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Autorka

Wstęp
Nastały czasy, kiedy hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka nie można traktować oddzielnie od twardych zasad ekonomii. Panujący od przeszło
ponad roku kryzys na europejskim rynku mleka zmusza hodowców do bardzo skrupulatnego i precyzyjnego liczenia kosztów produkcji. Ci, którzy chcą
utrzymać się na rynku i zarabiać, nie mają wyjścia – muszą rzetelnie przyjrzeć się strukturze wydatków i przychodów w swoim gospodarstwie, poszukać zbędnych kosztów i sukcesywnie dążyć do ich eliminacji. Analiza ta nie
może jednak opierać się wyłącznie na liczeniu wydatków i szukaniu oszczędności związanych z zakupem nawozów, paliwa, pasz, środków ochrony roślin,
sprzętu czy maszyn. Musi zostać rozszerzona o szacowanie kosztów i przyczyn występujących w stadzie problemów, takich jak choroby metaboliczne,
kulawizny, wydajność nieadekwatna do potencjału genetycznego zwierząt,
czy zaburzenia w rozrodzie.

Idea zarządzania stadem
Czym jest zarządzanie w odniesieniu do hodowli bydła mlecznego? Zarządzanie to inaczej organizacja stada. Od hodowcy wymaga umiejętności
świadomego obserwowania i reagowania na sygnały manifestowane przez
zwierzęta oraz analizowania wyników produkcyjnych i wskaźników płodności.
Prawidłowe prowadzenie stada pozwala na utrzymanie zyskowności hodowli.
Na proces zarządzania składa się wiele czynności opartych przede wszystkim
na gromadzeniu niezbędnych informacji, ich analizie i wyciąganiu obiektywnych wniosków. Na podstawie analizy danej sytuacji, przyczyn pojawienia się
określonego problemu występującego w stadzie podejmuje się odpowiednie,
bezpośrednie lub pośrednie decyzje, których docelowym efektem ma być jego
eliminacja oraz podjęcie konkretnych działań mających na celu zapobieganie
jego wystąpieniu w przyszłości. Aby zarządzanie stadem było skuteczne i efektywne, niejednokrotnie wymagać będzie dobrej i zgranej współpracy hodowcy z doradcą żywieniowym, lekarzem weterynarii, inseminatorem oraz osobą
wykonującą korektę racic, a w większych oborach – również z agronomem
i traktorzystą odpowiedzialnym za przygotowanie i zadawanie pasz.
Zarządzanie stadem można ogólnie podzielić na czynności związane z:
−− zarządzaniem żywieniem (w tym ocena poprawności żywienia i organizacja bazy paszowej),
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−− organizacją rozrodu (w tym remont stada, selekcja pozytywna i negatywna, dobór par do kojarzeń, analiza płodności i przyczyn jałowości),
−− zarządzaniem zdrowiem zwierząt (w tym określenie skali problemów
zdrowotnych, analiza przyczyn ich występowania i możliwości eliminacji
poszczególnych schorzeń oraz planowanie profilaktyki w stadzie),
−− organizacją obory (w tym ocena wpływu wyposażenia budynku na dobrostan, zdrowie i produkcyjność krów).
Celem zarządzania stadem, oprócz efektywnej produkcyjności dostosowanej do potencjału genetycznego krów, powinna być też poprawa zdrowotności
zwierząt i maksymalizacja okresu użytkowania (czyli zwiększenie długowieczności), a także ułatwienie wykonywania i ułożenie prac w gospodarstwie w logiczny ciąg poszczególnych zadań. Długowieczność jest ważną cechą, ponieważ
krowa średnio do połowy drugiej laktacji „spłaca” koszty swojego odchowu
i utrzymania. Jeśli hodowca zadba o to, aby krowy przebywały w stadzie dłużej niż przeciętne 3 laktacje i efektywnie produkowały mleko, zmniejszy się
poziom brakowania zwierząt i mniej jałówek potrzebnych będzie do remontu
stada. Nadwyżkę jałowic będzie mógł wówczas sprzedać i dzięki temu zwiększyć dochód z hodowli.
Podstawą w dobrym zarządzaniu stadem jest przede wszystkim rzetelne prowadzenie dokumentacji hodowlanej, zootechnicznej i weterynaryjnej,
gromadzenie danych oraz ich wnikliwa analiza. Przyjęta strategia zarządzania
determinowana jest przede wszystkim wielkością gospodarstwa, jego strukturą jak i infrastrukturą, zasobami ludzkimi, ilością utrzymywanego inwentarza,
areałem użytków rolnych. Inaczej wygląda organizacja chowu w małym gospodarstwie, które nie może sobie pozwolić na zakup specjalistycznego oprogramowania i systemów do zarządzania stadem, z kolei w przypadku dużych obór
trudno sobie wyobrazić efektywną pracę i codzienną kontrolę kilku setek krów
bez wsparcia odpowiednich systemów komputerowych. W liczeniu kosztów
produkcji mleka pomocne mogą być różne kalkulatory dostępne np. dla prenumeratorów rolniczych czasopism branżowych.

Kontrola użytkowości mlecznej
Oferowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka
usługi związane z oceną wartości użytkowej krów mlecznych są kompleksowym narzędziem służącym do weryfikacji poprawności żywienia, monitorowa5

nia stanu zdrowotnego krów, kontroli wskaźników płodności i organizacji rozrodu w stadzie. Informacje dotyczące składu mleka uzyskiwane są w oparciu
o przeprowadzane próbne udoje i dają pełny obraz oceny żywienia, ponieważ
„skład mleka prawdę Ci powie”. Hodowcy mogą wybrać jedną z metod kontroli
użytkowości mlecznej dla swojego stada, do których należą:
−− metoda A4 polegająca na co miesięcznym przeprowadzaniu próbnego udoju, dwukrotnie w ciągu dnia, rano i wieczorem. Jest to najczęściej zalecana,
najbardziej miarodajna i wiarygodna metoda, która pozwala na dokładne
zobrazowanie produkcyjności stada oraz zestawienie i uśrednienie składu
mleka z doju porannego i wieczornego. Metoda ta polecana jest dla dużych
stad.
−− metoda AT4: próbny udój wykonywany jest co 4 tygodnie, przemiennie
rano lub wieczorem. Wyniki uzyskiwane w jej oparciu wymagają korekcji
w odniesieniu do składu mleka z doju porannego i wieczornego. Metoda ta
polecana jest szczególnie gospodarstwom drobnym.
−− metoda A8: udój próbny wykonywany jest co 8 tygodni, próbki mleka pobierane są dwukrotnie – z doju porannego i wieczornego. Wg wielu ekspertów próbne udoje w tej metodzie wykonywane są zbyt rzadko – minimum
co 50 dni, w przeciągu których może zaistnieć wiele zdarzeń wpływających
na zmiany w składzie mleka, wymagających korekty dawki pokarmowej.
Wyniki z próbnych udojów hodowcy otrzymują średnio w 2 dni po pobraniu
próbek mleka. Każdy hodowca korzystający z oceny użytkowości mlecznej ma
dostęp do wyników swojego stada za pomocą witryny internetowej „Hodowca
on-line”. Usługa ta pozwala na szybki dostęp do informacji o wszystkich zwierzętach w stadzie, przez 24 h/dobę, łącznie z nieograniczonym dostępem do
danych archiwalnych, bieżącą informacją o pokryciach, poszerzonym zakresie
informacji udostępnianych w Raportach Wynikowych. Dzięki usłudze „Hodowca on-line” hodowcy mają także możliwość skorzystania z bilansu genetycznego stada. Użytkownikowi przypisane zostają: nr obory, nazwa właściciela, rok
oceny, data ostatniej próby oraz funkcje. Funkcje dostępne w ramach obory
to: lista krów, karta krowy, wyniki obory, analizy, parametry oraz dodatkowo
karta buhaja i wartości hodowlane buhajów. Pomocną zakładką w programie
jest analiza „Wydajność w dniu próby – odstępstwa krów”, która pozwala na
szybkie wyłapanie sztuk „problematycznych”.
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Informacje o stadzie zbierane są w 10 Raportach Wynikowych. Raporty RW-1 i RW-2 hodowcy uzyskują w ramach opłaty za prowadzenie oceny,
otrzymanie pozostałych raportów jest dodatkowo płatne z wyjątkiem Raportu
Wynikowego 11 „Żywienie” – jeśli korzysta się z programu „Hodowca on-line”.
Hodowcy sami decydują, które informacje o swoim stadzie chcą otrzymywać.

Raport Wynikowy „Stado”, czyli RW-1
RW-1 jest sprawozdaniem okresowym prezentującym informacje zbiorcze
z produkcji mleka w ocenianym stadzie. Raport ten zawiera informacje na temat:
−− produkcji mleka, białka i tłuszczu z ostatniego miesiąca oraz narastająco,
−− przeciętnych wyników z ostatnich 12 próbnych udojów,
−− poziomu komórek somatycznych,
−− przeciętnych wydajności laktacyjnych i życiowych,
−− składu mleka w odniesieniu do całego stada z podziałem na poszczególne
grupy laktacyjne,
−− zagrożenia stada ketozą.
Od kwietnia 2016 r. w RW-1 znajduje się także informacja o średniej procentowej zawartości kazeiny dla całego stada. Oznaczenie zawartości kazeiny
dla hodowców korzystających z OWUB jest bezpłatne.

Raport Wynikowy „Próba”, czyli RW-2
Zebrane są tu bardzo szczegółowe wyniki próbnych udojów zawierające
informacje o każdej krowie indywidualnie. Znajdują się tu informacje na temat:
−− wyników z ostatnich 12 próbnych dojów,
−− wydajności dobowych oraz składu mleka: tłuszcz, białko, laktoza, sucha
masa, mocznik, komórki somatyczne, stosunek tłuszczu do białka,
−− wydajności laktacyjnych,
−− zdarzeń dotyczących każdej krowy indywidualnie,
−− zagrożenia poszczególnych sztuk ketozą.
W raporcie tym od kwietnia br. umieszczana jest również średnia procentowa zawartość kazeiny w mleku poszczególnych krów w stadzie.
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Raport Wynikowy „Rozród”, czyli RW-3
Jest to raport służący do analizy wskaźników i cech płodności określających
stan rozrodu stada. Znajdują się tu informacje na temat:
−− wieku pierwszego ocielenia,
−− długości okresów międzyciążowego, międzywycieleniowego, zasuszenia
i ciąży,
−− porodów,
−− bilansu płodności stada (okres przestoju poporodowego i okres usługi),
−− wyników unasieniania (średnia liczba zabiegów przypadająca na jedną
sztukę).
Wszystkie dane prezentowane są w odniesieniu do krów i jałówek.

Raport Wynikowy „Młodzież”, czyli RW-4
Raport ten dostarcza informacji o stanie cieląt oraz o wszystkich jałówkach
zarejestrowanych w stadzie. Dostarcza danych o:
−− jałówkach przewidywanych do wycielenia,
−− jałówkach wytypowanych do krycia,
−− cielętach-jałówkach urodzonych w ostatnich 3 miesiącach,
−− jałówkach przybyłych i ubyłych ze stada pomiędzy ostatnimi próbami,
−− wynikach unasieniania (średniej licznie zabiegów inseminacji przypadających na jedną samicę).
Raport Wynikowy 5 został wycofany z użytkowania, jego składowe znajdują się w pozostałych raportach.

Raport Wynikowy „Zdarzenia”, czyli RW-6
Jest to główny raport wspierający zarządzanie rozrodem w stadzie, informujący o przewidywanych zdarzeniach. Zwierzęta w tym raporcie podzielone
są na 3 grupy:
−− krowy do zasuszenia,
−− krowy do wycielenia,
−− krowy do krycia.
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Raport Wynikowy „Wartość Hodowlana”, czyli RW-7
Raport zawiera wyniki oceny wartości hodowlanej krów, dla których wskaźnik ten został oszacowany podczas ostatniej wyceny. W Polsce ocena ta dokonywana jest 3 razy w roku.

Raport Wynikowy „Semantyka”, czyli RW-8
Raport zawiera analizę zawartości komórek somatycznych, przeznaczony
jest dla stad, w których problemem jest wysoki poziom komórek somatycznych w mleku oraz dla hodowców, którzy chcą monitorować liczbę komórek
somatycznych w swoim stadzie. W raporcie tym zwierzęta przydzielone są do
3 kategorii:
−− nowe zachorowania,
−− chronicznie chore,
−− wyleczone.

Raport Wynikowy „Rasy-Krowy”, czyli RW-9
Raport ten zawiera wyniki roczne dla poszczególnych krów w stadzie i został stworzony dla hodowców, którzy oprócz informacji na temat wydajności
poszczególnych zwierząt pogrupowanych wg ras szukają danych dotyczących
wskaźników rozrodu w stadzie. Raport ten zawiera dane dotyczące:
−− wydajności za ostatnie 12 miesięcy i za bieżący rok kalendarzowy,
−− liczby dni doju,
−− sumarycznej wydajności mleka, tłuszczu, białka i suchej masy oraz ich
% średniej zawartości,
−− wskaźników rozrodu.

Raport Wynikowy „Rasy-Stado”, czyli RW-10
Prezentowane są tu wyniki roczne stada wg ras. Raport zawiera dane
o wydajności krów za ostatnie 12 miesięcy oraz od 1 stycznia bieżącego roku.
Informacje te przedstawione są sumarycznie dla wszystkich krów należących
do danej rasy w stadzie.

9

Raport Wynikowy „Żywienie”, czyli RW-11
Raport ten pozwala na ocenę żywienia w oparciu o wydajność i skład mleka. Jest to najważniejszy i niezbędny dokument umożliwiający prowadzenie
kontroli żywienia stada i służący do monitorowania występujących w stadzie
chorób metabolicznych. W raporcie tym znajdują się informacje pozwalające
na:
−− szczegółową analizę występowania subklinicznej ketozy w stadzie,
−− ocenę żywienia krów w podziale na grupy laktacyjne,
−− ocenę żywienia w oparciu o stosunek tłuszczu do białka,
−− ocenę krzywych laktacji,
−− ocenę organizacji i zarządzania stadem.
Wyniki RW-11 prezentowane są w perspektywie całorocznej.

Zarządzanie rozrodem
Szacuje się, że w hodowli bydła rasy PHF problemy związane z rozrodem
krów są obecnie główną przyczyną brakowania zwierząt ze stad, która może
wynosić ponad 40% i coraz częściej przewyższa inne popularne przyczyny eliminacji krów, takie jak mastitis i kulawizny. Parametry rozrodu stanowią integralny element rentowności gospodarstw mlecznych decydujący o wyniku
ekonomicznym hodowli. Właściwa organizacja rozrodu w stadzie krów mlecznych powinna prowadzić do osiągnięcia optymalnych i pożądanych wyników,
które charakteryzują następujące wskaźniki płodności:
• okres międzywycieleniowy 380-395 dni,
• średni okres międzyciążowy 90-100 dni,
• średnia liczba dni od wycielenia do 1. zaobserwowanej rui mniej niż 40 dni,
• średnia liczba dni od ocielenia do 1. krycia optimum 60 dni,
• wskaźnik zużycia nasienia 1,5-1,8 porcji,
• wskaźnik zapładnialności 50-60%,
• okres zasuszenia 45-60 dni,
• średni wiek 1. krycia: 14-15 miesięcy (lub masa ciała jałówki rasy PHF około
380 kg, i wysokość w kłębie 125-127 cm),
• średni wiek 1. ocielenia – 24 miesiące (coraz częściej zaleca się, aby były to
21-23 miesiące),
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• wskaźnik brakowania z powodu jałowości: poniżej 10%,
• brakowanie z powodu poronień – do 5%.
Nieprawidłowy rozród w stadzie bydła mlecznego generuje koszty związane z:
−− nadmiernie wydłużonymi bezprodukcyjnymi okresami – międzywycieleniowym i zasuszenia,
−− leczeniem,
−− koniecznością wielokrotnego powtarzania zabiegów inseminacji,
−− brakowaniem zwierząt, co w przypadku sztuk wartościowych pod względem genetycznym i produkcyjnym jest szczególnie dotkliwe.
Monitoring stanu rozrodu w stadzie powinien opierać się o analizę wskaźników płodności, ocenę stopnia i przyczyn jałowości, obserwację zwierząt (ocenę
stanu zewnętrznych narządów płciowych, stwierdzenie czy z dróg rodnych nie
ma nieprawidłowego wypływu szczególnie w okresie od porodu do terminu
pierwszego krycia po wycieleniu), palpacyjne badanie ginekologiczne macicy
per rectum. Pomocne są również badania ultrasonograficzne, oznaczenie poziomu hormonów w krwi lub mleku (np. progesteronu), badania mikrobiologiczne, cytologiczne.
Bardzo częstym zjawiskiem generującym kłopoty z jałowością, szczególnie
w dużych oborach są tzw. „błędy ludzkie” wynikające z niedostatecznej obserwacji krów oraz z nieznajomości ich zachowań i fizjologii cyklu płciowego.
Aby temu zapobiec, w dużych stadach w oborach wolnostanowiskowych
standardem jest już stosowanie systemów monitoringu dobowej aktywności
ruchowej krów z wykorzystaniem pedometrów. Pedometry (zwane inaczej krokomierzami) umieszczane na jednej z kończyn, są urządzeniami rejestrującymi
i gromadzącymi informacje o zmianach dobowej aktywności krów. Gdy krowa
podchodzi do stacji dokującej (znajdującej się najczęściej w hali udojowej), antena sczytuje dane z urządzenia. Zwiększenie ilości kroków ponad określoną
normę dla danej sztuki świadczy o wystąpieniu rui.
Na rynku dostępne są różne komercyjne systemy wykrywania rui bazujące
na wykorzystaniu pedometrów uzupełnionych np. w moduły rejestrujące ruchy
podnoszenia się i kładzenia. Składowe zachowania krów są podobne każdego
dnia, system monitorowania ruchów rejestruje specyficzne zachowanie każdej
sztuki indywidualnie tworząc wzór typowych dla niej zachowań. Następnie,
11

Stacja dokująca (niebieski
prostokąt) przy stanowisku
w hali udojowej.
po utworzeniu „szablonu” system wyszukuje zmiany zachodzące w codziennym zachowaniu zwierzęcia. Niestandardowe wzory zachowań odbiegające od
utworzonego modelu dla danej sztuki mogą być wskaźnikiem zmian jej stanu
zdrowia. System informuje wówczas hodowcę o przypadkach nietypowego zachowania zwierzęcia, co umożliwia wychwycenie problemu i analizę przyczyny
takiego stanu. W wolnostanowiskowych systemach utrzymania użytkowane są
także aktywometry ulokowane w transponderach zawieszanych na szyi krów.
W RW-2 w drugiej kolumnie „Urodzona/wycielona” znajdują się informacje o wieku pierwszego wycielenia pierwiastki. Jeśli wiek ten znacznie przekracza 760 dni, oznacza to, że jałówka została zbyt późno zacielona, co najczęściej
wynika z bardzo słabego manifestowania objawów rujowych lub braku rui,
czy problemów z ich wychwyceniem przez obsługę. Przyczyną takiego stanu
jest najczęściej brak pokrycia zapotrzebowania energetycznego i niedobory
mineralno-witaminowe u jałówek, a także niezapewnienie zwierzętom odpowiedniego oświetlenia i możliwości ruchu. Opóźnianie terminu skutecznego
krycia prowadzi często do zapasienia młodych mlecznic, które często żywione
są niedojadami ze stołu paszowego krów dojnych. Jest to jeden z kardynalnych błędów w odchowie jałówek, u których po wycieleniu problem ujawni się
w słabym apetycie predysponującym do wystąpienia ketozy, a nawet skrętu
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Transpondery
na szyjach krów.
trawieńca i nieprawidłowym składzie mleka. Najpierw będzie to niska zawartość białka i bardzo wysoka zawartość tłuszczu, która następnie zacznie drastycznie spadać.
Do najskuteczniejszych metod wykrywania rui zalicza się:
• dokładną obserwację – właściwie prowadzona (czterokrotnie w różnych
porach doby, minimum 20 min dziennie) pozwala na wykrycie 90% przypadków rui w stadzie,
• stosowanie pedometrów – urządzeń określających dobową ruchliwość
krów; skuteczność wykrywania rui wynosi 80-90%,
• użycie tzw. heatwatchu – małego nadajnika radiowego umieszczanego
u nasady ogona, który sygnalizuje tolerancję na obskakiwanie przez inne
krowy; szacowana skuteczność wynosi 95%,
• zastosowanie kamaru – pojemnika z tuszem umieszczonego u nasady ogona, który umożliwia wykrywanie 90% rui,
• wykorzystywanie psów – specjalnie przeszkolone po zapachu feromonów
wyszukują krowy latujące się z 90% efektem. Metoda ta jest jednak nie polecana ze względu na ryzyko przenoszenia przez psy neosporozy.
Inne metody wykrywania rui to:
• pomiar oporności śluzu pochwowego,
• badanie temperatury ciała i mleka,
• użycie tzw. „próbnika” (buhaja niezdolnego do zapłodnienia obskakiwanych
krów).
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Są to jednak metody mniej skuteczne od wyżej wymienionych, np. wyższa temperatura ciała i mleka mogą być przyczyną stanu zapalnego (np. w wymieniu),
a nie rui. Z kolei badanie oporności śluzu wymaga użycia specjalistycznego
urządzenia.
Z kolei hodowcom zarządzającym małymi stadami warto w tym miejscu
przypomnieć o typowych oznakach i objawach sygnalizujących nadejście rui
u krów.
Faza przedrujowa u krów mlecznych charakteryzuje się:
−− wzmożoną pobudliwością i niepokojem (krowy lubią wtedy porykiwać),
−− obwąchiwaniem innych krów,
−− skłonnością do wspinania się na inne krowy przy braku tolerancji na obskakiwanie,
−− lekkim zaczerwienieniem i obrzmieniem warg sromowych,
−− wydzielaniem skąpego śluzu,
−− spadkiem wydajności, zmniejszeniem apetytu.
Jest to faza, w której jest jeszcze za wcześnie na wykonanie zabiegu
inseminacji.
Faza rui właściwej charakteryzuje się:
−− tolerancją na obskakiwanie przez inne krowy i skłonnością do wspinania na
inne osobniki (pojawiają się otarcia naskórka u nasady ogona, na grzbiecie
i guzach kulszowych),
−− wydzielaniem obfitego, przeźroczystego, elastycznego i lekko opalizującego
śluzu rujowego (tzw. sopla),
−− zaczerwienieniem i obrzmieniem warg sromowych,
−− wilgotnością i połyskiem błony śluzowej pochwy,
−− wzmożoną pobudliwością i intensywnym szukaniem kontaktu z innymi krowami.
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Faza ta trwa od 16 do 24 godzin (średnio około 18 h u wieloródek). Owulacja następuje po 24-36 godzinach od stwierdzenia pierwszych objawów rujowych. Druga połowa i końcówka fazy rujowej to najbardziej optymalny i zalecany termin unasieniania. Skuteczność inseminacji jest najwyższa pomiędzy 12
a 18 godziną od rozpoczęcia rui. Jeśli objawy rui właściwej wystąpią rano, zabieg inseminacji należy wykonać tego samego dnia wieczorem. Jeśli pojawią
się popołudniu/wieczorem – inseminację wykonujemy następnego dnia rano.
U jałówek cykl rujowy jest krótszy i z tego względu zaleca się, aby inseminować je ok. 2 h wcześniej od stwierdzenia objawów pełnej rui, w porównaniu
do wieloródek. Jeśli mamy wątpliwość co do prawidłowości przeprowadzonej
inseminacji lub jeśli krowa po 10-12 godzinach od inseminacji nadal wykazuje
objawy rujowe, powtarzamy zabieg z użyciem nasienia tego samego buhaja,
zwykle w 12-18 godzin od wykonania pierwszego.
Faza porujowa charakteryzuje się stopniowym ustępowaniem objawów rui,
czyli:
−− odruchem tolerancji,
−− obrzmieniem i zaczerwienieniem warg sromowych,
−− wypływem śluzu rujowego.
Obecność krwi w śluzie wypływającym z pochwy świadczy o przebytej rui
i owulacji – taka krowa nie powinna być już unasieniana.

Sygnały krów związane z rują:
zainteresowanie koleżanką.
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Sygnały krów związane z behawiorem płciowym: odruch
Flehmen – wywijanie górnej
wargi umożliwia wychwycenie feromonów informujących
o gotowości współtowarzyszek
do krycia.

Przed wykonaniem zabiegu inseminacji krowy powinny być badane – należy
wykonać oględziny śluzu pochwowego, sprawdzić wielkość i napięcie macicy
oraz stan jajników. W tym celu niezbędne jest wykonanie badań ginekologicznych, a pomocne – badania USG, które umożliwiają wykrycie sztuk o rujach
acyklicznych, stwierdzenie obecności stanów zapalnych macicy i torbieli jajnikowych oraz ułatwiają krycie zwierząt we właściwym momencie cyklu (np. po
stwierdzeniu obecności owulującego pęcherzyka).
Brak rui lub jej nie wykrycie do 60 dnia po wycieleniu należy traktować już,
jako zjawisko patologiczne wymagające analizy przyczyn, interwencji i zmiany
w sposobie zarządzania rozrodem. Brak rui po porodzie jest najczęściej występującym zaburzeniem w rozrodzie krów mlecznych i może być spowodowany:
−− nieaktywnymi jajnikami,
−− torbielowatością jajników,
−− wystąpieniem przetrwałego ciałka żółtego (corpus luteum persistens),
−− wystąpieniem pęcherzyka nieowulacyjnego.

Na zdjęciu z badania sekcyjnego
jajnik z widocznym przetrwałym
ciałkiem żółtym.
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Nieczynne jajniki są przyczyną braku cyklu rujowego. Wynikają najczęściej z niedostatecznego pokrycia potrzeb energetycznych krów w okresie
poporodowym, szczególnie u sztuk, u których występuje także stan zapalny
macicy. Problem ten dotyczy też często pierwiastek narażonych na niedobory
mineralno-witaminowe oraz utrzymywanych w ciemnych i ciasnych oborach
uwięziowych. W badaniu rektalnym stwierdza się, że jajniki są małe, gładkie,
o zbliżonej wielkości, bez wyczuwalnych pęcherzyków jajnikowych. Poziom
progesteronu we krwi jest niski i wynosi poniżej 1 ng/ml. Zwiększenie ujemnego bilansu energii w okresie poporodowym i wydłużenie okresu od porodu
do dnia z najniższym bilansem energii zwiększa ryzyko i czas trwania okresu
bezrujowego.
Z kolei występowanie przetrwałego ciałka żółtego (tzw. rzekomo ciążowego), które blokuje cykl rujowy bardzo często jest konsekwencją schorzeń
macicy związanych z obecnością martwego lub zmacerowanego płodu, ropnych stanów zapalnych i zapalenia błony śluzowej macicy (endometritis). Do
pojawienia się wymienionych problemów dochodzi m.in. w wyniku zamierania
płodu, trudnych porodów, niefachowej pomocy porodowej, zatrzymania łożyska, infekcji narządów rodnych. Występowaniu infekcji macicy sprzyja obniżenie odporności krów na skutek niedostatecznego pokrycia zapotrzebowania na
selen, cynk, jod, β-karoten i witaminy A i E, a także narażenie zwierząt na silny
stres cieplny.
Za torbiele jajnikowe uznaje się pęcherzyki o średnicy powyżej 25 mm
utrzymujące się na jajniku lub obu jajnikach przez minimum 10 dni. Rozróżnia się 2 typy torbieli – cienkościenne, które powstają z nieowulujących pęcherzyków jajnikowych, produkujące estrogeny oraz grubościenne torbiele
luteinowe wytwarzające progesteron. W praktyce bardzo często spotyka się
torbiele mieszane. Torbiele są przyczyną braku rui, występowania rui nieregularnych i skróconych okresów międzyrurowych lub tzw. rui ciągłej objawiającej się nadmierną pobudliwością płciową (nimfomanią). Występowaniu
torbieli jajnikowych sprzyjają stany zapalne macicy. Za żywieniową przyczynę powstawania torbieli uznaje się m.in. skarmianie kiszonek złej jakości zanieczyszczonych metabolitami grzybów pleśniowych (mikotoksynami) oraz
przekarmianie krów w okresie zasuszenia. Dlatego, z uwagi na długoletnie
narażanie zwierząt na nieprawidłowe żywienie, występują częściej u wieloródek. Obecność torbieli jajnikowych należy potwierdzić badaniem rektalnym,
a najlepiej ultrasonograficznym.
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„Budyniowy” wypływ z dróg rodnych
typowy dla łagodnego endometritis. Występuje najczęściej w 3-4 tygodni po ocieleniu. Chorobę należy
potwierdzić badaniem ginekologicznym per rectum lub badaniem ultrasonograficznym. W ramach leczenia
podajemy 2-3 dawki prostaglandyny
w odstępach 10.dniowych. Łagodny
stan zapalny nie wymaga antybiotykoterapii. Jeśli jednak dojdzie do
jego zaostrzenia (wydzielina stanie
się ropno-krwista i cuchnąca, co potwierdzi też badanie białek ostrej
fazy) podanie antybiotyku będzie konieczne.

Ciche ruje, których występowanie szacuje się na około 30%
w stadach bydła rasy PHF, polegają na bardzo słabo wyrażonych zewnętrznych objawach rujowych wynikających z zaburzeń syntezy bądź
uwalniania hormonów lub/i słabego
wzrostu pęcherzyków jajnikowych,
przy czym aktywność cykliczna jajników (czyli rozwoju pęcherzyka, owulacji i powstania ciałka żółtego) jest
zachowana.
Obraz USG typowy dla zapalenia
macicy – zagęszczone odbicie sygnału ultrasonograficznego. Na zdjęciu
widoczna także cysta jajnikowa.
18

Ciche ruje ze względu na przyczynę występowania możemy podzielić na:
• ciche ruje właściwe – są najczęściej wynikiem błędów żywieniowych,
• ciche ruje pozorne – wynik błędów organizacyjnych, w tym niedostatecznej
obserwacji objawów rujowych. Krowy cierpiące na kulawizny również nie
będą manifestowały objawów rujowych,
• cicha ruja „fizjologiczna” – jest to zwykle pierwsza ruja po porodzie, która najczęściej przebiega w 3-4 tygodniu po wycieleniu, bez wyraźnych zewnętrznych objawów rujowych.
Za najczęstszą żywieniową przyczynę występowania cichych ruj uznaje się brak
pokrycia potrzeb energetycznych krowy na początku laktacji. Mogą też być
konsekwencją żywienia niezbilansowanymi dawkami o zbyt dużej zawartości
białka, szczególnie frakcji szybko rozpuszczalnej w żwaczu.
Jeśli w stadzie zaburzenia w rozrodzie stanowią znaczny problem należy
przyjąć strategię działania:
−− spróbować określić ich przyczynę – czy wynikają z:
a. błędów organizacyjnych – niedostatecznej obserwacji krów, błędów
w technice inseminacji, nieprawidłowego wyposażenia obór – np. zbyt
nisko umiejscowiony treser, który powoduje ograniczenie ruchliwości
krowy, a tym samym hamuje „chęć” krowy do manifestowania objawów
rujowych),
b. z błędów żywieniowych,
c. niskiego statusu zdrowotnego stada (infekcje wirusowe, kulawizny),
−− wykonać niezbędne badania: ginekologiczne i ultrasonograficzne macicy,
jajników, a w razie konieczności również hormonalne, cytologiczne,
−− sprawdzić dokumentację hodowlaną – czy krowy nie są predysponowane
do zaburzeń płciowych z tytułu pochodzenia (np. skrajnie krótkie i długie
cykle płciowe są cechą odziedziczalną).
Badanie cielności w większości dużych stad jest rutynowym sposobem
oceny skuteczności zabiegu inseminacji lub krycia, szczególnie gdy weźmie się
pod uwagę, że około 5-7% populacji krów wykazuje objawy rujowe pomimo
skutecznego zapłodnienia. Wykonuje się je od 30 do 60 dnia po inseminacji,
za pomocą przenośnych aparatów ultrasonograficznych, najczęściej wyposażonych w rektalną sondę liniową. Badanie USG umożliwia skrócenie okresu
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międzyciążowego i międzywycieleniowego, ponieważ jeśli na jego podstawie
stwierdzimy brak cielności, ale i brak przeciwwskazań do wykonania inseminacji, możemy zabieg powtórzyć nie czekając do kolejnego cyklu rujowego.
W przypadku problemów z zacielaniem badanie pozwala też na szybkie wykrycie i potwierdzenie stanów zapalnych w obrębie narządów rodnych, czy stwierdzenie obecności
torbieli na jajnikach, co znacznie
przyspiesza podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia.

Przenośny aparat do badania
ultrasonograficznego.

Badanie cielności – długopisem
wskazano widoczny na obrazie USG
pęcherzyk zarodkowy.
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Synchronizacja rui jest jedną z metod precyzyjnej organizacji rozrodu,
stosowaną przeważnie w stadach o dużej liczebności zwierząt. Może też być
stosowana w stadach, w których dużym problemem są ciche ruje. Jej celem
jest ułatwienie tworzenia grup technologicznych krów, uzyskanie lepiej wyrażonych objawów rujowych, poprawa skuteczności inseminacji i synchronizacja
wycieleń. Metoda polega najczęściej na umieszczaniu dopochwowym wkładek
nasączonych progesteronem na okres kilku dni (np. wkładki CIDR lub PRID-Delta). Efektem jest wywołanie spoczynku rujowego u określonej grupy krów.
Następnie, aby wznowić cykl płciowy, zwykle w 6. dniu, wykonuje się iniekcję
domięśniową z prostaglandyny i usuwa wkładkę dopochwową. Obecnie za najskuteczniejszą metodę terapii cichych rui uznaje się protokół Ovsynch polegający na podaniu gonadoliberyny i kloprostenolu.
Do innych nowoczesnych metod organizacji rozrodu należy stosowanie nasienia seksowanego oraz transfer zarodków. Nasienie seksowane stosowane
jest coraz częściej, wymaga jednak doskonałego przygotowania krów do rozrodu, precyzyjnego określenia momentu rui i owulacji oraz poprawnej techniki
wykonania zabiegu. Z kolei embriotransfer jest metodą drogą, której skuteczność szacuje się na ok. 60%. Wymaga także bardzo dokładnego przygotowania krów do rozrodu, precyzyjnego żywienia, zapewnienia zwierzętom bardzo
dobrych warunków utrzymania oraz wysokiego statusu zdrowotnego biorczyń
i dawczyń.
W efektywnym zarządzaniu stadem bydła mlecznego i przyspieszeniu postępu genetycznego w hodowli od ponad 3 lat pomaga selekcja genomowa
buhajów. Od zeszłego roku PFHBiPM oferuje także możliwość zmapowania
genotypowego cieliczek, precyzyjnie określającego odziedziczone cechy produkcyjne i funkcjonalne przyszłych mlecznic. Na podstawie wyników badania
genomu hodowcy mogą podjąć szybką decyzję o tym, czy daną sztukę pozostawić w stadzie, czy sprzedać. Niestety cena badania jest jeszcze dosyć wysoka
(ok. 260 zł od 1 szt.), co w połączeniu z wysokim poziomem brakowania krów
i koniecznością pozostawienia większości jałówek na remont stada, ogranicza
możliwość korzystania z usługi.
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Korzystanie z kalendarza rujowego
Jest jedną z najprostszych i podręcznych metod kontroli rozrodu w stadzie. Kalendarze te zawierają trzyczęściowe tabelki z podziałem na poszczególne miesiące, w których znajdują się daty krycia, miejsce na wpisanie nr
krowy i przybliżona data spodziewanego wycielenia. Przy dacie pokrycia (zazwyczaj jest to lewa kolumna tabelki) wpisuje się numer krowy i zaznacza
rzymską cyfrą numer krycia (np. 12345 – II). Jeśli krowa zostanie skutecznie
zapłodniona i nie dojdzie do powtórzenia rui, spodziewany termin wycielenia będzie znajdował się po prawej stronie kolumny, w której wpisano numer
zwierzęcia. W przypadku, gdy zabieg inseminacji był nieskuteczny, następna
ruja powinna wystąpić po 21 dniach – w kalendarzu będzie to data umieszczona w następnej komórce w wierszu poniżej. Kalendarze rujowe mogą zawierać też tabele porodów, które uzupełnia się datami krycia i wycielenia.
Oferowane są przez różne firmy paszowe i hodowlane, są darmowe, proste
w użyciu. Taki kalendarz można również przygotować samemu, prowadząc
np. arkusze w Excelu.
Dobór buhajów jest bardzo ważnym punktem decydującym nie tylko
o przyszłej produkcyjności stada, ale i cechach pozaprodukcyjnych krów, które pośrednio warunkują również długość okresu użytkowania. Wybierając
rozpłodnika należy w pierwszej kolejności kierować się stopniem spokrewnienia kojarzonych zwierząt – dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów produkcyjnych należy pamiętać o negatywnych skutkach depresji inbredowej,
pojawiającej się w wyniku chowu wsobnego. Drugim kryterium wyboru powinna być poprawa określonej grupy problemów występujących w stadzie,
zarówno w odniesieniu do cech pokrojowych jak i funkcjonalnych krów, co
pozwala na wyeliminowanie cech niepożądanych u przyszłego pokolenia.
Wybór buhaja ma przyspieszać postęp genetyczny w stadzie i obniżać jego
koszty. Determinuje również funkcjonowanie rozrodu i zdrowie przyszłych
krów – np. złe ukątowanie sromu będzie sprzyjało występowaniu zapaleń
macicy, wąska miednica może powodować trudności porodowe, a wadliwie
ustawione kończyny – kulawizny. Dobór par rodzicielskich może być:
−− oparty tylko na informacji rodowodowej (tzn. krowa lub jałówka jest oceniona przez program kojarzeniowy na podstawie informacji o wartościach
hodowlanych, produkcyjnych, pokrojowych i funkcjonalnych rodziców,
dziadków i innych przodków dostępnych w programie),
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−− oparty na informacji rodowodowej i uwzględnieniu przez stosowany program do kojarzeń wad pokrojowych, produkcyjnych i funkcjonalnych sztuki,
dla której dobiera się buhaja,
−− oparty na informacji rodowodowej, pełnej bonitacji pokrojowej i produkcji
krowy, dla której jest dokonywane kojarzenie,
−− prowadzony kompleksowo, czyli wszystko co zostało wymienione powyżej
tzn. rodowód, produkcja sztuki, cała bonitacja pokrojowa sztuki, wady pokrojowe, wady funkcjonalne.
W skrócie – po dokonaniu przeglądu stada, określeniu celu hodowlanego
i wyborze cech „do poprawy” porównuje się rozpłodniki oferowane przez różne firmy i wybiera najodpowiedniejsze dla naszego stada. Np. do poprawy zawartości kazeiny w mleku wybieramy tzw. „buhaje serowarskie” z genotypem
BB lub AB κ-kazeiny. Dobrą praktyką jest stosowanie nasienia kilku byków. Jeśli
w katalogu danej firmy nie ma zamieszczonych tabel z indeksami poszczególnych cech należy z nich zrezygnować. Do krycia jałówek wybiera się zawsze
buhaja zapewniającego „łatwe wycielenia”. Przy korzystaniu z nasienia seksowanego krowę należy bardzo dokładnie przygotować do zabiegu inseminacji.
Podczas korzystania z katalogów należy uważać na tzw. „pułapki katalogowe”, do których możemy m.in. zaliczyć:
−− różną bazę genetyczną w przypadku różnych krajów (różnice pomiędzy celami hodowlanymi w poszczególnych krajach),
−− produkcję córek podaną tylko w kg mleka, tłuszczu i białka bez uwzględnienia zawartości%-owej w mleku,
−− stosowanie różnych jednostek wagi (np. w Europie - kg, w USA - funtów;
1 funt = 0,4536 kg),
−− różny okres przeliczeniowy długości laktacji (305 lub 365 dni),
−− brak informacji o wydajności córek,
−− większe eksponowanie wydajności względem parametrów składu mleka,
−− różną standaryzację cech pokrojowych w różnych krajach,
−− skracanie skali ocen w diagramie liniowym (np. o 1/3).
Do dostępnych w Polsce systemów doboru par rodzicielskich, którymi dysponują poszczególne firmy hodowlane, należą Matesel, Promate, Selectis, Global Map, Alta Mate, Genetic Management System, Komputer Genetyka Buhaj.
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Hodowcy mogą także skorzystać z możliwości niezależnego autorskiego programu PFHBiPM „DoKo”, który bazuje na automatycznym pobieraniu danych
o krowach i buhajach zgromadzonych w systemie SYMLEK. Program pozwala
na optymalizację doboru na podstawie wartości hodowlanych w poszczególnych cechach, umożliwia dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce i przez
Interbull, unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską. Ciekawą opcją jest
sygnalizowanie, gdy któraś z cech buhaja jest gorsza niż u krowy oraz możliwość korekty buhaja ze względu na pokrój krowy. Również programy do zarządzania stadem mają wbudowane moduły do wyliczania stopnia pokrewieństwa między krowami /jałówkami a buhajami (np. Obora).

Zarządzanie i ocena żywienia
Właściwa organizacja żywienia w gospodarstwie hodowlanym powinna
opierać się na:
−− planowaniu bazy paszowej dostosowanej do wielkości stada, wydajności,
możliwości produkcyjnych gospodarstwa w odniesieniu do pasz objętościowych i treściwych z uwzględnieniem powierzchni uprawy i bilansu zakupu
pasz przemysłowych (ta część omówiona zostanie w innej broszurze technologicznej pn. „Planowanie bilansu paszowego w gospodarstwach mlecznych”),
−− grupowaniu krów wg wydajności i stadium cyklu produkcyjnego,
−− wnikliwej i regularnej analizie informacji dotyczących składu mleka z Raportów Wynikowych,
−− ocenie zagrożenia schorzeniami metabolicznymi (głównie ketoza i kwasica
– również na podstawie danych z Raportów Wynikowych),
−− ocenie organoleptycznej i analizie składu chemicznego pasz objętościowych (szczególnie podczas rozpoczynania nowej partii kiszonek),
−− ocenie pobrania pasz, ilości i składu pozostawionych niedojadów, wypełnienia żwacza i ocenie częstotliwości przeżuwania (ta kwestia poruszona
zostanie również w broszurze „Planowanie bilansu paszowego w gospodarstwach mlecznych”),
−− ocenie wyglądu kału (konsystencja, kolor, lepkość),
−− kontroli masy ciała lub/i ocenie stopnia otłuszczenia i umięśnienia (ocenie
kondycji).
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Raporty wynikowe RW-1, RW-2 i RW-11 są nieocenionym źródłem informacji o poprawności żywienia, stopniu pokrycia zapotrzebowania krów na
składniki pokarmowe, zagrożeniu chorobami metabolicznymi. Kontrola i interpretacja danych z raportów wynikowych jest podstawowym i najważniejszym
narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu żywieniem w stadzie. Umożliwia porównanie ilości i jakości mleka od poszczególnych zwierząt oraz w odniesieniu do całego stada oraz porównanie wyników z kolejnych próbnych udojów
(czyli pośrednio z kolejnych miesięcy laktacji). Bardzo istotną zaletą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest możliwość wychwycenia podklinicznych
stanów różnych schorzeń metabolicznych (ketoza i kwasica) oraz zapaleń wymienia. Cechą wspólną dla podklinicznych etapów wszystkich chorób jest brak
ich wyraźnych, ostrych i typowych objawów. Problem może sugerować nagły
spadek wydajności, obniżenie apetytu, problemy z zacielaniem czy wczesne
zamieranie zarodków. Potwierdzeniem wystąpienia choroby są zmiany parametrów składu mleka, liczby komórek somatycznych oraz wyniki badań – np.
poziomu ciał ketonowych w mleku i krwi.

Wydajność i skład mleka
Mleko (w kg) i krzywa laktacji – są wskaźnikami prawidłowego przebiegu laktacji, odzwierciedlającymi poprawność żywienia. Kształt krzywej laktacji
mówi o jej wytrwałości. Tempo spadku wydajności z miesiąca na miesiąc nie
powinno być większe niż 9% u krów wieloródek oraz 6% w grupie pierwiastek.
Łagodne obniżanie się krzywej laktacji świadczą o prawidłowej wytrwałości
i prawidłowym żywieniu krów.
Przykład: problemem jest szybko spadająca wydajność (różnica pomiędzy wydajnościami w ciągu kolejnych dni) w grupie krów do 40 dnia laktacji.
Możliwe przyczyny:
−− jeśli jest zima należy sprawdzić czy poidła są sprawne, czy nie zamarzły i czy
zwierzęta mają dostęp do wody,
−− jeśli w grupie krów znajdowały się zwierzęta, u których poród był ciężki lub
po wycieleniu doszło do zatrzymania łożyska – należy sprawdzić czy nie rozwija się u nich ostry stan zapalny macicy,
−− jeśli obniżeniu wydajności towarzyszy brak apetytu, krowy chudną, nie chcą
wstawać – należy sprawdzić czy nie doszło do przemieszczenia trawieńca.
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Tłuszcz jest składnikiem, którego poziom w mleku jest najbardziej zależny
od poprawności żywienia i rodzaju skarmianych pasz w dawce pokarmowej.
W mleku krów rasy PHF zawartość tłuszczu powinna wynosić 3,5-4,1%. Poziom
niższy niż 3,5% świadczy o wystąpieniu kwasicy, zaś wyższy niż 5% – wskazuje na ketozę, szczególnie u krów w początkowym okresie laktacji. Obniżona
zawartość tłuszczu świadczy o żywieniu krów dawkami o zbyt dużym udziale
pasz treściwych bogatych w łatwo fermentujące węglowodany, o niedoborze
włókna strukturalnego (żywienia krów paszami nadmiernie rozdrobnionymi).
Stosunek tł/bi mówi o właściwym bilansie białkowo-energetycznym dawki, wystąpieniu kwasicy lub ketozy mówi stosunek zawartości tłuszczu do białka w mleku. Prawidłowe wartości stosunku tł/bi mieszczą się w przedziale 1,21,3 (u pierwiastek dopuszczalny stosunek może wynosić 1,4).
Problem: Sytuacją niepożądaną i wymagającą szybkiej zmiany dawki jest udział
10% krów w stadzie, w których mleku wskaźnik ten przekracza wartość 1,5 lub
jest mniejszy niż 1,1. Stosunek poniżej 1,1 wskazuje na występowanie kwasicy,
wyższy niż 1,5 – ketozy.
Analiza przyczyny:
Stosunek zawartości tłuszczu do białka powyżej 1,5 świadczy o:
−− nadmiernej ilości pasz włóknistych przy jednoczesnym niedoborze paszy
treściwej w dawce pokarmowej,
−− obniżeniu ilości pobieranej paszy treściwej po ocieleniu,
−− żywieniu krów kiszonkami złej jakości o niskiej zawartości suchej masy
i z wysokim poziomie kwasu masłowego oraz N-NH3,
−− nieprawidłowym żywieniu krów w okresie przejściowym,
−− zatuczeniu krów w okresie zasuszenia (BCS >3,75) i nadmiernym ubytku
masy ciała krów (przy niedoborze energii po porodzie),
−− wystąpieniu ketozy i zagrożeniu przemieszczeniem trawieńca.
Może też świadczyć o występowaniu torbieli na jajnikach.
Stosunek zawartości tłuszczu do białka poniżej 1,1 świadczy o:
−− złej strukturze fizycznej dawki (niedoborze włókna fizycznie efektywnego, nadmiernym rozdrobnieniu pasz), za dużego udziału pasz treściwych
w dawce,
−− żywienia krów kiszonkami i TMR o zbyt niskim poziomie suchej masy,
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Decyzja i podjęcie czynności:
−− przy wartości poniżej 1,1 – sprawdzić ilość pasz zasobnych w szybko fermentujące węglowodany (śruty zbożowe), zastosować substancje buforujące treść żwacza - kwaśny węglan sodu, drożdże, dodatki paszowe na bazie
alg,
−− przy wartości powyżej 1,5 – zwiększyć koncentrację energii w dawce przez
zwiększenie udziału pasz energetycznych, zastosować glikol lub/i glicerynę.
Białko - zawartość białka w mleku uwarunkowana jest genetycznie i u krów
rasy PFH powinna wynosić 3,2-3,6%. Jego poziom w około 50-60% zależy od
żywienia, w pozostałych 40-50% od fazy laktacji, pory roku i wieku krowy.
Do żywieniowych czynników determinujących zawartość białka w mleku
należą:
−− koncentracja energii w dawce pokarmowej,
−− stosunek ilości pasz objętościowych do treściwych (w przeliczeniu na suchą
masę),
−− koncentracja białka ogólnego w dawce pokarmowej, w tym białka nieulegającego rozkładowi w żwaczu,
−− zawartość aminokwasów egzogennych, przede wszystkim metioniny i lizyny, których niedobór ogranicza wydajność i syntezę składników mleka.
Problem: niska zawartość białka w mleku – poniżej 3,5 %
Analiza przyczyny:
Najczęstszymi przyczynami niskiej zawartości białka w mleku są:
−− niedobór energii w dawce pokarmowej lub pobranie przez krowy niedostatecznej ilości suchej masy (szczególnie w pierwszych tygodniach po wycieleniu),
−− za mały udział pasz treściwych w dawce,
−− za wysoka zawartość pasz włóknistych (sianokiszonki z późno zebranych,
zdrewniałych traw, słomy itp.);
−− zbyt niski udział skrobi by pass (trudno rozkładalnej w żwaczu) w dawce,
−− za wysoki dodatek tłuszczu niechronionego (olejów roślinnych, makuchów
lub pełnotłustych nasion rzepaku, soi), który ogranicza syntezę białka mikrobiologicznego w żwaczu,
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Decyzja i podjęcie czynności:
−− zapewnić wysokowydajnym krowom najlepszej jakości pasze objętościowe,
charakteryzujące się wysoką wartością pokarmową,
−− odpowiednio żywić krowy w okresie zasuszenia, aby nie dopuścić do ich
zapasienia, które w okresie okołoporodowym wpływa na pogorszenie apetytu,
−− stosować wysokoenergetyczne dodatki glukoplastyczne (glikol propylenowy lub/i gliceryna) w okresie około 2 tygodni przed wycieleniem i do około
4 tyg. po wycieleniu.
Laktoza - jest produkowana w wymieniu z glukozy i decyduje o wydajności,
a jej właściwy poziom w mleku mieści się w przedziale 4,5-4,95. Obniżenie zawartości laktozy w mleku świadczy o niedostatecznym zaopatrzeniu gruczołu
mlekowego w składniki energetyczne, z których glukoza jest syntetyzowana.
Może również być wynikiem podklinicznych stanów zapaleń wymienia (gdy
LKS wynosi powyżej 400 tys./ml). Aby zapewnić odpowiedni poziom glukozy
w mleku należy w żywieniu krów stosować dawki z udziałem pasz zawierających więcej skrobi (pasze treściwe, kiszonka z kukurydzy), kosztem zmniejszenia udziału pasz włóknistych (siano, sianokiszonki, słoma). O poprawności
żywienia energetycznego mówi ilość zwierząt, w mleku których poziom laktozy
przekroczył 4,5% - w grupie krów od wycielenia do osiągnięcia szczytu laktacji
powinno znajdować się co najmniej 85% zwierząt.
Kazeina, a właściwie kazeiny są białkami determinującymi przydatność
i wydajność serowarską mleka. Ich udział w białku ogólnym mleka krów rasy
PHF powinna wynosić około 2,6-3,0%. Zawartość kazeiny w mleku krów warunkowana jest w około 50% genetycznie, pozostałe 50% stanowią czynniki
środowiskowe, w tym głównie żywienie oraz zdrowotność wymienia – u krów
chorych na mastitis zawartość kazeiny ulega obniżeniu przy jednoczesnym
wzroście poziomu białka. Od kwietnia br. zawartość kazeiny w mleku oznaczana jest bezpłatnie w ramach prowadzonej oceny wartości użytkowej.
Mocznik jest związkiem pochodzącym z rozkładu białka paszowego, który
powstaje z amoniaku przetwarzanego w wątrobie i nerkach. Poziom mocznika w krwi i mleku różni się w ciągu doby – najwyższy jego poziom odnotowuje się w 4-6 godzin po odpasie, najniższy – bezpośrednio przed pobraniem
paszy, szczególnie po nocy. Z racji tego, zawartość mocznika w mleku z doju
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porannego może być wskaźnikiem charakteryzującym żywienie od doju popołudniowego do udoju rannego, natomiast zawartość mocznika w mleku z doju
popołudniowego może być traktowana jako parametr określający poprawność
żywienia rannego – do doju popołudniowego. Fakt ten jest ważny w odniesieniu do osobnego skarmiania kiszonki z kukurydzy, sianokiszonek z traw czy
kiszonek z roślin motylkowatych. Dlatego wyciąganie wniosków na podstawie zawartości mocznika tylko z jednego doju jest nieprecyzyjne, szczególnie
w odniesieniu do krów żywionych systemem tradycyjnym. Zawartość mocznika w mleku krów żywionych TMR jest względnie stała w przeciągu całej doby.
Poziom mocznika w mleku wskazuje na przebieg procesów fermentacyjnych w
żwaczu – można na jego podstawie oszacować poprawność stosunku podaży
białka do energii, która jest niezbędna do efektywnej syntezy białka mikroorganizmów w żwaczu. Zbyt wysoka zawartość mocznika w mleku dowodzi niewłaściwie zbilansowanej dawki pokarmowej – za wysokiej zawartości białka przy
dostatecznej ilości energii lub prawidłowej zawartość białka przy niedoborze
energii. Jego poziom jest różny dla różnych okresów laktacji.
Poziom mocznika w mleku krów zależy także od czynników poza żywieniowych
– np. stadium laktacji (jego zawartość jest wyższa na początku i na końcu laktacji), wieku krów (w mleku krów starszych jest go więcej niż w mleku pierwiastek), rasy (mleko krów rasy jersey charakteryzuje się wyższą zawartością
mocznika o około 15-20% w porównaniu z mlekiem krów rasy PHF).
Obecnie różne źródła podają różne przedziały referencyjne dla optymalnej zawartości mocznika w mleku. Najbezpieczniejsza, uważana za poprawną
i świadcząca o prawidłowym zbilansowaniu dawki, zawartość mocznika w mleku mieści się w przedziale 180-250 mg/litr. Wielu naukowców wskazuje jednak,
że zawartość mocznika w mleku krów przekraczająca 200 mg/litr utrudnia inplantację zapłodnionego jaja w macicy lub powoduje zniszczenie już zainplantowanego zarodka. Jest to spowodowane zmianą odczynu (pH) błony śluzowej
macicy, która staje się alkaliczna wraz ze wzrostem koncentracji amoniaku we
krwi, którego odzwierciedleniem jest poziom mocznika w mleku.
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Rzut Raportu Wynikowego RW-1.

Tabela 1. Etykieta żywienia z RW-1.

Białko*
%

Stosunek*
tł/bi

Mocznik*
mg/l

28,3
29,5
27
19,7
23,9

5,50
3,54
3,38
3,72
3,84

2,85
3
3,23
3,42
3,24

1,93
1,18
1,05
1,09
1,19

148
160
183
154
163

moczn<100

Tłuszcz*
%

13
13
26
50
102

L. krów

Mleko
kg

1-40 dni
41-100 dni
101-200 dni
pow. 200 dni
Razem

Liczba
krów

Grupa
laktacyjna

Skład mleka (z ostatniego udoju)

7
3
4
15
29

* wyliczane jako proste średnie arytm. nie uwzględniające kg mleka od poszczeg. krów

Przykład: Zawartość tłuszczu na poziomie 5,5% i stosunek tłuszczu do białka wynoszący 1,93 wskazują na wystąpienie ketozy w pierwszej grupie laktacyjnej. Tak niski poziom białka (2,85%) świadczy o głębokim deficycie energetycznym grupy krów od wycielenia do 40 dnia laktacji – w stadzie występuje
problem z pobraniem pasz po wycieleniu i prawdopodobnie zatuczeniem zwierząt w zasuszeniu.
Ketoza Informacje o zagrożeniu poszczególnych krów ketozą znajdują się
w RW-2 – w tabelkach w wynikami składu mleka zagrożone sztuki oznaczone
są jako K! W RW-11 zamieszczany jest wykres i tabelka dotyczące oceny zagrożenia subkliniczną ketozą całego stada oraz poszczególnych grup laktacyjnych,
również z podziałem na miesiące.
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Tabela 2. Ocena zagrożenia krów ketozą – zestawienie z RW-11.

PFSK
(%)

Mleko*
kg

Tłuszcz*
%

Białko*
%

Stosunek
tł/bi*

pierwiastki

2/5

40

>20

28,3

5,27

3,07

1,72

wieloródki

3/9

33

>10

33,3

5,76

2,88

1,98

razem

5/14

36

>10

31,3

5,60

2,94

1,89

L. krów

Udział
krów K!

K!/ogółem

Grupa
laktacyjna

Aktualna ocena zagrożenia krów subkliniczną ketozą
(analiza obejmuje krowy do 60 dnia laktacji)

w ostatniej próbie

3 ostatnie próbne doje
pierwiastki

4/20

20

<10

26,4

5,45

3,08

1,78

wieloródki

9/27

33

>10

32,2

5,63

2,99

1,88

razem

13/47

28

>10

29,7

5,56

3,02

1,83

K! - krowy uznane za zagrożone subkliniczną ketozą (na podst. składu mleka)
PFSK - przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w danej grupie
* - średnia dla krów K!

Ocena kału służy do określenia stopnia zbilansowania dawki pokarmowej,
oceny trawienia i pośrednio monitoringu występowania chorób metabolicznych. Ocenia się jego konsystencję, kolor, obecność cząsteczek paszy z określeniem ich procentowego udziału, to czy jest błyszczący czy matowy, a w teście
z kaloszem – lepkość łajniaka. Pomocniczo można wykonać jego analizę z użyciem sit kałowych lub zwykłego durszlaka. W tym celu próbkę ok. 0,5 kg kału
(najlepiej od każdej krowy z osobna) przepłukujemy dość silnym strumieniem
wody, następnie wyciskamy jej nadmiar, ważymy i obserwujemy. W kale zdrowej krowy nie powinno być więcej niż 12% niestrawionych składników paszy,
w tym maksymalnie jedno „trącone” ziarno kukurydzy. Jeśli mamy wątpliwości
co do prawidłowości naszej oceny kału, można wykonać pomiar pH kału, którego wartość powinna wynosić 6,7-7. Jeśli pH będzie niższe, można podejrzewać
kwasicę żwacza.
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Kał gęsty, dobrze uformowany.
W teście z kaloszem łajniak przykleja się do podeszwy. Jest to kał
dopuszczalny dla krów zasuszonych i ciężarnych jałówek.

Kał zbity, w teście z kaloszem odcisk podeszwy pozostaje w łajniaku wyraźnie widoczny. Może
występować u krów zasuszonych,
ale u krów dojących się jest znakiem złego zbilansowania dawki.
Może też świadczyć o niedostatecznym pobraniu wody przez
krowę.

Kał kwasicowy. Widoczne całe
ziarniaki kukurydzy i zbóż oraz
niestrawione cząsteczki włókniste
paszy. Krowa ma duży problem
z trawieniem oraz zbyt szybkim
pasażem treści pokarmowej.
W tym przypadku trzeba także
poprawić rozdrobnienie ziaren
w kiszonce i mieszance treściwej.
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Masa ciała i kondycja
Niezależnie od wielkości gospodarstwa, jedną z podstaw profilaktyki wielu
zaburzeń metabolicznych oraz problemów okresu okołoporodowego powinna być okresowa kontrola kondycji i masy ciała krów. Do najpopularniejszego
sposobu jej określania należy badanie punktowe BCS (z ang. body condition
scoring) oceniające stopień otłuszczenia i umięśnienia w poszczególnych partiach ciała krowy.
Ponieważ ocena kondycji w oparciu o metodę BCS jest czaso- i pracochłonna, w dużych oborach wykorzystywane są systemy ważenia krów, zazwyczaj
dwukrotnie w ciągu dnia, przed wejściem lub po opuszczeniu hali udojowej.
W tym celu montowane są przepędowe wagi inwentarzowe.
Alternatywą dla oceny kondycji metodą BCS jest pomiar grubości tkanki
tłuszczowej z zastosowaniem aparatu USG z sondą rektalną liniową. O wykonanie badania możemy poprosić lekarza weterynarii lub inseminatora, którzy
w gospodarstwie wykonują badania cielności. Pomiar grubości tłuszczu grzbietowego wykonujemy przykładając głowicę aparatu na przecięciu linii pomiędzy
guzem kulszowym i biodrowym na wysokości krętarza. W tym miejscu korelacja pomiędzy grubością tkanki tłuszczowej a punktacją w skali BCS jest najwyższa. Metoda ta jest szybka i łatwa do wykonania, nieinwazyjna i co najważniejsze – obiektywna. Przed wykonaniem pomiaru skórę w miejscu badania należy
odtłuścić.
Tabela 3. Korelacja pomiędzy oceną kondycji ciała krów metodą BCS
a pomiarem grubości tkanki tłuszczowej.
Kondycja krowy

Punkty BCS

Grubość tkanki tłuszczowej

bardzo chuda

1

poniżej 5 mm

chuda

2

5-10 mm

średnia

3

18-21 mm

gruba

4

25-30 mm

bardzo gruba

5

powyżej 32 mm

Kondycja i masa ciała krów są wypadkowymi żywienia, organizacji rozrodu i całego cyklu produkcyjnego. Jeśli problemem w stadzie jest nadmierna
kondycja krów zasuszanych – należy przyjrzeć się końcówce laktacji, przeanalizować energetyczność dawki w tym okresie i zastanowić się nad skróceniem
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laktacji. Jeśli dotyczy jałówek – należy sprawdzić energetyczność dawki pokarmowej, sprawdzić czy krycie nie następuje zbyt późno, a zwierzętom zapewnić
możliwość ruchu (na okólniku lub pastwisku). Zaś jeśli dotyczy krów dojących
się – trzeba je przegrupować. W stadzie mogą znajdować się także sztuki, które żywione będą prawidłowo, skład ich mleka nie będzie odbiegał od normy,
a mimo tego będą wykazywały nadmierne otłuszczenie. Może to być normalne
zjawisko wynikające z cech osobniczych i indywidualnych danej sztuki. W ich
przypadku hodowcę zaniepokoić powinna natomiast nagła i zbyt szybka utrata
wagi. Ciąża krów tłustych jest dłuższa, zwierzęta rodzą cięższe cielęta, a po porodzie są narażone na ketozę, skręt trawieńca i wypadanie macicy. Z kolei, jeśli
w stadzie obserwujemy znaczne różnice w wielkości zwierząt z różnych grup
oraz gdy więcej niż 10% stada jest zatuczonego lub wychudzonego (co świadczy o długotrwałych różnicach w ilości pobieranych pasz pomiędzy grupami),
należy sprawdzić dostępność pasz, ocenić miejsca ich pobierania, ocenić stan
racic i przeanalizować skład mieszanek treściwych. Jeśli problemem jest pozostawianie przez krowy znacznej ilości niedojadów (10% i więcej) należy określić
ich skład i przyczynę takiego stanu (czy jest to kwestia ich jakości i smakowitości czy np. ograniczonego dostępu krów do stołu paszowego). Szacunkowa
ilość niedojadów wynosząca 5-7% zadanej dawki świadczy o tym, że krowy
pobrały wystarczającą ilość pasz i się najadły.
Do innych metod określania kondycji krów należy punktowa ocena za pomocą nowoczesnych, mobilnych aplikacji i urządzeń oferowanych przez różne
firmy. Do urządzeń takich należą m.in. kamery 3D do punktowej oceny kondycji BSC montowane przy bramkach selekcyjnych. Zwierzęta przechodząc przez
bramkę selekcyjną są fotografowane, trójwymiarowe zdjęcie jest następnie
przesyłane do komputera i analizowane w oparciu o wprowadzony do systemu
wzorzec kondycji krów znajdujących się w różnych fazach laktacji. Hodowca ma
możliwość modyfikacji systemu odpowiednio do potrzeb swojego stada.

Zarządzanie zdrowiem oraz bioasekuracja
Zdrowie i wydajność przyszłej krowy rozpoczyna się jeszcze w łonie jej matki – rozwój i zdrowie cielęcia zależą od zdrowia, poprawności żywienia oraz
warunków środowiskowych stworzonych krowie w okresie ciąży. Nie mówi się
o tym często, ale w tym miejscu warto przypomnieć, że np. narażenie krów
wysokocielnych na silny stres cieplny jest przyczyną zwiększonej śmiertelności
cieląt (średnio o 10%), powoduje występowanie u nich hipoglikemii, cielęta te
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rodzą się też dużo słabsze, są bardziej podatne na infekcje (szczególnie układu
oddechowego), a ich masa urodzeniowa jest niższa przeciętnie o około 4,5 kg.
Odchów cieląt, w tym głównie właściwe odpojenie siarą oraz żywienie zapewniające prawidłowy rozwój przedżołądków, jest krytycznym momentem w hodowli bydła, i w sposób najistotniejszy wpływa na przyszłą wydajność i zdrowie
krowy.

Na zdjęciach - różne systemy indywidualnego utrzymania cieląt.

Systemy utrzymania grupowego: w budynku zamkniętym
i z wybiegiem na zewnątrz.

Warto mieć na uwadze fakt, że zapobieganie jest zawsze rozwiązaniem
tańszym od leczenia i brakowania zwierząt. Jedną z najprostszych metod monitoringu zdrowia krów (zwłaszcza tuż po porodzie) jest pomiar temperatury. Temperaturę najlepiej mierzyć termometrem cyfrowym (natychmiastowy
wynik), dobrze też, jeśli pomiar jest wykonywany każdego dnia lub co drugi
dzień, mniej więcej o tej samej porze. Daje to możliwość porównania wyników
pomiędzy poszczególnymi krowami oraz w odniesieniu do całego stada.
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W zależności od sytuacji zdrowotnej i rodzaju chorób występujących w danym stadzie, dla każdego gospodarstwa powinien zostać opracowany indywidualny program eliminacji schorzenia i dalszej ochrony zdrowia zwierząt. Wykonywanie badań, stosowanie szczepień i usuwanie ze stada bezobjawowych
nosicieli-siewców choroby powinno być traktowane nie, jako zbędny koszt, ale
długoterminowa inwestycja w zdrowie zwierząt i jeden z podstawowych warunków uzyskania przychodu z produkcji. Brak kontroli stanu zdrowia zwierząt
w naszym stadzie sprawia, że kwestia wystąpienia chorób jest tylko sprawą
czasu i stopnia ich nasilenia.
Spośród chorób przynoszących największe straty ekonomiczne w hodowli
bydła należy wymienić:
−− mastitis,
−− kulawizny,
−− choroby metaboliczne,
−− BVD-MD czyli wirusową biegunkę bydła i chorobę błon śluzowych,
−− IBR, czyli zakaźne zapalenie nosa i tchawicy,
−− paratuberkulozę.
Trzy ostatnie choroby, jeśli już pojawią się w stadzie to niezwykle trudno
jest się ich pozbyć.
W każdym gospodarstwie powinno znajdować się odrębne pomieszczenie
służące za tzw. izolatkę. Każda sztuka nowoprzybyła do stada powinna kategorycznie zostać poddana kwarantannie przez minimum 4-5 tygodni. Również
zwierzęta z naszego stada powracające z wystaw hodowlanych powinny przejść
okres kwarantanny. Przy kupnie zwierząt należy bezwzględnie wymagać od ich
poprzedniego właściciela książki leczenia zwierząt i domagać się wglądu do
wszelkich dokumentów z przebiegu leczenia.
Kupując jałówki/krowy cielne – od właściciela również należy żądać świadectwa cielności
wypisanego przez lekarza weterynarii lub zorganizować badanie
przed zakupem we własnym zakresie.
Mata dezynfekcyjna przed
wejściem do cielętnika.
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Nowoczesne systemy i programy komputerowe
wspierające organizację stada
Organizację codziennych jak i okresowych prac w stadzie, analizę dobowej produkcji oraz zarządzanie rozrodem mogą wspomóc różnego rodzaju
nowoczesne aplikacje, urządzenia elektroniczne, roboty, systemy i programy
komputerowe. Mogą to być systemy niezależne od systemów udojowych lub
z nimi połączone i kompatybilne. Do programów tych należą m.in.: Alpro, DelPro (w robotach udojowych), Afimilk, Afifarm, Dairy Plan, Obora, Wirtualny
Zootechnik, SCR Heatime HR, Herd Navigator. Są to w pełni profesjonalne
systemy gromadzenia i przetwarzania danych, zbudowane z poszczególnych
modułów, które pozwalają na monitoring cech produkcyjnych, stanu zdrowia,

Rzut ekranu programu Afifarm. Zielona linia na wykresie ukazuje zmiany
w aktywności ruchowej krowy w okresach 10.dniowych. Widoczne piki
rejestrowane średnio co 21 dni świadczą o wystąpieniu rui. Inseminujemy, gdy
wykres dla kroków spadnie.
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kontrolę przeżuwania, analizę cech i wskaźników płodności, obserwację i analizę zachowań rujowych i wycieleń, czy lokalizację zwierząt w gospodarstwie.
Systemy te wyposażone są często w kamery oraz aplikacje umożliwiające przegląd zgromadzonych, wygenerowanych i przetworzonych informacji o stadzie
za pomocą urządzeń mobilnych – smartfonów czy tabletów. Zapewniają więc
użytkownikowi szybki dostęp do pełnych danych i bieżących informacji o każdej krowie, grupie krów oraz całym stadzie. Większość z systemów posiada
możliwość zdalnego korzystania i sterowania. Programy umożliwiają zestawienie danych dla każdej sztuki osobno, dla grupy krów, dla całego stada, w ujęciu
dniowym, kilku dniowym, miesięcznym, za wybrany przez hodowcę okres, za
całą laktację lub rok. Dane mogą być prezentowane w formie tabelek, wykresów, listy. Praktycznym rozwiązaniem nowoczesnych systemów są tzw. przypomnienia (alerty) informujące hodowcę o zaplanowanych pracach, zabiegach,
zdarzeniach do sprawdzenia itp. w określonym dniu, tygodniu, miesiącu.
Nowoczesne systemy technologiczne nie ograniczają się tylko do rejestracji
danych produkcyjnych (wydajność, przewodność, temperatura mleka), związanych z rozrodem (aktywność ruchowa) i zdrowiem zwierzęcia (zdarzenia, masa
ciała). Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę i ocenę poprawności
żywienia i przeżuwania jest zastosowanie systemu czujników monitorujących
czas przeżuwania, liczbę kęsów i liczbę ruchów żuchwą. Urządzenia (terminale)
są przenośne, nie wymagają podłączenia do komputera, mogą być zainstalowane w dowolnym miejscu w gospodarstwie. Działają na zasadzie rejestracji
i analizy dźwięków charakterystycznych dla połykania, przeżuwania i odłykania
treści pokarmowej. Urządzenia tego typu pozwalają również m.in. na określenie czasu porodu – z najnowszych badań wynika, że krowy na około 2 h przed
porodem i do 6 h po wycieleniu wstrzymują przeżuwanie.
Firmy oferują już wyposażenie dojarni w dodatkowe systemy i urządzenia
– np. mierzące poziom progesteronu, mocznika, ciał ketonowych czy dehydrogenazy mleczanowej w mleku. Są to wysoko specjalistyczne systemy umożliwiające bardzo precyzyjne kontrolowanie stanu zdrowia krów i zarządzanie
stadem. Niestety ich cena jest wysoka, a same programy wymagają również
montażu nowoczesnych systemów udojowych.
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Obserwacja zwierząt – interpretacja i reagowanie
na „sygnały krów”
Żaden program komputerowy nie zastąpi jednak wprawnego, doświadczonego i wyczulonego oka hodowcy, który zazwyczaj bardzo dobrze zna swoje
krowy. Połączenie informacji generowanych przez użytkowany system zarządzania stadem oraz wniosków płynących z własnych obserwacji zachowania
i stanu zwierząt jest najskuteczniejszym sposobem prowadzenia efektywnej,
racjonalnej i przyjaznej zwierzętom hodowli. Czasami jednak bywają sytuacje,
gdy rutynowe podejście do zwierząt i wykonywanej pracy sprawiają, że nie dostrzegamy jasnych i oczywistych sygnałów manifestowanych przez nasze zwierzęta. Są to najczęściej sytuacje i problemy, które wynikają z „organizacyjnych
błędów ludzkich” i których naprawa kosztować będzie niewiele wysiłku, jeśli
uświadomimy sobie ich źródło. W takich przypadkach warto zastosować „koncepcję sygnałów krów”, czyli: patrz – myśl – działaj.
Patrz, zobacz, usłysz, wąchaj i dotykaj. Zadawaj sobie pytania i próbuj na nie
odpowiedzieć:
Co widzę? Dlaczego tak się dzieje/tak jest? Co to oznacza?
Myśl: czy Twoje krowy w oborze mają zapewnione wszystkie 6 swobód pastwiska? Przeanalizuj: co jest dobre dla moich zwierząt, a co trzeba poprawić?
Działaj – zrób coś! Ponieważ „krowa za wszystko odpłaci w zdrowiu i mleku!”
Znajomość zachowań i zwyczajów krów oraz stwierdzenie odchyleń od ich
normy pozwalają na szybkie wyłapanie problemu – np. przewidzenie zbliżającej się choroby, porodu itp.
Przykład: krowa w drodze na halę udojową idzie niepewnie, ostrożnie, jest lękliwa, kładzie uszy po sobie, przepuszcza inne sztuki lub cofa się.
Możliwe przyczyny:
a. zbyt śliska i nierówna podłoga – zwierzę obawia się, że się poślizgnie,
potknie i przewróci,
b. kulawizna – ruch sprawia krowie ból, ale w tym przypadku będzie ona
również odciążała chorą kończynę, a jej grzbiet będzie charakterystycznie wygięty,
c. zwierzę obawia się wejścia na halę udojową – być może ma złe doświadczenia z obsługą, która wobec zwierząt zachowuje się w sposób agresywny i hałaśliwy,
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d. zwierzę obawia się podłączenia aparatu udojowego – być może cierpi
na stan zapalny wymienia powodujący ból lub zapamiętało, że podczas
poprzedniego doju praca aparatu udojowego powodowała dyskomfort
lub ból,
Zalecenia:
a. sprawdzić stan posadzki w korytarzu przepędowym i poczekalni – czy jej
powierzchnia nie jest zbyt śliska, czy w posadzce nie ma dziur lub nierówności, które mogłyby być przyczyną potknięć,
b. wykonać ocenę lokomocji krów i przegląd racic,
c. sprawdzić zachowanie dojarzy względem zwierząt (najlepiej tak, aby obsługa nie była świadoma wykonywanej obserwacji),
d. sprawdzić stan wymienia łącznie z dokładnym badaniem palpacyjnym,
oceną stanu skóry strzyków i wykonaniem Terenowego Odczytu Komórkowego, sprawdzić działanie aparatu udojowego łącznie z oceną ciśnienia roboczego i czasu pracy poszczególnych kubków oraz stanem gum
strzykowych.

Infrastruktura i wyposażenie obory
Obora jest domem dla krów, miejscem, w którym zwierzęta te spędzają
większość swojego życia. Warto zadbać o prawidłowe warunki zoohigieniczne
w budynku inwentarskim, nie tylko z uwagi na obowiązkowe wymogi dobrostanu i komfort krów, ale i na kosztowne skutki zaniedbań w tej kwestii. Nieprawidłowe warunki utrzymania krów generują koszty weterynaryjne związane
ze zwiększoną podatnością na choroby (szczególnie cieląt), większe ryzyko wystąpienia kulawizn i stanów zapalnych wymienia, a także gorszym pobraniem
pasz, problemami z zacieleniem i innymi niekorzystnymi wskaźnikami rozrodu,
spadkiem wydajności oraz obniżoną jakością technologiczną mleka. Najbardziej wrażliwe na niewłaściwe parametry środowiska są cielęta, szczególnie
w pierwszych 10.dniach życia i okresie odpajania paszami płynnymi. Aby zminimalizować ryzyko przenoszenia infekcji, cielęta w pierwszych tygodniach życia
odseparowuje się od krów i innych cieląt, umieszczając je w indywidualnych
kojcach (np. budkach typu igloo). Dobrą praktyką jest umieszczanie budek na
zewnątrz budynków inwentarskich, co wpływa na „hartowanie” cieląt.
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Krowy w każdym wieku chętnie
korzystają z czochradeł, które
oczyszczają skórę z kurzu, pyłu,
pasożytów i poprawiają jej
ukrwienie.
Legowiska i wygrodzenia oraz posadzka/podłoga
Powierzchnia stanowisk i wygrodzeń musi być dostosowana do wymiarów
ciała krów. Wyposażenie obory musi być bezpieczne zarówno dla zwierząt jak
i obsługi, nie może być przyczyną dyskomfortu ani urazów ciała krów. Materiały, z których wykonane są elementy konstrukcyjne stanowisk (przegrody piersiowe i karkowe kojców, ograniczniki na kolana) powinny być gładkie, równe,
łatwe w czyszczeniu, o zaokrąglonych krawędziach. Posadzka w całym budynku
jak i w hali udojowej musi być równa, wykonana z nie śliskiego materiału, łatwa do czyszczenia. Powierzchnia legowisk powinna być miękka i utrzymana
w czystości oraz powinna zapewniać zwierzęciu odpowiednią przyczepność.
Na stanowiskach legowiskowych w oborach wolnowybiegowych dobrym rozwiązaniem jest montaż uchylnych wygrodzeń. Przegrody, jarzma i rury karkowe powinny być zamontowane tak, aby nie utrudniać zwierzęciu ruchów podczas kładzenia się i wstawania – krowy powinny mieć zapewnioną możliwość
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szybkiego i łatwego położenia się i wstania. Jeśli konstrukcja stanowisk będzie
utrudniała zwierzętom wykonanie tych czynności, krowy będą rzadziej się kładły i będzie dochodziło do częstego przydeptywania strzyków. Jeśli w gospodarstwie brakuje słomy lub innych materiałów do ścielenia – legowiska należy
wyposażyć w maty lub materace. Do najpopularniejszych i najtańszych należą
maty gumowe, ale obecnie za najefektywniejsze w utrzymaniu higieny legowisk uznawane są materace słomiano-wapienne z gumą. Na rynku dostępne
są już także specjalne materace wyposażone w systemy grzewcze lub odprowadzające nadmiar ciepła leżącej krowy. Jeśli w oborze stosowane są elektryczne tresery (zmuszające krowy do załatwiania się poza legowiskiem) należy je
umieścić na odpowiedniej wysokości, tj. 10-15 cm nad krową i w odległości 15
cm od łopatki zwierzęcia. W przeciwnym razie krowy będą bały się swobodnie
wstawać, będą mniej jadły i piły, będzie również dochodziło do przydeptywania strzyków i gorszego uzewnętrzniania objawów rujowych.
W przedstawionych poniżej tabelach podano wymagane powierzchnie stanowisk dla bydła.
Tabela 4. Minimalna powierzchnia stanowisk dla bydła w oborze uwięziowej.
Wymiary stanowiska
(w cm)

Kategoria bydła

długość

szerokość

Krowa o masie ciała do 500 kg i jałówka cielna z tego
stada powyżej 7 miesiąca cielności

160-170

110

Krowa o masie ciała 500-650 kg i jałówka cielna
z tego stada powyżej 7 miesiąca cielności

170-175

115

Krowa o masie ciała powyżej 650 kg i jałówka cielna
z tego stada powyżej 7 miesiąca cielności

180-185

120

Buhaj dorosły

240-260

140-150

Jałówka w wieku 19 miesięcy do 7 miesiąca cielności

150-160

100

Bydło opasowe o masie ciała do 300 kg

140

80

Bydło opasowe o masie ciała do 301-450 kg

150

95

43

Tabela 5. Minimalna powierzchnia stanowisk dla bydła w oborze
wolnostanowiskowej.
Wymiary boksu
(w cm)

Kategoria bydła
Krowa o masie ciała do 500 kg i jałówka cielna
z tego stada powyżej 7 miesiąca cielności
Krowa o masie ciała powyżej 500 kg i jałówka
cielna z tego stada powyżej 7 miesiąca cielności
Jałówka w wieku 19 miesięcy do 7 miesiąca
cielności
Jałówka w wieku 7-18 miesięcy

długość

szerokość

210-220

110

220-230

115-120

200-210

100-105

170-190

80-95

Na zdjęciach widoczne komfortowe
i wygodne miejsca legowiskowe.
Krowy chętnie kładą się i odpoczywają w swoich stanowiskach zaścielonych czystą ściółką, a nawet poza
wyznaczonymi miejscami legowiskowymi – w zaścielonej części spacerowej pomiędzy boksami. Zapewnienie
krowom takiego legowiska sprzyja
właściwemu przeżuwaniu.
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Legowisko ścielone separatem
z gnojowicy.

Przyczyną częstych otarć skóry kończyn, uszkodzeń i opuchnięć nadgarstków
oraz stawów skokowych są zbyt twarde i za małe (ciasne i krótkie) miejsca
legowiskowe. W czasie kładzenia się, wstawania i chodzenia krowy odczuwają
ból, kładą się niechętnie. Jeśli problem dotyczy większej liczby zwierząt – trzeba
zwiększyć wymiar stanowisk i zadbać o wygodne, miękkie podłoże. Zbyt krótkie
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legowiska mogą być także przyczyną wzrostu liczby komórek
somatycznych w mleku.
Powstawanie nakostniaków
jest także jedną z konsekwencji
występowania przewlekłej ropowicy międzypalcowej (zanokcicy) – bolesnej infekcyjnej choroby szpary międzyracicowej
i okolic.
Stół paszowy i dostęp do paszy jest bardzo ważną kwestią, warunkującą optymalne pobranie pasz, przeżuwanie i wypełnienie żwacza. Dorosła dojąca się
krowa rasy PHF wymaga 75 cm dostępu do stołu paszowego, krowa zasuszona – 85 cm. Drabiny paszowe, poręcze karkowe, jarzma i wszelkie urządzenia
nie mogą powodować utrudnień w dostępie do pasz. Trzeba zwrócić uwagę,
czy nie powodują otarć i zgrubień skóry, wyłysienia oraz skaleczeń. Urządzenia
powinny być regulowane, ich szerokość i wysokość dopasowana do wielkości
krów. W przeciwnym razie powodować będą dyskomfort, który negatywnie
wpływać będzie na chęć podchodzenia do stołu paszowego i ilość pobieranej paszy. Stół paszowy powinien być odpowiednio szeroki, musi zapewniać
krowom dostęp do paszy przez całą dobę, jego powierzchnia gładka i łatwa
do czyszczenia, co umożliwiać będzie szybkie i proste usuwanie resztek pasz.
Wysokość górnej krawędzi murka stołu paszowego powinna wynosić około 50
cm, a sam stół paszowy powinien znajdować się 5-10 cm wyżej od korytarza
gnojowego.
Powierzchnię stołu paszowego dobrze jest wyłożyć żywicą
epoksydową, która chroni betonową posadzkę przed niszczeniem, ułatwia krowom pobieranie paszy i utrzymanie czystości.
Zalecana szerokość to ok. 0,81,0 m.
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Poidła i dostęp do wody
Dopływ wody w poidłach miskowych powinien wynosić min. 15 l/min,
w poidłach korytkowych (wannowych, o pojemności 100 l) – 15 l/min. Krowy
podczas picia powinny mieć zapewniony spokój. W oborach wolnostanowiskowych około 10% stada powinno mieć możliwość skorzystania z poideł w jednym czasie, co warunkuje minimalną liczbę poideł w obiekcie. Poidła trzeba
usytuować w taki sposób, aby wokół nich nie tworzyły się zatory – szerokość
przejścia wokół nich powinna wynosić 4 m, ale z uwagi na ograniczenia przestrzenne (przede wszystkim starych) obór często jest to niemożliwe. Istotna jest
także wysokość montowanych poideł – optimum to 60 cm, nie więcej jednak
niż 70 cm. Urządzenia te nie powinny znajdować się na podestach, a dostępu
do nich nie mogą ograniczać żadne progi – stwarzałoby to niebezpieczeństwo
potknięcia zwierząt i uszkodzenia racic. Najlepszym rozwiązaniem byłby montaż poideł z wymuszonym obiegiem wody, wyposażonych w grzałkę chroniącą
przed jej zamarzaniem w okresie mrozów. Poidła tego typu należy również kon-

Poidło umiejscowione w sposób
ograniczający swobodny dostęp
do wody min. 20 sztukom
jednocześnie.

Poidło zamontowane na
odpowiedniej wysokości
i w dobrym miejscu – krowy
mają do niego swobodny dostęp
z większości stron.
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trolować, gdyż mogą zdarzyć się przypadki „przebijania” prądu zniechęcające
krowy do korzystania z takiego poidła, co w konsekwencji odbija się w zbyt małym pobraniu wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie dobrego
dostępu do wody krowom znajdującym się niżej w hierarchii stada oraz świeżo
ocielonym pierwiastkom. Te grupy zwierząt są zwykle przeganiane od poideł
(jak i stołu paszowego) przez starsze, dominujące krowy.
Brudne woda i poidła zniechęcają krowy do picia. Poidła należy czyścić co
najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 3 x/tydz., łącznie z myciem ich brzegów,
rogów i komory pływakowej, tak aby usunąć śliski osad biologiczny. Dotyczy
to szczególnie okresu letniego, kiedy krowy mają znacznie większe pragnienie
i często zaglądają do poideł, a dostające się do wody resztki pasz ulegają szybkiemu psuciu się pod wpływem wysokich temperatur.
Oświetlenie. W wielu mniejszych gospodarstwach Małopolski często spotykanym problemem są małe, ciasne, duszne i ciemne obory. Światło jest czynnikiem stymulującym procesy płciowe i wpływającym na aktywność krów,
w tym pobranie przez nie paszy. W oborze powinno być zapewnione oświetlenie naturalne oraz sztuczne, spełniające następujące wymagania:
−− powierzchnia świetlików dachowych powinna stanowić min. 3-5% powierzchni podłogi,
−− powierzchnia okna powinna wynosić min. 0,5 m2,
−− od krawędzi okna do posadzki nie może być mniej niż 120 cm,
−− stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi dla krów mlecznych
powinien być jak min. 1:16, dla krów wysokocielnych – 1:12, a dla jałówek
– 1:20,
−− oświetlenie sztuczne mierzone w luxach powinno wynosić min. 100 lx
w oborze i 250 lx w hali udojowej – takie oświetlenie sprzyja dobrej obserwacji krów, zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki pracy,
−− oświetlenie sztuczne jarzeniowe powinno wynosić min. 3-4 W/m2, a żarowe 12 dla krów W/m2 i 16 W/m2 dla jałówek.
Miarą wystarczającej ilości światła w oborze jest możliwość przeczytania
gazety bez trudu. W utrzymaniu prawidłowego oświetlenia pomieszczeń pomaga bielenie ścian, które powinno być wykonywane min. 2x do roku.
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Okna utrzymywane w czystości
zapewniają krowom odpowiedni
poziom światła.

Świetliki dachowe i okna pozbawione szyb – wnętrze obory jest
widne i dobrze doświetlone.

Wentylacja i ograniczenie stresu cieplnego
Nowoczesne budownictwo inwentarskie pozwala na dostosowanie budynków
i ich wyposażenia do wymogów dobrostanu krów, proponując rozwiązania
konstrukcyjne uwzględniające wrażliwość zwierząt na wysokie temperatury
panujące latem. W tym celu powszechnie stosuje się już kurtyny wiatrowe,
świetliki kalenicowe, mieszacze powietrza ustawione w ciągu i wytwarzające
podłużny strumień powietrza nad stołem paszowym i/lub legowiskami, wydłużenia okapów dachowych nad zewnętrznymi stołami paszowymi czy siatki i nasadzenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem południowych stron
obór. Dobrym aczkolwiek dosyć drogim rozwiązaniem jest izolacja termiczna
dachu obory. Coraz częściej buduje się obory o otwartych ścianach od strony
odwietrznej lub wyposażonych tylko w siatki przeciwwietrzne.
W dużych oborach bezstropowych można zastosować wolnoobrotowe
mieszacze powietrza, które umieszcza się wzdłuż budynku pod otworami wentylacji kalenicowej. Wybór systemu wentylacji należy dostosować do występującego w danej oborze stopnia nasilenia stresu cieplnego oraz okresu produkcyjnego krów:
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−− w sytuacji łagodnego stresu cieplnego (od 22°C i 72% wilgotności do 39°C
i 79% wilgotności) należy stosować mieszacze powierza,
−− w sytuacji umiarkowanego stresu cieplnego zaleca się stosowanie mieszaczy powietrza oraz zraszaczy,
−− podczas ciężkiego stresu cieplnego należy stosować wysoko ciśnieniowe
systemy wentylacyjne.

Otwarte ściany boczne w oborze
zapewniają dobrą wentylację.

Niezależnie od systemu wentylacji powinien on zapewniać wymianę powietrza
na poziomie:
Wymiana powietrza
w m3/szt./h

Kategoria zwierząt

okres zimy

okres lata

Krowy

90

350-400

Cielęta w wieku powyżej 2 tygodni do 6 miesięcy

30

90-120

Jałówki młode i bydło opasowe
w wieku do 18 miesięcy

60

250

Jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy

70

280-300

W celu jeszcze lepszego łagodzenia skutków stresu cieplnego system wentylacji można wspomóc prostym układem zraszaczy wykonanym we własnym
zakresie – np. z węża ogrodowego i dyszy zraszaczy podwieszonych na podporach. W starych, uwięziowych oborach zastosowanie większości z tych rozwiązań jest często ograniczone lub niemożliwe. Fakt ten nie zwalnia jednak
z konieczności zapewnienia zwierzętom właściwego poziomu wymiany powie50

trza i dbałości o sprawnie działającą wentylację. W tego typu budynkach stosuje się przeważnie wentylację grawitacyjną, jednak aby mogła ona sprawnie
i efektywnie działać wysokość kanału wywiewnego musi wynosić min. 3 m, jej
powierzchnia od 0,05 do 0,06 m2/1 SD, przewody kominowe muszą być drożne, a kanały wyciągowe powinny być wyprowadzone min. 20 cm nad kalenice.
Latem, nad stanowiskami w oborach uwiązowych powinno stosować się wentylatory uruchamiane, gdy temperatura powietrza przekroczy 26°C. Według
niektórych – już po przekroczeniu 22°C. Urządzenia montujemy na wysokości
około 2,5 m nad posadzką, pod kątem 30°. Jeden wentylator o średnicy 1 m
i maxymalnym strumieniu powietrza do 2 000 m3/godz. zapewnia wymianę
powietrza dla około 20 krów. Jeśli w budynku nie ma możliwości zastosowania
wentylacji mechanicznej należy przynajmniej dokonać relokacji grup technologicznych – krowy najbardziej wydajne znajdujące się tuż przed porodem oraz
w okresie rozdajania należy przenieść w miejsca najlepiej przewietrzone. Czasami jednak, nawet w oborach wolnostanowiskowych nie wszystkie krowy
w czasie upałów mają możliwość wyboru optymalnego dla nich miejsca legowiskowego jednocześnie. Przyczyną takiego stanu są najczęściej ograniczenia
konstrukcyjne budynku oraz hierarchia poszczególnych zwierząt w stadzie.
Bywają także sytuacje, gdy temperatura i wilgotność powietrza otoczenia
krów są dla nich optymalne i komfortowe, ale w oborze nie ma zapewnionej odpowiedniej jego wymiany, która powinna wynosić około 66 m3/h zimą
i 220 m3/h latem. Dzieje się tak zazwyczaj przy niesprawnym lub źle rozmieszczonym systemie wentylacyjnym (występują np. miejsca w ogóle niewentylowane), nadmiernym zagęszczeniu zwierząt w oborze, szczelnie zamkniętych
oknach i drzwiach czy zatkanych kominach wyciągowych. Należy także pamiętać, że noc dla krów mlecznych powinna być czasem wolnym od stresu cieplnego. Zwierzętom należy zapewnić co najmniej 6 godzin odpoczynku w temperaturze max 16-18°C panującej w strefie legowisk.
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