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W SPRAWIE ZMIANY 
ROZPORZĄDZENIA 
DOTYCZĄCEGO DZIAŁANIA 
„DOBROSTAN ZWIERZĄT”

W maju bieżącego roku, ze względu na rozszerzającą 
się epidemię COVID-19, utrudniającą kontakt z dorad-
cami rolniczymi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 
Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu 
terminu składania wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW, 
w tym m.in. działania „Dobrostan zwierząt” do dnia 15 
czerwca 2020 r. Wydłużenie tego terminu było możliwe 
w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją 
na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym m.in. 
Polski, motywowane trudną sytuacją epidemiologiczną, 
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponieważ, pomimo przedłużenia terminu składania 
wniosków, hodowcy bydła mięsnego zobowiązani do 
przeprowadzenia 140-dniowego wypasu krów ma-
mek i młodzieży, musieliby złożyć wnioski na działanie 
„Dobrostan zwierząt” w terminie do 28 maja, Prezes 
Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego, Pan Jacek Zarzecki, złożył do Ministra 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego wniosek o zmianę Roz-
porządzenia z dnia 3 marca w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach tego działania.

Jak wiemy, niespełnienie wymogu 140-dniowego wy-
pasu w przypadku bydła mięsnego wyklucza możliwość 
otrzymania płatności do poprawy dobrostanu. Po upły-
wie 28 maja takim problemem zostało dotkniętych wie-
lu rolników, którzy mając świadomość, iż mogą składać 
wnioski o dopłaty bezpośrednie do dnia 15 czerwca, nie 
składało tych wniosków wcześniej, pomimo iż ich zwie-
rzęta od wielu tygodni znajdowały się na pastwiskach.

W związku z powyższą sytuacją Prezes Jacek Zarzec-
ki zaproponował zmianę rozporządzenia polegającą na 
skróceniu wypasu dla krów mamek do 120 dni, bądź 
uznania okresu wypasu krów mamek na podstawie 
oświadczenia hodowcy, składanego do planu poprawy 
dobrostanu zwierząt. PZHiPBM zwracał również uwa-

gę na fakt, że sytuacja związana z epidemią ograniczała 
możliwości przemieszczania się oraz kontaktu z Ośrod-
kami Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, co rodziło problem w zakresie 
uzyskania przez rolników wyjaśnień czy też pozostałych 
informacji w tym zakresie.

W odpowiedzi na wniosek podsekretarz Stanu w mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Ka-
miński poinformował Związek o rozpoczęciu prac legi-
slacyjnych, mających na celu wydanie rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawierającego 
m.in. przepisy szczególne dotyczące działania „Dobro-
stan zwierząt”, które będą miały zastosowanie w sytuacji 
stanu epidemicznego i przedłużonego w związku z tym 
terminu składania wniosków m.in. o płatności dobro-
stanowe. Przychylając się do wniosku, Wiceminister 
Ryszard Kamiński poinformował, że wymóg wypasu co 
najmniej 140 dni w ramach wariantu 2.3 „Dobrostan 
krów mamek” zostanie uznany za spełniony, o ile rol-
nik, który złożył wniosek po dniu 1 kwietnia 2020 r., 
w oświadczeniu składanym do kierownika biura powia-
towego ARIMR, potwierdzi zrealizowanie tego wymogu 
w okresie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 15 paździer-
nika) i wskaże dzień rozpoczęcia wypasu. Taka zmiana 
umożliwia zrealizowanie w/w wymogu 140-dniowego 
wypasu, nawet w przypadku złożenia przez rolnika 
wniosku w ramach wariantu 2.3 po dniu 29 maja br.

Mamy nadzieję, że w ramach wyżej opisanych zmian 
legislacyjnych, wszyscy polscy hodowcy bydła mięsne-
go, którzy nie byli w stanie złożyć wniosków o dopłatę 
do poprawy dobrostanu w terminie do 28 maja 2020 r. 
zdążyli złożyć je w przedłużonym okresie, co umożliwiło 
skorzystanie z dopłat w ramach tego działania.

Janusz Piotrowski
PZHiPBM
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Z KRAjU I Z UNII 
EUROPEjSKIEj

 SPADEK CEN SKUPU BYDŁA
Według ekspertów Credit Agricole w ostatnich mie-

siącach doszło do silnego spadku cen skupu bydła, który 
wynikał z problemów z eksportem mięsa spowodowa-
nych pandemią COVID-19. Negatywna dla polskiego 
eksportu była jego struktura, gdzie wśród głównych 
importerów polskiej wołowiny znajdują się kraje o naj-
większej liczbie zakażeń (Włochy, Hiszpania, Wielka Bry-
tania). Co więcej, popyt na wołowinę został szczególnie 
silnie dotknięty skutkami pandemii ze względu na jego 
wysoką elastyczność dochodową, jak również wysoki 
udział kanału HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) 
w spożyciu tego gatunku mięsa. Z tego powodu odbu-
dowa popytu na wołowinę będzie powolna w porówna-
niu do innych gatunków mięsa.

W okresie I-II 2020r. wartość polskiego eksportu 
wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła 
się o 14,6% r/r wobec spadku o 5,2% w analogicznym 
okresie 2019r. Warto zwrócić uwagę, że dane te nie 
uwzględniają jeszcze wpływu pandemii. Cena skupu 
bydła zmniejszyła się w kwietniu do 6,12zł/kg (-5,7% 
r/r), podczas gdy cena pasz dla bydła wyniosła 1,59zł/
kg (+2,4% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza 
ukształtowała się na poziomie 3,88 wobec 4,06 przed 
rokiem, sygnalizując wyraźne pogorszenie opłacalności 
produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na 
unijnym i krajowym rynku wołowiny eksperci oczekują, 
że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020r. wyniesie 
ok. 6,25zł/kg oraz 6,50zł/kg na koniec 2021r. Głównym 
czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest dalszy prze-
bieg pandemii COVID-19.

 POMOC DLA ROLNIKÓW 
POSZKODOWANYCH PRZEZ 
KORONAWIRUSA
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapo-

wiedział udzielenie pomocy finansowej dla tych go-
spodarstw rolnych, które ucierpiały z powodu epidemii 
koronawirusa. Na ten cel będzie przeznaczony dodat-
kowy miliard złotych, choć resort wnioskował do Komi-
sji Europejskiej o sumę 1 miliarda euro. Pomoc ma być 
skierowana szczególnie do sektora produkcji wołowiny, 
baraniny, produkcji mleka, ale także do produkcji wie-
przowiny i drobiu oraz w pewnym zakresie do produkcji 
roślin ozdobnych.

 SUSZA
UNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu 

wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz 
w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach 
aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Deficyt wody 
występuje jedynie na terenie Pobrzeża Szczecińskie-
go, na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach 
Zielonogórskich. Susza notowana jest w uprawach: 
zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truska-
wek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy 
na ziarno, kukurydzy na kiszonkę.

W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia 
do 20 czerwca 2020 r. największe zagrożenie suszą 
rolniczą wystąpiło wśród upraw zbóż jarych. Suszę 
w tych uprawach odnotowano w 233 gminach Polski 
(9,41% gmin kraju).

 jEDNA INSPEKCjA KONTROLI
Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzi w życie ustawa 

z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektó-
rych innych ustaw. Ustawa zakłada połączenie zadań 
dwóch inspekcji kontrolujących do tej pory w Polsce 
jakość żywności w obrocie i handlu. Nadzorem nad 
jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zaj-
mie się jedna inspekcja – Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, która przejmie zada-
nia Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów 
żywnościowych.

 OGRANICZENIA UżYWANIA 
PESTYCYDÓW
W ramach zaproponowanej strategii europejscy 

rolnicy mieliby do 2030 roku ograniczyć używa-
nie pestycydów o połowę, ugorować 10% gruntów 
w celu przywrócenia różnorodności biologicznej oraz 
pozyskiwać 25% żywności z upraw ekologicznych. 
Zdaniem rolników są to cele nierealne do uzyskania, 
bo dziś z upraw ekologicznych pochodzi 6-7% euro-
pejskiej żywności.

Źródło: Źródło: AgroNews, Credit Agricole, IUNG
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PASZE UZUPEŁNIAjĄCE 
W DAWKACH 
POKARMOWYCH DLA 
BYDŁA MIęSNEGO 
W OKRESIE SUSZY

prof. dr hab. Józef krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polska Akademia Nauk w Jastrzębcu

Występujące w ostatnich latach, trwające praktycznie 
w czasie całej wegetacji, okresy suszy powodują niedobór pasz 
w żywieniu wszystkich zwierząt przeżuwających, w tym także 
bydła mięsnego. Wysychająca trawa na łąkach i pastwiskach, 
usychająca kukurydza i inne rośliny pastewne uprawiane 
na polu, w istotny sposób przyczyniają się do zmniejszenia 
niezbędnych zasobów paszowych.
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Susza podczas wegetacji kukurydzy powoduje 
znaczne zmniejszenie plonu zielonej masy oraz sła-
be wykształcenie kolb. Na glebach lżejszych upra-

wy kukurydzy mogą być nawet całkowicie zniszczone, 
zaś na glebach cięższych zniszczeniu może ulec 30-40% 
areału zasiewów kukurydzy. W tej sytuacji należy szcze-
gólną uwagę zwrócić na słomę zbożową, niedocenianą 
w obfitości pasz tradycyjnych oraz na racjonalne i pełne 
wykorzystanie wszystkich produktów ubocznych prze-
mysłu rolno-spożywczego.

Słoma zbożowa
Słomy, zwłaszcza zbóż jarych, mogą być z dobrym 

powodzeniem stosowane jako częściowy zamiennik 
pasz objętościowych. Zawierają wprawdzie niewiele 
składników pokarmowych, ale ze względu na wysoką 
zawartość włókna, zwiększają intensywność przeżuwa-
nia, perystaltykę jelit oraz wydzielanie śliny i soków 
trawiennych. Słoma przeznaczona na paszę nie może 
być zanieczyszczona, stęchła, nadmiernie wilgotna 
i porażona grzybami pleśniowymi.

Spośród słom zbożowych największą wartością po-
karmową odznacza się słoma kukurydziana (tab. 1). 
Strawność substancji organicznej, zawartej w słomach 
w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy jest niewiel-
ka: w zbożach jarych wynosi około 40% a w zbożach 
ozimych 35-40%. W żywieniu bydła najczęściej są sto-
sowane słomy zbóż jarych, przede wszystkim jęczmienia 
i owsa. Również na paszę dla bydła mogą być używane 
słomy grochu, bobiku i wyki. Zawierają one więcej białka 
niż słomy zbożowe (średnio ok. 10% białka ogólnego) 
oraz ok. 4 MJ/kg energii netto laktacji. Dawki dla bydła 
opasowego mogą wynosić 2-4 kg/szt./dzień. Dla bydła 
opasowego można podawać również plewy owsiane 
lub pszenne, zmieszane z melasą lub kiszonką. Wartość 
pokarmową słomy zbożowej można znacznie zwiększyć, 
poddając ją określonym zabiegom „uszlachetniającym”, 
które poprawiają jej smakowitość, zwiększają zawartość 
dostępnej energii i białka. Zawartość energii całkowitej 
zawartej w słomie, zmierzonej po spaleniu w bombie ka-
lorymetrycznej, jest porównywalna z zawartością energii 
w ziarnie zbóż. Jednakże energia zawarta w słomie jest 
wykorzystywana w procesach trawiennych w stopniu 
znacznie ograniczonym, ponieważ składniki pokarmowe 
zawarte we wnętrzu komórek są niedostępne dla soków 
trawiennych, ze względu na otoczenie błoną komórko-
wą, zbudowaną z celulozy, której włókna są silnie inkru-
stowane (oplecione) całkowicie niestrawną ligniną. Ten 
kompleks celulozowo-ligninowy jest jedynie w bardzo 
niewielkim stopniu dostępny dla soków trawiennych, 
a więc praktycznie jest niezniszczalny. Barierę tę można 
częściowo zniszczyć stosując określone zabiegi i w ten 
sposób umożliwić dostęp sokom trawiennym do skład-
ników pokarmowych, zawartych nie tylko we wnętrzu 
komórek słomy, ale jednocześnie dzięki częściowemu 
rozluźnieniu kompleksu celulozowo-ligninowego, soki 
trawienne znajdują łatwiejszy dostęp do celulozy zawar-
tej w błonie komórkowej, która w odróżnieniu od ligniny 
jest strawna w znacznym stopniu.
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W celu poprawy strawności i smakowitości stosuje 
się różne metody uszlachetniania, dzięki którym war-
tość pokarmowa wzrasta 1,5-2,5 krotnie. Korzystny 
efekt uzyskuje się w wyniku moczenia, zaparzania, 
parowania, drożdżowania, amoniakowania, ługowania, 
mocznikowania i kiszenia.

Solenie Słomy
W praktyce najczęściej stosowaną metodą jest mocze-

nie słomy w roztworze soli kuchennej. 100 kg słomy zale-
wa się ciepłym roztworem soli (100 litrów ciepłej wody + 
1 kg soli kuchennej), dokładnie miesza i ugniata na twar-
dym podłożu, wysłanym folią. Po upływie 12-24 godzin 
słomę można zadawać bydłu do woli. Dodatek 2-5% śru-
ty zbożowej lub otrąb znacznie poprawia smakowitość.

ługowanie i mocznikowanie Słomy
Szczególnie polecanym sposobem jest traktowanie 

słomy wodnym roztworem wodorotlenku sodowego 
(NaOH) i mocznika. Na 100 litrów wody dodaje się 1,2 
kg NaOH i 2 kg mocznika paszowego (nie można używać 
mocznika nawozowego, ponieważ może zawierać trują-
ce zanieczyszczenia). Słomę zanurza się w tym roztwo-
rze na 1 godzinę. Po wyjęciu z roztworu słoma ocieka 
i dojrzewa przez okres 3 dni. Stopień rozkładu włókna 
NDF w żwaczu po upływie 48 godzin od pobrania słomy 
zwiększa się o 35 jednostek procentowych (z 32 do 67%) 
a białka o 29 jednostek procentowych (z 50 do 79%). 
Ta metoda ługowania określana mianem „dip treatment” 
z dobrym skutkiem była stosowana w Norwegii w czasie II 
wojny światowej, a po jej udoskonaleniu przez Sundstöla 
w 1981 roku – w całej Skandynawii do chwili obecnej.

oStrzeżenie: naoH ma Silne właściwo-
ści parzące, należy więc zacHować środki 
oStrożności, używając gumowe rękawice, 
gogle ocHronne lub przyłbicę z plexi. cHro-
nić przed dziećmi i zwierzętami! po rozpuSz-
czeniu w wodzie jeSt znacznie mniej groźny, 
ale trzeba zacHować środki oStrożności.

Beczki z polietylenu o pojemności do 500 litrów 
z pokrywą można zakupić za pośrednictwem internetu. 
Wodorotlenek sodu można zakupić za pośrednictwem 
firm paszowych, ponieważ środki te, z uwagi na ich nie-
bezpieczne właściwości, sprzedawane są tylko firmom.

amoniakowanie Słomy
Polega na wprowadzeniu płynnego amoniaku w ilości 

30 kg na tonę słomy ułożonej w pryzmę i bardzo szczel-
nie okrytej folią. Należy również zachować ww. środki 
ostrożności. Proces dojrzewania słomy trwa 4-8 tygodni, 
w zależności od pory roku: w lecie krócej. Smakowitość 
i zawartość energii w słomie ulegają podwojeniu, a za-
wartość białka ogólnego wzrasta trzykrotnie. Stosowanie 
w żywieniu bydła większej ilości słomy, niezależnie od 
metody jej uszlachetniania, wymaga uzupełnienia niedo-
boru białka w formie poekstrakcyjnej śruty np. rzepako-
wej, młóta browarnianego lub wywaru gorzelnianego.

W sytuacji całkowitego braku kiszonek, przykładowa 
dawka pokarmowa z udziałem słomy nieuszlachetnionej 
dla bydła opasowego o masie ciała 300-350 kg może 
wyglądać następująco: słoma jęczmienna 5 kg, melasa 
3 kg, śruta zbożowa 2,5 kg, mocznik 0,1 kg i kreda pa-
stewna 0,05 kg.

produkty uboczne przemySłu rolno-Spo-
żywczego

Sprawdzają się one bardzo dobrze w żywieniu bydła 
mięsnego. Szczególnie opłaca się stosować je na terenie, 
gdzie są zlokalizowane zakłady przetwórcze produktów 
rolno-spożywczych. Niektóre zakłady przetwórcze wy-
rażają nawet zgodę na sprzedaż ich po symbolicznych 
cenach lub nawet oferują gratis (w zależności od popy-
tu), chodzi bowiem o ochronę środowiska.

wySłodki buraczane
Są paszą sezonową, dostępną tylko w okresie trwania 

kampanii cukrowniczej. Znane są pod postacią świeżą, 
prasowaną lub suszoną. Ze względu na wysoką zawar-
tość wody (ok. 90%) w postaci świeżej mogą być skar-
miane jedynie na bieżąco, ponieważ bardzo szybko psują 
się. Wysłodki prasowane zawierają 20-24% suchej masy 
i nadają się do zakiszania. Aby uniknąć wyciekania so-
ków, należy zakiszać je z dodatkiem słomy pociętej na 
sieczkę w proporcji: 100 kg wysłodków prasowanych 
i 15 kg słomy. Nie wszyscy wiedzą o tym, że aktual-
nie stosowane technologie produkcji cukru umożliwiają 
wyekstrahowanie całkowitej jego ilości zawartej w bu-
rakach. Wysłodki pochodzące z takiej technologii nie 
zawierają cukru w ogóle mi nie zakiszają się. W takim 
przypadku niezbędny jest dodatek melasy do ww. skład-
ników w ilości ok. 3-4 kg. Można też stosować dodat-
kowo konserwant, polecany do zakiszania wysłodków 
przez firmę paszową. Taka kiszonka jest bardzo smaczna 
i może być zjadana przez zwierzęta w dużych ilościach. 
Wysłodki suszone, ze względu na wysoką cenę, mogą 
być stosowane tylko w żywieniu krów mlecznych.

Optymalna dawka wysłodków świeżych (niepraso-
wanych) dla bydła opasowego wynosi 40-50 kg, a dla 
krów mlecznych 20-25 kg/szt./dzień. Nie zaleca się 
stosowania wysłodków nieprasowanych dla jałówek 
i krów wysokocielnych. Zdecydowanie lepsze są wy-
słodki prasowane, charakteryzujące się wyższą zawar-
tością suchej masy. Posiadają one strukturę puszystą, 
biało-żółte zabarwienie, przyjemny chlebowy zapach 
a podczas transportu nie wycieka z nich woda. Cha-
rakteryzują się wyższą wartością energetyczną i zawar-
tością pektyn oraz umiarkowanym rozkładem białka 
w żwaczu. Wysłodki prasowane są obecnie najtańszą 
paszą objętościową w naszym kraju. Zalecane dawki dla 
bydła opasowego w okresie zimowym wynoszą 15-25 
kg, a w okresie letnim 5-10 kg. Ze względu na wysoką 
zawartość pektyn i hemicelulozy, wysłodki prasowa-
ne mogą stanowić dobre uzupełnienie dla kiszonek 
z traw lub roślin motylkowatych, charakteryzujących 
się nadmierną podatnością białka na rozkład w żwaczu, 
co wpływa na obniżenie poziomu mocznika w mleku. 
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Ze względu na przeważającą zawartość wapnia w sto-
sunku do fosforu, wysłodków prasowanych nie należy 
stosować w żywieniu krów zasuszonych.

Cukrownie produkują również wysłodki buraczane su-
szone w formie suszu, granulatu lub brykietów. Ciemne 
zabarwienie wysłodów wskazuje na suszenie w zbyt wy-
sokiej temperaturze, przekraczającej dopuszczalny reżim 
technologiczny, charakteryzują się niższą wartością po-
karmową. Wysłodki suszone są paszą pośrednią między 
paszą objętościową a treściwą. Podczas skarmiania wy-
słodków suchych należy pamiętać o dużej ilości wody, 
którą mogą wchłonąć - zwiększają objętość nawet trzy-
krotnie. Z tego względu zaleca się moczenie w okresie 
6-12 godzin przed skarmianiem. Zabieg ten jest szczegól-
nie polecany w przypadku skarmiania ich w ilości powyżej 
3 kg/szt./dzień. Taka dawka jest zalecana dla krów mlecz-
nych, natomiast dla bydła opasowego dawki wysłodków 
suszonych mogą dochodzić do 8 kg/szt./dzień, ale tylko 
w takiej sytuacji, jeśli nie ma innych pasz do dyspozycji.

wywar gorzelniany
Wywar zbożowy zawiera 8% suchej masy, 1,7% białka 

ogólnego, 0,5% tłuszczu surowego, 0,6% włókna suro-
wego oraz 4% związków bezazotowych wyciągowych. 
Należy do pasz łatwostrawnych, ponieważ w trakcie 
procesu technologicznego została naruszona struktu-
ra włókna surowego. Jest bardzo chętnie zjadany przez 
bydło, najlepiej po wymieszaniu z sieczką ze słomy zbóż 
jarych. Świeżego i ciepłego wywaru można podawać do 
30 kg na dorosłą sztukę bydła. Jest bardzo dobrym kom-
ponentem do uzupełniania kiszonki z kukurydzy. Dawka 
dla opasów nie powinna przekraczać 10 litrów/100 kg 
masy ciała. W ostatnich latach prawie cała ilość uzy-
skiwanego wywaru w procesie produkcji alkoholu jest 
suszona z dodatkiem składników zawartych we frakcji 
płynnej. Produkt ten występuje na rynku pod nazwą 
DDGS (ang: Distillers Dried Grains with Solubles).

Wartość pokarmowa wywaru zależy od rodzaju i jako-
ści zbóż użytych w procesie technologicznym produkcji 
alkoholu. Istotne znaczenie ma także rodzaj stosowanej 
technologii, w tym typ drożdży, efektywność fermen-
tacji i destylacji, temperatura suszenia oraz ilość frakcji 
rozpuszczalnej, dodawanej do suchego materiału. Naj-
większe różnice dotyczą zawartości strawnej lizyny oraz 
przyswajalnego fosforu. Generalnie można stwierdzić, 
że wartość pokarmowa DDGS jest wysoka, uwarunko-
wana przede wszystkim wysoką zawartością białka i nie-
zbędnych aminokwasów, tj. lizyny, metioniny z cysteiną, 
tryptofanu i treoniny. Również cennymi składnikami są 
witaminy z grupy B, wit. A i E oraz mikroelementy, takie 
jak cynk, mangan, miedź, żelazo i selen. Wartość pokar-
mową wywaru gorzelnianego w zależności od stosowa-
nego surowca podano w tabeli 1.

młóto browarniane
Jest produktem ubocznym przy produkcji piwa, pozo-

stałością z ziarna jęczmienia, nierozłożonego w proce-
sie hydrolizy, zachodzącej w procesie warzenia. W po-
równaniu z ziarnem jęczmienia pozostaje w nim ok. 

75% białka, 80% tłuszczu, 20% węglowodanów i cała 
ilość włókna surowego. Świeże młóto ma postać świe-
żej papki i jest paszą wyjątkowo nietrwałą, zawiera 
bowiem 70-85% wody oraz składniki łatwo ulegają-
ce fermentacji, a więc jest doskonałym produktem do 
przygotowania kiszonki. W stanie świeżym można go 
skarmiać w okresie 1-3 dni, ponieważ szybko pleśnieje 
i kiśnie. Z tych względów wykorzystanie młóta w po-
staci świeżej jest możliwe tylko w gospodarstwach po-
łożonych w pobliżu browaru.

Najlepszym sposobem wykorzystania młóta na cele 
paszowe jest jego zakiszanie, najlepiej w rękawach fo-
liowych, ale nie tylko. Ze względu na wysoką zawartość 
wody, przy jego zakiszaniu należy stosować dodatki 
zwiększające zawartość suchej masy. W prasie facho-
wej można spotkać propozycje stosowania takich dodat-
ków jak otręby pszenne lub suche wysłodki buraczane. 
Propozycja taka jest błędna, ponieważ zgodnie z lo-
giczną zasadą, pasz już zakonserwowanych nie można 
poddawać wtórnej konserwacji, ponieważ narażamy je 
w sposób nieunikniony na większe lub mniejsze straty 
składników pokarmowych. Wydaje się, że najrozsądniej-
szym rozwiązaniem będzie stosowanie dodatku słomy 
pociętej na sieczkę. Jeśli przyjmiemy, że młóto zawiera 
przeciętnie 25% suchej masy a słoma 80%, wówczas na 
każde 100 kg młóta należy dodać 15 kg słomy. Wów-
czas zawartość suchej masy w takiej mieszaninie będzie 
wynosiła ok. 32%, co gwarantuje poprawny przebieg 
fermentacji i brak wyciekających soków.

Jak już wspomniano wcześniej, najlepiej taką kiszonkę 
przygotować w rękawach silosowych, ale jest to metoda 
droga. Mając na uwadze dostępność różnego rodzaju 
folii, taką kiszonkę można z powodzeniem przygotować 
w pryzmie, zlokalizowanej na utwardzonym, zadaszo-
nym podłożu i starannie szczelnie okrytej ze wszystkich 
stron (od spodu także) najlepiej dwoma warstwami folii 
kiszonkarskiej. Jako konserwant może być zastosowany 
kwas propionowy w ilości 2-3 kg na tonę zakiszane-
go materiału (lub inny konserwant, rekomendowany do 
tego rodzaju kiszonki przez firmy paszowe). W trakcie 
skarmiania po pobraniu kiszonki, najlepiej w formie rów-
no wyciętego bloku, aby nie naruszać sąsiedniej warstwy 
kiszonki, należy również opryskać kwasem propiono-
wym ścianę powstałą po odcięciu tego bloku kiszonki.

Młóto jest paszą wartościową w żywieniu bydła: 1 
kg zawiera 0,19 JPM energii dla krów mlecznych i po-
dobną zawartość energii dla bydła opasanego. Białko 
zawarte w młócie jest tylko w 45% rozkładane w żwa-
czu, co szczególnie preferuje młóto jako składnik da-
wek pokarmowych dla krów w okresie laktacji. Dobre 
rezultaty uzyskuje się w przypadku skarmiania kiszonek 
z traw i roślin motylkowatych, które zawierają znaczne 
ilości białka ulegającego rozkładowi w żwaczu. Dawki 
dla krów-mamek w okresie laktacji nie powinny prze-
kraczać 6-8 kg, a w przypadku opasów 2-3 kg na 100 
kg masy ciała. Taka dawka może pokryć 1/3 zapotrze-
bowania na białko na początku i 2/3 pod koniec opa-
su. Dla młodego bydła w okresie odchowu dawki nie 
powinny przekraczać 2-6 kg/szt./dzień.
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pulpa ziemniaczana
Jest produktem ubocznym przy produkcji skrobi 

z ziemniaków. Po wypłukaniu skrobi pozostaje włókno 
surowe, resztki skrobi i związki mineralne. Jest przydat-
na w opasie bydła oraz jako dodatek do dawek przy ży-
wieniu krów-mamek. Można podawać ją w ilości do 20 
kg/szt./dzień. Można skarmiać w postaci świeżej i kiszo-
nej. Do zakiszania najlepiej nadaje się pulpa prasowana 
o obniżonej zawartości wody do 75%. Przy zakiszaniu 
można dodać słomę pociętą na sieczkę w ilości 10 kg 
na 100 kg pulpy prasowanej, wówczas zawartość su-
chej masy będzie wynosiła ok. 30%, co poprawi warunki 
fermentacji i uniemożliwi wypływanie soków. Zaleca się 
stosowanie dodatku kwasu propionowego (lub innego 
konserwantu) na tonę zakiszanego materiału. Warto za-
znaczyć, że wiele krochmalni oddaje pulpę rolnikom za 
darmo lub za symboliczną cenę, np. 15 zł za tonę.

11

ŻYWIENIE



l.p. pasza
w kg s. masy w kilogramie suchej masy (g)

jpm jpż białko og. btjn btje włókno

1. Słoma owsiana 0,50 0,39 32 20 48 420

2. Słoma jęczmienna 0,44 0,33 38 24 46 420

3. Słoma kukurydziana 0,60 0,51 30 60 48 310

4. Słoma kukurydziana amoniakowana 0,73 0,66 144 62 68 340

5. Słoma jęczmienna amoniakowana 0,58 0,48 100 44 56 420

6. Wysłodki buraczane 1,01 0,99 98 63 106 206

7. pulpa ziemniaczana 1,02 1,01 49 34 89 224

8. Wywar gorzelniany z pszenicy 1,06 1,00 376 253 159 102

9. Wywar gorzelniany z kukurydzy 1,12 1,11 151 110 137 68

10. Młóto browarniane 0,92 0,84 300 223 189 150

11. Wytłoczyny jabłeczne 0,73 0,63 79 61 85 256

12. Melasa z buraków cukrowych 1,03 1,04 146 84 71 0

13. Ziarno jęczmienia 1,16 1,15 121 79 102 50

Tabela 1. Wartość pokarmowa słomy i produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego

wySłodki owocowe
Są powszechnie stosowane w żywieniu zwierząt, 

głównie ze względów ekonomicznych, jak również 
z uwagi na dobre źródło zawartej w nich energii, białka 
oraz składników mineralnych i witamin. Są powszech-
nie stosowane do produkcji pasz dla cieląt, np. musli. 
Wytłoki owocowe, podobnie jak pulpę ziemniaczaną, 
można skarmiać w postaci świeżej lub po zakiszeniu, 
z dodatkiem odpowiedniej ilości słomy, uzależnionej 
od zawartości suchej masy w wysłodkach. Firmy pa-
szowe oferują również wytłoki w formie granulatu lub 
płatków. Pektyny zawarte w wytłokach przeciwdziałają 
biegunkom u cieląt, a polifenole zmniejszają ryzyko wy-
stępowania chorób układu krwionośnego.

Poza omawianymi produktami ubocznymi przemysłu 
rolno-spożywczego, można wykorzystywać także od-
pady z przetwórni warzywnych, np. kolby z kukurydzy 
cukrowej, które są sprzedawane za symboliczną cenę. 
Produkty te można łatwo zakisić, uzyskując wartościową 
kiszonkę chętnie zjadaną przez bydło.

Wartość pokarmową słomy oraz wszystkich ubocz-
nych produktów przemysłu rolno-spożywczego po-
dano w tabeli 1. Dane te w połączeniu z informacją, 
dotyczącą zapotrzebowania bydła mięsnego na skład-
niki pokarmowe oraz wartości pokarmowej najczęściej 
stosowanych pasz w żywieniu bydła mięsnego (za-
mieszczone w numerze 4/2019[27] kwartalnika „By-
dło Mięsne”), mogą posłużyć do bilansowania dawek 
pokarmowych dla krów-mamek.

Ze względu na to, że w okresie ostatnich kilku kolej-
nych lat uporczywie towarzyszyła nam susza, istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo występowania jej tak-
że w latach przyszłych. Mając to na uwadze, należa-
łoby spojrzeć na bilans paszowy szerzej i w dłuższej 

perspektywie czasowej. Może warto powrócić do 
uprawy na szerszą skalę poplonów (międzyplonów) 
ozimych, w postaci takich mieszanek jak gorzowska, 
poznańska lub swojecka. Mieszanki takie są w stanie 
lepiej wykorzystać skromne zasoby wody w okresie 
jesieni i wiosny, korzystając z wody opadów zimo-
wych. Mieszanki takie mogą być dobrymi przedplo-
nami m.in. dla kukurydzy i ziemniaków.

Najbardziej sprawdzonym przedplonem jest mieszanka 
gorzowska (wyka ozima + inkarnatka+ życica wielokwia-
towa), znana i uprawiana przez rolników od 1928 roku. 
Uzyskaną zielonkę można wykorzystać do bieżącego ży-
wienia jak również na kiszonkę, siano lub sianokiszonkę. 
W miarę korzystnych warunków pogodowych w maju 
można zebrać 20-25 ton/ha bardzo wartościowej zie-
lonki. Po sprzątniętym pokosie w maju można uprawiać 
kukurydzę, sorgo lub ziemniaki, albo ponownie zasilić 
życicę dawką 60-70 kg N/ha, aby w połowie sierpnia 
zebrać kolejne 15-20 ton/ha zielonki.

Warto również rozważyć uprawę roślin alternatyw-
nych w stosunku do kukurydzy, np. sorgo. Osoby pe-
symistycznie nastawione do uprawy sorgo na paszę 
dla bydła, odsyłam do ośrodków, w których roślina ta 
jest uprawiana z dobrym powodzeniem. Są to m.in. 
ZD IZ-PIB w Balicach k/Krakowa oraz Stadnina Koni 
w Prudniku, gdzie kisi się tę roślinę razem z kukurydzą. 
Pracownicy Stadniny chwalą sorgo za wysoki wzrost, 
silne krzewienie się i większą odporność na suszę, 
dzięki głębszemu systemowi korzeniowemu, co daje 
w efekcie znacznie większy plon z ha, zwłaszcza w la-
tach z trwającą suszą. Może warto spopularyzować 
uprawę sorgo i przyczynić się w ten sposób do uzu-
pełnienia braków w bilansie paszowym, zwłaszcza na 
terenach, które najbardziej mogą być dotknięte suszą.

Fot. Małgorzata Tylman
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MOżLIWOŚCI 
PRZECIWDZIAŁANIA 
SUSZY NA UżYTKACH 
ZIELONYCH dr inż. iwona radkowska1, dr inż. adam radkowski2

1 Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki – PIB, Balice
2 Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Łąki i pastwiska są bardzo ważnym elementem przestrzeni 
rolniczej. Przede wszystkim stanowią bardzo cenną bazę paszową 
dla przeżuwaczy. Nie mniej istotna jest jednak także ich funkcja 
pozaprodukcyjna. Użytki zielone to rezerwuar bioróżnorodności 
zarówno roślinnej, jak i fauny zwierzęcej, pełnią funkcje 
przeciwerozyjne, retencyjne, stanowią swoistą strefę buforową.

13

UPRAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH



Trwałe użytki zielone mają duży wpływ na jakość 
wód oraz na poprawę bilansu wodnego. Stano-
wią swoistego rodzaju „płaszcz” chroniący glebę 

przed wszelkiego rodzaju erozją. Wypłukiwanie gleby 
przez deszcz prowadzi nie tylko do zubożenia jej naj-
bardziej wartościowej warstwy, ale także do eutrofizacji 
wód powierzchniowych. Użytki zielone mają ogromne 
zdolności retencjonowania wody, tzn. zatrzymywania 
jej w glebie. Przestrzeń między gruzełkami gleby sta-
nowi pewnego rodzaju „zbiornik”, w którym zatrzymuje 
się woda. Efekt ten jest rezultatem bogatego systemu 
korzeniowego użytków zielonych. Możliwości retencyj-
ne użytków zielonych w stosunku do gruntów ornych 
są ok. 3,5 razy większe.

Użytki zielone są także rodzajem „pompy”, która 
transpiruje, czyli przekazuje wodę z gleby do atmos-
fery. Do wyprodukowania jednego kilograma suchej 
masy, roślinność użytków zielonych zużywa około 700 
l wody. Jednak tylko niewielka część zużywana jest na 
przyrost biomasy, reszta odprowadzana jest do atmos-
fery w postaci pary wodnej, w okresie wegetacyjnym 
może to wynosić nawet około 5 mln l z 1 ha łąki. Tak 
więc powierzchnia użytków zielonych ma znaczący 
wpływ na wilgotność powietrza i tym samym na mi-
kroklimat. Jest to bardzo ważne zagadnienie i rola, jaką 
pełnią trwałe użytki zielone, zwłaszcza w kontekście 
występujących ostatnio w naszym kraju znacznych nie-
doborów opadów i związanej z tym suszy.

Bardzo długie okresy bez opadów ciągłych, małe ilo-
ści przelotnego opadu oraz ciepłe i bezśnieżne zimy 
sprawiają, iż pogłębia się deficyt wody. Według wielu 
naukowców 2020 rok może być jednym z najgorszych 
pod tym względem w historii Polski. Szacuje się, że 
będzie to już trzeci rok z rzędu, w którym obserwuje 
się wystąpienie suszy. 

Dawniej susze występowały ze znacznie mniejszą 
częstotliwością. Wiosną na polach zazwyczaj wystę-
pował nadmiar wody, dlatego też powszechnym było 
budowanie rowów melioracyjnych odprowadzających 
wodę. Ponadto dość powszechne było osuszanie tor-
fowisk i terenów podmokłych. Wszystko to miało uła-
twić pracę na polach i użytkach zielonych. Przy normal-
nej ilości opadów dawało to pożądane efekty, jednak 
w obecnej sytuacji deficytu wody, brak jej retencjono-
wania, prowadzi do bardzo niekorzystnej sytuacji i daje 
odwrotne efekty od pierwotnych założeń. Problemem 
jest zbyt mała liczba zbiorników retencyjnych, szacuje 
się, iż w Polsce tylko ok. 6,5% wód opadowych jest 
retencjonowanych (dla porównania w Hiszpanii maga-
zynowanych jest blisko 40% opadów). 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę 
oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w do-
wolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 mar-
ca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu 
wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych 

 Wypas bydła w Bieszczadach – fot. I. Radkowska
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gatunków roślin uprawnych i gleb. Komunikaty odnośnie 
wystąpienia suszy przygotowuje Instytut Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa PIB, jednak Instytut ten nie 
prowadzi monitoringu wystąpienia suszy na użytkach 
zielonych. Dlatego też nie jest możliwe udokumento-
wanie wystąpienia suszy na UZ i oszacowanie strat 
oraz otrzymanie pomocy. Jest to zjawisko bardzo nie-
korzystne, gdyż pasze objętościowe są podstawą ży-
wienia przeżuwaczy w wielu gospodarstwach, zwłasz-
cza utrzymujących bydło mięsne, w których wypas 
i pasze z TUZ są podstawową, a czasem i jedyną paszą 
stosowaną w okresie letnim. W zeszłym roku (2019) 
straty plonu na skutek suszy rolnicy w odniesieniu do 
I pokosu szacowali średnio na 30%, natomiast w II po-
kosie nawet do 70% plonu.

Wynikająca z braku opadów susza prowadzi do 
znacznych niekorzystnych zmian w strukturze gleby 
i w zbiorowiskach roślinnych, co skutkuje spadkiem 
plonowania. Susza szczególnie niebezpieczna jest dla 
gleb organicznych, na których niedobór wody przyspie-
sza mineralizację i straty masy organicznej. Przesuszona 
gleba organiczna kruszy się, powstają spękania, a w wy-
niku rozpylenia wierzchniej warstwy dochodzi do erozji 
wietrznej. Ze względu na to, iż gleby mineralne mają 
bardzo małe możliwości retencyjne, brak opadów skut-
kuje bardzo szybkim ich przesuszeniem i niekorzystnymi 
zmianami w składzie botanicznym roślin. 

Susza na użytkach zielonych powoduje takie same 
straty jak w przypadku innych upraw. Niedobór wody 
negatywnie wpływa na procesy fizjologiczne zacho-
dzące w roślinach, prowadzi to do zahamowania ich 
wzrostu i rozwoju, zmniejszają się przyrosty roślin. Po-
nadto trawy szybko przechodzą w stan generatywny 
i zamiast bogato ulistnionych źdźbeł wytwarzają kwia-
tostany. W skrajnych przypadkach może dochodzić na-
wet do zamierania, zwłaszcza wartościowych gatunków 
traw, których miejsce zajmują odporne chwasty i trawy 
o mniejszych wymaganiach, ale też i o mniejszej warto-
ści pokarmowej. Zazwyczaj są to: kostrzewa czerwona, 
stokłosa miękka, mniszek pospolity oraz jaskier. W wy-
niku długotrwałej suszy dochodzi do nieodwracalnych 
zmian w składzie botanicznym przez co zmniejsza się 
plonowanie i jakość runi. Konieczna jest wówczas re-
nowacja, której wykonanie i powodzenie przy perma-
nentnej suszy może być problematyczne.

odpowiedni dobór gatunków
Jedną z możliwości przeciwdziałania skutkom suszy 

jest uwzględnienie odpowiednich gatunków już na eta-
pie renowacji lub zakładania nowego użytku zielonego. 
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele gatunków i od-
mian traw pastewnych, w tym gatunki lepiej przystoso-
wane do niedoboru wody. 

Gatunkami odpornymi na suszę m.in. są: kostrzewa 
trzcinowa, kostrzewa czerwona i kupkówka pospolita.

Kostrzewa trzcinowa jest gatunkiem odpornym na su-
szę, mało wymagającym co do siedliska. Nadaje się do 
uprawy na terenach silnie odwodnionych oraz na lek-
kich i suchych glebach mineralnych. Stosunkowo duża 

zawartość ligniny, celulozy, hemicelulozy oraz krzemu 
obniża jej strawność, a przez to wartość paszową. Po-
nadto kostrzewa trzcinowa może zawierać alkaloidy 
i glukozydy cyjanogenne oraz niebezpieczny dla zwie-
rząt azot azotanowy. Jednak w wyniku prac hodow-
lanych te negatywne właściwości są modyfikowane 
i powstały odmiany, które mogą być stosowane do 
produkcji suszu oraz sianokiszonek. 

Kostrzewa czerwona jest gatunkiem o małych wy-
maganiach glebowych i wodnych. Występuje w wielu 
podgatunkach i odmianach botanicznych. Ze względu 
na dużą odporność na niedobór wody jest gatunkiem 
stabilnie plonującym nawet w niesprzyjających wa-
runkach suszy. Ze względu na to, iż jest odporna na 
udeptywanie oraz szybko odrasta po spasieniu, może 
być stosowana na pastwiskach. W mieszankach na pa-
stwiska suche, mało zasobne jej udział w mieszance 
powinien wynosić około 20%, natomiast na glebach 
organicznych, posusznych nawet do 25%.

Kupkówka pospolita bardzo dobrze znosi okresowe 
niedobory opadów, należy jednak pamiętać, że jest to 
gatunek azotolubny, o bardzo dużej sile konkurencyjnej 
w stosunku do innych gatunków traw dlatego jej udział 
w mieszance nie powinien stanowić więcej niż 10%. 

Dobrym rozwiązaniem może być również stosowanie 
mieszanek trawiasto-bobowatych. Do takich mieszanek 
można zastosować np. kostrzewę łąkową – odmiany 
Amelka i Wanda, które charakteryzują się dobrą od-
pornością na warunki suszy. Mieszanki trawiasto-mo-
tylkowate w porównaniu z czystymi zasiewami traw 
odznaczają się wyższym poziomem plonowania, dłuż-
szym okresem użytkowania, łatwiejszą konserwacją oraz 
korzystniejszym działaniem na środowisko glebowe. Po-
nadto z racji tego, iż składają się z kilku gatunków i od-
mian o różnych wymaganiach klimatyczno-glebowych, 
są lepiej przystosowane do zmiennych, często niesprzy-
jających warunków pogodowych.

Mieszanki trawiasto-bobowate, a także zasiewy jedno-
gatunkowe, mogą być także wykorzystywane jako krótko-
trwałe użytki zielone – zwane przemiennymi. Są one użyt-
kowane przez 1-3 lata jako użytki zielone, a następnie są 
zaorywane. W niesprzyjających warunkach pogodowych 
może dochodzić do niedoboru paszy, dlatego dobrym uzu-
pełnieniem brakujących pasz mogą być przemienne użytki 
zielone zakładane na gruntach ornych. Trawy stosowane 
na grunty orne powinny cechować się wysoką plennością 
i wartością paszową, szybko odrastać po skoszeniu i być 
odporne na choroby. Mieszanka traw wysiewana na grun-
tach ornych najczęściej składa się z 2-3 gatunków traw, 
praktykowane jest także stosowanie kilku odmian tego sa-
mego gatunku. Najczęściej trawy uprawia się jako wsiew-
ki w zboża jare, sposób ten pozwala na zebranie jednego 
pokosu jeszcze w roku siewu (ściernianka), a pełny plon 
otrzymywany jest w roku następnym. Gatunkiem trawy 
posiadającym niezbyt duże wymagania glebowe oraz od-
pornym na suszę a jednocześnie mającym wielostronne 
zastosowanie, dobrą trwałość i żywotność, jest kupkówka 
pospolita. Dlatego polecana jest w mieszankach na krót-
kotrwałe i trwałe użytki zielone.
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 Korzystnym zabiegiem, zwłaszcza w obecnej sytuacji niedoboru wody, jest wałowanie – fot. R. Łyszczarz
 Oczka wodne mają zbawienny wpływ na retencję wody na użytkach zielonych oraz w środowisku – fot. L. Nawrocki
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zabiegi pielęgnacyjne
Aby uzyskać wysokie plony, konieczne jest systema-

tyczne wykonywanie na użytkach zielonych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Wiele z tych zabiegów wykonuje się 
wiosną, mają one na celu przede wszystkim wyrów-
nanie powierzchni łąk i pastwisk, np. usunięcie kreto-
wisk, wyrównanie nierówności powstałych na skutek 
zamarzania gleby, usunięcie martwych resztek roślin. 
Często zaleca się wykonanie wiosną włókowania, któ-
re ma na celu właśnie wyrównanie powierzchni, usu-
nięcie chwastów oraz pobudzenie roślin do wzrostu. 
W ostatnich latach, gdy występują bezśnieżne zimy, 
przez co nagromadzone jest zbyt mało wody w glebie, 
należy w miarę możliwości ograniczyć ten zabieg, aby 
nie narażać gleby na dodatkowe straty wody w wyniku 
jej parowania. Jeżeli w okresie jesiennym stosowany 
był obornik wiosną, należy wykonać bronowanie, któ-
re umożliwia usunięcie pozostałości nierozłożonego 
obornika oraz rozluźnią darń.

Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w obecnej sytuacji 
wodnej, jest zastosowanie wiosną na łąkach i pastwiskach 
wałowania. Stosowanie wałów łąkowych (gładkich) zaleca 
się zwłaszcza na glebach torfowych, ponieważ w okresie 
zimowym w wyniku zamarzania i rozmarzania torfu na-
stępuje rozluźnienie struktury gleby oraz oderwania jej 
od podłoża. Dlatego w celu połączenia systemu korzenio-
wego roślin z podłożem konieczne jest jego dociśnięcie 
poprzez wykonanie wałowania. Najodpowiedniejszym 
terminem wałowania użytków zielonych położonych na 
glebach organicznych jest moment, gdy podczas wałowa-
nia powierzchnia wału jest zwilżona, ale nie ścieka po niej 
woda. Wał dociska glebę, przez co polepszają się w niej 
stosunki wodne oraz powietrzne, a korzenie roślin mają 
ułatwione podsiąkanie wody.

podSiew
Kolejnym zabiegiem wykonywanym wiosną jest pod-

siew. Jego zadaniem jest poprawa składu botanicznego 
runi, dlatego wykonywany jest, gdy dochodzi do prze-
rzedzenia runi oraz gdy na danym użytku przeważają ga-
tunki o małej wartości paszowej. Warunkiem koniecznym 
do powodzenia podsiewu jest właściwe uwilgotnienie 
gleby. Do tej pory najlepsze pod tym względem warunki 
panowały na wiosnę, kiedy to w glebie nagromadzona 
powinna być odpowiednia ilość wilgoci. Jednak w obec-
nej sytuacji wiosennego deficytu wody zaleca się wyko-
nywanie zabiegów renowacyjnych na trwałych użytkach 
zielonych jesienią, kiedy jest większa dostępność wody. 
Terminy późnojesienne mogą być jednak zawodne, ro-
śliny mogą nie być dostatecznie przygotowane do zimy 
w wyniku czego mogą przemarzać.

termin zbioru
W ostatnich 2-3 latach z uwagi na znikomą ilość opa-

dów w okresie letnim wystąpiło znaczne zmniejszenie 
plonowania drugiego i trzeciego odrostu runi. Stąd 
większość konserwowanych pasz objętościowych na 
okres zimowy pochodzi z pierwszego pokosu. Dlatego 
też zaleca się, aby możliwie maksymalnie wykorzystać 

 Wracamy także do rowów nawadniających – fot. L. Nawrocki
 Na rowach czy rzeczkach powinny znajdować się zastawki pozwalające 
na regulowanie poziomu wody i jej magazynowanie – fot. L. Nawrocki
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potencjał produkcyjny pierwszego pokosu użytków zie-
lonych poprzez optymalne nawożenie oraz użytkowanie.

Długotrwałe okresy suszy niekorzystnie wpływają na 
plonowanie, ale także na jakość runi. W wyniku niedo-
boru wody rośliny szybko przechodzą w fazę kwitnienia, 
zwiększa się ilość włókna, przez co znacznie obniża się ich 
strawność. Dlatego też w okresach bezdeszczowych celo-
we bywa przyspieszenie zbioru runi, aby zapobiec znacz-
nemu obniżeniu wartości pokarmowej zbieranej paszy.

odpowiednie nawożenie – Stymulatory 
wzroStu

Ostatnio jednym z głównych problemów, jaki wystę-
puje w intensywnej produkcji roślinnej, jest przeciwdzia-
łanie niekorzystnym czynnikom środowiska. Niekorzyst-
ne warunki, a zwłaszcza susza, sprawiają, że pomimo 
zastosowania wszystkich zalecanych metod agrotech-
nicznych potencjał roślin nie jest w pełni wykorzystany. 
Dlatego też coraz częściej obok podstawowego nawo-
żenia mineralnego, stosowania fungicydów i herbicy-
dów, zaleca się stosowanie także stymulatorów, inaczej 
regulatorów rozwoju roślin. Jest to stosunkowo nowa 
grupa produktów, których działanie polega na stymulo-
waniu procesów fizjologicznych roślin, przez co uzyskuje 
się lepszy wzrost wegetatywny i generatywny, a przez to 
większe plonowanie i lepszą jakość roślin. Bardzo istot-
nym działaniem stymulatorów jest to, iż częściowo ni-
welują niekorzystny wpływ czynników środowiskowych 
oraz zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, 
ułatwiają regenerację i przyspieszają przebieg procesów 
życiowych. Dodatkowo biorą bezpośredni lub pośredni 
udział w procesie fotosyntezy, pobierania i transportu 
wody oraz składników pokarmowych. Dawki oraz spo-
sób aplikacji stymulatorów sprawia, iż są one bezpieczne 
dla środowiska, a także pozwalają na znaczne ogranicze-
nie ilości substancji chemicznych stosowanych w upra-
wie i ochronie roślin.

Jako biostymulatory stosowane są: hormony, enzymy, 
mikroelementy, białka lub aminokwasy oraz inne aktyw-
ne związki. Najczęściej stosowane są: tytan, krzem, kwa-
sy humusowe, witamina C i aminokwasy.

Zastosowanie tytanu korzystnie wpływa na proce-
sy biochemiczne zachodzące w roślinach, prowadzące 
do przyspieszenia oraz zwiększenia plonowania roślin. 
W omawianym zagadnieniu przeciwdziałania skutkom 
suszy bardzo istotnym jest także to, iż tytan zmniejsza 
niekorzystne oddziaływanie warunków środowiskowych. 
Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i bak-
teryjne. W wyniku przeprowadzonych badań własnych 
autorów niniejszego artykułu wykazano, iż nawożenie 
tytanem runi łąkowej ograniczyło niekorzystny wpływ 
suszy na zawartość składników pokarmowych w roślinach 
łąkowych. W tych niekorzystnych warunkach tytan dzia-
łał antystresowo, ograniczając straty w zawartości białka 
ogólnego i tłuszczu surowego, jak również wartości biał-
kowej i enzymatycznej w porównaniu do wariantów bez 
jego stosowania. Wskazuje to na możliwość poprawy ja-
kości pasz objętościowych w warunkach niedoboru wody 
poprzez zastosowanie nawożenia tytanem. 

Krzem korzystnie wpływa na wzrost roślin, łagodzi 
uszkodzenia powstałe na skutek promieniowania oraz 
dodatnio wpływa na równowagę jonową w roślinach. 
Wpływa na zwiększenie grubości ścian łodyg i rozmiar 
wiązki naczyniowej, przez co zwiększa się wytrzymałość 
łodyg a także zwiększa odporność roślin na choroby grzy-
bowe. Krzem odgrywa ważną rolę w łagodzeniu stresów 
biotycznych i abiotycznych u roślin, zwłaszcza stresu spo-
wodowanego suszą, wysoką temperaturą, przymrozkami 
lub brakiem równowagi odżywczej u roślin.

Aminokwasy to kolejna grupa związków regulujących 
przebieg wielu procesów, zachodzących w roślinach. 
Korzystnie wpływają one na przebieg procesu fotosyn-
tezy, zwiększają plonowanie i poprawiają jakość plonu. 
Ponadto zastosowanie aminokwasów ogranicza nega-
tywny wpływ warunków stresowych oraz wspomaga re-
generację roślin po okresach stresowych. W niekorzyst-
nych warunkach środowiskowych cała „uwaga” roślin 
skierowana jest na obronę przed czynnikami stresogen-
nymi, w związku z czym zahamowana zostaje produkcja 
plonu. Zastosowanie aminokwasów w niesprzyjających 
warunkach, np. suszy, pozwala roślinom na skuteczną 
obronę przed stresem przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiego plonowania.

CIEKAWOSTKA  
Bydło nad morzem

Na łąkach leżących nad brzegiem Morza 
Północnego w Niemczech w miejscowo-
ści Neuland (region Szlezwik-Holsztyn) na 
terenie około 100 ha jest wypasane bydło 
rasy Highland, które w dużej mierze żywi 
się przerośniętą trzciną. Na zdjęciu (wyko-
nanym na pomoście wiodącym na te łąki) 
widać latarnię morską.

Źródło: internet

18

UPRAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH



Wyniki badań z zastosowaniem biostymulatorów 
wskazują na korzystne oddziaływanie tych substancji 
na plonowanie roślin, zwłaszcza w niekorzystnych wa-
runkach środowiskowych, dlatego też warto rozważyć 
stosowanie tych substancji w obecnej trudnej sytuacji 
niedoboru wody, także na użytkach zielonych. Wiąże 
się to z dodatkowymi kosztami, jednak uzyskane wyż-
sze plonowanie oraz lepsza jakość pozyskiwanej paszy 
rekompensuje poniesione nakłady.

nawożenie – SpoSób aplikacji
W warunkach niedoboru wody z racji tego, iż za-

hamowane jest pobierane składników pokarmowych 
przez rośliny, zastosowane nawożenie mineralne 
może nie być skuteczne. Dlatego też coraz częściej 
zaleca się, także na użytkach zielonych stosować 
nawożenie dolistne. Jest ono najprostszym i naj-
skuteczniejszym sposobem szybkiego dostarczenia 
mikro- i makroelementów do roślin. Nawożenie to 
stosowane jest w uprawie zbóż, okopowych, strącz-
kowych czy rzepaku oraz jako nawożenie uzupełnia-
jące lub doraźne, natomiast na użytkach zielonych 
bywa bardzo rzadko stosowane. Jednak ze względu 
właśnie na coraz częstsze susze nawożenie dolist-
ne nabiera także większego znaczenia na UZ. Taki 
rodzaj nawożenia ma wiele zalet, przede wszystkim 
z racji tego, iż nawóz dostarczany jest bezpośrednio 
na liście, pozwala na szybkie dostarczenie roślinom 
brakujących składników. Nawożenie dolistne pozwala 
na aplikowanie małych ilości składników, z których aż 
95% wykorzystywane jest przez rośliny, dlatego do-
listna aplikacja stanowi mniejsze zagrożenie dla śro-
dowiska w zakresie wymywania składników pokarmo-
wych, zwłaszcza fosforu. Ważne jest aby nawożenie 
dolistne było stosowane o odpowiedniej porze dnia, 
najlepiej wcześnie rano lub wieczorem. 

mała retencja
Przez wiele lat na użytkach zielonych, zwłaszcza 

w okresie powojennym, prowadzono prace meliora-
cyjne mające na celu uregulować stosunki wodne. 
Prace melioracyjne prowadzone były głównie na 
torfowiskach, mokradłach, bagnach. Na użytkach 
zielonych zasypywano też oczka wodne. Niestety, 
skutki tych działań w wielu przypadkach okazały się 
odwrotne od zamierzonych, ponieważ doprowadziły 
do obniżenia poziomu wód gruntowych czy zanikania 
unikatowych ekosystemów torfowisk. Obecnie reali-
zowanych jest wiele projektów mających zwiększyć 
retencję na użytkach zielonych. Budowane są np. 
rowy nawadniające, przetamowania ziemne, polega-
jące na częściowym (na niepełną wysokość) zasypa-
niu rowu, zastawki na rowach nawadniających i od-
wadniających pozwalające na regulowanie poziomu 
wody czy zbiorniki retencyjne, mające na celu zma-
gazynowanie wody. Jest to bardzo ważne, gdyż po-
wtarzające się już od pewnego czasu suche lata oraz 
nierównomierne rozmieszczenie zasobów wodnych, 
pogłębiają deficyt wody w środowisku.

Użytki zielone, podobnie jak inne uprawy, są w bar-
dzo dużym stopniu narażone na niedobory wody. 
Odpowiednie nawożenie oraz warunki termiczne 
i opady są czynnikami decydującymi o wielkości i ja-
kości plonowania. Na użytkach zielonych uzyskuje 
się 2-3-krotny odrost runi łąkowej, a w przypadku 
pastwisk czasem i cztery rotacje wypasu w sezonie 
wegetacyjnym, dlatego też zapotrzebowanie roślin-
ności zbiorowisk trawiastych na wodę jest bardzo 
duże oraz znacznie większy jest wpływ wody na plo-
ny niż na gruntach ornych. W gospodarowaniu na 
użytkach zielonych istnieje ścisła zależność między 
sumą opadów a wysokością plonów. Odpowiednia 
ilość wody wpływa na efektywność nawożenia mine-
ralnego, zwłaszcza azotowego, uzyskanie wysokiego 
plonowania oraz odpowiednią wartość paszową runi 
łąkowej i pastwiskowej.

 Koryta do pojenia bydła – fot. I. Radkowska

19

UPRAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH



PRODUKCjA WOŁOWINY 
ORAZ STAN CHOWU 
I HODOWLI BYDŁA 
MIęSNEGO W POLSCE  
– CZ. 2
Dominującym w Polsce w produkcji wołowiny z wykorzystaniem jałówek jest ich opasanie 
półintensywne, z wykorzystaniem pastwiska do wieku około 18-20 miesięcy życia 
i masy ciała 450-500 kg. Dotyczy to jałówek ras mlecznych i mieszańców z krzyżowania 
towarowego krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych.

prof. dr hab. Zenon nogalski
Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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opaSanie jałówek
Za wykorzystaniem jałówek w opasie przemawia 

głównie brak wystarczającej ilości buhajków do opasu. 
Jałówki, w porównaniu z buhajkami wcześniej osiągają 
dojrzałość płciową i szybciej zmieniają jakość przyrostu 
w kierunku zwiększenia udziału tłuszczu. Jałówki in-
tensywnie opasane odkładają dużo mało przydatnego 
w przemyśle przetwórczym tłuszczu, na którego wy-
tworzenie zużywają więcej energii. Zatem intensywny 
opas jałówek i zbyt wysoka masa końcowa wiążą się 
z obniżeniem opłacalności opasu. Na odłożenie tłuszczu 
jałówka pobiera więcej paszy niż na odłożenie białka 
i jednocześnie nadmiar tłuszczu w tuszy obniża jej war-
tość. Umiejętnie prowadzony opas jałówek (intensyw-
ność żywienia dostosowana do potencjału wzrostowego 
i optymalna masa końcowa) pozwala uzyskać wysokie 
parametry jakościowe tuszy, za które producent może 
uzyskać „ekstra” dopłatę.

W zależności od sezonu urodzeń cieliczek możemy wy-
odrębnić dwa schematy produkcji. Pierwszy z nich doty-
czy cieliczek urodzonych w okresie jesienno-zimowym. 
Cieliczki odchowane w warunkach alkierzowych trafiają 
na pastwisko i korzystają z niego do jesieni. Po zejściu 
z pastwiska do obór osiągają masę ciała około 300 kg. 
Następnie w oborach są opasane kiszonką i dodatkiem 
paszy treściwej do wieku 18-20 miesięcy do uzyskania 
pożądanej masy ciała, otłuszczenia i uformowania.

Aby masa końcowa była zadowalająca, można w okresie 
pastwiskowym dokarmiać jałówki. Drugi system obejmuje 
cieliczki urodzone wczesną wiosną i czas opasania obej-
muje dwa okresy pastwiskowe i dotucz. W czasie pierw-
szego okresu wypasu jałówki, ze względu na ich niski wiek 
i słabe przygotowanie do korzystania z runi pastwiskowej, 
należy dokarmiać niewielką ilością paszy treściwej (około 
1-1,5 kg), co pozwoli na uzyskanie na koniec okresu pa-
stwiskowego masy ciała wynoszącej 150-175 kg.

Po pierwszym okresie pastwiskowym jałówki żywi się 
głównie kiszonkami, słomą i w zależności od jakości pasz 
objętościowych stosuje się, lub nie, niewielki dodatek 
mieszanki pasz treściwych. Po okresie zimowym, pod-
czas rozpoczęcia sezonu pastwiskowego jałówki dyspo-
nują masą ciała około 250-300 kg. Podczas drugiego 
okresu pastwiskowego zwierzęta intensywnie korzystają 
z zielonki pastwiskowej. pod koniec sezonu pastwisko-
wego i po jego zakończeniu, przez kilka miesięcy jałów-
ki należy dokarmiać kiszonką kukurydzy lub kiszonką 
z przewiędniętych traw i paszą treściwą. W efekcie 
w wieku 18-20 miesięcy, przy masie ciała wynoszącej 
450-500 kg, jałówki trafiają do ubojni.

wykorzyStanie razówek w produkcji 
wołowiny

Rocznie w Polsce ubija się ponad 300 tys. sztuk jałó-
wek. Średnie ceny uzyskiwane za jałówki są o 2-2,5 zł za 
1 kg masy poubojowej wyższe niż za krowy (rys.1). Pew-
nym rozwiązaniem jest wykorzystanie tzw. razówek do 
produkcji cieląt. Jałówki mleczne nieprzydatne do dalszej 
hodowli, po uzyskaniu dojrzałości rozpłodowej, insemi-
nuje się nasieniem buhajów ras mięsnych. Po wycieleniu 

pierwiastki, zwane razówkami, karmią własne potomstwo 
przez kilka miesięcy, a następnie są ubijane. Z wcześniej-
szych badań prowadzonych w Japonii wynika, że ciąża 
korzystnie wpływa na przyrosty masy ciała jałówek.

Młode rosnące krowy, w porównaniu z dorosłymi mam-
kami, wykorzystują więcej energii z paszy na przyrost 
masy ciała i dlatego ze względów biologicznych, techno-
logia wykorzystania razówek jest bardziej efektywna niż 
produkcja cieląt w stadach mięsnych. Zużycie energii na 
przyrost masy ciała razówek i jałówek jest zbliżone. Szcze-
gólnie przydatne do tego systemu produkcji są jałówki 
mieszańce mięsne, będące efektem krzyżowania towa-
rowego w stadach mlecznych. Zamiast opasać można je 
wykorzystać jako razówki, co zwiększy podaż wysokiej 
jakości wołowiny. System oparty na wykorzystaniu razó-
wek określa się skrótem OBH (Once-Bred Heifer).

Wykorzystanie razówek do produkcji wołowiny może 
zmniejszyć pogłowie bydła i tym samym ograniczyć emi-
sję gazów cieplarnianych, oddziaływujących na zmiany 
klimatyczne. Pewnym niebezpieczeństwem i jednocze-
śnie ograniczeniem tej technologii są ciężkie porody ja-
łówek zbyt wcześnie zacielonych. Użycie jałowic jako 
razówek do produkcji cieląt mięsnych jest wskazane pod 
warunkiem, że uzyskane tusze będą charakteryzowa-
ły się wysoką wartością rzeźną i dobrą jakością mięsa. 
Istotne jest aby za razówkę w skupie uzyskać cenę na 
poziomie jałówek, ponieważ to decyduje o rachunku 
ekonomicznym. Wcześniejsze, krajowe badania dowio-
dły, że ekstensywne formy odchowu cieliczek i ich opasu 
skutkują późnym wiekiem uboju razówek i stosunkowo 
niską ich masą. Mięso pozyskane od ubitych zbyt póź-
no razówek może być ciemniejsze, mniej kruche i mniej 
soczyste w porównaniu z mięsem jałówek.

W laboratorium opasu (RZD w Bałcynach, UW-M 
w Olsztynie) przeprowadzono badania nad wykorzysta-
niem razówek do produkcji wołowiny. Poprzez krzyżo-
wanie krów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej (Phf) 
z buhajami rasy Limousine (LM) uzyskano 33 cieliczki. 
Część jałówek (16 sztuk) odchowano i opasano do wieku 
18 miesięcy, a następnie przewożono do zakładów mię-
snych i ubijano. Pozostałe 17 jałówek w wieku średnio 
15,3 ± 0,19 miesięcy i przy średniej masie ciała 422,8 
± 6,17 kg zacielono nasieniem buhajów rasy Limousine. 
Jałówki wycieliły się w wieku 24,5 ± 0,18 miesięcy. Po-
rody u 10 jałówek były samodzielne, 7 wymagało pomo-
cy. Jedna jałówka, po ciężkim porodzie padła.

Po około 100. dniach odpajania przy matkach cielęta, 
w średniej masie ciała 150 kg, odsadzano i przeznacza-
no do dalszego opasu, a ich matki transportowano do 
zakładów mięsnych i ubijano. Razówki ubijane w wieku 
852,3 dni, uzyskały wyższą o około 90 kg masę cia-
ła w porównaniu do jałówek opasanych do średnio 
558,9 dni (tabela 2). Mniejsza, średnio o 2,57% wydaj-
ność rzeźna u razówek, w porównaniu z jałówkami, to 
efekt rozwiniętego u razówek gruczołu wymieniowego 
i większej masy macicy. Tusze pozyskane od razówek, 
w porównaniu z tuszami jałówek charakteryzowały się 
zbliżonym uformowaniem. Otłuszczenie tusz jałówek 
i razówek było jednakowe, pomimo późniejszego wieku 
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uboju razówek i przebytej ciąży. Na wartość tuszy zna-
cząco wpływa udział w niej najcenniejszych elementów 
(łopatka, rozbratel, antrykot, rostbef i udziec). Pod tym 
względem tusze razówek okazały się bardziej wartościo-
we. Posiadały one większy udział pięciu najcenniejszych 
wyrębów w tuszy w porównaniu z tuszami jałówek. De-
cydująca była różnica w udziale udźca, która wyniosła 
1,93% na korzyść razówek. Mięso razówek zawierało 
3,99% tłuszczu śródmięśniowego, a jałówek 2,97%, było 
nieco ciemniejsze i charakteryzowało się większą zdolno-
ścią utrzymania wody, w porównaniu z mięsem jałówek.

W ocenie sensorycznej mięso jałówek i razówek uzy-
skało wysokie noty. Jednakże mięso jałówek, w porów-
naniu z mięsem razówek było nieco bardziej kruche 
i smakowite. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że tusze razówek ubitych w wieku 
28 miesięcy, w porównaniu do tusz jałówek ubitych 
w wieku 18 miesięcy, charakteryzowały się zbliżonymi 
parametrami oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa.

W celu porównania efektywności opasu jałówek i ra-
zówek zestawiono poniesione koszty opasu i porówna-
no je z wpływami wynikającymi z wartości pozyskanych 
tusz i odchowanych cieląt. W uproszczonej kalkula-
cji opasu uwzględniono realne ceny pasz i przyjęto, 
że koszty pasz stanowią 70% ogółu kosztów. System 
wykorzystujący razówki okazał się bardziej efektywny, 
ponieważ na końcowy wynik opasu znacząco wpłynęła 
wartość dodatkowo uzyskanego cielęcia (148 kg x 8 zł/
kg) oraz wyższa masa uzyskanej tuszy. Należy zazna-
czyć, że bardzo istotny jest wiek skierowania razówek 
na ubój. W prezentowanych badaniach nie przekroczył 
on 28 miesięcy życia. Efektem tego było uzyskanie za 
wszystkie razówki ceny skupu jałówek. Późniejszy wiek 
uboju razówek wiąże się z uzyskaniem ceny skupu krów 
i pogorszeniem efektu ekonomicznego. Na wiek uboju 
razówek wpływają głównie: tempo przyrostów w czasie 
odchowu jałówek i związane z tym uzyskanie minimal-
nej masy ciała pozwalającej na skierowanie do krycia, 
dobrze zorganizowane i skuteczne krycie oraz krótki, 
kilkumiesięczny okres odpajania.

Praktyczne zalecenia wykorzystania razówek w pro-
dukcji wołowiny, zakładają uzyskanie ceny młodego 
bydła rzeźnego:
• cieliczki w okresie odchowu i późniejszym należy 

żywić tak, by uzyskały one średni dobowy przyrosty 
masy ciała na poziomie 0,7-0,8 kg, a w chwili skiero-
wania do rozrodu w wieku 15-16 miesięcy 60-65% 
masy ciała dorosłej krowy;

• używać buhajów przekazujących na potomstwo sto-
sunkowo niską masę rodzących się cieląt oraz łatwe 
porody; krycie prowadzić maksymalnie przez 6-7 
tygodni (2 cykle);

• po badaniu na cielność, niezacielone jałówki opasać 
i kierować na ubój;

• w okresie ciąży jałówki powinny przyrastać średnio 
0,7-0,8 kg na dobę, należy kontrolować ich kondycję 
tak, aby nie dopuścić do zapasienia;

• na czas wycielenia należy przygotować kojce poro-
dowe, udzielić fachowej pomocy cielącej się jałówce, 
zabezpieczyć cielę w siarę; cielę z matką powinno 
przebywać minimum 2-3 dni; po tym czasie cielęta 
można przystawiać po 2 sztuki do innych matek, a ra-
zówki przez 6-8 tygodni przygotować na rzeź;

• cielęta pozostawić przy matkach przez 3-4 miesiące, 
następnie odsadzić i przeznaczyć na opas a razówki 
skierować na ubój;

• spośród razówek zatrzymać do dalszego chowu cen-
ne sztuki, charakteryzujące się łatwością wycieleń, 
pożądanym temperamentem i wysoką mlecznością.

opłacalność produkcji wołowiny
Opłacalność opasu bydła zależy od czynników ze-

wnętrznych (np. regulacji prawnych dotyczących sektora 
wołowiny, popytu i podaży na rynku wołowiny), oraz od 
czynników wewnętrznych (zasobów ziemi, pracy i kapi-
tału, ich jakości oraz sposobu wykorzystania) oraz we-
wnętrznej organizacji gospodarstwa. Przeprowadzona 
analiza efektywności produkcji wołowiny w okresie trzech 
lat w kilkudziesięciu polskich gospodarstwach zajmują-
cych się opasem bydła pozwoliła m.in. stwierdzić, że: 

cechy jałówki (n=16) razówki (n=15)

Wiek uboju, dni 558,9 852,3
Masa ciała przed ubojem, kg 482,4 569,7

Wydajność rzeźna, % 57,06 54,49
1 Uformowanie tusz, pkt 7,3 6,9
2 Otłuszczenie tusz, pkt 8,2 8,2

Udział w półtuszy, %:
– polędwicy, 1,32 1,30

– mięśnia najdłuższego grzbietu, 7,51 7,09
– udźca, 31,96 33,89

– 5 wyrębów 63,23 64,89
1 EUROP uformowanie: 1 do 15, gdzie 1=bardzo słabe, a 15=umięśnienie wybitne;  
2 EUROP otłuszczenie: 1 do 15, gdzie 1=bardzo chude, a 15=bardzo otłuszczone;

Tabela 1. Podstawowe cechy wartości rzeźnej jałówek i razówek
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• produkcja żywca wołowego była ekonomicznie efek-
tywna tylko w najlepszych gospodarstwach, wskaźnik 
opłacalności (relacja wartości produkcji do kosztów 
ogółem) wynosił 111,9%; w gospodarstwach średnich 
i najsłabszych producenci ponieśli stratę;

• na dodatni efekt finansowy korzystnie wpływała wyż-
sza waga sprzedawanych zwierząt,

• koszty bezpośrednie (głównie pasze) decydowały 
w największym stopniu o wysokości dochodu z pro-
dukcji żywca wołowego.

Na wynik produkcji wołowiny znacząco wpływa cena 
sprzedaży. Producent wie, że należy tanio wyproduko-

wać (zwiększyć skalę produkcji, optymalizować żywie-
nie, dostosować technologię do posiadanego materiału 
zwierzęcego) i dobrze sprzedać. Niewielki producent 
„skazany” jest często na pośrednika, ponieważ zakłady 
mięsne ich preferują. Pośrednicy, chcąc „dobrze kupić” 
proponują zwykle rozliczenia na „wagę żywą”. Rzadko 
mały producent posiada wagę do ważenia opasów, czyli 
rozliczenie następuje według wskazań wagi kupującego.

Kolejnym sposobem pomniejszania zysku producenta jest 
zawyżanie potrąceń na tzw. okarmienie. Lepszą, bardziej 
wiarygodną metodą rozliczenia jest metoda poubojowa 
według zasad oceny EUROP. Jest lepsza od przyżyciowej, 
ale też posiada wady. Główną wadą jest subiektywność 
oceny. Wprawdzie klasyfikatorzy podlegają kontroli Inspek-
cji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale 

są pracownikami podmiotu kupującego. Poprawić sytu-
ację mogłoby wprowadzenie automatycznych urządzeń 
do obiektywnej oceny tusz lub powołanie niezależnego 
podmiotu, w którego gestii byłaby ocena jakości tusz.

podSumowanie
Produkcja żywca wołowego ma szansę bycia jednym 

ze strategicznych sektorów polskiego rolnictwa.
1. Konieczne jest zwiększenie udziału stad mięsnych.
2. Intensyfikacja krzyżowania towarowego w stadach 

mlecznych jest obecnie realną metodą poprawy ja-
kości produkowanej wołowiny.

3. Zalecane jest wykorzystanie jałówek, szczególnie ja-
łówek pochodzących z krzyżowania towarowego jako 
tzw. „razówek”, ze względu na możliwość uzyskania 
dodatkowego potomstwa, wyższej masy przedubojo-
wej oraz korzystnego wyniku finansowego.

4. Producenci wołowiny powinni się zrzeszać w celu 
uzyskania korzystnych cen środków produkcji i zbytu.

5. Pośrednicy powinni być eliminowani głównie poprzez 
organizację aukcji i rozwój rzeźni rolniczych (organiza-
cja uboju, rozbioru oraz dystrybucji).

6. Przetwórnie powinny się włączyć w promocję woło-
winy na rynku krajowym, propagując prozdrowotne 
właściwości tego mięsa wynikające z dominującej 
w Polsce technologii produkcji wołowiny opartej 
głównie na paszach z trwałych użytków zielonych.

Fot. Lech Nawrocki
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ANALIZA WYBRANYCH 
WYNIKÓW OCENY 
UżYTKOWOŚCI RASY 
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W POLSKICH STADACH 
HODOWLANYCH

W roku 2019 minęło 25 lat realizacji Programu 
Rozwoju Hodowli Bydła Mięsnego w Polsce 
autorstwa Prof. Henryka Jasiorowskiego, 

współzałożyciela związku oraz jego długoletniego pre-
zesa i prezesa honorowego.

priorytetowym zadaniem pzhipbm jest utrzyma-
nie i doskonalenie charakterystycznych dla tej rasy 
cech użytkowych, takich jak: dobra wydajność rzeźna, 
wyrażona dobrym umięśnieniem, duża łatwość wy-
cieleń, oraz dobra mleczność matek, której wskaźni-

kiem są wysokie przyrosty masy ciała cieląt. Do jego 
realizacji służy m.in. ocena użytkowości prowadzona 
w stadach bydła mięsnego.

Zmiany ilościowe żeńskiej populacji bydła rasy mięsnej 
Hereford przedstawiono w tabeli 1 i na wykresie 1. Pod 
względem liczebności, rasa ta zajmuje trzecie miejsce 
(po Limousine i Charolaise) w krajowej żeńskiej populacji 
ras mięsnych, w której jej udział wynosi 5,2%.

Widać wyraźny systematyczny spadek udziału tej rasy 
w populacji ogólnej. W roku rozpoczęcia prowadzenia 

Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości 
czystorasowej i mieszańcowej populacji brytyjskiej  
rasy bydła mięsnego Hereford w Polsce. Opracowanie oparte 
jest na danych Polskiego Związku Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego (PZHiPBM) za lata 2002-2018 oraz Krajowego 
Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) za lata 1996-2001.
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Tabela 1. Zmiany ilościowe żeńskiej populacji bydła rasy Hereford w Polsce*

rok

populacja żeńska bydła mięsnego rasa  
Hereford

(czysto rasowa)

rasa Hereford
(mieszańcowa)

rasa Hereford
(czysto rasowa + 

mieszańcowa)

udział rasy 
Hereford

w populacji
czysto- 
rasowa

mieszań-
cowa

razem

1997 6063 5772 11835 1554 271 1825 15,4
1998 7227 7601 14828 1909 407 2316 15,6
1999 8375 8243 16618 2222 438 2660 16,0
2000 9085 9468 18553 2391 761 3152 17,0
2001 9129 9748 18877 2583 781 3364 17,8
2002 9735 8968 18703 2449 499 2948 15,8
2003 11768 9382 21150 2758 634 3392 16,0
2004 13884 10925 24809 2930 488 3418 13,8
2005 17130 11710 28840 3174 470 3644 12,6
2006 19597 13100 32697 3500 482 3982 12,2
2007 14541 11676 26217 2350 280 2630 10,0
2008 17481 12097 29578 2165 245 2410 8,1
2009 15435 7711 23146 1042 105 1147 5,0
2010 16436 7576 24012 925 77 1002 4,2
2011 16216 7459 23675 762 67 829 3,5
2012 16724 7070 23794 743 65 808 3,4
2013 17481 6633 24114 741 61 802 3,3
2014 18061 6302 24363 894 69 963 4,0
2015 18490 5104 23594 1016 103 1119 5,0
2016 18259 4272 22531 1104 102 1206 5,4
2017 18033 4057 22090 1017 88 1105 5,0
2018 18285 3358 21643 1052 84 1136 5,2
* od roku 2007 zestawienie obejmuje tylko krowy

oceny użytkowości w stadach bydła mięsnego w Polsce 
udział rasy Hereford wynosił 15,4%. Spadek ten dotyczy 
zarówno populacji czystorasowej, jak i mieszańcowej. 
W ogólnej populacji omawiana rasa stanowi obecnie 5,2%. 
Wydaje się to dziwne, ponieważ rasa Hereford wydaje się 
być idealną dla gospodarstw z dużym udziałem użytków 
zielonych nawet gorszej jakości. Rasa ta znacznie lepiej 
wykorzystuje trawę, siano czy sianokiszonki od wspomnia-
nych ras francuskich, a produkowany obornik pozwala na 
zwiększenie powierzchni i plonów zbóż (w tym kukurydzy).

Bydło rasy Hereford nadzwyczaj szybko i łatwo akli-
matyzuje się w skrajnie trudnych warunkach klimatycz-
nych i doskonale znosi ekstensywny pastwiskowy sys-
tem utrzymania, zwłaszcza na obszarach o roślinności 
ubogiej i miernej jakości, a nawet na nieużytkach. Może 
być utrzymywane całodobowo na pastwisku, nie wyma-
gając przy tym pomieszczeń inwentarskich.

Spadek liczby utrzymywanych krów omawianej rasy 
wynika najprawdopodobniej również z powodu stop-
niowego wypierania jej przez rasę Limousine, która 
osiąga lepsze wskaźniki wartości opasowej, ale wymaga 
lepszych warunków środowiskowych (głównie bardziej 
intensywnego żywienia).

Według definicji wartość opasowa to zespół cech 
warunkujących tempo wzrostu, wykorzystanie paszy 
i umięśnienie opasanych zwierząt. Najważniejszym 
wskaźnikiem wartości opasowej jest średni dobowy 
przyrost masy ciała wyrażany w gramach na dobę.

Średnie masy ciała krów czystorasowych i mieszań-
cowych przedstawiono na wykresie 2. Optymalna masa 
ciała i wymiary krów zależą głównie od systemu produk-
cji. Genotyp, a także masa krowy matki, wymieniane są 
zawsze wśród licznych czynników odpowiadających za 
prawidłowy wzrost i rozwój cieląt. Wiele badań wykazało, 
iż masa krowy ma znaczący wpływ na masę cielęcia przy 
urodzeniu, a także przyrosty dobowe w okresie odchowu. 
Dlatego też masa krowy w wieku dojrzałym jest istotną 
cechą uwzględnianą w programach hodowlanych.

Obserwując nie tylko trendy światowe, ale również 
działania hodowlane czołowych hodowców rasy He-
reford w Polsce, można zauważyć, że hodowcy dążą 
do systematycznego zwiększania kalibru krów matek 
rasy Hereford. Zwiększenie kalibru i masy ciała krów 
wpływa na opóźnienie dojrzałości somatycznej, czyli 
wydłużenie okresu wzrostu mięśni i opóźnienie rozpo-
częcia odkładania tłuszczu okrywowego (podskórnego). 
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Wykres 1. Zmiany ilościowe żeńskiej populacji bydła rasy mięsnej Hereford

* masa ciała po pierwszym ocieleniu

Wykres 2. Średnia masa ciała krów (kg)

W praktyce oznacza to, że można opasać zwierzęta do 
wysokich mas ciała bez ryzyka nadmiernego otłuszczenia.

Ważne jest też to, że przemysł mięsny oferuje zdecy-
dowanie wyższe ceny za duże tusze, co powoduje, że 
decyzja o brakowaniu krowy jest łatwiejsza.

Wykresy 3 i 4 przedstawiają średnie masy ciała cieląt 
czystorasowych i mieszańców po urodzeniu. Wielu auto-
rów wykazało znaczący wpływ masy ciała cielęcia po uro-
dzeniu na masę ciała przy odsadzeniu w wieku 210 dni. 
Cielęta o najwyższej masie po urodzeniu mają zazwyczaj 
także największą masę ciała przy zakończeniu odchowu.

Wyższą masę urodzeniową, tak w obrębie populacji 
czystorasowej, jak i mieszańcowej, miały buhajki. Różni-
ca pomiędzy buhajkami a jałówkami wynosiła zazwyczaj 
2-3 kg w zależności od roku oceny.

Średnie przyrosty dobowe masy ciała cieląt czysto-
rasowych do wieku 210 dni przedstawiono na wy-
kresach 5 i 6. Według obowiązującego od 20 grudnia 
2019 roku programu hodowlanego dla rasy Hereford 

za pożądane przyrosty uznaje się średnie dobowe 
przyrosty masy ciała standaryzowane na wiek 210 
dni wynoszące około 950 g i więcej.

Z prezentowanych danych wynika, że zarówno cielę-
ta czystorasowe, jak i mieszańce, charakteryzowały się 
stosunkowo wysokimi, jak na rasę o średnim kalibrze, 
przyrostami w okresie odchowu: 812-1002 g odpowied-
nio dla cieliczek i 852-1045 g dla buhajków czystoraso-
wych oraz dla cieliczek 876-1039 g i 889-1081 g dla 
buhajków mieszańców. Należy zauważyć systematyczny 
wzrost przyrostów buhajków od 2007 roku. Takie przy-
rosty sprawiają, iż po krótkim (około 1 miesiąca) opasie 
uzupełniającym buhajki mogą rozpocząć opas właściwy, 
lub mogą być sprzedane na eksport za satysfakcjonującą 
cenę przy masie ciała ok. 300 kg. Przekraczające znacznie  
przyrosty dobowe cieliczek określone w standardzie 
hodowlanym gwarantują, że po odsadzeniu przy od-
powiednim żywieniu uzyskają one wymaganą do krycia 
masę ciała w wieku 15 miesięcy.
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Wykres 3. Średnie masy ciała jałówek przy urodzeniu (kg)

Wykres 4. Średnie masy ciała buhajków przy urodzeniu (kg)

Na wykresach 7 i 8 przedstawiono średnie masy ciała 
jałówek i buhajków w wieku 210 dni, czyli w średnim 
wieku przy odsadzeniu. Można zaobserwować dodatni 
trend wzrostu masy ciała, tak w populacji czystoraso-
wej, jak i mieszańcowej dla obu płci. Uzyskiwane średnie 
masy ciała w przy odsadzeniu, szczególnie po roku 2010 
należy ocenić jako bardzo wysokie.

Masy ciała jałówek w wieku 210 dni wynoszące 
230-240 kg gwarantują, że w 15. miesiącu życia uzy-
skają masę ciała umożliwiającą rozpoczęcie użytkowa-
nia rozpłodowego, tj. 400-450 kg. Warunkiem rozpo-
częcia użytkowania rozpłodowego jałówek w stadach 
towarowych bydła mięsnego jest uzyskanie przez nie 
minimum 60% masy ciała dorosłej krowy w stadzie. 
Przyjmując, że masa ciała dorosłej krowy rasy Here-
ford w Polsce wynosi ok. 600 kg, to minimalna masa 
ciała jałówki przy pierwszym kryciu nie powinna być 
mniejsza niż 375 kg. W stadach towarowych, czyli 
takich, w których wszystkie urodzone cielęta przezna-

czane są na opas, ważne jest, aby jałówki kryć w wie-
ku 15 miesięcy, ponieważ w konsekwencji pierwsze 
ocielenie odbywa się w wieku 24 miesięcy. Ułatwia to 
znacznie utrzymanie sezonowości wycieleń.

Wiek krowy w dniu pierwszego ocielenia jest jednym 
ze wskaźników charakteryzujących użytkowanie rozpło-
dowe i ważnym czynnikiem wpływającym na długość 
użytkowania i liczbę odchowanych cieląt. Jest on zmien-
nym wskaźnikiem w dużej mierze zależnym od rasy 
utrzymywanych zwierząt, warunków środowiskowych, 
jakości pasz i poziomu żywienia, systemu utrzymania, 
przyjętego modelu produkcji oraz samego hodowcy. 
Wiek pierwszego ocielenia jest w sposób świadomy re-
gulowany przez hodowcę w zależności od wyżej wymie-
nionych czynników. W klasycznym modelu chowu bydła 
mięsnego w zależności od wczesności dojrzewania danej 
rasy, jałówki są kryte w wieku 15-18 miesięcy. Wówczas 
ocielenia następują w wieku 24-27 miesięcy. Ze wzglę-
dów organizacyjnych dopuszczenie jałówek do rozrodu 
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Wykres 5. Przyrosty dobowe masy ciała jałówek do wieku 210 dni (g) 

Wykres 6. Przyrosty dobowe masy ciała buhajków do wieku 210 dni (g) 

zwykle przypada na czas trwania sezonu krycia w stadzie. 
Przy kryciu jałówek ważne jest uzyskanie przez nie od-
powiedniego wzrostu i masy ciała. Prace wielu autorów 
potwierdzają, że właściwy termin krycia jałówek zależny 
jest przede wszystkim od stopnia rozwoju jałówki, a nie jej 
wieku. O terminie pierwszego krycia decyduje masa ciała, 
która powinna wynosić około 60% masy dorosłej krowy.

Zasadniczy wpływ na zróżnicowanie wieku dojrzałości 
płciowej i hodowlanej jałówek w obrębie tej samej rasy 
wywiera żywienie i związane z nim tempo wzrostu. In-
tensywność żywienia i tempo wzrostu mają zasadniczy 
wpływ na cechy użytkowości rozrodczej, a przez to na 
efektywność ekonomiczną wychowu. Przy bardziej ob-
fitym żywieniu i większych dobowych przyrostach masy 
ciała obniża się wiek uzyskania dojrzałości płciowej i ho-
dowlanej. Niski poziom żywienia i wolne tempo wzrostu 
jałówek w czasie odchowu opóźniają wiek dojrzałości 
płciowej, hodowlanej i wiek pierwszego ocielenia.

Opóźnienie wieku pierwszego zacielenia jałówek 
nie jest korzystne, ponieważ podnosi koszty odchowu 
i może przyczynić się do trudności w zacieleniu. Liczni 
badacze wskazują na dużo wyższą śmiertelność cieląt 
pochodzących od pierwiastek cielących się w później-
szym wieku. Wraz z wzrastającym wiekiem przy pierw-
szym ocieleniu obniża się skuteczność unasieniania 
oraz maleje liczba potomstwa uzyskiwanego od krów 
w ciągu życia. Wraz z opóźnianiem się wieku pierwsze-
go ocielenia wzrastała długość okresu międzyciążowe-
go i międzyocieleniowego.

Wykres 9 prezentuje średnią mleczność krów czy-
storasowych i mieszańców w poszczególnych latach pro-
wadzenia oceny. Jak wynika z tego zestawienia, mlecz-
ność krów czystorasowych była wyższa niż mieszańców 
niemal we wszystkich latach prowadzenia oceny. 
Mleczność nie ulegała znaczącym zmianom w po-
szczególnych latach. Do danych należy podchodzić 
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Wykres 7. Średnia masa ciała jałówek w wieku 210 dni (kg)

Wykres 8. Średnia masa ciała buhajków w wieku 210 dni (kg)

z dużą rezerwą, ponieważ mleczność krów wyliczano 
na podstawie przyrostu masy ciała cieląt, a jak wia-
domo w stadzie można znaleźć zawsze cielęta, które 
podchodzą do ssania innych krów lub są dokarmiane 
przez hodowcę. Z tego też powodu od 2010 roku 
zaprzestano oceny tej cechy.

W tabeli 2a i 2b przedstawiono procentowy udział wy-
cieleń zimowych na podstawie wyników oceny w 2018 
roku – w tabeli 2a rasy Hereford, a w 2b, dla porównania 
wszystkich ras łącznie. Badania wielu znanych autorów 
krajowych i zagranicznych potwierdzają korzystniejsze 
wyniki odchowu cieląt z urodzeń zimowych.

Uważa się, że okres krycia i wynikający z niego czas 
ocieleń w stadach mięsnych nie powinny być dłuższe 
niż 3 miesiące. W naszych warunkach klimatycznych, 
przy stosunkowo krótkim (ok. 5 miesięcy) okresie pa-
stwiskowym optymalnym okresem ocieleń jest okres 
zimowy, tj. od grudnia do początku marca. W więk-
szości polskich gospodarstw krowy w tym czasie prze-
bywają w oborach, co znacznie ułatwia monitorowa-
nie porodów i umożliwia szybką ewentualną pomoc 

w przypadku trudnych wycieleń oraz ułatwia opiekę 
nad cielętami w pierwszych newralgicznych tygodniach 
ich życia (monitorowanie pobierania siary i mleka, oce-
na żywotności, kontrola temperatury, masy ciała, stanu 
pępka, wyglądu kału itd.). W tym czasie wykonywa-
na jest dekornizacja cieląt, umożliwiająca preferowa-
ny, wolnostanowiskowy system utrzymania w okresie 
opasu właściwego. Zabieg dekornizacji, bez względu 
na stosowaną metodę, łatwiej i szybciej wykonuje się 
w kojcach dla cieląt, a brak aktywności owadów latają-
cych nie zakłóca procesu gojenia ran.

U cieląt ras mięsnych proporcje poszczególnych części 
żołądka oraz powierzchnia (długość i przekrój) brodawek 
żwaczowych osiągają wielkości zbliżone do tych u bydła 
dorosłego dopiero po ukończeniu trzeciego miesiąca ży-
cia. Oznacza to, że w maju cielęta wychodząc z krowami 
na pastwisko powinny ukończyć trzeci miesiąc życia, aby 
być w pełni przygotowane do pobierania i trawienia wyso-
kobiałkowej młodej zielonki. Warunek ten spełniają tylko 
cielęta urodzone od grudnia do lutego. Po wyjściu na pa-
stwisko krowy mają drugi, tzw. żywieniowy szczyt laktacji, 
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Wykres 9. Średnia mleczność krów (kg)

krowy
miesiące

i ii iii iV V Vi Vii Viii ix x xi xii

Mieszańcowe
N 299 330 565 595 377 240 207 151 105 162 137 137
% 9,0 10,0 17,1 18,0 11,4 7,3 6,3 4,6 3,2 4,9 4,1 4,1

Czysto rasowe
N 1425 1301 2380 2493 2279 1411 1089 836 664 713 656 712
% 8,9 8,2 14,9 15,6 14,3 8,8 6,8 5,2 4,2 4,5 4,1 4,5

krowy
miesiące

i ii iii iV V Vi Vii Viii ix x xi xii

Mieszańcowe
N 6 13 9 20 10 2 10 1 3 5 1 3
% 7,2 15,7 10,8 24,1 12,0 2,4 12,0 1,2 3,6 6,0 1,2 3,6

Czysto rasowe
N 75 75 127 127 158 85 72 46 23 25 49 31
% 8,4 8,4 14,2 14,2 17,7 9,5 8,1 5,2 2,6 2,8 5,5 3,5

Tabela 2b. Terminy wycieleń łączne wszystkich pod oceną krów mieszańcowych i czystorasowych za 2018 r.  
[Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych, PZHiPBM, 2019]

Tabela 2a. Terminy wycieleń rasy Hereford krów mieszańcowych i czystorasowych za 2018 r. 
 [Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych, PZHiPBM, 2019]

co również ma duży wpływ na wyniki odchowu. We wrze-
śniu następuje naturalne zubożenie jakościowe i ilościowe 
pastwiska, co ułatwia łagodne zasuszenie krowy i przygo-
towanie do kolejnego ocielenia. Krowy zasuszone we wrze-
śniu lub nawet październiku mają wystarczająco długi okres 
w zasuszeniu, aby przygotowały się do kolejnego ocielenia.

Analizując dane przedstawione w tabeli 2a oraz przyj-
mując, że najkorzystniejszym okresem ocieleń krów jest 
okres od grudnia do marca, należy stwierdzić, że w pol-
skich stadach bydła rasy Hereford rolnicy nie przywią-
zują należytej wagi do problemu sezonowości ocieleń. 
Sumując procent wycieleń w okresie od grudnia do mar-
ca włącznie, udział krów mieszańcowych wyniósł 37,3%, 
a czystorasowych 34,5%. Podobnie, jak wynika z tabeli 
2b, kształtują się dane dotyczące wszystkich ras, tj. dla 
mieszańcowych – 40,2% i czystorasowych – 36,5%. 
Wniosek, że ponad połowa cieląt urodzonych w innych 
okresach roku nie w pełni może korzystać z pastwiska.

Badania wielu znanych autorów krajowych i zagranicz-
nych potwierdzają korzystniejsze wyniki odchowu cieląt 
z urodzeń zimowych.

Tabela 3a przedstawia procentowy rozkład ocieleń 
czystorasowych i mieszańcowych krów rasy Hereford 
według kolejności wycieleń, a tabela 3b zestawienie 
dla wszystkich ras. Należy podkreślić, że mimo syste-
matycznego spadku wielkości populacji rasy Hereford 
stale rośnie liczba krów starszych. Wydłuża się zatem 
czas użytkowania krów, co ma szczególne znaczenie 
ekonomiczne. Długie użytkowanie krów w stadach 
bydła mięsnego jest jednym z głównych czynników 
pozwalających na obniżenie kosztów prowadzenia 
stada, stąd należy dążyć do jak najdłuższego użytko-
wania rozpłodowego. Rasa Hereford uznawana jest 
za rasę długowieczną i wcześnie dojrzewającą. Krowy 
tej rasy bardzo dobrze opiekują się swoim potom-
stwem – są bardzo dobrymi i opiekuńczymi matkami.
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krowy
numer laktacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ≥12

Czysto rasowe
N 234 151 123 130 77 60 36 26 28 8 11 5 4
% 26,2 16,9 13,7 14,5 8,6 6,7 4,0 2,9 3,1 0,8 1,2 0,5 0,4

Mieszańce
N 16 26 7 16 4 5 4 1 1 1 2 - -
% 19,2 31,3 8,4 19,2 4,8 6,0 4,8 1,2 1,2 1,2 2,4 - -

krowy
numer laktacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ≥12

Czysto rasowe
N 3585 2549 2098 1849 1448 1154 941 697 623 460 304 146 105
% 22,4 15,9 13,1 11,5 9,0 7,2 5,8 4,3 3,9 2,8 1,9 0,9 0,6

Mieszańce
N 608 407 422 403 323 249 250 216 149 107 72 49 50
% 18,3 12,3 12,7 12,1 9,7 7,5 7,5 6,5 4,5 3,2 2,1 1,4 1,5

Tabela 3a. Rozkład wycieleń rasy Hereford w populacji czystorasowej i mieszańcowej w zależności od numeru laktacji za 2018 r.  
[Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych, PZHiPBM, 2019]

Tabela 3b. Rozkład wycieleń łączne wszystkich krów pod oceną w populacji czystorasowej i mieszańcowej w zależności od numeru laktacji za 2018 r. 
[Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych, PZHiPBM, 2019]

Fot. pod tytułem i 1-4 – Lech Nawrocki, fot. 5-8 – archiwum ZHB SGGW

Podsumowując należy stwierdzić, że omówione wybra-
ne wyniki oceny użytkowości rasy Hereford należy uznać 
za dobre, w obecnej sytuacji rynkowej. W Polsce, przy 
obecnej koniunkturze i wątpliwej opłacalności produkcji 
wołowiny, gdzie większość zwierząt hodowlanych sprze-
dawana jest w cenach materiału rzeźnego, w rozrodzie 
dominuje krycie naturalne. Można przypuszczać, że ten 
system rozrodu negatywnie wpływa na uzyskiwane w ho-
dowli wyniki, ale na razie nie znalazło to potwierdzenia.

Należy również podkreślić, że analiza wyników 
użytkowości nie dotyczy oceny wartości rzeźnej, 
a w tej rasa Hereford wypada znacznie lepiej. Wy-
soka wydajność rzeźna, duży udział najcenniejszych 
wyrębów w tuszy, wybitne cechy jakości mięsa (mar-
murkowatość, kruchość, soczystość, smakowitość) 
sprawiają, że wołowina pochodząca od tej rasy ma 
bardzo wysoką pozycję wśród stale rosnącej rzeszy 
światowych koneserów.
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CHOROBA 
RZęSISTKOWA 
BYDŁA – 
WYSTęPOWANIE 
I ZAGROżENIA

dr n. wet. Grzegorz Jakub dejneka
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Choroba rzęsistkowa, czyli rzęsistkowica, zwana też zarazą rzęsistkową lub 
trichomonadozą, jest spowodowana inwazją pasożytniczego pierwotniaka zwanego 
rzęsistkiem bydlęcym – Trichomonas foetus. Pierwotniak ten należy do gromady 
wiciowców i występować może u rożnych gatunków zwierząt kopytnych, przede 
wszystkim jednak u bydła. Choroba rzęsistkowa obejmuje swym zasięgiem cały świat 
i wielu krajach – podobnie jak w Polsce – jest chorobą zwalczaną z urzędu. Przynosi 
ona znaczne straty finansowe, szczególnie w stadach bydła mięsnego, gdzie dominuje 
krycie ze sztucznym unasiennianiem. Pod koniec XX wieku oszacowano, że w USA 
trichomonadoza bydła generuje rocznie straty rzędu 100 milionów dolarów.

Rzęsistkowica jest chorobą weneryczną, przy czym 
przenosicielem (wektorem) zakażenia jest chory 
buhaj. Zakażenie przenosi się przede wszystkim 

przez krycie, ale może do niego dojść także drogą 
sztucznego unasienniania. Wynika to z faktu, że Tri-
chomonas foetus może przeżyć proces mrożenia i prze-
trzymywania w niskich temperaturach nasienia. Zasad-
niczą istotą problemu związaną z rzęsistkowicą jest to, 
że u chorego buhaja objawy chorobowe są zwykle 
słabe i nietypowe (bardzo łatwo je przeoczyć), u samic 
natomiast powodują poważne zaburzenia płodności, 
rzutujące negatywnie na rentowność chowu bydła. 
Zdolność do krycia i zapłodnienia jest u chorego samca 
zachowana. Tak więc pozornie zdrowy buhaj (brak jest 
przecież wyraźnych symptomów chorobowych) roz-
przestrzenia w sposób utajony chorobę w stadzie – do 
momentu, kiedy to sytuacja w rozrodzie krów i jałówek 
jest powodem „wszczęcia alarmu”. Zaburzenia płodno-
ści notowane u samic to głównie stany zapalne macicy 

oraz utrata ciąży, która przyjmuje albo formę późnej 
śmierci zarodka (koniec 1. i początek 2. miesiąca ciąży), 
albo poronienia w 2-4. miesiącu ciąży.

Warto przypomnieć, że 60-70 lat temu nawet 20-30% 
buhajów w Polsce było dotkniętych zarazą rzęsistkową. 
Powszechne wprowadzenie sztucznego unasienniania 
(podobnie zresztą jak i w innych krajach) znacznie ogra-
niczyło ten problem. Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, 
że pomimo możliwości przenoszenia choroby na dro-
dze inseminacji – to jednak rygory i wymogi zdrowotne 
stawiane buhajom w stacjach unasienniania ograniczają 
rozprzestrzenianie się trichomonadozy. Samce będące 
dawcami nasienia poddawane są bowiem cyklicznym 
i rutynowym badaniom kontrolnym w obowiązujących 
terminach, co ogranicza do minimum szansę na wy-
puszczenie na rynek skażonej partii nasienia. Powyższe 
okoliczności dotyczą przede wszystkim jednak bydła 
mlecznego. Dlatego też w obecnych czasach omawiana 
choroba stanowi na świecie o wiele większy problem 
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w stadach bydła mięsnego, gdzie – w odróżnieniu od 
ras mlecznych – inseminacja jest rzadziej stosowana.

oznaki cHoroby
Jak już wcześniej wspomniano, u buhaja nie występu-

ją praktycznie oznaki choroby, a pierwotniak lokalizuje 
się w napletku i osłonkach jądrowych. Podczas krycia 
Trichomonas foetus jest przekazywany samicy – gdzie 
dalej rozwija się w żeńskich narządach płciowych. Po-
czątkowo infekcja nie ogranicza możliwości zapłodnienia 
samic, raczej powoduje późną śmierć zarodków. U nie-
których krów może dojść do ropomacicza, u innych ob-
serwuje się ronienia. Są to tzw. wczesne ronienia – gdyż 
mają miejsce do 16. tygodnia ciąży. Z tego też względu, 
niejednokrotnie trudno dostrzec mały, poroniony płód, 
którego masa nie przekracza zwykle 1,5 kg. Osobną 
kwestię stanowi fakt, że przy poronieniu na pastwisku 
lub wybiegu poroniony może być zabrany przez wałęsa-
jące się psy czy też dzikie zwierzęta. Powyższe względy 
sprawiają, że dostrzeżenie poronionego płodu nie jest 
zasadniczym sposobem określania zagrożenia chorobo-
wego. Dla hodowców powodem do niepokoju będzie ra-
czej fakt, że jałówki i krowy powtarzają ruję od jednego 
do trzech miesięcy po kryciu. Z drugiej jednak strony nie 
zawsze będzie to możliwe, gdyż nie zawsze odnotowana 
jest data krycia.

niepłodność
Niepłodność może trwać od 2 do 6 miesięcy, po czym 

odpowiedź immunologiczna przezwycięża chorobę i sa-
mica może ponownie zajść w ciążę. Niektóre sztuki pozo-
stają natomiast zarażone, ale mogą urodzić zdrowe cielę. 

Takie krowy niejednokrotnie zarażają buhaje podczas 
krycia w następnym sezonie rozrodczym. Tak więc wiele 
krów zyskuje odporność w wyniku wcześniejszego samo-
wyleczenia. Warto w tym miejscu dodać, że pierwotniak 
Trichomonas fetus poza żywicielem szybko ginie. Ten 
korzystny fakt zyskiwania przez samice odporności, nie 
może przesłonić dwóch zasadniczych kwestii. Po pierw-
sze: wcześniejsze straty wynikające z zaburzeń płodności 
u samic są zbyt duże by je po prostu bagatelizować. Po 
drugie: przewlekle chory buhaj jest trwałym nosicielem 
i źródłem zakażenia. Najbardziej narażone będą zawsze 
dziewicze jałówki, u których z oczywistych przyczyn nie 
doszło jeszcze do wykształcenia odporności.

diagnoza
Diagnoza rzęsistkowicy w stadzie jest często trudna. 

Objawami choroby jest wzrost liczby samic powtarza-
jących ruję, oraz wydłużony do kilku miesięcy okres 
wycieleń. Wiele innych czynników może wpływać na 
obniżenie wydajności rozrodczej w stadzie, dlatego tak 
ważne jest dokładne rozpoznanie problemu. U buhajów 
materiałem do badań są wypłuczyny z worka napletko-
wego, natomiast u samic poronione płody, błony i wody 
płodowe, ropna zawartość macicy (zawiera dużą ilość 
pierwotniaków) oraz wypływy z pochwy.

Pobrane próbki powinno się badać w ciągu kilku (do 12) 
godzin od chwili pozyskania, przy czym niejednokrotnie 
już pierwszego dnia można stwierdzić przy oglądaniu pre-
paratu (100-krotne powiększenie mikroskopu) obecność 
charakterystycznych rzęsistków bydlęcych. W przypadku 
braku pierwotniaków przenosi się materiał na odpowied-
nie pożywki i bada się go przez kolejnych kilka dni.
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zwalczanie
Zwalczanie zarazy rzęsistkowej biegnie dwutorowo. 

Z jednej strony chodzi o eliminację zakażonych buhajów, 
z drugiej natomiast o przestrzeganie przepisów i zaleceń 
sanitarno-weterynaryjnych. Rzęsistkowicy się nie leczy. 
Najlepszy czas do wykrycia choroby, to okres po sezonie 
rozrodczym, tj. co najmniej 2 tygodnie po odosobnieniu 
od samic. Jeśli zostanie wykryta choroba, powinno się wy-
brakować zwierzęta, u których została wykryta, a resztę 
samców należy badać w kierunku zarazy rzęsistkowej w co-
tygodniowych odstępach, dopóki nie zostaną wyelimino-
wane wszystkie zarażone osobniki. Można by było oczy-
wiście rozważyć depopulację – czyli eliminacje wszystkich 
zarażonych zwierząt (w tym oczywiście samice) – ale ze 
względów ekonomicznych nie jest to stosowane.

Po udanym wycieleniu krowy nie są kryte, dopóki nie 
upłynie co najmniej 90 dni. Ten wydłużony okres poporo-
dowy w połączeniu z normalnymi rujami zmniejszy praw-
dopodobieństwo dalszego nosicielstwa choroby u danej 
samicy. W zwalczaniu zarazy rzęsistkowej skuteczną jest 
metoda selektywnego uboju w połączeniu z wykorzysta-
niem do krycia młodych buhajów. Po pierwsze: chodzi 
w niej o to, aby eliminować krowy, które nie zaszły w ciążę 
ani nie wycieliły się przed kolejnym sezonem rozrodczym. 
Po drugie: do krycia przeznaczane są tylko buhaje w wieku 
poniżej 4 lat, które zostały przetestowane na rzęsistkowicę 
przed użyciem. Ubój niepłodnych krów, jest jak najbardziej 
zalecany - ponieważ mogą one służyć jako ogniska infekcji. 

zapobieganie
W zapobieganiu konieczne jest przede wszystkim ba-

danie przydatności buhajów do rozrodu. Ocena taka 
obejmuje: badanie kliniczne zwierzęcia, badanie na-
sienia oraz badanie laboratoryjne materiału (wymazy, 
wypłuczyny) pobranego od samca. Generalnie rzecz 
biorąc wszystkie zwierzęta wprowadzane do stada 
powinny być poddawane odpowiednim badaniom. 
Remont stada najlepiej realizować poprzez wprowa-
dzanie dziewiczych jałówek a nie kupowanych krów. 
Przed zakupem nowych buhajów należy upewnić się, 
że były trzymane osobno od reszty stada, oraz uzyskać 
gwarancję, że wcześniej nie kryły, lub testy w kierun-
ku rzęsistkowicy dały wynik negatywny. Nie należy 
wynajmować, pożyczać ani kupować buhajów, które 
wcześniej kryły. W warunkach pastwiskowych trzeba 
unikać mieszania różnych stad bydła tak długo jak to 
możliwe. Tam, gdzie jest możliwe wprowadzać sztuczne 
unasiennianie – chociaż całkowita zmiana z krycia na 
inseminację jest często niepraktyczna ze względu na 
czynniki ekonomiczne i/ lub czynniki zarządzania.

Szczególną wagę należy przywiązywać do jałówek – 
jako do grupy samic najbardziej podatnych na chorobę. 
Do krycia jałówek należy używać tylko młodych buha-
jów, które nie były wcześniej użytkowane w rozrodzie. 
Po 3-4 miesiącach przebywania razem należy odseparo-
wać samce od jałówek. Wskazane jest badanie jałówek 
na cielność i brakowanie nie cielnych samic.

Fot. Lech Nawrocki
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ZANOKCICA 
BYDŁA

prof. dr hab. karol kotowski

Zanokcica bydła jest znana od lat i szeroko rozpowszechniona wśród 
tego gatunku zwierząt. Choroba ta z reguły występuje u bydła ras 
mlecznych, co nie oznacza, że nie może dotyczyć także bydła ras 
mięsnych. Zachorowalność bydła na zanokcicę może sięgać 40%, 
a nawet wyższego odsetka zwierząt w stadzie i przynosić znaczne straty 
materialne. Stąd już od dawna zajmowano się tym schorzeniem.
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Fot. Lech Nawrocki

Obecnie uważa się, że jest to ostre lub przewlekłe, 
zakaźne, martwicze zapalenie skóry międzyraci-
cowej, powikłane ropnym zapaleniem stawu ra-

cicznego lub koronowego czy podeszwy racic. Choroba 
jest szeroko rozpowszechniona szczególnie w pogłowiu 
bydła w hodowli wielkostadnej, gdzie może stanowić 
około 15% ogólnej liczby schorzeń palców bydła. Z ob-
serwacji wynika, że choroba występuje głównie w okre-
sie zimowo-wiosennym, co łączone jest z utrzymaniem 
oborowym zwierząt. W przebiegu schorzenia dochodzi 
do zmian ropno-martwiczych, z którymi hodowcy mają 
poważne problemy i ponoszą straty finansowe.

Obszerne badania kliniczne autorów zajmujących się 
tym schorzeniem wykazały, że zanokcicę można określić 
jako zespół chorobowy o często niezauważalnych ogni-
skach. Okres inkubacji do chwili wystąpienia klinicznych 
objawów może trwać około tygodnia. W przypadkach 
o przebiegu nadostrym, proces ten przebiega w sposób 
gwałtowny i przy braku leczenia może zakończyć się wy-
brakowaniem krowy. Uważa się, że pierwotną przyczyną 
choroby są nieodpowiednie warunki środowiskowe by-
towania zwierząt oraz sposób żywienia zwierząt.

Panuje dość jednomyślny pogląd, że pojawieniu się 
zanokcicy sprzyjają złe warunki higieniczne, zwłaszcza 
zanieczyszczenie racic kałem i wilgoć na stanowiskach 
zwierząt. W żywieniu być może ogrywają też rolę nie-
dobory cynku i błędy żywieniowe, jak np. nadmiar me-
lasy. Fakt, że zanokcica atakuje głównie kończyny tylne 
przemawia za pierwszoplanową rolą złych, miejscowych 
warunków higienicznych. Kał z moczem, zarówno jako 
źródło infekcji, a także jako czynnik drażniący skórę, 
zmieniają odczyn naskórka i utrzymujący się stale stan 
wilgotnego środowiska, przyczynia się do rozpulchnie-
nia i uszkodzenia powierzchownych warstw naskórka. 
Najczęściej urazy mechaniczne stanowią bramę wejścia 
bakterii. Natomiast do najczęściej stwierdzanych bakterii 
uważanych jako czynnik etiologiczny schorzenia nale-
żą: Bacteroides nodosus, Bacteroides melaninogenicus, 
Fusobacterium necrophorum, Trueperella pyogenes, 
Staphylococus aureus, Escherichia coli i inne.

Decydujący o chorobie wrzecionowiec Fusiformis ne-
crophorus dostaje się do naskórka z kałem. Wykazano, 
że jeżeli nie utorują mu drogi inne drobnoustroje bytu-
jące w naskórku i rogu chorych zwierząt np. z rodzaju 
Bacteroides lub mechaniczne uszkodzenie naskórka, 
choroba może się nie rozwijać poza pierwszy stopień 
czyli wywołać zaczerwienie skóry piętek. Warunkiem 
rozwinięcia się całego zespołu chorobowego zanokcicy 
jest więc współdziałanie co najmniej dwóch patogenów. 
Jeden to Fusiformis necrophorus, drugi rozpoznawany 
jako Bacteroides melaninogenicus lub Bacteroides no-
dosus, warunkując chorobotwórcze działanie pierw-
szego i sam również stanowi czynnik chorobotwórczy. 
W przypadkach zaawansowanych choroby może dojść 
do rozprzestrzeniania stanu zapalnego na stawy palca.

Źródłem zakażenia i rozwoju choroby są szeroko roz-
powszechnione drobnoustroje w środowisku, np. w kale, 
moczu czy gnojowicy. Rozpulchnienie i uszkodzenie na-
skórka, prowadzi łatwo do wnikania zarazków i wystą-

pienia zmian zapalnych o różnym stopniu nasilenia. Silny 
obrzęk skóry w okolicy śródstopia i korony, prowadzi do 
wystąpienia nalotów martwicowych oraz owrzodzeń. 
Proces martwiczo-ropny może często sięgać tak wyso-
ko, że obejmuje staw koronowy oraz ścięgno zginacza 
powierzchownego palców. Nieodosobnione przypadki 
prowadzą do ropowicy tkanek wokół koronki i między 
kośćmi palców, ujawniając się niekiedy w postaci dużego 
skupiska ropy nad piętkami.

Powikłana zanokcica może przejawiać się zespołem 
objawów, zależnie od rozległości zmian martwiczo-za-
palnych i roli struktur anatomicznych objętych chorobą. 
W oborach, gdzie krowy przez cały rok utrzymywano 
w pomieszczeniu, częściej występują powikłania. Od-
setek zwierząt chorych w oborach, gdzie dokonywano 
dwukrotnej w roku korekcji racic, nie różnił się od tych, 
gdzie nie były poddawane tego rodzaju pielęgnacji, 
bądź korekcji dokonywano rzadziej (okresowo). Zespół 
chorobowy może przebiegać w trzech kierunkach, jako 
niezauważalne ogniska pierwotne:
• z przedniej części szpary międzyracicznej, przeważ-

nie jako proces martwiczy o charakterze przewlekłym 
lub podostrym, prowadzący do zmian przerostowych 
w szparze lub do rozprzestrzeniającej się martwicy 
i zapalenia tworzywa przyśrodkowych ścian racic,

• z głębokich ubytków (nadżerek) rogu tylnych części 
podeszwy z tendencją do rozszerzania się martwicy 
na piętki. Jest specyficzną postacią zanokcicy typowej 
dla oborowego chowu bydła mlecznego.

• z tylnej części szpary międzyracicznej i skóry piętek, 
skąd ostre zapalenie martwicze przechodzi na tylne 
części podeszwy. Choroba jest wynikiem niehigie-
nicznych warunków bytowania, a korekcja racic nie 
wpływa na jej występowanie.
Zwierzęta przyjmują pozycję ulgową, odciążającą 

chore racice. Występują kulawizny o różnym stopniu 
nasilenia, co skutkuje zmniejszeniem apetytu, spadkiem 
wydajności mlecznej oraz masą ciała w przypadku by-
dła opasowego. Rozpoznanie choroby na podstawie 
tylko objawów klinicznych jest trudne i wymaga badań 
laboratoryjnych. Właściwe rozpoznanie zanokcicy za-
kaźnej, wymaga badania bakteriologicznego. Do badań 
bakteriologicznych pobiera się materiał z pogranicza 
tkanki zdrowej i martwiczo- zmienionej. O chorobie 
świadczy izolowanie bakterii, które wymieniono wcze-
śniej. Głównie chodzi o Bacteroides nodosus i Furo-
bacterium necrophorum. Inne bakterie stanowić mogą 
florę wtórną, dołączając się do zmian wywołanych tak-
że innymi czynnikami.

Leczenie, ze względu na proces infekcyjny, jest dość 
trudne stąd, stąd terapię należy powierzyć lekarzowi 
weterynarii sprawującemu opiekę nad stadem. Chorym 
zwierzętom – i nie tylko – należy zapewnić odpowied-
nie warunki środowiskowe oraz uwzględniać pielęgnację 
racic poprzez częste kąpiele w 10% roztworze siarczanu 
miedzi (CuSO4) lub 5-10% roztworze formaliny. Należy 
stosować pasze zbilansowane pod względem białkowo
-energetycznym, a także dodatki witaminowo-mineral-
ne, zwłaszcza bogate w cynk i witaminę A lub karoteny.
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BYDŁO MIęSNE TAKżE 
WRAżLIWE NA STRES CIEPLNY
NIEDOROZWÓj NARZĄDÓW 
PŁCIOWYCH U jAŁÓWKI
Latem corocznie powraca temat wysokich temperatur i ich wpływu na zdrowie 
i produkcyjność zwierząt. W stadach krów mlecznych negatywny wpływ stresu cieplnego 
łatwo zauważyć – zazwyczaj wyraźnie spada wtedy wydajność mleczna, a ponadto 
zmieniają się liczne wskaźniki behawioralne i fizjologiczne. W przypadku natomiast bydła 
mięsnego oznaki stresu cieplnego są manifestowane w mniejszym stopniu, co wcale nie 
oznacza, że upały nie mają negatywnego wpływu na te zwierzęta.

dr wet. agnieszka Wilczek-Jagiełło

Stres cieplny generuje przede wszystkim straty 
w zakresie produkcyjności bydła mięsnego. Już 
w temperaturze 25⁰C zwierzęta te ograniczają 

ilość pobieranej paszy. Warto zauważyć, że nawet gdy 
temperatura ulega obniżeniu, powrót do „normalnego” 
apetytu zajmuje zwierzętom kilka, a nawet kilkanaście 
dni. Oprócz ograniczenia ilości pobieranej paszy, wyso-
kie temperatury prowadzą do przyspieszenia oddechu 
i tempa metabolizmu, co oczywiście także prowadzi do 
obniżenia tempa osiąganych przez bydło przyrostów 
masy ciała. Wśród innych objawów, które wskazują 
na to, że zwierzęta cierpią z powodu stresu cieplnego 
można wymienić: letargiczne zachowanie, oddychanie 
przez otwartą jamę ustną i wysuwanie języka, a także 
zmiany, które bezpośrednio dotyczą fizjologii, a więc 
ograniczenie czasu przeżuwania w ciągu dnia, rozwój 
reakcji zapalnej widocznej szczególnie dobrze w postaci 
zaczerwienienia w obrębie nasady rogów i racic. U bydła 
można ponadto zaobserwować bardziej wodniste od-
chody, a także więcej przypadków kulawizn w stadzie, co 
wynika z faktu, że zwierzęta dotknięte stresem cieplnym 
większość czasu spędzają w pozycji stojącej.

Powstaje zatem pytanie: jaką temperaturę możemy uznać 
za taką, która generuje stres cieplny u bydła ras mięsnych? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak prosta. Na to, jak 
zwierzęta radzą sobie z wysoką temperaturą otoczenia 
w dużej mierze ma wpływ także wilgotność. Uznaje się, że 
dopiero wskaźnik temperatura – wilgotność, czyli tzw. tem-
peratura względna, może wskazać ryzyko rozwoju stresu 
cieplnego. Przyjęło się, że dla bydła górną granicą tempera-
tury jest ok. 25⁰C. Jednak jeżeli wilgotność otoczenia wzro-
śnie powyżej 50% również temperatura 24 ⁰C może być 
odczuwana w kategoriach stresu cieplnego. Okazuje się, że 
wrażliwość na wysokie temperatury jest także kwestią ge-
netyki. Przedstawiciele bydła domowego garbatego – Zebu 

(Bos indicus) w mniejszym stopniu manifestują objawy stre-
su cieplnego, aniżeli przedstawiciele bydła domowego (Bos 
taurus). Zebu to bydło rozpowszechnione głównie w kra-
jach podzwrotnikowych, które ewolucyjnie aklimatyzowało 
się do wysokich temperatur środowiska. Oprócz miejsca 
pochodzenia i gatunku, na to, w jakim stopniu zwierzęta 
radzą sobie z wysoką temperaturą może decydować także 
ich umaszczenie. Nie ma tutaj zaskoczenia – bydło ciemno 
umaszczone gorzej radzi sobie w warunkach upałów aniżeli 
to posiadające jasną sierść.

W 2019 roku wykonano badania, dzięki którym 
w pewnym stopniu udało się „wyliczyć” negatywne 
skutki stresu cieplnego właśnie na produkcyjność by-
dła mięsnego. Badania przeprowadzono na stosunkowo 
dużej grupie bydła – ponad 8 tysięcy sztuk. Wykazano, 
że utrzymywanie bydła w temperaturze 28⁰C i przy wil-
gotności względnej 60% przez zaledwie trzy kolejne dni 
spowodowało długotrwałe ograniczenie tempa osiąga-
nych przyrostów masy ciała o około 10%.

Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzi na pytanie, czy 
można w jakikolwiek sposób zapobiegać negatywnym 
skutkom stresu cieplnego. Bydło mięsne, które w większo-
ści latem przebywa na pastwiskach musi mieć zapewnio-
ny dostęp do zacienionych miejsc – najlepsze w tym celu 
są naturalnie rosnące na pastwiskach drzewa. Niezbędne 
jest także zapewnienie bydłu stałego dostępu do wody. 
Coraz większą uwagę zwraca się również na wszelkiego 
typu dodatki paszowe, których celem jest niwelowanie 
negatywnych skutków fali letnich upałów. W warunkach 
stresu cieplnego obniża się pH treści żwacza, co wynika 
zarówno ze zmian w ilości pobieranej paszy, jak również 
utraty buforujących właściwości śliny w rezultacie dysze-
nia. W ustabilizowaniu pH treści żwacza, a tym samym 
również w optymalizacji procesów trawienia podczas stre-
su cieplnego korzystne może być podawanie zwierzętom 
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żywych drożdży Saccharomyces cerevisiae. W badaniach 
z 2015 roku nad bydłem rasy Charolaise udowodniono, 
że dodatek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 do 
diety zwierząt w okresie oddziaływania wysokich tempe-
ratur środowiska prowadził do 5% wzrostu ilości pobie-
ranej dziennie paszy w porównaniu do grupy kontrolnej, 
która nie otrzymywała takiej suplementacji. 

niedorozwój narządów płciowycH 
u jałówki

U jałówki rasy Siemental, u której zarówno wiek, jak 
i osiągnięta masa ciała wskazywałyby na rozpoczęcie 
regularnych cyklów rujowych przeprowadzono badanie 
kliniczne. Celem badania było wskazanie ewentualnej 
przyczyny braku rui u tej młodej samicy. Poprzez wyko-
nane badanie przezodbytnicze (per rectum) wykazano 
niedorozwój obydwu rogów macicy, a także obecność 
stosunkowo niewielkich jajników. Nie odnotowano nato-
miast żadnych zmian w zakresie wyglądu zewnętrznych 
narządów płciowych tj. sromu i łechtaczki. W wyniku 
przeprowadzonego badania i braku możliwości podjęcia 
jakichkolwiek działań leczniczych, jałówka została prze-
znaczona do brakowania ze stada.

Istnieje co najmniej kilka przyczyn, które mogą prowadzić 
do niedorozwoju narządów rozrodczych u bydła. Najczęściej 
mówi się jednak o tzw. zjawisku frymartynizmu. Frymarty-
nizm dotyczy jałówek, które urodziły się z ciąż bliźniaczych, 
a których towarzyszem w macicy było cielę płci męskiej. 
Do rozwoju wszelkich anomalii w zakresie budowy układu 
rozrodczego dochodzi wtedy, gdy poprzez sieć skompliko-
wanych połączeń (anastomoz) krew pochodząca od płodu 
męskiego i żeńskiego ulega wymieszaniu. Hormony, które 
odpowiadają za rozwój męskiego układu rozrodczego roz-
poczynają swoją działalność wcześniej aniżeli te, które od-
powiadają za rozwój żeńskich narządów rozrodczych.

W przypadku różnopłciowych ciąż bliźniaczych hor-
mony produkowane przez byczka hamują rozwój jajni-
ków jałóweczki. W normalnych warunkach jajniki pro-
dukowałyby czynniki odpowiedzialne za rozwój innych 
elementów układu rozrodczego samic tj. macicy. Fry-
martynizm jest zjawiskiem odnotowywanym u bydła, 
a także u małych przeżuwaczy tj. owiec i kóz. Jednak 
nawet w przypadku bydła zjawisko frymartynizmu nie 
zawsze występuje – szacuje się, że około 10% jałówe-
czek urodzonych z różnopłciowych ciąż bliźniaczych nie 
doświadcza zjawiska frymartynizmu.

Pamiętajmy także, że nawet w przypadku ciąż jedno-
płciowych możemy spotkać się z jałóweczkami, które do-
świadczyły frymartynizmu. Dzieje się tak, gdy na wczesnym 
etapie ciąży doszło do obumarcia płodu męskiego, ale hor-
mony jakie produkował zdążyły wpłynąć negatywnie na 
rozwój płciowy rozwijającego się płodu żeńskiego.

W przytoczonym powyżej przykładzie jałówki nie 
udało się ustalić, czy przyczyną niedorozwoju narzą-
dów płciowych trudności z płodnością było zjawisko 
frymartynizmu, jałóweczka została bowiem zakupiona 
do gospodarstwa jako cielę. Oprócz frymartynizmu, ist-
nieje także cały szereg innych chorób i zaburzeń roz-
wojowych mogących wpływać na stopień rozwoju na-
rządów płciowych. W literaturze opisuje się chociażby 
chorobę białych jałówek. Jest to zaburzenie genetyczne 
odnotowane u wielu ras bydła, w tym u rasy belgijskiej 
biało-błękitnej. Nazwa choroby związana jest z tym, że 
zaburzenie dotyczy głównie jałówek o umaszczeniu 
bardzo jasnym i białym. Tak, jak w przypadku frymar-
tynizmu, choroba białych jałówek także związana jest 
z częściową aplazją narządów płciowych jałówek.

 Zaczerwienienie podstawy rogów może być jednym z objawów 
odczuwanego przez zwierzęta stresu cieplnego

 Niedorozwojowi macicy i jajników nie zawsze towarzyszą zmiany 
w obrębie zewnętrznych narządów płciowych
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konrad Wiśniewski, Lech nawrocki
Polski Związek Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego

Simentalery wywodzą się ze Szwajcarii i są jedną z najstarszych ras bydła.  
To bardzo rozpowszechniona rasa bydła na świecie, bo występuje aż na pięciu 
kontynentach. Jest to możliwe ze względu na łatwość aklimatyzowania się tych 
zwierząt w rozmaitych warunkach środowiskowych. Pogłowie bydła simentalskiego 
szacuje się ogółem na około 41 milionów sztuk. Obecnie użytkuje się je głównie 
w kierunku mleczno-mięsnym, ale także wyłącznie w kierunku jednostronnie 
mięsnym. Hodowcy, prowadzący właśnie taką hodowlę, należą do Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

SIMENTALERY 
NA KUjAWACH

42

REPORTAŻE



Jednym z nich jest Mateusz Żuchowski, którego gospo-
darstwo leży w województwie kujawsko-pomorskim – 
w powiecie inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujaw-

skie. Hodowla Simentalerów zaczęła się w 2013 roku i jest 
jedyną w rejonie Kujaw. Wcześniej hodowca utrzymywał 
bydło mleczne rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej, ale już wtedy 
na fermie było zawsze kilka krów rasy simentalskiej.

Co zdecydowało o rezygnacji z produkcji mlecznej? 
Pan Mateusz odpowiada, że zbyt duże uwiązanie z by-
dłem mlecznym, znacznie większe nakłady pracy i wy-
magania paszowe niż przy bydle mięsnym.

Zawsze ciekawi argumentacja wyboru danej rasy. Dla-
czego ta, a nie inna? Hodowca wyjaśnia że zalety hodowli 
rasy Simentaler mięsny to m.in.: spokojne usposobienie 
zwierząt tej rasy, dobra sprzedaż odsadków, ich wysokie 

przyrosty dobowe. Natomiast minusem jest utrudniona 
wymiana materiału hodowlanego z powodu braku w oko-
licy innych gospodarstw, utrzymujących zwierzęta tej rasy.

Skąd pozyskano zwierzęta? Pierwsze jałówki przyje-
chały z województwa zachodniopomorskiego, a kolejne 
z Podlasia. Obecnie stado liczy w sumie 90 sztuk, w tym 
40 mamek. Ferma jest uznana za hodowlaną i znajdu-
je się pod oceną PZHiPBM od 2018 roku. Z ramienia 
Związku opiekuje się fermą Konrad Wiśniewski.

Jak wygląda praca hodowlana? Głównie selekcjonuje 
się zwierzęta na kaliber/eksterier i umięśnienie. W stadzie 
utrzymywane są krowy mamki, które karmią cielęta do 6. 
miesiąca życia, a następnie odsadki byczki są sprzedawane, 
natomiast jałówki zostają na remont i powiększenie stada. 
Sprzedaż byczków następuje w wieku około 6 miesięcy 
przy masie ciała około 300 kg. Zdarza się – choć raczej 
sporadycznie – sprzedaż jałówek do dalszej hodowli, oraz 
byczka jako rozpłodnika. Hodowca z zasady stara się nie 
utrzymywać bydła opasowego, ale jeśli czasem zostają ja-
kieś sztuki – z powodu braku chętnego kupca do nabycia 
materiału hodowlanego lub gdy nie pójdą na opas do innej 
fermy – wówczas są opasane w gospodarstwie.

Areał gospodarstwa obejmuje 120 ha, łącznie z dzier-
żawami, w tym około 60 ha łąk. Na potrzeby produkcji 
bydlęcej przeznaczone są wszystkie łąki i 10 ha ziemi 
ornej, na której uprawiana jest kukurydza. Poza potrze-
bami produkcji zwierzęcej uprawiane są zboża, tj. psze-
nica ozima, żyto oraz kukurydza na ziarno. W ogólnej 
produkcji rolniczej 50% stanowi hodowla bydła mięsne-
go, natomiast drugie 50% produkcja roślinna.

Problemem jest brak pastwisk w pobliżu gospodar-
stwa, na których prowadzony byłby wypas bydła, co 
obniżyłoby koszty związane z wyżywieniem. Zaplano-
wane jest w niedalekiej przyszłości ogrodzenie około 5 
ha ziemi, aby wypasać tam krowy mamki. 

System utrzymania jest alkierzowy wolnostanowisko-
wy z możliwością korzystania z wybiegów. Póki co, latem 
zwierzęta otrzymują zielonkę i słomę paszową, a zimą 
kiszonkę z kukurydzy, sianokiszonkę, śrutę zbożową, 
preparaty mineralno-witaminowe, siano i słomę. Krycie 
odbywa się haremowo bez sezonowości rozrodu, czyli 
porody odbywają się właściwie przez cały rok. Na całe 
stado, w którym znajduje się 40 krów, na ogół trzy z nich 
się nie wycielają lub ewentualnie powtarzają ruję.

Jedną grupę technologiczną stanowi 20 krów z buha-
jem i z cielętami w wieku od 1. do 6. miesiąca życia. Dru-
gą grupą jest 15 krów w okresie przed wycieleniem, któ-
re są na specjalnej diecie, składającej się z siana, słomy 
oraz lizawki solnej. Ułatwia to bowiem bardzo porody, 
z którymi nie ma większych problemów. Ostatnia, trzecia 
grupa liczy pięć krów świeżo wycielonych z cielętami 
w wieku do 1. miesiąca życia.

Jedyne zabiegi to dekornizacja krów i korekcja racic raz 
w ciągu roku. Opieka lekarza weterynarii jest stała – pole-
ga przede wszystkim na działaniach profilaktycznych, czyli 
szczepieniach (IBR, BVD) i odrobaczaniu. Chorób brak.

Na fermie pracują dwie osoby: hodowca i jego ojciec. 
Pan Mateusz korzystał z premii dla młodego rolnika, za 
co kupił jałówki hodowlane w liczbie 11 sztuk.

43

REPORTAŻE



Fot. Lech Nawrocki
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Hodowca bardzo dobrze ocenia współpracę ze związ-
kowym zootechnikiem. Jeśli natomiast chodzi o życzenia 
do PZHiPBM, to p. Mateusz Żuchowski głównie ocze-
kuje pomocy w sprzedaży zwierząt, większej promocji 
rasy Simentaler mięsny oraz pomocy w sporządzaniu 
wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z jakimi problemami się boryka ferma? Z niską ceną 
skupu bydła oraz brakiem zainteresowania materia-
łem hodowlanym.

Hodowca nie bierze udziału w wystawach zwierząt 
hodowlanych, ale od przyszłego roku planuje pojechać 
z kilkoma sztukami na wystawy regionalne.

Co hodowca uważa na swojej fermie za innowacyjne? 
Krowy i jałówki po ocieleniu przebywają przez pierwsze 
3-4 dni w osobnym kojcu z cielęciem, w celu wytwo-
rzenia i umocnienia więzi pomiędzy matką a cielęciem, 
zanim dołączą do stada. Przy korytarzu paszowym są 
zainstalowane drabiny samozatrzaskowe, bardzo uła-
twiające pracę przy wszelkich zabiegach weterynaryj-
nych i pielęgnacyjnych. Na fermie znajduje się też waga 
z poskromem, co ułatwia ważenie cieląt i odsadków. 
Planowany jest zakup wozu paszowego oraz utworzenie 
korytarza przepędowego.

Oprócz pracy w gospodarstwie i członkostwa 
w PZHiPBM hodowca należy również do Polskiego 
Związku Łowieckiego i zajmuje się myślistwem.

Na koniec pan Mateusz jeszcze raz podkreśla, aby 
zwrócić większą uwagę na tę rasę, ponieważ jest niedo-
ceniana przez innych hodowców – to bardzo spokojne 
bydło, nie ma problemu z agresywnością w stadzie, a przy 
tym mamki bardzo dobrze odchowują swoje cielęta. Si-
mentalery mięsne charakteryzują się dobrą wydajnością 
rzeźną, dobrze wykorzystują pasze gospodarskie i osią-
gają zadawalające efekty produkcyjne. Do zalet tej rasy 
z pewnością trzeba też zaliczyć walory kulinarne.

Hodowla pana Mateusza 
żuchowskiego jest jedyną w rejonie 

Kujaw (…) Zalety hodowli rasy 
Simentaler mięsny to m.in.: spokojne 
usposobienie zwierząt tej rasy, dobra 

sprzedaż odsadków, ich wysokie 
przyrosty dobowe.
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SALERSY  
W DOLINIE BARYCZY

konrad Wiśniewski, Lech nawrocki
Polski Związek Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego

Barycz, będąca prawym dopływem Odry, to rzeka o długości około 140 km, płynąca zabagnioną 
doliną, z bardzo małym spadkiem. Dolina Baryczy to rozległy teren, rozciągający się od Żmigrodu 

w województwie dolnośląskim do Przygodzic w województwie wielkopolskim. Wyjątkowy, bo 
znajduje się tutaj Krajobrazowy Park Dolina Baryczy, obejmujący stawy rybne, podmokłe łąki 

i lasy, a także europejska Ostoja Ptaków IBA (Important Bird Area), wraz z obszarem specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Baryczy” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja nad Baryczą” 

w ramach europejskiej sieci Natura 2000.
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Tereny te to wymarzony rejon dla chowu i hodowli 
bydła mięsnego. To tutaj właśnie w sercu Doliny 
Baryczy, wśród łąk i traw na gruntach ornych w są-

siedztwie dużych kompleksów leśnych, w miejscowości 
Sośnie w woj. wielkopolskim, znajduje się gospodarstwo 
rolne z hodowlą bydła rasy Salers, należące do Lecho-
sława Zimniaka i jego córki Weroniki.

Pierwsze zwierzęta hodowlane pojawiły się we wrze-
śniu 2015 roku, sprowadzone z Francji z regionu Cler-
mont-Ferrand. Zakupiono od razu 25 rocznych jałówek. 
Warto wspomnieć, że był to początek hodowli zwierząt 
w gospodarstwie rolnym, ponieważ wcześniej nie utrzy-
mywano tutaj żadnych zwierząt.

Na pytanie, dlaczego wybór padł akurat na bydło mię-
sne, hodowca odpowiada, że zdecydowały o tym przede 
wszystkim warunki glebowe, duża ilość łąk umożliwiają-
ca hodowlę tych zwierząt, oraz to, że wołowina jest je-
dynym rodzajem mięsa, którego Unia Europejska więcej 
konsumuje niż produkuje.

Cały areał gospodarstwa, tj. 70 ha (w tym 10 ha 
dzierżawy), przeznaczony jest wyłącznie pod produkcję 
bydlęcą. Zwierzęta przebywają cały rok na pastwisku, 
mając zimą możliwość korzystania z otwartych wiat.

Salersy nie są popularne w Polsce, dlaczego więc ta 
rasa, a nie inna? Hodowca uzasadnia, że rasa Salers jest 
mało wymagająca, odporna na warunki środowiskowe, 
może przebywać cały rok na świeżym powietrzu, wy-
starczy jej zapewnić dostęp do świeżej wody i paszy, nie 
wymaga inwestycji w budynki, jest najbardziej mlecz-
ną rasą wśród bydła mięsnego, a porody nie wymagają 
udziału człowieka. Hodowca uważa, że Salers jest nie-

Fot. Lech Nawrocki
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docenioną rasą bydła mięsnego w Polsce i przydałaby 
się większa jej promocja i popularyzacja w naszym kraju 
ze względu na zalety chowu i hodowli, jak i walory ja-
kościowe mięsa.

Po pięciu latach hodowli stado liczy 20 krów mamek, 
29 jałówek wysokocielnych, 2 buhaje zarodowe oraz 
18 cieląt. Od samego początku ferma jest uznana za 
hodowlaną i znajduje się pod oceną Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Z ramienia 
Związku fermą opiekuje się zootechnik/selekcjoner by-
dła mięsnego mgr inż. Konrad Wiśniewski.

Jak prowadzona jest praca hodowlana? To właściwie 
dopiero początek hodowli, która się wciąż rozwija. Jało-
wice o dużym kalibrze zostawiane są do remontu stada, 
natomiast buhajki sprzedawane są do tuczu.

Krowy mamki utrzymywane są w systemie haremowym, 
natomiast jałówki, po synchronizacji rui, poddawane są 
jednorazowej inseminacji. Sztuki, które się w ten sposób 
nie zacielą, kryte są w dalszej kolejności już w sposób 
naturalny. Krycie jest w zasadzie całoroczne, ale porody 
odbywają się w większości przypadków, w miesiącach od 
stycznia do kwietnia włącznie.

Na remont stada przeznacza się rocznie z reguły 
trzy jałówki w wieku około 18 miesięcy. Na sprzedaż 
do dalszej hodowli wybierane są odsadki w wieku od 
7 do 11 miesięcy.

Jak wygląda żywienie bydła? Latem podstawową pa-
szą jest ruń pastwiskowa. Ponad połowę terenu stano-
wią pastwiska, podzielone na kwatery wielkości 2-3 ha. 
Zimą zwierzęta są żywione sianokiszonką z traw, sianem 
z niewielkim udziałem kiszonki z kukurydzy.
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CIEKAWOSTKA  
Krowy nie gęsi…

Krowy „nie gęsi, iż swój język mają”. Próbowała 
to wykazać Alexandra Green z University of Sid-
ney. Przebadała 18 krów rasy Holstein nagrywając 
aż 333 ich różnych „wypowiedzi”. Na tej podstawie 
stwierdziła, że każda krowa ma inny głos i używa 
go do porozumiewania się z pozostałymi osobni-
kami stada, a także do wyrażania swoich emocji.

Nie są to pierwsze badania i doniesienia doty-
czące bydlęcego języka. Temple Grandin, która jest 
jednym z największych autorytetów w dziedzinie 
zachowań zwierząt, opublikowała wiele prac na 
ten temat. Można też się o tym przekonać, oglą-
dając film biograficzny pt. „Temple Grandin”.

Źródło: WIEDZA I żYCIE, czerwiec 2020
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Corocznie dokonuje się wiosenne odrobaczanie przed 
wyjściem na pastwisko. Korekcja racic przeprowadzana jest 
tylko w razie potrzeby. Cielęta dekornizowane są w wieku 
około jednego miesiąca. Jeżeli chodzi o opiekę weteryna-
ryjną, też tylko na zasadzie doraźnych potrzeb, których jest 
niewiele. Głównym zabiegiem wykonywanym przez lekarza 
weterynarii jest badanie na cielność oraz dekornizacja.

Hodowca korzystał w 2018 roku z programu Natura 
2000. Za środki z tego programu zakupiony został cią-
gnik firmy Zetor 75 KM, siewnik do trawy firmy Guttler, 
zgrabiarka firmy Knewerland i mulczer firmy Fae oraz 
wykonano ogrodzenie pastwiska.

Jak hodowca ocenia dotychczasową współpracę 
z PZHiPBM? Pan Zimniak ocenia bardzo dobrze, jest 
bardzo zadowolony, szczególnie w kontaktach z insty-
tucjami państwowymi. A jakie życzenia do Związku? 
Życzeń byłoby wiele, m.in. takie, aby hodowcy bardziej 
angażowali się w działania, bo sam Związek nie jest 
w stanie nic zrobić bez czynnego udziału rolników. Ży-
czyłby sobie i innym hodowcom bydła mięsnego wpro-
wadzenia rolniczego handlu detalicznego, czyli sprzedaż 
mięsa bezpośrednio z naszego gospodarstwa.

A problemy? Największy obecnie to zbyt zwierząt 
w dobie dzisiejszego kryzysu, ale hodowca ma nadzieję, 
że w niedługim czasie sytuacja się poprawi. W celu po-
prawy sytuacji, planowane jest niedługo uruchomienie 
sprzedaży własnej wołowiny wprost z gospodarstwa.

Na koniec właściciel zaprasza serdecznie do odwiedza-
nia hodowli w swoim gospodarstwie, po którym – jak za-
pewnia – chętnie oprowadzi każdą zainteresowaną osobę 
i opowie o niej. Można także nawiązać kontakt z fermą 
poprzez facebooka Salers Sośnie. Pan Zimniak dodaje, że 
bydło utrzymywane jest w systemie wolnym i zwierzęta 
nie są przyzwyczajone do kontaktu z tłumem ludzi.

Na pytanie, czy jest coś wyjątkowego na fermie by-
dła mięsnego, jakieś własne koncepcje, rozwiązania, 
rolnik odpowiada, że raczej nie ma tutaj wyjątkowych 
rzeczy, stara się hodować to bydło zgodnie z jego wy-
maganiami naturalnymi, czerpiąc inspirację z hodowli 
we Francji, gdzie był już kilka razy. Jego hobby jest nota 
bene zwiedzanie świata. Ma też nadzieję, że jego cór-
ka przejmie całe gospodarstwo i będzie kontynuowała 
hodowlę bydła rasy Salers.
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STRES  
I jEGO SKUTKI 
DLA BYDŁA
Z punktu widzenia mechanizmów powstawania wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje 
stresu: stres fizjologiczny (somatyczny) i stres psychogenny (neurogenny, emocjonalny). 
Stres fizjologiczny obejmuje w organizmie większość mechanizmów regulacyjno-
adaptacyjnych, trzewnych i neurohormonalnych. Wytwarza on stereotypową 
reakcję adaptacyjną opartą o mechanizm neurohormonalny układu podwzgórzowo-
przysadkowo-korowo-nadnerczowego. Stres emocjonalny związany jest z pobudzeniem 
stresogennym układu współczulno-rdzeniowo-nadnerczowego. Stres psychogenny 
obejmuje reakcję strachu, bojaźni, depresję, agresję.

prof. dr hab. karol kotowski

 Fot. 1. Jednym z czynników stresogennych jest zbytnie zagęszczenie zwierząt na małej powierzchni, a co gorsza utrudniony dostęp do koryta
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W wielu okolicznościach oba rodzaje stresu wy-
stępują jednocześnie dając skomplikowany 
obraz reakcji stresowych i obronnych, mó-

wimy wówczas o stresie polietiologicznym. W hodowli 
wielkostadnej zwierzęta narażone są na wiele istotnych 
czynników stresogennych wynikających z technologii 
chowu i produkcji. Stres jest najczęściej definiowany 
jako niespecyficzna reakcja organizmu na obciążenia 
środowiska, na różnego rodzaju niekorzystne wpływy 
prowadzące do zaburzeń homeostazy ustroju. Długo-
trwały stres może wynikać m.in. z błędów w zarządzaniu 
stadem, niepokojeniem zwierząt, przez nadmierną ob-
sadę na jednostce powierzchni itp. W przypadku prze-
dłużonej aktywacji stresowej organizmu modyfikacje 
te mają charakter długotrwały i często nieodwracalny. 
Manifestują się one wystąpieniem zaburzeń patologicz-
nych w narządach i tkankach. Zmiany te powodowane 
są najczęściej stresem fizjologicznym.

Stres emocjonalny wytwarza u zwierząt, podobnie jak 
i u ludzi, zmiany psychosomatyczne, które są z reguły 
mniej nasilone i trudniej uchwytne. Wykazano, że zabu-
rzenia we wzroście stanowią najczęściej główne objawy 
stresu. Dzieje się tak dlatego, że hormony uwalniane 
w stanach stresu mają działanie kataboliczne. W do-
świadczeniach wykazano negatywny wpływ na przyro-
sty masy ciała hormonów stresowych z przysadki i kory 
nadnerczy oraz katecholamin. Stresogenne działanie na 
zwierzęta ma również zmiana paszy lub wstrzymanie do-
zowania, wadliwie działająca wentylacja, przeciągi, po-
bieranie próbek do badań laboratoryjnych, szczepienia 
ochronne oraz inne czynności manualne.

Długotrwałe działanie stresorów o wysokim na-
tężeniu może wywoływać niekorzystne skutki, np. 
prowadzić do utraty zdolności adaptacyjnych układu 
immunologicznego, co w efekcie skutkuje immuno-
supresją. Wiadomo, że neurohormony stresu mogą 
mieć bezpośredni wpływ na wszystkie komórki ukła-
du odpornościowego. Spośród nich najważniejszy-
mi mediatorami odpowiedzi na stres są katechola-
miny, zwłaszcza adrenalina i noradrenalina. Do nich 
dołączają glikokortykoidy: kortyzol i kortykosterol, 
wydzielane przez korę nadnerczy po aktywacji osi 
podwzgórze – przysadka – nadnercza. W pierwszym 
etapie działania czynnika stresogennego następuje 
pobudzenie z kory mózgowej poprzez układ limbicz-
ny, co powoduje pobudzenie układu nerwowego 
współczulnego i przywspółczulnego. Pobudzenie 
układu współczulnego wyzwala w zakończeniach 
nerwowych noradrenalinę oraz w rdzeniu nadnerczy 
– adrenalinę i noradrenalinę. Główną rolę w reakcjach 
organizmu na bodziec stresowy odgrywają: pobu-
dzenie układu współczulno-nadnerczowego oraz osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, które są 
ze sobą ściśle sprzężone dodatnio.

Obecne rasy zwierząt gospodarskich, wyspecjalizowa-
ne na wysoką i ukierunkowaną produkcję, wykazują dużą 
wrażliwość na zmiany warunków bytowania. Stały się 
one bardziej wymagające w zakresie warunków bytowa-
nia, żywienia i obsługi. W związku z tym współczesne 

rasy zwierząt wysoko produkcyjnych wykazują zmniej-
szoną odporność na działanie czynników środowiska, 
oraz podatność na stany stresowe, które odbijają się 
niekorzystnie na ich produkcyjność i zdrowotność.

Badania wykazały, że zakłócenia stosunków socjalnych 
powstają u zwierząt gospodarskich w przypadku: przegru-
powania, głodu, pragnienia, ograniczenia ruchu, transpor-
tu, pozaoptymalnych zakresów temperatur, manipulacji 
technologicznych, zabiegów weterynaryjnych, dominacji 
w hierarchii i zagęszczenia. Czynniki środowiska działające 
na zwierzęta stresogennie powodują liczne, niekorzystne 
następstwa produkcyjne oraz sprzyjają ujawnianiu się 
szeregu chorób o charakterze wieloczynnikowym. Scho-
rzenia produkcyjne to głównie choroby metaboliczne, do 
których należy m.in.: ketoza, zatrzymanie łożyska, ciężkie 
porody, kulawizny, schorzenia macicy oraz wymienia.

Stres wpływa na występowanie patologicznych 
zmian w organizmie i obniżenie płodności zwierząt 
gospodarskich. Zaburzenia w rozrodzie powstają 
głównie w wyniku zwiększonej aktywności układu 
przysadkowo-korowo-nadnerczowego. Nadmiar wy-
dzielanego ACTH i obniżenie sekrecji gonadotropin 
powodują zaburzenia w cyklu płciowym, jajeczkowa-
niu czyli czynności jajników i jąder. Stwierdzono, że 
stres termiczny zaburza spermatogenezę u buhajów, 
obniża jakość nasienia i jego zdolność do zapłodnienia 
samicy, co skutkuje powtarzaniem rui. Badania wykazały, 

 Fot. 2. Zwierzęta muszą mieć stały dostęp do czystej wody
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że wysokie temperatury są przyczyną powtarzania rui 
bez bliżej określonych przyczyn, co skutkuje wzro-
stem indeksu inseminacyjnego oraz wydłużeniem cy-
klu płciowego. Nowsze badania wykazały, że istnieje 
ujemny wpływ wysokiej temperatury (stres termiczny) 
otoczenia na płodność, która może być pogłębiona 
odwodnieniem organizmu. Uważa się, że niedosta-
teczne pojenie bydła jest częstym zjawiskiem w cza-
sie letnich upałów, a zwłaszcza w okresie nasilenia 
prac żniwnych.

Brak pojenia może spowodować w ciągu doby 
ponad 10% utraty masy ciała. W innych badaniach 
stwierdzono, że tylko 57% jałowic niedostatecznie 
pojonych zacieliło się po jednorazowym pokryciu, 
a 78% zacieleń odnotowano u jałowic dostatecznie 
pojonych. U krów stres cieplny jest powodem atrezji 
pęcherzyków jajnikowych, a nawet wczesnej śmierci 
zarodkowej. Kortykoidy wywierają również niekorzyst-
ny wpływ na żywotność ciałka żółtego, powodując 
przedwczesne porody czy poronienia. Ten destruk-
cyjny mechanizm polega na niszczeniu błony ciałka 
żółtego i zmniejszeniu ilości progesteronu. Rezultatem 
tego jest wydłużenie okresu międzyciążowego.

W stanach stresu termicznego powstają także za-
burzenia w odporności typu komórkowego i humoral-
nego. Transport cieląt obniża aktywność fagocytarną 
i eliminację drobnoustrojów z organizmu. Wykazano 

również, że stres działający na samicę w okresie ciąży 
powoduje obniżenie produkcji immunoglobulin i rodze-
nie słabych i nieodpornych noworodków. Odpowiedź 
immunologiczna zwierząt zależy od czasu ekspozycji 
na stres. Lepsze odpowiedzi immunologiczne uzyska-
no u zwierząt, kiedy immunizację stosowano w okresie 
mniej nasilonego stresu. Niekorzystne działanie ACVTH 
i kortykoidów na odporność potwierdzają również do-
świadczenia na innych zwierzętach. Stres wpływa rów-
nież ujemnie u cieląt na motorykę przeżołądków. Znane 
są przypadki tzw. zespołu Holfunda (zamknięcie rynienki 
przełykowej) u cieląt w stanach stresu emocjonalnego 
(odłączenie od matek i pozbawienie ssania matki, inne 
manipulacje, wywołujące hałas).

Stres emocjonalny wywiera niekorzystne działanie na 
czynność serca i naczyń krwionośnych u ludzi i zwie-
rząt. Występują wówczas zmiany wsteczne w ścia-
nach naczyń i w sercu, podwyższone ciśnienie krwi 
i zaburzenia akcji serca.

Reasumując można powiedzieć, że w hodowli wiel-
kostadnej zwierzęta narażone są na wiele różnorod-
nych czynników stresogennych (stresorów) wynikają-
cych z charakteru produkcji. Czynniki te mogą ujemnie 
wpływać na efekty ekonomiczne produkcji. Stąd na-
leży mieć na uwadze zapobieganie tym stresorom, 
co w dużej mierze jest w zasięgu ludzi zatrudnionych 
przy obsłudze zwierząt.
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JAK KUPOWAć WOŁOWINę?
• Należy kupować w sprawdzonych sklepach, u zna-

nych nam sprzedawców.
• Dobrze, jeśli obsługa może nam udzielić fachowej 

informacji o kupowanym mięsie oraz źródle jego po-
chodzenia oraz o tym, czy było poddane procesowi 
dojrzewania.

• Różne gatunki mięsa – wołowina, wieprzowina, drób 
– nie powinny leżeć obok siebie.

• Kupujemy tylko tyle, ile nam potrzeba, nie kupujemy 
na zapas.

• Zwracamy uwagę na wygląd; kolor wołowiny winien 
być intensywnie czerwony, powierzchnia powinna 
być lekko wilgotna i matowa, mięso winno być sprę-
żyste (odkształcać się po naciśnięciu). Mięso nie po-
winno być zbyt miękkie ani leżeć we własnym soku.

• Zwracamy również uwagę na warunki sanitarne, hi-
gieniczne, panujące w sklepie.

• Wybieramy właściwy kawałek tuszy wołowej (inne do 
pieczenia, gotowania, smażenia i duszenia).

PrZeCHOWyWANIe WOŁOWINy
• Świeża wołowina – w lodówce w temperaturze 2-7 

stopni C.
• Nie myjemy mięsa, jeśli mamy zamiar je przechowy-

wać, nie powinniśmy przechowywać wołowiny mokrej.
• Mięsa nie kroimy, większe kawałki mogą być dłużej 

przechowywane.
• Naczynie z mięsem powinno być przykryte folią lub 

talerzem (ograniczamy dostęp drobnoustrojów i za-
pobiegamy jego wysychaniu)

• Możemy mięso skropić delikatnie cytryną lub octem 
(niektórzy zalecają przechowywanie mięsa w baweł-
nianej ściereczce skropionej octem).

• Świeżą wołowinę możemy zamrozić, zawijając ją 
szczelnie, aby nie traciła wody, zamrażamy szybko, 
rozmrażamy powoli. Mięso zamrożone przechowu-
jemy maksimum dwa miesiące.

Uwaga: Aby mięso wołowe było kruche i smaczne, 
całe tusze wołowe powinno być poddane procesowi 
dojrzewania, przez 7 do 10 dni w temperaturze od 2 
do 3 stopni C, a dopiero później poddawane rozbio-
rowi i kierowane do sprzedaży. Ze względu na kosz-
towność tego zabiegu jest on zwykle pomijany. Właści-
we przechowanie schłodzonego mięsa, w warunkach 
domowych, przez 2-3 dni nie jest zatem błędem, ale 
wręcz pożądaną czynnością, która pozwoli uzyskać nam 
właściwy smak i kruchość. Najbardziej zalecana tempe-
ratura przechowywania to 2-3 stopnie C.

PrZygOTOWANIe WOŁOWINy
• Wołowinę można i należy zamarynować przed grillo-

waniem, ale także przed pieczeniem, smażeniem czy 
duszeniem.

• W przyrządzonej marynacie należy pozostawić wo-
łowinę na 1-2 dni.
Marynata: przegotowana, wystudzona woda połą-
czona z octem winnym, spirytusowym lub winem 
z dodatkiem oliwy, pokrojonych warzyw: marchewki, 
cebuli, pietruszki, selera oraz przypraw: ziaren pie-
przu, ziela angielskiego, liści laurowych, jałowca, czo-
snku, tymianku, rozmarynu, lubczyku. Marynatę moż-
na zastąpić mlekiem. Delikatniejsze i szlachetniejsze 
kawałki wołowiny, jak np. polędwica, nie wymagają 
marynowania, a jedynie natarcia przyprawami.
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PrZyrZąDZANIe WOŁOWINy
• Nie podnoś ręki, nie używaj tłuczka! – wołowiny nie 

bijemy. Wyjątkiem są bitki i zrazy, ale też traktujemy 
je bardzo delikatnie.

• Nie przesmażamy! Jeśli będziemy smażyć czy grillo-
wać za długo – mięso stwardnieje.

• Nie kroimy mięsa za cienko, nie rozpłaszczamy – do-
bry befsztyk powinien mieć minimum 2 cm grubości.

• Dobrą wołowinę przygotowujemy szybko, befsztyk 
o grubości 2 cm smażymy po 2-3 minuty z każdej strony.

• Przyrządzając wołowinę zwracamy uwagę, aby jej nie 
przesolić. Mięs smażonych nie solimy w czasie przy-
gotowania, a dopiero na talerzu.

• Po upieczeniu wołowiny nie wyjmujemy jej za szybko 
– powinna ona jeszcze chwilkę dochodzić w stygną-
cym piekarniku.

PODAWANIe WOŁOWINy
• Mnogość przepisów z wołowiną zapewnia urozma-

iconą dietę na cztery pory roku.
• Wołowinę można podawać z różnymi sałatami, su-

rówkami, mizerią, jarzynami oraz z ziemiankami, ry-
żem, kaszami, kluskami, kopytkami czy z chlebem.

• Są jednak dania, do których pasują określone dodat-
ki, np. do zrazów zawijanych podajemy często kaszę 
gryczaną i buraczki zasmażane, stekowi często to-
warzyszy sałatka letnia winegret, ziemniaki lub frytki.

• Niektórym daniom przypisany jest określony sposób 
podania, np. wspomniane zrazy zawijane możemy 
podać w wydrążonym i zapieczonym w piekarniku 
chlebie razowym.

• Wołowina zdecydowanie lubi wino czerwone i różne 
jego odmiany, niektórzy podają do dań lżejszych wino 
różowe, ale nigdy białe.

• Do wołowiny używamy mnóstwa dodatków:
• Jarzynki: buraczki, marchewka, marchewka z grosz-

kiem oraz kapusta zasmażana, fasolka, brukselka.
• Przyprawy: wszystkie rodzaju pieprzu, cząber, ziele 

angielskie, liście laurowe, czosnek, tymianek, rozma-
ryn, lubczyk, curry, papryka ostra i słodka.

• Sosy: grzybowy, musztardowy, biały, szary, beszamel, 
cebulowy ostry, cebulowy biały, chrzanowy, pieczar-
kowy, koperkowy, kaparowy, curry, maderowy, tatar-
ski, chrzan, musztarda, borówki z jabłkiem i chrzanem, 
Cumberland, żurawina.

• Dodatki naturalne, jak te leśne: jałowiec oraz wszel-
kiego rodzaju grzyby: prawdziwki, podgrzybki, kurki, 
koźlaki, maślaki, rydze.

• Marynaty: grzybki marynowane, pikle, gruszki, śliw-
ki i dynia w occie, zielone pomidory, cebulki, ogórki, 
buraczki oraz sałatki marynowane. Ogórki kiszone 
i małosolne, kapusta kiszona biała i czerwona.

Źródło: www.odkryjmieso.pl

Fot. Malidate Van / Pexels
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Limousine, Charolaise, Hereford, Angus Czarny, Angus Czerwony, Simentaler mięsny, Salers, 
Highland, Piemontese, Welsh Black, Galloway, Blonde d’Aquitaine,

Belgijska Biało-Błękitna, Wagyu, Uckermärker


