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Pozażywieniowe czynniki wpływające na długowieczność krów 
Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk

użytkowanie krów 36

Długie użytkowanie krów zwiększa ich wydajność życiową i liczbę urodzonych cieląt, co ma 

zasadniczy wpływ na rentowność produkcji. Z hodowlanego punktu widzenia krótszy okres 

życia zmniejsza odstęp między pokoleniami, zwiększając tym samym postęp genetyczny. ...

zdrowe stado 40

W wyniku nieprawidłowego żywienia krów, które może być wynikiem zarówno niedoborów 

żywieniowych, jak i nadmiaru pewnych składników pokarmowych w dawce, dochodzi do różnego 

typu chorób i zaburzeń przemiany materii, które określa się jako choroby metaboliczne. ...

Torbiele jajnikowe i stany zapalne macicy – dwie choroby,  
które „lubią chodzić w parze” 
Agnieszka Wilczek-Jagiełło

rozród 71

Płodność to podstawowy parametr decydujący o opłacalności chowu bydła. Optymalnie jest, 

gdy krowa rodzi cielę raz do roku. Niestety, udaje się to obecnie niezwykle rzadko. Wydłużający 

się okres pomiędzy wycieleniem, a ponownym zapłodnieniem, brak rui...

Choroby wynikające z nieprawidłowego żywienia krów, cz. I 
Ketoza, stłuszczenie wątroby i kwasica 
Ewa Januś
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Prenumerata ROCZNA – 115 zł/rok 
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HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 24

rozmaitości RYNEK MLEKA  CENY PL

Ceny mleka i wybranych produktów mleczarskich w okresie XII 2021 – XII 2022 r.

05 XII 12 XII 19 XII 26 XII 02 I 09 I 16 I 23 I 30 I 06 II 13 II 20 II 27 II 06 III 13 III 20 III 27 III 03 IV 10 IV 17 IV 24 IV 01 V 08 V

Ceny sprzedaży netto wybranych produktów mleczarskich, zł/100 kg

Masło konfekcjonowane 82% tł. 2685 2721 2706 2701 2690 2683 2670 2609 2571 2568 2590 2596 2626 2642 2703 2726 2890 3034 3173 3243 3253 3281 3287

Mleko w proszku pełne 1552 1579 1572 1631 1649 1748 1778 1954 1841 1825 1909 1969 1983 1976 2017 1959 2035 2100 2138 2232 2226 2205 2275

Ser edamski 1781 1865 1900 1927 1928 1981 1946 1967 2000 2009 2019 2044 1996 2011 2008 2005 2005 2021 2071 2092 2116 2157 2181

Mleko spożywcze paster. 3,2% 230 228 233 232 232 237 240 232 237 238 239 239 238 240 239 246 244 246 253 258 262 268 275

Ceny skupu mleka zł/kg 

Mleko do skupu 1,66 1,66 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 1,83 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,97 1,97 1,97

Ser edamski, 
zł/100 kg 

 

Średnia ważona cena 
skupu mleka netto 

(bez vat, kl. ekstra), 
zł/100 kg

Masło konf. 82%, 
zł/100 kg

Mleko pełne 
w proszku,  

zł/100 kg

źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW
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rozmaitościRYNEK MLEKA  CENY PL

15 V 22 V 29 V 05 VI 12 VI 19 VI 26 VI 03 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 07 VIII 14 VIII 21 VIII 28 VIII 04 IX 11 IX 18 IX 25 IX 02 X 09 X 16 X 23 X 30 X 06 XI 13 XI 20 XI 27 XI 04 XII

3234 3223 3201 3154 3204 3229 3230 3256 3278 3277 3302 3311 3266 3287 3261 3280 3270 3298 3331 3376 3395 3446 3431 3452 3387 3349 3245 3147 3136 3082

2249 2232 2292 2218 2217 2252 2327 2276 2424 2426 2391 2366 2367 2334 2350 2416 2395 2387 2401 2365 2349 2386 2358 2393 2361 2402 2328 2341 2339 2320

2230 2275 2244 2242 2257 2303 2333 2327 2380 2349 2392 2361 2345 2355 2322 2350 2358 2395 2462 2446 2442 2496 2527 2512 2563 2528 2509 2481 2525 2472

278 278 279 280 287 287 287 285 293 295 302 303 303 305 306 308 305 311 316 324 332 337 339 342 337 345 343 346 344 342

1,97 2,10 2,10 2,10 2,10 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,36 2,36 2,36 2,36 2,40 2,40 2,40 2,40 2,52 2,52 2,52 2,52 2,63 2,63 2,63

ŚREDNIA WAŻONA CENA SKUPU 
MLEKA EKOLOGICZNEGO  

(bez VAT), zł/100 kg

źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW

Średnia cena skupu mleka w październiku 
w latach 2019-2022 r., zł/100 kg

X 
2022

X 
2021

X 
2020

X 
2019

2022/ 
2021

2022/ 
2020

2022/ 
2019 

263,31 165,78 147,52 135,26 +58,8% +78,5% +94,7%

CENY 
MLEKA 
w Polsce

Śred nia ce na sku pu 100 kg mle ka w kla sie extra bez Vat 

w paź dzier ni ku 2022 ro ku wy nio sła 263,78 zł. By ła ona wyż -

sza od ce ny sprzed mie sią ca o 11,61 zł (+4,61%). W po rów na -

niu do ce ny sprzed ro ku jest to o 97,53 zł wię cej (+58,83%), 

a od ce ny sprzed 2 lat o 115,79 zł (+78,49%). 

CENY SPRZEDAŻY 
produktów mleczarskich
Ce na sprze da ży ma sła kon fek cjo no -

wa ne go w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. 

wy nio sła 3082 zł/100 kg i by ła niż sza 

niż mie siąc te mu o 267 zł, czy li o 7,97%. 

W od nie sie niu do cen sprzed ro ku jest 

to zwyż ka o 397 zł, a więc o 14,79%.  

     Ce na mle ka peł ne go prosz ku w ty -

go dniu 28.11-4.12.2022 r. wy nio sła 

2320 zł/100 kg i by ła 

niż sza niż mie siąc te mu 

o 82 zł, czy li o 3,41%. 

W od nie sie niu do cen sprzed ro ku jest 

to zwyż ka o 768 zł, a więc o 49,48%.  

Ser edam ski kosz to wał w oma -

wia nym okre sie 2472 zł/100 kg, 

czy li mniej niż mie siąc wcze śniej 

o 56 zł (-2,22%). W od nie sie niu do 

cen sprzed ro ku jest to zwyż ka 

o 691 zł, a więc o 38,80%. 

Ce na mle ka spo żyw cze go pa -

ste ry zo wa ne go w cią gu ro ku wzro -

sła o 48,70%, a ce na mle ka w sku -

pie o 58,43%.

Ceny sprzedaży netto produktów mleczarskich w tygodniu 28.11-4.12.2022 r.

Sprawdź 
aktualne 
ceny:

źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW

Obecnie
Przed 

tyg.
Zm. t/t

Przed 
m-cem

Zm. 
m/m

Przed 
rokiem

Zm. r/r

Masło konfekcjonowane 82% tł. 3082 3136 −1,72% 3349 −7,97% 2685 +14,79%

Mleko w proszku pełne 2320 2339 −0,81% 2402 −3,41% 1552 +49,48%

Ser edamski 2472 2525 −2,10% 2528 −2,22% 1781 +38,80%

Mleko spożywcze paster. 3,2% 342 344 −0,58% 345 −0,87% 230 +48,70%

Mleko do skupu 2,63 2,63 0,00% 2,52 +4,37% 1,66 +58,43%
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rozmaitości RYNEK MLEKA  HANDEL PL

HANDEL PRODUKTAMI 
MLECZARSKIMI 
w okresie I-IX 2022 r.

Ważniejsze kierunki EKSPORTU produktów mleczarskich  
w okresie I-IX 2022 r.

I-IX 2021 I-IX 2022 Różnica Zmiana r/r

Ilość, tony

Eksport 1 301 724 1 297 607 −4 117 −0,32%

Import 489 259 472 372 −16 887 −3,45%

Saldo 812 464 825 234 12 770 +1,57%

Wartość, tys. zł

Eksport 7 913 582 11 835 280 3 921 697 +49,56%

Import 3 664 739 5 116 815 1 452 076 +39,62%

Saldo 4 248 843 6 718 465 2 469 621 +58,12%

Wartość, tys. €

Eksport 1 740 442 2 546 115 805 673 +46,29%

Import 806 043 1 099 613 293 570 +36,42%

Saldo 934 399 1 446 501 512 103 +54,81%

Polski handel produktami mleczarskimi  
w okresie I-IX 2021 i 2022 r.

W okre sie sty czeń -wrze sień 2022 ro ku wy eks -

por to wa li śmy 1 297 607 ton mle ka i je go prze -

two rów. By ło to mniej niż w ana lo gicz nym okre -

sie ro ku 2021 r. o -0,32%. Z ko lei im port mle ka 

wy niósł 472 372 to ny i był o 3,45% mniej szy od 

im por tu z ana lo gicz ne go okre su ro ku 2021. W re -

zul ta cie do dat nie sal do han dlu mle kiem wzro sło 

o 1,57%. Do brą wia do mo ścią jest to, że w po -

rów na niu z okre sem sty czeń -wrze sień 2021 war -

tość sprze da ne go to wa ru by ła wyż sza o pra wie 

4 mld zł, a więc o 50%. W wa lu cie eu ro jest to 

zwyż ka o 46%. 

     Naj więk szym ryn kiem zby tu dla pol skich pro -

duk tów mle czar skich są kra je UE, gdzie tra fi ło 

w ana li zo wa nym okre sie 71,1% na sze go eks -

por tu. W okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. do 

Nie miec sprze da li śmy 463 789 ton pro duk tów 

mle czar skich, co sta no wi ło pra wie 36% cał ko wi -

te go eks por tu. Do Nie miec naj wię cej sprze da je -

my mle ka i śmie ta ny nie za gęsz czo nej. Chiń czy -

cy w okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. ku pi li 

u nas 100 478 ton pro duk tów mlecz nych, czy li 

7,7% na sze go cał ko wi te go eks por tu. Na trze cim 

miej scu wśród im por te rów na sze go mle ka znaj -

du je się Ho lan dia, któ ra za im por to wa ła w oma -

wia nym okre sie 72 041 ton mle ka, czy li o 18% 

wię cej niż rok te mu. Czwar tym kra jem im por tu ją cym mle ko z Pol ski 

jest Li twa, któ ra ku pi ła 56 599 ton pro duk tów mle czar skich.  

     Z ko lei naj więk szym na szym do staw cą pro duk tów mle czar skich na 

nasz rynek są Niem cy z 27% udzia łem oraz Li twa, skąd spro wa dza my 

23% pro duk tów mle czar skich. Ten ro dzaj pro duk tów im por tu je my tak -

że z Czech, Bel gii, Ho lan dii i Fran cji.  

     W po rów na niu do ana lo gicz ne go okre su ro ku 2021 wię cej wy eks -

por to wa li śmy pro duk tów fer men to wa nych oraz ma sła, na to miast zde -

cy do wa nej ob niż ce uległ im port mle ka i śmie ta ny za gęsz czo nej.

źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW

Kraj
Wartość, 
tys. EUR

Wartość,  
tys. PLN

Wolumen, 
tony

Udział,  
%

Niemcy 526 348 2 445 007 463 789 35,74

Chiny 83 575 388 885 100 478 7,74

Holandia 178 340 825 843 72 041 5,55

Litwa 83 401 387 968 56 599 4,36

Czechy 157 843 734 115 37 527 2,89

Rumunia 103 596 481 683 36 183 2,79

Wlk. Brytania 86 351 401 365 36 089 2,78

Ukraina 78 571 365 764 26 156 2,02

OGÓŁEM 2 546 115 11 835 280 1 297 607 100,00

Ważniejsze kerunki IMPORTU produktów mleczarskich  
w okresie I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość, 
tys. EUR

Wartość,  
tys. PLN

Wolumen, 
tony

Udział,  
%

Niemcy 331 124 1 540 325 128 188 27,14

Litwa 148 353 690 663 109 256 23,13

Czechy 47 081 219 066 37 219 7,88

Belgia 84 368 392 475 36 839 7,80

Holandia 100 457 467 268 27 085 5,73

Francja 79 134 368 340 22 723 4,81

Irlandia 26 762 123 840 6 782 1,44

OGÓŁEM 1 099 613 5 116 815 472 372 100,00
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rozmaitościRYNEK MLEKA  PRODUKCJA I HANDEL UE

Pro duk cja mle ka w ca łej UE 

w 2021 ro ku wy nio sła 143 833 

tys. ton i by ła niż sza o 0,2% niż 

w ro ku 2020. Do spad ku pro duk -

cji do szło u naj więk szych unij nych 

pro du cen tów mle ka – w Niem -

czech (−1,9%), we Fran cji (−1,6%), 

w Ho lan dii (−2,7%). Z ko lei naj -

więk szy rocz ny wzrost pro duk cji 

mle ka za no to wa li Ir land czy cy 

+5,6%. Wło si zwięk szy li pro duk cję o 4,8%. 

W Pol sce wzrost pro duk cji wy niósł 0,5%.  

     Eks port mle ka i pro duk tów mle czar -

skich w pierw szych sześciu mie sią -

cach 2022 r. ob ni żył się o pra wie 19%. 

Natomiast im port mle ka spadł o 5,38%.  

     Pro duk ty mle czar skie są eks por to wa -

ne przez kra je człon kow skie przede 

wszyst kim do Chin, któ ry jest od bior -

cą 20% unij ne go mle ka oraz do Wiel kiej 

Bry ta nii ku pu ją cej 18% te go ty pu su row -

ców. USA im por tu je ok. 3,5% pro duk tów 

mle czar skich, a In do ne zja, Ja po nia i Ara -

bia Sau dyj ska po nie ca łe 3%.  

     Kra je człon kow skie UE im por tu ją mle -

ko przede wszyst kim z Wiel kiej Bry ta nii 

(82,3%) i ze Szwaj ca rii (9,9%). Z No wej 

Ze lan dii, Bo śni i Her ce go wi ny oraz Nor -

we gii przy jeż dża do UE ok. 5% cał ko wi -

te go im por tu mle ka i pro duk tów mle -

czar skich.

PRODUKCJA MLEKA  
I UNIJNY HANDEL 
produktami mleczarskimi

PRODUKCJA MLEKA W KRAJACH UE  
w 2021 r., tys. ton

NAJWIĘKSI 
IMPORTERZY 
MLEKA Z UE  
w 2021 r.,  
tys. ton

Eksport  
produktów mleczarskich 

w latach 2020-2021, tys. ton

Eksport  
produktów mleczarskich 

w I półroczu 2021-2022, tys. ton

143,83  
mln ton

źródło: Eurostat

-0,2%

6385  
tys. ton
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PRODUKCJA MLEKA

 F R A N C JA N I E M C Y  W ŁO C H Y H O L A N D I A

Pro duk cja mle ka w kra jach UE do ro ku 

2021 ro ku wy ka zy wa ła tren dy wzro sto -

we. Pro duk cja te go su row ca za po przed -

ni rok wy nio sła 144 405 tys. ton. By ło to 

wię cej o 0,2% niż rok wcze śniej. Da ne za 

pierw sze pół ro cze 2022 r. wska zu ją na 

ob ni że nie pro duk cji mle ka o 0,9%.  

     Naj więk szym pro du cen tem mle ka 

w UE są Niem cy, któ rzy pro du ku ją 

22,12% te go su row ca. Dru gim kra jem 

pod wzglę dem pro duk cji mle ka jest Fran -

cja z 16,76% udzia łem. Ho lan dia szczy ci 

się mia nem trze cie go pro du cen ta i po -

sia da 9,42% udział. Do ro ku 2020 Pol -

ska by ła czwar tym pro du cen tem mle ka 

rozmaitości RYNEK MLEKA  UE

PRODUKCJA MLEKA W I PÓŁROCZU 2022 R., TYS. TON

ZMIANY W PRODUKCJI MLEKA 
w krajach UE-28 w latach 2010-2021, tys. ton

NAJWIĘKSI 
PRODUCENCI  
mleka i produktów 
mleczarskich 
w I półroczu 
2022 roku,  
tys. ton

HOLANDIA 

6 922 
•

IRLANDIA 

4 775 
•

FRANCJA 

12 508 
•

NIEMCY 

16 153 
•

HISZPANIA 

3 766 
•

WŁOCHY 

6 581 
•

POLSKA 

6 502 
•

BELGIA 

2 276 
•

DANIA 

2 837 
•

16 153 
tys. ton 

 

 

 

20

⊲
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W KRAJACH UE, TYS. TON.

 H I S Z PA N I A P O L S K A  I R L A N D I A  DA N I A

 U E*

STRUKTURA PRODUKCJI  
mleka w krajach UE 

w 2021 roku, % 

w Eu ro pie, jed nak znacz ne zmia -

ny ja kie za szły u wło skich rol ni -

ków, do pro wa dzi ły do prze ta so -

wa nia w ran kin gu. W 2021 r. Wło -

chy wy pro du ko wa ły 13 042 tys. 

ton mle ka, o pra wie 10% wię cej 

niż rok wcze śniej, co pla su je ich 

obec nie na czwar tej po zy cji w ta -

be li kra jów o naj wyż szej pro duk -

cji mle ka. 

      Po mię dzy ro kiem 2020 a 2021 

do szło do ob ni że nia pro duk cji mle -

ka u naj więk szych pro du cen tów 

UE – w Niem czech spa dek ten wy -

niósł 607 tys. ton (-1,9%), we Fran -

cji 403 tys. ton (-1,6%), w Ho lan dii 

384 tys. ton (-2,7%).  

      Wg da nych Ko mi sji Eu ro pej -

skiej za rok 2021 do wzro stu wy -

twa rza nia te go su row ca do szło 

w Pol sce o 58 tys. ton (+0,5%), we 

Wło szech o 1147 tys. (+9,6%), 

a tak że w Ir lan dii o 476 tys. ton 

(+5,6%) oraz nie znacz nie w Hisz -

pa nii (+0,6%). 

      I pół ro cze 2022 r. przy nio sło 

na eu ro pej skim ryn ku mle ka ob -

ni że nie pro duk cji o 666 tys. ton 

(-0,9%). Spad ki za no to wa no 

w pierw szych sied miu kra jach, 

z wy jąt kiem Pol ski. W Niem czech 

pro duk cja spa dła o 1,5%, we 

Fran cji o 1,4%, w Ho lan dii o 1,2%, 

we Wło szech o 2,3%, w Ir lan dii 

o 0,8%, a w Hisz pa nii o 0,9%. Pol -

ska w I pół ro czu 2022 r. za no to -

wa ła wzrost pro duk cji w ilo ści 

115 tys. ton (+1,8%). 

Zmiany 
w PRODUKCJI 

MLEKA 
w UE, tys. ton

rozmaitościRYNEK MLEKA  UE

Źródło: Eurostat

 U E*

Zmiany 
w PRODUKCJI 

MLEKA 
w I półroczach 

2020-22, tys. ton
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CENY MLEKA 
w krajach UE

Śred nia ce na sku pu mle ka w UE we 

wrze śniu 2022 ro ku wy nio sła 54,49 eu -

ro/100 kg i wzro sła o 4,05% w po rów -

na niu do cen z sierp nia 2022 r. W od -

nie sie niu do cen sprzed ro ku, śred nia 

ce na mle ka wzro sła już o 45,70%. Ce -

na sku pu mle ka w Pol sce w oma wia -

nym okre sie wy nio sła 53,18 eu ro/100 kg 

i by ła wyż sza od ce ny pła co nej w sierp -

niu o 4,52%. Z ta kim po zio mem cen 

znaj du je my się na 12 miej scu w ran kin -

gu kra jów UE usze re go wa nych pod 

wzglę dem cen mle ka. 

     W cią gu ostat nie go ro ku we wszyst -

kich kra jach UE wzro sły ce ny mle ka. 

Naj wyż szy śred nio rocz ny wzrost cen 

mle ka wy stą pił na Li twie (+66%), w Ru -

mu nii (+62%) i w Ho lan dii (+61%). 

     U naj więk sze go unij ne go pro du cen -

ta mle ka w Niem czech rocz ny wzrost 

cen mle ka wy niósł 54%. We Fran cji (dru -

gi pro du cent) mle ko po dra ża ło je dy nie 

o 17%, ale ce ny tu taj pła co ne na le żą 

do naj niż szych w Eu ro pie – po ni żej 

47 eu ro za 100 kg.

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Miesięczne ceny rynkowe mleka w Polsce i wybranych krajach UE w okresie styczeń 2020 – wrzesień 2022 r., €/100 kg

źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW

rozmaitości RYNEK MLEKA  HANDEL UE

Średnie ceny skupu mleka w krajach UE we wrześniu 2022 r., €/100 kg
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Średnie ceny skupu młodego bydła rzeźnego w krajach UE w listopadzie 2022 r., €/100 kg

CENY WOŁOWINY 
w krajach UE

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Miesięczne ceny rynkowe młodego bydła rzeźnego w wieku 12-24 m-ce w Polsce i wybranych krajach UE  
w okresie maj 2020 – listopad 2022 r., €/100 kg

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Śred nia ce na sku pu mło de go by dła rzeź -

ne go w kra jach UE w czwar tym ty go -

dniu li sto pa da wy nio sła 506,59 €/100 kg, 

w kla sie A, U+R+O, o 5,81 € wię cej niż 

mie siąc wcze śniej (+1,16). Ce ny mło de -

go by dła w cią gu ro ku wzro sły w UE 

śred nio o 17,23%. 

     Naj wyż sze ce ny sku pu by dła są obec -

nie ob ser wo wa ne we Wło szech (522,90 

€/100 kg), we Fran cji (522,48 €/100 

kg), w Szwe cji (518,97 €/100 kg), 

w Niem czech (515,90 €/100 kg) oraz 

w Hisz pa nii (515,37 €/100 kg). W po zo -

sta łych kra jach ce ny 100 kg mię sa wo -

ło we go w kla sie A, U+R+O wy no szą po -

ni żej 500 €.  

     U naj więk sze go pro du cen ta wo ło -

wi ny w UE we Fran cji mło de by dło rzeź -

ne zdro ża ło w cią gu ro ku o 23%. W Niem -

czech (dru gi pro du cent w UE) śred nio -

rocz ny wzrost cen wy niósł 12%. Wzrost 

cen u trze cie go pro du cen ta, a więc we 

Wło szech wy niósł 18%. W Hisz pa nii ce -

ny wzro sły o 23%. W Pol sce w cią gu ro -

ku ce ny tusz mło de go by dła rzeź ne go 

wzro sły o +12%. 

RYNEK MIĘSA  HANDEL UE rozmaitości
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RYNEK MIĘSA  CENY PL

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej (zł/kg) i masy poubojowej cieplej (zł/tonę) w okresie XI 2021 – XI 2022 r.

19 XII 26 XII 05 XII 02 I 09 I 16 I 23 I 30 I 06 II 13 II 20 II 27 II 06 III 13 III 20 III 27 III 03 IV 10 IV 17 IV 24 IV 01 V 08 V 15 V 22 V

              Ceny skupu bydła rzeźnego, zł/kg wagi żywej

Bydło ogółem 9,24 8,91 9,08 9,49 9,26 9,59 9,51 9,46 9,57 9,38 9,76 9,84 10,00 10,14 10,48 10,81 11,17 11,34 11,29 11,35 11,48 11,55 11,68 11,52

Bydło 8-12 m-cy (Z) 9,89 8,86 9,16 9,06 9,70 10,36 9,82 9,81 10,32 10,76 - 9,26 9,87 10,47 10,98 11,85 11,32 11,73 11,82 11,39 11,49 11,85 12,71 11,63

Byki 12-24 m-ce (A) 10,26 9,85 10,27 10,62 10,41 10,46 10,40 10,39 10,54 10,45 10,57 10,63 10,78 10,97 11,35 11,67 12,11 12,23 12,13 12,23 12,42 12,43 12,55 12,33

Byki > 24 m-cy (B) 10,16 9,77 9,92 10,35 10,20 10,43 10,32 10,32 10,48 10,45 10,50 10,62 10,73 10,90 11,31 11,61 12,02 12,13 12,18 12,24 12,32 12,37 12,56 12,21

Krowy (D) 7,52 7,45 7,50 7,37 7,46 8,00 7,97 7,82 7,76 7,63 8,15 8,35 8,48 8,74 8,95 9,26 9,56 9,75 9,79 9,83 9,99 10,02 10,07 10,03

Jałówki > 12 m-cy (E) 9,49 9,39 9,48 9,78 9,78 9,75 9,78 9,73 9,74 9,67 9,98 9,97 10,16 10,21 10,57 10,93 11,23 11,35 11,44 11,38 11,55 11,61 11,66 11,62

Masa bita ciepła, zł/tonę

Bydło ogółem 17837 17194 17529 18323 17875 18521 18350 18266 18476 18117 18842 18997 19298 19581 20241 20861 21556 21899 21787 21908 22155 22299 22556 22242

Bydło 8-12 m-cy (Z) 18343 16446 16995 16808 17997 19226 18214 18209 19140 19962 - 17185 18307 19429 20375 21992 21000 21766 21930 21136 21322 21983 23582 21571

Byki 12-24 m-ce (A) 19244 18484 19265 19927 19527 19634 19511 19499 19784 19600 19838 19947 20222 20581 21285 21898 22711 22951 22752 22940 23296 23312 23538 23124

Byki > 24 m-cy (B) 19054 18334 18611 19411 19146 19568 19367 19371 19671 19613 19709 19918 20137 20447 21223 21775 22545 22758 22852 22958 23110 23209 23567 22910

Krowy (D) 15437 15307 15394 15140 15328 16432 16365 16049 15933 15665 16731 17151 17418 17945 18372 19005 19634 20024 20101 20194 20519 20581 20675 20604

Jałówki > 12 m-cy (E) 18316 18127 18299 18874 18875 18823 18886 18775 18813 18677 19260 19252 19610 19719 20397 21091 21677 21917 22089 21975 22297 22413 22511 22429

rozmaitości

Porównanie cen skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej (zł/kg) i masy 
poubojowej ciepłej (zł/tonę) z tygodnia 28.11-4.12.2022 r.

Obecnie
Przed 

tyg.
Zm. t/t

Przed 
m-cem

Zm. 
m/m

Przed 
rokiem

Zm. r/r

Skup, zł/kg

Bydło ogółem 10,77 10,89 −1,10% 11,04 −2,45% 9,42 +14,33%

Bydło 8-12 m-cy (Z) 11,04 11,36 −2,82% 11,58 −4,66% 9,76 +13,11%

Byki 12-24 m-ce (A) 11,67 11,77 −0,85% 11,97 −2,51% 10,53 +10,83%

Byki > 24 m-cy (B) 11,63 11,65 −0,17% 11,92 −2,43% 10,45 +11,29%

Krowy (D) 9,02 9,33 −3,32% 9,43 −4,35% 7,69 +17,30%

Jałówki > 12 m-cy (E) 11,33 11,42 −0,79% 11,5 −1,48% 9,63 +17,65%

Masa bita ciepła, zł/tonę

Bydło ogółem 20 789 21 032 −1,16% 21 319 −2,49% 18 180 +14,35%

Bydło 8-12 m-cy (Z) 20 478 21 076 −2,84% 21 483 −4,68% 18 109 +13,08%

Byki 12-24 m-ce (A) 21 901 22 080 −0,81% 22 459 −2,48% 19 760 +10,84%

Byki > 24 m-cy (B) 21 812 21 854 −0,19% 22 367 −2,48% 19 610 +11,23%

Krowy (D) 18 528 19 159 −3,29% 19 370 −4,35% 15 787 +17,36%

Jałówki > 12 m-cy (E) 21 869 22 051 −0,83% 22 203 −1,50% 18 589 +17,64%

Cena zakupu byków w wieku 12-24 m-cy wg masy 
ciepłej poubojowej, zł/kg

CENY SKUPU 
bydła rzeźnego w Polsce

CENY 
ZAKUPU 
bydła

Śred nia ce na sku pu by dła rzeź ne go ogó łem w ty -

go dniu 28.11-4.12.2022 wy no si ła 10,77 zł/kg 

i by ła 27 gro szy niż sza niż przed mie sią cem 

(-2,45%). W od nie sie niu do cen sprzed mie sią ca 

naj bar dziej spa dły ce ny by dła w wie ku 8-12 m -cy 

(o 54 gro sze, -4,66%) oraz krów (o 41 gro szy, 

-4,35%).  

     W od nie sie niu do cen sprzed ro ku naj bar dziej 

zdro ża ły kro wy (+17%) i ja łów ki (+18%). Naj niż szą 

śred nio rocz ną pod wyż kę za no to wa ły by ki w wie -

ku 12-24 m -cy o 11%. 

Ce na za ku pu by ków w wie ku 12-24 m -cy wg ma -

sy po ubo jo wej cie płej wy nio sła w li sto pa dzie wy -

nio sła 2022 r. 22,20 zł/kg i by ła wyż sza niż mie -

siąc wcze śniej o 19 gro szy. W od nie sie niu do ce -

ny sprzed ro ku jest to zwyż ka o 14%, a do cen 

sprzed 2 lat o 68%.

Sprawdź 
aktualne 
ceny:

XI 
2022

XI 
2021

XI 
2020

XI 
2019

2022/ 
2021

2021/ 
2020 

2020/ 
2019

22,20 19,51 13,22 12,54 +13,8% +47,6% +5,4%
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RYNEK MIĘSA  CENY/HANDEL

29 V 05 VI 12 VI 19 VI 26 VI 03 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 07 VIII 14 VIII 21 VIII 28 VIII 04 IX 11 IX 18 IX 25 IX 02 X 09 X 16 X 23 X 30 X 06 XI 13 XI 20 XI 27 XI 04 XII

11,28 11,20 11,09 10,88 10,89 10,83 10,63 10,59 10,75 10,93 11,11 11,29 11,34 11,23 11,03 10,93 10,95 10,95 10,79 10,79 10,89 10,92 10,95 11,04 11,05 11,06 10,89 10,77

11,15 11,58 11,39 11,83 10,18 11,12 11,09 11,19 12,02 11,55 12,01 11,74 10,39 10,86 11,61 10,47 10,86 11,37 10,85 11,21 11,28 11,68 11,60 11,58 11,88 11,14 11,36 11,04

11,97 11,88 11,67 11,56 11,49 11,36 11,21 11,19 11,39 11,77 12,01 12,13 12,24 12,07 11,82 11,70 11,73 11,79 11,66 11,59 11,71 11,79 11,83 11,97 11,95 11,87 11,77 11,67

11,88 11,69 11,64 11,53 11,35 11,32 11,13 11,15 11,31 11,69 11,99 12,36 12,24 12,02 11,71 11,58 11,69 11,73 11,51 11,50 11,57 11,71 11,76 11,92 11,92 11,88 11,65 11,63

9,90 9,81 9,67 9,64 9,55 9,54 9,36 9,30 9,44 9,50 9,63 9,68 9,63 9,60 9,57 9,43 9,43 9,36 9,32 9,34 9,38 9,44 9,39 9,43 9,43 9,41 9,33 9,02

11,49 11,46 11,47 11,29 11,23 11,2 11,02 11,01 11,23 11,27 11,47 11,56 11,58 11,52 11,52 11,50 11,5 11,47 11,36 11,37 11,36 11,45 11,47 11,50 11,58 11,54 11,42 11,33

21767 21624 21412 21000 21029 20901 20530 20447 20746 21095 21456 21798 21884 21673 21287 21103 21129 21146 20826 20828 21024 21071 21133 21319 21337 21359 21032 20789

20687 21487 21141 21939 18882 20637 20577 20754 22295 21437 22274 21776 19279 20154 21533 19418 20145 21093 20122 20796 20924 21678 21528 21483 22040 20662 21076 20478

22466 22283 21897 21687 21554 21307 21025 21003 21365 22091 22525 22758 22970 22646 22176 21943 22000 22121 21873 21744 21975 22112 22202 22459 22419 22267 22080 21901

22293 21934 21836 21638 21297 21235 20884 20921 21228 21928 22492 23193 22968 22548 21979 21729 21935 22012 21602 21577 21714 21964 22061 22367 22370 22290 21854 21812

20331 20148 19860 19799 19601 19589 19218 19089 19386 19501 19784 19881 19784 19707 19649 19364 19366 19225 19132 19183 19256 19380 19289 19370 19369 19330 19159 18528

22190 22117 22136 21790 21672 21617 21283 21254 21679 21752 22139 22322 22355 22239 22234 22194 22209 22144 21922 21951 21928 22107 22138 22203 22365 22277 22051 21869

rozmaitości

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Miesięczne średnie ceny zakupu bydła ogółem w Polsce w latach 2017-2022, zł/kg wagi żywej

ŚREDNIE WAGI 
UBIJANEGO BYDŁA 
w latach 2004-2021 r., kg

* szacunek

Rok Byki  
12-24 m-cy

Krowy Jałówki

2004 291,3 267,3 242,4

2005 307,6 269,2 251,9

2006 318,7 267,5 253,1

2007 325,4 270,2 254,3

2008 320,4 270,3 252,2

2009 323,6 272,8 255,4

2010 335,8 277,8 262,8

2011 320,7 271,2 257,2

2012 328,9 264,0 261,3

2013 335,2 266,1 264,8

2014 333,6 267,0 265,7

2015 337,6 267,9 270,5

2016 339,5 265,2 271,8

2017 345,7 272,6 277,6

2018 345,3 271,5 282,3

2019 354,2 286,2 280,2

2020 352,3 282,8 289,9

2021 349,8 283,0 290,6

 2022* 351,4 282,1 291,5
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RYNEK MIĘSA  HANDELrozmaitości

HANDEL 
mięsem wołowym 

w okresie I-IX 2022 r.

EKSPORT MIĘSA WOŁOWEGO,  
tony

IMPORT MIĘSA WOŁOWEGO,  
tony

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

W okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. pol ski 

eks port mię sa wo ło we go (świe że go i mro -

żo ne go) wy niósł 270 505 ton i był niż szy 

od eks por tu z ana lo gicz ne go okre su ro ku 

2021 o 4,91%. War tość sprze da ne go mię -

sa wy nio sła 1 558 489 tys. eu ro.  

     Im port mię sa wo ło we go w tym okre sie 

wy niósł 18 808 ton i był wyż szy od im por -

tu wo ło wi ny z ro ku 2021 o 21,92%. W re -

zul ta cie do dat ni bi lans han dlu wo ło wi ną 

ob ni żył się o 6,45%. 

     Naj wię cej mię sa wo ło we go eks por tu -

je my do Włoch – w okre sie sty czeń -wrze -

sień 2022 by ło to 51 714 ton oraz do Nie -

miec – 50 895 ton.  

      Wo ło wi nę im por tu je my głów nie z Nie -

miec, Czech, Ho lan dii, Austrii i Rumunii.

Kierunki EKSPORTU mięsa 
wołowego w okresie 
I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość,  

tys. €
Wolumen, 

tony

Włochy 300 437 51 714

Niemcy 279 324 50 895

Holandia 123 424 24 241

Francja 132 633 21 795

Hiszpania 110 568 17 782

UK 79 713 12 096

Izrael 90 952 11 231

Czechy 48 718 8 887

Austria 41 647 8 040

Grecja 44 393 7 411

Szwecja 46 194 7 199

Japonia 32 393 6 042

Dania 32 139 5 445

Litwa 22 845 5 365

Portugalia 34 945 4 327

Chorwacja 17 692 3 747

Słowacja 18 460 3 469

Belgia 17 504 2 912

Węgry 11 817 2 231

Słowenia 11 149 2 062

Bułgaria 8 549 1 781

Bośnia i H. 5 728 1 521

Rumunia 5 968 1 511

Irlandia 4 828 1 298

Estonia 6 281 1 162

Finlandia 5 132 978

Macedonia 2 427 602

Hongkong 1 970 585

Malta 2 445 442

Gruzja 2 433 385

Szwajcaria 2 902 350

Łotwa 2 507 348

Ukraina 747 245

Cypr 985 184

Palestyna 927 142

Arabia Sau. 902 112

Ogółem 1 558 489 270 505

Kierunki IMPORTU mięsa 
wołowego w okresie 
I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość,  

tys. €
Wolumen, 

tony

Niemcy 20 380 4 689

Czechy 15 054 2 799

Holandia 9 756 1 686

Austria 7 238 1 485

Rumunia 4 464 1 264

Litwa 3 825 1 095

Hiszpania 5 054 998

Irlandia 5 219 882

Włochy 2 106 571

Francja 1 677 491

Dania 2 446 458

Węgry 2 098 456

Belgia 1 220 387

Ukraina 626 384

Chorwacja 800 194

Słowacja 510 154

Łotwa 461 104

Norwegia 396 95

Australia 447 81

UK 181 53

Słowenia 186 46

USA 865 46

Grecja 410 46

Argentyna 378 15

Brazylia 184 11

Japonia 255 3

Ogółem 87 047 18 808

I-IX 2021 I-IX 2022 Różnica Zmiana r/r

Eksport 284 469 270 505 −13 964 −4,91%

Import 15 426 18 808 3 382 +21,92%

Bilans 269 043 251 697 −17 346 −6,45%

Polski handel mięsem wołowym (świeżym 
i mrożonym) w okresie 
styczeń-wrzesień 2021/2022, tony

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 2
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RYNEK MIĘSA  HANDEL rozmaitości

HANDEL 
bydłem żywym 

w okresie I-IX 2022 r.

EKSPORT BYDŁA ŻYWEGO,  
tony

IMPORT BYDŁA ŻYWEGO,  
tony

za: Zintegrowany System Rolniczej 
Informacji Rynkowej

Kierunki IMPORTU bydła 
żywego w okresie I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość,  

tys. €
Wolumen, 

szt.

Słowacja 32 035 35 009

Węgry 28 858 20 828

Holandia 16 393 38 340

Litwa 12 394 29 866

Łotwa 12 000 21 630

Czechy 11 788 11 857

Estonia 10 624 14 159

Niemcy 4 668 4 150

Dania 3 791 2 324

Włochy 3 208 10 211

Chorwacja 1 592 678

Hiszpania 1 260 1 707

OGÓŁEM 140 445 194 087

Kierunki IMPORTU bydła 
żywego do 80 kg w okresie 
I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość,  

tys. €
Wolumen, 

szt.

Holandia 5 170 16 278

Litwa 4 147 19 855

Węgry 2 360 1 587

Słowacja 1 421 7 133

OGÓŁEM 14 429 53 663

I-IX 2021 I-IX 2022 Różnica Zmiana r/r

T O N Y

Eksport 11 496 7 806 −3 690 −32,10%

Import 31 753 51 958 20 205 +63,63%

Bilans −20 257 −44 152 −23 895 +117,96%

S Z T U K I

Eksport 44 429 32 330 −12 099 −27,23%

Import 125 456 194 087 68 631 +54,71%

Bilans −81 027 −161 757 −80 730 +99,63%

Polski handel bydłem żywym w okresie 
styczeń-wrzesień 2021/2022

Pol ski eks port by dła ży we go wy niósł w okre sie sty czeń -

-wrze sień 2022 r. 7806 ton, co ozna cza ło spa dek o 32% 

w sto sun ku do ana lo gicz ne go okre su ro ku 2021. Bio rąc pod 

uwa gę licz bę wy eks por to wa ne go w tym okre sie by dła by ło 

to o po nad 12 tys. sztuk mniej.  

     Naj wię cej by dła ży we go wy je cha ło w okre sie sty czeń -

-wrze sień 2022 r. do Włoch – 13 271 sztuk, z cze go 1/3 to 

cie lę ta do wa gi 80 kg. Oka za ło się, że dru gim od bior cą na -

sze go by dła ży we go jest Ro sja. Han del z agre so rem na Ukra -

inę na wet się na si lił i był ok. 40% więk szy niż rok wcze śniej. 

Do Ro sji sprze da je my głów nie by dło ho dow la ne.  

     W oma wia nym okre sie im port by dła wzrósł bar -

dzo zna czą co, bo o 64% w wa dze pro duk tu oraz 

o 55% w sztu kach. Naj wię cej by dła ży we go przy je -

cha ło do nas z Ho lan dii – po nad 38 tys. sztuk. Są to 

głów nie zwie rzę ta ho dow la ne oraz cie lę ta. Ze Sło wa -

cji spro wa dzi li śmy 35 tys. sztuk by dła, a z Li twy 30 tys. 

sztuk. 

Kierunki EKSPORTU bydła 
żywego w okresie I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość, 

tys. €
Wolumen, 

szt.

Rosja 12 895 5 718

Włochy 4 656 13 271

Grecja 3 342 2 059

Kazachstan 1 863 811

Węgry 943 560

Ukraina 912 419

Chorwacja 864 1 185

Hiszpania 764 3 223

Uzbekistan 748 379

Armenia 585 276

Bośnia i H. 413 895

Niemcy 331 247

Rumunia 322 1 819

Słowacja 304 254

OGÓŁEM 30 009 32 330

Kierunki EKSPORTU bydła 
żywego do 80 kg w okresie 
I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość, 

tys. €
Wolumen, 

szt.

Włochy 1 212 4 771

Hiszpania 637 3 156

Rumunia 322 1 819

OGÓŁEM 2 284 10 440

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 2
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PRODUKCJA MIĘSA WOŁOWEGO

PRODUKCJA MIĘSA WOŁOWEGO W UE

 F R A N C JA  N I E M C Y  H I S Z PA N I A W ŁO C H Y

Pro duk cja mię sa wo ło we go w kra jach UE 

w 2021 r. wy nio sła 6798 tys. ton. By ło to 

o 0,25% mniej niż w ro ku 2020. 

      Li de rem w pro duk cji wo ło wi ny na eu -

ro pej skim ryn ku jest Fran cja. Kraj ten pro -

du ku je 1424 tys. ton wo ło wi ny, czy li 21% 

cał ko wi tej ilo ści unij nej wo ło wi ny.  

      Dru gim pro du cen tem wo ło wi ny w UE 

są Niem cy z 16% udzia łem, trze cim Wło -

chy (11% ryn ku), czwar tym Hisz pa nia 

(10,6%), pią tym lrlan dia (8,8%). Szó stym 

pro du cen tem mię sa wo ło we go w UE jest 

Pol ska, któ rej pro duk cja w 2021 r. by ła 

sza co wa na na 555 tys. ton, co sta no wi ło 

8,2% udzia łu w ryn ku.  

 

      W 2021 r. spad ki pro duk cji wo ło wi -

ny wy stą pi ły we Fran cji (-0,7%), w Niem -

czech (-1,8%), w Ir lan dii (-6,1%), rów nież 

w Pol sce (-0,8%). Wzrost pro duk cji mięsa 

wo ło we go na stą pił z ko lei we Wło szech 

(+2,1%) oraz w Hisz pa nii (+5,9%). 

Pro duk cja mię sa wo ło we go w kra jach UE 

w I pół ro czu 2022 r. wy nio sła 3288 tys. ton 

i by ła niż sza o 0,5% od pro duk cji za okres sty -

czeń -czer wiec 2021 r. Jest to ko lej na rocz na 

ob niż ka pro duk cji wo ło wi ny w UE po 2018 r.  

      We Fran cji, w kra ju o wio dą cej pro duk cji 

by dła mię sne go wy pro du ko wa no o 30,7 tys. 

ton mniej te go ga tun ku mię sa w po rów na niu 

z I pół ro czem 2021 r. (-4,3%). W Niem czech 

spa dek ten wy niósł, aż 45,6 tys. ton (-8,7%). 

Wło chy, Hisz pa nia i Ir lan dia to z ko lei kra je, 

któ re zde cy do wa nie zwięk szy ły pro duk cję by -

dła na mię so. W przy pad ku Włoch jest to wzrost 

o pra wie 20 tys. ton (+5,3%), Hisz pa nii o 24 tys. 

ton (+7,0%) i Ir lan dii o 23 tys. ton (+8,3%).  

      Pol ska ja ko szó sty pro du cent mię sa wo ło -

we go w Eu ro pie tyl ko nie znacz nie ob ni ży ła pro -

duk cję by dła do ubo ju, o nie ca łe 1 tys. ton.

NAJWIĘKSI PRODUCENCI  
mięsa wołowego w I półroczu 2022 roku, 
tys. ton*

HOLANDIA 

206,6 
•

IRLANDIA 

301,4 
•

FRANCJA 

682,3 
•

NIEMCY 

476,6 
•

HISZPANIA 

366,3 
•

WŁOCHY 

375,0 
•

POLSKA 

276,2 
•

BELGIA 

119,2 
•

AUSTRIA 

104,7 
•

rozmaitości RYNEK MIĘSA  UE

682 
tys. ton 

 

 

 

1

ZMIANY W PRODUKCJI WOŁOWINY 
w krajach UE-28 w latach 2010-2021, tys. ton

* wielkości dotyczą eksportu do krajów trzecich
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W KRAJACH UE, TYS. TON.

W I PÓŁROCZU 2022, TYS. TON.

 P O L S K A I R L A N D I A  H O L A N D I A  B E LG I A

 U E*

STRUKTURA PRODUKCJI  
mięsa wołowego 

w krajach UE 
w 2021 roku, % 

W I pół ro czu 2022 r. do zna czą -

cych spad ków w pro duk cji mię sa 

wo ło we go do szło u dwóch naj waż -

niej szych pro du cen tów w UE. We 

Fran cji w tym okre sie wy pro du ko -

wa no o 31 tys. ton (-4,3%) mniej te -

go ga tun ku mię sa, a w Niem czech 

o 45 tys. ton mniej (-8,7%). Wię cej 

wo ło wi ny z ko lei wy pro du ko wa ny 

w oma wia nym okre sie we Wło -

szech, Hisz pa nii oraz w Ir lan dii.  

      Na nie wiel kie ob ni że nie pro duk -

cji wo ło wi ny w I pół ro czu 2022 r. 

zło żył się przede wszyst kim spa dek 

ilo ści ubi ja nych by ków w wie ku 

pow. 24 m -cy o 31 tys. ton (-2,7%). 

Więk szych ubo jów do ko na no z ko -

lei bycz ków w wie ku 12-24 m -cy 

o 8 tys. ton (+5,3%).

Zmiany 
w PRODUKCJI 

WOŁOWINY  
w UE, tys. ton

rozmaitościRYNEK MIĘSA  UE

 U E*

Zmiany w PRODUKCJI 
WOŁOWINY w I półroczach 

2020-22, tys. ton

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

I półrocze 2021 I półrocze 2022 Różnica

Byki pow. 24 m-cy 1133 1102 −2,74%

Byki 12-24 152 160 +5,26%

Cielęta 302 302 0%

Krowy 995 990 −0,50%

Jałówki 554 565 +1,99%

Bydło 8-12 m-cy 169 168 −0,59%
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Do stęp do pa szy 
Ba da nia be ha wio ral ne do wio dły, że 

kro wy po bie ra ją pa szę od 7 do na -

wet 14 ra zy na do bę, za każ dym ra -

zem zja da jąc 2-3,5 kg su chej ma sy. 

W związ ku z tym, aby za pew nić im 

opty mal ny do niej do stęp mu si być 

ona za da wa na i pod gar nia nia od po -

wied nio czę sto w cią gu dnia. Wią że 

się to z wy so ki mi kosz ta mi. Do tych -

czas wy ka za no, iż ży wie nie sta no wi 

dru gi po do ju naj bar dziej cza so -

chłon ny ele ment w pro ce sie pro -

duk cji mle ka (25% cał ko wi te go cza -

su pra cy), a pra ca z nim zwią za na 

od po wia da za 15-20% kosz tów pro -

duk cji mle ka i pod tym wzglę dem 

ustę pu je wy łącz nie sa mej pa szy. Ma -

jąc na uwa dze jak istot nym ele men -

tem dla zdro wia krów jest zje dze nie 

od po wied niej ilo ści kar my w cią gu 

do by war to po świę cić uwa gę wła -

ści we mu przy go to wa niu obo ry do 

opty mal ne go jej po bie ra nia. 

     Stół pa szo wy jest ele men tem bu -

dyn ku, któ ry za słu gu je na uwa gę już 

na eta pie pro jek to wa nia no wej lub 

pla no wa nia mo der ni za cji sta rej obo -

ry. Klu czo wą ro lę peł ni od po wied nia 

ilość miej sca przy wy gro dze niu. 

W przy pad ku dra bin ze sta no wi ska -

mi in dy wi du al ny mi ich ilość po win na 

od po wia dać licz bie krów w obiek cie. 

Jest to szcze gól nie istot ne dla wy so -

ko pro duk cyj nych krów mlecz nych. 
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Optymalizacja  
żywienia bydła  
w kontekście utrzymania zdrowia, cz. 2

żywienie

Ka mil Siat ka

Opty ma li za cja po le ga na or ga ni zo wa niu dzia łań i pro ce sów w ta ki spo -

sób, aby da ły one jak naj więk sze efek ty przy jak naj mniej szych na kła -

dach. W kon tek ście utrzy ma nia zdro wia by dła na szcze gól ną uwa gę 

za słu gu ją moż li wo ści po kry cia po trzeb po kar mo wych. Dru gim istot -

nym czyn ni kiem są kosz ty ży wie nia, do któ rych na le żą na kła dy po no -

szo ne na kom po nen ty pa szy, wy dat ki zwią za ne z jej przy go to wa niem 

i do star cze niem do zwie rząt oraz stra ty wy ni ka ją ce z po wsta ją cych od -

pa dów.

 
Fot. 1.  
Krowy pobierają paszę od 7 do nawet 14 razy na dobę, za każdym razem 
zjadając 2-3,5 kg suchej masy. Pasza musi być zadawana i podgarniania 
odpowiednio często w ciągu dnia
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Na le ży za dbać rów nież o wła ści wą 

sze ro kość po szcze gól nych sta no wisk, 

a tak że wy so kość sto łu pa szo we go 

w sto sun ku do po zio mu, na któ rym 

znaj du ją się przed nie koń czy ny zwie -

rząt (oko ło 15-20 cm w za leż no ści od 

gru py wie ko wej zwie rząt). Roz staw, 

tzn. sze ro kość po mię dzy ko lej ny mi 

przę sła mi dra bi ny na le ży do bie rać do 

ga ba ry tu zwie rząt (wiek, ra sa i obec -

ność ro gów). Ta kie po dej ście po zwo li 

na opty mal ne po bie ra nie pa szy, a tak -

że ogra ni czy ko niecz ność czę ste go 

jej pod gar nia nia oraz mar no wa nie 

w wy ni ku prze rzu ca nia przez zwie -

rzę ta. Za pew nie nie od po wied niej prze -

strze ni przy żło bie re du ku je wy stę -

pu ją ce w sta dzie zja wi sko kon ku ren -

cji o do stęp do po ży wie nia, a w związ -

ku z tym ob ni ża ry zy ko po waż nych 

ura zów fi zycz nych po wsta ją cych w wy -

ni ku walk. W przy pad ku sto łów ze -

wnętrz nych pa mię tać trze ba o od po -

wied nim za bez pie cze niu ich przed 

wpły wem wa run ków at mos fe rycz nych, 

któ re mo gą po wo do wać star ty pa szy. 

     War to za sta no wić się nad spo so -

bem za da wa nia i pod gar nia nia pa -

szy. Obec nie na ryn ku funk cjo nu je 

wie le ro dza jów ma szyn i urzą dzeń, 

któ re umoż li wia ją do star cze nie na 

stół pa szo wy pre cy zyj nie od wa żo -

nej i wy mie sza nej por cji po kar mu. 

W punk tach sprze da ży do stęp ne są 

kla sycz ne roz wią za nia w po sta ci róż -

ne go ty pu wo zów pa szo wych, ale 

tak że no wo cze sne sys te my au to ma -

tycz ne go za da wa nia, któ re czę sto 

po sia da ją rów nież funk cję au to ma -

tycz ne go pod gar nia nia. W kon tek -

ście opty ma li za cji klu czo wy jest do -

bór wła ści we go urzą dze nia w opar -

ciu o ta kie pa ra me try jak: ilość i wiel -

kość grup tech no lo gicz nych (ilość 

Fot. 2. Należy zadbać również o właściwą szerokość poszczególnych 
stanowisk, a także wysokość stołu paszowego w stosunku do poziomu, 
na którym znajdują się przednie kończyny zwierząt 

BETA  
KAROTEN 

Opracowany  
z myślą o uzyskaniu optymalnej płodności 
i wsparciu w przypadku problemów 
z zapłodnieniem i płodnością krów.

WAPNIOWY 

Największa 
dostępna dawka  
łatwo wchłanianego wapnia oraz fosforu 
i magnezu zamknięta w jednym bolusie.  
zapobiega hipokalcemii.

RUMI VIT 

Podnosi sprawność pracy 
żwacza i metabolizmu: 
zapobiega KWASICY. Zdrowy start w nowej laktacji.

SOMATYKA F 

Natychmiastowa reakcja 
dla krów z widocznymi 
objawami mastitis. Redukuje liczbę komórek 
somatycznych w mleku.

SOMATYKA U 

Mieszanka 
unikatowych  
składników wspomagająca kondycję  
i zdrowie wymion oraz ogólną odporność 
or ga ni zmu. Redukuje stany zapalne, obniża 
LKS w mleku.

ENERGETYCZNY 

Szybka dawka łatwo 
przyswajalnej 
energii: mniejsze 
ryzyko KETOZY.

AGRI-VITALS 

ul. Szkolna 13 

59-930 Pieńsk

  

tel. +48 605 624 314 

e-mail: agrivitals@gmail.com

Masz więcej pytań? 
Zadzwoń do Nas!

Naturalne produkty 
dla hodowców bydła

VITAL  
POWDER 

SKUTECZNIE ZATRZYMUJE 
BIEGUNKI U CIELĄT 

Naturalny dodatek paszowy dla cieląt 
składający się z minerałów wzmac nia ją -
cych system odpornościowy zwierząt 
oraz poprawiających działanie układu 
trawiennego.

Pozostałe nasze produkty znajdziesz na naszej stronie www.agrivitals.com
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pa szy w po szcze gól nych gru pach), 

ro dzaj źró dła ener gii wy ko rzy sty wa -

ne go do za si la nia ma szyn (olej na pę -

do wy, ener gia elek trycz na, itp.) oraz 

pra co chłon ność zwią za na z póź niej -

szą ob słu gą wy bra ne go roz wią za nia.  

     Na uwa gę za słu gu ją rów nież wy -

ni ki prac ba daw czych wska zu ją ce, 

że zwięk sze nie licz by od pa sów z 2 

do 4 dzien nie sprzy ja lep sze mu po -

bra niu pa szy, re du ku je wa ha nia war -

to ści pH pły nu żwa czo we go, pod no -

si straw ność ma te rii or ga nicz nej i biał -

ka w prze wo dzie po kar mo wym oraz 

skut ku je lep szym wy ko rzy sta niem pa -

szy, któ re oce nio no na pod sta wie po -

bra nia su chej ma sy i wy daj no ści krów. 

In ną ko rzy ścią z częst sze go do star -

cza nia kro wom po ży wie nia jest ob -

ser wo wa ne skró ce nie cza su po świę -

ca ne go przez zwie rzę ta na le że nie 

w okre sie jed nej go dzi ny przed, a co 

szcze gól nie istot ne po do ju. Kro wy, 

któ re dłu żej po opusz cze niu ha li udo -

jo wej, bądź ro bo ta udo jo we go sto ją 

ce chu ją się niż szym ry zy kiem in fek -

cji wy wo ła nych przez drob no ustro je 

śro do wi sko we wni ka ją ce do wy mie -

nia przez otwar ty ka nał strzy ko wy, 

a co za tym idzie niż szym na ra że -

niem na roz wój sta nu za pal ne go te -

go gru czo łu. Wy so kie spo ży cie pa -

szy wska zy wa ne jest rów nież ja ko 

je den z naj waż niej szych i naj bar dziej 

opła cal nych punk tów w pro fi lak ty ce 

pro ble mów roz rod czych. Moż na je 

osią gnąć po przez za da wa nie od po -

wied niej ilo ści, wy so kiej ja ko ści pasz 

kil ka ra zy dzien nie, pa mię ta jąc o za -

pew nie niu zwie rzę tom od po wied niej 

ilo ści miej sca przy sto le. 

     Ko lej ną istot ną kwe stię sta no wią 

tzw. nie do ja dy, czy li po zo sta wio ne 

przez kro wy reszt ki pa szy. Opra co -

wa nia wska zu ją, że w przy pad ku ży -

wie nia krów mlecz nych sys te mem 

TMR na sto le pa szo wym po win no 

zo sta wać ich 3-5%, a na wet 5-10%. 

Co do za sa dy jest od pad do usu nię -

cia, jed nak czę sto spo ty ka ną prak -

ty ką jest prze zna cza nie nie do ja dów 

po cho dzą cych od krów lak ta cyj nych 

dla in nych ka te go rii zwie rząt. Ze 

wzglę du na ich nie wła ści wą, a naj -

czę ściej w ogó le nie zna ną war tość 

po kar mo wą nie jest to roz wią za nie 

opty mal ne. Te go ro dza ju dzia ła nie, 

pod po zo rem oszczęd no ści, do pro -

wa dzać mo że do start wy ni ka ją cych 

z błę dów ży wie nio wych. 

     Waż nym ele men tem wpły wa ją -

cym na po bra nie pa szy po za jej skła -

dem i ja ko ścią są wa run ki śro do wi -

sko we. Du że zna cze nia ma tem pe -

ra tu ra oto cze nia. W mo men cie, gdy 

prze kra cza 25°C wy wo łu je stres ciepl -

ny skut ku ją cy zmniej sze niem po bra -

nia po kar mu przez kro wy. War to za -

tem roz wa żyć na przy kład moż li -

wość za in sta lo wa nia w obo rze wen -

ty la to rów, któ re ła go dzić bę -

dą ne ga tyw ne skut ki wy so kich tem -

pe ra tur. Do brym roz wią za niem w go -

ręt szych okre sach mo że być tak że 

wdro że nie róż nych stra te gii za da -

wa nia pa szy, ta kich jak zmia na sche -

ma tu jej do star cza nia we dług po -

dzia łu 30% ra no, 70% wie czo rem 

lub zwięk sze nie czę sto tli wo ści za -

da wa nia do 4 ra zy na do bę. 

 

 Zbie ra nie da nych  
i wy cią ga nie  
wnio sków 
Dys po nu jąc wia ry god ny mi in for ma -

cja mi oraz da ny mi licz bo wy mi moż -

na bar dzo pre cy zyj nie za rzą dzać sta -

dem. Przy dat na jest do te go zna jo -

mość wskaź ni ków, ta kich jak śred -

nia i zmien ność oraz umie jęt ność 

wła ści wej ich in ter pre ta cji. Pa mię tać 

na le ży, że choć war to ści śred nie są 

waż ne, to naj istot niej szym mier ni -

kiem jest zmien ność po mię dzy kro -

wa mi. Do sko na łym przy kła dem te -

go mo że być oce na kon dy cji cia ła. 

Ma jąc 10 krów, z któ rych 5 oce nio -

no na 1 pkt w ska li BCS oraz 5 z no -

tą 5, śred nia dla tej gru py wy nie sie 

3 pkt., czy li ide al nie. Jed no cze śnie 

du ża zmien ność ana li zo wa nej ce -

chy ozna cza, że sta do nie jest jed -

nak pod od po wied nią kon tro lą.  

     W przy pad ku daw ki po kar mo wej 

zmien ność mo że wy ni kać z wa hań 

za war to ści skład ni ków po kar mo wych 

lub psu cia się pa szy, błę dów po peł -

nia nych przy za ła dun ku, a na wet 

sor to wa nia pasz przez zwie rzę ta. 

Zmien ność ob ser wo wa na wśród po -

je dyn czych zwie rząt mo że być re -

zul ta tem, m.in. pro ble mów zdro wot -

nych, za bu rzeń śro do wi ska żwa cza, 

róż nic w po bie ra niu pa szy oraz róż -

nej re ak cji osob ni czej (wiek, ge ne -

ty ka, fa za roz wo ju). Oce nia jąc wpływ 

ży wie nia na sta do pod uwa gę moż -

na brać wie le róż nych cech i pa ra -

me trów bez po śred nio oraz po śred -

nio zwią za nych z ży wie niem, któ -

rych część wy mie nio no po ni żej: 

  Wy daj ność i skład mle ka – są 

czyn ni ka mi ge ne ru ją cy mi przy cho -

dy, ale ich ana li za po zwa la tak że 

 
Fot. 3.  
Wydajność i skład mleka 
– są czynnikami 
generującymi przychody, 
ale ich analiza pozwala 
także na określenie 
pojawiających się 
w stadzie problemów
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Wprowadzane modyfikacje 

nie zawsze muszą być duże 

i drastyczne. Wystarczające 

może być systematyczne, 

stopniowe ich wdrażanie 

(metoda małych kroków). 

Do osiągnięcia efektów 

wystarczą drobne pomysły, 

które z czasem pozwolą 

osiągać spektakularne 

rezultaty
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na okre śle nie po ja wia ją cych się 

w sta dzie pro ble mów. Mle ko uwa -

ża ne jest za swe go ro dza ju zwier -

cia dło, w któ rym do strzec moż na 

ist nie ją ce nie do bo ry ży wie nio we. 

Fak tem jest, że tyl ko zdro we, pra -

wi dło wo ży wio ne kro wy są w sta -

nie pro du ko wać du żo i przez dłu -

gi czas. Na głe spad ki wy daj no ści 

lub nie po żą da ne zmia ny w skła -

dzie mle ka mo gą być sy gna łem 

za bu rzeń zdro wot nych. Przy dat -

nym na rzę dziem do ich ana li zy są 

ra por ty wy ni ko we PFHBiPM, ale 

do sko na le spraw dzą się rów nież 

sys te my mo ni to ro wa nia do ju do -

star cza ne przez pro du cen tów urzą -

dzeń udo jo wych. 

  Wskaź ni ki roz ro du – ana li za pa -

ra me trów zwią za nych z roz ro dem 

(np. okre su prze sto ju po po ro do -

we go, dłu go ści okre su mię dzy ru -

jo we go) po zwa la na okre śle nie 

kie run ku dzia łań ja kie po win ny zo -

stać pod ję te w ce lu utrzy my wa nia 

tych wskaź ni ków na po zio mach 

okre śla nych ja ko pra wi dło we. Co 

waż ne, o ile ży wie niem nie moż na 

po pra wić płod no ści zwie rząt, o ty -

le pra wi dło we ży wie nie gwa ran -

tu je, że kro wy bę dą cie lić się i za -

cho dzić w cią że w od po wied nim, 

rów nież z eko no micz ne go punk tu 

wi dze nia mo men cie. Opty mal nie 

kar mio ne sta da rza dziej bo ry ka ją 

się z pro ble ma mi zwią za ny mi z sze -

ro ko ro zu mia ną płod no ścią. 

  Od chów mło dzie ży – kon tro la pa -

ra me trów ta kich jak wzrost, ma sa 

cia ła i tem po jej przy ro stu w kry -

tycz nych mo men tach od cho wu po -

zwa la na pro wa dze nie zwie rząt 

w pra wi dło wy spo sób, za koń czo -

ny pierw szym wy cie le niem w opty -

mal nym wie ku (23-24 mie się cy). 

War to tak że zwró cić uwa gę na wy -

stę po wa nie bie gu nek i po bra nie 

pa szy, gdyż mo gą one być sy gna -

ła mi nie ko rzyst nych zja wisk za -

cho dzą cych w sta dzie. 

  Struk tu ra daw ki po kar mo wej – de -

cy du je ona o pro ce sach tra wien -

nych za cho dzą cych w żwa czu. Brak 

za cho wa nia wła ści wych pro por cji 

mię dzy po szcze gól ny mi frak cja mi 

(wiel kość czą stek pa szy) ne ga tyw -

nie wpły wa prze bieg wspo mnia -

nych pro ce sów pro wa dząc do ich 

upo śle dze nia, a w dłuż szej per -

spek ty wie pro ble mów zdro wot -

nych zwie rzę cia. Po nad to kon tro -

la struk tu ry pa szy przy po mo cy 

tzw. sit pa szo wych jest za bie giem 

ta nim i ła twym do wy ko na nia. 

  Po bra nie su chej ma sy – je śli ży -

wie nie ma być pre cy zyj ne na le ży 

wie dzieć ile do kład nie kro wy je -

dzą. Zna jo mość te go wskaź ni ka 

po zwa la okre ślić też in ne waż ne 

pa ra me try. W przy pad ku roz po czy -

na nia pra cy z ży wie niem pre cy zyj -

nym wska za ne jest by okre ślać po -

bra nie dla każ dej gru py krów 

w prze dzia le ty go dnio wym. W mo -

men cie, gdy wia do mo już jak zmie -

nia się ono w cza sie, aby być do -

sta tecz nie na bie żą co wy star cza 

mie sięcz ny okres roz li cze nio wy. 
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  Efek tyw ność wy ko rzy sta nia pa szy 

– (Mle ko sko ry go wa ne na ener -

gię – ECM/po bra nie su chej ma sy 

– PSM) jest to wskaź nik istot ny 

z eko no micz ne go punk tu wi dze -

nia, mó wią cy o tym jak sku tecz nie 

zwie rzę ta za mie nia ją pa szę w mle -

ko. Opty mal na je go war tość wy -

no si 1,5 kg ECM/kg PSM (1,4-1,6). 

Mo że ona być szcze gól nie wy so -

ka na po cząt ku lak ta cji, jed nak 

gdy prze kra cza 1,7 ozna cza, że 

zwie rzę ta do pro duk cji czę ści mle -

ka wy ko rzy stu ją re zer wy wła sne -

go or ga ni zmu. Prze ja wia się to wy -

so kim po zio mem ke to zy i dra stycz -

ną utra tą kon dy cji w sta dzie. 

W przy pad ku, gdy ca łe sta do otrzy -

mu je je den TMR, a war to ści te go 

wskaź ni ka spa da po ni żej 1,4 war -

to roz wa żyć po dziel nie sta da na 

gru py lub przej ście na ży wie nie 

w sys te mie PMR z in dy wi du al nym 

po da wa niem pasz tre ści wych. 

  Kon dy cja cia ła (BCS) – oce nę kon -

dy cji cia ła na le ży wy ko ny wać re -

gu lar nie, w mie sięcz nych od stę -

pach. W przy pad ku krów szcze gól -

nie na ra żo nych na zmia nę kon dy -

cji, tzn. za su szo nych i w po cząt ko -

wej fa zie lak ta cji na wet czę ściej. 

Na uwa gę za słu gu je fakt, że zbyt 

do bra i zbyt sła ba kon dy cja w okre -

sie oko ło po ro do wym wią żą się z ne -

ga tyw ny mi kon se kwen cja mi zdro -

wot ny mi. Li te ra tu ra wska zu je, że 

kro wy zbyt tłu ste lub zbyt wy chu -

dzo ne czę ściej bo ry ka ją się z pro -

ble ma mi z płod no ścią, cho ro ba mi 

me ta bo licz ny mi oraz róż ne go ro -

dza ju in fek cja mi. Istot nym wskaź -

ni kiem jest tem po utra ty kon dy cji 

cia ła tuż po uro dze niu. Nad mier na 

utra ta kon dy cji (>1 punk tu BCS) 

w pierw szych ty go dniach po wy -

da niu na świat po tom stwa ujem nie 

wpły wa na efek tyw ność roz ro du. 

  Wy peł nie nie żwa cza – pro sta oce -

na wi zu al na, któ ra mo że być wy -

ko rzy sty wa na pod czas co dzien nych 

ob cho dów o róż nych po rach dnia. 

Po zwa la ona na kon tro lę po szcze -

gól nych sztuk i osza co wa nie śred -

nie go po zio mu po bra nia pa szy 

w gru pie oraz zi den ty fi ko wa nie 

zwie rząt, któ re je dzą zbyt ma ło. 

  Kon sy sten cja od cho dów – od cho -

dy są na ma cal nym do wo dem pro -

ce sów tra wien nych. Ana li zu jąc ich 

wy gląd na le ży wziąć pod uwa gę 

bar wę, za pach, obec ność ślu zu, sto -

pień stra wie nia (dłu gie włók na i roz -

po zna wal ne cząst ki pa szy), zróż ni -

co wa nie wy glą du po mię dzy po -

szcze gól ny mi kro wa mi, a uzy ska ne 

ob ser wa cje od nieść do da nych pro -

duk cyj nych, uży wa nych w die cie su -

row ców i efek tyw no ści wy ko rzy sta -

nia pa szy oraz sta dium lak ta cji. 

 

     Da ne gro ma dzi się po to, aby 

z nich ko rzy stać i na ich pod sta wie 

wy cią gać wnio ski oraz wpro wa dzać 

kon kret ne zmia ny w spo so bie po -

stę po wa nia. Li te ra tu ra do ty czą ca za -

rzą dza nia sta da mi by dła wska zu je 

dwa okna cza so we, któ re po zwa la ją 

na sku tecz ne za wia dy wa nie wy da -

rze nia mi dzie ją cy mi się w obo rze. 

Prak tycz ne ich za sto so wa nie mo że 

przyj mo wać for mę sys te ma tycz nych, 

okre so wych spo tkań ze współ pra -

cow ni ka mi i do rad ca mi: 

  raz w mie sią cu – co ma na ce lu 

spraw dze nie czy osią gnę ło się za -

mie rzo ne ce le oraz bie żą cą ana li -

zę ak tu al nych wy da rzeń i te go co 

moż na by ło by po pra wić. Ma rów -

nież dzia ła nie po bu dza ją ce i mo ty -

wu ją ce, a je śli wszyst ko idzie zgod -

nie z pla na mi da je za do wo le nie 

oraz peł ni ro lę pew ne go ro dza ju 

na gro dy dla ho dow cy i pra cow ni -

ków. 

  raz lub dwa ra zy w ro ku – co 6 

lub 12 mie się cy na le ży prze śle dzić 

ce le, wy ni ki i wszel kie zmia ny wraz 

ze swo imi naj waż niej szy mi do rad -

ca mi. Ta kie po dej ście po zwa la wy -

ko rzy stać ich spe cja li stycz ną wie -

dzę i spraw dzić, czy są oni na bie -

żą co z ce la mi ho dow cy oraz jak 

wy glą da ich współ pra ca. 

 

 Optymalizacja  
to proces ciągły… 
Świat, w któ rym funk cjo nu ją go spo -

dar stwa rol ne jest śro do wi skiem cią -

głych zmian. Zmia nie pod le ga ją ce ny 

i do stęp ność su row ców pa szo wych, 

kosz ty pro duk cji, wy na gro dze nie 

za wy pro du ko wa ne do bra, a na wet 

war tość po kar mo wa zma ga zy no wa -

nych pasz i wie le in nych. Z te go po -

wo du, aby do star czać jak naj lep szych 

efek tów koń co wych dla zwie rząt i ho -

dow ców pro ces opty ma li za cji po wi -

nien prze bie gać w spo sób cią gły. 

     Na uwa gę za słu gu je fakt, że wpro -

wa dza ne mo dy fi ka cje nie za wsze 

mu szą być du że i dra stycz ne, a wy -

star cza ją ce mo że być sys te ma tycz -

ne, po wol ne, stop nio we ich wdra ża -

nie (me to da ma łych kro ków). Do osią -

gnię cia efek tów wy star czyć mo gą 

drob ne po my sły, któ re to z cza sem 

po zwo lą osią gać spek ta ku lar ne re -

zul ta ty. Waż nym ele men tem przy ta -

kim po dej ściu jest pod no sze nie świa -

do mo ści współ pra cow ni ków oraz in -

spi ro wa nie ich do cią głe go do sko -

na le nia. Sa ma pra ca po win na sku -

piać się na to miast na pro ce sach, 
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Ryc. 1.  
Cykl De min ga
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a nie wy ni ku. Ta kie po stę po wa nie 

po wo du je, iż naj istot niej szy sta je się 

spo sób osią ga nia ce lu, na sku tek 

cze go uzy sku je się przede wszyst -

kim trwa łe re zul ta ty. Jest to efekt 

roz wią zy wa nia klu czo wych dla da -

ne go pro ce su pro ble mów i eli mi no -

wa nia krót ko wzrocz nych dzia łań, któ -

re je dy nie ga szą po ża ry. 

     Na rzę dziem przy dat nym ho dow -

com w cią głej opty ma li za cji mo że 

być zna ny z kon cep cji za rzą dza nia 

Le an Ma na ge ment (szczu płe go za -

rzą dza nia) cykl PDCA, okre śla ny też 

cy klem De min ga. PDCA (Plan – Pal -

nuj, Do – Zrób, Check – Sprawdź, 

Act – Dzia łaj) to spo sób dzia ła nia, 

któ ry po zwa la na sta łe do sko na le -

nie, nie ustan ne wy ła py wa nie błę -

dów lub mar no trawstw w pra cy i znaj -

do wa nie roz wią zań pro ble mów. Skła -

da się on z 4 eta pów:  

 

Pla nuj (P) – na tym eta pie na le ży 

okre ślić cel, zi den ty fi ko wać pro ble -

my oraz po ten cjal ne uspraw nie nia, 

a na stęp nie stwo rzyć plan ich wdro -

że nia. Plan dzia ła nia, ce le i spo dzie -

wa ne re zul ta ty trze ba okre ślić pre -

cy zyj nie. Kon cen tra cja po ło żo na mu -

si zo stać na tym co nie funk cjo nu je 

pra wi dło wo. Po moc na w tym mo że 

być od po wiedź na po niż sze py ta nia: 

1.  Ja kie kry tycz ne pro ble my są do 

roz wią za nia? 

2. Ja kie za so by są po trzeb ne lub są 

obec nie w po sia da niu? 

3. Ja kie jest naj lep sze roz wią za nie pro -

ble mu przy wy ko rzy sta niu za so bów, 

któ re znaj du ją się w po sia da niu? 

     W przy pad ku gdy do roz wią za -

nia jest wie le pro ble mów moż na prio -

ry te ty zo wać je za po mo cą ana li zy 

Pa re to. Za sa da Pa re to (za sa da 80/20) 

mó wi w uprosz cze niu o tym, że 80% 

wy ni ków wy pły wa z 20% przy czyn, 

choć trze ba mieć na uwa dze, że nie 

są to pro por cje sta łe. Ana li za ta po -

zwa la okre ślić dzia ła nia, któ rych pod -

ję cie za owo cu je naj ko rzyst niej szy -

mi re zul ta ta mi w przy szło ści. 

 

Zrób (D) – wy ko naj plan. Jest to 

etap, na któ rym wdra ża się za pla no -

wa ne dzia ła nia, po czym pod da je 

pro ces skru pu lat nym ob ser wa cjom 

i zbie ra da ne. W tej fa zie wpro wa -

dze nie za pla no wa nych zmian sta no -

wi for mę eks pe ry men tu, te stu. 

     Na le ży być świa do mym, że na 

tym eta pie mo gą uwi docz nić się pro -

ble my, któ rych do tąd nie prze wi dzia -

no. Wpro wa dze nie swo ich pla nów 

war to prze pro wa dzić naj pierw w kon -

tro lo wa nych wa run kach, w mniej szym 

roz mia rze, a do pie ro na stęp nie ska -

lo wać. Ta kie po dej ście po zo wa ła na 

gład kie wpro wa dze nie pla nu i upew -

nie nie się, że każ dy z pra cow ni ków 

zna swo ja ro lę i od po wie dzial ność. 

     Każ da wpro wa dzo na ak tyw ność 

po win na być osa dzo na w pla nie dzia -

ła nia i do stęp na dla wszyst kich pra -

cow ni ków. Czę sto wy ma ga to stwo -

rze nia stan dar do wych pro ce dur ope -

ra cyj nych (SOP) po to, aby ca ły ze -

spól po dą żał w do kład nie ta ki sam spo -

sób. Opcjo nal nie, w ce lu ograniczania 
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błę dów ludz kich i mar no wa nia za -

so bów pew ne pro ce sy mo gą zo stać 

zauto ma ty zo wa ne. 

     Ma jąc na uwa dze uni ka nie błę -

dów ludz kich war to za sta no wić się 

nad wdro że niem roz wią zań gra ficz -

nych, na przy kład ta kich, któ re po -

zwo lą na ła twiej sze przy go to wa nie 

i do zo wa nie le ków lub in nych pre -

pa ra tów po przez od po wied nie ska -

li bro wa nie i ozna cze nie na rzę dzi słu -

żą cych do ich od mie rza nia. 

 

Sprawdź (C) – jest to naj waż niej -

szy etap cy klu PDCA. Fa za spraw -

dza nia po zwa la wy kla ro wać plan, 

unik nąć na wra ca ją cych błę dów i zna -

leźć no we moż li wo ści do cią głe go 

do sko na le nia. Na tym eta pie na le ży 

oce nić czy plan re ali zo wa ny jest wła -

ści wie i da je spo dzie wa ne efek ty. 

Sta dium „Check” to czas na po rów -

na nie fak tycz nych wy ni ków uzy ska -

nych w trak cie te sto wa nia po sta wio -

nej hi po te zy (dzia łań wpro wa dzo -

nych w punk cie „Do”) z ocze ki wa -

ny mi re zul ta ta mi. Mó wiąc pro ściej, 

jest to ana li za wy ni ków da ją ca od -

po wiedź na py ta nie, czy prze pro wa -

dzo ny eks pe ry ment przy niósł ocze -

ki wa ne skut ki, czy też nie. Aby te go 

do ko nać na le ży po rów nać war to ści 

wy bra nych klu czo wych wskaź ni ków 

(KPI) uzy ska nych w trak cie eta pu te -

sto wa nia z ich war to ścia mi w mo -

men cie star tu eks pe ry men tu. 

     Na tym eta pie moż na usta lić ele -

men ty, któ re ob ni ża ją efek tyw ność 

i pra co wać nad ich po pra wą w przy -

szło ści. Je śli wpro wa dzo ne zmia ny 

po szły źle, nie przy nio sły żad nych 

efek tów na le ży po szu kać źró dło wych 

przy czyn błę dów i zro zu mieć co się 

wy da rzy ło. Istot nym jest re gu lar ne 

kwe stio no wa nie zbie ra nych da nych. 

Umoż li wia ono zro zu mie nie za kre su 

mar no traw stwa w sys te mie pro duk -

cyj nym i jest waż ne dla prio ry te ty za -

cji pra cy. Na rzę dziem po zwa la ją cym 

na iden ty fi ka cję ska li mar no traw stwa 

na jed nost kę pro duk cyj ną (w tym 

przy pad ku kro wę) oraz efek tyw ne 

ukie run ko wa nie pra cy jest kal ku la -

cja wskaź ni ka OEE (efek tyw ność wy -

ko rzy sta nia wy po sa że nia). Pro ces ten 

jest zna ny ja ko wspo mnia na wcze -

śniej ana li za przy czyn źró dło wych. 

 

Działaj (A) – plan zo stał do pra co -

wa ny, za sto so wa ny i spraw dzo ny 

– nad szedł czas by go wdro żyć. Je -

że li po mysł się spraw dził na le ży dzia -

łać we dług wpro wa dzo nych w nim 

uspraw nień, a wszel kie pro ce du ry 

po zo sta je ze stan da ry zo wać, aby po -

przed ni stan nie po wró cił.  

 

     Okre śle nie te go co trze ba zro bić 

ja ko pierw sze i śle dze nie po stę pu 

mo że być wy zwa niem. Po moc nym 

roz wią za niem jest w tym przy pad ku 

za sto so wa nie ta bli cy kan ban, któ ra 

po zwa la wy ko ny wać i kre ować za -

da nia ca łe mu ze spo ło wi. Przed sta -

wia ona wi zu al nie pra cę na róż nych 

eta pach pro ce su wy ko rzy stu jąc do 
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DO  
ZROBIENIA

W  
TRAKCIE

GOTOWE

PILNE Za da nie 1

WAŻNE Za da nie 2

ZWYKŁE Za da nie 4
 
 

Za da nie 3

Ryc. 2. Przy kła do wa ta bli ca kan ban

Kry te rium In no wa cje Ka izen

Na rzę dzie zmia ny Kre atyw ność Ada pta cyj ność

Zmia na Gwał tow na, jed no ra zo wa i ulot na Stop nio wa i sta ła

Tem po Du że kro ki Ma łe kro ki

Sku tek Krót ko okre so wy lecz szo ku ją cy, prze ło mo wy
Dłu go okre so wy, dłu go trwa ły  

lecz bez dra ma ty zmu

Uczest nic two Kil ku wy bra nych „mi strzów”, spe cja li stów Każ da oso ba; oso by o ogól nym przy go to wa niu

Po ziom współ pra cy In dy wi du alizm Pra ca ze spo ło wa

Prze pływ in for ma cji
Ogra ni czo ny do wła ści wych osób;  

zo rien to wa nie na po szcze gól ne dzia ły

Ogól nie do stęp na, upo wszech nia na;  

o rien to wa nie mię dzy dzia ło we

Sprzę że nie zwrot ne Ogra ni czo ne Sil ne

Sku pi nie uwa gi Przy wią za nie uwa gi do głów nych spraw Przy wią za nie wa gi do szcze gó łów

Ukie run ko wa nie wy sił ku Na tech ni kę Na lu dzi

Tech no lo gia Szu ka nie no wych tech no lo gii Ba zo wa nie na ist nie ją cej tech no lo gii

Wy ma ga nia in we sty cyj ne Du że Nie du że

Kry te ria oce ny Re zul ta ty w za kre sie zy sku Oce na pro ce sów oraz wy sił ku

Wa lo ry
Le piej do sto so wa ne do go spo dar ki o szyb kim 

tem pie wzro stu; po li ty ka szyb kie go wzro stu

Do brze dzia ła w go spo dar kach o wol nym  

tem pie wzro stu; po li ty ka wol ne go wzro stu

Tab. 3. In no wa cje vs ka izen
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te go kar ty za dań i ko lum ny re pe zen tu ją ce ko lej ne eta py 

pro ce su. W prak ty ce mo że to być pro sta bia ła ta bli ca, ale 

tak że bar dziej zło żo ny sys tem kom pu te ro wy ge ne ru ją cy 

ra por ty i wi zu ali za cję pro ce dur. 

     Po za koń cze niu cy klu PDCA moż na roz po cząć ko lej ny, 

za czy na jąc od „P”. Je że li jed nak fa za „C” wy ka że, iż eks -

pe ry ment nie przy niósł za kła da nych re zul ta tów, na le ży za -

cząć ca ły cykl od no wa z po mi nię ciem eta pu wdro że nia. 

Trze ba po now nie zwe ry fi ko wać plan, za ło żo ne ce le i spo -

sób dzia ła nia, a tak że wpro wa dzić do nie go nie zbęd ne 

po praw ki, ko lej ny raz prze te sto wać hi po te zę i po rów nać 

wy ni ki. Po stę pu je się w ten spo sób aż do roz wią za nia pro -

ble mu. W mo men cie, w któ rym oka że się, że za ło że nia zo -

sta ły speł nio ne na le ży za dzia łać w kie run ku wdro że nia 

i utrzy ma nia wy pra co wa ne go roz wią za nia (etap „A”). 

     Po wta rza nie cy klu De min ga mo że przy bli żać do ce lu, 

po pra wia jąc za zwy czaj za rów no spo sób dzia ła nia, jak i wy -

nik. Jest pro stą, ale po tęż ną stra te gią po pra wy efek tyw no -

ści po przez eli mi na cję mar no traw stwa. Na le ży mieć na 

uwa dze, że umoż li wia ona przede wszyst kim pra cę nad 

dzia ła nia mi o naj więk szej ska li wpły wu i sku pia się ra czej 

na nich, niż na za da niach szyb kich i pro stych. Po nad to wy -

ma ga pew nej ilo ści cza su oraz mo że nie być wła ści wa do 

roz wią zy wa nia pil nych pro ble mów. 

 

 …, ale moż na rów nież ina czej 
Opi sa ne wy żej na rzę dzie czer pie z ja poń skiej fi lo zo fii 

cią głe go do sko na le nia ka izen, któ ra kła dzie na cisk na 

roz wią zy wa nie źró dło wej przy czy ny pro ble mu i pro po -

no wa nie mą drych roz wią zań w opar ciu o do głęb ną ana li -

zę po sia da nych da nych. Nie ste ty w prak ty ce de cy zje 

czę sto po dej mo wa ne są w opar ciu o prze czu cia lub in tu -

icję, bez po świę ca nia cza su na ana li zę. Uspraw nia jąc 

pro ce sy w ce lu po pra wy wy ni ków nie moż na kie ro wać 

się in tu icją, gdyż ta nie za wsze się spraw dza. 

     Al ter na ty wę dla wska za ne go wcze śniej spo so bu po -

stę po wa nia sta no wić mo że się ga nie po in no wa cje. Za -

sad ni cze róż ni ce w obu po dej ściach wy stę pu ją na każ -

dym kro ku, od od po wie dzial no ści i ska li dzia łań po kosz -

ty wdra ża nia roz wią zań. Przed sta wia je ta be la 3. 

     Wy bór od po wied niej ścież ki opty ma li za cji ży wie nia 

w kon tek ście utrzy ma nia zdro wia zwie rząt jest kwe stią 

in dy wi du al ną, któ rą wa run ku ją nie tyl ko ce le po szcze gól -

nych ho dow ców, ale rów nież do stęp ność za so bów i in ne 

ogra ni cze nia obec ne w go spo dar stwie. Nie za leż nie od 

ob ra nej dro gi, waż nym czyn ni kiem sku tecz ne go po dej -

mo wa nia dzia łań jest zna jo mość fak tów i sys te ma tycz na 

ana li za ze bra nych da nych, któ ra da je moż li wość pla no -

wa nia zmian i sku tecz ne go po szu ki wa nia roz wią zań prze -

kła da ją cych się kosz ty ży wie nia, sta tus zdro wot ny zwie -

rząt, a fi nal nie wy ni ki eko no micz ne go spo dar stwa. Tyl ko 

zdro we i pra wi dło wo ży wio ne zwie rzę ta są gwa ran tem 

wy so kich zy sków. ■
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Obec nie na ryn ku znaj du je się du -

żo pro duk tów za wie ra ją cych tłuszcz 

w for mie „by pass” czy li chro nio nej 

w żwa czu i do stęp nej w je li cie. Ze -

bra ne pro duk ty moż na po dzie lić na 

kil ka grup: 

My dła (wap nio we lub ma gne zo -■

we) kwa sów tłusz czo wych 

Tłusz cze uwo dor nio ne ■

Tłusz cze frak cjo no wa ne  ■

Pro duk ty po wsta łe w wy ni ku eks -■

tru zji na sion ro ślin ole istych 

     Do pierw szej gru py na le żą my -

dła. Sub stra tem do ich pro duk cji 

jest olej pal mo wy. W oko ło 85% 

skła da ją się z kwa sów tłusz czo -

wych po cho dzą cych ze wspo mnia -

ne go ole ju oraz do dat ku ma kro -

ele men tów: wap nia i ma gne zu. Stąd 

też naj czę ściej do stęp ny mi na ryn -

ku są my dła wap nio we i ma gne zo -
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żywienie

Coraz wyższe wydajności krów mlecznych niosą za sobą 

w konsekwencji utrzymanie odpowiedniego bilansu energetycznego 

krów, którego braków nie jesteśmy w stanie uzupełnić jedynie 

z pasz objętościowych czy dodatków wysokoskrobiowych. 

Utrzymanie w wysokowydajnych stadach równowagi białkowo-

energetycznej często może wymagać wprowadzenia tłuszczów 

chronionych i stąd też nasuwa się tytułowe pytanie, jaki wybrać 

produkt dla naszego stada.

Jaki tłuszcz 
dla krów mlecznych?

Oskar Skórnicki 
UP Poznań
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we. Nie ste ty, jak ła two sko ja rzyć, my -

dła ma ją du że ogra ni cze nie w sto -

so wa niu przez smak, co wią że się 

ze zmniej szo ną moż li wo ścią sto so -

wa nia ich w daw ce po kar mo wej, gdyż 

mo gą one ogra ni czać po bra nie pa -

szy przez kro wy. We dług obec nych 

da nych my dła na le żą do naj tań szych 

sto so wa nych obec nie ro dza jów tłusz -

czów chro nio nych. 

     Ko lej ną gru pą są tłusz cze uwo -

dor nio ne/utwar dzo ne. W po rów na -

niu do po przed niej gru py skła da ją 

się one w 99% z kwa sów tłusz czo -

wych, po cho dzą rów nież z ole ju pal -

mo we go lub rze pa ko we go. W po -

rów na niu do my deł ma ją neu tral ny 

smak co wpły wa ko rzy sta nie na ich 

po bra nie przez zwie rzę ta. Uzy ska -

nie wy so kiej tem pe ra tu ry top nie nia 

w pro ce sie pro duk cji, uszla chet nia 

ten pro dukt i utrud nia je go roz pad 

w żwa czu. 

     Na stęp ną gru pą są tłusz cze frak -

cjo no wa ne, na zwa ich po cho dzi od 

frak cjo no wa nia tłusz czu w róż nych 

i wy so kich tem pe ra tu rach top nie nia 

co do dat ko wo za pew nia im ochro nę 

w ko mo rze fer men ta cyj nej, ja ką jest 

kro wi żwacz. Po przez wspo mnia ne 

po wy żej frak cje, mo gą wy stę po wać 

tu za rów no mo no - jak i tri gli ce ry dy, 

a na wet wol ne kwa sy tłusz czo we. 

War to w tym miej scu wspo mnieć 

o uważ nym czy ta niu ety kiet pro duk -

tu i do szu ka nia się w skła dzie war -

to ścio we go kwa su pal mi ty no we go 

C16H32O2, któ ry ma wie le po zy tyw -

nych wła ści wo ści i mo że pro wa dzić 

przy od po wied nim do pa so wa niu 
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Tab. 1. Porównanie kaloryczności różnych grup tłuszczów chronionych 
oraz poziomu białka ogólnego

Grupa
Kaloryczność 

[MJ NEL]
Poziom białka 
ogólnego [%]

Mydła 22-24 0

Tłuszcze uwodornione 
i frakcjonowane

24-26 0

Ekstrudowane nasiona roślin 
oleistych (len)

16 18

jaki tluszcz dla krow.qxp  13.12.2022  10:28  Strona 27



dawki do fa zy lak ta cji m.in. do po -

pra wy pa ra me trów tłusz czu w mle -

ku, we dług róż nych źró deł od 0,15 

do na wet 0,30%. Pa trząc na czyn nik 

eko no micz ny, tłusz cze frak cjo no wa -

ne na le żą obec nie do naj droż szych 

pro duk tów ofe ro wa nych ja ko tłusz -

cze chro nio ne. 

     Ostat nią, ale bar dzo cie ka wą gru -

pą są pro duk ty po wsta łe w wy ni ku 

uszla chet nia nia ro ślin ole istych. Wśród 

obec nych na ryn ku pro duk tów naj -

czę ściej uży wa ną ro śli ną ole istą do 

pro duk cji jest len. Nie ste ty, w swo jej 

su ro wej po sta ci nie speł ni on wy żej 

wy mie nio nej ro li. Ko niecz ne jest za -

sto so wa nie pro ce su ob rób ki hy dro -

-ba ro -ter micz nej ja kim jest pro ces 

eks tru zji. Do je go głów nych za let na -

le ży: pod nie sie nie sma ko wi to ści pro -

duk tu, re duk cja związ ków an ty ży wie -

nio wych, po pra wa straw no ści oraz, 

co naj waż niej sze, chro nie nie pro duk -

tu w żwa czu. Pro duk ty na ba zie eks -

tru do wa ne go sie mie nia lnia ne go 

oprócz głów ne go te ma tu ja kim jest 

tłuszcz, za wie ra ją jesz cze du żą ilość 

wy so kiej ja ko ści biał ka oraz skro bi. 

Do dat ko wo ja ko je dy ne ze wszyst -

kich grup za wie ra ją cen ne kwa sy 

ome ga -3, któ re rów nież wpły wa ją 

po zy tyw nie na pa ra me try roz ro du, 

we dług wie lu źró deł przy czy nia ją się 

do lep szej im plan ta cji za rod ków oraz 

wi docz nych i efek tyw nych rui. Sto -

so wa nie do dat ków ener ge tycz nych 

na ba zie eks tru do wa ne go sie mie nia 

lnia ne go po zwa la zmniej szyć w daw -

kach po kar mo wych sto so wa nie pro -

duk tów wy so ko biał ko wych. Do pro -

ste go prze li cze nia: 1 ki lo gram pro -

duk tu za wie ra śred nio ok. 18% biał -

ka ogól ne go, co prze kła da się na 

ko rek tę z daw ki oko ło 350 gra mów 

po eks trak cyj nej śru ty so jo wej. Mo że 

to być do dat ko wą oszczęd nością. 

Ana li zu jąc aspekt po bra nia pasz, 

w przy pad ku pro duk tów na ba zie 

eks tru do wa ne go sie mie nia lnia ne go 

nie ma pro ble mów z po bra niem przez 

zwie rzę ta, co mo że po nad to po pra -

wić po bra nie su chej ma sy daw ki po -

kar mo wej.  

     Pod su mo wu jąc ostat nią gru pę na -

le ży jesz cze wspo mnieć, że wy żej 

wy mie nio ne pro duk ty naj czę ściej po -

wsta ją z na tu ral nych skład ni ków, bez 

do dat ku środ ków che micz nych. 

     Re asu mu jąc, war to roz wa żyć sto -

so wa nie tłusz czów chro nio nych dla 

naj lep szych, naj bar dziej wy daj nych 

krów/grup. Co do wy bo ru z ja kiej 

gru py wy brać tłuszcz war to za po -

znać się do kład nie z ofe ro wa ny mi 

na ryn ku pro duk ta mi i po rów nać ich 

war tość nie tyl ko w sto sun ku do ka -

lo rycz no ści, ale rów nież do za le ca -

ne go daw ko wa nia, skła du su row co -

we go oraz do dat ko wych za let, 

w opar ciu o głów ny czyn nik de cy du -

ją cy ja kim jest ce na pro duk tu. ■

Z gnojowicy powstaje 

PŁYNNY HUMUS 
wysokowartościowy nawóz

ROZKŁAD KOŻUCHÓW 
REDUKCJA SZKODLIWYCH GAZÓW 
BIOLOGIZACJA GLEBY 
ODBUDOWA PRÓCHNICY

www.PLOCHERPOLSKA.pl    tel. 605 447 999
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Ro śli ny na szej stre fy kli ma tycz nej 

za li cza ne do bo bo wa tych (mo tyl ko -

wa tych) i ma ją ce zna cze nie ja ko ro -

śli ny pa stew ne dzie li my na dwie gru -

py. Pierw sza gru pa to mo tyl ko wa te 

drob no na sien ne, do któ rych na le żą 

ro śli ny jed no rocz ne (np. ko ni czy na 

per ska, se ra de la), dwu let nie (np. no -

strzyk, prze lot) i wie lo let nie (ko ni -

czy ny: czer wo na, bia ła i bia ło ró żo -

wa, lu cer na mie szań co wa, ko mo ni -

ca, espar ce ta). Dru ga to gru bo na -

sien ne (strącz ko we), do któ rych za -

li cza my łu bin bia ły, żół ty i wą sko list -

ny, groch siew ny, bo bik, wy kę siew -

ną i ko sma tą, so ję upraw ną oraz so -

cze wi cę ja dal ną.  

     Ro śli ny bo bo wa te po sia da ją wie -

le za let, któ re na le ży wy ko rzy stać 

w pro duk cji zwie rzę cej:  

  wy so ka za war tość biał ka (zróż ni co wa -

na w za leż no ści od ga tun ku ro śli ny); 

  wy so ka war tość ener ge tycz na; 

  wy so ka za war tość li zy ny; 

  sto sun ko wo wy so ka straw ność 

biał ka (zbli żo ną do po eks trak cyj -

nej śru ty zbo żo wej); 

  tłuszcz z wy so ką za war to ścią kwa -

sów tłusz czo wych nie na sy co nych 

– li no lo we go i li no le no we go; 

 

     War to też pod kre ślić, że mo tyl -

ko wa te to cen ne ele men ty pło do -

zmia nu, sta no wią ce ide al ny przed -

plon pod wła ści wie wszyst kie in ne 

ro śli ny upraw ne. Wy ni ka to z ich zdol -

no ści do sym bio zy z bak te ria mi z ga -

tun ku Rhi zo bium, tzw. bak te ria mi bro -

daw ko wy mi, co spra wia, że ro śli ny 

ma ją moż li wość wy ko rzy sty wa nia 

azo tu po bie ra ne go bez po śred nio 

z po wie trza przez współ ży ją ce z ni -

mi mi kro or ga ni zmy. Dzię ki te mu kosz -

ty ich upraw są znacz nie niż sze, a po -

zo sta wio ne po zbio rze reszt ki po -

żniw ne uwal nia ją na gro ma dzo ne 
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mater iały paszowe

Białko jest najdroższym komponentem dawki pokarmowej dla prze żu -

wa czy, dlatego ważne jest, jakiej jest jakości (wartości) i z jakiego źródła 

pochodzi. Duży udział kiszonki z kukurydzy oraz traw w żywieniu bydła 

(głównie mlecznego) wymaga stosowania znacznej ilości pasz białkowych. 

W stadach bydła mlecznego stosuje się najczęściej białko pochodzące 

z poekstrakcyjnej śruty sojowej lub rzepakowej. Jednak w obecnej sytuacji 

gospodarczej jest to bardzo drogie białko. Jednym z alternatywnych 

rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w żywieniu bydła, jest jego 

substytucja tańszym białkiem pochodzącym z roślin motylkowatych 

drobno- (zielonka) i grubonasiennych (nasiona).

Bobowate 
w żywieniu bydła

Piotr Stanek, Ewa Januś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

CZĘŚĆ 1
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substancje przez dłuż szy czas, za si -

la jąc gle bę w azot, fos for, po tas 

i wapń, a tak że wpły wa ją na po pra -

wę struk tu ry i ży zno ści gle by. 

     Mi mo nie za prze czal nych za let, 

nie któ re ga tun ki mo tyl ko wa tych ma -

ją ogra ni czo ne za sto so wa nie w ży -

wie niu zwie rząt. Przy czy nia ją się do 

te go ta kie ce chy, jak: 

  ni ska za war tość me tio ni ny i tryp -

to fa nu (nie do bór me tio ni ny li mi tu -

je pro duk cję mle ka); 

  zróż ni co wa na za war tość włók na 

i zmien ność plo no wa nia; 

  po ło wa fos fo ru zwią za na w for mie 

fi ty nia nów; 

  ni ska za war tość wap nia; 

  wy stę po wa nie sub stan cji an ty -

odżyw czych; 

  du ża za war tość biał ka roz kła da -

ne go w żwa czu (szcze gól nie łu -

bin i groch), ogra ni cza ją ca ich wy -

ko rzy sta nie w ży wie niu krów wy -

so kom lecz nych. 

 

 

 Motylkowate 
drobnonasienne 

Ro śli ny mo tyl ko wa te drob no na sien -

ne są ty po wy mi ro śli na mi pa stew -

ny mi i bar dzo waż nym skład ni kiem 

ru ni za rów no łąk, pa stwisk, jak i prze -

mien nych użyt ków zie lo nych. Mo gą 

być tak że upra wia ne w plo nie głów -

nym (w sie wie czy stym lub w mie -

szan kach z tra wa mi) i do dat ko wym 

w for mie róż nych po plo nów (ozi -

mych, ścier ni sko wych, wsie wek po -

plo no wych). War tość tej gru py ro -

ślin zwią za na jest z wy so ką ja ko ścią 

uzy ski wa nej ma sy zie lo nej i spo rzą -

dzo ne go z nich sia na, sia no ki szon ki 

czy ki szon ki. Ich obec ność zwięk -

sza sma ko wi tość daw ki po kar mo wej 

i wzbo ga ca ją w skład ni ki nie zbęd -

ne dla pra wi dło we go me ta bo li zmu 

zwie rząt (do brze przy swa jal ne biał -

ko, wy so ka za war tość związ ków mi -

ne ral nych – wap nia, fos fo ru, ma gne -

zu). Zbiór kil ku po ko sów w cią gu ro -

ku i w mia rę rów no mier ny do pływ 

zie lon ki znacz nie uła twia ją or ga ni -

za cję ży wie nia zwie rząt. 

     Wa run ki kli ma tycz ne na sze go kra -

ju po zwa la ją na upra wę wie lo let nich 

ro ślin mo tyl ko wa tych drob no na sien -

nych tj. ko ni czy na czer wo na (łą ko -

wa), bia ła i szwedz ka (bia ło ró żo wa), 

lu cer na siew na i mie szań co wa, ko -

mo ni ca błot na i zwy czaj na oraz espar -

ce ta. Do pro duk cji pasz ob ję to ścio -

wych wy ko rzy sty wa ne są rów nież 

ko ni czy na per ska, in kar nat ka (krwi -

sto czer wo na), alek san dryj ska i se ra -

de la (na zy wa na „ko ni czy ną gleb lek -

kich”), któ re są ro śli na mi jed no rocz -

ny mi. Sto sun ko wo rzad ko ja ko ro śli -

ny pa stew ne upra wia ne są no strzyk 

bia ły i żół ty oraz prze lot, któ re są ro -

śli na mi dwu let ni mi. Są ma ło wy ma -

ga ją ce, uda ją się na gle bach lek kich 

i żwi ro wa tych, dość do brze plo nu ją, 

ale w po sta ci zie lon ki są nie chęt nie 

zja da ne przez zwie rzę ta ze wzglę du 

na obec ność ku ma ry ny (no strzyk) 

i gorz ki smak (prze lot). Su sze nie po -

zba wia je tych nie ko rzyst nych cech. 

     W czy stym sie wie lub w mie szan -

kach z tra wa mi naj czę ściej wy ko rzy -

stu je się lu cer nę, ko ni czy nę łą ko wą 

i bia łą. Lu cer na w po rów na niu z ko -

ni czy na mi cha rak te ry zu je się lep szą 

war to ścią od żyw czą, któ ra wy ni ka 

z więk szej za war to ści biał ka ogól -

ne go oraz biał ka tra wio ne go je li to -

wo (BTJ). Przy po rów ny wal nej za -

war to ści włók na su ro we go i war to -

ści ener ge tycz nej (JPM) lu cer na cha -

rak te ry zu je się na to miast gor szą 

straw no ścią su chej ma sy, co spo -

wo do wa ne jest więk szą ilo ścią li -

gnin (ADL) i włók na de ter gen to we -

go kwa śne go (ADF). 

     Przy wy bo rze kon kret ne go ga -

tun ku ro śli ny mo tyl ko wa tej drob no -

na sien nej waż nym kry te rium, któ rym 

na le ży się kie ro wać, jest trwa łość 

użyt ko wa nia. Ce cha ta po zwa la po -

dzie lić je na trzy gru py: 

  krót ko trwa łe, cha rak te ry zu ją ce się 

szyb kim roz wo jem; naj więk szy plon 

osią ga ją w dru gim ro ku użyt ko wa -

nia (ko ni czy na łą ko wa, ko ni czy na 

bia ło ró żo wa, lu cer na siew na); 

  śred nio trwa łe, dość szyb ko się 

roz wi ja ją ce po za sie wie (ko ni czy -

na bia ła, ko mo ni ca zwy czaj na); 

  dłu go trwa łe (gro szek łą ko wy, lu -

cer na sier po wa ta, wy ka pta sia). 

 

     O war to ści kon kret ne go ga tun -

ku de cy du je tak że wiel kość plo no -

wa nia. Plo no wa nie ro ślin mo tyl ko -

wa tych drob no na sien nych w głów -

nej mie rze uza leż nio ne jest od wa -

run ków sie dli sko wych, do stęp no ści 

wo dy w okre sie we ge ta cji oraz pra -

wi dło wej ich pie lę gna cji i od po wied -

nie go na wo że nia. Nie bez zna cze -

nia jest rów nież od po wied ni ter min 

zbio ru (od po wied nia fa za wzro stu 

ro ślin) wpły wa ją cy głów nie na war -

tość po kar mo wą uzy ski wa nych pasz 

oraz przy dat ność do kon ser wa cji (ki -

sze nia, su sze nia). Ze wzglę du na 

pro duk tyw ność mo że my wy róż nić 

na stę pu ją ce gru py ro ślin mo tyl ko -

wa tych drob no na sien nych: 

  >10 t s.m./ha – ga tun ki o bar dzo 

wy so kiej pro duk tyw no ści (lu cer na 

siew na i mie szań co wa); 

  6-10 t s.m./ha – ga tun ki o wy so -

kiej pro duk tyw no ści (ko ni czy na łą -

ko wa, ko ni czy na per ska); 

  3-6 t s.m./ha – ga tun ki o śred niej 

pro duk tyw no ści (ko ni czy na bia ła, 

bia ło ró żo wa, ko ni czy na in kar nat -

ka, ko mo ni ca zwy czaj na, espar ce -

ta, lu cer na ner ko wa ta); 

  <3 t s.m./ha – ga tun ki o ni skiej 

pro duk tyw no ści (nie upraw ne ga -

tun ki ko ni czyn, wyk i grosz ków). 

 

     Użyt ku jąc mo tyl ko wa te drob no -

na sien ne w mie szan kach z tra wa mi 

na le ży sto so wać ma ło kon ku ren cyj -

ne ga tun ki traw, tj. ży ci ca trwa ła, ży -

ci ca wie lo kwia to wa, ko strze wa łą -

ko wa, ko strze wa czer wo na, ty mot -

ka łą ko wa, kup ków ka po spo li ta, fe -

stu lo lium, raj gras wy nio sły. Te tra plo -

idal ne od mia ny ko ni czy ny łą ko wej 

są trwal sze i czę ściej sto so wa ne 

w mie szan kach z tra wa mi niż od -

mia ny di plo idal ne. Lu cer na siew na, 

obok ko ni czy ny bia łej, jest przy dat -

na w użyt ko wa niu pa stwi sko wym, 

po nie waż jest od por na na przy gry -

za nie i udep ty wa nie, a po nad to cha -

rak te ry zu je się do brą trwa ło ścią. 
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     Za zwy czaj w mie szan kach z tra -

wa mi udział pro cen to wy ro ślin mo -

tyl ko wa tych nie prze kra cza 20% 

(tab. 1). Z ży wie nio we go punk tu wi -

dze nia za le ca się, by pa sza za wie -

ra ła nie wię cej niż 30% ro ślin mo -

tyl ko wa tych drob no na sien nych, gdyż 

więk szy udział spo wo du je nie wy -

ko rzy sta nie biał ka w prze wo dzie 

po kar mo wym. W za leż no ści od po -

sia da nej kla sy zie mi, wa run ków kli -

ma tycz nych (w tym głów nie ilo ści 

opa dów) i spo so bu za sto so wa nia 

(zie lon ka, sia no, sia no ki szon ka, ki -

szon ka) po win no się do bie rać od -

po wied nie mie szan ki traw z mo tyl -

ko wa ty mi. 

 

 

 Charakterystyka 
wybranych gatunków 
roślin motylkowatych 
drobnonasiennych 
wykorzystywanych 
w żywieniu bydła 

Ko ni czy na bia ła 

(Tri fo lium re pens L.) 

Po wszech nie zna na i ce nio na wie -

lo let nia ro śli na pa stew na. Od ra sta 

dzię ki wy twa rza niu pło żą cych pę -

dów i od ra dza się po przez sa mo sie -

wy. Jej war tość po kar mo wa jest bar -

dzo du ża. Do star cza bo ga tej w biał -

ko, do brze straw nej i smacz nej pa -

szy. Wio sną za kwi ta wcze śnie i jest 

ży wo zie lo na do póź nej je sie ni. Do -

brze wy trzy mu je czę ste ko sze nie, 

udep ty wa nie i wy pa sa nie. Od mia ny 

ko ni czy ny bia łej na da ją się przede 

wszyst kim do mie sza nek mo tyl ko -

wa to -tra wia stych na krót ko trwa łe, 

dwu - lub trzy let nie pa stwi ska po lo -

we. Na łą ki jest ma ło przy dat na, 

gdyż źle zno si za cie nie nie. Od mia -

ny drob no list ne two rzą wie le krót -

kich i de li kat nych pę dów, sil nie za -

gęsz czo nych oraz licz ne głów ki kwia -

to we. Wol niej się też roz wi ja ją, wy -

ka zu ją du żą trwa łość, stąd naj bar -

dziej przy dat ne są na dłu go trwa łe 

pa stwi ska. Od mia ny wiel ko list ne wy -

twa rza ją mniej roz ło gów, ro śli ny są 

wyż sze, two rzą więk sze i mniej licz -

ne głów ki kwia to we. Dy na micz niej 

się roz wi ja ją i szyb ciej od ra sta ją, 

a więc na da ją się głów nie do mie -

sza nek z tra wa mi w krót ko trwa łych 

upra wach po lo wych oraz na łą ki. 

Od mia ny śred nio list ne wy ka zu ją do -

brą zdol ność do za dar nia nia gle by 

lecz wy ka zu ją się ma łą trwa ło ścią. 

Użyt ko wa ne są prze waż nie w mie -

szan kach z tra wa mi na prze mien nych 

użyt kach zie lo nych. 

 

Ko ni czy na łą ko wa (czer wo na)  

(Tri fo lium pra ten se L.) 

Spo śród ga tun ków mo tyl ko wa tych 

drob no na sien nych jest naj czę ściej 

upra wia ną ro śli ną w kra ju. Wy twa -

rza du ży plon zie lo nej i su chej ma -

sy, za sob ny w biał ko, so le mi ne ral -

ne i wi ta mi ny Wio sną roz wi ja się 

wcze śnie, po sko sze niu szyb ko od -

ra sta. Po szcze gól ne od mia ny ko ni -

czy ny czer wo nej są sto sun ko wo krót -

ko trwa łe. Upra wia się je naj czę ściej 

na grun tach or nych w sie wie czy -

stym ( jed no ga tun ko wym) lub w mie -

szan kach z tra wa mi. Znaj du ją też za -

sto so wa nie na użyt kach prze mien -

nych, na to miast w za kła da niu pa -

stwisk trwa łych są ra czej nie przy -

dat ne. W wy ni ku prac ho dow la nych 

po wsta ły in te re su ją ce od mia ny te -

tra plo idal ne (4x) i di plo idal ne (2x). 

Róż nią się one ce cha mi mor fo lo gicz -

ny mi, a tak że wła ści wo ścia mi rol ni -

czo -użyt ko wy mi. Od mia ny te tra plo -

idal ne są ro śli na mi więk szy mi, o więk -

szych list kach i kwia to sta nach. Są 

też pro duk tyw niej sze i bar dziej trwa -

łe, szyb ciej od ra sta ją po ko sze niu. 

W mie szan kach sku tecz niej kon ku -

ru ją z tra wa mi, są tak że bar dziej od -

por ne na po ra że nie przez ra ka ko -

ni czy no we go. Od mia ny di plo idal ne 

po sia da ją na ogół lep szą plen ność 

na sien ną, więk szą za war tość su chej 

ma sy w zie lon ce i za zwy czaj mniej -

szą po dat ność na po ra że nie przez 

mącz nia ka praw dzi we go. 

Lu cer na siew na  

(Me di ca go sa ti va L. ssp. sa ti va)  

i lu cer na mie szań co wa  

(Medicago sativa L. ssp. falcata x 

ssp. sativa) 
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     Oby dwa ga tun ki do brze plo nu ją 

na te re nie pra wie ca łej Pol ski (z wy -

jąt kiem re jo nów nad mor skich i gór -

skich). Naj więk sze na si le nie upra wy 

i jed no cze śnie naj więk sze plo ny zie -

lon ki (do 60 ton z ha) są no to wa ne 

w środ ko wo -za chod niej czę ści kra -

ju. Ja ko wy so ko biał ko wa pa sza ob -

ję to ścio wa w po sta ci zie lon ki, sia na 

lub sia no ki szon ki, lu cer na znaj du je 

du że uzna nie rol ni ków w ży wie niu 

by dła mlecz ne go i opa so we go. Zie -

lon ka z lu cer ny jest bo ga tym źró -

dłem ka ro te nu – pro wi ta mi ny A, kwa -

su pan to te no we go oraz wi ta mi ny PP. 

Re la tyw nie naj wię cej biał ka znaj du -

je się w li ściach i kwia to sta nach 

(25-32%), na to miast dwu krot nie mniej 

w ło dy gach, któ re za wie ra ją aż 

40-50% włók na. Pro du ku jąc sia no 

lub sia no ki szon ki z lu cer ny szcze -

gól nie war to ogra ni czać stra ty naj -

war to ściow szych czę ści ro ślin, tzn. 

li ści. Du że ko rzy ści da je upra wa lu -

cer ny w mie szan kach z tra wa mi. 

Udział lu cer ny w daw ce wpły wa na 

lep sze śli nie nie się krów (bu fo ro wa -

nie żwa cza) i efek tyw niej sze prze -

żu wa nie. Z hek ta ra plan ta cji lu cer ny 

moż na uzy skać 8-10 ton su chej ma -

sy plo nu, co w prze li cze niu da je 

1,6-2,0 ton czy ste go biał ka (war tość 

po rów ny wal na na wet z pię cio ma to -

na mi po eks trak cyj nej śru ty rze pa ko -

wej). Lu cer na oprócz swo ich za let 

i przy dat no ści w ży wie niu by dła po -

sia da ce chy, z po wo du któ rych nie 

mo że być skar mia na w ilo ściach nie -

ogra ni czo nych. Po pierw sze jej biał -

ko jest bar dzo szyb ko roz kła da ne 

w żwa czu, co kom pli ku je po kry cie 

po trzeb na biał ko tra wio ne w je li cie 

cien kim i mo że być po wo dem zbyt 

wy so kie go po zio mu mocz ni ka 

w krwio obie gu. Sto sun ko wo wy so -

ka za war tość po ta su ogra ni cza jej 

sto so wa nie w okre sie za su sze nia, 

zwłasz cza w ostat nich trzech ty go -

dniach. Nad miar po ta su jest przy -

czy ną za le gań po po ro do wych. Wy -

stę pu ją ce w lu cer nie fi to estro ge ny 

mo gą być po wo dem pro ble mów 

w roz ro dzie. Lu cer na po wo du je tak -

że sil ne pie nie nie się pły nu tre ści 

żwa cza i na si lo ną fer men ta cję ga -

zo wą, co mo że wy wo ły wać wzdę cia 

u by dła. Sprzy ja te mu skar mia nie lu -

cer ny mo krej, dla te go też lu cer nę 

do bez po śred nie go skar mia nia na -

le ży ko sić po zej ściu ro sy w go dzi -

nach po łu dnio wych lub po po łu dnio -

wych. Zie lon ki więk szo ści ni sko ło -

dy go wych ro ślin pa stew nych po sko -

sze niu ule ga ją sil ne mu za grze wa niu 

się, co spo wo do wa ne jest pro ce sa -

mi tle no we go spa la nia cu kru w ob -

umie ra ją cych ko mór kach. Dzien ne 

daw ki zie lon ki dla zwie rząt, uzu peł -

nia ją ce daw kę po kar mo wą, wy no -

szą: 15-30 kg dla krów w okre sie 

lak ta cji, 10-20 kg dla ja łó wek do 

400 kg ma sy cia ła, 5 kg na każ de 

100 kg ma sy cia ła w przy pad ku mło -

de go by dła rzeź ne go, 3-5 kg 

dla cieląt. 

 

Ko ni czy na bia ło ró żo wa  

= ko nicz na szwedz ka  

(Tri fo lium hy bri dum) 

Wy kształ ca licz ne, ży wo zie lo ne ło -

dy gi, roz ga łę zio ne i ob fi cie ulist nio -

ne. Ze wszyst kich ga tun ków ko ni -

czyn za wie ra naj wię cej biał ka w ma -

sie ro ślin nej. Jest wy trzy ma ła na nie -

sprzy ja ją ce wa run ki kli ma tycz ne. Po -

sia da więk sze zna cze nie go spo dar -

cze na cięż szych i wil got niej szych 

gle bach mi ne ral nych oraz na tor -

fach. W sie dli skach zbyt su chych 

mo że ustę po wać z ru ni. Od gry wa 
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waż ną ro lę na łą kach, po dob nie jak 

ko ni czy na bia ła na pa stwi skach. Moż -

na ją tak że upra wiać z tra wa mi na 

grun tach or nych. 

 

 Wartość pokarmowa 
i jakość pasz 
objętościowych 
z roślin motylkowatych 
drobnonasiennych 

Ro śli ny mo tyl ko wa te drob no na sien -

ne są źró dłem cen ne go biał ka o wy -

so kiej war to ści bio lo gicz nej. Po nad -

to są bo ga tym źró dłem skład ni ków 

mi ne ral nych, m.in. wap nia, ma gne -

zu, fos fo ru, że la za i ko bal tu. Ga tun ki 

cha rak te ry zu ją ce się wy so ką za war -

to ścią biał ka ogól ne go to lu cer na 

siew na i mie szań co wa, ko ni czy na 

bia ła, se ra de la, espar ce ta siew na, 

ko ni czy na łą ko wa, per ska i alek san -

dryj ska. Pa sze po zy ski wa ne z mie -

sza nek mo tyl ko wo -tra wia stych zja -

da ne przez kro wy mlecz ne wpły wa -

ją ko rzyst nie na pro duk cję se rów, 

dzię ki więk szej za war to ści biał ka 

i mniej szej za war to ści tłusz czu w mle -

ku. Wy stę po wa nie ro ślin mo tyl ko -

wa tych w pa szy ob ję to ścio wej ma 

du że zna cze nie w ży wie niu by dła 

mlecz ne go, po nie waż zwięk sza po -

bra nie su chej ma sy. Du że ilo ści ro -

ślin mo tyl ko wa tych drob no na sien -

nych w zie lon ce po wo du ją jej szyb -

sze tra wie nie w żwa czu, dzię ki te -

mu treść po kar mo wa szyb ciej prze -

cho dzi do dal szych czę ści ukła du 

po kar mo we go, przez co zwie rzę mo -

że po brać wię cej pa szy. 

     Ja kość pasz z ro ślin mo tyl ko wa -

tych drob no na sien nych w sie wie czy -

stym lub w mie szan kach z tra wa mi 

jest zróż ni co wa na. Wy ni ka ona ze 

skła du bo ta nicz ne go ru ni, in ten syw -

no ści użyt ko wa nia, fa zy wzro stu ro -

ślin, spo so bu użyt ko wa nia, daw ki 

na wo że nia azo tem, pie lę gna cji za -

sie wów i kon ser wa cji pa szy, ale tak -

że z bu do wy mor fo lo gicz nej ro ślin 

mo tyl ko wa tych, głów nie ulist nie nia 

i bu do wy ło dyg.  

     Ter min zbio ru (fa za wzro stu ro -

ślin) ma de cy du ją cy wpływ na plon 

zie lo nej ma sy oraz ja kość i war tość 

po kar mo wą (za war tość skład ni ków 

po kar mo wych) pa szy uzy ska nej z ro -

ślin mo tyl ko wa tych drob no na sien -

nych (sia no, ki szon ka, sia no ki szon -

ka) upra wia nych w sie wie czy stym 

lub w mie szan kach z tra wa mi. Każ -

de opóź nie nie ter mi nu zbio ru za -

wsze wpły wa głów nie na po gor sze -

nie ja ko ści plo nu. Orien ta cyj ne ter -

mi ny zbio ru traw, mie sza nek traw 

z mo tyl ko wa ty mi i mo tyl ko wa tych 
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drob no na sien nych (w za leż no ści od 

wa run ków agro tech nicz nych, kli ma -

tycz nych, ga tun ków ro ślin itp.) przed -

sta wia ją się na stę pu ją co: 

  I po kos – kło sze nie (10-15 ma ja); 

  II po kos – po 30 dniach od ro stu 

(10-15 czerw ca); 

  III po kos – po 35 dniach od ro stu 

(15-20 lip ca); 

  IV po kos – po 40 dniach od ro stu 

(20-25 sierp nia). 

 

     W przy pad ku trwa łych użyt ków 

zie lo nych opty mal nym ter mi nem ich 

ko sze nia jest po cząt ko we sta dium 

kło sze nia traw lub peł nia pącz ko wa -

nia ro ślin mo tyl ko wa tych. Za pew nia 

to wy so ki plon zie lo nej ma sy przy 

za cho wa niu wy so kiej ja ko ści i za -

war to ści skład ni ków po kar mo wych. 

     Przy zbio rze lu cer ny lub ko ni czyn 

ter min pierw sze go po ko su de cy du -

je w du żym stop niu o skła dzie che -

micz nym, war to ści ener ge tycz nej 

i biał ko wej uzy ska nej pa szy i po wi -

nien przy pa dać na po czą tek pą ko -

wa nia. Zbiór lu cer ny w fa zie peł ne -

go pą ko wa nia po wo du je zwięk sze -

nie za war to ści su chej ma sy, włók na 

su ro we go, NDF (włók no de ter gen -

to wo neu tral ne), ADF (włók no de -

ter gen to wo kwa śne), ADL (li gni na 

de ter gen to wo kwa śna), ce lu lo zy 

i sub stan cji or ga nicz nej. Opóź nie nie 

na to miast zbio ru przy czy ni się do 

zmniej sze nia udzia łu li ści w ma sie 

lu cer ny oraz za war to ści azo tu, po -

nad to zmniej szy się straw ność sub -

stan cji or ga nicz nych, war to ści ener -

ge tycz nej i biał ko wej pa szy. 

 

 Przydatność 
motylkowatych 
drobnonasiennych 
do produkcji pasz 
konserwowanych 

Ro śli ny mo tyl ko wa te drob no na sien -

ne są do brym su row cem do pro duk -

cji wy so kiej ja ko ści ki szon ki, sia no -

ki szon ki lub sia na, acz kol wiek ze 

wzglę du na du żą za war tość biał ka 

i skład ni ków mi ne ral nych oraz ma łą 

ilość wę glo wo da nów pro ces za ki -

sza nia jest utrud nio ny. Spo so bem 

uła twia ją cym ten pro ces jest ich za -

ki sza nie z tra wa mi, sto so wa nie do -

dat ków za wie ra ją cych du żo wę glo -

wo da nów (me la sa, susz bu ra cza ny, 

bu ra ki cu kro we lub pa stew ne, śru ty 

zbo żo we, wy słod ki bu ra cza ne, zie -

lon ka z ku ku ry dzy) lub sto so wa nie 

pre pa ra tów kon ser wu ją cych (za kwa -

sza ją cych). Z uwa gi na fakt, że waż -

nym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym 

wzrost i roz wój mi kro flo ry pod czas 

fer men ta cji jest za war tość su chej 

ma sy w za ki sza nym su row cu (naj ko -

rzyst niej jest, gdy mie ści się ona 

w za kre sie od 30 do 35-40%), przy -

dat ność ki szon kar ską ro ślin mo tyl -

ko wa tych po lep sza prze więd nię cie 

lub pod su sze nie ro ślin na po ko sie. 

Za bieg ten nie tyl ko zwięk sza za -

war tość su chej ma sy i cu krów, ale 

rów nież za po bie ga wy cie ka niu so -

ków ki szon ko wych, któ re są bar dzo 

agre syw ne dla śro do wi ska. Przy pod -

su sze niu bio ma sy do 40-60% s.m. 

uzy sku je się do sko na ły su ro wiec do 

pro duk cji sia no ki szo nek. 

     Na przy dat ność zie lo nek do za -

ki sza nia wpły wa za war tość cu krów 

roz pusz czal nych oraz tzw. po jem -

ność bu fo ro wa, o któ rej de cy du je 

przede wszyst kim za war tość związ -

ków azo to wych, głów nie biał ka. 

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 234

Tab. 1. Gatunki traw i motylkowatych wchodzące w skład mieszanek, udział % 
(opracowanie własne na podstawie: Małopolska Hodowla Roślin 2022)
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Mieszanki pastewno-łąkowe

ZM1 - 20 20 5 - 20 5 10 10 5 - 5 - - - -

ZM2 15 - 15 5 5 20 10 5 5 15 - 5 - - - -

ZM10 - 10 15 20 5 20 10 5 5 - 10 - - - - -

Mieszanki pastwiskowe

ZM6 - 15 15 5 5 25 20 - 5 5 5 - - - - -

ZM7 - 15 10 5 10 25 10 - 10 10 - 5 - - - -

ZM8 10 - 10 20 5 15 - 15 5 - 20 - - - - -

Mieszanki łąkowe

ZM3 - - - - - - - - 20 20 - 10 5 15 - -

ZM4 - 25 20 5 - 20 10 - 10 5 - - - 5 - -

ZM5 - 25 10 5 5 15 10 - 10 10 5 - - 5 - -

Mieszanka pastwiskowa na tereny wilgotne

ZM9 - 15 10 10 - 10 5 15 10 5 - 4 - 10 2 4

Mieszanka pastwiskowa na tereny suche

ZM 11 10 - 10 10 15 10 8 5 10 5 2 - - 10 5 -

bobowate cz1.qxp_makieta_HB 2021  13.12.2022  14:43  Strona 34



Im wyż sza po jem ność bu fo ro wa, tym 

su ro wiec go rzej się ki si, gdyż do je -

go za kwa sze nia po trze ba wię cej 

kwa su mle ko we go. W związ ku z tym, 

że skład che micz ny (w tym za war -

tość biał ka i wę glo wo da nów) po -

szcze gól nych ro ślin mo tyl ko wych 

jest zróż ni co wa ny, uzy ska nie do brej 

ja ko ści ki szon ki za le ży od ga tun ku 

za ki sza nej ro śli ny (tab. 2). 

     O ja ko ści ki szon ki de cy du je rów -

nież to, o ja kiej po rze dnia prze pro -

wa dza my za bieg ko sze nia zie lon ki. 

Naj ko rzyst niej jest, gdy wy ko ny wa -

ny jest w go dzi nach po po łu dnio -

wych, gdyż jak wska zu ją ba da nia 

w tym cza sie ro śli ny ce chu ją się naj -

wyż szą kon cen tra cją skład ni ków po -

kar mo wych (zwłasz cza wę glo wo da -

nów). Za le ca się ko sze nie na wy so -

ko ści od 5 do 8 cm. Po zwa la to na 

pra wi dło wy od rost ru ni po zbio rze 

(szcze gól nie wraż li wa na ni skie ko -

sze nie jest lu cer na) oraz ogra ni cze -

nie za nie czysz czeń zie lon ki. Ko sze -

nie po win no od by wać się wraz z jed -

no cze snym roz trzą sa niem, kon dy -

cjo no wa niem lub spulch nia niem po -

ko su, co po zwo li przy spie szyć zbiór 

oraz ogra ni czyć stra ty zwią za ne 

z ubyt ka mi skład ni ków po kar mo -

wych w okre sie od sko sze nia do 

zbio ru. W do brych wa run kach po -

go do wych wy star czy je den -dwa za -

bie gi prze trzą sa nia. Jest to szcze -

gól nie waż ne ze wzglę du na szy bie 

wy sy cha nie list ków i ich łam li wość, 

co przy zbyt in ten syw nym prze trzą -

sa niu jest przy czy ną du żych strat 

naj bar dziej war to ścio wych czę ści 

ro ślin. ■

Tab. 2. Porównanie przydatności niektórych roślin bobowatych, traw i zbóż 
do zakiszania (Galler 2011)

* ilość g kwa su mle ko we go/kg s.m.; ** WF – wskaź nik fer men ta cji

Roślina s.m. (g)
Cukry 

(g/s.m.)
Pojemność 
buforowa*

WF**

Koniczyna czerwona świeża 200 115 69 33

Koniczyna czerwona przewiędnięta 350 115 69 48

Lucerna świeża 200 65 74 27

Lucerna przewiędnięta 350 65 74 42

Bobik 150 145 49 39

Rajgrasy (życice) świeże 200 173 52 47

Rajgrasy (życice) przewiędnięte 350 173 52 62

Pozostałe trawy świeże 200 92 55 48

Pozostałe trawy przewiędnięte 350 92 55 48

Owies 200 130 56 35

Żyto 160 135 56 35

Kapusta pastewna 160 290 65 51

GPS (jęczmień jary) 43 63 41 55

GPS (jęczmień ozimy) 42 55 32 56
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O dłu go wiecz no ści krów de cy du je 

wie le czyn ni ków, wśród któ rych za 

naj waż niej sze uzna je się pra wi dło -

wy od chów i utrzy ma nie zwie rząt. 

Zna czą cy wpływ ma ją tu taj tak że 

uwa run ko wa nia ge ne tycz ne, dla te -

go tak waż ny w tej kwe stii jest od -

po wied ni do bór bu ha jów do roz ro -

du. Na le ży jed nak pa mię tać, że ni -

skie war to ści odzie dzi czal no ści dłu -

go wiecz no ści oraz ujem ne ko re la cje 

z wy daj no ścią mlecz ną po wo du ją, 

że ge ne tycz ne jej do sko na le nie jest 

po wol ne. Dla te go też al ter na tyw nym 

roz wią za niem po win no być po szu ki -

wa nie i ana li zo wa nie czyn ni ków po -

za ge ne tycz nych, któ re wpły wa ją na 

dłu go wiecz ność.  

Rasa  

Nie któ re ra sy by dła cha rak te ry zu ją 

się wy jąt ko wą dłu go wiecz no ścią 

w po łą cze niu z do brą zdro wot no -

ścią, od por no ścią i płod no ścią. Te 

ce chy są cha rak te ry stycz ne dla po -

pu la cji au to chto nicz nych, czy li ras 

ro dzi mych dla na sze go eko sys te mu.  

     Dłu go wiecz ność by dła pol skie -

go czer wo ne go uzna wa na jest za 

ce chę uni kal ną, któ rą w po pu la cji 

by dła mlecz ne go trze ba za cho wać 

dla przy szłych po ko leń, gdyż ta waż -

na w eko no mi ce cho wu by dła mlecz -

ne go wła ści wość u in nych ras zo sta -

ła po wszech nie za gu bio na. War to 

pod kre ślić, że rzad ko spo ty ka się ra -

sę by dła mlecz ne go o tak dzie dzicz -

nie utrwa lo nej dłu go wiecz no ści. W te -

re nie moż na spo tkać kro wy ma ją ce 

12-15 lat w peł ni sił zdro wot nych, 

o do brej wy daj no ści mle ka, da ją ce 

re gu lar nie zdro wy przy chó wek. Po -

nad to dłu go wiecz no ści to wa rzy szy 

za cho wa nie po praw ne go po kro ju. 

Kro wy z wie kiem nie sta ją się łę go -

wa te, ma ją wciąż po praw nie wy pro -

fi lo wa ne no gi i moc ne ra ci ce, a ich 

wy mio na, nie ob cią ża ne nad mier ną 

ilo ścią mle ka w szczy cie lak ta cji, nie 

wy ka zu ją ty po wych dla wy so ko wy -

daj nych ras cech utra ty ela stycz no -

ści wię za dła środ ko we go. 

     Ra sa bia ło grz bie ta cha rak te ry zu -

ją ca się dłu go wiecz no ścią i sze re -

giem in nych ko rzyst nych cech bar -

dzo po żą da nych w no wo cze snej ho -

dow li by dła zo sta ła włą czo na do 

„Pro gra mu Ochro ny Za so bów Ge ne -

tycz nych Zwie rząt w Pol sce”. Dzię ki 

krzy żo wa niu tej ra sy z ra sa mi bar -

dziej wy daj ny mi, po ma ga po pra wić 

dłu go wiecz ność oraz nie któ re z ty -

po wych dla tej ra sy cech: 

bar dzo do bra płod ność i plen ność ■

du ża zdro wot ność, ■

wy so ka od por ność na cho ro by ■

i pa so ży ty 

ła twe po ro dy oraz bar dzo du ża ■

ży wot ność cie ląt 

ła twość od cho wu cie ląt ■

ma łe wy ma ga nia ży wie nio we ■

zdol ność do ogra ni cza nia wy daj -■

no ści umoż li wia ją ca prze trwa nie 

se zo no wych nie do bo rów pa szo -

wych 

szyb kie re ge ne ro wa nie utra co nej ■

kon dy cji. 

 

     Ko lej ne ro dzi me ra sy za cho waw -

cze, które wy ka zu ją się dłu go wiecz -

no ścią oraz do brą zdro wot nością 

i płod no ścią to by dło ra sy pol skiej 

czar no -bia łej oraz ra sy czer wo no -

-bia łej. Nie ste ty w wy ni ku ‘holsz ty ni -

za cji” część po pu la cji tych ras utra -

ci ła nie któ re swo je ce chy na ko rzyść 

większej wy daj ności mle ka. Za rów -

no do ma sti tis, jak i za bu rzeń roz ro -

du pre dys po no wa ne są bar dziej kro -

wy ra sy holsz tyń sko -fry zyj skiej. U ra -

sy tej rów nież czę ściej spo ty ka ne są 

za bu rze nia me ta bo licz ne. Ge ne ral -

nie ob ser wu je się znacz ny wzrost 
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użytkowanie krów

Długie użytkowanie krów zwiększa ich wydajność życiową i liczbę 

urodzonych cieląt, co ma zasadniczy wpływ na rentowność produkcji. 

Z hodowlanego punktu widzenia krótszy okres życia zmniejsza odstęp 

między pokoleniami, zwiększając tym samym postęp genetyczny. 

Z drugiej jednak strony, niesie za sobą wiele ujemnych zjawisk np. 

zmniejszenie liczebności pogłowia, zmiany w strukturze stada oraz 

wzrost ceny za zwierzęta hodowlane. Optymalna długość życia krów 

powinna stanowić wypadkową efektów hodowlanych i ekonomicznych.

Pozażywieniowe czynniki 
wpływające na długowieczność krów

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB w Falentach
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od set ka wy bra ko wa nych zwie rząt 

w mia rę zwięk sza ją ce go się udzia łu 

ge nów ra sy holsz tyń sko -fry zyj skiej 

w ge no ty pie krów. Z te go po wo du 

obec nie pra ca ho dow la na nad by -

dłem ra sy pol skiej czar no -bia łej oraz 

ra sy czer wo no -bia łej po le ga głównie 

na „ob niz ̇aniu” do le wu krwi HF. Dla -

te go też chcąc do sko na lić dłu go -

wiecz ność by dła mlecz ne go na le ży 

roz wa żyć re zy gna cję z po wszech nej 

w na szym kra ju „holsz ty ni za cji”. 

     In ną ra są za słu gu ją cą na uwa gę, 

z ra cji swo jej dłu go wiecz no ści oraz 

pro duk cji mle ka do wy ro bu wy so -

ko ga tun ko wych se rów dłu go doj rze -

wa ją cych, jest ra sa mont be liar de. 

Ra sa ta po cho dzi z re gio nu Fran -

che -Com te po ło żo ne go we wschod -

niej czę ści Fran cji. By dło to cha rak -

te ry zu je się wy so ką płod no ścią, od -

por no ścią i ła two ścią przy sto so wa -

nia się do róż nych wa run ków. By dło 

ra sy mont be liar de ce chu je się szcze -

gól ną od por no ścią na ma sti tis oraz 

ku la wi zny. 

 

 
Selekcja genetyczna 

Do sko na le nie dłu go wiecz no ści by -

dła mlecz ne go jest pro ce sem zło żo -

nym. Z uwa gi na bar dzo ogra ni czo ną 

moż li wość do sko na le nia tej ce chy na 

dro dze se lek cji ge ne tycz nej, do sko -

na le nie dłu go wiecz no ści opie ra się 

o po pra wę cech de ter mi nu ją cych dłu -

gość ży cia. Opty mal ny od se tek bra -

ko wa nia krów po wi nien wy no sić nie 

wię cej niż 20%, po nie waż wy so ki 

wskaź nik bra ko wa nia ogra ni cza moż -

li wość eli mi na cji krów z przy czyn ho -

dow la nych, a tak że do sko na le nia dłu -

go wiecz no ści krów.  

     Za bie gi ho dow la ne są oczy wi ście 

istot ne dla zwięk sze nia dłu go wiecz -

no ści krów, ale na ich efek ty trze ba 

dłu go cze kać. Odzie dzi czal ność tej 

ce chy wy no si od kil ku do oko ło 10%, 

jest za tem znacz nie niż sza niż odzie -

dzi czal ność cech pro duk cyj nych. Ni -

ska odzie dzi czal ność wska zu je, że 

zróż ni co wa nie dłu go ści użyt ko wa nia 

krów w de cy du ją cej mie rze wy ni ka 

ze zróż ni co wa nych wa run ków, ja kie 

kro wom stwa rza ją ich wła ści cie le.  

     Istot ny jest do bór bu ha jów prze -

ka zu ją cych cór kom ce chy zwią za ne 

z dłu go wiecz no ścią. Je śli ho dow ca 

nie dys po nu je osza co wa nia mi war -

to ści ho dow la nej bu ha jów pod wzglę -

dem dłu go wiecz no ści ich có rek, to 

po wi nien zwró cić uwa gę na ce chy, 

o któ rych wia do mo, że wpły wa ją na 

dłu gość użyt ko wa nia kro wy. Na le żą 
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Krowa Bajka – czempionka 
tegorocznej Ogólnopolskiej Wystawy 

Bydła Hodowlanego w kategorii 
krowy rasy polskiej czerwonej. 

Właściciel Jan Litwa, ur. w 2013 r., 
8 laktacja, wydajność 4367 kg mleka, 

po polskim ojcu i matce

Długowieczność bydła 
polskiego czerwonego 

uznawana jest za cechę 
unikalną. Rzadko spotyka się 

rasę bydła mlecznego o tak 
dziedzicznie utrwalonej 

długowieczności. Można 
spotkać krowy mające 12-15 lat 

w pełni sił zdrowotnych, 
o dobrej wydajności mleka, 

dające regularnie zdrowy 
przychówek

fot. Godpodarstwo A. Prochel, P. Rydel, Rumiań
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do nich przede wszyst kim bu do wa 

wy mie nia i koń czyn oraz od por ność 

na za pa le nie wy mie nia. Spo śród cech 

po kro jo wych do bry mi wskaź ni ka mi 

dłu go wiecz no ści kro wy są: 

wię za dło środ ko we wy mie nia ■

za wie sze nie przed nie wy mie nia ■

su ma rycz na oce na wy mie nia ■

su ma rycz na oce na nóg i ra cic. ■

 

     Waż nym źró dłem in for ma cji o war -

to ści bu ha ja w od nie sie niu do dłu -

go wiecz no ści jest też je go war tość 

ho dow la na dla LKS (licz ba ko mó rek 

so ma tycz nych w mle ku) lub in deks 

zdro wia wy mie nia. Bu haj, któ ry „po -

pra wia” wy mie nio ne ce chy, z du żym 

praw do po do bień stwem bę dzie się 

też wy róż niał pod wzglę dem dłu go -

wiecz no ści swo ich có rek. 

Optymalny poziom 
dobrostanu 

Aby wy dłu żyć okres użyt ko wa nia krów 

na le ży za pew nić im wła ści we wa run -

ki śro do wi sko we oraz wła ści wy po -

ziom do bro sta nu. Nie wła ści we wa run -

ki pa nu ją ce w obo rze ma ją szcze gól -

ny wpływ na wy stę po wa nie ma sti tis 

oraz ku la wizn. Scho rze nia ra cic są 

czę sto po wią za ne ze sta nem za pal -

nym gru czo łu mle ko we go oraz wskaź -

ni ka mi płod no ści. W ce lu ochro ny 

zwie rząt przed ku la wi zna mi na le ży im 

za pew nić re gu lar ne ko rek cje oraz ką -

piel ra cic, a tak że moż li wość ru chu. 

Pod ło ga w obo rze po win na być chro -

po wa ta, przy czep na, o nie zbyt du żym 

na chy le niu. W prze ciw nym ra zie zwie -

rzę ta śli zga ją się i do zna ją roz ma itych 

ura zów koń czyn, ze zła ma nia mi włącz -

nie. Wie le ku la wizn po wsta je wsku -

tek wa dli wie za pro jek to wa nych pod -

łóg w wol no sta no wi sko wych obo rach 

wiel ko stad nych. Mo gą one do ty czyć 

na wet 25% wszyst kich zwie rząt na 

fer mie. Bar dzo waż ne jest rów nież 

utrzy ma nie pra wi dło wej hi gie ny w obo -

rach. Przede wszyst kim na le ży za pew -

nić spraw ną wen ty la cję oraz re gu lar -

ną de zyn fek cję po miesz czeń i le go -

wisk. Wen ty la cja po zwa la na usu wa -

nie z po wie trzem drob no ustro jów oraz 

wil go ci. Nad mier na wil got ność po wie -

trza w obo rze sprzy ja roz wo jo wi bak -

te rii, zwięk sza jąc tym sa mym ry zy ko 

wy stą pie nia ma sti tis. 

Dobra kondycja 
oraz zdrowie  

Aby kro wy by ły zdro we i dłu go użyt -

ko wa ne na le ży o nie za dbać już od 

mo men tu uro dze nia, po nie waż je dy -

nie zdro we i wła ści wie od cho wa ne 

cie lę mo że wy ro snąć na peł no war -

to ścio wą ja łów kę. Pra wi dło wo od -

cho wa ne ja łów ki po win ny ce cho wać 

się do brą kon dy cją. U ja łó wek o kon -

dy cji niż szej niż 3 punk ty BCS wy -

stę pu ją pro ble my ze sku tecz nym po -

kry ciem oraz utrzy ma niem cią ży. Na -

to miast nad mier ne otłusz cze nie cia -

ła sprzy ja wy stę po wa niu cho rób me -

ta bo licz nych, trud nych po ro dów oraz 

za trzy mań ło ży ska. Po nie waż wszyst -

kie te za bu rze nia wpły wa ją ne ga -

tyw nie na dłu gość użyt ko wa nia zwie -

rząt, dla te go też na le ży zwró cić szcze -

gól ną uwa gę na ich kon dy cję.  

Prawidłowa budowa 

Zna czą cy wpływ na prze bieg użyt -

ko wa nia, w tym dłu gość użyt ko wa -

nia ma rów nież eks te rier. Ho dow ca 

po wi nien zwró cić szcze gól ną uwa -

gę na wła ści wą bu do wę wy mie nia 

oraz stan koń czyn. Pra wi dło wo zbu -

do wa ne wy mię zmniej sza ry zy ko wy -

stą pie nia ma sti tis oraz in nych scho -

rzeń wy mion. Na to miast bu do wa koń -

czyn zwią za na jest z pre dys po zy cja -

mi do ku la wizn, któ re mo gą znacz -

nie ogra ni czyć dłu gość użyt ko wa -

nia. Wa dy bu do wy mo gą pre dys po -

no wać do scho rzeń or to pe dycz nych, 

w tym cho rób sta wów. Do dat ko wo 

na le ży zwró cić uwa gę na bu do wę 

za du. Zbyt wą ski zad skut ko wać mo -

że trud ny mi po ro da mi, a po nad to ła -

twość po ro dów ko re lu je do dat nio 

z dłu go wiecz no ścią. Wą ski zad, a przy 

tym wą ska mied ni ca po wo du je zwę -

że nie ka na łu rod ne go, co mo że po -

wo do wać blo ko wa nie pło du w trak -

cie po ro du. Du że zna cze nie ma ją 

rów nież ka li ber oraz wy so kość w krzy -

żu. Kro wy wy so kie, o du żym ka li brze 
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Rasą zasługującą na uwagę, 
z racji swojej długowieczności 

oraz produkcji mleka do wyrobu 
wysokogatunkowych serów 

długodojrzewających, jest rasa 
montbeliarde
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ży ją znacz nie kró cej, przy czym ich 

wy daj ność nie róż ni się od wy daj no -

ści mniej szych zwie rząt (np. Jer sey). 

Dla te go naj bar dziej opty mal ne są 

kro wy o śred nim ka li brze i wy so ko -

ści 143-148 cm w kłę bie. 

Wiek pierwszego 
wycielenia 

Ba da nia wy ka zu ją, iż naj dłu żej użyt -

ko wa ne są kro wy wy cie lo ne po raz 

pierw szy przed 23 mie sią cem ży cia, 

a naj kró cej po wy żej 30 mie sią ca. Naj -

ko rzyst niej sze jest do pro wa dze nie 

do pierw sze go ocie le nia w wie ku 25-

27 mie się cy. Jed nak wy bie ra jąc ter -

min pierw sze go kry cia ja łów ki nie 

na le ży kie ro wać się je dy nie jej wie -

kiem. Przede wszyst kim po win na ona 

osią gnąć doj rza łość roz pło do wą, cha -

rak te ry zo wać się od po wied nią wy ro -

sto wo ścią (co naj mniej 125 cm w kłę -

bie) oraz ma są cia ła (2/3 ma sy do ro -

słej kro wy). Zbyt wcze sne po kry cie 

ja łów ki spo wo du je jej nad mier ną eks -

plo ata cję, to zaś ne ga tyw nie od bi je 

się na jej dłu go wiecz no ści. 

Długość oraz wydajność 
pierwszej laktacji 

Bar dzo waż ne jest po stę po wa nie 

z ja łów ka mi w trak cie pierw szej lak -

ta cji. Nad mier na eks plo ata cja w tym 

okre sie skut ku je za ha mo wa niem ich 

roz wo ju i ob ni ża szan se na dłuż sze 

ży cie. Im wyż sza jest wy daj ność pod -

czas pierw szej lak ta cji, tym niż sza 

jest prze ży wal ność do 48 mie sią ca 

ży cia. Ho dow cy czę sto chcą re kom -

pen so wać wy so kie kosz ty wy cho wu 

mło dzie ży mak sy ma li za cją wy daj no -

ści w pierw szej lak ta cji. Ta ki sys tem 

za rzą dza nia pro duk cją mle ka pro wa -

dzi do uzy ska nia więk szej ilo ści su -

row ca, jed nak koszt jed nost ko wy 

pro duk cji mle ka znacz nie wzra sta. 

Po przez ta kie po stę po wa nie ho dow -

ca wpę dza się w tak zwa ne „błęd ne 

ko ło”. Wy eks plo ato wa nie zwie rząt 

w pierw szej lak ta cji skut ku je pro ble -

ma mi zdro wot ny mi oraz za bu rze nia -

mi w re pro duk cji w trak cie dal sze go 

ich użyt ko wa nia. W re zul ta cie wy -

dłu ża się okres mię dzy wy cie le nio -

wy, wzra sta koszt utrzy ma nia kro wy, 

zaś wy daj ność ule ga po gor sze niu. 

A wszyst ko to skut ku je wcze sną eli -

mi na cją zwie rzę cia ze sta da, znacz -

nym ob ni że niem dłu go ści je go użyt -

ko wa nia i osta tecz nie po gor sze niem 

wy ni ku eko no micz ne go go spo dar -

stwa. Do dat ko wo na le ży zwró cić uwa -

gę na dłu gość pierw szej lak ta cji. 

Zwie rzę ta, u któ rych dłu gość te go 

okre su jest krót sza niż 305, bądź 

dłuż sza niż 405 dni są znacz nie bar -

dziej na ra żo ne na za bu rze nia roz ro -

du oraz scho rze nia wy mion. 

Poziom produkcji mleka 

Aby uzy skać mak sy mal ny zysk z pro -

duk cji mle ka, ho dow cy by dła dą żą 

do osią gnię cia re kor do wych wy daj -

no ści. Nie ste ty, kro wy pro du ku ją ce 

po wy żej 10 000 kg mle ka w lak ta cji 

użyt ko wa ne są znacz nie kró cej od 

tych o niż szych wy daj no ściach. Bar -

dzo czę sto są one bra ko wa ne ze 

sta da już w pierw szej lub dru giej lak -

ta cji. Dzie je się tak, po nie waż zwięk -

sze niu wy daj no ści mlecz nej to wa -

rzy szą ne ga tyw ne zja wi ska: za bu rze -

nia me ta bo licz ne, scho rze nia wy -

mion, kło po ty z re pro duk cją, a w re -

zul ta cie skró ce nie dłu go ści użyt ko -

wa nia. U krów wy so ko wy daj nych czę -

ściej wy stę pu ją za bu rze nia ukła du 

roz rod cze go, po wo du ją ce za bu rze -

nia płod no ści. Ja ło wość oraz cho ro -

by ukła du roz rod cze go sta no wią 

głów ną przy czy nę bra ko wań krów 

ze stad w Pol sce. Zmniej sza się tak -

że ilość cie ląt uro dzo nych przez jed -

ną kro wę, co ujem nie wpły wa na 

ren tow ność pro duk cji. Za pa le nie wy -

mie nia (ma sti tis) sta no wi rów nież waż -

ny pro blem w ho dow li krów wy so -

ko wy daj nych. W sta dach tych scho -

rze nie to jest przy czy ną oko ło 25% 

bra ko wań, gdzie w sta dach o mniej -

szych wy daj no ściach od se tek ten 

jest znacz nie niż szy.  

     Dłu go wiecz ność krów po zwa la 

na roz ło że nie kosz tów od cho wu ja -

łó wek wcho dzą cych do sta da na 

dłuż szy okres, a tak że na wy bór na 

re mont sta da tyl ko naj lep szych z nich. 

Po nad to dłuż sze użyt ko wa nie zwie -

rząt umoż li wia uzy ska nie więk szej 

wy daj no ści ży cio wej. ■ 

 

Li te ra tu ra do stęp na u au to rów.
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Gerda w 10 laktacjach dała łącznie 
101 tysięcy kg mleka 
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Cho ro by zwią za ne z nie wła ści wym 

ży wie niem i funk cjo no wa niem ukła -

du po kar mo we go krów naj czę ściej 

ko ja rzo ne są z okre sem przej ścio -

wym (3 ty go dnie przed ocie le niem 

i 3 ty go dnie po ocie le niu) oraz pierw -

szy mi mie sią ca mi no wej lak ta cji, 

choć nie któ re z nich mo gą po ja wić 

się rów nież w póź niej szej lak ta cji. 

Za li cza się do nich ke to zę, ze spół 

stłusz czo nej wą tro by, kwa si cę żwa -

cza, za sa do wi cę żwa cza, hi po kal -

ce mię, hi po ma gne ze mię, prze -

miesz cze nie tra wień ca, za trzy ma -

nie ło ży ska i kil ka in nych, sto sun -

ko wo rzad ko wy stę pu ją cych za bu -

rzeń. Cho ro by te ogra ni cza ją po ten -

cjal ne moż li wo ści pro duk cyj ne zwie -

rząt i ge ne ru ją znacz ne stra ty fi nan -

so we, na któ re skła da ją się m.in. 

ob ni żo na pro duk cja mle ka i gor sza 

je go ja kość, za bu rze nia w roz ro dzie, 

ob ni że nie od por no ści na in fek cje 

i zwią za ne z tym częst sze wy stę po -

wa nie np. ma sti tis, en do me tri tis, pro -

ble my z ra ci ca mi, kosz ty dia gno sty -

ki i le cze nia oraz szyb sze go bra ko -

wa nia zwie rząt. Du żym pro ble mem 

zwią za nym z wy stę po wa niem cho -

rób zwią za nych z nie wła ści wym ży -

wie niem jest ich wza jem na przy czy -

no wość – bar dzo czę sto jed no scho -

rze nie współ to wa rzy szy lub pro wa -

dzi do po ja wie nia się ko lej ne go, co 

znacz nie utrud nia ich dia gno sty kę 

oraz le cze nie. Do dat ko wą trud no -

ścią w zwal cza niu cho rób me ta bo -

licz nych ma ją ich sta ny pod kli nicz -

ne, szcze gól nie w przy pad ku pod -

kli nicz nej ke to zy i kwa si cy. 

Ketoza i jej postaci 

Ke to za (ace to ne mia) jest scho rze -

niem po li etio lo gicz nym (wie lo przy -

czy no wym), któ re pro wa dzi do po -

waż nych strat eko no micz nych wy ni -

ka ją cych z ob ni że nia mlecz no ści (stra -

ty mlecz no ści w cią gu jed nej lak ta cji 

przy ke to zie pod kli nicz nej mo gą się -

gać 300-450 kg mle ka), za bu rzeń 

w roz ro dzie i zwięk szo nej po dat no -

ści zwie rząt na za ka że nia drob no -

ustro ja mi. Cha rak te ry stycz nym symp -

to mem ke to zy jest po ja wie nie się we 

krwi, a na stęp nie m.in. w mle ku 

zdrowe stado

W wyniku nieprawidłowego żywienia krów, które może być wynikiem 

zarówno niedoborów żywieniowych, jak i nadmiaru pewnych składników 

pokarmowych w dawce, dochodzi do różnego typu chorób i zaburzeń 

przemiany materii, które określa się jako choroby metaboliczne. Mogą 

przyczyniać się do nich również błędy w zarządzaniu stadem. Ryzyko 

chorób metabolicznych rośnie wykładniczo wraz z wydajnością krów.

Choroby wynikające  
z nieprawidłowego żywienia krów, cz. I 
Ketoza, stłuszczenie wątroby i kwasica

Ewa Januś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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i w mo czu znacz nych ilo ści tzw. ciał 

ke to no wych (są ni mi ace ton, kwas 

ace to oc to wy, kwas β-hy drok sy ma -

sło wy). U zwie rząt zdro wych i pra wi -

dło wo ży wio nych (przy od po wied -

nim za opa trze niu w ener gię) ist nie je 

rów no wa ga po mię dzy pro duk cją ciał 

ke to no wych a ich wy ko rzy sta niem 

(są wy ko rzy sty wa ne w tkan kach ja -

ko sub stan cje ener ge tycz ne i sta no -

wią sub strat do syn te zy kwa sów tłusz -

czo wych mle ka). Na to miast przy ujem -

nym bi lan sie ener gii ilość po wsta ją -

cych związ ków ke to no wych prze kra -

cza moż li wo ści ich zu ży cia przez 

tkan ki po za wą tro bo we, co ob ja wia 

się zwięk szo nym ich po zio mem w pły -

nach ustro jo wych. 

     Ze wzglę du na przy czy ny wy róż -

nia się ke to zę: 

pier wot ną (spon ta nicz ną), któ ra ■

wy stę pu je u krów w okre sie oko -

ło po ro do wym, 

wtór ną, wy stę pu ją cą w prze bie gu ■

in nych cho rób (czę sto to wa rzy szy 

ta kim scho rze niom, jak prze miesz -

cze nie tra wień ca, za le ga nie po -

po ro do we, hi po kal ce mia sub kli -

nicz na, za trzy ma nie ło ży ska, za -

pa le nie bło ny ślu zo wej ma ci cy), 

po kar mo wą, zwią za ną z nie pra wi -■

dło wym ży wie niem (pa sze ke to -

gen ne i po wo du ją ce fer men ta cję 

ke to gen ną w żwa czu) i po ja wia ją -

cą się nie za leż nie od sta nu fi zjo -

lo gicz ne go. 

     Bio rąc pod uwa gę ob ja wy kli nicz -

ne cho ro by, moż na wy róż nić jej dwa 

ro dza je: 

ke to zę kli nicz ną, prze bie ga ją cą ■

z ob ja wa mi nie straw no ści i rza -

dziej z ob ja wa mi ner wo wy mi; wska -

zu je na nią po ziom związ ków ke -

to no wych wy no szą cy po nad 3000 

μmol/L (3,0 mmol/L; 30 mg/dL); 

ke to zę sub kli nicz ną, przy któ rej ■

brak jest kli nicz nych ob ja wów cho -

ro by, a stę że nie ciał ke to no wych 

prze kra cza 1400 μmol/litr, co rów -

na się 1,4 mmol/L (14,4 mg/dL). 
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Firma „AS Trade”, właściciel marki AgroYeast, jest producentem wysokospecjalistycznych preparatów  
na bazie drożdży Saccharomyces cerevisiae. Od wielu lat specjalizujemy się w wykorzystaniu drożdży 
w żywieniu zwierząt. Efektem tej pracy są cieszące się dużym powodzeniem na rynku preparaty  
przeznaczone dla bydła, do których między innymi należą:

Drożdże AgroYeast  
PLC 
 
Preparat składający się 
z nieaktywnych drożdży piwnych 
i spirytusowych połączony z żywymi 
kulturami drożdży żwaczowych 
szczepu CNCM I-1077. Przeznaczony 
w szczególnosci dla mydła mlecznego 
i opasowego.

Drożdże AgroY east 
CHB 
 
pre miks za wie ra ją cy  
nie ak tyw ne, su szo ne  
droż dże piw ne i go rzel nia ne 
po łą czo ne z che la ta mi cyn ku, 
man ga nu i mie dzi.

Drożdże AgroYeast  
DSC 
 
Czy ste nie ak tyw ne droż dże 
Sac cha ro my ces ce re vi siae  
prze zna czo ne dla wszyst kich 
grup zwie rząt.

Drożdże AgroYeast  
CHSE 
 
drożdże selenowe na bazie 
nieaktywnych, suszonych drożdży 
piwnych i gorzelnianych połączonych 
z łatwoprzyswajalnym selenem 
organicznym.

Udziałowcy firmy „AS TRADE” są wieloletnimi uczestnikami procesów 
badawczych prowadzonych przez Instytuty Naukowe i Akademie na terenie  
Polski i Europy w tym PAN nad wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae 
oraz ich kompozycji w żywieniu zwierząt.

Posiadamy certyfikaty  
zgodne z normami  

ISO 9001, ISO 22000  
oraz GMP+

Wszystkie produkty z grupy 
AGROYEAST posiadają status  

NON GMO

P.T.H. AS TRADE 
ul. Kutnowska 27, 99-340 Krośniewice 
tel. kom. + 48 535 677 282 www.agroyeast.pl

Szczegółowe informacje oraz próbki produktów są dostępne na życzenie Klientów po kontakcie z nami.

Fot. 1.  
Szybka utrata 

masy i spalanie 
tłuszczowych 

rezerw 
energetycznych 

jest jednym 
z objawów 

towarzyszących 
ketozie 

[fot. E. Januś]
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     Naj częst szą po sta cią ke to zy wy -

stę pu ją cą w sta dach krów jest ke to -

za pier wot na, któ ra za zwy czaj wy -

stę pu je ja ko ke to za sub kli nicz na 

(40-60% krów w sta dzie, pod czas 

gdy ke to zę kli nicz ną dia gno zu je się 

z czę sto tli wo ścią 2-15%). Wy stę pu je 

ona zwy kle po mię dzy 3. a 6. ty go -

dniem lak ta cji i wy ni ka z za chwia nia 

rów no wa gi po mię dzy za po trze bo wa -

niem na ener gię nie zbęd ną do pro -

duk cji mle ka, a moż li wo ścią po bra -

nia jej w pa szy (ujem ny bi lans ener -

ge tycz ny). Pro wa dzi to do zu ży wa -

nia tłusz czu zgro ma dzo ne go w or -

ga ni zmie (na si lo na li po li za) i wzro stu 

stę że nia wol nych kwa sów tłusz czo -

wych. Uwal nia ne w nad mia rze z tkan -

ki tłusz czo wej wol ne kwa sy tłusz -

czo we (WKT) i po wsta ją cy z nich ace -

ty lo -CoA są pre kur so ra mi do two -

rze nia związ ków ke to no wych (β-hy -

drok sy ma ślan, kwas ace to oc to wy, 

ace ton). W wa run kach pra wi dło wej 

prze mia ny wę glo wo da no wo -tłusz -

czo wej po wsta ją cy w wą tro bie ace -

ty lo -CoA ule ga pra wie w ca ło ści utle -

nie niu do CO2 i H2O z wy zwo le niem 

znacz nej ilo ści ener gii po trzeb nej dla 

or ga ni zmu. W wa run kach ujem ne go 

bi lan su ener ge tycz ne go, ze wzglę -

du na nie do bór kwa su szcza wio oc -

to we go po cho dzą ce go z glu ko zy, 

ace ty lo -CoA jest kie ro wa ny do cy klu 

HMG, w któ rym syn te ty zo wa ne są 

związ ki ke to no we. Syn te za ta osią -

ga roz mia ry prze kra cza ją ce moż li -

wo ści zu ży cia związ ków ke to no wych 

przez tkan ki po za wą tro bo we. Ich 

obec ność stwier dza się we krwi, mo -

czu, mle ku i wy dy cha nym po wie trzu. 

Ich wy da la nie jesz cze bar dziej po -

głę bia de fi cyt ener ge tycz ny. Wy so -

kie stę że nie WKT sprzy ja tak że gro -

ma dze niu się tłusz czu w wą tro bie, 

cze go na stęp stwem jest stłusz cze -

nie wą tro by. 

     Ke to za wtór na po ja wia się wsku -

tek słab sze go za opa trze nia w ener -

gię, bę dą ce go na stęp stwem cho rób 

po wo du ją cych nie przyj mo wa nie wy -

star cza ją cej ilo ści po kar mu. Scho -

rze nia mi naj czę ściej wy stę pu ją cy mi 

u krów wy so ko pro duk cyj nych po wo -
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Fot. 2. Skuteczną metodą zapobiegania ketozie u krów jest unikanie 
nadmiernego ich otłuszczenia w okresie zasuszenia [fot. E. Januś]

Tab. 1. Występowanie ciał ketonowych w moczu krów w pierwszych trzech miesiącach laktacji w zależności 
od kondycji krów przy wycieleniu (badania własne; oznaczenie ciał ketonowych wykonano przy użyciu testu paskowego)

Kondycja przy 
wycieleniu (pkt BCS)

Wyniki testu na obecność ciał ketonowych w moczu – liczba i % prób

ujemny wątpliwy dodatni silnie dodatni

liczba % liczba % liczba % liczba %

do 2,5   40 85,1   4   8,5 2   4,3   1   2,1

3,0-3,5 146 63,7 54 23,6 24 10,5   5   2,2

>3,5 120 59,1 38 18,7 24 11,8 21 10,4
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du ją cy mi zmniej sze nie ape ty tu są: 

prze miesz cze nie tra wień ca, za pa le -

nia wy mion, za pa le nia ma ci cy, za le -

ga nie po po ro do we i wszel kie go ro -

dza ju nie straw no ści. Me cha nizm po -

wsta wa nia ke to zy to wa rzy szą cej tym 

za bu rze niom jest ta ki, jak w ke to zie 

pier wot nej. 

     Ke to za po kar mo wa wy stę pu je sto -

sun ko wo rzad ko oraz nie za leż nie od 

okre su lak ta cji i wie ku zwie rząt. 

W swo jej pa to ge ne zie nie jest po łą -

czo na z de fi cy tem ener ge tycz nym, 

lecz ze spo ży wa niem po kar mu za -

wie ra ją ce go np. kwas ma sło wy za -

war ty w ze psu tych ki szon kach, czy 

pasz za wie ra ją cych nad miar ła two -

straw nych wę glo wo da nów (np. ki -

szon ka z bu ra ków, me la sa). 

Rozpoznanie ketozy, 
jej leczenie i profilaktyka 

Ob ja wy kli nicz ne cho ro by są po cząt -

ko wo trud no za uwa żal ne i nie jed no -

znacz ne. W okre sie po po ro do wym 

do kil ku ty go dni po wy cie le niu mo że 

wy stą pić brak ape ty tu, za par cia, śluz 

w ka le, wi docz ne chud nię cie (fot. 1), 

zmniej sze nie ilo ści od da wa ne go mle -

ka (3-5 kg dzien nie). W mia rę za -

awan so wa nia cho ro by po ja wia ją się 

ko lej ne ob ja wy: za pach ace to nu 

z noz drzy i ja my ust nej, mo gą po ja -

wić się ob ja wy ner wo we, chwiej ność 

cho du, krę ce nie się wko ło, ob ja wy 

sza łu, ry cze nie, par cie do przo du, 

chwy ta nie zę ba mi za sprzę ty w obo -

rze. W mo czu i w mle ku po ja wia ją 

się w znacz nej ilo ści cia ła ke to no -

we, ła two wy kry wal ne te re no wy mi 

te sta mi, któ rych wy ko na nie zaj mu je 

kil ka do kil ku na stu mi nut. Kro wy cho -

re na ke to zę ma ją zwy kle pod wyż -

szo ny po ziom tłusz czu w mle ku i wy -

so ki sto su nek tłusz czu do biał ka, 

jed nak dia gno zo wa nie ke to zy wy -

łącz nie na tej pod sta wie jest dość 

wąt pli we. 

     Roz wo jo wi ke to zy pier wot nej za -

po bie ga wła ści we przy go to wa nie 

krów do lak ta cji, a zwłasz cza uni ka -

nie ich nad mier ne go otłusz cze nia 

(fot. 2). Istot nym na rzę dziem słu żą -

cym do kon tro li ja ko ści ży wie nia krów 

w sta dzie jest oce na kon dy cji zwie -

rząt w pię cio punk to wej ska li BCS 

(Bo dy Con di tion Sco ring). Praw do -

po do bień stwo wy stą pie nia scho rze -

nia wzra sta u krów, u któ rych przed 

wy cie le niem kon dy cję oce nio no na 

po nad 3,5 pkt (tab. 1). Na ke to zę 

rzad ko za pa da ją kro wy utrzy my wa -

ne we wła ści wej kon dy cji oraz przy -

zwy cza jo ne w okre sie za su sze nia do 

po bie ra nia i tra wie nia pasz skar mia -

nych po wy cie le niu.  

     Pro fi lak ty ka ke to zy po le ga przede 

wszyst kim na utrzy ma niu do bre go 

ape ty tu kro wy przed po ro dem 

i w pierw szych ty go dniach lak ta cji, 

wła ści wym bi lan so wa niu daw ki po -

kar mo wej i po da wa niu naj lep szej ja -

ko ści i sma ko wi to ści pasz. Uza sad -

nio ne jest rów nież sto so wa nie 

w pierw szych ty go dniach po wy cie -

le niu do dat ków zmniej sza ją cych skut -

ki ujem ne go bi lan su ener ge tycz ne -

go (gli kol pro py le no wy, pro pio nian 

so du, bio gli ce ry na). Związ ki ener ge -

tycz ne wy ko rzy stu je się rów nież w le -

cze niu, po da jąc je do ust nie np. w po -

sta ci gli ko lu lub do żyl nie, po da jąc 

glu ko zę. Dla lep sze go ape ty tu war -

to też sto so wać do da tek droż dży 

w pa szach oraz włą czyć do daw ki 

po kar mo wej wi ta mi ny gru py B, me -

tio ni nę, nia cy nę oraz na tu ral ne sub -

stan cje o dzia ła niu ochron nym na 

wą tro bę za war te w ro śli nach lecz ni -

czych (np. ostro pest pla mi sty, kar -

czoch). Ke to za po kar mo wa nie wy -

ma ga le cze nia i ustę pu je po usu nię -

ciu z daw ki po kar mo wej nie wła ści -

wej pa szy. 

     Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców By -

dła pro wa dzi mo ni to ring ke to zy ca -

łej po pu la cji krów mlecz nych ob ję -

tych oce ną użyt ko wo ści. Za gro że -

nie sta da sub kli nicz ną ke to zą jest 

oce nia ne w opar ciu o licz bę krów, 

któ re zi den ty fi ko wa no ja ko po dej -

rza ne o sub kli nicz ną ke to zę (i ozna -

czo no sym bo lem K!). Gdy przy pusz -

czal na fre kwen cja sub kli nicz nej ke -

to zy w sta dzie (czy li udział krów, 

u któ rych wy stą pi ło to scho rze nie) 

prze kra cza 10%, w ra por cie wy ni ko -

wym RW-1 uka zu je się ko mu ni kat 

„UWAGA: sta do za gro żo ne sub kli -

nicz ną ke to zą”. W przy pad ku fre -

kwen cji prze kra cza ją cej 20% in for -

ma cja w RW-1 zmie nia się na „UWAGA: 

sta do sil nie za gro żo ne subkliniczną 
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ke to zą”. Na to miast uszcze gó ło wio -

ne in for ma cje od no śnie wy stę po wa -

nia sub kli nicz nej ke to zy w da nym 

sta dzie po da wa ne są w no wym ra -

por cie wy ni ko wym RW-11. 

Stłuszczenie wątroby 
– czynniki ryzyka, 
rozpoznanie 
i zapobieganie  
Na si lo na lub prze dłu żo na li po li za 

i upo śle dze nie me cha ni zmów wa -

run ku ją cych trans port WKT z wą -

tro by do krwi pro wa dzi do stłusz -

cze nia wą tro by (li pi do zy). Scho rze -

nie to bar dzo przy po mi na ke to zę. 

Nie kon tro lo wa ne uwal nia nie kwa -

sów tłusz czo wych z tka nek w sta -

nie nie do bo ru ener ge tycz ne go pro -

wa dzi do ich od kła da nia w ko mór -

kach wą tro bo wych w po sta ci trój -

gli ce ry dów. Pro wa dzi to do zwy rod -

nie nia tkan ki wą tro bo wej i upo śle -

dze nia jej funk cji. Za bu rze nia w funk -

cjo no wa niu wą tro by pro wa dzą do 

po gor sze nia ogól ne go sta nu zdro -

wia zwie rząt i ob ni że nia od por no -

ści or ga ni zmu na cho ro by za kaź ne 

(upo śle dze nie syn te zy bia łek od -

por no ścio wych), w tym na in fek cje 

gru czo łu mle ko we go. Cho ro ba uspo -

sa bia tak że do za pa leń ma ci cy, płuc 

oraz sprzy ja wy stę po wa niu in nych 

za bu rzeń me ta bo licz nych i płod no -

ści. Jest czyn ni kiem, któ ry zwięk -

sza od se tek bra ko wań w sta dach 

by dła mlecz ne go. Sub kli nicz na po -

stać syn dro mu stłusz czo nej wą tro -

by u krów mlecz nych wpły wa na 

wzrost od set ka cie ląt z nie do bo -

rem od por no ści sia ro wej. To wa rzy -

szy te mu wzrost wy stę po wa nia za -

bu rzeń prze wo du po kar mo we go 

z ob ja wa mi bie gun ki oraz wol niej -

sze przy ro sty cie ląt w cią gu pierw -

szych czte rech ty go dni ży cia. 

     Scho rze nie ob ser wu je się naj -

czę ściej w pierw szych ty go dniach 

po ocie le niu. Do czyn ni ków sprzy ja -

ją cych roz wo jo wi stłusz cze nia wą -

tro by za li cza się na głe ogra ni cze nie 

ilo ści po da wa nej pa szy lub jej zmia -

ny. Rów nież wszyst kie cho ro by lub 

sy tu acje po wo du ją ce zmniej sze nie 

ape ty tu, ta kie jak po ra że nie po po -

ro do we, ke to za, za pa le nia wy mie -

nia, ma ci cy, sil ny stres przy czy nia ją 

się do wy stą pie nia li pi do zy. Da ne li -

te ra tu ro we wska zu ją, że pra wie 15% 

krów wy so kom lecz nych wy ka zu je 

sil ny sto pień stłusz cze nia wą tro by, 

a u ok. 35% cho ro ba wy stę pu je ze 

śred nim stop niem na si le nia. Cho re 

kro wy gwał tow nie chud ną (w cza sie 

dwóch ty go dni BCS mo że ob ni żyć 

się z 4 do 2,5 punk tu), co jest szyb -

ko za uwa żal ne przez ho dow cę. Ob -

ser wu je się wy raź ne zmniej sze nie 

ape ty tu, oso wia łość, częst sze niż 

zwy kle le że nie i brak prze żu wa nia 

oraz zmia nę wy glą du ka łu, któ ry 

w krań co wych przy pad kach mo że 

mieć ja sne za bar wie nie i tłu sty cha -

rak ter. Opu ki wa nie i sil ne ob ma cy -

wa nie oko lic wą tro by wy wo łu ją 

u krów ob ja wy bó lo we. Po dob nie 

jak przy ke to zie mo gą wy stą pić ob -

ja wy ner wo we. W mo czu i mle ku te -

sta mi te re no wy mi stwier dza się pod -

wyż szo ny po ziom ciał ke to no wych. 

W cięż kich przy pad kach mo że dojść 

do śpiącz ki, a na stęp nie do śmier ci 

zwie rzę cia. 

     Wpro wa dze nie pro fi lak ty ki, opar -

tej przede wszyst kim na od po wied -

nim ży wie niu w okre sie oko ło po ro -

do wym, po ma ga ogra ni czyć ry zy ko 

wy stą pie nia ujem ne go bi lan su ener -

ge tycz ne go i po wią za nych z nim 

cho rób me ta bo licz nych, w tym li pi -

do zy wą tro by. Nie do pusz cza nie do 

nad mier ne go otłusz cze nia krów 

przed po ro dem jest pod sta wo wym 

środ kiem za po bie gaw czym, dla te -

go za le ca na jest sys te ma tycz na kon -

tro la ich kon dy cji. W okre sie oko ło -

po ro do wym i w pierw szych ty go -

dniach lak ta cji kro wom na le ży za -

pew nić do stęp do naj lep szej ja ko -

ści i sma ko wi to ści pasz oraz uni kać 

lub le czyć wszyst kie cho ro by, któ re 

mo gły by po wo do wać zmniej sze nie 

ape ty tu. Ogra ni cze niu pro ce sów mo -

bi li za cji tłusz czu sprzy ja po da wa nie 

in su li ny lub apli ko wa nie glu ko zy (do 

2,0 g glu ko zy/kg m.c./do bę). Moż na 

sto so wać rów nież pro pio nia ny, gli -

kol pro py le no wy, me tio ni nę. Ich dzia -

ła nie po le ga na do star cza niu ener -

gii, a jed no cze śnie pro wa dzi do 

zwięk sze nia po zio mu in su li ny w su -

ro wi cy. 

Kwasica żwacza 
(lactoacidoza)  

War tość pH pły nu żwa cza jest klu -

czo wym czyn ni kiem wła ści we go i sta -

bil ne go funk cjo no wa nia żwa cza 

i wpły wa na li czeb ność po pu la cji mi -

kro or ga ni zmów, a tak że na funk cje 

fi zjo lo gicz ne te go na rzą du, ta kie jak 

mo to ry ka i wchła nia nie. Nor ma fi zjo -

lo gicz na pH tre ści żwa cza mie ści się 

w prze dzia le 6,2-6,8. War tość pH 

pły nu żwa cza zmie nia się zna czą co 

w cią gu do by, a od chy le nia rzę du 

0,5-1,0 jed nost ki są uzna wa ne za po -

wszech ne. 

     W pierw szych dniach po wy cie -

le niu sta ra my się po kryć wzra sta ją -

ce po trze by ener ge tycz ne krów po -

przez zwięk sza nie daw ki pasz tre -

ści wych. W wy ni ku gwał tow nej fer -

men ta cji ta kiej pa szy do cho dzi do 

in ten syw ne go wzro stu bak te rii amy -

lo li tycz nych, cze go na stęp stwem jest 

nad mier na pro duk cja lot nych kwa -

sów tłusz czo wych (LKT) oraz kwa su 

mle ko we go, któ rych żwacz nie jest 

w sta nie wchło nąć. Sy tu acja ta pro -

wa dzi do spad ku pH tre ści żwa cza 

i w kon se kwen cji do zmia ny pro fi lu 

je go mi kro flo ry, w któ rym bak te rie 

amy lo li tycz ne oraz wy ko rzy stu ją ce 

cu kier, np. Strep to coc cus bo vis, uzy -

sku ją prze wa gę nad bak te ria mi ce -

lu lo li tycz ny mi i pier wot nia ka mi. 
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     Gwał tow ny spa dek pH w żwa czu 

pro wa dzi do wy stą pie nia ostrej po -

sta ci kwa si cy. U pod ło ża tej po sta ci 

kwa si cy le ży wzrost kon cen tra cji kwa -

su ma sło we go, któ ry jest efek tem 

nie wy star cza ją cej kon ku ren cji po -

mię dzy więk szo ścią bak te rii żwa czo -

wych a bak te ria mi pro du ku ją cy mi 

kwas mle ko wy (Strep to coc cus bo -

vis). Za pH gra nicz ne dla ostrej kwa -

si cy przyj mu je się war tość 5,0. Jej 

kli nicz ne ob ja wy obej mu ją cał ko wi -

te za prze sta nie po bie ra nia pa szy, bó -

le mo rzy sko we, wzrost czę sto ści ak -

cji ser ca prze kra cza ją cy 180 ude rzeń 

na mi nu tę (ta chy kar dia), sła be tęt no, 

przy spie szo ny od dech, bie gun ka, 

sen ność, le targ, aż do śmier ci zwie -

rzę cia w cią gu 24-48 go dzin. Aby 

za ha mo wać kli nicz ną kwa si cę, nie -

zbęd na jest in ter wen cja le kar ska. 

     Dru ga, czę ściej spo ty ka na po stać 

kwa si cy – kwa si ca pod kli nicz na (prze -

wle kła; SARA – sub a cu te ru mi nal 

aci do sis) jest po wszech na i cha rak -

te ry zu je się po wta rza ją cy mi się okre -

sa mi ob ni żo ne go pH. W prze ci wień -

stwie do kwa si cy ostrej, w przy pad -

ku kwa si cy pod kli nicz nej po każ dym 

okre sie ob ni że nia war to ści pH, wra -

ca ono do norm fi zjo lo gicz nych. Te 

okre sy umiar ko wa ne go ob ni że nia pH 

trwa ją za zwy czaj od kil ku mi nut do 

kil ku go dzin. W tym przy pad ku kwas 

mle ko wy nie jest aku mu lo wa ny 

w żwa czu i nie po wo du je gwał tow -

ne go ob ni że nia pH, a spa dek pH 

jest spo wo do wa ny przez gro ma dzą -

ce się w żwa czu lot ne kwa sy tłusz -

czo we (octo wy, pro pio no wy i ma sło -

wy). War to ści gra nicz ne pH w przy -

pad ku kwa si cy pod kli nicz nej nie są 

jed no znacz nie okre ślo ne. Kon se -

kwen cja mi pod kli nicz nej kwa si cy są 

m.in. ogra ni czo ne tra wie nie włók na, 

zmniej szo ne spo ży cie pa szy oraz 

bie gun ka. W prze bie gu cho ro by ob -

ser wu je się ob ni żo ny pro cent tłusz -

czu (<3,5) oraz sto su nek biał ka do 

tłusz czu (>0,9). Bar dzo czę sto wy -

stę pu ją tak że pro ble my z koń czy na -

mi, ta kie jak ku la wi zny czy rop nie ra -

cic. Ob ja wy te są za zwy czaj nie swo -

iste i od da lo ne w cza sie od wy stą -

pie nia sa mej cho ro by, dla te go pa ra -

me try pH żwa cza są je dy nym wia ry -

god nym na rzę dziem do zdia gno zo -

wa nia pod kli nicz nej kwa si cy. 

     Kwa si ca sta no wi po waż ny pro -

blem eko no micz ny w ho dow li by dła. 

W za leż no ści od stop nia za awan so -

wa nia kwa si cy mo że dojść do uszko -

dze nia na błon ka ścian żwa cza ( je go 

ko mór ki nie są chro nio ne przez śluz, 

dla te go są wraż li we na che micz ne 

uszko dze nia przez kwa sy na wet przez 

krót ki okres trwa nia kwa si cy pod kli -

nicz nej), za bu rzeń w prze żu wa niu 

i mo to ry ce żwa cza, wy raź ne go ogra -

ni cze nia po bie ra nia s.m. daw ki, dys -

funk cji wą tro by, za pa le nia war stwy 

twór czej ro gu ko py to we go, tzw. 
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ochwa tu by dła, ob ni że nia od por no -

ści i in nych za kłó ceń me ta bo li zmu 

w or ga ni zmie, spad ku mlecz no ści 

i zmniej sze nia za war to ści tłusz czu 

w mle ku. Przy kwa si cy kli nicz nej 

stwier dza się rów nież przy pad ki 

śmier tel ne. Cho ro ba wy stę pu ją ca 

u krów ciel nych do pro wa dza do po -

ja wie nia się kwa si cy u pło du, a cie -

lę ta po uro dze niu mo gą tak że wy -

ka zy wać ob ja wy cho ro bo we. Ma ją 

za zwy czaj ni ską ma sę uro dze nio -

wą, wy stę pu je u nich bie gun ka, któ -

ra zwięk sza ich śmier tel ność. Kwa -

si ca wpły wa na ja kość sia ry i mle ka, 

po spo ży ciu któ rych cie lę ta wy ka -

zu ją ob ja wy od wod nie nia na sku -

tek wzro stu osmo mo lar no ści so ku 

żo łąd ko we go. Sta ny za pal ne wy mie -

nia i ma ci cy, wy stę pu ją ce u krów 

z kwa si cą, mo gą być przy czy ną za -

ka żeń cie ląt bak te ria mi cho ro bo -

twór czy mi. 

     W za po bie ga niu kwa si cy istot ne 

zna cze nie ma ogra ni cze nie skar mia -

nia pasz za wie ra ją cych ła two fer -

men tu ją ce wę glo wo da ny (ziar na zbóż, 

ziem nia ki, bu ra ki, me la sa, owo ce, 

wy pa sa nie na ścier ni skach, na któ -

rych po zo sta ło du żo ziar na). Istot ne 

zna cze nie ma rów nież pro por cja pasz 

ob ję to ścio wych do tre ści wych w daw -

ce (pa sze tre ści we ogra ni cza ją se -

kre cję śli ny, ła two fer men tu ją i za -

kwa sza ją żwacz) i za pew nie nie wła -

ści wej struk tu ry pasz ob ję to ścio wych, 

w któ rej 15-20% po win ny sta no wić 

cząst ki o dłu go ści po wy żej 4 cm. 

Od po wied niej dłu go ści cząst ki pasz 

ob ję to ścio wych draż nią fi zycz nie ścia -

ny przed żo łąd ków, wy mu sza jąc ich 

mo to ry kę, od ruch prze żu wa nia oraz 

wy dzie la nia śli ny, bu fo ru ją cej śro do -

wi sko żwa cza. Po da wa nie pasz tre -

ści wych w for mie gnie cio nej, a nie 

mie lo nej zmniej sza szyb kość roz kła -

du za war tej w nich skro bi. Za le ca 

się sto so wa nie zbóż, któ rych skro -

bia w mniej szym stop niu ule ga de -

gra da cji w żwa czu, np. gnie cio ne 

ziar no ku ku ry dzy oraz za stą pie nie 

czę ści pasz zbo żo wych do dat kiem 

tłusz czu chro nio ne go. Na le ży dą żyć 

do za pew nie nia płyn ne go przej ścia 

z ży wie nia krów w okre sie za su sze -

nia na ży wie nie w okre sie lak ta cji 

po przez stop nio we zwięk sza nie daw -

ki pa szy tre ści wej.  

     W ce lach pro fi lak tycz nych za le -

ca się rów nież sto so wa nie do dat -

ków o wła ści wo ściach bu fo ru ją cych 

i al ka li zu ją cych. Za li cza się do nich 

m.in. kwa śny dwu wę glan so du oraz 

tle nek ma gne zu, któ re moż na po -

da wać od dziel nie lub ra zem w sto -

sun ku 3 : 1 w ilo ści 150-200 g/sztu -

kę dzien nie. Dru gą gru pę do dat ków 

sta no wią pre pa ra ty za wie ra ją ce droż -

dże. Naj bar dziej sku tecz ne w sta bi -

li za cji tre ści żwa cza, ale jed no cze -

śnie kosz tow ne, są pro duk ty za wie -

ra ją ce ży we kul tu ry droż dży, bo -

wiem po wo du ją wzrost licz by bak -

te rii ce lu lo li tycz nych na wet do 50%. 

Do dat ko wo droż dże są cen nym źró -

dłem wi ta min, głów nie z gru py B, 

nie któ rych ami no kwa sów (głów nie 

li zy ny), kwa sów or ga nicz nych i mi -

kro ele men tów. Obie cu ją ce jest rów -

nież sto so wa nie do dat ków pa szo -

wych za wie ra ją cych bak te rie wią żą -

ce mle cza ny, pier wot nia ki wy ko rzy -

stu ją ce skro bię oraz związ ki ogra ni -

cza ją ce wzrost bak te rii kwa su mle -

ko we go. 

     War to pod kre ślić, że po szcze gól -

ne kro wy wy ka zu ją ogrom ne zróż ni -

co wa nie, je śli cho dzi o za pa dal ność 

na pod kli nicz ną kwa si cę, na wet gdy 

są tak sa mo ży wio ne. Jest to naj -

praw do po dob niej zwią za ne z wie lo -

ma czyn ni ka mi osob ni czy mi, ta ki mi 

jak np. tem po po bie ra nia pa szy, sor -

to wa nie pa szy, ilość wy dzie la nej śli -

ny i wcze śniej sze przy pad ki za cho -

ro wa nia na kwa si cę. ■
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Wy mier nym wskaź ni kiem opła cal no -

ści pro duk cji mle ka jest uzy ska nie 

jed ne go cie lę cia od kro wy w cią gu 

ro ku. Moż na to uzy skać je dy nie w przy -

pad ku ra cjo nal ne go za rzą dza nia płod -

no ścią w sta dzie. Uzy ski wa nie opty -

mal nych wskaź ni ków roz ro du jest 

uwa run ko wa ne róż ny mi czyn ni ka mi. 

W pierw szej ko lej no ści na le ży wy mie -

nić ży wie nie, spraw ne za rzą dza nie 

sta dem, sta tus zdro wot ny zwie rząt 

oraz „czyn nik ludz ki”, prze ja wia ją cy 

się w re la cjach zwie rzę – czło wiek. 

Za rzą dza nie za tem roz ro dem wy ma -

ga od ho dow cy umie jęt no ści świa do -

me go ob ser wo wa nia i re ago wa nia na 

sy gna ły ma ni fe sto wa ne przez zwie -

rzę ta oraz ana li zo wa nia wskaź ni ków 

płod no ści w po wią za niu z ży wie niem 

i osią ga ny mi wy ni ka mi pro duk cyj ny -

mi. Waż ną umie jęt no ścią jest wy cią -

ga nie na tej pod sta wie obiek tyw nych 

i traf nych wnio sków oraz pod ję cie 

wła ści wych dzia łań. 

      Aby moż na by ło efek tyw nie za rzą -

dzać roz ro dem krów, na le ży naj pierw 

rze tel nie do ko nać oce ny pod sta wo -

wych wskaź ni ków roz ro du ist nie ją cych 

w sta dzie, do któ rych na le żą: 

● Okres mię dzy wy cie le nio wy (OMW) 

Jest to licz ba dni mię dzy ko lej ny mi 

ocie le nia mi. Do ty czy krów roz po czy -

na ją cych dru gą lak ta cję i star szych. 

Za opty mal ną dłu gość te go okre su 

uwa ża się 340-380 dni. Prze dłu ża -

nie go u krów wy so ko wy daj nych 

po zwa la wpraw dzie na lep sze wy -

ko rzy sta nie po ten cja łu pro duk cyj ne -

go, lecz po cią ga za so bą tak że pew -

ne skut ki ujem ne, zwią za ne z za su -

sza niem krów przy sto sun ko wo wy -

so kiej wy daj no ści mle ka i po ja wia -

ją cy mi się za bu rze nia mi w roz ro dzie. 

Nie po żą da ne jest rów nież zbyt wcze -

sne una sie nia nie krów, przy pa da ją -

ce w okre sie szczy to wej wy daj no ści 

mle ka, któ ra z re gu ły jest zwią za na 

z ujem nym bi lan sem ener ge tycz nym 

w or ga ni zmach krów i mo że utrud -

niać za płod nie nie oraz im plan ta cję 

za rod ka w ma ci cy.  

 

● Okres mię dzy cią żo wy (OMC) 

Mie rzy się go licz bą dni od wy cie le -

nia do na stęp ne go sku tecz ne go po -

kry cia. W prak ty ce okres ten dzie li 
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rozród

Ob ser wo wa ny w ostat nich la tach ogrom ny po stęp w wy daj no ści mle ka 

od krów spo wo do wał jed no cze śnie wy stą pie nie wie lu nie ko rzyst nych 

zmian, prze ja wia ją cych się m.in. w po gor sze niu płod no ści. We dług 

sza cun ków, w ho dow li by dła PHF, za bu rze nia wy stę pu ją ce w roz ro dzie 

są przy czy ną bra ko wa nia 40% krów w sto sun ku do cał ko wi tej licz by 

zwie rząt usu wa nych ze sta da. Wskaź nik ten prze wyż sza od se tek eli mi -

na cji krów z po wo du ma sti tis i ku la wizn.

Zarządzanie rozrodem  
krów mlecznych

Jó zef Krzy żew ski 
In sty tut Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt  
Pol skiej Aka de mii Na uk w Ja strzęb cu
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się na dwie czę ści, tj. licz bę dni od 

po ro du do pierw szej in se mi na cji, 

czy li okres prze sto ju po po ro do we go 

(PP) oraz okres usłu gi (OU), obej mu -

ją cy licz bę dni od pierw szej in se mi -

na cji do sku tecz ne go za cie le nia. We -

dług ak tu al nych po glą dów dłu gość 

OMC po win na mie ścić się w prze -

dzia le 60-90 dni.  

 

● Prze stój po po ro do wy (PP) 

Li czy się go od po ro du do pierw szej in -

se mi na cji. Za opty mal ną dłu gość te go 

okre su uwa ża się oko ło 60 dni. W tym 

cza sie na stę pu je in wo lu cja ma ci cy.  

 

● Okres mię dzy in se mi na cja mi (OMI) 

Je śli okres ten trwa oko ło 30 dni, 

mo że to świad czyć o trud no ściach 

zwią za nych z za gnież dże niem za rod -

ka w ma ci cy lub o wcze snych po ro -

nie niach.  

 

● Za pład nial ność (Z) 

Jest mie rzo na od set kiem krów ciel -

nych po pierw szej in se mi na cji. W wa -

run kach prak tycz nych wskaź nik za -

pład nial no ści na po zio mie 60% uwa -

ża się za do bry.  

 

● Wskaź nik cią ży (WC) 

In for mu je ho dow cę, na ile krów w sta -

dzie przy pa da jed na cią ża. W ide al -

nych wa run kach wskaź nik ten po wi -

nien wy no sić 1, jed nak że w prak ty -

ce wy so kość te go wskaź ni ka kształ -

tu je się na po zio mie 1,6. Ozna cza 

to, że po pierw szym za bie gu in se -

mi na cyj nym wskaź nik za cie leń u pier -

wia stek po wi nien wy no sić 65-70%, 

a u krów wie lo ró dek 50-60%.  

● Wskaź nik nie po wta rzal no ści rui 

(WNR) 

Okre śla pro cent krów, któ re po upły -

wie 60 dni od wy cie le nia nie po wtó -

rzy ły rui, co jest rów no znacz ne z ich 

ciel no ścią. Pra wi dło we war to ści te go 

wskaź ni ka dla ja łó wek po win ny wy -

no sić 30%, a dla wie lo ró dek 40-50%.  

 

● In deks in se mi na cji (II) 

Okre śla sto su nek licz by wszyst kich 

za bie gów in se mi na cyj nych wy ko na -

nych w sta dzie do licz by krów. Opty -

mal na war tość te go wskaź ni ka po win -

na mie ścić się w prze dzia le 1,7-2,0.  

 

     Istot nym pa ra me trem roz ro du jest 

pro cent wy bra ko wa nych krów z po -

wo du za bu rzeń w płod no ści (do 5%), 

od se tek po ro nień (do 3%), licz ba dni 

od po ro du do pierw sze go una sie -

nia nia (do 70 dni) oraz wiek pierw -

sze go ocie le nia ja łó wek (24-25 mie -

się cy). Jed ną z głów nych przy czyn 

nie po wo dzeń w roz ro dzie krów jest 

sku tecz ność wy kry wa nia rui, któ ra 

mo że mieć róż ne ob ja wy u po szcze -

gól nych krów w sta dzie (tab. 1).  

     Waż ne są rów nież symp to my fa -

zy przed ru jo wej, któ re cha rak te ry -

zu ją się: 

  wzmo żo ną po bu dli wo ścią i nie po -

ko jem (kro wy lu bią po ry ki wać); 
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Ob ja wy
Ze wnętrz ne ob ja wy rui

bar dzo wy raź ne śred nie sła be

Nie po kój bar dzo wy raź ny wy raź ny brak

Ry cze nie czę ste cza sem cza sem

Brak ape ty tu cza sem cza sem nie wy stę pu je

Ob ska ki wa nie in nych  

zwie rząt
za wsze za wsze cza sem

Wy gi na nie grzbie tu wy stę pu je wy stę pu je cza sem

Ob li zy wa nie sie bie  

i in nych zwie rząt
za wsze za wsze za wsze

Po zwa la nie na ob ska ki wa nie 

przez in ne zwie rzę ta  

(stoi w miej scu)

za wsze za wsze za wsze

Wy ciek z po chwy  

szkli ste go ślu zu

wy stę pu je  

ob fi cie

wy stę pu je  

śred nio

wy stę pu je  

sła bo

Obrzęk warg sro mo wych wy raź ny nie wy raź ny brak

Za czer wie nie nie wnę trza  

po chwy
wy raź ne nie wy raź ne brak

Ta b. 1. Ob ja wy rui u by dła (Mich nie wicz D. 2019)

NA SPRZEDAŻ 
Agro-Skandawa Sp. z o.o. (woj. warmińsko-mazurskie) sprzeda: 

jałówki cielne od 1 do 9 m-ca ciąży  
z TOPowej obory, z jednego stada, po najlepszych amerykańskich 
buhajach (dobór m.in. pod względem indeksu budowy wymienia). 

 
Stado z pełną profilaktyką m.in. zwierzęta objęte profilaktyką 

w kierunku IBR (szczepionką podwójnie delecyjną), zaszczepione 
w kierunku mastitis na tle: Stre. uberis, Staph. Aureus, E. coli.  

Cena: 10 tys. zł/szt. netto 

Kontakt: tel. kom. 661 990 557, 661 990 551
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  ob wą chi wa niem in nych krów; 

  skłon no ścią do ob ska ki wa nia in -

nych krów;  

  lek kim za czer wie nie niem i obrzmie -

niem warg sro mo wych; 

  wy dzie la niem z po chwy nie wiel -

kich ilo ści ślu zu; 

  zmniej sze niem ape ty tu i zwią za -

nej z nim wy daj no ści mle ka. 

 

     Bez po śred nie przy czy ny bra ku rui 

po po ro dzie spo wo do wa ne są nie ak -

tyw ny mi jaj ni ka mi w wy ni ku wy stę pu -

ją cych tor bie lo wa to ści, prze trwa łe go 

ciał ka żół te go (cor pus lu teum per si -

stens) oraz pę che rzy ka nie owu la cyj -

ne go. Ru je ci che są spo wo do wa ne 

naj czę ściej błę da mi ży wie nio wy mi, 

wy stę pu ją cą ku la wi zną oraz „ci chą 

ru ją fi zjo lo gicz ną”, wy stę pu ją cą zwy -

kle ja ko pierw sza ru ja po po ro dzie 

w 3-4 ty go dniu po ocie le niu.  

     Pod sta wo wą czyn no ścią przy wy -

kry wa niu rui jest ob ser wa cja krów, 

prze pro wa dza na czte ry ra zy na do -

bę, za każ dym ra zem po 20 mi nut. 

Ob ser wa cję ta ką na le ży pro wa dzić 

po za okre sa mi do ju. Ten spo sób mo -

ni to ro wa nia zwie rząt mo że być pro -

wa dzo ny w ma łych i śred niej wiel -

ko ści sta dach. Sku tecz ność tej me -

to dy okre śla się na po zio mie oko ło 

90%. Na to miast w sta dach więk szych, 

w obo rach wol no sta no wi sko wych, 

wpro wa dza się au to ma tycz ne sys te -

my mo ni to ro wa nia rui na pod sta wie 

ak tyw no ści zwie rząt. Do naj sku tecz -

niej szych me tod wy kry wa nia rui, 

oprócz ob ser wa cji pro wa dzo nej przez 

czło wie ka za li cza się: 

  sto so wa nie pe do me trów in sta lo -

wa nych na no gach krów – sku -

tecz ność 80-90%; bar dziej sku -

tecz ne w po rów na niu z pe do me -

tra mi są czuj ni ki za mo co wa ne wo -

kół szyi;  

  uży cie tzw. he atwa chu – ma łe go 

na daj ni ka ra dio we go, umiesz czo -

ne go u na sa dy ogo na, sy gna li zu -

ją ce go ob ska ki wa nie przez in ne 

kro wy – sku tecz ność 95%; 

  za sto so wa nie ka ma ru – po jem ni -

ka z tu szem umiesz czo ne go u na -

sa dy ogo na – sku tecz ność 90%; 

  po miar opor no ści ślu zu po chwo -

we go; 

  po miar tem pe ra tu ry cia ła kro wy 

i mle ka; 

  uży cie „prób ni ka”- bu ha ja nie zdol -

ne go do za płod nie nia. 

 

     Ru ja u krów trwa prze cięt nie 18 go -

dzin (wa ha nia od 4. do 24. go dzin). 

Opty mal nym ter mi nem una sie nia nia 

krów wie lo ró dek jest okres mię dzy 

12. a 18. go dzi ną, li cząc od za uwa żo -

nych pierw szych ob ja wów rui. Ja łów -

ki po win ny być una sie nia ne 2 go dzi -

ny wcze śniej. W ce lu zwięk sze nia 

sku tecz no ści in se mi na cji w nie któ -

rych przy pad kach, po upły wie 12-24 

go dzin po pierw szym za bie gu in se -

mi na cyj nym, w okre sie trwa nia tej 

sa mej rui, sto su je się tzw. re in se mi -

na cję. In se mi no wać na le ży tyl ko na -

sie niem, w któ rym plem ni ki po ru -

sza ją się ru chem po stę po wym.  

Metody rozrodu 

W nie któ rych przy pad kach sto su je 

się syn chro ni za cję rui, aby moż na 

by ło una sie niać kro wy w przy bli żo -

nym cza sie. Pro gra my syn chro ni zu -

ją ce ru ję opar te są na po da wa niu 

pre pa ra tów hor mo nal nych i wi ta mi -

no wych (wit. A i se len). Do syn chro -

ni za cji rui sto su je się pro sta glan dy -

ny, pro ge sta ge ny i go na do tro pi ny. 

Do in nych, no wo cze snych me tod or -

ga ni za cji roz ro du, na le żą sto so wa -

nie na sie nia sek so wa ne go i trans fer 

za rod ków. Sku tecz ność trans fe ru za -

rod ków sza cu je się na po zio mie oko -

ło 60%. Tech ni ka ta wy ma ga do bre -

go przy go to wa nia krów, pre cy zyj nie 

zbi lan so wa ne go ży wie nia oraz do -

bre go sta tu su zdro wot ne go bior czyń 

i daw czyń. Na sie nie sek so wa ne jest 

sto so wa ne co raz czę ściej, wy ma ga 

jed nak do sko na łe go przy go to wa nia 

krów do roz ro du, po le ga ją ce go na 

pre cy zyj nym okre śle niu mo men tu 

wy stę po wa nia owu la cji oraz po pra -

wy tech ni ki wy ko ny wa nia za bie gu. 

     War to rów nież roz wa żyć moż li -

wość za sto so wa nia na sie nia Sper -

mvi tal w że lu. Idea ta po le ga na wy -

dłu że niu ży cia plem ni ków po in se -

mi na cji. Plem ni ki przed krio kon ser -

wa cją są unie ru cha mia ne w na tu -

ral nej sub stan cji o kon sy sten cji że -

lu. Za bieg ten po zwa la na za cho -

wa nie ich ener gii i umoż li wia kon -

tro lo wa ne uwal nia nie plem ni ków 

w ma ci cy przez dłuż szy czas po in -

se mi na cji. Mo ment in se mi na cji ma 

mniej kry tycz ne zna cze nie w od nie -

sie niu do wy stę pu ją cej owu la cji, po -

nie waż ży wot ność plem ni ków w ta -

kim na sie niu jest prze dłu żo na do 48 

go dzin. Dzię ki sto so wa niu ta kie go 

na sie nia moż na czę ścio wo ogra ni -

czyć wy ko ny wa nie in se mi na cji pod -

czas week en dów i świąt.  
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Kondycja krów 

Waż nym na rzę dziem w rę kach ho -

dow cy jest utrzy my wa nie kon dy cji 

cia ła krów na od po wied nim po zio -

mie i jej oce na w 5. punk to wej ska li 

BCS. Szcze gól nie za gro żo ne są kro -

wy utrzy my wa ne w zbyt wy so kiej 

kon dy cji cia ła (po wy żej 3,5 p-tu BCS). 

Zwięk sza to ry zy ko wy stę po wa nia 

cięż kich po ro dów, za trzy my wa nia ło -

ży ska po po ro dzie i pro ble mów zwią -

za nych z po kry ciem po po ro dzie. 

     Sku tecz ną kon tro lę roz ro du mo -

że w znacz nym stop niu uła twić pro -

wa dze nie ka len da rza ru jo we go. Jest 

on czę sto ofe ro wa ny gra tis przez 

róż ne fir my pa szo we i ho dow la ne.  

     Na le ży bar dzo wy raź nie pod kre -

ślić, że na funk cje roz rod cze u by dła 

naj więk szy wpływ ma ży wie nie (tab. 2).  

     Wy bra ne skład ni ki die ty lub ich 

gru py za po śred nic twem pod wzgó -

rza i przy sad ki mó zgo wej wpły wa ją 

na wzrost pę che rzy ków jaj ni ko wych, 

funk cjo no wa nie ciał ka żół te go, ja -

kość oocy tów i śro do wi sko ma ci cy, 

de cy du ją ce o sku tecz no ści im plan -

ta cji za rod ków. W przy pad ku nie do -

sta tecz ne go po kry cia za po trze bo -

wa nia kro wy na ener gię, ru ja mo że 

nie wy stę po wać w ogó le, po nie waż 

nie czyn ne są jaj ni ki (są ma łe, gład -

kie bez wy czu wal nych pę che rzy ków) 

oraz jest ni ski po ziom pro ge ste ro nu 

we krwi. Wy stę pu ją cy de fi cyt ener -

gii w okre sie oko ło po ro do wym mo -

że być przy czy ną wy stę po wa nia ci -

chych rui bez ma ni fe sto wa nia ob ja -

wów ze wnętrz nych. W sy tu acji ist -

nie ją ce go de fi cy tu ener ge tycz ne go, 

bar dzo czę sto do cho dzi do wy stę -

po wa nia cho rób me ta bo licz nych, 

głów nie ke to zy. W ta kim przy pad ku 

są za bu rze nia w funk cjo no wa niu wą -

tro by, któ ra pro du ku je zbyt ma ło 

cho le ste ro lu, nie zbęd ne go do wy -

twa rza nia hor mo nów płcio wych, tzw. 

es tro ge nów.  

Deficyt energetyczny 

Do wy stę po wa nia de fi cy tu ener ge -

tycz ne go w or ga ni zmie krów czę sto 

do cho dzi w okre sie oko ło po ro do -

wym. Jest to zwią za ne z po bie ra -

niem nie do sta tecz nej ilo ści pa szy 

w wy ni ku zmniej sze nia ape ty tu zwie -

rząt. Dla te go waż ne jest po da wa nie 

w daw ce pasz, cha rak te ry zu ją cych się 

wy so ką za war to ścią ener gii. Do zmniej -

sze nia de fi cy tu ener ge tycz ne go mo -

że w istot ny spo sób przy czy nić się 

sto so wa nie do dat ków wy so ko ener -

ge tycz nych, nie po wo du ją cych za kwa -

sze nia śro do wi ska żwa cza. Na le żą do 

nich: gli kol pro py le no wy, gli ce ry na, 

pro pio nian wap nia i so du. Aby unik -

nąć za bu rzeń w roz ro dzie, zwią za -

nych z wy stę po wa niem ujem ne go bi -

lan su ener ge tycz ne go na le ży: 

  sty mu lo wać ilość po bie ra nej pa -

szy po ocie le niu po przez od po -

wied nie ży wie nie w okre sie trzech 

ostat nich ty go dni cią ży, sto su jąc 

do da tek pa szy tre ści wej, roz po -

czy na jąc od 1 kg na szt/dz na 3 ty -

go dnie przed spo dzie wa nym ocie -

le niem a koń cząc na 3 kg w ostat -

nim ty go dniu przed po ro dem; 

  zwięk szyć kon cen tra cję ener gii 

w daw ce po przez zwięk sze nie 

udzia łu ki szon ki z ku ku ry dzy oraz 

sto so wać do dat ki tłusz czo we w po -

sta ci ca łych na sion rze pa ku oraz 

tłusz czu chro nio ne go; 

  po bu dzać łak nie nie krów po przez 

po da wa nie sma ko wi tych kom po -

nen tów, za wie ra ją cych jed no cze -

śnie du żo ener gii, np. me la so wa -

nych wy słod ków bu ra cza nych; 

  sto so wać do da tek ma ku cha lnia -

ne go lub eks tru do wa ne go sie mie -

nia lnia ne go, któ re po wy mie sza -

niu z otrę ba mi wy ka zu je dzia ła nie 

proz dro wot ne, głów nie ochra nia -

ją ce wą tro bę. 

Niezbędne witaminy 
i mikroelementy 

Po wo dem za bu rzeń w wy stę po wa -

niu rui mo że być rów nież nad miar 

biał ka w daw ce po kar mo wej, któ re 

ule ga bar dzo ła two dez ami na cji. Po -

wsta ją cy amo niak wy ka zu je dzia ła -

nie tru ją ce na or ga nizm kro wy. W pro -

ce sie syn te zy mocz ni ka z amo nia -

ku, ja ko związ ku mniej tok sycz ne -

go, or ga nizm zu ży wa znacz ne ilo ści 
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Skład nik  

die ty

Nad miar 

/nie do bór
Wpływ na funk cje roz rod cze

Ener gia Nie do bór

• Im dłuż szy i głęb szy jest de fi cyt ener gii  

we wcze snej lak ta cji tym dłuż szy jest okres  

od wy cie le nia do 1. owu la cji, 

• Utra ta kon dy cji opóź nia po ja wie nie się rui 

i zmniej sza wskaź nik za pład nial no ści

Biał ko

Nie do bór

• Zwięk sza po dat ność na in fek cje, w tym na  

in fek cje ukła du roz rod cze go 

• Opóź nia in wo lu cję ma ci cy 

• Przy czy nia się do wy stę po wa nia ci chej rui

Nad miar
• Po gar sza płod ność po przez tru ją cy wpływ  

amo nia ku

Wapń (Ca) Nie do bór
• Opóź nio na in wo lu cja ma ci cy, trud ne po ro dy,  

za trzy ma nie ło ży ska

Wi ta mi na A  

i be ta -ka ro ten
Nie do bór • Za trzy ma nie ło ży ska, wcze sne po ro nie nia

Ta b. 2. Wpływ wy bra nych skład ni ków die ty na płod ność krów  
(Ko wal ski Z. 2012)
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ener gii, co po głę bia jesz cze bar dziej 

ist nie ją cy jej de fi cyt.  

     Nie do sta tecz ne po kry cie za po -

trze bo wa nia na nie któ re mi kro ele -

men ty, m.in. se len, jod i cynk oraz 

wi ta mi ny, przede wszyst kim A, E i be -

ta -ka ro ten, pro wa dzi do osła bie nia 

ukła du od por no ścio we go, co sprzy -

ja wy stę po wa niu in fek cji dróg rod -

nych, sta nów za pal nych bło ny ślu -

zo wej ma ci cy oraz po wsta wa nia ciał -

ka żół te go prze trwa łe go, któ re przy -

czy nia się do wy dłu że nia okre su bez 

ru jo we go.  

     Do dat ka mi do pa szy, wpły wa ją -

cy mi ko rzyst nie na roz ród krów są:  

  wy tło ki z je żyn; 

  pro bio ty ki, skła da ją ce się z trzech 

róż nych kwa sów mle ko wych, po -

da wa ne w okre sie ostat nich 3. ty -

go dni cią ży, dwa ra zy w ty go dniu. 

Są one al ter na ty wą dla hor mo nów.  

Zamieranie zarodków 

Obok za bu rzeń cy klu ru jo we go, istot -

nym pro ble mem w roz ro dzie jest za -

mie ra nie za rod ków. Mo gą one za mie -

rać już we wcze snym okre sie cią ży, 

tj. do 16-19 dnia od jej roz po czę cia; 

do ty czy to ok. 80% wszyst kich przy -

pad ków za mie ra nia za rod ków. Za rod -

ki mo gą za mie rać tak że w okre sie 

póź niej szym, tj. do 42. dnia cią ży, co 

sta no wi 10-15% strat wszyst kich em -

brio nów. Z po wo du za mie ra nia za -

rod ków oko ło 5-7% po pu la cji krów 

mlecz nych wy ka zu je ob ja wy ru jo we, 

po mi mo sku tecz ne go za płod nie nia. 

Z tych wzglę dów za le ca się ba da nie 

ciel no ści po raz pierw szy po upły wie 

30 dni i po raz dru gi po 60. dniach od 

mo men tu in se mi na cji. Ba da nie ciel -

no ści moż na prze pro wa dzać za po -

mo cą usg. Ul tra so no gra fia po zwa la 

na okre śle nie rów nież wiel ko ści za -

rod ka. Jest to me to da in wa zyj na. Nie -

in wa zyj ną me to dą jest test ciel no ści 

PAG, wy ko ny wa ny z prób ki mle ka, 

wy kry wa ją cy gli ko pro te iny, zwią za ne 

z cią żą. Jest on wia ry god ny od 28. 

dnia po in se mi na cji. Za le tą te go te -

stu jest je go nie in wa zyj ność i ła twość 

wy ko na nia w wa run kach prak tycz -

nych, na to miast wa dą – nie po zwa la 

na okre śle nie wiel ko ści za rod ka. W Pol -

sce te sty ciel no ści PAG wy ko nu ją la -

bo ra to ria Pol skiej Fe de ra cji Ho dow -

ców By dła i Pro du cen tów Mle ka.  

     Za mie ra nie za rod ków mo że być 

spo wo do wa ne za rów no czyn ni ka mi 

nie za kaź ny mi jak i czyn ni ka mi za kaź -

ny mi. Do czyn ni ków nie za kaź nych 

na le ży nad mier ny de fi cyt ener gii, nad -

miar biał ka ule ga ją ce go szyb kiej dez -

ami na cji w żwa czu oraz kwa si ca żwa -

cza. Do czyn ni ków za kaź nych na le -

żą: go rącz ka Q, chla my dia, BVD, lep -

to spi ro za, grzy bi ce i bru ce lo za. 

Jak zarządzać rozrodem? 

Efek tyw ne za rzą dza nie roz ro dem 

w sta dzie by dła mlecz ne go obej mu -

je sze reg ści śle okre ślo nych dzia -

łań, któ re po win ny być pod ję te w od -

po wied nim cza sie. Są one nie od -

łącz nie zwią za ne z cy klem pro duk -

cyj nym kro wy. Traf ność po dej mo wa -

nych de cy zji jest uza leż nio na od wie -

dzy w za kre sie fi zjo lo gii funk cjo no -

wa nia ukła du roz rod cze go oraz in -

for ma cji, do ty czą cej wy daj no ści, ży -

wie nia, kon dy cji krów oraz wy stę -

pu ją cych scho rzeń. 

Skrupulatna 
dokumentacja 

Aby moż na by ło sku tecz nie za rzą -

dzać płod no ścią w sta dzie, na le ży 

pro wa dzić sys te ma tycz nie ana li zę 

oraz skru pu lat ną do ku men ta cję 

wszyst kich nie zbęd nych wskaź ni ków, 

świad czą cych o prze bie gu funk cji 

roz rod czych u każ dej kro wy osob no. 

Mo ni to ring roz ro du w sta dzie po wi -

nien opie rać się przede wszyst kim 

o ana li zę wskaź ni ków płod no ści, oce -

nę przy czyn i wiel kość wskaź ni ków 

ja ło wo ści oraz oce nę sta nu dróg rod -

nych krów. Po moc ne są rów nież ba -

da nia po zio mu hor mo nów w mle ku 

(np. pro ge ste ro nu) oraz ba da nia mi -

kro bio lo gicz ne i cy to lo gicz ne.  

Monitoring aktywności 

Aby wy eli mi no wać „błę dy ludz kie” 

zwią za ne z wy stę po wa niem i prze -

bie giem rui, w du żych sta dach w obo -

rach wol no sta no wi sko wych sto su je 

się do bo wy mo ni to ring ak tyw no ści 

ru cho wej krów z wy ko rzy sta niem 

wcze śniej wspo mnia nych pe do me -

trów, umiesz czo nych na koń czy nie. 

Ze bra ne da ne są od czy ty wa ne przy 

po mo cy od po wied niej an te ny w ha li 

udo jo wej. Sku tecz ność wy kry wa nia 

rui przy po mo cy ta kie go pe do me tru 

wy no si 80-90%. War to do dać, że ta -

kie sa mo jest praw do po do bień stwo 

wy kry wa nia rui po przez pra wi dło wo 

pro wa dzo ną ob ser wa cję przez czło -

wie ka. Me to dę tę za le ca się do sto -

so wa nia w mniej szych sta dach.  

Obserwacja 

Zwia stu nem zbli ża ją cej się rui jest 

za cho wa nie się krów w fa zie tzw. 

przed ru jo wej, któ ra cha rak te ry zu je 

się wzmo żo ną po bu dli wo ścią i nie -

po ko jem zwie rząt, kro wy mo gą po -

ry ki wać, ob wą chu ją i usi łu ją ob ska -

ki wać in ne zwie rzę ta. Fa za rui wła -

ści wej cha rak te ry zu je się to le ran cją 

na ob ska ki wa nie przez in ne kro wy, 

wy dzie la niem prze źro czy ste go ślu zu 

i obrzmie niem warg sro mo wych. Brak 

rui lub jej nie wy kry cie do 60. dnia 

po wy cie le niu, na le ży trak to wać ja ko 

zja wi sko pa to lo gicz ne. Mo że być ono 

spo wo do wa ne nie ak tyw ny mi jaj ni ka -

mi (tor bie lo wa tość), wy stę po wa niem 

prze trwa łe go ciał ka żół te go lub pę -

che rzy ka nie owu la cyj ne go. Opi sa ny 

stan wy ma ga in ter wen cji le ka rza we -

te ry na rii.  
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Wprowadzanie zmian 

Po do ko na nej szcze gó ło wej i głę -

bo kiej ana li zie ak tu al nych wskaź ni -

ków roz ro du w sta dzie, na le ży przy -

stą pić do wpro wa dze nia ta kich zmian 

w or ga ni za cji roz ro du, któ re przy -

czy nią się do wy eli mi no wa nia ist nie -

ją cych nie pra wi dło wo ści, po pra wy 

do bro sta nu zwie rząt i wy ni ków eko -

no micz nych. Wni kli wa ana li za po -

szcze gól nych zwie rząt po win na 

umoż li wić pod ję cie de cy zji, czy da -

ne zwie rzę utrzy my wać w sta dzie 

czy go wy bra ko wać. Sys te ma tycz -

nie pro wa dzo na kon tro la wskaź ni -

ków roz ro du i bie żą ca eli mi na cja ist -

nie ją cych nie pra wi dło wo ści przy czy -

ni się do po pra wy sta nu zdro wot ne -

go ukła du roz rod cze go. Oce nę wy -

li czo nych wskaź ni ków roz ro du na -

le ży po rów ny wać do war to ści za le -

ca nych, z uwzględ nie niem po ten cja -

łu pro duk cyj ne go sta da. Bo wiem in -

ne war to ści wskaź ni ków mo gą być 

uzna ne za pra wi dło we w sta dzie np. 

o wy daj no ści na po zio mie 5 000 kg 

mle ka, a in ne w sta dzie krów o wy -

daj no ści po nad 10 000 kg mle ka 

w okre sie lak ta cji. 

Raporty wynikowe 

Przy za rzą dza niu roz ro dem mo gą 

być po moc ne ra por ty wy ni ko we (roz -

ród RW-3), z któ rych mo gą ko rzy -

stać ho dow cy, po sia da ją cy kro wy 

ob ję te kon tro lą użyt ko wo ści mlecz -

nej. Lecz nie ste ty więk szość in for -

ma cji, do ty czą cych roz ro du jest za -

war ta w ra por tach do dat ko wych, do 

któ rych do stęp mo że być moż li wy 

do pie ro po uisz cze niu do dat ko wej 

opła ty. Do ta kich do ku men tów na le -

ży ra port wy ni ko wy RW-6 „Prze wi -

dy wa ne zda rze nia w sta dzie”. Ra -

port ten uwzględ nia kro wy po dzie -

lo ne na 3 gru py: „Kro wy do za su -

sze nia”, „Kro wy do wy cie le nia” oraz 

„Kro wy do kry cia”. Do dat ko wą moż -

li wość oce ny pa ra me trów roz -

ro du w sta dzie krów mlecz nych 

da je ra port RW-3. W tym ra por -

cie są już ob li czo ne wskaź ni ki 

roz ro du, za rów no w od nie sie -

niu do krów wie lo ró dek jak i ja -

łó wek. Wa run kiem uży tecz no -

ści te go ra por tu jest bie żą ce 

re je stro wa nie in for ma cji o za -

bie gach in se mi na cyj nych i po -

kry ciach na tu ral nych w sta dzie 

krów i ja łó wek oraz re je stro wa -

nie uby cia krów ze sta da z po -

da wa niem przy czyn. W ce lu 

efek tyw ne go za rzą dza nia roz -

ro dem krów na le ży dą żyć do 

te go, aby ja łów ki, któ re bę dą 

cie lić się w wie ku dwóch lat, 

osią gnę ły ma sę cia ła 400 kg 

w wie ku 15 mie się cy. Z tych 

wzglę dów ko niecz ne jest okre -

so we wa że nie zwie rząt. Do za -

cie le nia pra wi dło wo od cho wa nych 

ja łó wek po win no wy star czyć 1,2 por -

cji na sie nia. U krów wie lo ró dek nie -

zbęd ne jest utrzy my wa nie okre su 

mię dzy ocie le nio we go po ni żej 400 

dni. Na le ży dą żyć do utrzy my wa nia 

po zio mu bra ko wa nia zwie rząt po ni -

żej 33%. Bar dzo do bry mi wskaź ni -

ka mi roz ro du w sta dzie bę dzie zu -

ży cie mniej niż 1,6 por cji na sie nia do 

sku tecz ne go po kry cia jed nej kro wy 

oraz wy ko na nie pierw szej in se mi na -

cji mię dzy 50. a 90. dniem lak ta cji. 

W przy pad ku krów pro du ku ją cych 

po wy żej 50 kg mle ka/d/szt. za le ca 

się opóź nie nie ter mi nu pierw szej in -

se mi na cji po po ro dzie do 100-120 

dnia lak ta cji. Wy ni ka to z wy stę po -

wa nia we wcze śniej szym okre sie du -

że go ujem ne go bi lan su ener ge tycz -

ne go w or ga ni zmie kro wy.  

Czynniki środowiskowe 

Po za wcze śniej wy mie nio ny mi czyn -

ni ka mi, wpły wa ją cy mi na prze bieg 

funk cji roz rod czych, na le ży do dać 

nie wy star cza ją ce oświe tle nie po -

miesz cze nia dla zwie rząt. W po miesz -

cze niach zbyt ciem nych trud no jest 

za ob ser wo wać wy stę po wa nie rui. 

Kro wy nie ujaw nia ją rui je śli cier pią 

na ku la wi zny lub są utrzy my wa ne na 

zbyt śli skich pod ło gach. Aby roz ród 

prze bie gał pra wi dło wo, ko niecz ne 

jest ży wie nie krów tym sa mym ze -

sta wem pasz ob ję to ścio wych, w ce -

lu utrzy my wa nia sta bil ne go śro do wi -

ska w żwa czu. Aby unik nąć hy po kal -

ce mii (nie do bo ru wap nia) na le ży ogra -

ni czyć ilość pasz bo ga tych w po tas, 

m.in. traw. W ce lu ogra ni cze nia wy -

stę po wa nia cho rób w sta dzie na le ży 

zwra cać szcze gól ną uwa gę na po -

cho dze nie zwie rząt i stan ich zdro -

wia. Rów nież nie na le ży lek ce wa żyć 

za sad bio ase ku ra cji, zwłasz cza z uwa -

gi na oso by od wie dza ją ce. 

     W pod su mo wa niu na le ży bar dzo 

wy raź nie pod kre ślić, że ra cjo nal ne 

za rzą dza nie roz ro dem w sta dzie krów 

mlecz nych, obok ży wie nia, jest jed -

nym z naj waż niej szych czyn ni ków, 

de cy du ją cych o opła cal no ści ho dow li 

by dła mlecz ne go. ■

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 2 55

zarzadzanie rozrodem.qxp  13.12.2022  10:55  Strona 55



 

Mikroflora  
epifityczna 
W pro ce sie za ki sza nia uczest ni czą 

licz ne mi kro or ga ni zmy. Są to róż ne 

bak te rie i grzy by wy stę pu ją ce na po -

wierzch ni lub we wnątrz za ki sza nych 

ro ślin. Ich ro la w pro ce sie po wsta wa -

nia ki szon ki jest zróż ni co wa na, po -

dob nie jak two rzo ne przez nie pro -

duk ty prze mia ny ma te rii (tab. 1).  

     Skład flo ry epi fi tycz nej znaj du ją -

cej się na za ki sza nym su row cu ma 

wpływ na prze bieg pro ce sów fer -

men ta cyj nych oraz ja kość hi gie nicz -

ną i sta bil ność tle no wą uzy ska nej ki -

szon ki. Obec ne tam bak te rie kwa su 

mle ko we go wpły wa ją ko rzyst nie na 

pro ces za ki sza nia. Na to miast pa łecz -

ki z ro dza jów Ba cil lus, En te ro bac te -

ria ce ae i Clo stri dium oraz ple śnie 

i droż dże mo gą być przy czy ną ska -

że nia ki szo nek, dla te go też są nie -

po żą da ne z punk tu wi dze nia ich przy -

dat no ści do ży wie nia zwie rząt.  

     Skład mi kro flo ry epi fi tycz nej mo -

że się znacz nie róż nić w za leż no ści 

od za ki sza ne go ma te ria łu, wa run -

ków śro do wi sko wych oraz na wo że -

nia. W na wo zach na tu ral nych czę sto 

obec ne są róż ne pa to ge ny cho ro -

bo twór cze i pa so ży ty. Ich obec ność 

wpły wa ne ga tyw nie na pro ces fer -

men ta cji ki szon ko wej. Mo gą mieć 

one (np. bak te rie z ro dza jów Clo stri -

dum i Ba cil lus) rów nież nie ko rzyst ny 
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kiszonki

Kiszenie pasz jest procesem mikrobiologicznym, polegającym na 

procesie beztlenowej fermentacji cukrów prostych do kwasów 

organicznych: mlekowego, octowego i izomasłowego wytwarzanych 

przez bakterie w warunkach beztlenowych. Dzięki obecności kwasu 

mlekowego w odpowiednim stężeniu sianokiszonka nie psuje się 

i może być przechowywana przez dłuższy czas pod warunkiem braku 

dostępu powietrze.

Mikroflora kiszonki

Barbara Wróbel 
ITP – PIB w Falentach

Tab. 1. Grupy mikroorganizmów występujące w kiszonkach

Organizmy Niezbędne warunki Główne produkty/efekt działania

Bakterie kwasu 
mlekowego 

Beztlenowe
Szczepy homofermentatywne: kwas mlekowy. 
Szczepy heterofermentatywne: kwas mlekowy, 
etanol, mannitol, kwas octowy i CO2.

Clostridium Beztlenowe; pasze wilgotne 
Typy sacharolityczne: kwas masłowy, CO2 i H2. 
Typy proteolityczne: kwas masłowy, kwas 
octowy, aminy, CO2 i NH3. 

Enterobac-teriaceae 
Beztlenowe, aktywne we wczesnych fazach 
fermentacji; optymalne pH – 7,0

Kwas octowy, etanol, histamina, alifatyczne 
poliamidy, CO2, H2 i NH3

Listeria 
Tlenowe, wzrost możliwy przy niskich 
temperaturach oraz w kiszonkach o wysokiej 
zawartości suchej masy; pH >5,5; 

Listerioza (zwłaszcza u owiec)

Grzyby 
Tlenowe lub beztlenowe; aktywne 
w warstwach powierzchniowych kiszonek

Mykotoksyny; mykotoksykozy
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wpływ na ja kość mle ka i je go przy -

dat ność do prze ro bu. Mi kro or ga ni zmy 

pa to gen ne mo gą się prze do sta wać 

z za nie czysz czo nych ni mi pasz, po -

przez zwie rzę ta, na pro duk ty oraz su -

row ce od zwie rzę ce, po wo du jąc tym 

sa mym za gro że nie dla zdro wia lu dzi. 

Bakterie kwasu 
mlekowego 
W pro ce sie ki sze nia naj waż niej szą ro -

lę od gry wa ją bak te rie kwa su mle ko -

we go. Znaj du ją się one na we ge ta -

tyw nych czę ściach ro ślin ja ko na tu -

ral na flo ra bak te ryj na i tra fia ją do si lo -

su wraz z za ki sza nym su row cem. Mi -

mo, że peł nią one klu czo wą ro lę w pro -

ce sie za ki sza nia to ich li czeb ność na 

ogół nie prze kra cza 1% mi kro flo ry eg -

zy stu ją cej na czę ściach we ge ta tyw -

nych ro ślin.  

     Bak te rie kwa su mle ko we go dzie -

lą się na dwie pod sta wo we gru py: 

ho mo fer men ta cyj ne – wy twa rza -■

ją ce z cu kru kwas mle ko wy i tyl ko 

śla do we ilo ści in nych cu krów, 

ho mo fer men ta cyj ne – wy twa rza -■

ją ce z cu kru, oprócz kwa su mle ko -

we go, znacz ne ilo ści kwa su octo -

we go, al ko ho lu ety lo we go, di tlen -

ku wę gla i in nych pro duk tów.  

     Bak te rie kwa su mle ko we go są fa -

kul ta tyw ny mi (względ ny mi) bez tle now -

ca mi, mo gą cy mi roz wi jać się za rów -

no przy bra ku, jak i w obec no ści tle -

nu. Stąd dla uzy ska nia opty mal nych 

wa run ków do za ki sza nia na le ży stwo -

rzyć wa run ki bez tle no we, sprzy ja ją ce 

bak te riom kwa su mle ko we go, ale ha -

mu ją ce dzia łal ność mi kro or ga ni zmów 

nie po żą da nych dla ki szon ki: bak te rii 

tle no wych, gnil nych, ple śni i in nych 

mi kro or ga ni zmów.  

     W po cząt ko wej fa zie ki sze nia ra -

zem z bak te ria mi kwa su mle ko we go 

mo gą roz wi jać się bak te rie kwa su 

octo we go z gru py En te ro bak te rii i bak -

te rie z gru py Co li. Pro du ku ją one 

oprócz kwa su octo we go i eta no lu 

tak że di tle nek wę gla. Naj bar dziej jed -

nak nie bez piecz ne dla roz wo ju bak -

te rii kwa su mle ko we go są bak te rie 

kwa su ma sło we go z gru py Clo stri -

dium. Wy twa rza ją one kwas ma sło -

wy z cu kru ro ślin ne go lub z kwa su 

mle ko we go. Dzia łal ność ta jest bar -

dzo szko dli wa, gdyż roz kład kwa su 

mle ko we go do kwa su ma sło we go 

i in nych pro duk tów po wo du je pod -

wyż sze nie pH ki szon ki do 5,0-5,5. 

Po wsta ją rów nież ogrom ne stra ty 

w war to ści ener ge tycz nej pa szy. Kwas 

ma sło wy mo że być przy czy ną za bu -

rzeń me ta bo licz nych zwie rząt, ma nie -

przy jem ny za pach oraz na da je pa szy 

gorz ki smak. 
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Tab. 1. Liczebność poszczególnych grup mikroorganizmów 
w zakiszanych zielonkach 

Grupa mikroorganizmów Liczebność (jtk/g świeżej masy)

Bakterie kwasu mlekowego 10 – 1 000 000

Enterobakterie 1 000 – 1 000 000

Drożdże i drożdżaki 1 000 – 1 000 000

Pleśnie 1 000 – 10 000

Clostridium-zarodniki 100 – 1 000

Bakterie kwasu octowego 100 – 1 000

Bakterie kwasu propionowego 10 – 100

Lactobacillus
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     Nie ko rzyst ne wa run ki do roz wo -

ju bak te rii fer men ta cji kwa su mle ko -

we go w za ki sza nej pa szy mo gą stać 

się przy czy ną nie do sta tecz ne go ob -

ni że nia pH zaj mo wa ne go przez nich 

śro do wi ska w ta kim stop niu, któ re 

sku tecz nie ogra ni czy ło by roz wój 

szko dli wej mi kro flo ry. Po pierw szej 

(wstęp nej) fa zie za kwa sza nia kon -

ser wo wa ne go ma te ria łu, zwa nej pier -

wot ną fer men ta cją, mo że na stą pić 

in ten syw ny roz wój bak te rii względ -

nie tle no wych lub bez tle no wych, 

a pro ces ten na zy wa ny jest wte dy 

wtór ną fer men ta cją. Głów ny mi drob -

no ustro ja mi od po wie dzial ny mi za pro -

ce sy wtór nej fer men ta cji są bak te rie 

z ro dzi ny En te ro bac te ria ce ae (pa -

łecz ki je li to we) oraz pa łecz ki i ziar -

nia ki Gram -do dat nie wy twa rza ją ce 

prze trwal ni ki (z ro dza ju Ba cil lus i Clo -

stri dium). 

Enterobakterie 

Pa łecz ki z ro dzi ny En te ro bac te ria -

ce ae są roz po wszech nio ne w przy -

ro dzie. Miej scem ich na tu ral ne go by -

to wa nia jest prze wód po kar mo wy lu -

dzi i zwie rząt, gle ba, ro śli ny oraz wo -

da. Są to drob no ustro je względ nie 

bez tle no we, ma ją ce zdol ność re du -

ko wa nia NO3. Nie któ re z nich fer -

men tu ją glu ko zę do kwa su octo we -

go i mrów ko we go oraz eta no lu. In -

ne na to miast drob no ustro je pro du -

ku ją mię dzy in ny mi ace to inę i 2,3-bu -

ta ne diol. Bak te rie z ro dzi ny En te ro -

bac te ria ce ae po wo du ją de kar bok sy -

la cję i dez ami na cję ami no kwa sów 

i są zdol ne do wy ko rzy sty wa nia związ -

ków azo to wych ja ko źró dła ener gii 

w pro ce sach od dy cha nia. En te ro bak -

te rie roz kła da jąc ami no kwa sy pro -

du ku ją bio gen ne ami ny (hi sta mi nę 

i ty ra mi nę) oraz amo niak, co po gar -

sza po bie ra nie ki szo nek przez zwie -

rzę ta. W wa run kach bez tle no wych 

ich roz wój ba zu je na fer men ta cji wę -

glo wo da nów. Wcze śniej sza na zwa 

tych drob no ustro jów to bak te rie kwa -

su octo we go. Okre śle nie to po cho -

dzi od na zwy głów ne go pro duk tu 

fer men ta cji – kwa su octo we go.  

     Opty mal ne pH śro do wi ska dla roz -

wo ju bak te rii z ro dzi ny En te ro bac te -

ria ce ae, któ re zwy kle wy stę pu ją w ki -

szon kach, za wie ra się w za kre sie od 

6,0 do 7,0. Szyb kie ob ni że nie pH 

w za ki sza nym su row cu ha mu je ich 

roz wój. Dla te go w pra wi dło wo za ki -

sza nej pa szy roz wi ja ją się one tyl ko 

w pierw szej fa zie fer men ta cji pier -

wot nej, kie dy stę że nie jo nów wo do -

ro wych nie jest zbyt wy so kie.  

Clostridium 

Bak te rie z ro dza ju Clo stri dium to 

Gram -do dat nie, bez tle no we la secz -

ki wy twa rza ją ce prze trwal ni ki. Więk -

szość ga tun ków na le żą cych do ro -

dza ju Clo stri dium to bez tle now ce, 

cho ciaż ich to le ran cja na obec ność 

tle nu mo że się zmie niać w sze ro kim 

za kre sie. Ro dzaj ten obej mu je po -

nad 150 ga tun ków drob no ustro jów, 

z któ rych więk szość jest sze ro ko roz -

po wszech nio na w śro do wi sku na tu -

ral nym. La secz ki Clo stri dium na le żą 

do dwóch grup:  

sa cha ro li tycz nej, któ re pro wa dzą ■

fer men ta cję ma sło wą (C.  bu ty ri -

cum, C. pa ra bu ty ri cum, C. ty ro bu -

ty ri cum, C. sca to lo ge nes);  

pro te oli tycz nej, któ re pro wa dzą ■

roz kład bia łek (C.  spo ro ge nes, 

C. per frin gens, C. bo tu li num). 

 

     Roz wo jo wi bak te rii z ro dza ju Clo -

stri dium sprzy ja ją wy so kie tem pe ra -

tu ry w za ki sza nej pa szy oraz du ża 

jej wil got ność. Opty mal ne pH śro do -

wi ska dla roz wo ju bak te rii z ro dzi ny 

Clo stri dium za wie ra się w prze dzia le 

7,0-7,5. W pra wi dło wo za ki sza nej pa -

szy roz wi ja ją się one tyl ko w pierw -

szej fa zie fer men ta cji pier wot nej, kie -

dy stę że nie jo nów wo do ro wych nie 

jest zbyt wy so kie. Po ziom wzro stu 

tych bak te rii mo że być za ha mo wa -

ny, je śli pH za ki sza ne go ma te ria łu 

ob ni ży się do po zio mu 5,5.  

     Bak te rie z ro dzi ny Clo stri dium są 

wraż li we na obec ność wo dy w śro -

do wi sku ich by to wa nia. Zmniej sze nie 

za war to ści wo dy w za ki sza nym ma -

te ria le jest jed nym ze spo so bów ogra -
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Tab. 3. Wymagania poszczególnych grup mikroorganizmów biorących 
udział w procesie zakiszania

Grupa 
mikroorganizmów

Stosunek do tlenu
Kwasowość podłoża pH

optymalne minimalne

Bakterie mlekowe fakultatywne beztlenowce 6,0-6,5 3,0-3,6

Bakterie typu coli fakultatywne beztlenowce około 7,0 4,3-4,5

Clostridium obligatoryjne beztlenowce 7,0-7,5 4,2-4,4

Pleśnie obligatoryjne tlenowce 5,0-7,0 2,5-3,0

Drożdże fakultatywne beztlenowce 5,0-7,0 1,8-2,2

Clostridium

E. coli
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ni cza nia ich roz wo ju. W ki szon kach o za war to ści su chej 

ma sy po wy żej 30% roz wój tych bak te rii jest nie wiel ki.  

     Dzia łal ność bak te rii z ro dzi ny Clo stri dium w ki szon ce 

jest szko dli wa, gdyż roz kła da ją one kwas mle ko wy do 

kwa su ma sło we go i in nych pro duk tów w wy ni ku cze go 

ob ni ża się jej kwa so wość, co na da je ki szon ce gorz ki 

smak i nie przy jem ny za pach, a przez to zmniej sza się jej 

sma ko wi tość. Kwas ma sło wy nie jest szko dli wy dla zwie -

rząt, ale u krów mo że być przy czy ną za bu rzeń me ta bo -

licz nych (ke to za po kar mo wa). Po wsta wa niu kwa su ma -

sło we go to wa rzy szą rów nież pew ne pro ce sy gnil ne. Ki -

szon ki, w któ rych dzia ła ły la secz ki Clo stri dium są ma zi -

ste, ma ją zie lo no oliw ko wą bar wę, na ru szo ną struk tu rę 

i za pach zjeł cza łe go ma sła. Z biał ka po wsta ją pro duk ty 

o od czy nie za sa do wym, np. amo niak, co pro wa dzi do 

wzro stu pH i stwa rza wa run ki jesz cze bar dziej sprzy ja ją -

ce dzia ła niu tych bak te rii. Bak te rie z ro dza ju Clo stri dium 

przez roz kład biał ka po wo du ją zwięk szo ną za war tość 

amo nia ku w ki szon ce. W pro ce sie roz pa du biał ka i de -

kar bok sy la cji ami no kwa sów po wsta ją ami ny, któ re wy -

ka zu ją wła ści wo ści tru ją ce.  

     W tej gru py drob no ustro jów na le żą bak te rie z ga tun -

ku Clo stri dium bo tu li num. Ich obec ność w pa szach mo że 

być nie bez piecz na ze wzglę du na wy twa rza ne przez nie 

bar dzo tru ją cej neu ro tok sy ny na zy wa nej ja dem kieł ba -

sia nym lub tok sy ną bo tu li no wą. Ży wie nie zwie rząt ki -

szon ką ska żo ną spo ra mi C.  bo tu li num mo że być przy -

czy ną roz wo ju bo tu li ni zmu (cho ro by bo tu li no wej). Źró -

dłem C. bo tu li num w ki szon kach mo że być gle ba, szczątki 

pa dłych zwie rząt np. gry zo ni, po miot ku rzy oraz po fer -

ment z bio ga zow ni. Roz wo jo wi C.  bo tu li num w  ki szon -

kach sprzy ja ją wa run ki bez tle no we oraz ni skie pH (>4,6).  

     Prze trwal ni ki bak te rii Clo stri dium mo gą prze do sta -

wać się do mle ka. W se rach doj rze wa ją cych pro du ko wa -

nych z ta kie go mle ka roz wi ja ją się bak te rie Clo stri dium, 

po wo du ją ce tzw. puch nię cie se rów. Rów nież z te go po -

wo du na le ży stwa rzać wa run ki ogra ni cza ją ce na mna ża -

nie bak te rii Clo stri dium w ki szon kach. 

Bakterie z rodzaju Bacillus 

Wszyst kie bak te rie z ro dza ju Ba cil lus ma ją zdol ność do 

two rze nia we wnątrz ko mó rek form prze trwal ni ko wych 

(en do spor). Wśród la se czek Ba cil lus wy róż nia się tle -

now ce oraz względ ne bez tle now ce, któ re mo gą fer men -

to wać wie le wę glo wo da nów do pro duk tów ta kich jak 

kwa sy or ga nicz ne (np. octo wy, mle ko wy, ma sło wy), eta -

nol, 2,3-bu ta ne diol czy gli ce rol. Bak te rie z ro dza ju Ba cil -

lus to w więk szo ści sa pro fi ty po wszech nie by tu ją ce w śro -

do wi sku na tu ral nym, a szcze gól nie w gle bie i na mar -
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twych tkan kach ro ślin. Bo ga tym źró -

dłem bak te rii z ro dza ju Ba cil lus jest 

obor nik, zwłasz cza by dlę cy. W  jed -

nym gra mie mo że za wie rać od 104 

do 106 en do spor. Na wo że nie łąk na -

wo za mi na tu ral ny mi przy czy nia się 

do wzro stu licz by te go ty pu bak te rii 

w gle bie i na ro śli nach. Wy ka za no, 

że na ro śli nach po cho dzą cych z łąk 

na wo żo nych obor ni kiem by ło pra -

wie 100 ra zy wię cej bak te rii z ro dza -

ju Ba cil lus niż na ro śli nach z łąk na -

wo żo nych na wo za mi mi ne ral ny mi. 

Wy ka za no rów nież, że ki szon ki otrzy -

ma ne z ro ślin na wo żo nych obor ni -

kiem by ły ni skiej ja ko ści (wy so kie 

pH, du ża za war tość NH3, obec ność 

kwa su ma sło we go).  

     Obec ność bak te rii z ro dza ju Ba -

cil lus pod czas pro ce su za ki sza nia 

jest nie po żą da na. Wy ni ka to nie tyl -

ko z mniej szej efek tyw no ści pro duk -

cji kwa su mle ko we go czy octo we go 

w po rów na niu do bak te rii fer men ta -

cji mle ko wej, ale rów nież i z po wo du 

ich de struk cyj ne go wpły wu na ki -

szon kę w wa run kach do stę pu tle nu. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież nie -

bez pie czeń stwo ska że nie mle ka bak -

te ria mi B. ce reus w miej scu je go po -

zy ski wa nia 

Listeria  

Tle no we zim no lub ne pa łecz ki Li ste -

ria sp. po wszech nie wy stę pu ją w śro -

do wi sku na tu ral nym: w gle bie, w wo -

dzie, ście kach a tak że u wie lu zwie -

rząt, za rów no dzi kich jak i  do mo -

wych. Bak te rie te wy stę pu ją tak że 

u lu dzi zdro wych w prze wo dzie po -

kar mo wym i rza dziej w ukła dzie od -

de cho wym. Po cho dzą ce z gle by pa -

łecz ki Li ste ria sp. wcho dzą w skład 

mi kro flo ry epi fi tycz nej zie lo nek. Sie -

dli skiem pa łe czek Li ste ria sp. mo gą 

być rów nież ki szon ki. Obec ność tych 

bak te rii stwier dza się tak że w mle ku 

su ro wym oraz pro duk tach mle czar -

skich, na wet pa ste ry zo wa nych. 

     Spo śród ga tun ków na le żą cych 

do ro dza ju Li ste ria sp. naj więk sze 

za gro że nie kli nicz ne stwa rza Li ste -

ria mo no cy to ge nes, bak te ria wy wo -

łu ją ca li ste rio zę – cho ro bę za kaź ną 

zwie rząt i lu dzi. Ga tu nek ten jest kli -

nicz nie naj waż niej szy i by wa naj czę -

ściej izo lo wa ny z ki szo nek. Tak że 

w ob rę bie te go ga tun ku stwier dzo -

no wie le se ro ty pów o róż nej cho ro -

bo twór czo ści. 

     Ży wie nie by dła ki szon ka mi za -

wie ra ją cy mi Li ste rię mo no cy to ge nes 

wy wo łu je za zwy czaj ukry ty prze bieg 

cho ro by. Bak te ria ta na le ży do drob -

no ustro jów wa run ko wo cho ro bo twór -

czych, któ re ujaw nia ją swe wła ści -

wo ści u zwie rząt o sła bej kon dy cji, 

bę dą cej wy ni kiem nie do bo rów ży -

wie nio wych lub ujem nych wpły wów 

czyn ni ków śro do wi ska. Tyl ko w nie -

licz nych przy pad kach mo gą wy stą -

pić u zwie rząt ob ja wy kli nicz ne.  

     Ce chą cha rak te ry stycz ną pa łe czek 

Li ste ria sp. jest ich zdol ność do na -

mna ża nia się w za ka żo nym ma te ria -

le, któ re go tem pe ra tu ra wy no si za le -

d wie 4°C, pod czas gdy wzrost więk -

szo ści in nych bak te rii jest za ha mo wa -

ny. Opty mal na tem pe ra tu ra wzro stu 

Li ste ria sp. wy no si 36-38°C, zaś w tem -

pe ra tu rze 60°C po oko ło 30 mi nu -

tach bak te ria ta gi nie. Od por ność ter -

micz na bak te rii Li ste ria sp. znacz nie 

wzra sta, je śli zo sta ną one pod da ne 

uprzed nio dzia ła niu sub le tal nej tem -

pe ra tu ry. Mo że wów czas na stą pić „ada -

pta cja” bak te rii do pod wyż szo nej tem -

pe ra tu ry i za sto so wa na ob rób ka ter -

micz na nie speł nia swo jej ro li.  

     Opty mal ne pH dla roz wo ju Li ste -

rii mo no cy to ge nes wy no si 7,4, zaś 

ob ni że nie pH po ni żej 4,0 ha mu je jej 

roz wój w ki szon ce. Roz wo jo wi pa łe -

czek Li ste ria sp. w ki szon ce sprzy ja 

obec ność tle nu (sła be za gęsz cze nie 

za ki sza ne go ma te ria łu, nie szczel ne 

okry cie si lo su) oraz zbyt wol ne ob ni -

że nie się pH w pierw szej fa zie za ki -

sza nia. Mo że mieć to miej sce np. 

przy nie do bo rze cu krów w za ki sza -

nym su row cu, któ re są nie zbęd ne 

do roz wo ju bak te rii kwa su mle ko we -

go, od po wie dzial nych za pra wi dło -

wy pro ces fer men ta cji w ki szon ce. 

     Ist nie je rów nież po gląd, że Li ste -

ria mo no cy to ge nes jest od por na na 

czyn ni ki śro do wi ska ze wnętrz ne go 

i mo że prze trwać w sto sun ko wo ni -

skim pH, np. w ki szon ce przez 3 do 

5 lat, ale pod wa run kiem obec no ści 

choć by nie wiel kiej ilo ści tle nu. 

Po otwar ciu si lo su i przy do stę pie 

tle nu, bak te rie te znów mo gą się roz -

wi jać. 

     Wy stę po wa nie bak te rii Li ste -

ria sp. zwią za ne jest rów nież z pro -

ce sem ple śnie nia i  tle no we go roz -

pa du ki szo nek. Na stę pu je wów czas 

tle no wy roz kład mle cza nów i wtór ny 

wzrost pH w ki szon ce. Ki szon ka ta -

ka z re gu ły ma bar dzo wy so kie pH 

– na wet po nad 8,5, jest sple śnia ła 

i ma za pach stę chli zny. Jest to więc 

pa sza złej ja ko ści, nie na da ją ca się 

do skar mia nia. 

     Li ste ria mo no cy to ge nes czę ściej 

wy stę pu je w ki szon kach pro du ko -

wa nych w tech no lo gii du żych bel cy -

lin drycz nych niż w ki szon kach pra -

wi dło wo spo rzą dzo nych w si lo sach 

lub pry zmach. Ki szon ki z du żych bel 

cha rak te ry zu ją się zwy kle wyż szym 

pH niż ki szon ki z pryzm czy si lo sów, 

co sprzy ja tej gru pie bak te rii. Stwier -

dzo no, że bak te rie Li ste ria sp. wy -

stę pu ją przede wszyst kim w ze wnętrz -

nej (do 10 cm) war stwie be li ki szon -
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ki. W wy ni ku kon cen tra cji wil go ci na fo lii war stwa ta zwy -

kle jest bar dziej wil got na niż po zo sta ła część be li oraz 

bar dziej na tle nio na, cze go po wo dem mo że być nie do -

kład ne przy le ga nie do sie bie ko lej nych warstw fo lii lub 

jej uszko dze nia. 

     Sku tecz nym wa run kiem eli mi nu ją cym obec ność Li ste -

ria mo no cy to ge nes jest stwo rze nie wa run ków bez tle no -

wych pod czas ki sze nia, któ re uzy sku je się po przez po -

praw ne za bez pie cze nie za ki sza ne go ma te ria łu i kon tro -

lo wa nie szczel no ści okry cia w trak cie prze cho wy wa nia 

ki szo nek. Li czeb ność Li ste rii mo no cy to ge nes ogra ni cza 

sto so wa nie kwa sów or ga nicz nych: kwa su mle ko we go 

i octo we go oraz do dat ków bio lo gicz nych, któ re po wo du -

ją szyb kie na mna ża nie się bak te rii kwa su mle ko we go, 

a więc szyb ki spa dek pH kon ser wo wa ne go ma te ria łu. 

Za ob ser wo wa no rów nież spa dek li czeb no ści po pu la cji 

Li ste ria mo no cy to ge nes wraz ze wzro stem roz drob nie nia 

zie lon ki przed za ki sza niem, co uła twia jej za gęsz cze nie 

i stwo rze nie wa run ków bez tle no wych.  

Drożdże i drożdżaki  

Droż dże są grzy ba mi mi kro sko po wy mi wy stę pu ją cy mi 

w wa run kach na tu ral nych we wszyst kich sie dli skach. 

Droż dże tra fia ją do si lo su wraz z za ki sza nym ma te ria łem 

ro ślin nym. Li czeb ność droż dży za le ży od wie lu czyn ni -

ków, w tym rów nież od prze bie gu wa run ków po go do -

wych, tech no lo gii zbio ru oraz ga tun ku ro śli ny. Na przy -

kład po pu la cja droż dży na ro śli nach ku ku ry dzy mo że być 

stu – a na wet ty siąc krot nie wyż sza niż na tra wach czy na 

ro śli nach bo bo wa tych. Wzrost li czeb no ści droż dży mo że 

wy ni kać rów nież z prze dłu ża ją ce go się pro ce su pod su -

sza nia ma te ria łu prze zna czo ne go do za ki sza nia, np. z po -

wo du złych wa run ków po go do wych. Po wo dem mo że być 

rów nież zbyt nie prze dłu ża nie po cząt ko wej, tle no wej fa za 
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fer men ta cji w si lo sie, wy ni ka ją ce 

z opóź nia nia okry cia si lo su fo lią.  

     Droż dże są fa kul ta tyw ny mi bez -

tle now ca mi, czy li mo gą się na mna -

żać za rów no w  wa run kach tle no -

wych, jak i w śro do wi sku po zba wio -

nym tle nu. Ty po wym dla nich spo so -

bem roz mna ża nia bez pł cio we go jest 

pącz ko wa nie. W wa run kach tle no -

wych roz kła da ją wę glo wo da ny do 

di tlen ku wę gla i wo dy a w wa run -

kach bez tle no wych wy wo łu ją fer -

men ta cję al ko ho lo wą, roz kła da jąc 

cu kier do al ko ho lu ety lo we go, di -

tlen ku wę gla i wo dy. Do brze zno szą 

bar dzo ni skie pH (1,8-2,2).  

     Śro do wi sko ki szo nek, któ re zwy -

kle cha rak te ry zu je się bra kiem tle nu 

oraz ni skim od czy nem jest nie ko rzyst -

ne dla roz wo ju droż dży. Po pu la cja 

droż dży w więk szo ści ro dza jów ki -

szo nek pa szo wych mo że wy no sić od 

< 102 do 1012 jtk w jed nym gra mie pa -

szy. Szcze gól nie wy so ką li czeb no ścią 

droż dży cha rak te ry zu ją się ki szon ki 

z ku ku ry dzy oraz ki szon ki z traw, 

w  któ rych po cząt ko wy okres ki sze -

nia prze bie gał przy znacz nym udzia -

le po wie trza.  

     Obec ność droż dży w ki szon kach 

jest szko dli wa z dwóch po wo dów. 

Pierw szy wy ni ka ze zdol no ści fer -

men to wa nia cu krów i kwa su mle ko -

we go, głów nie do eta no lu i di tlen ku 

wę gla. Prze mia ny te po wo du ją stra -

ty su chej ma sy i wzrost pH za ki sza -

nej pa szy. Droż dże za czy na ją pro -

ces fer men ta cji al ko ho lo wej do pie ro 

po za koń cze niu fer men ta cji mle ko -

wej. Ni skie pH za ki sza nej bio ma sy 

nie ha mu je bo wiem roz wo ju droż -

dży, a po zo sta ły cu kier, któ ry nie zo -

stał za mie nio ny na kwa sy, ule ga fer -

men ta cji do al ko ho lu. Za war tość al -

ko ho lu mo że do cho dzić wów czas do 

7% w świe żej ma sie. Po wsta wa nie 

du żej ilo ści al ko ho lu w ki szon ce wią -

że się z  wy so ki mi stra ta mi skład ni -

ków po kar mo wych, po gor sze niem 

ja ko ści oraz przy spie sze niem psu cia 

się ki szon ki po wy ję ciu ze zbior ni ka. 

W wa run kach tle no wych al ko hol prze -

kształ ca ny jest w kwas octo wy, któ -

ry na da je ki szon ce cha rak te ry stycz -

ny za pach octu.  

     Dru gi po wód od no si się do roz -

kła du ki szo nek w wa run kach do stę -

pu tle nu. W obec no ści tle nu droż -

dże in ten syw nie się roz mna ża ją, prze -

kształ ca jąc kwa sy or ga nicz ne i reszt -

ki cu krów pro stych na dwu tle nek wę -

gla, wo dę i cie pło. W re zul ta cie wzra -

sta pH ki szon ki, co stwa rza sprzy ja -

ją ce wa run ki do roz wo ju grzy bów 

ple śnio wych, po wo du ją cych ple śnie -

nie i gni cie ki szon ki. In hi bi to ra mi 

wzro stu droż dży są kwas pro pio no -

wy i octo wy. Szcze gól nie sku tecz ne 

w ogra ni cza niu roz wo ju mi kro or ga -

ni zmów od po wie dzial nych za roz -

kład tle no wy ki szon ki są do dat ki za -

wie ra ją ce szcze py Lac to ba cil lus buch -

ne ri i Lac to ba cil lus bre vis. Pre pa ra ty 

te za le ca ne są szcze gól nie do ki szo -

nek, któ re bę dą skar mia nie w okre -

sie let nim, ki szo nek spo rzą dza nych 

z ma te ria łu sil nie pod su szo ne go, ki -

szo nek za ki sza nych w du żych si lo -

sach, któ rych skar mia nie prze bie ga 

bar dzo po wo li oraz ki szo nek, któ re 

są prze zna czo ne na sprze daż lub 

bę dą prze wo żo ne na in ne miej sce 

skła do wa nia. 

Grzyby pleśniowe  

Grzy by strzęp ko we po wszech nie wy -

stę pu ją na ro śli nach. Cho ciaż mo gą 

ro snąć w róż nych wa run kach, to po -

pu la cja grzy bów rzad ko jest na ty le 

licz na, aby mo gła wpły nąć na ogól ne 

pa ra me try ki szon ki pra wi dło wo wy -

twa rza nej i prze cho wy wa nej. Roz wój 

ple śni na stę pu je, gdy ki szon ka ule -

gnie znacz ne mu po gor sze niu w wy -

ni ku dzia łal no ści droż dży i róż nych 

bak te rii tle no wych. Grzy by ple śnio -

we mo gą roz wi jać się wy łącz nie w wa -

run kach tle no wych, dla te go pleśń wi -

docz na w ki szon ce wska zu je na nad -

mier ne stę że nie tle nu w si lo sie i jest 

ozna ką ob ni żo nej ja ko ści ki szon ki.  
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częściej występuje 

w kiszonkach 

produkowanych 

w technologii dużych bel 

cylindrycznych niż 

w kiszonkach prawidłowo 

sporządzonych w silosach lub 

pryzmach. Kiszonki z dużych 

bel charakteryzują się zwykle 

wyższym pH niż kiszonki 

z pryzm czy silosów, co 

sprzyja tej grupie bakterii. 

Stwierdzono, że bakterie 

Listeria sp. występują przede 

wszystkim w zewnętrznej 
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      Nie któ re ple śnie na mna ża ją się już 

na po lu, w cza sie wzro stu ro ślin. To tak 

zwa ne ple śnie po lo we – Fu sa rium gra -

mi ne arum i Asper gil lus fla vus. W ki -

szon kach mo gą znaj do wać się ple śnie 

z ro dza ju: Asper gil lus, Mu cor, Pe ni cil -

lium, Cla do spo rium, Bo try tis i in ne, któ -

re roz kła da ją wę glo wo da ny, biał ka 

i kwa sy or ga nicz ne, ob ni ża jąc kwa so -

wość ki szon ki, co stwa rza wa run ki do 

roz wo ju bak te rii gnil nych. Do sko na le 

zno szą ni skie pH (2,5-3,0), przy czym 

kwa sy nie ha mu ją ich roz wo ju. Zno szą 

wy so kie tem pe ra tu ry i są wy bit ny mi 

tle now ca mi. Ich roz wój moż na za ha -

mo wać je dy nie po przez stwo rze nie 

wa run ków bez tle no wych w za ki sza nej 

bio ma sie. Pleśń po ja wia się czę sto 

w gór nych war stwach ki szo nek, je śli 

ich przy kry cie nie by ło szczel ne.  

     Grzy by te pro du ku ją my ko tok sy -

ny, któ re są nie bez piecz ne dla zdro -

wia zwie rząt i lu dzi. My ko tok sy ny na 

ogół są wy twa rza ne w wa run kach 

stre so wych dla ple śni, a stre so ry śro -

do wi sko we, któ re ini cju ją ich pro -

duk cję róż nią się znacz nie w za leż -

no ści od ga tun ku. W wa run kach pra -

wi dło we go za ki sza nia stę że nie my -

ko tok syn w ki szon ce jest po dob ne 

do ist nie ją ce go w plo nie ro ślin, z któ -

rych po wsta ją ki szon ki. ■

Grzyby pleśniowe mogą 

rozwijać się wyłącznie 

w warunkach tlenowych, 

dlatego pleśń widoczna 

w kiszonce wskazuje 

na nadmierne stężenie 

tlenu w silosie i jest 

oznaką obniżonej jakości 

kiszonki

HODOWCA DROBIU HODOWCA TRZODY CHLEWNEJINDYK POLSKI HODOWCA BYDŁA
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Kon takt za rod ka z mat ką za leż ny jest 

od ro dza ju ło ży ska. Na stę pu je przy -

bli że nie krwi pło du do krwi mat ki 

– ni gdy jej zmie sza nie. Ze spo le nie 

się czę ści pło do wej ło ży ska z czę -

ścią mat czy ną na zy wa się ba rie rą ło -

ży sko wą. W za leż no ści od ga tun ku 

ma róż ną ilość warstw. Naj bar dziej 

roz bu do wa na to: od stro ny mat ki 

– 1. śród bło nek na czyń wło so wa tych 

ma ci cy, 2. tkan ka łącz na bło ny ślu -

zo wej ma ci cy, 3. na bło nek bło ny ślu -

zo wej ma ci cy (miej sce po łą cze nia); 

da lej war stwy u pło du – 4. na bło nek 

ko smów ki, 5. me zen chy ma ko smów -

ki omocz nio wej, 6. śród bło nek na -

czyń wło so wa tych pło du (Rys. 1). 

     Ze wzglę du na ilość warstw wy -

róż nia się ło ży sko:  

Na błon ko wo-ko smów ko we (pla -■

cen ta epi the lio cho ria lis) – po sia -

da wszyst kie 6 warstw. W tym 

przy pad ku tkan ki mat ki po zo sta ją 

nie znisz czo ne pod czas po ro du, 

po nie waż na bło nek ko smów ki 

przy le ga tyl ko do na błon ka ma ci -

cy i roz łą cze nie ich za cho dzi bez -

kr wa wo. Ta ki typ ło ży ska spo ty -

ka my u świ ni i ko nia. Jest to ło ży -

sko rze ko me lub nie in wa zyj ne (se -

mi pla cen ta) 

Łącz not kan ko wo-ko smów ko we ■

(pla cen ta syn de smo cho ria lis) – po -

sia da 5 warstw, brak na błon ka bło -

ny ślu zo wej u mat ki (war stwy nr 3), 

ko smów ka pło du łą czy się z tkan -

ką łącz ną na czyń u mat ki. Wy stę -

pu je u prze żu wa czy – by dło. 

Śród błon ko wo-ko smów ko we (pla -■

cen ta en do the lio cho ria lis) – po -

sia da 4 war stwy, brak na błon ka 

bło ny ślu zo wej mat ki (war stwa 

nr 3) oraz tkan ki łącz nej na czyń 

mat ki (war stwa nr 2). Na bło nek 

ko sm ków sty ka się ze śród błon -

kiem na czyń wło so wa tych bło ny 

ślu zo wej ma ci cy. Wy stę pu je u mię -

so żer nych. 

Krwio-ko smów ko we (pla cen ta ha -■

emo cho ria lis) – po sia da 3 warstwy. 
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Żeby zrozumieć problem jaki może wystąpić przy bliźniakach róż no -

pł cio wych należy poznać budowę łożyska u krowy. Poprzez łożysko 

(łac. Placenta) rozumie się przejściowy narząd płodowy występujący 

u ssaków łożyskowych, który tworzy się dzięki kosmkom kosmówki 

zagłębiającym się w ścianę macicy i łączącym się błoną ściany łożyska. 

W tworzeniu łożyska bierze udział kosmówka (zewnętrzna błona 

płodowa).

O co chodzi z bliźniakami? 
– czyli cielaki różnej płci

Justyna Sokół 
Instytut Zootechniki i Rybactwa,  
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rys. 1. Schemat łożyska i połączenia matki z płodem

1

część matczyna część płodowa

2 3 4 5 6

Warstwy łożyska: 
1. śródbłonek naczyń włosowatych 

macicy, 
2. tkanka łączna błony śluzowej macicy, 
3. nabłonek błony śluzowej macicy 

4. nabłonek kosmówki płodu, 
5. mezenchyma kosmówki omoczniowej 

płodowej, 
6. śródbłonek naczyń włosowatych płodu.
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Brak na błon ka bło ny ślu zo wej mat -

ki (war stwa nr 3) oraz tkan ki łącz -

nej na czyń mat ki (war stwa nr 2) 

i śród błon ka na czyń wło so wa tych 

mat ki (war stwa nr 1). Krew z na -

czyń krwio no śnych bło ny ślu zo -

wej ma ci cy wy le wa się do prze -

strze ni mię dzy ko sm ko wych, opłu -

ku jąc bez po śred nio ko sm ki. Wy -

stę pu je u na czel nych i czło wie ka. 

Krwio-śród błon ko we (pla cen ta ha -■

emo en do the lia lis) – mię dzy krwią 

mat ki, a krwią pło du znaj du je się 

tyl ko śród bło nek na czyń wło so -

wa tych ko sm ków. Wy stę pu je u my -

szy, szczu rów czy kró li ków. 

 

     Ty py ło żysk moż na po dzie lić w za -

leż no ści od stop nia złą cze nia ko -

smów ki z bło ną ślu zo wą ma ci cy, wy -

róż nia się: 

łó ży sko bez do cze sno we (pla cen -1.

ta ade ci du ata) – ło ży sko nie od -

ry wa bło ny ślu zo wej ma ci cy w cza -

sie po ro du; ze wzglę du na kształt 

dzie li się je na:  

ło ży sko roz pro szo ne (pla cen -■

ta dif fu sa) – ko sm ki są rów no -

mier nie roz pro szo ne na po -

wierzch ni ko smów ki; wy stę pu -

je u nie pa rzy sto ko pyt nych, wiel -

błą do wa tych i świń; 

ło ży sko li ście nio wa te (pla cen -■

ta po ly co ty le do nae) – ko sm ki 

na ko smów ce sku pio ne są 

w kęp ki. Wy stę pu je u prze żu -

wa czy. 

ło ży sko do cze sno we (pla cen ta 2.

de ci du ata) – ło ży sko od ry wa bło -

nę ślu zo wą, cze mu to wa rzy szy 

krwa wie nie. Ze wzglę du na kształt 

dzie li się je na:  

ło ży sko po prę go we (pla cen ta ■

zo na ria) – ko sm ki sku pio ne są 

w sze ro ki pas ota cza ją cy za ro -

dek je dy nie w czę ści środ ko -

wej, a po zo sta ła część za rod ka 

jest bez ko sm ków; wy stę pu je 

u dra pież nych i płe two no gich; 

ło ży sko tar czo wa te (pla cen ta ■

di sco ida lis) – ko sm ki są sku -

pio ne na nie wiel kiej prze strze -

ni w kształ cie tar czy, a zwią zek 

czę ści za rod ko wej i ma cicz nej 

ło ży ska jest bar dzo ści sły; wy -

stę pu je u po zo sta łych rzę dów 

ssa ków ło ży sko wych. 

 

     Ło ży sko u by dła na le ży do ło -

żysk rze ko mych, łącz not kan ko wo-ko -

smów ko wych. Jest to ło ży sko wie lo -

krot ne (se mi pla cen ta mul ti plex). Ze -

spo le nie ko smów ki z bło ną ślu zo wą 

ma ci cy nie za cho dzi na ca łej po -

wierzch ni, lecz two rzą się tu licz ne 

tzw. ło żysz cza (pla cen to ma ta) jest to 

po łą cze nie li ście ni z bro daw ką ma -

cicz ną, ich licz ba waha się od oko ło 

80 do 120. W ich ob rę bie na ko -

smów ce znaj du ją się sku pi ska ko -

sm ków, tzw. li ście nie (co ty le do), któ -

re spo ty ka ją się z od po wia da ją cy mi 

im na po wierzch ni bło ny ślu zo wej 

wznie sie nia, tzw. bro daw ki ma cicz -

ne – ca run cu lae. Są one po kry te 

bło ną ślu zo wą i ma ją licz ne za głę -

bie nia, do któ rych wci ska ją się po -

szcze gól ne ko sm ki. W ob rę bie ło -

żysz cza ko sm ki li ście ni wni ka ją do 

od po wied nich za głę bień na bro daw -

kach i w ten spo sób ko smów ka zo -

sta je ze spo lo na z bło ną ślu zo wą. Ze -

spo le nie to jest luź ne i pod czas po -

ro du al bo nie na stę pu je krwa wie nie, 

al bo jest ono względ nie sła be. Po -

mię dzy li ście nia mi ko smów ka jest 

gład ka. Ło ży sko o tak uło żo nych ko -

sm kach na zy wa się ło ży skiem li ście -

nio wa tym (pla cen ta co ty le do na ria). 

     Po in se mi na cji i sku tecz nym za -

płod nie niu od 10-13 dnia cią ży za -

rod ki nie tyl ko ro sną, ale tak że uwal -

nia ją do śro do wi ska hor mo ny i in ne 

sub stan cje czyn nie od dzia łu ją ce na 

bło nę ślu zo wą ma ci cy. Już w 10-12 

dniu syn te ty zu ją 17-b-es tra diol, es -

tron, an dro sten dion, te sto ste ron, i pro -

ge ste ron. Wy twa rza ne es tro ge ny 

w nie wiel kiej czę ści prze ni ka ją do 

krwi mat ki w po sta ci wol nych czą -

ste czek. Es tro ge ny za rod ka sil nie od -

dzia łu ją na ukrwie nie ma ci cy, po nie -

waż roz sze rza ją ce się na czy nia krwio -

no śne zwie lo krot nia ją prze pływ krwi 

przez cię żar ną ma ci cę. Od gry wa ją 

tak że du żą ro lę w wy dzie la niu przez 

bło nę ślu zo wą ma ci cy pro sta glan -

dyn. Po dob nie jak es tro ge ny bio rą 

udział w roz sze rze niu na czyń krwio -
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no śnych i zwięk sze niu prze pły wu 

krwi przez ma ci cę. 

     W przy pad ku cią ży bliź nia czej 

(i wię cej) u by dła do cho dzi do mie -

sza nia się krwi pło dów. Pod czas roz -

wo ju cią ży mno giej/bliź nia czej mo -

że dojść do wy two rze nia po łą czeń 

na czy nio wych – ana sto moz (Rys. 2) 

mię dzy ło ży ska mi roz wi ja ją cych się 

pło dów i w przy pad ku cią ży róż no -

pł cio wej u pło du żeń skie go pod 

wpły wem hor mo nów pro du ko wa -

nych przez go na dę mę ską sam ca 

mo że dojść do za bu rze nia wy two -

rze nia na rzą dów roz rod czych żeń -

skich oraz do trwa łej bez płod no ści. 

Je śli go na da mę ska roz wi ja się wcze -

śniej niż jaj nik, po wo du je to wy sta -

wie nie go na dy żeń skiej na dzia ła -

nie czyn ni ka trans kryp cyj ne go SRY 

(ang. sex-de ter mi ning re gion Y). Jest 

to gen znaj du ją cy się na chro mo so -

mie Y, któ ry ko du je czyn nik de ter -

mi nu ją cy roz wój ją dra (TDF, ang. te -

stis-de ter mi ning fac tor). Ini cju je on 

płeć mę ską i po wo du je, że u osob -

ni ka żeń skie go mo że dojść do wy -

two rze nia ty po wej go na dy mę skiej. 

Gdy do po łą czeń tęt ni czo-żyl nych 

doj dzie póź niej, to hor mon an ty mul -

le row ski (AMH) i te sto ste ron spo wo -

du ją za bu rze nie wy two rze nia prze -

wo dów wy pro wa dza ją cych ga me ty 

żeń skie i bu do wę ze wnętrz nych na -

rzą dów płcio wych żeń skich. Ce chy 

płcio we mę skie go bliź nia ka po zo -

sta ją pra wi dło we, cho ciaż cza sem 

na sie nie sam ców roz pło do wych wy -

ka zu je ob ni żo ną war tość ho dow la -

ną na ska lę prze my sło wą. 

     Jest to tzw. fry mar ty nizm – czy li 

pro ces ma sku li ni za cji pło du po wo -

du ją cy nie płod ność sa mic nie któ rych 

ssa ków (owiec, kóz, by dła), za cho -

dzą cy u bliź niąt dwu ja jo wych róż nej 

płci. A osob ni ki ta kie na zy wa się fry -

mar ty na mi. 

     W przy pad ku uro dze nia po je dyn -

cze go cie la ka, tak że mo że dojść do 

wy stą pie nia fry mar ty ni zmu, je śli uro -

dzi się ja łów ka. Zda rza się to w sy tu -

acji, gdy w po cząt ko wym okre sie cią -

ży by ła to cią ża bliź nia cza a dru gi 

płód był pło dem mę skim. Po czym, 

z róż nych przy czyn, je den płód zo -

stał wchło nię ty i uległ za mar ciu lub 

mu mi fi ka cji a dru gi roz wi jał się pra -

wi dło wo. 

     Osob ni ki po cho dzą ce z cią ży bliź -

nia czej tej sa mej płci nie są za gro -

żo ne, po nie waż na wet przy po łą cze -

niu się na czy nia mi mię dzy dwo ma 

pło da mi nie doj dzie do wy mia ny nie -

ko rzyst nych hor mo nów. Ma ją ta ki 

sam sta tus ge ne tycz ny i hor mo nal -

ny. Bliź nia ki by czek – by czek lub ja -

łów ka – ja łów ka są bez piecz ne. Gdy 

ro dzą się cie la ki róż nej płci za trzy -

ma nie ja łów ki do roz ro du jest wąt -

pli we. Ta kie po łą cze nie na czyń nie 

zda rza się za każ dym ra zem, jed nak 

że by stwier dzić to na pew no, na le -

ża ło by zro bić ba da nia ge ne tycz ne. 

Moż na za ry zy ko wać, jed nak praw -

do po do bień stwo po łą cze nia na czyń 

pło dów i w efek cie nie płod nej ja -

łów ki jest bar dzo wy so ka, oko ło 

80-90%. Jed nak czy ja łów ka oka że 

się fry mar ty nem moż na zba dać pal -

pa cyj nie do pie ro przy spo dzie wa -

nym cza sie jej in se mi na cji lub wcze -

śniej wy ko nu jąc ba da nia ge ne tycz -

ne. Osob nik ta ki mo że mieć re gu lar -

ne ru je, ale nie za wsze mu szą być 

wi docz ne. Zda rza się, że ta kie osob -

ni ki (nie płod ne ja łów ki) za cho wa niem 

przy po mi na ją by ki. Ze wnętrz ne dro -

gi rod ne mo gą być wy kształ co ne 

pra wi dło wo, jed nak przy ba da niu rek -

tal nym lub usg bę dzie moż na wy -

kryć ano ma lie. Mo gą to być zmia ny 

ta kie jak: brak jed ne go ro gu ma ci cy 

z jaj ni kiem, brak ma ci cy, jaj ni ki w sta -

nie za ni ko wym czy na wet wy kształ -

ce nie szcząt ko wej mosz ny czy prą -

cia. Mo że dojść do po więk sze nia 

warg sro mo wych i ob ser wu je się 

zmia nę spo so bu od da wa nia mo czu. 

     W ba da niach Li be ry i Szczer ba la 

(2019) ja łów ka, któ ra oka za ła się fry -

mar ty nem mia ła wi docz ne ru je, wy -

ka zy wa ła więk szą ak tyw ność ru cho -

wą w po rów na niu do in nych ja łó wek 

w po dob nym wie ku, po sia da ła kęp -

kę wło sów na dol nym brze gu warg 

sro mo wych, a od le głość mię dzy od -

by tem, a gór ną kra wę dzią warg sro -

mo wych by ła zmniej szo na, kąt mię -

dzy kro czem a od by tem przy po mi -

nał kąt ostry. ■ 
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Rys. 2. Połączenie anastomozami/naczyniami krwionośnymi pomiędzy 
płodami różnej płci  
Źródło: Freemartinizm in cattle, A. Esteves, R. Bage, R. Payan – Carreira
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W ostat nich la tach nasz prze mysł 

mle czar ski do sto so wy wał się do zmie -

nia ją cych się uwa run ko wań ryn ko -

wych, cze go efek tem by ła kon cen -

tra cja pro duk cji i prze twór stwa mle -

ka. No wo cze sne za ple cze tech no lo -

gicz ne, wy so ka ja kość su row ca i pro -

duk tów mlecz nych spo wo do wa ły, że 

pol ski prze mysł mle czar ski jest kon -

ku ren cyj ny na ryn ku mię dzy na ro do -

wym. W 2020 ro ku war tość to wa ro -

wej pro duk cji mle ka w Pol sce wy -

nio sła 17 mld zł wo bec 7,9 mld zł 

w ro ku ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro -

pej skiej. Udział to wa ro wej pro duk cji 

mle ka w war to ści to wa ro wej pro duk -

cji rol ni czej utrzy my wał się na po -

zio mie 16-19%. 

Pogłowie bydła 
– dane liczbowe 

W czerw cu 2022 ro ku po gło wie by -

dła wy no si ło 6 444,1 tys. sztuk i by ło 

o 42,3 tys. sztuk (o 0,7%) wyż sze niż 

przed ro kiem, a w po rów na niu z li -

czeb no ścią sta da w grud niu 2021 ro -

ku – wyż sze o 65,3 tys. sztuk (o 1,0%). 

Po gło wie krów w po rów na niu z czerw -

cem 2021 ro ku spa dło o 180,8 tys. 

sztuk (o 7,6%) do po zio mu 2207,7 tys. 

sztuk, a w po rów na niu z grud niem 

2021 ro ku od no to wa no spa dek po -

gło wia o 81,4 tys. sztuk (o 3,6%). 

Stada  
bydła mlecznego 

Od wie lu lat ob ser wo wa ny jest w Pol -

sce trend li kwi da cji stad by dła mlecz -

ne go. W 2004 ro ku, a więc krót ko 

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 268

rynek

Produkcja mleka należy do najważniejszych gałęzi gospodarki rolnej 

w Polsce. Jej istotne znaczenie ekonomiczne wynika z faktu, że jest 

źródłem utrzymania dla wielu gospodarstw rolnych oraz pełni rolę 

zaplecza surowcowego dla krajowego przemysłu mleczarskiego. Mleko 

i przetwory mleczne są podstawowymi produktami żywnościowymi 

i strategicznymi artykułami handlowymi.

Rynek mleka 
– produkcja, eksport, spożycie

Mariusz Bogucki 
Politechnika Bydgoska

Wyk. 1. Spożycie mleka w Polsce (litr/osobę)
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przed wej ściem w struk tu ry UE, kro -

wy w Pol sce utrzy my wa no w po nad 

751 tys. sta dach. Od tam te go cza su 

ich licz ba zmniej szy ła się po nad trzy -

krot nie – do oko ło 236 tys. w 2022 

ro ku. Zgod nie z da ny mi ARiMR w 2022 

ro ku w na szym kra ju funk cjo no wa ło 

160 tys. stad do 9 krów. Tym sa mym 

z na sze go kra jo bra zu znik nę ło po -

nad pół mi lio na stad by dła! Tyl ko 

w cią gu ostat nich 4 lat – od 2018 ro -

ku – uby ło pra wie 63 tys. stad krów. 

Wydajność  
mleczna krów 

Jak po da je Pol ska Fe de ra cja Ho dow -

ców By dła i Pro du cen tów Mle ka w opu -

bli ko wa nych wy ni kach oce ny za 2021 

rok kro wy mlecz ne osią gnę ły śred nią 

wy daj ność na po zio mie 8837 kg mle -

ka o za war to ści tłusz czu 4,13% (365 kg) 

oraz biał ka 3,42% (302 kg). Wy daj -

ność mlecz na oce nia nych w ubie głym 

ro ku krów by ła o 14 kg wyż sza od 

uzy ska nej w 2020 ro ku. 

     Wy daj ność mlecz na krów ogó -

łem w Pol sce wy nio sła 7015 kg mle -

ka. Z ko lei pro duk cyj ność krów, któ -

re nie znaj du ją się pod oce ną użyt -

ko wo ści mlecz nej, zgod nie z da ny -

mi GUS oraz PFHBiPM, w ubie głym 

ro ku wy nio sła 5851 kg mle ka. 

Produkcja mleka 
w Unii Europejskiej 

We dług pro gnoz Ko mi sji Eu ro pej skiej 

w 2022 ro ku na stą pi dal szy, nie wiel ki 

spa dek pro duk cji mle ka. Bę dzie to naj -

praw do po dob niej skut kiem su szy, któ -

ra istot nie ogra ni czy ła za sób pasz ob -

ję to ścio wych dla by dła w go spo dar -

stwach rol nych. Pro duk cja mo że się 

ob ni żyć o oko ło 0,5% do 152,9 mln 

ton (w 2023 ro ku mo że ob ni żyć się 

do 152,6 mln ton), a skup mle ka do 

oko ło 144 mln ton mle ka (do ok. 

143,5 mln ton w 2023 ro ku). Ten wy nik 

bę dzie też kon se kwen cją spa da ją ce -

go po gło wia by dła (ma się ob ni żyć 

o 1%), któ re go praw do po dob nie nie 

zre kom pen su je wzrost śred niej wy daj -

no ści mlecz nej krów (o oko ło 0,4% do 

7,6 tys. kg mle ka na rok od kro wy). 

Produkcja mleka 
w Polsce 

Pol ska ca ły czas po zo sta je waż nym 

pro du cen tem na ryn ku mle ka. Nasz 

kraj jest pią tym pro du cen tem mle ka 

w Eu ro pie i czter na stym na świe cie. 

Po nad to, Pol ska po Niem czech i Fran -

cji, zaj mu je trze cie miej sce wśród 

kra jów UE pod wzglę dem po gło wia 

krów mlecz nych. Co istot ne, w ca łej 

Eu ro pie spa da pro duk cja mle ka, u nas 

na to miast wzra sta. Wiel kość pro duk -

cji mle ka w Pol sce na prze strze ni 

ostat nich 10 lat przed sta wio no na 

wy kre sie 2. 

Wyk. 2. Produkcja mleka krowiego w Polsce w latach 2012-2021
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Skup mleka Polsce 

W Pol sce od wie lu lat od no to wy wa ny jest sys te ma tycz ny 

wzrost sku pu mle ka, któ ry śred nio w ro ku wy no si 2%. 

Jed nak jak po da je Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców By dła 

i Pro du cen tów Mle ka w 2021 ro ku nie od no to wa no aż tak 

du że go wzro stu, a je dy nie 0,4%. W cią gu 12 mie się cy 

2021 ro ku sku pio no łącz nie 12,1 mln ton mle ka. Skup mle -

ka w grud niu ubie głe go ro ku, we dług da nych Głów ne go 

Urzę du Sta ty stycz ne go, wy niósł 0,99 mln ton i był o 6,5% 

wyż szy od no to wa ne go w li sto pa dzie oraz o 1,3% wyż szy 

niż rok wcze śniej. W okre sie od stycz nia do grud nia 2021 

ro ku naj wię cej mle ka uby ło z wo je wódz twa war miń sko -

-ma zur skie go (0,6 mln ton), ku jaw sko -po mor skie go (0,5 mln 

ton) oraz wiel ko pol skie go (0,4 mln ton). Naj wię cej mle ka 

z in nych wo je wództw tra fi ło na Pod la sie (1,9 mln ton). 

Skup mleka w Unii Europejskiej 

Skup mle ka w li sto pa dzie 2021 ro ku w Unii Eu ro pej skiej 

w re la cji rocz nej zo stał ogra ni czo ny w 14 kra jach człon -

kow skich. We dług da nych Eu ro stat w tym mie sią cu sku -

pio no pra wie 11 mln ton mle ka, tj. o 4,8% mniej niż w paź -

dzier ni ku 2021 ro ku oraz o 1,1% mniej niż w li sto pa dzie 

2020 ro ku. Pię ciu naj więk szych pro du cen tów mle ka 

w Unii Eu ro pej skiej (Niem cy, Fran cja, Ho lan dia, Wło chy 

i Pol ska), w ana li zo wa nym mie sią cu sku pi ło łącz nie 7,4 mln 

ton mle ka czy li o 1,8% mniej niż przed ro kiem. Skup ten 

sta no wił 67,2% ca łe go unij ne go mle ka. 

Export produktów mlecznych 

W 2021 ro ku od no to wa no naj więk szą od kil ku lat dy na mi -

kę wzro stu przy cho dów z eks por tu pro duk tów mlecz nych 

uzy ska nych przez kra jo wą bran żę mle czar ską. War tość 

eks por tu pro duk tów mlecz nych z Pol ski wy nio sła 12,0 mld 

zł (7% udzia łu w war to ści pol skie go eks por tu rol no -spo -

żyw cze go) i by ła o 13% wyż sza niż rok wcze śniej. Głów -

nym kie run kiem eks por tu by ły kra je UE-27 (66% udzia łu 

w war to ści wy wo zu). Głów ny mi od bior ca mi pro duk tów 

mlecz nych by ły: Niem cy (19% war to ści), Cze chy (7%), Wło -

chy (5%) i Ni der lan dy (5%). Wśród kra jów po za unij nych 

naj więk szy udział w eks por cie mia ły: Wiel ka Bry ta nia (5% 

war to ści), Chi ny (5%), Al gie ria (4%) i Ara bia Sau dyj ska (2%). 

     W struk tu rze asor ty men to wej eks por tu pro duk tów 

mlecz nych od lat do mi nu ją cą po zy cję (35% udzia łu) zaj -

mu ją se ry i twa ro gi. W 2021 ro ku war tość eks por tu tej gru -

py to wa ro wej by ła o 12% wyż sza niż w ro ku 2020. 

Spożycie mleka 

W Pol sce od 2006 ro ku utrzy mu je się wzro sto wa ten -

den cja w kon sump cji mle ka i je go prze two rów. Jest ona 

spo wo do wa na ta ki mi czyn ni ka mi jak: 

wzrost po da ży ar ty ku łów mle czar skich, ■

uatrak cyj nie nie ofer ty asor ty men to wej, ■

zmia na sty lu ży cia i zwią za nych z tym na wy ków ży -■

wie nio wych, 

po dej mo wa nie dzia łań na rzecz po pu la ry za cji kon sump cji ■

mle ka i je go prze two rów. 

 

     W 2020 ro ku spo ży cie mle ka i je go prze two rów we -

dług GUS osią gnę ło po ziom 244 li trów na oso bę i by ło 

o po nad 40% więk sze niż w okre sie wstę po wa nia Pol ski 

do UE (wy kres 1). Przy ob li cza niu spo ży cia mle ka przez 

GUS zsu mo wa no mle ko prze zna czo ne do pro duk cji 

prze two rów, ale nie uwzględ nio no mle ka prze ro bio ne -

go na ma sło. 

     Dy na micz nie zmie nia ją ce się w ostat nich mie sią cach 

uwa run ko wa nia ma kro eko no micz ne sta wia ją przed pro -

du cen ta mi mle ka wie le no wych wy zwań. Jed nak jak wy -

ni ka ze świa to wych pro gnoz do ty czą cych spo ży cia mle -

ka i licz by lud no ści moż na wnio sko wać, że za po trze bo -

wa nie na mle ko i je go prze two ry na dal bę dzie ro sło. ■
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Układ roz rod czy sa mi cy skła da się 

z jaj ni ków, ja jo wo dów, ma ci cy, po -

chwy i sro mu. Na funk cjo no wa nie 

ca łe go ukła du roz rod cze go du ży 

wpływ ma ją tak że hor mo ny – FSH 

i LH wy dzie la ne przez przed ni płat 

przy sad ki oraz go na do li be ry na 

GnRH uwal nia na przez pod wzgó -

rze. Hor mo ny te dzia ła jąc na jaj ni ki 

ste ru ją sze re giem prze mian za cho -

dzą cych cy klicz nie i okre śla nych 

cy klem płcio wym. Tak na praw dę, 

nie pra wi dło wo ści w funk cjo no wa -

niu i wa dy bu do wy każ de go z ele -

men tów bu du ją cych układ roz rod -

czy mo gą wpły wać na po raż kę 

w roz ro dzie. Naj więk sze jed nak zna -

cze nie dla roz ro du krów ma ją jaj ni -

ki i ma ci ca – w przy pad ku tych 

dwóch na rzą dów spo ty ka my się bo -

wiem obec nie z naj więk szą licz bą 

nie pra wi dło wo ści i dys funk cji. 

     Scho rze nia jaj ni ków naj czę ściej 

uwi dacz nia ją się w okre sie mię dzy -

wy cie le nio wym. Tor bie le jaj ni ko we, 

na zy wa ne rów nież cy sta mi to jed na 

z częst szych przy pa dło ści skut ku ją -

cych za bu rze nia mi roz ro du, a bę dą -

cych re zul ta tem in te rak cji hor mo nal -

nych po mię dzy pod wzgó rzem, przy -

sad ką i jaj ni kiem. Tor bie la mi na zy wa 

się nie owu lu ją ce pę che rzy ko we struk -

tu ry o śred ni cy co naj mniej 2-2,5 cm, 

utrzy mu ją ce się przez mi ni mal ny 

okres 8-10 dni, przy jed no cze snym 

bra ku ciał ka żół te go na jed nym z jaj -

ni ków. Cy sty spo ty ka ne na jaj ni kach 

do 45 dnia po wy cie le niu są trak to -

wa ne ja ko zja wi sko fi zjo lo gicz ne 

– część z nich ma bo wiem ten den -

cję do sa mo ist ne go za ni ka nia. Tor -

bie le jaj ni ko we mo gą do ty czyć na -

wet od 6 do 19% sa mic w sta dzie. 

Naj czę ściej pro blem ten do ty ka krów 

– wie lo ró dek, a spo ra dycz nie tyl ko 

pier wia stek Cy sty jaj ni ko we moż na 

po dzie lić na: cy sty pę che rzy ko we 

i cy sty lu te ino we. Tor bie le pę che rzy -

ko we po wsta ją w wy ni ku bra ku owu -

la cji pę che rzy ków jaj ni ko wych. Ma ją 

za zwy czaj cien ką ścian kę, mo gą wy -

stę po wać po je dyn czo lub mno go na 

jed nym lub obu jaj ni kach jed no ra zo -

wo. Wy stę po wa nie tor bie li pę che -

rzy ko wych wią że się z wy stę po wa -

niem nie re gu lar nych rui lub ewen -

tu al nie nad mier nie prze dłu ża ją cy -

mi się ru ja mi. Wy ni ka to z te go, że 

w przy pad ku cyst pę che rzy ko wych 

ak tyw nym hor mo nem jest es tra diol 

– od po wie dzial ny za ob ja wy rui. 

Wy stę po wa nie tor bie li lu te ino wych, 

z ko lei, jest zwią za ne z ak tyw no -

ścią pro ge ste ro nu. Jest to hor mon 

od po wie dzial ny za utrzy ma nie cią -

ży, stąd też u krów z cy sta mi lu te -

ino wy mi ru je mo gą w ogó le nie wy -

stę po wać. Struk tu ra cyst lu te ino -

wych róż ni się od pę che rzy ko wych. 

Te lu te ino we są z re gu ły two ra mi po -

je dyn czy mi o zgru bia łych ścia nach. 

Zda rza się rów nież, że wraz z upły -

wem cza su tor bie le pę che rzy ko we 

ule ga ją lu te ini za cji, co po wo du je 

zmia nę ich struk tu ry – zgru bie nie 
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rozród

Płodność to podstawowy parametr decydujący o opłacalności chowu 

bydła. Optymalnie jest, gdy krowa rodzi cielę raz do roku. Niestety, 

udaje się to obecnie niezwykle rzadko. Wydłużający się okres pomiędzy 

wycieleniem, a ponownym zapłodnieniem, brak rui lub też ciche ruje 

oraz stany zapalne macicy uniemożliwiające implantację zarodka to 

główne przyczyny niepowodzeń w rozrodzie u krów.

Torbiele jajnikowe 
i stany zapalne macicy 
– dwie choroby, które „lubią chodzić w parze”

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Torbiele jajnikowe mogą 

dotyczyć nawet do 19% samic 

w stadzie. Najczęściej problem 

ten dotyka krów wieloródek. 

Występowanie torbieli 

jajnikowych wzrasta w okresie 

jesienno-zimowym, kiedy 

dochodzi do skracania się 

dnia świetlnego
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ścian i zmia nę wy dzie la ne go hor mo -

nu w kie run ku pro ge ste ro nu. 

     Wy stę po wa nie tor bie li jaj ni ko -

wych wzra sta w okre sie je sien no-zi -

mo wym, kie dy do cho dzi do skra ca -

nia się dnia świetl ne go. Przy pa dłość 

ta wy stę pu je szcze gól nie czę sto 

w uwię zio wych obo rach sta re go ty -

pu, w któ rych po wierzch nia okien 

jest nie wy star cza ją ca do opty mal ne -

go oświe tle nia ca łe go obiek tu ho -

dow la ne go. Oprócz oświe tle nia, do 

wy stę po wa nia cyst jaj ni ko wych przy -

czy nia ją się rów nież błę dy ży wie nio -

we, a zwłasz cza nie do bo ry biał ka, 

ener gii i skład ni ków mi ne ral nych 

(głów ni ma gne zu, cyn ku i mie dzi). 

Na po wsta wa nie cyst jaj ni ko wych 

wpływ mo że mieć rów nież skar mia -

nie pasz bo ga tych w sub stan cje 

o dzia ła niu zbli żo nym do żeń skich 

hor mo nów płcio wych – es tro ge nów. 

Pa sza mi te go ty pu są m.in. lu cer na 

oraz ro śli ny mo tyl ko we, a zwłasz cza 

so ja. Na le ży tak że zwra cać uwa gę 

na obec ność w pa szach tok syn pro -

du ko wa nych przez nie któ re grzy by 

ple śnio we. Dzia ła nie pro estro gen ne 

ma m.in. tok sy na ze ara le non.  

     Dia gno zo wa nie tor bie li jaj ni ko -

wych moż na do ko nać me to dą ba da -

nia per rec tum, gdzie do świad czo ny 

kli ni cy sta nie tyl ko roz po zna obec -

ność cyst, ale rów nież po wie, czy ma -

my do czy nie nia z cy stą pę che rzy ko -

wą, czy też lu te ino wą. Obec nie, czę -

ściej ba da się układ roz rod czy z uży -

ciem apa ra tu USG, co po zwa la na 

bar dzo do kład ny ogląd sy tu acji. 

     Le cze nie tor bie li jaj ni ko wych moż -

na prze pro wa dzić ma nu al nie, „wy ci -

ska jąc” po wsta łe cy sty. Dzia ła nie ta -

kie mo że jed nak po wo do wać krwa -

wie nie, a tak że pro wa dzić do po -

wsta wa nia blizn w miej scu usu nię tej 

cy sty. Zbli zno wa ce nia mo gą utrud -

niać owu la cję pę che rzy ka jaj ni ko we -

go w ko lej nym cy klu. Zde cy do wa nie 

czę ściej w te ra pii tor bie li jaj ni ko wych 

sto su je się pre pa ra ty hor mo nal ne tj. 

pro sta glan dy ny i ich syn te tycz ne po -

chod ne, go na do li be ry nę GnRH, a tak -

że wkład ki do po chwo we z pro ge -

ste ro nem.  

     Co cie ka we, w 90% przy pad ków 

tor bie li jaj ni ko wych stwier dza się tak -

że sta ny za pal ne bło ny ślu zo wej ma -

ci cy. Cy sty jaj ni ko we mo gą więc być 

rów nież kon se kwen cją sta nów za -

pal nych ma ci cy. Obec ność wy pły wu 

z dróg rod nych jest jed nym z pod -

sta wo wych ob ja wów wska zu ją cych 

na to czą cy się w ob rę bie ma ci cy stan 

za pal ny. Obec nie, le ka rze we te ry na -

rii róż ni cu ją sta ny za pal ne ma ci cy 

za leż nie od te go, w któ rym mo men -

cie po po ro dzie się po ja wia ją. I tak, 

sta ny za pal ne przed 21 dniem po po -

ro dzie okre śla my ja ko za pa le nie ma -

ci cy (me tri tis), a te po ja wia ją ce się 

w póź niej szym cza sie ja ko za pa le -

nie bło ny ślu zo wej ma ci cy (en do me -

tri tis). Dla przy po mnie nia, ścia na ma -

ci cy skła da się z trzech warstw tka -

nek, któ re li cząc od świa tła na rzą du 

okre śla my ja ko: bło na ślu zo wa, war -

stwa mię śnio wa oraz bło na su ro wi -

cza. Za pa le nie ma ci cy (me tri tis) obej -

mu je więc wszyst kie war stwy te go 

or ga nu nie kie dy obej mu jąc rów nież 

przy le głe wię za dło sze ro kie ma ci cy. 

Me tri tis bar dzo czę sto jest wy ni kiem 

za bu rzo ne go pro ce su in wo lu cji ma -

ci cy, a więc jej „zwi ja nia się” po po -

ro dzie. Zwi ja nie się ozna cza, że or -

gan kur czy się oraz przy go to wu je 
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Diagnozowanie torbieli 
jajnikowych można 

dokonać metodą 
badania per rectum, 
gdzie doświadczony 

klinicysta nie tylko 
rozpozna obecność 

cyst, ale również 
powie, czy mamy do 

czynienia z cystą 
pęcherzykową, czy też 

luteinową

W 90% przypadków torbieli 

jajnikowych stwierdza się 

także stany zapalne błony 

śluzowej macicy

torbiele jajnikowe.qxp  13.12.2022  15:12  Strona 72



do po now ne go za płod nie nia i przy -

ję cia za rod ka. Opóź nie nie w in wo lu -

cji ma ci cy po wo du je, że w jej wnę -

trzu gro ma dzi się krwi sto bru nat ny 

i cuch ną cy płyn. Na to czą cy się stan 

za pal ny w or ga ni zmie wska zu je rów -

nież pod wyż sze nie we wnętrz nej cie -

pło ty cia ła kro wy (> 39°C), spa dek 

wy daj no ści mlecz nej i utra ta ape ty -

tu. Za roz wój cho ro by od po wie dzial -

ne są bak te rie, któ re do świa tła ma -

ci cy do sta ją się za zwy czaj w wy ni ku 

bra ku za cho wa nia hi gie ny przez oso -

by udzie la ją ce po mo cy po ro do wej. 

W skraj nych sy tu acjach, od po wie -

dzial ne za stan za pal ny ma ci cy bak -

te rie oraz pro du ko wa ne przez nie 

tok sy ny mo gą spo wo do wać za le ga -

nie kro wy, a na wet jej śmierć. U sa -

mic, któ re „prze cho ru ją” me tri tis czę -

sto roz wi ja się en do me tri tis, któ re 

mo że prze bie gać za rów no z ob ja -

wa mi kli nicz ny mi w po sta ci rop ne go 

i ślu zo wo-rop ne go wy pły wu z dróg 

rod nych, jak rów nież sub kli nicz nie, 

czy li bez ob ja wo wo. Prze bieg sub kli -

nicz ny zna czą co utrud nia zdia gno -

zo wa nie to czą ce go się pro ce su, a tym 

sa mym pod ję cie kro ków lecz ni czych. 

W in fek cjach ma ci cy du ży udział ma -

ją bak te rie Esche ri chia co li, któ re do -

sta ją się do ma ci cy dro gą wstę pu ją -

cą. Bak te rie te szyb ko się na mna ża -

ją, pro du ku ją bar dzo szko dli we tok -

sy ny, a przede wszyst kim ich obec -

ność „to ru je” dro gę in nym bak te riom 

tj. Tru pe nel la, Fu so bac te rium ne cro -

pho rum, Bac te ro ides spp., czy też 

Pre vo tel la spp. Etio lo gia bak te ryj na 

in fek cji ma ci cy po wo du je, że le cze -

nie opie ra się głów nie na an ty bio ty -

ko te ra pii. An ty bio ty ki moż na po da -

wać za rów no ogól nie, jak rów nież 

w po sta ci „ta ble tek” umiesz cza nych 

do ma cicz nie. Za miast an ty bio ty ków 

moż na rów nież sto so wać do ma cicz -

nie środ ki an ty sep tycz ne, tj. so le jo -

du. Te ra pię wspo mo że rów nież po -

daż środ ków ob kur cza ją cych ma ci -

cę oraz le ków prze ciw za pal nych. 

     Ho dow cy mu szą być tak że świa -

do mi, że nie każ dy wy pływ z dróg 

rod nych w okre sie po po ro do wym 

ozna cza stan za pal ny ma ci cy. Fi zjo -

lo gicz nym zja wi skiem jest, że w trak -

cie in wo lu cji ma ci cy wy da la ne są od -

cho dy po ło go we. Jed nak że, lo chia 

wy da la ne są w nie wiel kich ilo ściach 

do oko ło 10 dnia po po ro dzie, a po -

nad to nie wy dzie la ją nie przy jem ne -

go za pa chu, tak cha rak te ry stycz ne -

go dla sta nów za pal nych ma ci cy. 

     Po nad 35% krów jest bra ko wa -

nych z po wo du pro ble mów z roz ro -

dem. Moż na więc so bie wy obra zić 

jak du że kosz ty ge ne ru ją cho ro by 

jaj ni ków i ma ci cy. Wy dłu żo ny okres 

mię dzy ocie le nio wy, wie lo krot nie wy -

ko ny wa ne in se mi na cje, kosz ty zwią -

za ne z dia gno sty ką i le cze niem, czy 

w koń cu bra ko wa nie krów i kosz ty 

zwią za ne z od cho wem ja ło wic to 

wszyst ko de cy du je o tym, by jak naj -

wię cej uwa gi i tro ski po świe cić kwe -

stiom roz ro du. Acz kol wiek, nie moż -

na za po mi nać jak bar dzo licz ne ele -

men ty bu du ją tę „ukła dan kę”, któ rą 

okre śla my ja ko sku tecz ny roz ród. 

Trud no jest więc za pa no wać nad 

wszyst ki mi ele men ta mi wpły wa ją cy -

mi na roz ród. Za wsze jed nak na le ży 

do kła dać sta rań, aby po pra wiać efek -

tyw ność cho wu. Nie kie dy wy star czą 

bar dzo pro ste czyn no ści tj. dba łość 

o hi gie nicz ne wa run ki po ro du, wy -

czysz cze nie i de zyn fek cja po ro dów -

ki oraz sprzę tu uży wa ne go w trak cie 

po ro du. Sa mo umy cie rąk przed przy -

stą pie niem do udzie la nia po mo cy 

po ro do wej mo że przy nieść wy mier -

ne ko rzy ści i ogra ni czać wy stę po -

wa nie sta nów za pal nych ma ci cy. ■ 

Li te ra tu ra dostępna u au to rki.
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WWW.AGROTOP.INFO Dariusz Sibielski
tel. kom. 691 973 474    e-mail: agrotop@wp.pl

Budowa obór

Obory, kurniki, magazyny zbożowe, przechowalnie: 
• hale o przeznaczeniu przemysłowym 

• produkcja świetlików 

• pełna obsługa, biuro projektowe 

• najbardziej konkurencyjne ceny i jakość w kraju

Pozyskiwanie  

Funduszy z KPO 
na program: Przetwórstwo Rolne

Realizowane z nami zadania: 
⊲ suszarnie i silosy 
⊲ mieszalnie pasz 
⊲ hale o wszelakim przeznaczeniu
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W ty go dniu 28 li sto pa da-4 grud nia 2022 r. ob ser -

wo wa li śmy spa dek cen zbóż. Ce na sku pu psze ni -

cy pa szo wej wy nio sła 1534 zł/to nę i by ła niż sza 

o 13 zł niż ty dzień wcze śniej (-0,84%) i o 87 zł niż -

sza niż mie siąc wcze śniej (-5,37%).  

     Ce na ży ta w sku pie to 1209 zł, 14 zł mniej niż 

przed ty go dniem i o 3 zł mniej niż przed mie sią -

cem (-2,66%). Jęcz mień pa szo wy kosz to wał 1340 

zł/to nę, o 1 zł mniej niż przed ty go dniem i ty le sa -

mo co przed mie sią cem.  

     Ku ku ry dza mo kra kosz to wa ła w ty go dniu 

28.11-4.12.2022 r. 811 zł/to nę, 20 zł mniej niż 

przed ty go dniem (-2,41%) i o 121 zł mniej niż 

przed mie sią cem (-12,98%). Ku ku ry dza pa szo wa 

kosz to wa ła w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. 1356 

zł/to nę, 42 zł mniej niż przed ty go dniem (-3,00%) 

i o 72 zł mniej niż przed mie sią cem (-5,04%).  

     Owies pa szo wy kosz to wał w sku pie 1280 zł, 

czy li o 3 zł mniej niż przed ty go dniem, ale o 38 zł 

wię cej niż przed mie sią cem (+3,06%).  

CENY  
materiałów 
paszowych

Średnie ceny netto (bez VAT) materiałów paszowych w okresie 22.05-04.12.2022 r.

Pasze 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09

                                                                                                                                                                         Ceny skupu zbóż, zł/tonę

Pszenica paszowa 1726 1734 1695 1724 1758 1761 1732 1744 1745 1722 1634 1595 1579 1548 1578 1542 1538

Żyto paszowe 1360 1343 1345 1288 1265 1244 1322 1318 1305 1163 1150 1158 1178 1171 1166 1158 1194

Jęczmień paszowy 1504 1509 1492 1472 1483 1397 1351 1270 1254 1253 1252 1243 1250 1284 1287 1306 1306

Kukurydza mokra - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kukurydza paszowa 1479 1456 1455 1426 1469 1464 1382 1433 1424 1432 1428 1429 1423 1430 1428 1412 1424

Owies paszowy 1190 1229 1195 1196 1211 1181 1181 1170 1029 1188 1105 1059 1055 1072 1093 1162 1170

Pszenżyto paszowe 1502 1517 1515 1493 1468 1448 1453 1417 1402 1327 1271 1288 1309 1307 1333 1339 1337

                                                                                                                                                     Ceny skupu nasion oleistych, zł/tonę

Nasiona rzepaku 4577 4681 4442 4384 4305 4279 4138 4357 3456 3161 3146 3195 3187 3212 3170 3115 3112

                                                                                                                                                                       Ceny sprzedaży, zł/tonę

Olej rzepakowy 6582 7174 6775 7207 6659 6668 7204 6881 6404 7003 6568 7703 6777 7584 8229 7282 8370

Śruta rzepakowa 1792 1910 1677 1723 1672 1668 1630 1635 1596 1546 1563 1540 1529 1540 1531 1523 1503

Makuch rzepakowy - - - - - - - - - - - - - - - - -

Śruta sojowa 2515 2505 2407 2528 2575 2529 2576 2763 2688 2618 2736 2735 2684 2769 2801 2666 2579

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

     Pszen ży to kosz to wa ło w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. 1369 zł. Ce na 

ta by ła niż sza o 11 zł niż przed ty go dniem. W po rów na niu do cen sprzed 

mie sią ca jest to o 18 zł mniej (-1,30%).  

     Ce na sku pu na sion rze pa ku wy nio sła 3067 zł/to nę i spa dła o 102 zł 

w po rów na niu z ce na mi z po przed nie go ty go dnia (-3,22%). W od nie sie niu 

do cen sprzed mie sią ca jest to jed nak wzrost o 79 zł (+2,64%).  

     Olej rze pa ko wy su ro wy kosz to wał w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. 

7807 zł/to nę, o 510 zł mniej niż przed ty go dniem (-6,13%). W po rów na -

niu do ce ny sprzed mie sią ca jest to spa dek o 417 zł (-5,07%).  

      Cena 1 to ny śru ty rze pa ko wej w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. wy nio sła 

1461, o 100 zł mniej niż przed ty go dniem (-6,14%) i o 116 zł mniej wię cej 

niż przed mie sią cem (-7,36%). Śru ta so jo wa kosz tu je 2572zł, o 53 zł wię cej 

niż przed ty go dniem (+2,10%) i o 149 zł mniej niż przed mie sią cem (-5,48%).  

Obecnie
Przed 

tyg.
Zmiana  

t/t, %
Przed 

m-cem
Zmiana 
m/m, %

Przed 
rokiem

Zmiana  
r/r, %

Skup – zboża, zł/tonę

Pszenica paszowa 1534 1547 −0,84 1621 −5,37 1283 +19,56

Żyto paszowe 1209 1223 −1,14 1242 −2,66 1015 +19,11

Jęczmień paszowy 1340 1341 −0,07 1340 0,00 1093 +22,60

Kukurydza mokra 811 831 −2,41 932 −12,98 706 +14,87

Kukurydza paszowa 1356 1398 −3,00 1428 −5,04 1015 +33,60

Owies paszowy 1280 1283 −0,23 1242 +3,06 806 +58,81

Pszenżyto paszowe 1369 1380 −0,80 1387 −1,30 1195 +14,56

Skup – rośliny oleiste, zł/tonę

Nasiona rzepaku 3067 3169 −3,22 2988 +2,64 2931 +4,64

Sprzedaż, zł/tonę

Olej rzepakowy 7807 8317 −6,13 8224 −5,07 5619 +38,94

Śruta rzepakowa 1461 1561 −6,41 1577 −7,36 1270 +15,04

Śruta sojowa 2572 2519 +2,10 2721 −5,48 2018 +27,45

Ceny materiałów paszowych w tygodniu 28.11-04.12.2022 r.
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Ceny śruty sojowej w porcie w Gdyni okresie I 2020 – XII 2022 r., zł/tonę 
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na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

     Ce ny zbóż w sku pie w cią gu ro ku wzro sły od 

15-59%. Naj bar dziej w cią gu ro ku zdro żał owies 

o 474 zł (+59%), psze ni ca zdro ża ła przez rok 

o 251 zł/to nie (+20%), ży to o 194 zł/to nie (+19%), 

jęcz mień o 247 zł/to nie (+23%), ku ku ry dza mo -

kra o 105 zł (+15%), ku ku ry dza pa szo wa o 341 zł 

(+34%), a pszen ży to o 174 zł (+15%).  

      Ce na na sion rze pa ku w sku pie w ma ju te go ro -

ku prze kro czy ła 4700 zł i by ła wyż sza od ub. cen 

o po nad 200%. Obec nie ce na sku pu na sion rze pa -

ku jest wyż sza o 136 zł niż rok wcze śniej (+5%).  

     Ce na ole ju rze pa ko we go to śred nio rocz ny 

wzrost o 2188 zł (+39%), śru ty rze pa ko wej o 191 zł 

(+15%), a śru ty so jo wej 554 zł (+27%).

18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12

1513 1529 1567 1568 1598 1597 1606 1621 1582 1542 1547 1534

1199 1173 1143 1190 1209 1248 1237 1242 1246 1233 1223 1209

1306 1300 1307 1326 1328 1341 1340 1340 1351 1328 1341 1340

- - 769 807 880 908 931 932 915 907 831 811

1421 1412 1420 1416 1429 1432 1437 1428 1417 1404 1398 1356

1197 1175 1203 1226 1223 1221 1240 1242 1300 1186 1283 1280

1345 1344 1355 1358 1343 1365 1382 1387 1389 1392 1380 1369

3055 2884 2961 3245 3002 3101 3141 2988 3121 3096 3169 3067

7312 7164 7502 7745 7641 7257 7556 8224 7864 8035 8317 7807

1531 1539 1538 1535 1548 1394 1559 1577 1568 1584 1561 1461

- - - - - - - - - - - -

2717 2809 2691 2892 2932 2905 2806 2721 2564 2580 2519 2572

Ceny skupu zbóż w okresie I 2020 – XII 2022 r.
źródło: Agrolok

Sprawdź 
aktualne 
ceny:
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HANDEL ZBOŻAMI 
 w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.

Pol ski EKS PORT zbóż wy niósł w okre sie sty -

czeń -wrze sień 2022 r. 6,52 mln ton. By ło to 

nie znacz nie wię cej niż rok wcze śniej (+0,94%). 

Jed nak ze struk tu ry wy eks por to wa ne go zbo -

ża wy ni ka, że psze ni cy wy eks por to wa li śmy 

mniej o 11%, ży ta mniej o 67%, jęcz mie nia 

mniej o 32%, owsa mniej o 38%, gry ki mniej 

o 28%. Je dy nym zbo żem, któ re go sprze da li -

śmy wię cej niż w ze szłym ro ku w okre sie sty -

czeń -wrze sień by ła ku ku ry dza (+94%). Ku ku -

ry dza kie ro wa na by ła głów nie do Nie miec 

– do te go kra ju wy je cha ło dwu krot nie wię cej 

te go zbo ża niż rok wcze śniej w tym cza sie. 

Wię cej ku ku ry dzy ku pi ła tak że Ho lan dia (+49 tys. 

ton), Wiel ka Bry ta nia (+78 tys. ton) oraz Da nia 

(+95 tys. ton). 

     IM PORT zbóż i pro duk tów zbo żo wych 

w okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. wy niósł 

2,16 mln ton i by ło to pra wie 2,5 ra zy wię cej 

niż ana lo gicz nym okre sie ro ku po przed nie -

go. Przy czy ną te go był pra wie dzie się cio krot -

ny wzrost za ku pów ku ku ry dzy. Do wrze śnia 

2022 r. do na sze go kra ju przy je cha ło 1,43 mln 

ton te go zbo ża, z cze go 91% z Ukra iny. Wię -

cej niż rok wcze śniej ku pi li śmy tak że jęcz -

mie nia (+8%) i mą ki pszen nej i pszen no -żyt -

niej (+52%).

Polski handel 
zbożami 

i produktami 
zbożowymi 

w okresie 
 I-IX 2021  

i 2022 roku 

* dane niepełne

Import zbóż 
do Polski 

w pierwszych 
trzech 

kwartałach 
w latach 

2021-2022, 
ważniejsze 

kraje 

* dane niepełne

I-IX 2021 I-IX 2022* Różnica Zmiana r/r

Ilość, tony

Eksport 6 460 295 6 521 131 60 836 +0,94%

Import 900 487 2 164 714 1 264 227 +140,39%

Saldo 7 487 325 7 430 579 −56 746 −0,76%

Wartość, tys. €

Eksport 1 406 195 2 236 696 830 501 +59,06%

Import 290 104 705 473 415 369 +143,18%

Saldo 1 116 092 1 531 223 415 132 +37,20%

I-IX 2021 I-IX 2022* Zmiana r/r

PSZEN ICA

Słowacja 247 001 150 785 −38,95%

Czechy 169 135 141 360 −16,42%

Ukraina 2 015 93 919 +++

J ĘCZMIEŃ

Dania 56 828 68 271 +20,14%

Ukraina – 21 890 +++

Wlk. Brytania 2 886 19 680 +++

Czechy 39 520 18 196 −53,96%

Niemcy 11 950 17 312 +44,87%

Słowacja 32 490 15 774 −51,45%

KUKURYDZA

Ukraina 1 662 1 299 772 +++

Argentyna 26 531 57 200 +115,59%

Słowacja 65 538 22 852 −65,13%

Francja 14 380 17 061 +18,65%

Węgry 17 315 7 546 −56,42%Bilans handlu zbożami.  
Dane za I, II i III kwartał w 2021 i 2022 r.

* dane niepełne źródło: MRiRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej, Rynek zbóż

E K S P O R T I M P O R T

I-IX 2021 I-IX 2022* Zmiana r/r I-IX 2021 I-IX 2022* Zmiana r/r

Ogółem 6 460 295 6 521 131 +0,94% 900 487 2 164 714 +140,39%

Pszenica i meslin 2 880 479 2 553 014 −11,37% 466 067 440 598 −5,46%

Żyto 866 943 285 652 −67,05% 34 685 15 526 −55,24%

Jęczmień 392 451 266 524 −32,09% 165 894 179 114 +7,97%

Owies 179 005 111 703 −37,60% 8 053 6 711 −16,66%

Kukurydza (ziarno) 1 425 573 2 768 549 +94,21% 147 814 1 428 778 +866,60%

Nasiona gryki, prosa i mozgi 
kanaryjskiej; pozostałe

628 578 455 707 −27,50% 31 390 23 107 −26,39%

Mąka pszenna i żytnio-pszenna 87 266 79 981 −8,35% 46 584 70 881 +52,16%

rozmaitosci.qxp_makieta_HB 2021  14.12.2022  10:29  Strona 76



Złoty Medal Grupy MTP: 
nagroda i prestiż 
dla najlepszych 

ZŁOTY MEDAL Gru py MTP to naj -

bar dziej roz po zna wal na w Pol sce na -

gro da przy zna wa na za wy so ki po -

ziom in no wa cyj no ści pro duk tów 

i usług. Lau re atów z bran ży rol ni czej 

wy bie ra pre sti żo we gro no eks per -

tów. W kon kur sie na gra dza na jest 

in no wa cyj ność, po my sło wość i no -

wo cze sność. O Zło ty Me dal mo gą 

ubie gać się pro duk ty i usłu gi, któ re 

wy róż nia ją się na ryn ku dzię ki swo -

im wa lo rom ja ko ścio wym, tech no lo -

gicz nym i użyt ko wym. Ter min zgło -

szeń do Zło te go Me da lu Gru py MTP 

2023 mi ja 30 li sto pa da. Pod czas 

trwa nia Tar gów Po la gra Pre mie ry 

uczest ni cy wy da rze nia bę dą mo gli 

rów nież zo ba czyć pro duk ty i usłu gi, 

któ re otrzy ma ły Zło ty Me dal Gru py 

MTP 2022. 

Wydarzenie 
towarzyszące 
– Seminarium Uprawowe 

W pierw szy dzień Tar gów od bę dzie 

się se mi na rium upra wo we, któ re zo -

sta nie zor ga ni zo wa ne i prze pro wa -

dzo ne przez TOP AGRAR – Głów ny 

Pa tro nat Me dial ny.  

Podziemny parking PWK 
– zaparkuj bezpiecznie 
w centrum Poznania  

Pod czas trwa nia Tar gów POLAGRA 

PREMIERY do dys po zy cji uczest ni -

ków wy da rze nia bę dzie wie lo po zio -

mo wy pod ziem ny par king PWK na 

te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów 

Po znań skich. Obiekt li czy 650 miejsc 

par kin go wych i jest zlo ka li zo wa ny 

przy uli cy Gło gow skiej 11 – wjazd na 

par king znaj du je się tuż za bu dyn -

kiem Cen trum Tar go we go, na wy so -

ko ści dwor ca PKP, w miej scu po by -

łej re stau ra cji Ad ria.  

Dofinansowanie 
na przyjazd dla grup 
zorganizowanych 

Pla nu jesz przy jazd na Tar gi POLAGRA 

PREMIERY 2023 w szer szym to wa -

rzy stwie? Zbierz gru pę li czą cą mi ni -

mum 15 osób, zgłoś ją naj póź niej do 

5 stycz nia 2023 ro ku i sko rzy staj z do -

fi nan so wa nia na przy jazd, któ re wy -

no si 500 zł. Do dat ko wo bi le ty dla 

grup zor ga ni zo wa nych są BEZPŁATNE. 

     Wię cej in for ma cji moż na uzy skać 

u opie ku na zwie dza ją cych:  

 

GABRIELA WESOŁEK 
e-mail: gabriela.wesolek@grupamtp.pl 

Zobacz AGRO PREMIERY 
w Poznaniu 

Mię dzy na ro do we Tar gi Rol ni cze 

POLAGRA PREMIERY, ja ko pierw sze 

w no wym ro ku przed sta wia ją no wo -

ści na se zon 2023. Uczest ni cy Tar -

gów bę dą mie li moż li wość zo ba cze -

nia wie lu po zy cji asor ty men to wych 

z ka te go rii ma szyn, sprzę tu i na rzę -

dzi rol ni czych, na wo zów, na sion, środ -

ków ochro ny ro ślin, pasz czy do dat -

ków pa szo wych. Wy staw cy szy ku ją 

róż no rod ne sto iska, na któ rych dla 

Zwie dza ją cych pre zen to wa ne bę dą 

ab so lut ne AGRO PREMIERY. Eks po -

zy cję do peł nią przed sta wi cie le pra -

sy bran żo wej oraz naj waż niej szych 

w bran ży rol ni czej związ ków i sto -

wa rzy szeń.
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in formacja prasowa

Już w styczniu w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Rolnicze 

Polagra Premiery. Będzie to idealna okazja, aby na żywo, po raz 

pierwszy w Polsce zobaczyć nowości produktowe na sezon 2023 

i porównać ofertę różnych wystawców. Styczniowy termin wydarzenia 

to doskonały czas na to by zaprezentować rolnikom pomysły na nowe 

inwestycje.

AGRO PREMIERY 
rolnicze na sezon 2023

Więcej informacji na: 

www.polagra-premiery.pl
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Firma 
AgriKomp Polska 

kończy rok 
z imponującą liczbą 

8 ukończonych 
biogazowni 

rolniczych 
 
Zre ali zo wa ne pro jek ty to głów nie bio -

ga zow nie o mo cy do 499 kW funk cjo -

nu ją ce przy go spo dar stwa rol nych, 

w opar ciu o sub stra ty po wsta ją ce na 

miej scu m.in. od cho dy zwie rzę ce z do -

dat kiem róż ne go ro dza ju ki szo nek. Dla 

przy kła du bio ga zow nia w m. Ka ski 

o mo cy do 330 kW od lip ca te go ro ku 

pro du ku je ener gię elek trycz ną w opar -

ciu o po miot ku rzy, bio ga zow nia w m. Si -

ko ry o mo cy do 499 kW uru cho mio na 

wio sną te go ro ku wy ko rzy stu je głów -

nie gno jo wi cę świń ską, po dob nie jak 

pla no wa na do roz ru chu jesz cze w grud -

niu te go ro ku bio ga zow nia w m. Lu tol 

o mo cy do 499kW; nie ina czej funk cjo -

nu je bio ga zow nia w m. Pie ni ce rów nież 

o mo cy do 499 kW, któ rej pod sta wo wy 

wsad sta no wi obor nik by dlę cy. 

     Jak wi dać fir ma agriKomp Pol ska 

ofe ru je in dy wi du al ne roz wią za nia, któ -

re spraw dza ją się w go spo dar stwach 

o róż nych pro fi lach pro duk cji.
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Nowy LT-Master F115 
 
Ofe ru jąc ma szy nę LT-Ma ster F1 15 Göwe il 

pre zen tu je zmo dy fi ko wa ny mo del spraw -

dzo nej pra so owi jar ki. 

     Ta pra sa do ku ku ry dzy po za no wo -

cze sną kon struk cją prze ko nu je sze re -

giem no wo ści, któ re za pew nia ją ope ra -

to ro wi wię cej kom for tu i ela stycz no ści 

pod czas ko rzy sta nia z ma szy ny. 

 

Napędzana hydraulicznie 
komora prasowania 
W prze ci wień stwie do po przed nie go mo -

de lu ko mo ra pra so wa nia pra so owi jar ki 

LT-Ma ster F1 15 nie jest na pę dza na me -

cha nicz nie, tyl ko hy drau licz nie. Na pę -

dza na hy drau licz nie ko mo ra pra so wa nia 

wspo ma ga chro nią cy ma szy nę spo sób 

pra cy i re du ku je ha łas po wo do wa ny pra -

cą pra so owi jar ki. Po za tym na pęd hy -

drau licz ny umoż li wia użyt kow ni ko wi wy -

bór róż nych pręd ko ści pra so wa nia i wią -

za nia (w obu przy pad kach 4 stop nie). 

Dzię ki te mu moż li we jest jesz cze lep sze 

do pa so wa nie ma szy ny do róż nych ma -

te ria łów i wa run ków. Jed no cze śnie 

oszczę dza się ener gię i czas. 

 

Podajnik Multicrop 
Aby móc le piej prze twa rzać wie le róż -

nych ma te ria łów, po daj nik zo stał wy po -

sa żo ny w bę ben do zu ją cy. 

      Po daj nik oraz śli ma ki do pro wa dza ją -

ce za pew nia ją rów no mier ny prze pływ 

ma te ria łu do prze no śni ka stro mo no śne -

go i opty mal nie prze twa rza ją rów nież ma -

te riał włók ni sty, ta ki jak tra wa lub lu cer na. 

 

Terminal PROFI plus 
Pra so owi jar kę LT-Ma ster F1 15 ob słu gu je 

się za po mo cą ter mi na lu PROFI plus L. 

In ter fejs użyt kow ni ka jest in tu icyj ny 

i umoż li wia ła twą ob słu gę ma szy ny. Ca -

ły pro ces ro bo czy oraz wszyst kie usta -

wie nia ma szy ny są wi docz ne na wy świe -

tla czu. Za po mo cą por tu USB w ter mi -

na lu moż na w ła twy spo sób im por to -

wać i eks por to wać ję zyk oraz lo go klien -

ta do sys te mu wa żą ce go z dru kar ką ety -

kiet, a da ne o kon cie klien ta wy eks por -

to wać w po sta ci pli ku CSV. 
 

Więcej informacji na temat 

LT-Master F115: 

www.goeweil.com/pl/prasoowijarka-
prasadokukurydzy-lt-master/
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Nie wąt pli wym atu tem byd go skie go obiek -

tu jest je go wiel kość, do stęp ność par kin -

gów jak rów nież po ło że nie, z da la od za -

tło czo ne go cen trum mia sta przy bar dzo 

do brym po łą cze niu ko mu ni ka cyj nym dla 

przy jeż dża ją cych z róż nych czę ści kra ju. 

      Or ga ni za to rzy spo dzie wa ją się udzia -

łu bli sko 150 wy staw ców z kra ju i za gra ni -

cy, któ rzy za pre zen tu ją bo ga tą ofer tę 

wszyst kie go, co nie zbęd ne w cho wie i ho -

dow li zwie rząt po cząw szy od ge ne ty ki po -

przez pa sze i sys te my ich za da wa nia, le ki 

i pre pa ra ty we te ry na ryj ne, ro bo ty udo jo -

we, wy po sa że nie bu dyn ków in wen tar skich 

(rów nież ich pro jek ty i bu do wę), a tak że 

ma szy ny do zbio ru i kon ser wa cji pasz. 

      Tar gi to jed nak nie tyl ko eks po zy cja 

firm. W 25-let niej hi sto rii im pre zy, co ro -

ku nie zwy kle istot nym ele men tem by ła 

i jest kon fe ren cja na uko wo -tech nicz na. 

W tym ro ku za po wia da się ona bar dzo 

in te re su ją co. Pierw sze go dnia tar gów 

dla ho dow ców by dła mię sne go, w któ -

rym udział we zmą przed sta wi cie le związ -

ków ho dow ców i pro du cen tów, przed -

sta wi cie le bran ży mię snej oraz eks per ci 

ryn ko wi. Te go dnia rów nież, w czę ści 

po świę co nej trzo dzie chlew nej, dys ku -

tan ci po sta ra ją się zna leźć od po wiedź 

na py ta nie „Czy pra wo daw stwo mo że 

znisz czyć bran żę?”, pa nel po pro wa dzi 

dr To masz Schawrz z UP w Kra ko wie. 

Z ko lei bran żę dro biar ską or ga ni za to rzy 

wraz Kra jo wą Izbą Pro du cen tów Dro biu 

i Pasz za pra sza ją na Fo rum, gdzie mo -

wa bę dzie o ochro nie wi ze run ku bran ży 

przed ata ka mi pseu do eko lo gów, ubez -

pie cze niach od sal mo nel li,  czy też o ak -

tu al nych wy zwa niach w sztucz nej in ku -

ba cji dro biu. 

      Dru gi dzień tar gów za po wia da się 

nie mniej in te re su ją co je śli cho dzi o pre -

lek cje i wy kła dy. Dla ho dow ców by dła 

mlecz ne go Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców 

By dła i Pro du cen tów Mle ka oraz za pro -

sze ni go ście, za pra sza ją do dys ku sji na 

te mat wpły wu ro sną cych cen ener gii na 

pro duk cję mle ka i ca łą bran żę mle czar -

ską. Rów nież w so bo tę, Pa tron Na uko wy 

tar gów – Po li tech ni ka Byd go ska, za pra -

sza na cykl wy kła dów dla ho dow ców by -

dła, świń i dro biu na te mat m.in. bio bez -

pie czeń stwa ho dow li i bio ase ku ra cji. Z ko -

lei Kra jo wa Fe de ra cja Ho dow ców Dro -

biu i Pro du cen tów Jaj wraz Unią Pro du -

cen tów i Pra co daw ców Prze my słu Mię -

sne go, przy go to wa ły bar dzo bo ga ty pro -

gram pa ne li dys ku syj nych i wy kła -

dów, w trak cie któ rych po sta ra ją się 

zna leźć od po wiedź na py ta nie „Jak 

bu do wać od por ność pol skie go ryn -

ku dro biu? Co mó wią licz by i tren -

dy?” czy li pol skie dro biar stwo ocza mi 

eko no mi stów, prak ty ków i spe cja li -

stów mar ke tin gu i PR. 

      Ku jaw sko-Po mor ski Ośro dek Do -

radz twa Rol ni cze go w Mi ni ko wie, 

w so bot nie po łu dnie za pra sza do 

de ba ty z udzia łem przed sta wi cie la MRiRW 

Wal de ma ra Gu by, Dy rek to ra De par ta men -

tu Ryn ków Rol nych. W spo tka niu tym, któ -

re go te ma tem prze wod nim bę dzie „Pro -

duk cja zwie rzę ca w do bie kry zy su” udział 

we zmą rów nież Ja cek Za rzec ki Pre zes 

PZHiPBM, Bar tosz Czar niak rzecz nik 

PZHiPTCh POLSUS, To masz Pa rzy but Pre -

zes Sto wa rzy sze nia Rzeź ni ków i Wę dli -

nia rzy RP, a ca łość po pro wa dzi Dy rek tor 

KPODR Mi ni ko wo Ry szard Ka miń ski. 

 

      Ze szcze gó ło wym pro gra mem kon -

fe ren cji moż na za po znać się na stro nie: 

www.tar gi fer ma.com.pl/pro gram/kon -

fe ren cje. 

      Już po 15 grud nia br. wszy scy, któ rzy 

chcą otrzy mać bez płat ną kar tę wstę pu 

na tar gi, bę dą mo gli za re je stro wać się 

na stro nie im pre zy https://tar gi fer ma. com. 

pl/dla -go sci/re je stra cja -uczest ni ka/ 

 

Za pra sza my do Byd gosz czy,  

do Ha li BCTW  

w dniach 24-26 lu te go 2023!
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in formacja prasowa

Po raz drugi w Bydgoszczy w Hali BCTW, odbędą się Targi FERMA, 

spotkanie dla profesjonalistów chowu i hodowli bydła, świń i drobiu.

Targi Ferma 
– największe specjalistyczne targi 
dla fachowców produkcji  
zwierzęcej w Polsce

„Moc no wie rzy my, że przy szło rocz -

na FERMA, bę dzie praw dzi wie po -

pan de micz ną od sło ną, bez ob -

ostrzeń i za ka zów, a żad ne czyn -

ni ki ze wnętrz ne nie za kłó cą przy -

go to wań jak i sa mych tar gów, cze -

go nie ste ty by li śmy świad ka mi 

w tym ro ku, kie dy to w dniu roz -

po czę cia im pre zy, wy bu chła woj -

na na Ukra inie. Du że za in te re so -

wa nie im pre zą wśród ho dow ców 

oraz wspar cie ja kie go udzie la ją 

nam Ku jaw sko-Po mor ska Izba Rol -

ni cza, KPODR Mi ni ko wo oraz fe -

de ra cje i związ ki bran żo we, po -

zwa la nam opty mi stycz nie pa trzeć 

na edy cję 2023, dla te go już dziś 

za pra szam wszyst kich do Byd gosz -

czy” – mó wi Kie row nik Pro jek tu 

FERMA, Ma riusz Ja błoń ski.

Szczegóły na stronie: 

www.targiferma.com.pl
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tel. 65 619 43 50 
www.foodworks.pl

tel. 25 640 83 34 
www.sokolow.pl

tel. 18 261 19 35 
www.kojs.com.pl

tel. 81 852 32 23 
www.agrostar.info

tel. 695 999 395 
www.zmkowalczyk.pl

tel. 63 28 96 333 
www.mckeen-beef.eu

SKUP I UBÓJ BYDŁA
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SKUP I UBÓJ BYDŁA (2)

Agrostar Sp. J.  
A. Starownik J. Starownik 
Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów

tel. 81 852 32 23 
biuro@agrostar.info 
www.agrostar.info

Nowa JedlankaZapraszamy do współpracy rolników i producentów: 
q   skup, ubój, eksport bydła rzeźnego i mięsa wołowego 
q   lider w handlu bydłem ciężkim i hodowlanym  

rasy Limousine 

q   rzetelne rozliczenie zakupu i szybkie płatności 
q   stała współpraca i program opasu bydła

PONAD 25 LAT NA RYNKU

Dział skupu żywca:  tel. 695 999 395 
wolowina.kowalczyk@gmail.com 
www.zmkowalczyk.pl

P.P.U.H Henryk Kowalczyk 
Bargły ul. Śląska 95 
42-262 Poczesna

Dziewki
Firma istnieje od 1990 roku i składa się z Ubojni Bydła oraz Zakładu Rozbioru Mięsa. 
q   rozbiór ćwierci wołowych na elementy kulinarne 
q   sprzedaż ćwierci wołowych, elementów wołowych  

oraz wołowiny kulinarnej 

q   elementy kulinarne z mięsa wołowego  
pakowane lub luzem  

q   „mięsa wołowe sezonowane”

McKeen-Beef SH 
Linne 47, 62-730 Dobra 
tel. 63 28 96 333 
e-mail: zakup.linne@mckeen-beef.eu 
www.mckeen-beef.eu 

Oddział: 
McKeen-Beef SH II Sp. z o.o. 
Wydrzyn 3, 26-432 Wieniawa 
tel. 48 30 61 600 

Wydrzyn

Linne

tel./fax 18 261 19 35 
e-mail: biuro@kojs.com.pl     
www.kojs.com.pl

Ubojnia “KOJS” Mirosław Kojs  
Skup i ubój zwierząt rzeźnych 
ul. Spółdzielców 1, 34-480 Jabłonka

Jabłonka

Pawłowice

Dąbrówka

Liszkowo

Z firmą “KOJS” macie zagwarantowane: 
q   odbiór zwierząt naszym własnym transportem 

q   skup, byków, jałówek, krów i trzody chlewnej 

q   dobre, konkurencyjne ceny skupu 

q   szybki termin płatności

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO: 
q   pewna i terminowa płatność 
q   odbiór bydła transportem firmowym 

q   rzetelne i szybkie rozliczenia dostaw 
q   przejrzyste warunki współpracy  
q   możliwość negocjacji cen

tel. 25 640 83 34 
e-mail: bydlo@sokolow.pl 
www.sokolow.pl

Sokołów S.A. 
ul. Aleja 500-lecia 1 
08-300 Sokołów Podlaski 

Tarnów

Sokołów 
Podlaski

Koło

Gwarantujemy: 
q   stabilny zbyt (możliwość kontraktacji) 
q   rzetelną ocenę poubojową 
q   atrakcyjne ceny skupu 
q   pewną i terminową płatność 

q   możliwość atrakcyjnego  
sfinansowania zakupu cieląt 

q   pomoc w zorganizowaniu cieląt do opasu 
q   możliwość uzyskania gwarancji cen zbytu

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY

OSI Poland Foodworks Sp. z o.o. 
Zakład Produkcyjny w Chróścinie 3a 
56-200 Góra 
tel. 65 619 43 50 
www.foodworks.pl

Krotoszyn

GórkaMieszałki 

Chróścina

Skup bydła: 
q   rozliczenia wysyłane na drugi dzień  

od sprzedaży 
q   atrakcyjne ceny skupu 
q   pewna i terminowa płatność 
q   program “SFS – Standard Hodowli Bydła”  

– zyskaj nawet do 0,30 zł do 1 kg! 

NR 1 ZAKUPU  
bydła w Polsce
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ZAPRENUMERUJ   

STUDENCI, 
SZKOŁY 

i SENIORZY 

PŁACĄ 
 MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 
po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumerat: 
CYFROWA, STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

 
 PRENUMERATA ROCZNA:  
y1 Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru i trwa 12 miesięcy  

od momentu opłacenia zamówienia 

y2 Czytelnicy, którzy prenumerują nasz magazyn otrzymują w prezencie: 

 V  Elegancki SEGREGATOR do archiwizowania czasopism – raz w roku 

 V  KALENDARZ – raz w roku 
y3 Nowi prenumeratorzy otrzymają GRATIS: 

 V  KATALOG FIRM PASZOWYCH (rok wydania 2019) 
 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
y1 opłacając przekaz  < 

y2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie numer konta 

y3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 

y4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl

ZAMÓW 
ONLINE

PRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Pro Agricola Sp.zo.o., 10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Prenumerata roczna 

PREMIUM 
170 zł 

Wersja papierowa + cyfrowa

Prenumerata 

ROCZNA 
115 zł 

Wersja papierowa lub cyfrowa

+/

/

Prenumerata roczna 

STUDENT / SENIOR 
58 zł 

Wersja cyfrowa

Egzemplarz 

POJEDYNCZY 

12 zł 
Wersja papierowa lub cyfrowa
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tytu∏emNIP zleceniodawcy

ulica telefon (pole obowiàzkowe)

kod pocztowy

nazwa firmy / imi´ i nazwisko zleceniodawcy

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s∏ownie (wp∏ata)
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Pro Agricola Sp. z o.o. 
ul. Puławska 39, lok. 30, 02-508 Warszawa

Upowa˝niam firm´ Pro Agricola Sp. z o.o. do wystawiania faktury 
bez mojego podpisu. 
 
Niniejszym wyra˝am zgod´ na wykorzystywanie powy˝szych danych 
osobowych przez firm´ Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39, lok. 30, 
02-508 Warszawa w celu zrealizowania zamówienia, zgodnie z Ustawà 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997r. ).

88571067-98179-27011-1110 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Prenumerata roczna HB

Prenumerata roczna premium HB

czytelny podpis zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

tytu∏em*

NIP
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Nazwa firmy / Imi´, nazwisko i adres zleceniodawcy

Podpis

Op∏ata

P r o  A g r i c o l a  S p . z   o . o .

ul. Puławska 39, lok. 30, 02-508 Warszawa

1 0 8 8 5 7 1 0 6 7 3 0 0 1 0 0 0 9 8 1 7 9 0 0 0 1

P L N
Prenumerata roczna STUDENT/SENIOR

*Właściwe zakreślić

  HODOWC¢ BYDŁA 

U

ELEGANCKI SEGREGATOR 
TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Z prenumeratą  
co roku 

PREZENTY115
 ZŁ/ROK
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Zalecenia żywieniowe 
i wartość pokarmowa 
pasz dla drobiu 
 
cena: 70 zł 
rok wydania: 2018 
ilość stron: 147

Zalecenia żywieniowe 
i wartość pokarmowa 
pasz dla świń 
 
cena: 55 zł 
rok wydania: 2020 
ilość stron: 126

O F E R TA  D O M U  W Y DAW N I C Z E G O  P R O  AG R I CO L A

W Y DAW N I C T WA  R O L N I C Z E  D O  Z A K U P U  W  R E DA KC J I

Wydawnictwa można zamówić  
pod numerem telefonu: 89 512 35 13, -15 

Wpłaty można dokonywać na rachunek:  
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd  

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001 
Pro Agricola Sp. z o.o.  

Do zamówionych książek i suplementów 
doliczony zostanie koszt przesyłki w kwocie 5 zł. 

W przypadku zamówienia większej ilości 
prosimy o kontakt z redakcją w celu ustalenia 

kosztów przesyłki.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 
 
tom 1 – cena: 75 zł, ilość stron: 450, rok wydania: 2021 
tom 2 – cena: 75 zł, ilość stron: 440, rok wydania: 2020 
tom 3 – cena: 75 zł, ilość stron: 432, rok wydania: 2013

Katalog Branżowy 
Trzoda Chlewna 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 292 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog Branżowy 
Trzoda Chlewna 

II edycja 2022 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 376 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog  
Firm Drobiarskich 
V edycja 2021/2022 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 406 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog  
Firm Paszowych 
XI edycja 2019 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 336 
koszt wysyłki: 10 zł

Hodowca Bydła 
Magazyn dla hodowców bydła,  
producentów mleka, żywca wołowego, 
zootechników i lekarzy weterynarii 
 
cena prenumeraty: 115 zł 

Hodowca Trzody Chlewnej 
Dwumiesięcznik dla hodowców  
i producentów trzody chlewnej, 

zootechników i lekarzy weterynarii 
 

cena prenumeraty: 85 zł

Produkcja i rynek 
wołowiny w Polsce 
NUMER SPECJALNY HODOWCY BYDŁA 
 
cena: 59 zł 
rok wydania: 2017 
ilość stron: 300 
koszt wysyłki: 10 zł

Nowoczesna produkcja 
kurcząt brojlerów 
 
cena: 35 zł 
cena dla prenumeratorów: 25 zł 
rok wydania: 2011 
ilość stron: 245 
koszt wysyłki: 10 zł

OptiPasz Program optymalizacji pasz 
 
cena: 2 323,47 zł    |    rok wydania: 2016 

Vademecum chorób 
drobiu rzeźnego 
 
cena: 30 zł 
cena dla prenumeratorów: 23 zł 
rok wydania: 2013 
ilość stron: 104 
koszt wysyłki: 5 zł

Drobiarstwo 
niekonwencjonalnie 
 
wydanie II – uzupełnione 
cena: 32 zł 
rok wydania: 2018 
dodruk: 2021 
ilość stron: 208 
koszt wysyłki: 5 zł

 
 

NOWOŚĆ
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Oferujemy: 

•Badania bakteriologiczne wraz z okreÊleniem lekowra˝liwości 

•Badania mykologiczne 

•Badania parazytologiczne 

•Badania serologiczne (ELISA, HI, AGP) 

•Badania metodà Real Time PCR

Akredytowane zgodnie z normà PN-EN ISO/IEC 17025 

Posiadajàce certyfikat GMP 

Wyniki badaƒ uznawane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà 

Pracujemy 7 dni w tygodniu 

Niezale˝ne laboratorium
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