fekcyjne, zaburzenia w rozrodzie oraz zmiany w składzie mleka – podwyż-
szona zawartość tłuszczu (ponieważ ciała ketonowe stanowią substrat do 
produkcji tłuszczu) oraz zwiększona ilości komórek somatycznych. W tabeli  
2 zestawiono charakterystyczne zmiany w wydajności oraz składzie mleka 
krów rasy hf dotkniętych ketozą.
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Leczenie i profilaktyka. Podstawowym 
działaniem hodowcy w prewencji przed 
tą groźną i kosztowną chorobą metabo-
liczną jest regularny monitoring kondy-
cji ciała krów i ich odpowiednie żywie-
nie, tak aby nie dopuścić do zatuczenia. 
Częstym błędem jest traktowanie okresu 
zasuszenia jako czasu poprawy kondy-
cji krów. Krowy w zbyt dobrej kondycji 
(BCS ≥ 4,0) wyróżnia niższe pobranie 
paszy w pierwszych tygodniach laktacji 
i większa mobilizacja rezerw tłuszczo-
wych. W pierwszych 8 tygodniach lakta-
cji, ze względu na niskie pobranie paszy 
przez krowę niezmiernie trudnym zada-
niem jest zbilansowanie dawki, tak by 
pokryć potrzeby energetyczne zwierzę-
cia. Należy przede wszystkim stosować 
pasze objętościowe o wysokiej jakości  
i smakowitości. W zapobieganiu subkli-
nicznej ketozie i stłuszczeniu wątroby 
istotną rolę odgrywa stosowanie szcze-
gólnych dodatków:

� niacyna (witamina PP) powodu-
je obniżenie poziomu ciał ketonowych  
i zmniejszenie koncentracji wolnych kwa-
sów tłuszczowych w surowicy krwi. Nia-
cyna jest witaminą niezbędną do syntezy  
L-karnityny, która przenosi kwasy tłusz-
czowe przez membrany mitochondriów 
i umożliwia ich utlenienie (spalenie  
z wytworzeniem energii). Witamina PP 
powoduje także zwiększenie populacji 
pierwotniaków i wzrost produkcji białka 
mikrobiologicznego w żwaczu oraz ogra-
nicza negatywny wpływ dodatku tłuszczu 
na zawartość białka w mleku. Obecnie re-Ta
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komendowana dawka wit. PP, która umożliwi uzyskać oczekiwany efekt, wy-
nosi 6-12 g dziennie na sztukę.

� cholina jest wykorzystywana w syntezie fosfatydylocholiny (lecytyny), nie-
zbędnej do formowania nośnika tłuszczu VLDL, który wyprowadza tłuszcz  
i cholesterol z wątroby, co z kolei zapobiega jej stłuszczeniu.

� prekursory glukozy - glicerol, glikolu monopropylenowy, propionian wap-
nia. Substancje glukoplastyczne szybko wchłaniają się z przewodu pokarmo-
wego i uzupełniają niedobory glukozy we krwi.

W przypadku stwierdzenia ketozy należy działać wielotorowo i podawać 
szereg środków należących do różnych grup leków:
1. Związki glukoplastyczne (prekursory glukozy stanowiące źródło energii):

 ● sole kwasu propionowego zawierające najczęściej propionian sodu i po-
dawane doustnie w ilości 100-200 g dwa razy dziennie; przy stosowaniu 
propionianu należy pamiętać, że jego wysokie dawki (powyżej 250 g/
sztukę) mogą wyraźnie zmniejszać pobranie paszy oraz osłabiać procesy 
przemian mocznikowych w wątrobie,

 ● glikol propylenowy podawany w dawce 125-250 g 2 x dziennie,
 ● glicerol podawany w dawce 150-500 g 2 x dziennie.

2. Związki lipotropowe (warunkują tworzenie lipoprotein usprawniających 
mobilizację lipidów z wątroby):

 ● metionina w dawce 2,5-4,0 g/100 kg m.c. podawana dożylnie,
 ● chlorek choliny w dawce 25-30 g/szt. 1 x dziennie doustnie.

3. Dostarczenie samej energii – wlewy dożylne z glukozy w dawce 500-1500 g 
5% glukozy raz dziennie.

4. Środki antylipolityczne:
 ● insulina o przedłużonym działaniu: 100-200 jednostek na sztukę,
 ● kwas nikotynowy – 6-12 g dziennie doustnie.

5. Preparaty pobudzające apetyt:
 ● np. brotizolam – 0,2 mg/100 kg mc. dożylnie,
 ● środki żółciopędne,
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 ● pobudzenie trawienia w przedżołądkach – pasaż 5-10 l treści żwacza od 
zdrowej krowy,

 ● drożdże piwne – 100-500 g na sztukę.

6. Środki pobudzające glukoneogenezę:
 ● podawanie glikokortykoidów – 10-30 mg deksametazonu pozajelitowo; 

dodatkowo redukuje on poziom ciał ketonowych w surowicy, zmniejsza 
zawartość trójglicerydów w wątrobie oraz zwiększa aktywność insuliny;

 ● adrenokortykotropina (ACTH) – 200-600 j.m. dożylnie lub domięśniowo.

7. Środki wspomagające:
 ● wit. B1 – 0,02 mg/kg mc. iniekcyjnie – przyczynia się do usprawnienia 

przemiany węglowodanowej w organizmie,
 ● wit. E z selenem – 1-2 mg Se i 500-1000 mg tokoferolu na krowę  

w postaci iniekcji – wykazują działanie antyoksydacyjne i osłaniające 
wątrobę.

W profilaktyce ketozy u wyjątkowo cennych sztuk coraz powszechniejsze 
jest stosowanie Kexxtonu, czyli leku weterynaryjnego w postaci dożwaczo-
wego systemu ciągłego, powolnego uwalniania substancji czynnej – monen-
zyny. Monenzyna jest antybiotykiem produkowanym w procesie naturalnej 
fermentacji przez tlenowe bakterie Streptomyces cinnamonensis. Monenzyna 
wykazuje działanie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i powoduje wzrost 
populacji bakterii produkujących propionian, czyli związek wykorzystywany 
do syntezy glukozy, która dla organizmu krowy stanowi źródło łatwo dostępnej 
energii. Cały proces prowadzi do obniżenia poziomu ciał ketonowych we krwi. 
Bolus dożwaczowy z monenzyną aplikuje się od trzech do czterech tygodni 
przed spodziewanym wycieleniem. Preparat wystarcza na ok. 90 dni. Należy 
jednak pamiętać, że Kexxtone jest lekiem, a jego zastosowanie powinno być 
ostatecznością. W profilaktyce ketozy najważniejsze jest prawidłowe żywienie 
krów zasuszonych, dbałość o ich odpowiednią kondycję w zasuszeniu i okresie 
przejściowym, zadbanie o wysokie pobranie pasz w czasie okołoporodowym  
i we wczesnej laktacji oraz stosowanie pasz i dodatków energetycznych.
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Kwasica żwacza jest jednym z najczęstszych schorzeń metabolicznych wy-
stępujących w wysokoprodukcyjnych stadach bydła mlecznego. Wyróżniane są 
dwa rodzaje kwasicy – ostra (kliniczna) i podostra (podkliniczna), które mają 
podobną etiologię, ale są dwiema różnymi jednostkami chorobowymi. Kwasica 
ostra występuje sporadycznie w stadach krów mlecznych, natomiast kwasica 
podkliniczna (z łac. subacute ruminal acidosis – SARA) jest szeroko rozpo-
wszechnioną chorobą. Według badań amerykańskich szacuje się, że do 26% 
krów w laktacji karmionych TMR-em może znajdować się w stanie podklinicz-
nej kwasicy. W krajach europejskich przypadki podklinicznej kwasicy u krów 
mlecznych wynoszą około 20%. 
Generalną przyczyną kwasicy jest nadmierne pobranie łatwo fermentujących 
węglowodanów, które powoduje gwałtowny spadek pH w żwaczu, prowadząc 
do wystąpienia ostrej postaci kwasicy. Bakterie konkurują o dostępne substraty, 
które są im niezbędne do wzrostu i rozwoju, jednakże konkurencja ta nie jest 
wystarczająca, aby ograniczyć wzrost bakterii produkujących kwas mlekowy 
– Streptococcus bovis. Wraz ze wzrostem koncentracji kwasu mlekowego pH 
płynu żwaczowej bardzo szybko obniża się. Ponadto do czynników żywienio-
wych, które zwiększają prawdopodobieństwo zapadnięcia krów na kwasicę 
podkliniczną należy ilość materii organicznej fermentowanej w żwaczu, szyb-
kość trawienia skrobi w żwaczu, zawartość włókna neutralno-detergentowego 
w dawce oraz wielkości cząstek skarmianych pasz. Do czynników środowi-
skowych sprzyjających powstaniu kwasicy zaliczamy: stres cieplny, nadmierne 
zagęszczenie zwierząt w oborze skutkujące zwiększoną rywalizacją o dostęp 
do pasz, oddzielne skarmianie poszczególnych typów pasz, ograniczenie bądź 
opóźnienia w dostępie do paszy, niewystarczające przystosowanie zwierząt do 
łatwo fermentujących pasz.

Diagnostyka choroby polega na zbadaniu pH próbki płynu żwaczowego, naj-
lepiej pobranego za pomocą sondy żwaczowej, tak aby nie miał on styczności 
ze śliną, która działa w sposób buforujący. W przypadku kwasicy ostrej za gra-
niczne pH przyjmuje się wartość 5,0. Występują wtedy takie objawy kliniczne, 
jak: całkowite zaprzestanie pobierania pasz, bóle morzyskowe, wzrost często-
ści akcji serca przekraczający 180 uderzeń na minutę (tachykardia), słabe tętno, 
przyspieszony oddech, biegunka, senność, letarg, łącznie ze śmiercią zwierzę-
cia w ciągu 24–48 godzin.

Kwasica podkliniczna (przewlekła) charakteryzuje się powtarzającymi się 
okresami obniżonego pH. W przeciwieństwie do kwasicy ostrej, w przypad-
ku kwasicy podklinicznej po każdym okresie obniżenia wartości pH wraca 
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ono do norm fizjologicznych. Te okresy umiarkowanego obniżenia pH (około 
5,0–5,5) trwają zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. W tym przypadku 
kwas mlekowy nie jest akumulowany w żwaczu i nie powoduje obniżenia pH, 
a spadek pH jest spowodowany przez gromadzące się w żwaczu lotne kwasy 
tłuszczowe. Wartości graniczne pH w przypadku kwasicy podklinicznej nie są 
jednoznacznie określone. Nie ma zgodności, które wartości pH mogą być uzna-
ne za szkodliwe dla zdrowia i produkcyjności krów. Za korzystne przyjmuje 
się pH powyżej 6,0, ponieważ poniżej tej wartości hamowany zostaje wzrost 
bakterii fibrolitycznych. Ponieważ komórki nabłonka żwacza nie są chronione 
przez śluz, dlatego są wrażliwe na chemiczne uszkodzenia przez kwasy nawet 
przez krótki okres trwania kwasicy podklinicznej. Z tego powodu obniżone pH 
może prowadzić do zapalenia bądź parakeratozy, a także owrzodzeń nabłonka 
żwacza. W przypadku zapalenia nabłonka bakterie mogą zasiedlić brodawki 
żwacza, a następnie przedostać się do krwi, wraz z którą są transportowane po 
organizmie, powodując ropnie wątroby, gromadząc się w płucach, na zastaw-
kach serca, w nerkach czy stawach. 

Do objawów SARA należą: pogorszenie apetytu, spadek wydajności, ogra-
niczenie trawienia włókna pasz, obniżenie zawartości tłuszczu w mleku, 
charakterystyczna cuchnąca, szarawa biegunka z obecnymi pęcherzykami 
powietrza, może pojawić się wzdęcie żwacza, chore krowy więcej też leżą  
i niechętnie wstają. Bardzo częstym powikłaniem choroby są także problemy 
z kończynami – tzw. ochwat bydła oraz ropnie racic. Objawy te są zazwy-
czaj nieswoiste i oddalone w czasie od wystąpienia samej choroby, dlatego 
też parametry pH żwacza są jedynym wiarygodnym narzędziem do zdiagnozo-
wania podklinicznej kwasicy. Podaje się, że spadek pobrania suchej masy jest 
typowym objawem podklinicznej kwasicy, jednak jest on charakterystyczny 
dla wielu różnych dolegliwości, a także nie może być uznany za specyficzny. 
Ze względu na nieswoiste objawy, trudności w diagnozowaniu i zmniejszoną 
produkcję mleka, podkliniczna kwasica żwacza jest dużym problemem ekono-
micznym w hodowli bydła mlecznego. Najnowsze badania wskazują również 
na coraz częściej występującą kwasicę metaboliczną u cieląt.

Zapobieganie kwasicy podklinicznej polega głównie na ograniczeniu skarmia-
nia gwałtownie fermentujących węglowodanów, dbałości o właściwą strukturę 
dawki pokarmowej, zapewnienia swobodnego i jednoczesnego dostępu do pasz 
wszystkim krowom w stadzie, stosowania dodatków buforujących i stopnio-
wym przyzwyczajaniu zwierząt do dawek zawierających znaczną ilość pasz 
treściwych. Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia tempa fermentacji  
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w żwaczu jest zwiększenie zawartości pasz objętościowych w dawce, ponieważ 
są one spożywane znacznie wolniej niż treściwe. Większa ilość pasz objęto-
ściowych w dawce to także większa zawartość włókna fizycznie efektywnego, 
które pobudza przeżuwanie i wydzielanie śliny, buforującej kwasy wytwarza-
ne w procesach fermentacji. W celu utrzymania równowagi w żwaczu można 
także stosować suplementy, takie jak np. wodorowęglan sodu czy preparaty 
drożdżowe. Unikanie gwałtownych zmian dawek pokarmowych pomaga prze-
ciwdziałać kwasicy podklinicznej. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza  
w okresie okołoporodowym, kiedy krowy często są z dnia na dzień przesta-
wiane na dawkę pokarmową opartą w znacznej mierze na paszach treściwych. 
Stopniowe przechodzenie z dawki dla krów zasuszonych, zawierającej znaczną 
ilość pasz objętościowych, na dawkę dla krów w laktacji, która zawiera znacz-
ną ilość pasz treściwych, pomaga utrzymać koncentrację kwasu mlekowego 
na niskim poziomie. Bakterie rozkładające kwas mlekowy mają stosunkowo 
powolny wzrost, więc potrzebują wystarczająco dużo czasu, aby zaadaptować 
się do zmiany dawki. Tym sposobem kwas mlekowy produkowany po pobraniu 
paszy treściwej może być na bieżąco metabolizowany i nie jest akumulowany 
w żwaczu. Zwiększenie częstotliwości zadawania dawki w ciągu doby może 
zmniejszyć wahania pH po posiłkach, ponieważ krowy pobierają mniejsze por-
cje w wolniejszym tempie. Częstsze zadawanie pasz powoduje wzrost spożycia 
suchej masy i w ostatecznym rozrachunku może prowadzić do niższych warto-
ści pH niż rzadsze karmienie.
Leczenie kwasicy polega na podawaniu węglanu wapnia lub wodorowęglanu 
sodu, stosowaniu wlewów elektrolitowych lub roztworu fizjologicznego, skar-
mianiu włóknistych pasz objętościowych (siana, słomy, sianokiszonki), poda-
niu sondą żwaczową kwasu propionowego lub płynu żwaczowego od zdro-
wych krów.

Przemieszczenie trawieńca jest ciężką, złożoną i dosyć trudną w leczeniu 
chorobą metaboliczną okresu powycieleniowego krów mlecznych, polegającą 
na nieprawidłowej zmianie położenia żołądka właściwego (trawieńca) - z dołu 
jamy brzusznej do góry, pomiędzy żwacz a ścianę jamy brzucha. Trawieniec 
najczęściej przemieszcza się na lewą stronę od żwacza, jednak zdarzają się 
przypadki również prawostronnych przemieszczeń, które są groźniejsze, po-
nieważ towarzyszyć im może skręt trawieńca. Powstaniu przemieszczenia tra-
wieńca często sprzyja moment wycielenia – na skutek opuszczenia jamy ciała 
ciężarnej krowy przez płód, w jego miejsce powstaje pusta przestrzeń, do której 
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przesuwa się trawieniec. W konsekwencji dochodzi do znacznego spowolnie-
nia lub nawet zatrzymania pasażu treści pokarmowej z przedżołądków, powo-
dując nagromadzenie gazów i powstanie wzdęć. Występowaniu przemieszcze-
nia trawieńca sprzyja hipokalcemia, w wyniku której dochodzi do upośledzenia 
motoryki trawieńca, jak i inne choroby prowadzące do zmniejszenia pobrania 
pasz, a co za tym idzie – wypełnienia żwacza. Do chorób tych zaliczamy przede 
wszystkim zapalenie macicy i mastitis. 
Objawami przemieszczenia żołądka właściwego u bydła są: znacznie obni-
żony lub brak apetytu, spadek wydajności mlecznej, apatia, zaprzestanie prze-
żuwania, wzdęcie nad lewym dołem głodowym, zmniejszenie częstotliwości 
oraz siły motoryki żwacza, zmniejszenie ilości wydalanego kału. U dużej ilo-
ści krów z przemieszczeniem trawieńca stwierdza się również obecność ciał 
ketonowych w moczu, świadczących o wystąpieniu ketozy. Objawy kliniczne 
nasilają się wraz z czasem trwania choroby. W zaawansowanych przypadkach 
dochodzą bóle kolkowe oraz uwidacznia się wysklepienie po lewej stronie 
brzucha, u góry. W zależności od kierunku skrętu można wysłuchać charakte-
rystyczny, bębenkowy i metaliczny dźwięk przy opukiwaniu z lewej lub prawej 
strony jamy brzusznej.

W praktyce u starszych krów spotyka się także przypadki zatkania odźwier-
nika i przemieszczenia trawieńca na skutek trwającego latami odkładania się 
złogów piasku pochodzącego z zanieczyszczonych pasz. W profilaktyce 
choroby zaleca się przede wszystkim wykonywanie dożwaczowych wlewów 
po porodzie (tzw. drenchingu) lub podanie pójła poporodowego w ilości ok.  
40 l, unikanie nadmiernego otłuszczenia krów w zasuszeniu i okresie przej-
ściowym, dbałość o dobre pobranie pasz po wycieleniu i zapobieganie powsta-
waniu znacznego UBE, zapobieganie hipokalcemii osłabiającej pracę mięśni 
przedżołądków.
Leczenie przemieszczenia trawieńca zależy od jego typu. Skuteczność le-
czenia tej choroby w dużej mierze zależy od szybkości postawienia diagnozy  
i podjęcia terapii. W przypadku prawostronnego przemieszczenia trawieńca 
stosuje się leczenie metodami chirurgicznymi – laparoskopowymi na stojąco 
lub z pełnym otwarciem powłok brzusznych. Mało inwazyjnym zabiegiem, 
który jednocześnie cechuje się wysoką skutecznością (nawet do 75 proc.) jest 
metoda trokarowa Grymera i Sternera. Polega ona na przewróceniu zwierzęcia 
na grzbiet i repozycji trawieńca na jego anatomiczne miejsce poprzez poru-
szanie jamą brzuszną. Następnie lekarz weterynarii umocowuje trawieniec za 
pomocą specjalnych zawleczek, wprowadzanych poprzez trokar. Metoda ta jest 
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stosunkowo szybka, pod warunkiem, że wykonujący ją lekarz weterynarii ma 
doświadczenie.

Najbardziej inwazyjną metodą, wiążącą się ze znacznymi kosztami (ok. 
700-1000 zł), jest zabieg chirurgiczny. Metoda chirurgiczna polega na rozcię-
ciu jamy ciała, opróżnieniu trawieńca i następnie przyszyciu organu do spodniej 
części jamy ciała. Wprawionemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie za-
biegu zajmie ok. 2 godz. Po wykonanym zabiegu należy kontrolować stan rany 
pooperacyjnej w celu uniknięcia zakażenia.
Leczenie lekkiego przemieszczenia trawieńca polega na jednoczesnym dożyl-
nym podaniu Biovetalginu z glukozą oraz wykonaniu serii wlewów dożwa-
czowych, do momentu ustąpienia objawów choroby. Ten typ przemieszczenia 
można wspierać też tzw. metodą „kulania” krowy – zwierzęciu najpierw podaje 
się pójło, a następnie próbuje dokonać repozycji trawieńca poprzez przewraca-
nie („kulanie”) go na grzbiet, bądź przeprowadzanie po pochyłych powierzch-
niach. Metoda ta jest nieinwazyjna i tania, ale jednocześnie uważana za mało 
skuteczną.

Tężyczka pastwiskowa jest chorobą metaboliczną związaną najczęściej  
z rozpoczęciem sezonu pastwiskowego u bydła, a także u owiec. Młody, bujny 
porost pastwiskowy charakteryzuje się dużą zawartością wody, białka ulegają-
cego szybkiej degradacji w żwaczu, niskim poziomem włókna, a także niskim 
poziomem magnezu przy jednocześnie wysokiej zawartości potasu i azotu, 
które są pierwiastkami antagonistycznymi w stosunku do magnezu. Taka pro-
porcja składników pokarmowych sprzyja występowaniu biegunek (szczególnie 
jeśli w runi znajduje się bardzo dużo mniszka lekarskiego), może powodować 
zwiększenie zawartości mocznika w mleku i stwarza niebezpieczeństwo poja-
wienia się tężyczki pastwiskowej. Tężyczka pastwiskowa jest typem hypoma-
gnezemii i oprócz okresu rozpoczęcia wypasu często towarzyszy hipokalcemii. 
Wówczas w osoczu chorych krów znajduje się poniżej 1,2 mg/dl magnezu. 
Do objawów tężyczki należą: apatia, spadek apetytu, drżenie mięśni, sztywny 
 i niepewny chód, zgrzytanie zębami i obniżenie wydajności mlecznej. Tężycz-
ka rzadko przybiera ostrą i ciężką postać, w której obserwuje się m.in. silne 
skurcze mięśni, lękliwość, nadpobudliwość, leżenie z wyciągniętymi kończy-
nami i skręconą głową lub nawet utratę przytomności. W przypadku wystąpie-
nia takich objawów należy niezwłocznie wezwać weterynarza. 
Leczenie polega na szybkim, dożylnym podaniu preparatów magnezowych  
i wapniowych – np. boroglukonianu wapnia, hypofosfatu magnezu oraz pod-
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skórnej iniekcji 50% roztworu siarczanu magnezu w ilości ok. 150-200 ml/
szt. Podczas leczenia zwierzę nie może mieć dostępu do pastwiska i zielonek, 
powinno otrzymywać głównie siano lub podsuszoną sianokiszonkę, a dawkę 
należy również uzupełnić preparatem magnezowym, np. tlenkiem magnezu  
w ilości 60 g/szt. dziennie. 

W celu zapobiegnięcia tężyczce, na minimum 2-3 tygodnie przed rozpo-
częciem żywienia pastwiskowego do dawki pokarmowej wprowadzamy mie-
szanki mineralne o zwiększonej zawartości magnezu w łatwo przyswajalnej 
formie i kontynuujemy ich podawanie min. przez 4-6 tygodni, a najlepiej przez 
cały okres pastwiskowania, w ilości około 60 g Mg/szt./dzień. Podczas przej-
ścia z żywienia zimowego na wiosenno-letnie należy uwzględniać stopniowe 
wprowadzanie zielonki do dawki pokarmowej, rozpoczynając od skarmiania 
około 2 kg świeżej zielonki/szt./dzień przez okres minimum 2-3 tygodni. Jest 
to czas niezbędny do zasiedlenia żwacza przez mikroorganizmy (głównie pier-
wotniaki i bakterie) rozkładające węglowodany strukturalne zielonki oraz po-
średnia metoda ograniczania ryzyka wystąpienia tężyczki pastwiskowej. Przez 
pierwszy miesiąc żywienia zielonką należy kontynuować skarmianie pasz sto-
sowanych zimą, wycofując je z dawki również stopniowo. Pastwiska ubogie  
w magnez powinny być także nawożone nawozem magnezowym. Na obszarze 
pastwiska można także rozpylić 2 % roztwór siarczanu magnezu. Uzupełnie-
niem magnezu w zielonce pastwiskowej może być także podsiew roślinami 
bobowatymi, które są zasobne zarówno w wapń jak i magnez.

Zasadowica (alkaloza) żwacza jest chorobą przeciwną do kwasicy, pole-
gającą na zmianie pH treści żwacza w kierunku zasadowym (pH powyżej 7), 
na skutek nadmiernej produkcji amoniaku, który na drodze dyfuzji przenika 
przez ścianki żwacza do krwiobiegu i podtruwa organizm krowy. Amoniak  
z krwiobiegu transportowany jest do wątroby, w której zamieniany jest na mniej 
toksyczny mocznik. Proces ten wymaga jednak nakładów energetycznych ze 
strony organizmu krowy, a długotrwały nadmiar amoniaku prowadzi do uszko-
dzenia i upośledzenia funkcji wątroby, a w konsekwencji zatrucia zwierzęcia. 
Zasadowica powstaje w wyniku żywienia krów niezbilansowaną dawką zawie-
rającą duże ilości pasz białkowych, których białko ulega szybkiemu rozkła-
dowi w żwaczu (takich jak zielonki i kiszonki z roślin motylkowatych, młoda 
zielonka pastwiskowa, wysokobiałkowe pasze treściwe, mocznik), która jed-
nocześnie zawiera niedostateczną ilość łatwo fermentujących węglowodanów 
i włókna strawnego. Białko pasz po rozłożeniu do amoniaku nie może zostać 
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wykorzystane przez bakterie żwaczowe do syntezy białek ich organizmu ze 
względu na niedobór energii niezbędnej do tego procesu. Dochodzi do zmiany 
w składzie mikroflory żwacza – zaczynają intensywnie namnażać się bakterie 
gnilne, które produkują toksyny niszczące zarówno mikroorganizmy pożądane, 
jak i tkanki układu pokarmowego krowy. Występowaniu zasadowicy sprzy-
ja też skarmianie nadgnitych pasz objętościowych, jednostajna dieta, w której 
przeważają kiszonki lub zielonki z roślin motylkowatych oraz żywienie dawką 
pokarmową, w której zawartość białka ogólnego przekracza 18% suchej masy. 
Alkaloza może również powstać w wyniku żywienia krów zielonkami inten-
sywnie nawożonymi gnojowicą lub nawozami azotowymi, w skład których 
wchodzą azotany – jeśli ich poziom w paszy przekroczy 0,5% s.m. W środo-
wisku żwacza dochodzi do zamiany azotanów na azotyny, które blokują hemo-
globinę na skutek jej trwałego utlenienia do methemoglobiny, która z kolei jest 
niezdolna do transportowania tlenu do organów wewnętrznych zwierzęcia, co 
prowadzi do silnego niedotlenienia organizmu.

Do objawów zasadowicy należą: utrata apetytu i apatia, osłabienie odruchu 
przeżuwania, wzdęcia, obniżenie zawartości tłuszczu w mleku i spadek wydaj-
ności, pogorszenie parametrów rozrodu oraz biegunka lub silne zaparcie. Płyn 
żwacza przybiera zapach amoniaku oraz ciemną barwę, jego śluzówka staje 
się przekrwiona i obrzęknięta. W mleku krów zawartość mocznika przekracza  
300 mg/l. W przypadku zasadowicy powstającej w wyniku zatrucia moczni-
kiem paszowym, pojawia się nadmierne ślinienie, trudności z oddychaniem, 
drżenie mięśni, niewydolność układu krążenia i porażenie, dochodzi do usta-
nia ruchów żwacza i jego atonii. W takich przypadkach konieczna jest szybka 
interwencja weterynarza, zaś do momentu jego przybycia można spróbować 
obniżyć pH treści żwacza podając zwierzęciu ok. 3-5 l octu (lub 10-15 l roz-
tworu 3% kwasu octowego) lub ok. 60 ml kwasu mlekowego rozpuszczonego  
w 5-10 l wody, które zneutralizują obecny w przedżołądku amoniak i zatrzy-
mają jego wchłanianie do krwiobiegu. W lżejszych przypadkach alkalozy po-
dajemy zwierzęciu pasze energetyczne zawierające łatwo przyswajalne węglo-
wodany – np. 0,5 kg sacharozy rozpuszczonej w 5 l wody lub ok. 300-400 ml 
melasy.

Zapobieganie zasadowicy polega przede wszystkim na żywieniu krów daw-
ką dobrze zbilansowaną pod względem zawartości białka ulegającego szybkiej 
degradacji w żwaczu oraz energii dostępnej dla mikroflory żwacza, stosowanie 
w dawce pasz zawierających łatwo fermentujące cukry, stosowanie pasz wyso-
kiej jakości i unikanie ich nagłych zmian w dawce.
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Wzdęcia powstają w wyniku ograniczonego odbijania i uwalniania gazów 
produkowanych przez mikroflorę żwacza w procesie fermentacji. Ilość powsta-
jących wówczas gazów jest większa niż ich objętość możliwa do usunięcia, 
co prowadzi do ich nagromadzenia i rozdęcia żwacza. Zaburzenie to objawia 
się silnym obrzmieniem widocznym na lewym boku zwierzęcia oraz silnym 
bólem, który zwierzę zazwyczaj manifestuje ryczeniem. Wystąpienie wzdęcia 
może prowadzić do szybkiego zejścia śmiertelnego zwierzęcia. Rozróżnia się 
wzdęcia drobnopęcherzykowe oraz wielkokomorowe. 

Wzdęcie drobnopęcherzykowe powstaje na skutek tworzenia się trwałej, 
zbitej piany, która gromadzi się w górnej, płynnej części żwacza. Warstwa pia-
ny, która produkowana jest najczęściej w wyniku rozkładu białkowych pro-
duktów z szybko rosnących, świeżych i bogatych w białko zielonek – młodych 
traw i roślin bobowatych, uniemożliwia odbijanie gazów. Dlatego ten rodzaj 
wzdęcia dotyka bydło najczęściej w sezonie wegetacyjnym, głównie wiosną, 
w okresie pastwiskowania. Produkty rozkładu białek zwiększają lepkość płynu 
żwacza oraz ograniczają proces uwalniania gazów pochodzących z fermentacji 
żwaczowej, które następnie powinny zostać usunięte w trakcie odbijania. Ten 
rodzaj wzdęcia, wynikający głównie z nieprawidłowego skarmiania zielonek, 
może dotyczyć nawet 25% stada.

Wzdęcie wielkokomorowe powstaje najczęściej na skutek zablokowania 
przedżołądków ciałami stałymi (np. nierozdrobnionymi okopowymi), w wyni-
ku którego zwierzę nie jest w stanie prawidłowo odbijać gazów fermentacyj-
nych. Ten typ wzdęcia może towarzyszyć również chorobom prowadzącym do 
zmniejszenia motoryki żwacza, np. gorączki mlecznej.

Leczenie wzdęć polega na podawaniu preparatów działających przeciwpie-
niąco (np. olejów w dawce od 60 do 240 ml) lub syntetycznych środków po-
wierzchniowo-czynnych. Oprócz tego zaleca się podawanie grubo pociętej 
sieczki z włóknistych pasz objętościowych. W ciężkich przypadkach lekarz 
weterynarii zastosuje sondowanie żwacza lub trokarowanie, czyli specjalnego 
bolca, którym przebija powłoki brzuszne i ścianę wzdętego żwacza.

Zapobieganie wzdęciom polega głównie na zadawaniu włóknistych pasz obję-
tościowych na tzw. „zakładkę” przed wypuszczeniem krów na pastwisko, uni-
kania wypasu na pastwiskach, na których przeważa młoda, bujna koniczyna 
lub inne rośliny motylkowate (bobowate), szczególnie jeśli są one wilgotne, 
stopniowego przyzwyczajania krów do wypasu.
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Zapobieganie chorobom metabolicznym
Podstawowa, codzienna profilaktyka chorób metabolicznych to przede 

wszystkim dbałość o poprawnie zbilansowaną, skonstruowaną i zadaną daw-
kę pokarmową oraz stosowanie dobrej jakości pasz (głównie objętościowych)  
o wysokiej wartości pokarmowej.

Kontrola przeżuwania, badanie struktury TMR-u i badanie strawno-
ści dawki pokarmowej to podstawowe, kontrolne czynności, które powinny 
być wykonywane przez doradców żywieniowych podczas wizyt w gospodar-
stwie. Są one proste zarówno w wykonaniu, jak i interpretacji ich wyników. 
Te obowiązkowe czynności polecane są nie tylko hodowcom stosującym sys-
tem żywienia TMR-em, ale każdemu rolnikowi zajmującemu się hodowlą czy 
chowem bydła. Kontrolę przeżuwania może wykonać każdy hodowca. Przeżu-
wanie jest najważniejszym procesem w fizjologii trawienia bydła mlecznego, 
które w największej mierze decyduje o jego zdrowiu i produkcyjności. Proces 
ten stymuluje wydzielanie śliny, która po połknięciu zwiększa ilość substancji 
buforujących dostających się wraz z nią do żwacza. Odpowiednie ślinienie za-
pobiega tym samym gwałtownym spadkom pH zapewniając optymalną pracę 
i zdrowie żwacza. Ilość produkowanej śliny zależy w największej mierze od 
ilości włókna fizycznie efektywnego w dawce pokarmowej krowy. Określenie 
włókna fizycznie efektywnego zostało wprowadzone, aby uwzględnić fizyczne 
właściwości włókna neutralno-detergentowego (z ang. neutral detergent fibre 
– NDF), którego długie cząstki (powyżej 1 cm) pobudzają krowy do przeżu-
wania i wydzielania śliny. Oceny przeżuwania dokonujemy licząc ilość ruchów 
żuchwy pomiędzy momentem odłykania a połknięciem przeżutej paszy. W tym 
celu najlepiej jest obserwować zwierzę z jego poziomu – kucając. Prawidłowa 
ilość przeżuć powinna wynosić minimum 60 ruchów żuchwy. Optimum to 70 
ruchów. Liczba mniejsza niż 50 świadczy o zbytnim rozdrobnieniu pasz objęto-
ściowych, zbyt dużym udziale pasz treściwych lub zbyt małym udziale włókna 
w dawce, które prowadzą zwykle do kwasicy żwacza. Ilość przeżuć powyżej 
90 ruchów żuchwy w jednym cyklu świadczy natomiast o zbyt dużym udziale 
włókna – np. nadmiernie zdrewniałych roślinach w sianokiszonce, nieodpo-
wiednim pocięciu zielonki. Krowy mleczne powinny przeżuwać przez około 
10 h dziennie. Jednocześnie w danej grupie żywieniowej powinno przeżuwać 
minimum 40% zwierząt. W przypadku bydła należy pamiętać, że zwierzęta 
te podczas przeżuwania wymagają pozycji leżącej oraz spokoju. Dlatego nie-
zmiernie ważne jest zapewnienie komfortowych warunków do leżenia jedno-
cześnie wszystkim krowom znajdującym się w stadzie czy danej grupie żywie-
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niowej. Nowoczesne systemy do zarządzania stadem bydła oferują hodowcom 
analizę sposobu pobierania pasz przez krowy oraz kontrolę przeżuwania w cza-
sie rzeczywistym, wykorzystując specjalne sensory i mikrofony umieszczane 
za żuchwą zwierzęcia. 

Badanie struktury fizycznej TMR-u wykonuje się przy użyciu tzw. sit 
pensylwańskich PSPS (z ang. Penn State Particle Separator) – systemu 3 sit  
o różnej wielkości oczek i jednej kuwety (tacy). Metoda ta została opracowa-
na w roku 1996 przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii, 
którzy zajmowali się badaniami nad fizjologią trawienia u wysokowydajnego 
bydła mlecznego. Przez kolejne 20 lat ulegała ona drobnym modyfikacjom wy-
nikającym ze zmian w wydajności bydła wymuszających coraz wyższy udział 
pasz treściwych w dawkach pokarmowych. Ocena struktury TMR-u oraz pasz 
objętościowych pozwala określić stopień i jakość rozdrobnienia kiszonek, na 
podstawie których będzie można przewidzieć m.in. możliwość właściwego śli-
nienia się krów, czy zapewniona zostanie prawidłowa motoryka przedżołądków 
oraz czy krowy będą sortowały zadaną dawkę pokarmową. W tym celu na sita 
nakłada się około 0,5-1,0 kg kiszonki/TMR-u i wytrząsa według załączonego 
do sit wzoru. Następnie pozostałości na poszczególnych poziomach waży się  
i liczy ich procentowy udział.

Aktualny zalecany procentowy udział cząsteczek o określonej wielkości 
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Aktualny zalecany % (procentowy) udział cząsteczek 

w poszczególnych paszach

Sito

Wielkość 
otworu
 w mm

Wielkość 
cząsteczek 

paszy 
w mm

Kiszonka  
z  

kukurydzy
%

Kiszonka  
z traw

%

TMR
%

Górne (S1) 19,0 >19,0 3 – 8 10 – 20 2 – 8

Środkowe (S2) 8,0 8,0-19,0 45 – 65 45 – 75 30 – 50

Dolne (S3) 4,0 4,0-8,0 20 – 30 30 – 40 10 – 20

Taca (T) <4,0 <10 <10 30 – 40
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Analiza struktury TMR-u na sitach PSPS

Poszczególne frakcje TMR-u po przesianiu przez sita PSPS
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Badanie strawności dawki pokarmowej i zdrowotności stada na podsta-
wie odchodów polega na analizie koloru, konsystencji, struktury i składu pró-
bek kału pobranego od określonej grupy produkcyjnej krów (najczęściej krów 
w szczycie laktacji), jak i od poszczególnych sztuk w danej grupie. Pomocne 
jest również badanie pH świeżych odchodów, których wartość powinna wyno-
sić 6,8-7. Jeśli pH będzie niższe, u zwierząt można podejrzewać wystąpienie 
kwasicy żwacza. Ocena pozostałości dawki, którą krowa wydala z organizmu 
stanowi cenną informację na temat przebiegu procesu trawienia w przewodzie 
pokarmowym zwierzęcia.

Indywidualna ocena kału powinna być wykonana szczególnie u sztuk, 
które wykazują niepokojące zmiany w zachowaniu związanym z pobieraniem 
pasz, których skład mleka odbiega od normy oraz u których podejrzewamy 
chorobę metaboliczną. W obrębie jednej grupy produkcyjnej żywionej jedna-
kową dawką, odchody wszystkich krów wchodzących w jej skład, powinny być 
wyrównane i zbliżone do siebie. W przeciwnym razie mamy do czynienia z sor-
towaniem dawki przez krowy lub z nierównym dostępem do pasz dla wszyst-
kich krów w grupie. Kolor, struktura i konsystencja odchodów zależą głównie 
od rodzaju skarmianych pasz, szybkości pasażu treści pokarmowej przez układ 
trawienny oraz od zdrowotności zwierzęcia. Strawność dawki pokarmowej te-
stujemy wykonując analizę odchodów na tzw. sitach kałowych – dwupoziomo-
wym systemie sit o różnej wielkości otworów. W tym celu próbkę ok. 0,5 kg 
kału umieszczamy na górnym sicie, przepłukujemy dość silnym strumieniem 
wody, następnie wyciskamy jej nadmiar, pozostałość ważymy i obserwujemy. 
Na sicie po przepłukaniu powinna zostać mniej niż połowa. 

W kale zdrowej krowy nie powinno być więcej niż 12% niestrawionych 
składników paszy, w tym maksymalnie jedno „przetrącone” ziarno kukurydzy 
czy pszenicy. Włókna pasz powinny być wyraźnie przeżute i strawione, kał 
powinien mieć homogeniczną strukturę i konsystencję kremowej emulsji, po-
winien też być błyszczący. Jeśli w kale znajdują się niestrawione komponenty 
pasz, oznacza to, że nie przebywały one w przewodzie pokarmowym krowy 
odpowiedniej ilości czasu, czyli treść pokarmowa została wydalona zbyt szyb-
ko. Może to świadczyć o niewłaściwym dostosowaniu trawienia komponen-
tów białkowych i energetycznych dawki. Jeśli chodzi o kolor odchodów krowy 
korzystające z pastwiska charakteryzują się ciemnozieloną barwą odchodów. 
Z kolei kolor kału zwierząt otrzymujących w dawce pokarmowej siano jest 
najczęściej oliwkowobrązowy. Krowy otrzymujące duże ilości paszy treściwej 
w dawce pokarmowej charakteryzują się żółtooliwkową barwą odchodów. 
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W przypadku zwierząt otrzymujących TMR barwa kału uzależniona bę-
dzie od proporcji pasz objętościowych do treściwych. U osobników z biegunką 
kolor odchodów najczęściej zmienia się na szary. Podobnie krowy leczone far-
makologicznie mogą mieć istotnie zmienioną barwę odchodów w zależności 
od użytego środka. Bardzo ciemny lub krwisty kał wskazuje na krwawienie 
w przewodzie pokarmowym, które może być spowodowane intensywną bie-
gunką, mykotoksynami bądź kokcydiozą. Natomiast żółtawa lub jasnozielona 
barwa kału wskazuje na infekcje bakteryjne, np. salmonellę. Konsystencja od-
chodów krowich w dużej mierze zależy od zawartości wody i jest pochodną 
wilgotności pobieranych przez zwierzę pasz oraz długości retencji treści po-
karmowej w przewodzie pokarmowym krowy. Prawidłowa konsystencja kału 
krowy zbliżona jest strukturą do owsianki o średniej gęstości, uformowanej  
w placek o wysokości 2,5-5 cm wysokości. Biegunka u krów może być spowo-
dowana zbyt intensywną fermentacją łatwostrawnych węglowodanów, infek-
cją bakteryjną lub obecnością pasożytów. Luźna konsystencja odchodów krów 
może wynikać z nadmiaru białka lub związków azotowych niebiałkowych ła-
two ulegających rozkładowi w żwaczu. Spowodowane jest to nadmiernym po-
braniem wody ukierunkowanym na pozbycie się nadmiaru azotu poprzez zin-
tensyfikowaną produkcję moczu. Obserwacje potwierdzają, że krowy narażone 
na stres cieplny mogą również produkować bardziej rozrzedzony kał. Z kolei 
ograniczony dostęp do poideł lub/i niski udział białka w dawce pokarmowej dla 
krów powoduje produkcję bardziej zwartych odchodów. Skrajne odwodnienie 
organizmu skutkuje natomiast produkcją tzw. kału końskiego. 

Objawem kwasicy u krów jest rozrzedzony kał. W oborze wolnostano-
wiskowej charakterystycznym objawem wystąpienia tego problemu jest tzw. 
„zygzakowanie” kału. Krowy cierpiące na ketozę produkują kał ciemny i zbity, 
a z kolei te, u których występuje lewostronne przemieszczenie trawieńca, cha-
rakteryzują się mazistą konsystencją odchodów. Idealne odchody krów mlecz-
nych powinny wskazywać na maksymalne wykorzystanie składników pokar-
mowych zawartych w paszy. Duży udział cząstek o wielkości przekraczającej 
1 cm może być wskaźnikiem słabej fermentacji żwaczowej oraz zbyt inten-
sywnej fermentacji jelitowej. Może wskazywać to również na zbyt duże tempo 
pasażu treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym krowy na skutek zbyt 
małej koncentracji włókna pokarmowego w dawce, które wpływa na utrzyma-
nie właściwego pH w środowisku żwacza. Przyczyną obecności dużej ilości 
ziarna w kale krów może być również niewłaściwe przygotowanie i rozdrob-
nienie ziaren zbóż i kukurydzy. Mikroorganizmy żwacza nie mają dostępu do 
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ziaren zbóż i kukurydzy ze względu na fakt, że ziarniaki nie mają uszkodzonej 
okrywy owocowo-nasiennej. Jasna, biaława barwa kału może wskazywać po-
nadto na obecność niestrawionej skrobi w kale. Obecność w odchodach krów 
dużej ilości śluzu wskazuje na silny stan zapalny w przewodzie pokarmowym 
krowy lub jego mechaniczne uszkodzenie. Kał mający konsystencję piany bądź 
zawierający pęcherze gazu wskazuje na kwasicę.

Świeże odchody o prawidłowej konsystencji, strukturze, kolorze i uformowaniu

Kał biegunkowy z domieszką krwi
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Płukanie próbki odchodów

Widok po przepłukaniu próbki kału przez sita
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Choroby metaboliczne w Raportach Wynikowych
Hodowcy korzystający z usług oceny wartości użytkowej bydła mlecznego 

mają jedno z podstawowych, dostępnych i niezwykle cennych narzędzi diagno-
stycznych, ułatwiających wychwytywanie niepokojących symptomów mogą-
cych wskazywać na rozwijającą się chorobę metaboliczną. Raporty Wynikowe 
RW-1, RW-2 i RW-11, opracowywane głównie w oparciu o skład mleka z prób-
nych udojów, dostarczają bardzo ważnych informacji o poprawności żywienia, 
stopniu pokrycia zapotrzebowania krów na składniki pokarmowe oraz zagro-
żeniu chorobami metabolicznymi. Kontrola i interpretacja danych z Rapor-
tów Wynikowych jest podstawowym i najważniejszym narzędziem służącym 
efektywnemu zarządzaniu żywieniem w stadzie. Umożliwia porównanie ilości  
i składu mleka od poszczególnych zwierząt oraz u określonych grup produk-
cyjnych, w odniesieniu do całego stada oraz porównanie wyników z kolejnych 
próbnych udojów (czyli pośrednio z kolejnych miesięcy laktacji). 

Pozostałość po badaniu próbki odcho-
dów sitami kałowymi – widoczne  

niestrawione włókna paszy powyżej 
1 cm świadczą o słabej fermentacji 

żwaczowej
Badanie kału pH-metrem
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Bardzo istotną zaletą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest wła-
śnie możliwość wychwycenia podklinicznych stanów różnych schorzeń meta-
bolicznych (głównie ketozy i kwasicy) oraz zapaleń wymienia. Cechą wspól-
ną dla podklinicznych stadiów wszystkich chorób jest brak ich wyraźnych, 
ostrych i typowych objawów. Problem może sugerować nagły spadek wydaj-
ności, obniżenie apetytu, problemy z zacielaniem czy wczesne zamieranie za-
rodków. Potwierdzeniem wystąpienia choroby są zmiany parametrów składu 
mleka, liczby komórek somatycznych oraz wyniki badań – np. poziomu ciał 
ketonowych w mleku i krwi. W Raporcie RW-1 w tabeli „Wydajności lakta-
cyjne”, w wierszu „Przeciętna wydajność życiowa krów ubyłych w ost. 365 
dniach” – długość użytkowania krów w oborze, wartość wynosząca poniżej 
2,6 świadczy o problemach żywieniowych w stadzie, szczególnie w okresie 
okołoporodowym. Również w RW-1, w tabeli „Skład mleka z ostatniego doju”, 
wskaźnik „stosunek tłuszcz:białko” informuje o podejrzeniu występowania 
chorób metabolicznych lub zaburzeń trawienia w przedżołądkach. Prawidłowe 
wartości dla tego wskaźnika wynoszą od 1,2-1,5. Wartość poniżej 1,2 świadczy 
o problemach z kwasicą żwacza, zaś powyżej 1,5 – ketozą. Ketoza jest szero-
ko zdiagnozowana w RW-2, w którym w tabeli „Wyniki próbnych udojów”, 
przy krowach zagrożonych subkliniczną formą choroby znajduje się symbol K! 
Również w tej tabeli w wynikach zawartości tłuszczu w mleku możemy prze-
śledzić i wychwycić zagrożenie konkretnej sztuki ketozą. Jeśli zawartość tłusz-
czu wynosi powyżej 5,0% - taka krowa prawdopodobnie cierpi z jej powodu.

Substancje glukoplastyczne
Produkcja mleka na wysokim poziomie oraz powszechnie występujący 

ujemny bilans energii w pierwszych tygodniach laktacji sprawiają, że ilość 
syntetyzowanej glukozy niezbędnej do sekrecji mleka i prawidłowego funk-
cjonowania organizmu krowy jest niewystarczająca. Niedobór glukozy w or-
ganizmie krowy w tym okresie może wynosić do 0,5 kg czystego składnika. 
Ponadto, deficyt energetyczny pogłębiony brakiem apetytu po wycieleniu, po-
woduje nadmierne uruchomienie rezerw tłuszczowych z organizmu zwierzęcia, 
prowadzące do wzrostu syntezy ciał ketonowych w osoczu krwi i wystąpienia 
ketozy lub/i zespołu stłuszczonej wątroby. Zjawiska te wymuszają konieczność 
dostarczenia zwierzęciu źródła szybko i łatwo przyswajalnej energii, a priory-
tetem w okresie okołoporodowym powinno być zapewnienie wysokiej koncen-
tracji glukozy we krwi. W tym celu zasadne jest uzupełnianie żywienia krów 
prekursorami glukozy w postaci glikolu propylenowego, gliceryny lub propio-
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nianu wapnia/sodu. Ich stosowanie powinno mieć jednak charakter wyłącznie 
profilaktyczny i zalecane jest, jako ochrona zwierząt zagrożonych skutkami 
ujemnego bilansu energetycznego oraz schorzeń metabolicznych. Wykorzysta-
nie omawianych preparatów, jako formy zwiększania wartości energetycznej 
dawki pokarmowej jest z punktu widzenia ekonomiki i fizjologii przeżuwacza 
nieuzasadnione.

Jak i kiedy stosować?
Glikol propylenowy i propionian wapnia zaleca się włączyć profilaktycz-

nie do żywieniu na około 2-3 tygodnie przed porodem, w dawce od 150 do  
300 g/szt./dzień. Po wycieleniu, ich aplikację należy kontynuować przez okres 
1-3 tygodni, w ilości: glikol do 300 g/szt./dzień, propionian (ze względu na 
toksyczność w wyższych dawkach) – do 200 g/szt./dzień. Wadą wymienionych 
dodatków jest gorzki smak, co sprawia, że są one niechętnie pobierane przez 
zwierzęta, dlatego zaleca się ich podawanie w formie wlewek dożwaczowych 
lub specjalnych mieszanek.

Glikol propylenowy powinien być stosowany w żywieniu krów z tzw. gru-
py ryzyka.

Alternatywą w stosunku do glikolu propylenowego, głównie ze względu 
na cenę i smakowitość, jest gliceryna. Posiada ona słodki smak, nie ma więc 
problemu z jej pobieraniem przez krowy, jej działanie jest jednak krótkotrwałe 
i obejmuje kilka godzin od aplikacji. Znaczna część gliceryny jest także wy-
korzystywana, jako źródło energii przez bakterie żwacza, dlatego zaleca się jej 
podawanie w formie wlewu doustnego. Podana w takiej postaci omija żwacz  
i jest prawie całkowicie wchłaniania do krwi, skąd dostaje się do miejsca jej prze-
znaczenia, czyli wątroby. Glicerynę podaje się przeciętnie w ilości 250-300 g 
2x dziennie/szt., na kilka 10 do 5 dni przed porodem, a następnie kontynuuje 
jej aplikację przez ok. 1 tydzień po wycieleniu. Dobrą metodą jest również 
stosowanie preparatów zawierających w swoim składnie zarówno glikol jak  
i glicerynę. Dodatki glukoplastyczne powinno stosować się łącznie z podawa-
niem preparatów niacynowych.

Bolusy. Jedną z metod zapobiegania różnym niedoborom żywieniowym  
u bydła jest stosowanie bolusów dożwaczowych. Bolusy są specjalistyczny-
mi wieloskładnikowymi, skoncentrowanymi dodatkami paszowymi lub lekami  
w formie dużych pastylek, walców lub tulejkowych kapsułek, które umieszcza 
się najczęściej bezpośrednio w żwaczu lub czepcu zwierzęcia. 
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Określenie „bolus” oznacza podanie dużej dawki leku lub substancji czyn-
nej, w celu osiągnięcia ich efektywnego stężenia w tkankach. Najważniejszy-
mi zaletami stosowania bolusów są: pewność, że dostarczone pod ich posta-
cią składniki zostaną w pełni wykorzystane przez organizm zwierzęcia, czyli 
skuteczność działania oraz możliwość zastosowania bolusa na każdy problem 
w stadzie. Obecnie firmy paszowe oraz farmaceutyczne oferują bolusy dla 
wszystkich grup technologicznych i wiekowych bydła. Na rynku dostępne są 
bolusy przeznaczone do profilaktyki lub wspomagania leczenia większości 
schorzeń metabolicznych, biegunek, zatruć pokarmowych, uzupełniania niedo-
borów mineralnych, witaminowych, energetycznych, białkowych. 

W skład bolusów wchodzą różnorodne materiały i dodatki paszowe  
o określonym działaniu, zawierające komponenty mineralne, witamino-
we, drożdże piwne, wyciągi roślinne i fitoestrogeny, substancje absorbujące 
i wiążące toksyny takie jak glinokrzemiany czy zeolity, pektyny, taniny, algi 
morskie, związki glukoplastyczne (np. glikol, jony propionowe), probiotyki  
i prebiotyki, sproszkowane jaja oraz substancje zapewniające właściwy bilans 
kationowo-anionowy. Ze względu na trudności w pokryciu zapotrzebowania 
na składniki mineralne, witaminy i energię u bydła w okresie przejściowym, 
bolusy polecane są szczególnie właśnie tej grupie krów i jałówek cielnych. 
Bolusy rekomendowane są również gospodarstwom, które w żywieniu krów 
nie stosują TMR-u, co utrudnia dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej, 
zwłaszcza pod kątem zawartości składników mineralnych, witamin i energii. 
Stosowanie bolusów jest też dobrym rozwiązaniem dla tych gospodarstw,  
w których krowy w ciągu okresu wegetacyjnego korzystają głównie z pastwi-
ska, co uniemożliwia regularną i sprawdzalną podaż oraz pobranie przez zwie-
rzęta substancji mineralnych i witamin. 

Bolusy, ze względu na miejsce, tempo i sposób uwalania substancji czyn-
nych dzielą się zasadniczo na typy:

 ¤ wypłukiwane bolusy dożwaczowe: po umieszczeniu w żwaczu substancje 
czynne uwalniane są bezpośrednio do żwacza, a następnie przez jego ścianki 
przenikają do krwiobiegu w bardzo wolnym tempie – przez kilka miesięcy,

 ¤ kapsułki żelatynowe: ich osłonka jest rozkładana przez enzymy trawienne 
w przeciągu kilku godzin lub dni. Pewną formą bolusów są również tabletki 
musujące, które ulegają szybkiemu rozpuszczeniu w żwaczu,

 ¤ bolusy erodujące: w tego typu bolusach składniki aktywne znajdują się  
w substancji ulegającej erozji, czyli powolnemu rozpuszczaniu lub ulegają 
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Bezosłonkowe bolusy dożwaczowe

uwolnieniu w wyniku wzajemnego pocierania się dwóch bolusów o siebie. 
Proces uwalniania składników czynnych trwa od kilku dni do kilku miesięcy.

Przed aplikacją bolusa zwierzę należy odpowiednio unieruchomić, tak aby 
uniemożliwić mu wykonywanie ruchu w tył oraz przód. Najlepiej jest stanąć na 
wysokości łopatki zwierzęcia, chwytając za żuchwę unieść jego głowę i utrzy-
mać ją w pozycji wyciągniętej do przodu. Następnie zwierzę chwytamy jedną 
ręką za kąt pyska, drugą wprowadzamy aplikator z bolusem wzdłuż linii języ-
ka, aż do jego nasady. W tym czasie nie należy naciskać na szyję zwierzęcia, 
aby uniknąć zakrztuszenia. Uważamy także, aby nie uszkodzić delikatnej ślu-
zówki jamy gębowej oraz języka. Sama czynność podania bolusa powinna być 
wykonana zdecydowanym i precyzyjnym ruchem, ale z zachowaniem spokoju 
i bez użycia nadmiernej siły – aby maksymalnie ograniczyć zwierzęciu stres 
związany z jego aplikacją. Aplikatory przed użyciem myjemy i dezynfekujemy. 
Bolusów nie stosujemy u zwierząt, u których występują problemy z przeły-
kaniem, krowom zalegającym oraz sztukom z objawami porażenia poporodo-
wego. Stosując bolusy, jak i każdy inny rodzaj dodatków paszowych, należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Trzeba pamiętać również, że 
ten typ preparatów nie zastąpi stosowania mieszanek mineralno-witaminowych 
oraz lizawek dla całego stada.
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Aplikacja bolusa dożwaczowego

Wlewy dożwaczowe (drenching) polegają na przymusowym podaniu bez-
pośrednio do żwacza, za pomocą aplikatora, pójła zawierającego elektrolity, 
witaminy, substancje glukoplastyczne (będące źródłem łatwo przyswajalnej 
energii), drożdże i/lub niezbędne leki wymieszane z ciepłą wodą (temperatura 
wody powinna wynosić ok. 30°C). Zaleca się, aby zwierzęciu podać jedno-
razowo ok. 30-40 l pójła (lub w przeliczeniu do 10 l roztworu na każde 150-
200 kg masy ciała krowy), najpóźniej do 4. godzin po porodzie, a następnie, 
w razie potrzeby, zabieg powtórzyć w czasie 12 do 24 godzin od wycielenia. 
W wyniku podania wlewu dożwaczowego dochodzi do wypełnienia żwacza, 
który po dociążeniu wypełnia wolną przestrzeń w jamie brzusznej powstałą 
po ocieleniu, zapobiegając tym samym przemieszczeniu trawieńca, zwłaszcza 
lewostronnego. Ponadto organizm krowy zostaje nawodniony, uzupełnione zo-
stają elektrolity oraz niedobór energii, usprawnia się proces filtracji nerek oraz 
przyspieszona zostaje eliminacja substancji toksycznych. Drenching zalecany 
jest do stosowania po porodzie (szczególnie w przypadku ciąży bliźniaczej oraz  
u krów, u których występowały już schorzenia okresu przejściowego) w pro-
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filaktyce oraz leczeniu przemieszczenia trawieńca, hipokalcemii i zalegania 
poporodowego, zatruć, a także w stanach niedożywienia, gdy zwierzę nie chce 
jeść i pić. Drenching wykonujemy do momentu ustąpienia problemu. Zabieg 
może być stosowany łącznie z dożylnym podawaniem leków, wykonany za-
równo przez weterynarza, jak i hodowcę. Aplikatory do wlewów dożwaczo-
wych (tzw. drenchery lub sondy) złożone są najczęściej z kanistra lub zasobni-
ka o różnej pojemności, pół- lub automatycznego aplikatora, czyli podajnika, 
przewodu (węża doprowadzającego) łączącego zasobnik z aplikatorem, śrub 
służących do precyzyjnej regulacji podawanej dawki pójła lub leku oraz głowi-
cy z mocowaniem igieł.

Podsumowanie
Choroby metaboliczne bydła mlecznego są kosztownymi, trudnymi w dia-

gnostyce jak i leczeniu schorzeniami, z którymi boryka się wielu hodowców. 
Przyczyniają się do spadku rentowności hodowli krów, niejednokrotnie znie-
chęcając rolników do jej kontynuacji. W ich zapobieganiu najważniejsze jest 
odpowiednie zbilansowanie stosowanych dawek pokarmowych oraz dbałość  
o właściwą kondycję zwierząt. Warto w tym zakresie podjąć współpracę z re-
komendowanym, najlepiej niezależnym doradcą żywieniowym oraz monitoro-
wać skład mleka u poszczególnych sztuk oraz grup żywieniowych przez pro-
wadzenie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego.
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