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· Przed wyjściem na pastwisko
· Nowe odmiany kukurydzy · Dozorowanie porodu



SzaNowNy HoDowCo,
Pamiętaj!

Jeśli planujesz sprzedaż zwierzęcia hodowlanego, prosimy o wcześniejsze 
poinformowanie o tym Biura PZHiPBM i złożenie wniosku o wydanie świadectwa 
zootechnicznego. Zgodnie z  aktualnymi przepisami unijnymi oraz z Ustawą 
o Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich, świadectwo zootechniczne musi 

towarzyszyć każdemu zwierzęciu podczas transportu i sprzedaży.
Na wydłużenie czasu wydawania świadectw zootechnicznych może wpływać kilka 

czynników, m.in. czas przesyłki wniosków od hodowcy, konieczność wykonania badań 
DNA sprzedawanego buhaja, zaległości w opłacaniu faktur przez hodowcę 

(zaległości uniemożliwiają wydanie dokumentów) itp.
Świadectwa zootechniczne otrzymają tylko zwierzęta czystorasowe wpisane do 

sekcji głównej księgi, prowadzonej dla danej rasy. Jeśli zwierzę nie jest czystorasowe 
lub jest wpisane do sekcji dodatkowej księgi, wówczas otrzyma świadectwo 
rodowodowe. W przypadku buhajów sprzedawanych jako odsadki i starsze, również 

wymagane jest wykonanie badań DNA, które potwierdzą ich pochodzenie 
po parze rodzicielskiej.
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z KRajU

 UStawa o zwiERzętaCH
Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały ure-

gulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich ga-
tunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. 
Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwo-
we. Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli 
bydła, świń, owiec, kóz i koni. W ustawie określono także 
zasady obowiązujące w hodowli pozostałych gatunków 
zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich: drobiu, 
zwierząt futerkowych, pszczół i jeleniowatych, a tak-
że alpak i jedwabników morwowych, które na wniosek 
hodowców tych zwierząt również zostały zaliczone do 
zwierząt gospodarskich. W ten sposób w jednej ustawie 
uregulowano sprawy prowadzenia hodowli wszystkich 
gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do zwierząt go-
spodarskich. Dodatkowo wprowadzono również przepi-
sy materialne, które są podstawą do udzielenia wsparcia 
prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich ze środków 
budżetowych przeznaczonych na postęp biologiczny 
w produkcji zwierzęcej. Jednocześnie w nowej ustawie 
utrzymano w mocy wpisy zwierząt do dotychczas prowa-
dzonych ksiąg hodowlanych i rejestrów. Utrzymano także 
uprawnienia i upoważnienia podmiotów do wykonywania 
zadań określonych w dotychczasowej ustawie.

 SUSza
Po dość wilgotnym lecie i opadach śniegu zimą rezerwy 

wody są znacznie większe niż przed rokiem, a prawdopodo-
bieństwo suszy wiosną jest dużo niższe – ocenił ekohydro-
log prof. Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym 
roku prawdopodobieństwo wystąpienia suszy jest zdecydo-
wanie niższe niż przed rokiem. Już ubiegłoroczne lato było 
bardziej wilgotne niż poprzednie, tej zimy spadł śnieg, dzięki 
któremu rezerwa wody w glebie się znacznie odbudowała, 
ale poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski, niższy 
niż jeszcze kilkanaście lat temu” – powiedział ekspert. „Jed-
nak jeżeli przez trzy następne miesiące nie będzie opadów, 
to problem powróci. Ale i tak sytuacja nie powinna być tak 
krytyczna jak przed rokiem” – dodał dyrektor Europejskie-
go Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii 
Nauk. Pokrywa śnieżna – bardzo mała w poprzednich la-
tach – odgrywa kluczową rolę przy odbudowie zasobów 
wód podziemnych. „W zatrzymywaniu tej wody w glebie 
pomocne są m.in. drzewa. Zimą topniejąca woda ze śniegu 
wykorzystuje korzenie drzew jako przewody, dzięki którym 
dostaje się w głąb ziemi. Wody podziemne w coraz więk-
szym stopniu będą wykorzystywane do m.in. nawadniania 
pól, dlatego ich odbudowa jest tak ważna” – podkreślił.

 wyPaLaNiE tRaw
W Polsce wypalanie traw jest zabronione. Zgodnie 

z art.124 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 
Nr 92 poz. 880) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto dopuści się 

ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny. Ta 
niechlubna tradycja niesie za sobą tragiczne skutki, 
o których co roku alarmują strażacy, ekolodzy, naukow-
cy i instytucje rolnicze. Wciąż pokutuje całkowicie mylne 
przeświadczenie, że wypalanie traw poprawia żyzność 
gleby i niszczy chwasty. Tymczasem wypalanie wierzch-
niej warstwy gleby obniża jej wartość użytkową nawet na 
kilkanaście lat. Wysoka temperatura niszczy roślinność, 
powodując degradację gleby i stanowi zagrożenie dla 
zwierząt. Giną dżdżownice, mrówki, biedronki oraz płazy 
i gady. Dym uniemożliwia również pszczołom zapylanie 
kwiatów. Ofiarami stają się zwierzęta leśne, a nawet do-
mowe. Bezmyślne podpalanie traw bywa także często 
przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, 
w których życie również tracą ludzie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na-
kłada kary finansowe za wypalania gruntów rolnych. Za 
umyślne podpalenie rowu, łąki czy pastwiska Agencja 
może zmniejszyć płatność obszarową o 25%, a w przy-
padku rozległego i dotkliwego pożaru może pozbyć rol-
nika całej płatności za dany rok.

 UwaGa - tELazjoza
W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy 

u żubrów, Główny Lekarz Weterynarii skierował do lekarzy 
weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas prakty-
ki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na 
objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła. 
Telazjoza jest groźną i silnie inwazyjną chorobą powodo-
waną przez nicienie z rodzaju Thelazia. Choroba jest silnie 
inwazyjna, ponieważ przenoszona jest przez owady (muchy 
z rodziny Muscidae), których nie sposób wyeliminować ze 
środowiska. U zarażonych zwierząt obserwuje się ostre za-
palenie spojówek, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie naczyń 
spojówki, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy prze-
chodzący w ropny, w efekcie doprowadzający do zlepiania 
powiek. Pojawia się zmętnienie a następnie owrzodzenie 
rogówki. W wyniku wtórnych zakażeń bakteryjnych do-
chodzi do ropnego zapalenia gałki ocznej. Brak leczenia 
lub zbyt późne jego rozpoczęcie może skutkować nieod-
wracalną utartą wzroku przez zwierzęta.

 oPŁaty za PaSzPoRt ByDŁa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

podała, że od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opła-
ty za wydanie paszportu bydła. Wydanie paszportu dla 
bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty. 
Wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzro-
śnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, 
wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie pasz-
portu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) 
przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. O zróżnicowanie 
cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od 
dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmia-
na wysokości opłat związana jest z wejściem w życie 
nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.
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wioSENNE zaBiEGi 
PiELęGNaCyjNE 
Na UŻytKaCH 
ziELoNyCH Prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O produktywności łąk i pastwisk decydują przede wszystkim 
nawożenie i użytkowanie, ale równie ważnym elementem 
pratotechniki jest systematyczna pielęgnacja użytków zielonych, 
bowiem celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stworzenie 
optymalnych warunków wzrostu i rozwoju dla wartościowej 
roślinności, głównie gatunków traw oraz roślin bobowatych.

CiEKawoStKa  
Rekordowa cena za Limousine

Roczna jałówka Wilodge Poshspice rasy Limousine z brytyjskie-
go hrabstwa Shropshire została sprzedana na aukcji w Carlisle 
w hrabstwie Kumbria za rekordową kwotę 262 tys. funtów.

Źródło: Redakcja agroNews
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 Ważnym wiosennym zabiegiem pielęgnacyjnym jest rozgarnięcie kretowisk  Typowe wały łąkowe

Użytki zielone wymagają pielęgnacji w całym okresie 
wegetacyjnym, jednakże najwięcej zabiegów pie-
lęgnacyjnych wykonuje się wiosną. Obejmują one 

przede wszystkim włókowanie, wałowanie, bronowanie 
oraz konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych. Od 
wykonania tych zabiegów zależy stan darni oraz skład bo-
taniczny runi, a tym samym plonowanie użytków zielonych. 

WAłoWANie
Wałowanie jest konieczne na użytkach zielonych po-

łożonych na glebach zasobnych w substancję organicz-
ną, a zwłaszcza na glebach torfowo-murszowych. Gleby 
te zatrzymują dużo wody, która zamarzając powoduje 
wysadzanie i rozrywanie darni. Wałowanie ma więc na 
celu usunięcie z nadmiernie rozluźnionej gleby zbędne-
go powietrza i dociśnięcie darni do podłoża, by w ten 
sposób umożliwić podsiąk kapilarny wody. Poprawa 
stosunków wodno-powietrznych w glebie sprzyja rege-
neracji systemów korzeniowych wartościowych gatun-
ków, a także polepsza krzewienie się traw. Wałowanie 
ogranicza również rozwój chwastów grubołodygowych, 
a zwłaszcza baldaszkowatych. Zabieg ten wyrównuje też 
powierzchnię i z tego względu zalecany jest również na 
intensywnych pastwiskach, zlokalizowanych na lekkich 
glebach mineralnych, na których pasące się zwierzęta 
przyczyniają się do rozluźnienia darni.

Do wałowania wykorzystuje się wały gładkie napełniane 
wodą, a więc z możliwością regulowania wywieranego na-
cisku na darń. Dobre rezultaty zapewniają także wały łąko-
we poprzecznie żeberkowane. Na 1 m szerokości roboczej 
wału powinna przypadać masa 1-1,2 t. Ustalenie właści-
wego terminu wałowania jest niezwykle ważne, ponieważ 
wykonanie tego zabiegu zbyt wcześnie, jak i zbyt późno, nie 
przyniesie spodziewanych efektów. Wałowanie należy wy-
konać przy zawartości powietrza w glebie w granicach 11-
12%. Pomocną może być wskazówka, że właściwy termin 
wykonania tego zabiegu jest wówczas, kiedy po przejściu 
wału jest on zwilżony, ale nie ścieka po nim woda. Prak-
tycznie optymalny termin to również moment, gdy w pozo-
stawionych przez człowieka śladach nie ma oznak wilgoci, 
a pod naciskiem idącego człowieka darń się ugina.

Nie można wałować łąk na glebach  
nadmiernie uwilgotnionych, gdyż  

pozbawiamy glebę powietrza i stwarzamy  
dobre warunki dla rozwoju sitów, turzyc,  

jaskrów i innych chwastów typowych  
dla siedlisk zabagnionych. wałowanie łąk  

na glebach zbyt suchych również  
nie przynosi spodziewanych korzyści. 

W przypadku braku możliwości wykonania wałowania 
na wiosnę w optymalnych warunkach glebowych należy 
je zastosować po zbiorze pierwszego pokosu. 

WłókoWANie
Włókowanie należy do podstawowych zabiegów 

wyrównujących powierzchnię łąk i pastwisk. Na pa-
stwiskach włókowanie przyczynia się również do 
rozdrobnienia i rozwłóczenia starych łajniaków. Po-
wstawanie nierówności związane jest z rozrostem 
roślinności zbitokępkowej, spasaniem runi w okresie 
nadmiernej wilgotności gleby oraz z działalnością kre-
tów, nornic i mrówek.

Stosowanie włókowania nie tylko wyrównuje po-
wierzchnię, ale też zapobiega rozprzestrzenianiu 
się chwastów w runi. Wraz z wyrzucaną przez krety 
ziemią na powierzchnię darni wydostają się nasiona 
chwastów. Pozostawione kretowiska stwarzają do-
godne warunki do kiełkowania i wschodów chwastów, 
co przekłada się na wzrost zachwaszczenia. Pozosta-
wione kretowiska utrudniają zbiór, pogorsza się bo-
wiem jakość pracy kosiarek, przyrządy tnące szybko 
się tępią i zużywają, co jest szczególnie odczuwalne 
w czasie koszenia pierwszego pokosu. Pozostawione 
kretowiska powodują zabrudzenie zielonki zbieranej 
do bezpośredniego skarmiania, stanowią także źródło 
zanieczyszczenia zielonki przeznaczonej na kiszonkę 
bądź sianokiszonkę.
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Należy pamiętać, że obecność ziemi 
w zakiszanym surowcu jest jednym  

z elementów zwiększających pojemność 
buforową, co utrudnia kiszenie  

i pogarsza jakość. 

Włókowanie wykonuje się w początku obsychania kre-
towisk, nie należy włókować, gdy ruń osiągnie wysokość 
ok. 10 cm. Przy zbyt dużym uwilgotnieniu wykonanie 
zabiegu należy przesunąć na termin późniejszy. 

BRoNoWANie
Bronowanie działa rozluźniająco na darń, a więc jest 

zabiegiem stosowanym na użytkach zielonych o nadmier-
nej zwartości darni. Przyczynami takiego stanu mogą być 
fizyczne właściwości gleby (duży udział części spławial-
nych, wysoki stopień rozkładu torfu), błędy w użytkowa-
niu (spasanie lub wałowanie nadmiernie wilgotnej darni) 
lub zamulanie wodą zawierającą koloidalne zawiesiny.

Bronowanie służy również wiosną do likwidacji utwo-
rzonego na powierzchni łąki tzw. filcu z obumarłych 
części roślin oraz do częściowego zniszczenia występu-
jących na powierzchni gleby mchów. Bronowanie jest 
też skutecznym zabiegiem rozkruszającym warstwę na-
mułów, nanoszonych przez wodę. Zabieg ten ułatwia 
dostęp tlenu, który pobudza darń do życia oraz stymulu-
je proces krzewienia traw. Należy jednak zdawać sobie 
sprawę z faktu, iż bronowanie uszkadza darń i częściowo 
odsłania glebę, co przy dostępie tlenu i światła sprzyja 
kiełkowaniu nasion chwastów, a więc zabieg ten przy-
czynić się może do wzrostu zachwaszczenia. 

Bronowanie może być jednym z zabiegów poprzedzają-
cych podsiew użytków zielonych, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
nasiona są rozsiewane powierzchniowo. Częściowo odkry-
ta gleba stwarza bowiem lepsze warunki dla skiełkowania 
nasion wprowadzanych gatunków traw i bobowatych.

ReGUlAcJA stosUNkóW WoDNo-
PoWietRZNycH W GleBie

Racjonalna gospodarka łąkowo-pastwiskowa wymaga 
sprawnego funkcjonowania systemów odwadniających 
oraz nawadniających dostosowanych do warunków hy-
drologicznych, hydrogeologicznych i glebowych. W warun-
kach Polski do uzyskania bardzo dobrego plonu łąki po-
trzebne są opady wynoszące 700-800 mm w skali rocznej, 
z tego zaś co najmniej 550 mm w okresie wegetacyjnym. 
Potrzeby wodne łąk zmieniają się w okresie wegetacyj-

nym, największe są wówczas, gdy jest największa biomasa, 
a więc przed zbiorem pokosów. Pamiętać należy, iż średnia 
wielkość parowania terenowego to 3 mm na dobę (w dni 
wietrzne i gorące może dochodzić do 10-12 mm). Woda 
deszczowa tylko w 1/3 wykorzystana jest produktywnie, 
w korzystnych warunkach może to być 2/3. 

Potrzeby wodne znacznie przewyższają faktyczną wy-
sokość opadów, tym większe więc znaczenie dla łąk ma 
poziom wody gruntowej, stanowiącej zapas, z którego 
rośliny mogą stale czerpać. Optymalny poziom wody 
gruntowej zależy od układu czynników ekologicznych, 
m.in. od rodzaju gleby, i powinien utrzymywać w grani-
cach przedstawionych w tabeli 1.

Przeciętny współczynnik transpiracji dla traw łąko-
wych w Europie Zachodniej wynosi 800 – w Polsce 
600-700. Oznacza to, że na wyprodukowanie 1 tony 
siana rośliny łąkowe w naszym kraju zużywają przecięt-
nie 600-700 ton wody. Współczynnik transpiracji zależy 
w dużym stopniu od czynników edaficznych i sposobu 
użytkowania. Im zasobniejsza jest w składniki pokarmo-
we gleba lub im obfitsze nawożenie, a także im inten-
sywniejsze użytkowanie, tym mniejsze jest zużycie wody 
na jednostkę wyprodukowanej suchej masy.

W ostatnich latach obserwuje się występowanie dłu-
gich okresów suszy. Bardzo ważne są więc możliwości na-
wadniania łąk i pastwisk Nawadnianie deszczowniane ze 
względu na wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
w zasadzie może być stosowane w przypadku intensywnej 
wysokowydajnej produkcji rolniczej. Na użytkach zielonych 
w dolinach rzecznych optymalne efekty przyrodniczo-go-
spodarcze można uzyskać stosując systemy nawodnień 
podsiąkowych lub zalewowo-podsiąkowych. 

Na użytkach zielonych można więc stosować nastę-
pujące systemy gospodarowania wodą: 
1. Nawadnianie deszczowniane – minimalne zasoby 

dyspozycyjne wody 0,8-1,0 l/s/ha, sezonowe nie-
dobory większe niż 150 mm.

2. Nawadnianie podsiąkowe lub zalewowo-podsiąkowe 
(zwłaszcza na terenach z przewagą gleb organicznych):
a. ze zmiennym zwierciadłem wody gruntowej – mi-

nimalne zasoby dyspozycyjne wody 1-1,5 l/s/ha
b. ze stałym zwierciadłem wody gruntowej – mini-

malne zasoby dyspozycyjne wody 0,3-0,8 l/s/ha 
(rzeczywista ewapotranspiracja)

c. regulowanie odpływu – zasoby dyspozycyjne 
wody 0,1-0,3 l/s/ha (stopniowo obniża się po-
ziom wody gruntowej) – stosować do czasu trwa-
nia skutecznego podsiąku.

3. Rozwój małej retencji wodnej (wszelkie działania 
sprzyjające gromadzeniu każdej ilości wody).

Tabela 1. Optymalny poziom wody gruntowej w zależności od rodzaju gleby

Gleba Łąki Pastwiska
Mineralna lekka lub średnia 0,4-0,7 m 0,4-0,8 m

Mineralna zwięzła 0,4-0,8 m 0,6-1,0 m
Torfowa 0,6-1,0 m 0,7-1,1 m

Murszowa 0,2-0,6 m 0,4-0,8 m
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W Polsce długość okresu wegetacyjnego zmniejsza się z 240 do 190-200 dni, idąc 
z południowego zachodu (Głogów, Zielona Góra) na północny wschód w kierunku 

Suwałk. Różnice te wynoszą więc prawie 50 dni, co ma duże znaczenie dla wszystkich 
roślin, a w szczególności dla ciepłolubnej kukurydzy. Różnice te mogą się potęgować 
przy niekorzystnym przebiegu pogody. Powoduje to, że w uprawie kukurydzy jedną 

z najważniejszych decyzji jest dobór odpowiednio wczesnej odmiany.

NowE oDmiaNy 
GwaRaNtUjĄ 
więCEj PaSzy prof. dr hab. Tadeusz Michalski

Polski Związek Producentów Kukurydzy; 
em. profesor UP w Poznaniu
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Wczesność odmian jest określana tzw. „liczbą 
FAO”, która w Europie przyjmuje wartości 
w przedziale od 100 do 1000. Im jest mniej-

sza, tym odmiana jest wcześniejsza, czyli jej okres we-
getacyjny jest krótszy. Dla warunków Polski zalecane są 
odmiany o wczesności 150-300 FAO. 

W okresie ostatnich 30 lat wymagania cieplne kukury-
dzy hodowanej dla naszego rejonu znacząco zmniejszyły 
się. Wyraża się to obniżonym progiem termicznym do 
6oC, większą tolerancją na chłody – zwłaszcza w po-
czątkowym okresie wegetacji oraz umiejętnością szyb-
kiego odrabiania strat i opóźnień wynikających z gor-
szego układu pogody. Ponieważ liczba FAO nie zawsze 
wystarczająco opisuje rozwój kukurydzy w określonych 
warunkach, proponuje się także inne kryterium oceny 
wczesności poprzez wyliczenie ilości ciepła, jakie potrze-
bują w trakcie wegetacji – od zasiewu do zbioru. Nazywa 
się to sumą temperatur efektywnych (STE). W tym celu 
sumujemy dzienne średnie temperatury pomniejszone 
o temperaturę progową – wg wzoru: 

STE = ∑ (temp. max. + temp. min. )/2 – 6o

W naszych warunkach odmiany wczesne kukurydzy 
wymagają 1400-1500o, a odmiany późne 1700-1800o 
STE. Suma temperatur jest przydatna także w ocenie 
warunków rozwoju innych roślin w danym rejonie czy 
roku, ale szczególnie sprawdza się dla kukurydzy. Warto 
wiedzieć, że w wyliczeniach STE dla kukurydzy niekiedy 
przyjmuje się wyższe temperatury progowe: 8 lub 10oC, 
co obniża wartość STE, ale bardziej odpowiada ciepło-
lubnym odmianom, np. typu dent. 

Znaczenie wczesności przy wyborze odmiany do 
uprawy w konkretnych warunkach jest fundamentalne. 
Zlekceważenia kryterium wczesności czy popełnienie 
błędu może mieć poważne skutki. Zwłaszcza dotyczy 
to wyboru zbyt późnej od optymalnego dla danych 
warunków FAO odmiany: spowoduje to brak lub opóź-
nione osiągnięcie dojrzałości technologicznej do zbioru 
na kiszonkę. Trzeba wtedy zbierać kukurydzę w zbyt 
wczesnej fazie, uzyskując masę kiszonkową o znacznie 
mniejszej wartości żywieniowej. Późny termin zbioru za-
kłóca też procesy zakiszania i uniemożliwia prawidłowe 
przygotowanie pola przed zimą. W przypadku kukurydzy 
ziarnowej przynosi to nadmierną wilgotność ziarna przy 
zbiorze, co skutkuje wzrostem nakładów na jego susze-
nie. Mniej groźne jest, gdy zostanie wybrana zbyt wcze-
sna odmiana. Rolnik utraci wprawdzie niewielką część 
plonu, który potencjalnie mógłby uzyskać przy wybo-
rze odmiany późniejszej i plenniejszej, ale zyskuje wiele 
dzięki lepszym warunkom zbioru, poprawie stanowiska 
w zmianowaniu (możliwość siewu ozimin w zachodniej 
Polsce) czy nawet możliwości uzyskania lepszych cen. 

Z wczesnością związana jest także plenność kuku-
rydzy – odmiany wczesne, ze zrozumiałych względów 
(mniejszy wzrost, krótszy rozwój), wytwarzają nieco niż-
szy plon. Aby należycie ocenić konkurencyjność odmian 
wcześniejszych, warto plon ziarna (po wysuszeniu) prze-
liczyć stosując poprawkę: 

wilgotność przy zbiorze niższa o 1 % = plon 
równoważny może być mniejszy o 1,5-2 dt/ha

Tak przeliczając okazuje się, że uprawa wczesnych, 
a zwłaszcza bardzo wczesnych odmian o niższym z na-
tury potencjale plonowania, w uprawie na ziarno daje 
rezultaty nie gorsze niż odmian późnych. Niższe plony 
takich odmian są wyrównywane lepszą jakością i tań-
szym suszeniem. 

Wczesność i typ odmiany mają duże znaczenie w ży-
wieniu bydła. Zasiew odmiany typu dent, które są nieco 
późniejsze, ale dają zwykle większą produkcję biomasy 
kiszonkowej, warto uzupełnić uprawą na ziarno kukury-
dzy typu flint. Badania żywieniowe wykazały, że ziarno 
mączystej kukurydzy typu dent, podobnie jak innych 
zbóż, trawione jest prawie w 100% w żwaczu. Z kolei 
dodatek twardego i szklistego ziarna kukurydzy typu flint 
przesuwa część procesu trawienia skrobi ze żwacza do 
jelita cienkiego (tzw. skrobia by-pass), co zwiększa pro-
dukcję mleka. Dlatego też w bazie paszowej dla bydła 
mlecznego warto uprawiać dość wczesne odmiany o ty-
pie ziarna flint.

ZNAcZeNie WcZesNoŚci  
NA PRZykłADZie RokU 2020

Jak już wspomniano, długość okresu wegetacji i sumy 
ciepła potrzebne do pełnego rozwoju kukurydzy różnią 
się w zależności od klasy wczesności. W ujęciu praktycz-
nym można powiedzieć, że odmiany klasy FAO 280-290 
potrzebują 2-3 tygodni dłuższego okresu wegetacji niż 
odmiany klasy FAO 200-210. Przy ciepłym roku róż-
nice te zmniejszają się, przy zimnym wydłużają. Warto 
więc tworzyć sobie pewien margines bezpieczeństwa 
i rezygnować lub przynajmniej ograniczać uprawę ta-
kich odmian, które w danym rejonie mogą dojrzewać na 
ziarno dopiero po połowie października. Jeśli rok będzie 
chłodny, wybór takiej odmiany skutkuje opóźnieniem 
dojrzewania i dużą wilgotnością ziarna. Przy wyjątkowo 
niekorzystnym przebiegu pogody mogą być problemy 
z uzyskaniem odpowiedniej dojrzałości kiszonkowej, nie 
mówiąc już o zbiorze na ziarno. 

Sezon wegetacyjny 2020 charakteryzował się zmien-
ną pogodą, od długotrwałych chłodów wiosennych do 
silnych upałów; od regionalnych podtopień do suszy na 
początku fazy generatywnej. Negatywnie zwłaszcza na 
rozwój kukurydzy wpłynęły niskie temperatury panujące 
w maju. Wg IMGW średnia dla kraju temperatura maja 
była aż o 2,3OC niższa od średniej wieloletniej. Spo-
wodowało to opóźnienia we wschodach, a kukurydza 
długo pozostawała w fazie kilku liści. Jej słaby rozwój nie 
pozwalał na wykorzystanie nawozów i zapasów wilgoci 
z okresu zimy. Jak zwykle w połowie czerwca kukurydza 
zaczęła odrabiać straty, jednakże opóźnienie w jej roz-
woju wynosiło ponad 2 tygodnie. Później na wielu ob-
szarach wystąpiły braki opadów. W środkowej i wschod-
niej części Polski kukurydza mniej ucierpiała z powodu 
suszy, ale miejscami szkody powodował nadmiar wody. 
Wrzesień na całym obszarze był chłodny i dość wilgotny. 
Można było obserwować ciekawe zależności:
• jeśli opady dopisały w czerwcu, to kukurydza ładnie 

wyrasta, ale przy braku opadów w lipcu na dobry 
rozwój kolb wody często już nie starcza
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• jeśli pod koniec czerwca i na początku lipca brakuje 
wody, rośliny są słabo wyrośnięte; jednakże nadej-
ście opadów w II i II dekadzie lipca spowoduje, że 
plony kolb i ziarna będą duże

• wyrzucanie wiech i kwitnienie opóźniły się o 10-15 
dni, było to widoczne zwłaszcza tam, gdzie więcej pa-
dało (mniejsza STE) – już wtedy spodziewać się nale-
żało późnych zbiorów i większych wilgotności ziarna. 

Termin osiągnięcia dojrzałości zależy od przebiegu 
pogody w danym roku i może być w pewnym stopniu 
niwelowany wczesnością odmian. Opóźnienia, które 
wcześniej kukurydza zdążyła częściowo odrobić, wrze-
śniowa pogoda znowu zwiększyła. W efekcie głów-
nym problemem dla rolników było opóźnienie zbiorów. 
W roku 2020 zbiór na kiszonkę realizowano o 20-30 dni 
później niż normalnych latach. Na szczęście pierwsze 
i dość słabe przymrozki obserwowano dopiero w I de-
kadzie października – byłoby całkiem źle, gdyby silny 
przymrozek zniszczył rośliny już w I połowie września. 
W przypadku kukurydzy odmian ziarnowej omłot od-
mian wczesnych i średnio-wczesnych możliwy był do-
piero w połowie października, zamiast we wrześniu. 
W przypadku odmian o FAO 280-290 możliwości zbioru 
dramatycznie pogorszyły się: rozpoczęto zbierać je do-
piero pod koniec października, a wiele plantacji zebrano 
dopiero w grudniu. Jak wiadomo, warunki pogodowe są 
wtedy już mniej sprzyjające wysychaniu ziarna.

Trudne warunki wiosną 2020 roku pokazały jak waż-
ny jest dobry wigor wzrostu początkowego odmian. 
Ważna była też jakość zabezpieczenia nasion przed 
chorobami i szkodnikami, które w warunkach wydłu-
żonych wschodów mogły wiele roślin zniszczyć. Orygi-
nalne ziarno siewne kukurydzy jest zawsze zaprawione 
„fabrycznie” zaprawą grzybobójczą – aktualnie najczę-
ściej będzie to Maxim XL 035 FS. Jest to skuteczna za-
prawa ograniczająca zgorzel siewek, głownię guzowatą, 
drobną plamistość liści, a także porażenie roślin przez 
grzyby z rodzaju Fusarium, groźnej choroby powodują-
cej zgnilizny korzeni, zgorzel podstawy łodygi a także 
fuzariozę kolb. Dobrą wiadomością jest to, że okreso-
wo (do 14 maja 2021 r.) dostępna jest nowa zaprawa 
insektycydowa Lumiposa 625 FC – dopuszczona na 
wniosek Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 
(PZPK). W szczególności adresowana jest do ograni-
czenia szkód powodowanych przez rolnice, które sła-
bo zwalczane są przez inne tego typu zaprawy. Trzeba 
wiedzieć, że zaprawianie nasion kukurydzy zaprawami 
insektycydowymi odbywa się na zamówienie rolnika. 
Warto więc jak najszybciej zasięgnąć informacji w tej 
sprawie u dystrybutora materiału siewnego. 

NoWe oDMiANy NA kisZoNkę
W produkcji rolniczej dobra odmiana to najlepsza in-

westycja. Informacji o wartości gospodarczej wszystkich 
ważniejszych odmian kukurydzy dostarcza Lista Opiso-
wa Odmian, którą od niedawna znaleźć można na stro-
nach internetowych COBORU. Można tam znaleźć opisy 
odmian z krajowego rejestru, które stanowią ok. 60% 
uprawianych u nas odmian. Nie ma tam danych opisu-

jących odmiany z listy europejskiej (CCA), odnośnie któ-
rych szukać trzeba informacji u dystrybutorów nasion. 

Postęp w plonowaniu i jakości odmian w kukurydzy 
jest szczególnie duży, stąd szybka ich wymiana. Tylko 
nieliczne odmiany utrzymują się na czołowych pozy-
cjach dłużej niż kilka lat; później zastępowane są przez 
nowe, o wyższym potencjale plonowania i lepszej wcze-
sności, odporności na chłody czy patogeny. Rośnie też 
liczba zarejestrowanych w Polsce odmian będących do 
dyspozycji rolników. Dla przykładu, w rejestrze prowa-
dzonym przez COBORU, w roku 2005 było 138 odmian 
kukurydzy, a w roku 2020 status odmiany zarejestro-
wanej miało ok. 220 mieszańców (liczba zmienia się ze 
względu na wycofywanie starych odmian). Po badaniach 
rejestracyjnych, odmiana badana jest przez kolejne 1-2 
lata w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa od-
mianowego (PDo). Prowadzi je od ponad 20 lat COBO-
RU, wspólnie z PZPK. Pełnią one ważną rolę w posze-
rzaniu wiedzy o odmianach, dostarczają corocznie dane 
o plonowaniu nowych odmian i ich reakcjach na warunki 
środowiskowe w każdym województwie. Zasadą jest, że 
corocznie zmienia się zestaw odmian, aby wprowadzić 
do badań te najnowsze świeżo wpisane do Polskiego Re-
jestru. Testowane jest także 10-15 najlepszych odmian 
z listy europejskiej (CCA), które wyróżniały się w trakcie 
dwuletniego cyklu badań rozpoznawczych prowadzo-
nych przez PZPK (w tabelach oznaczono je gwiazdką). 
Niekiedy, dla porównania, badanych jest także kilka 
mieszańców zarejestrowanych w latach poprzednich. 
Od niedawna na podstawie wyników PDO tworzy się 
LZO – listy rekomendowanych odmian w województwie.

W roku 2020 w sieci PDO badano 51 odmian kuku-
rydzy ziarnowej oraz 25 odmian kukurydzy kiszonkowej. 
Cieszy fakt, że liczba testowanych odmian jest stosunko-
wo duża i co roku rośnie. Coraz większy udział w puli ba-
danych odmian mają odmiany z listy europejskiej (CCA): 
w roku 2020 było ich dwanaście w grupie ziarnowych 
i sześć w grupie odmian kiszonkowych. Biorąc pod uwa-
gę, że w rejestrze było wpisanych 220 odmian, to licz-
ba 58 odmian uczestniczących w omawianej serii PDO 
(nie licząc odmian z CCA) stanowi około 1/4 całej puli 
mieszańców rekomendowanych do uprawy w Polsce. 
Warto dla porządku dodać jeszcze, że nie wszystkie in-
teresujące nas odmiany znajdziemy w danych za ostatni 
rok. Po wyniki starszych odmian trzeba będzie sięgnąć 
do lat poprzednich. 

W ocenie wartości odmian kiszonkowych nada się 
przede wszystkim: 
• plon ogólny zielonej masy,
• zawartość suchej masy w roślinach w okresie zbioru,
• całkowity plon suchej masy (łodyg, liści i kolb). 

Wizualnie najlepiej oceniane są odmiany wysokie, 
o bogatym ulistnieniu. I rzeczywiście dają one wysokie 
plony zielonki, ale warto kontrolować w nich zawartość 
suchej masy. Optymalna zawartość suchej masy w ca-
łych roślinach przeznaczonych na kiszonkę wynosić po-
winna około 32% (30-35%). Przy odmianach wczesnych, 
ze względu na szybkie oddawanie wody we wrześniu 
– łatwo przekroczyć górną granicę; z kolei przy późnych 
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odmianach o dużej biomasie, ale słabo rozwiniętych kol-
bach pilnować trzeba, aby uzyskać przynajmniej 30% 
s.m. Dlatego też trzeba być ostrożnym w zakupie póź-
nych mieszańców (FAO 320-350), tzw. odmian biogazo-
wych, które dziś coraz częściej trafiają na rynek. Mimo 
dużych plonów zielonki, a nawet i plonów suchej 
masy, dają kiszonkę o niskiej koncentracji energii, co 
w żywieniu wysokowydajnych krów nie daje dobrych 
wyników. Dla oszczędności miejsca nie podaję poni-
żej plonów zielonej masy kukurydzy dla odmian. Kto 
jednak chciałby sprawdzić, jak kształtowały się one 
dla poszczególnych odmian, może to łatwo wyliczyć 
mnożąc plon suchej masy razy 100 i dzieląc przez % 
zawartości s.m (dane z ryc. 1).

Obiegowa opinia głosi, że im wcześniejsza odmiana, 
tym mniejszy plon suchej masy. Zestawiając wyniki PDO 
z kilku lat można rzeczywiście zauważyć niewielkie róż-
nice w plonach zielonej masy i plonach suchej masy na 
korzyść odmian późniejszych. Są to jednak różnice sięga-
jące najwyżej 5-6% i to między skrajnymi grupami: wcze-
sną a średnio-późną (tab. 1). Jeśli jednak zagłębimy się 
w szczegóły widoczne na rycinie 1, to widać, że w dużym 
stopniu decyduje o tym indywidualne zróżnicowanie od-
mian, zwłaszcza dotyczące odmian najwcześniejszych 
i najpóźniejszych. W grupie najczęściej uprawianych od-
mian (FAO 220-250) zależność ta jest mniej widoczna. 

Trudne warunki wiosną 2020 r. skróciły okres rozwoju 
wegetatywnego (do ukazywania wiech i kolb), co w więk-
szym stopniu dotknęło odmiany z grup wczesnych i średnio

-wczesnych. Zróżnicowanie pomiędzy grupami odmian 
było większe niż w innych latach, na korzyść odmian póź-
niejszych (tab. 1, ryc. 1). W roku 2020 zdecydowanie naj-
lepiej plonowały odmiany średnio-późne, a ich potencjał 
mógł się ujawnić dzięki dość ciepłej jesieni. Gdyby wystąpi-
ły wczesne przymrozki, wiele odmian nie osiągnęłoby 26% 
s.m., dając kiszonkę o niskiej wartości energetycznej.

Najistotniejszą informacją dla producenta jest wyso-
kość plonu suchej masy. Jest on ważniejszy niż plon 
zielonki, gdyż decyduje o rzeczywistej ilości zebranych 
składników, a nie wody. Jak wynika z ryc. 1 najwyższe 
plony suchej masy w grupie wczesnej dały: KWS Sala-
mandra i Tipico (odpowiednio: 209 i 211 dt). Ich plony 
były wyższe nawet niż średnia dla grupy średnio-wcze-
snych. Reprezentują one jednak zupełnie inny typ od-
mian: Tipico dawała wysokie plony zielonki, późno doj-
rzewała (mniejsza zawartość s.m.), zaś KWS Salamandra 
charakteryzowała się bardzo dobrą wczesnością. W gru-
pie odmian średnio-wczesnych najwyższe plony zielonki 
dała Brigado, ale ze względu na niższy procent s.m. po-
dobne plony suchej masy dały też: ES Bond i ES Watson 
(215-218 dt/ha). 

Bardzo dobre plony dały odmiany średnio-późne, 
a zwłaszcza: Kentos, Baobi CS* i Clementeen (240 - 
246 dt s.m./ha). Odmianą o niezłych plonach, ale bar-
dzo późną była odmiana P0725*, która dominowała pod 
względem wydajności zielonej masy (792 dt/ha), lecz 
ze względu wolne dojrzewanie (29% s.m.) dała średnie 
plony suchej masy (rys. 1).

Ryc. 1. Plony i zawartość suchej masy odmian kiszonkowych badanych w PDO w roku 2020 
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Tabela 1. Plony zielonki i suchej masy kukurydzy w doświadczeniach PDO w latach 2016-2020 

Rok
Plon zielonej masy dt/ha Plon suchej masy dt/ha

wczesne śr.-wczesne śr.-późne wczesne śr.-wczesne śr.-późne

2017 582 583 592 202 204 206
2018 574 573 574 202 203 207
2019 482 522 532 167 180 179
2020 626 644 725 203 207 233

Średnio 566 581 606 194 199 206

Tabela 2. Plony i wilgotność ziarna odmian kukurydzy badanych w PDO w 2020 r. 

Grupa 
wczesności

lp. odmiana
Wilgotność 
ziarna w %

Plon ziarna 
mokrego dt/ha

Plon ziarna 
14% H2o dt/ha

Plon przeliczeniowy 
PPtM

W
c

Z
e

sN
e

Średnia 29,7 141,4 115,6 106,2
1 KWS Salamandra 30,2 154,8 125,6 115,2
2 ES Yakari 28,3 143,5 119,6 113,0
3 Pumori 29,1 144,7 119,3 111,1
4 Selista 27,6 138,1 116,3 111,1
5 RGT Bernaxx 31,0 152,6 122,4 110,4
6 Amavit 29,1 143,9 118,6 110,4
7 Amaroc* 30,2 147,5 119,7 109,3
8 MAS 11K 29,4 143,1 117,5 108,7
9 SY Calo* 29,1 140,6 115,9 107,7

10 SM Vistula 29,3 140,3 115,3 106,7
11 Anovi CS* 27,3 131,4 111,1 106,5
12 RGT Halifaxx 30,1 142,5 115,8 105,6
13 Florino 31,3 147,6 117,9 105,3
14 RGT Chromixx 30,5 143,4 115,9 104,9
15 Farmplus* 29,0 136,0 112,3 104,3
16 RGT Alyxx 31,4 144,8 115,5 102,7
17 RGT Irenoxx 31,6 145,6 115,8 102,6
18 SM Polonia 29,6 136,5 111,7 102,5
19 RGT Multiplexx* 31,2 141,3 113 100,6
20 MAS 15P 27,5 121,8 102,7 97,7
21 Ligato 30,8 131,4 105,7 94,1

 Najlepsza odmiana nie pomoże, jeśli pole będzie zachwaszczone
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ŚR
e

D
N

io
-W

c
Z

e
sN

e
Średnia 30,0 149,1 121,4 111,4

1 Plantus 30,4 156,7 126,8 116
2 ES Inventive 29,6 152,8 125,1 115,9
3 ES Perspective 28,6 148,3 123,1 115,9
4 ES Runway 29,0 149,1 123,1 115,1
5 Grigri CS 30,6 154,7 124,8 113,6
6 Farmfire* 30,4 153,1 123,9 113,1
7 P8329 29,8 150,2 122,6 113,0
8 KWS Iconico 29,3 147,8 121,5 112,9
9 ES Holmes* 31,4 156,5 124,8 112,0

10 SY Glorius 29,6 147,4 120,7 111,5
11 LG31272 30,6 151,9 122,6 111,4
12 Henley 29,0 144,5 119,3 111,3
13 Magento 30,7 151,9 122,4 111,0
14 Farmagic * 29,5 146,0 119,7 110,7
15 ES Joker 28,9 142,0 117,4 109,6
16 Farmezzo 29,3 143,7 118,1 109,5
17 RGT Maxxatac* 30,9 150,2 120,7 108,9
18 Kwarrado 31,0 149,8 120,2 108,2
19 Kidemos 31,2 150,5 120,4 108
20 Casandro 29,7 143,5 117,3 107,9
21 Brigado 30,5 140,8 113,8 102,8

ŚR
e

D
N

io
-P

ó
Ź

N
e

Średnia 32,1 161,9 127,8 113,6
1 ES Hattrick 31,5 169,9 135,3 122,3
2 Farmurphy 32,2 169,2 133,4 119,0
3 ES Faraday 32,5 166,8 130,9 115,9
4 Hardware 31,6 160,6 127,7 114,5
5 Glumanda* 31,1 157,4 126,1 113,9
6 KWS Smaragd * 33,9 167,7 128,9 111,1
7 ES Bigday 31,8 156,1 123,8 110,2
8 Karpatis * 33,9 163,4 125,6 107,8
9 Sibelio 30,7 146,9 118,4 107,0

* Odmiany z listy europejskiej, które uzyskały wyróżniające wyniki w badaniach rozpoznawczych PZPK

 Zmorą wielu regionów Polski są coroczne susze
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 Bywają jednak lata bardzo łaskawe 
dla uprawy kukurydzy – np. w ub.r. 
w stepiejącej Wielkopolsce kukurydza 
wyrastała na ponad 3 m (co nieczęsto 
się tam zdarza)
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Udział kolb w plonie kukurydzy kiszonkowej ma w oce-
nie odmian kukurydzy duże znaczenie, gdyż aż w 70% 
decyduje o wartości energetycznej kiszonki. Niestety, 
od kilku lat w badaniach PDO nie bada się udziału kolb 
w kiszonkowych odmianach. Warto więc samemu takie 
oznaczenie zrobić, ścinając przed zbiorem przynajmniej 
kilka roślin i zważyć kolby bez koszulek i resztę rośliny. 
Udział kolb w plonie świeżej masy powinien przekraczać 
35%, co w przeliczeniu na suchą masę daje ich udział 
rzędu 50-60%. Warto zwrócić też uwagę na wypełnie-
nie kolb – bowiem o wartości kiszonki decyduje ziarno 
(którego powinno być ok. 50% w s.m. roślin).

Wysokie PloNoWANie oDMiAN ZiARNoWycH
W roku 2020 badano w PDO 51 odmian kukurydzy 

ziarnowej, z czego 39 z listy krajowej i 13 z listy CCA. 
W serii odmian wczesnych i średnio-wczesnych uczest-
niczyło po 21 mieszańców, zaś w serii średnio-póź-
nych badano 9 odmian. Doświadczenia zlokalizowano 
w 20-23 punktach doświadczalnych, we wszystkich 
województwach. Plony ziarna były nadspodziewanie 
wysokie, ponieważ na przeważającej części Polski opa-
dy dopisały, zwłaszcza w najważniejszym dla kukurydzy 
okresie (lipiec – I połowa sierpnia). Średnio wyniosły one 
121,6 dt/ha, ustępując tyko wynikom z bardzo dobrego 
roku 2017. Niestety, problemem w ub. roku było późne 
dojrzewanie, co nie sprzyjało oddawaniu wody z ziarna. 
Średnia dla wszystkich odmian i klas wczesności wilgot-
ność wyniosła 30,6%, co jest wynikiem o kilka punktów 
wyższym niż w poprzednich sezonach. Z rolniczego 
punktu widzenia najlepszy był rok 2018, w którym plo-
nowanie było dobre, a wilgotność bardzo niska.

Wyniki plonowania poszczególnych odmian przedsta-
wiono w podziale na grupy wczesności (tab. 2). Wśród 
całej puli 51 odmian można zauważyć kilka bardzo in-
teresujących kreacji. W grupie odmian wczesnych naj-
lepiej plonująca odmiana KWS Salamandra (126,6 dt/
ha), która nie ustępowała najlepszym odmianom z grupy 
średnio-wczesnych (np. Plantus, ES Inventive). Była ona 
również najwcześniejsza. Wśród wczesnych dobrze plo-
nowały też RGT Bernaxx i Amaroc – na poziomie 120-
122 dt/ha, a więc zbliżonym do średniej grupy średnio
-wczesnych. Jednakże miały one większą wilgotność. 
Najwcześniejsze były: Anovi CS* i MAS 15P (27,5% 
wilgotności), ale ta druga plonowała jednak dość nisko. 
Dobrze wypadła nowa polska odmiana SM Vistula, która 
zarówno pod względem wczesności, jak i plonowania 
zajęła miejsca w środku stawki. Jest to dobra wiado-
mość, bo ceny nasion HR Smolice są zwykle niższe niż 
importowanych odmian (dotyczy to też SM Polan).

W grupie średnio-wczesnych około połowa odmian 
plonowała na poziomie powyżej 120 dt ziarna suchego, 
tj. wyraźnie lepiej niż większość odmian wczesnych, zaś 
wilgotność wahała się od 28,6 do 31,4%. Stosunkowo 
wczesną i dobrze plonującą okazała się ES Perspective, 
stąd w klasyfikacji zbiorczej dla tej grupy znalazła się na 
3-cim miejscu. Niejako odwrotnością okazała się odmia-
na ES Holmes o najwyższych plonach mokrego ziarna, 
ale też największej wilgotności ziarna. Wyrównane wyni-

ki i nie najwyższa wilgotność ziarna wskazują, że najlepiej 
stawiać na odmiany z tej grupy, zwłaszcza w rejonach 
o korzystnych warunkach. 

Długa i ciepła jesień 2020 roku sprzyjała plonowa-
niu odmian późniejszych, stąd plony suchego ziarna 
były w tej grupie najwyższe – wyższe o 9,4 dt od gru-
py średnio-wczesnych i o 12,2 dt o średniej dla gru-
py wczesnych. Zdecydowanie najlepszymi były tu: ES 
Hattrick i Farmurphy – o plonach suchego ziarna rzędu 
134-136 dt/ha. Charakteryzowały się one też nie naj-
gorszą wczesnością, jak na odmiany tej grupy (ok. 32% 
wilgotności). Natomiast zdecydowanie najpóźniejsze 
były: KWS Smaragd i Karpatis, których wilgotność wy-
niosła 33,9%. Odmiany z tej grupy na ziarno suszone 
powinny być uprawiane tylko w rejonach o najkorzyst-
niejszych warunkach klimatycznych (Dolny Śląsk, Nizina 
Krakowsko-Sandomierska, płd. Wielkopolska). Rok 2020 
zdecydowanie to potwierdził.

W powyższym opisie odmian raz zwraca uwagę wy-
soki plon mokrego ziarna, a w innym miejscu na niska 
wilgotność. Wiadomo, że wilgotność ziarna jest bardzo 
ważna z punktu widzenia kosztów suszenia. Uwzględnia-
jąc zwiększający się nakład na suszenie, a także rosnące 
trudności przy zbiorze odmian później dojrzewających, 
zaproponowałem wyliczanie plonu przeliczeniowego 
(PPTM), uwzględniającego zarówno poziom plonu, jak 
i wilgotność ziarna. Można go wyliczyć wzorem:

PPTM = Plon ziarna (14% H2O) - 2·(wilgotność 
rzeczywista - 25)

Odmiany w poszczególnych grupach w tabeli 2 ze-
stawiono w kolejności właśnie wg wyniku takiego 
wskaźnika. Jak widać, zmienia to niekiedy dość mocno 
kolejność odmian. Dla przykładu w grupie wczesnych 
dobrze plonujące odmiany: RGT Bernaxx i Amaroc 
charakteryzowały się jednak wyższą wilgotnością, stąd 
w łącznej klasyfikacji wilgotność x plon (kolumna 7) 
spadły niżej – na 5. i 7. miejsce. Warto zwrócić uwagę, 
że w coraz większym stopniu o potencjale plonowania 
odmiany decyduje nie klasa wczesności, a indywidual-
ne cechy odmiany. Dobrym przykładem jest tu KWS 
Salamandra, znakomicie łącząca wczesność z wysokim 
plonowaniem. Dzięki temu w ocenie względem plonów 
przeliczeniowych zalazła się na 3-cim miejscu wśród 
wszystkich odmian, ex aequo z kilkoma innymi znacznie 
późniejszymi odmianami. Trzeba też pamiętać, że od-
miany średnio-późne zbierane są zawsze ok. tygodnia 
później, a w ostatnim roku nawet o 14-16 dni później 
od odmian wczesnych. Jeśli pogoda w okresie zbio-
rów tej grupy będzie bardzo dobra, pozwala im utracić 
sporo wody, dzięki czemu różnice do odmian wcze-
śniejszych zmniejszają się. W warunkach złej pogody 
i późnych zbiorów taka odmiana jak KW Salamandra 
mogłaby się okazać najlepsza. 

Można jednak spojrzeć na tę sprawę inaczej. Z punktu 
widzenia hodowcy bydła interesujące mogą być również 
odmiany o dobrych plonach, ale i dość dużej wilgotno-
ści ziarna. Takie odmiany można doskonale wykorzystać 
przeznaczając ziarno do konserwacji w stanie mokrym, 
np. w rękawie foliowym.

Fot. Lech Nawrocki
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wSPÓŁCzESNE 
zaPatRywaNia  
Na RozRÓD  
ByDŁa mięSNEGo
CzęŚć iii. zaSaDy DozoRowaNia 
PoRoDU i UDziELaNia PomoCy 
PoRoDowEj

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

Bydło mięsne cieli się niejednokrotnie bez żadnej pomocy. Niemniej jednak ważne 
jest monitorowanie stada tak, aby w razie konieczności pomoc była udzielona 
w odpowiednim czasie. Straty noworodków w czasie wycielenia są często wynikiem 
trudnych porodów, co szczególnie dotyczy pierwiastek.

W wielu przypadkach stratom tym można 
zapobiec, jeśli jałówki i krowy są uważnie 
obserwowane, a problemy porodowe są 

wcześnie wykrywane i korygowane. Cielące się ja-
łówki dobrze jest trzymać oddzielnie od dojrzałych 
krów, aby można było je uważniej obserwować. 

Podstawowym celem pomocy porodowej jest pozy-
skanie żywotnego, zdrowego noworodka, który może 
przeżyć poza macicą oraz zapobieganie uszkodzeniom 
matki podczas porodu. Nie zostanie to osiągnięte, dopó-
ki pracownik obsługi lub właściciel nie zna swoich ogra-
niczeń (możliwości) i nie wezwie lekarza weterynarii we 
właściwym czasie.

Najważniejszym pytaniem jakie należy postawić so-
bie przy dozorowaniu porodu brzmi: czy jeszcze mamy 
do czynienia z normalnym porodem, czy też mają już 

miejsce komplikacje wycieleniowe? Aby właściwie odpo-
wiedzieć na powyższe pytanie konieczna jest znajomość 
fizjologicznego porodu. 

oBJAWy ZWiAstUNoWe PoRoDU
Są one w dużej mierze zależne od zmian hormonal-

nych zachodzących pod koniec ciąży, przy czym dotyczą 
one głównie wymienia, miednicy i sromu. Najważniejsze 
z nich to: 
• obrzęk wymienia i obecność w nim siary – fot. 1, 
• rozluźnienie więzadeł miednicy (pojawia się kilka dni 

przed porodem, przy czym im bliżej wycielenia – tym 
rozluźnienie więzadeł jest wyraźniejsze) – fot. 2, 

• nieznaczne opadnięcie mięśni pośladkowych i nie-
wielkie uniesienie nasady ogona, 

• powiększenie, wydłużenie i rozluźnienie sromu – fot. 3, 

16

ROZRÓD



• pojawienie się w szparze sromowej gęstego śluzu 
- w związku z upłynnianiem się czopu śluzowego 
z szyjki macicy. 

Istnieją znaczne różnice między poszczególnymi 
zwierzętami w zakresie tych zmian i czasie ich poja-
wiania się. Dlatego też notowane objawy nie są na tyle 
miarodajne, aby na ich podstawie precyzyjnie określać 
termin rozpoczęcia porodu. Niemniej jednak stanowią 
pewną wskazówkę, gdy chodzi o skoncentrowanie 
uwagi na wybranych zwierzętach, które podejrzewamy 
o rychłe wycielenie.

PRZeBieG PoRoDU
Poród u bydła (podobnie jak u innych gatunków) dzieli 

się na trzy odrębne etapy, chociaż etapy te mogą się 
pokrywać, a nieskomplikowane wycielenie będzie ob-
serwowane jako proces ciągły. 

W pierwszym etapie krowa będzie niespokojna, czę-
sto chodzi po wybiegu i ewentualnie interesuje się inny-
mi cielętami na wybiegu lub szuka ustronnego miejsca. 
Niewidoczne z zewnątrz skurcze macicy podpychają 
płód i pęcherze płodowe (worek omoczniowy i owod-
niowy) – co przyczynia się do rozszerzenia szyjki macicy. 

etap drugi polega przede wszystkim na urodzeniu 
(wyparciu) płodu. Do niewidocznych z zewnątrz skur-
czów macicy dołączają się widoczne skurcze mięśni 
brzucha – co daje tzw. bóle porodowe zwane też 
parciami lub bólami partymi. Faza ta rozpoczyna się 
od pęknięcia worka omoczniowego (ciemniejszego) 
i odejścia wód. Skurcze macicy i tłoczni brzusznej 
sukcesywnie przesuwają płód w stronę miednicy 
i dalej sromu. W miarę postępu skurczów, w sromie 
można zauważyć worek jasny owodniowy (fot. 4), 
który pęka zazwyczaj w trakcie porodu, co daje od-
powiednie nawilżenie kanału rodnego. Po pewnym 
czasie pojawiają się przodujące kończyny rodzącego 
się cielaka. Wraz z upływem czasu dochodzi do suk-
cesywnego wypierania a wreszcie całkowitego wy-
parcia płodu. Etap ten trwa od 30 minut do 4 godzin 
- średnio 70 minut. 

trzeci etap wycielenia następuje po porodzie cielęcia, 
kiedy dalej trwające skurcze macicy pomagają w oddzie-
leniu i wydaleniu łożyska, co zwykle trwa 6-8 godzin. 

UMieJscoWieNie cielęciA W tRAkcie PoRoDU
Chodzi tu o położenie, postawę i ułożenie płodu 

podczas porodu. Położenie to stosunek długiej osi 
płodu do długiej osi matki, postawa natomiast to sto-
sunek grzbietu płodu do grzbietu matki, a ułożenie 
to stosunek ruchomych części (główka, kończyny) do 
tułowia płodu. 

Przy normalnym (fizjologicznym) porodzie, podczas 
przechodzenia płodu przez kanał rodny, jego oś dłu-
ga jest równoległa do osi długiej matki. Mówimy wte-
dy o położeniu prostym lub podłużnym. W większości 
przypadków (ponad 90%) pierwszy jest wypierany przód 
płodu – co nazywa się położeniem prostym główkowym 
lub przodowaniem główkowym, rzadziej natomiast ma 
miejsce położenie proste pośladkowe, inaczej przodowanie 

 Fot. 1 – Powiększenie i obrzęk wymienia krowy mięsnej dwa dni przed 
porodem.

 Fot. 2 – Charakterystyczne „zapadnięcie się” więzadeł miednicy (strzałka) 
krowy mięsnej tuż przed porodem.

 Fot. 3 – Powiększenie sromu krowy mięsnej przed porodem
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pośladkowe. Przodowanie główkowe jest bardzo korzystne 
dla mechaniki porodu, gdyż ciało płodu układa się w na-
turalny klin o kształcie stożka. 

Pomimo faktu, że przy przodowaniu pośladkowym 
mogą się samodzielnie rodzić żywe cielęta, to położenie 
takie jest zdecydowanie mniej korzystne dla przeżywal-
ności noworodków. Problemem jest bowiem to, że do 
kanału rodnego wklinowuje się najpierw szeroka obręcz 
miedniczna płodu – co utrudnia właściwe rozszerzenie 
się dróg rodnych. Innymi niedogodnościami są: ryzyko 
wcześniejszego przerwania pępowiny oraz to, że płód 
„idzie pod włos” co zwiększa tarcie. 

Podczas wycielenia fizjologicznego jest postawa gór-
na, kiedy to grzbiet płodu jest skierowany do grzbietu 
matki. Przy takiej postawie i przodowaniu główkowym 
podeszwy raciczek zwrócone są ku dołowi, zaś przy 
przodowaniu pośladkowym – ku górze. 

Prawidłowe ułożenie – charakteryzuje się tym, że 
przodujące części są wyprostowane. Tak więc przy pra-
widłowym przebiegu porodu – cielę znajduje się w po-
łożeniu prostym i postawie górnej, przy czym wyprosto-
wana głowa i szyja leżą na wyprostowanych kończynach 
piersiowych. 

Powyższe zależności są zilustrowane na rys. 1 i rys. 2. 

DoZoRoWANie PoRoDU
1. Miejsce cielenia się zwierzęcia
Dla pomyślnego porodu – polegającego na naro-

dzinach żywego cielęcia i zachowaniu zdrowia matki 
– konieczne jest, aby wycielenie przebiegało w odpo-
wiednim miejscu. Miejsce takie powinno być wygodne 
i użyteczne, aby w przypadku wystąpienia problemów 
można było dokonać wczesnej i skutecznej interwencji. 
Cielenie się na zewnątrz – na równym i niezawilgoco-
nym pastwisku ma (wbrew pozorom) wiele zalet – jed-
nak dobra obserwacja może czasami okazać się trudna. 
Osobną kwestią pozostaje fakt, że wycielenie na pastwi-
sku jest ograniczone porą roku. 

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że wycielenie 
ma miejsce na podwórku lub okólniku, bo tylko tam 
istnieją warunki do ewentualnego udzielenia pomocy 
położniczej. W przypadku niesfornych zwierząt może 
być konieczna jakaś forma ujarzmienia. 

Jeżeli wycielenie ma miejsce w pomieszczeniu 
inwentarskim, wskazane jest spełnienie kilku wa-
runków. Po pierwsze: krowę należy oddzielić od 
reszty stada na początku pierwszego etapu porodu 
lub wcześniej – najlepiej poprzez umieszczenie jej 
w czystym, suchym, dobrze wyścielonym boksie po-
rodowym (albo w ustronnym miejscu) z odpowiednim 
oświetleniem i wystarczającym rozmiarem (minimum 
5 x 4 metra), aby umożliwić wykonywanie zabiegów 
położniczych. Po drugie: w miejscu wycielenia nie 
powinno być wystających przedmiotów, które mogą 
zranić krowę, hodowcę lub lekarza weterynarii. Po 
trzecie: powinna istnieć możliwość obserwowania 
krowy bez stresowania zwierzęcia. Po czwarte wresz-
cie: powinny być zapewnione odpowiednie zapasy 
świeżej wody pitnej dla zwierzęcia. 

 Fot. 4 – Poród u krowy mięsnej – widoczny w sromie worek (pęcherz) 
owodniowy

 Fot. 5 – Poród u krowy mięsnej, tzw. pociąganie rozpoznawcze 
kończyn płodu 

 Fot. 6 – Poród u krowy mięsnej – udane wydobycie wycielaczem dużego, 
żywego płodu 
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W rzadszych obecnie oborach wiązanych, przy bra-
ku boksów porodowych, na czas wycielenia dobrze jest 
przenieść sąsiednie zwierzęta na inne stanowiska, by 
zapewnić rodzącej samicy wygodne miejsce. 

2. sprzęt potrzebny do odbierania porodu oraz hi-
giena przy porodzie

Właściciel powinien zawsze mieć przygotowane: jed-
norazowe, foliowe długie rękawce, niedrażniący środek 
antyseptyczny, środek poślizgowy do nawilżenia kanału 
rodnego, czyste linki porodowe lub łańcuszki położnicze 
wraz z uchwytami, wycielacz (retraktor), środek do de-
zynfekcji pępowiny, dwa wiadra. Nie można zapominać 
także o prostych rzeczach, takich jak dobra latarka z do-
datkowymi bateriami i stare ręczniki lub rolka ręczników 
papierowych, a także telefon komórkowy do wezwania 
pomocników z sąsiedztwa lub lekarza weterynarii. 

Ważną rzeczą jest utrzymywanie odpowiedniej higie-
ny. Tak więc należy używać czystych łańcuszków i li-
nek porodowych a przed badaniem i wdrażaniem po-
mocy porodowej powinno się umyć zad krowy letnią 
wodą z dodatkiem łagodnego środka dezynfekującego. 
Wskazane jest nosić czyste ubranie i używać foliowe 
jednorazowe długie rękawice. Prawdą jest, że rękawice 
te są trochę niewygodne – ale można temu zaradzić 
ubierając na nie krótkie gumowe (lateksowe) rękawiczki, 
które pomogą utrzymać „foliówki” na miejscu i zapewnić 
lepszy chwyt. Jeśli krowa wypróżnia się podczas porodu, 
powinno się oczyścić zabrudzenia, aby zminimalizować 
zanieczyszczenie macicy krowy, co zmniejsza ryzyko za-
każeń macicy.

3. Możliwość naturalnego sterowania porą wycieleń
Licznymi obserwacjami stwierdzono, że pora dnia, 

w którą karmione jest stado krów w okresie wycieleń, 
ma wpływ na czas wystąpienia porodu – w zależności od 
pory dnia. Dane wskazują, że krowy karmione późnym 
wieczorem częściej cielą się w ciągu dnia, kiedy można 
je uważniej obserwować. Chodzi tu o to, aby karmie-

nie miało miejsce dwa razy dziennie – raz między 11-tą 
a 12-tą przed południem i ponownie wieczorem między 
2130 a 2200. Taki reżim żywieniowy rozpoczyna się około 
1 miesiąca przed urodzeniem pierwszego cielęcia i trwa 
przez cały okres wycieleń.

jako pierwszy polecił ten system  
żywienia Gus Konefal – hodowca bydła  
rasy Hereford z kanadyjskiej prowincji  

manitoba – stąd metoda ta została  
nazwana jego nazwiskiem. Stosując  

ten program żywieniowy, Konefal uzyskał 75% 
wycieleń między 700 a 1900. Prawidłowość 

ta została potwierdzona w badaniach 
podejmowanych na uniwersytetach 

amerykańskich i kanadyjskich. 

4. kiedy interweniować?
Najważniejszą chyba kwestią przy dozorowaniu poro-

du jest podejmowanie pomocy porodowej w odpowied-
nim czasie. Jeśli interwencja jest zbyt wczesna, może 
dojść do uszkodzenia krowy podczas próby wydobycia 
cielęcia. Nie wolno zbyt wcześnie przerywać pęcherzy 
płodowych, gdyż owocuje to niedostatecznym rozwar-
ciem szyjki macicy. Z drugiej strony, jeśli interwencja jest 
opóźniona, szansa na urodzenie żywego noworodka jest 
znacznie zmniejszona z powodu obrzęku dróg rodnych 
krowy oraz osłabienia cielęcia. 

Inaczej mówiąc, powinno się unikać nadmiernej in-
gerencji w akcję porodową u bydła, niemniej jednak za-
wsze lepiej jest zbadać dany przypadek za wcześnie niż za 
późno. Ze względu na to, że przechodzenie płodu przez 
kanał rodny rozpoczyna się na początku drugiego etapu 

 Rys. 1 – Schematyczne przedstawienie porodu u krowy – płód w przodo-
waniu główkowym 

 Rys. 2 – Schematyczne przedstawienie porodu u krowy – płód w przodo-
waniu pośladkowym
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porodu, kiedy to w sromie pojawia się worek owodniowy, 
to właśnie pojawienie się owodni i/lub nóżek cielęcia jest 
podstawowym punktem orientacyjnym w ocenie prze-
biegu wycielenia. Wyparcie noworodka powinno być 
zakończone w ciągu 2 godzin od ukazania się owodni 
w sromie. W związku z tym kontrolowanie stada co 2 
godziny pozwala zazwyczaj wychwycić samice z proble-
mami wycieleniowymi. Nie zawsze jest jednak możliwa 
tak częsta kontrola, i nierzadko ogranicza się ona do 
2-3-krotnego patrolowania stada w ciągu doby. Może 
to się jednak okazać niewystarczające – szczególnie 
w odniesieniu do jałówek. 

Generalnie rzecz biorąc, jeśli jałówka aktywnie prze 
przez ponad godzinę i nie notowane są żadne postę-
py, może być konieczna interwencja. W przypadku 
krowy wieloródki można przyjąć, że 30 minut ak-
tywnego porodu powinno skutkować dostrzegalnym 
postępem w porodzie. W praktyce bardzo użyteczna 
okazała się taktyka doglądania rodzącej samicy zwa-
na roboczo „postępem co godzinę”. Chodzi tu o to, 
że jeśli u danej krowy lub jałówki spodziewamy się 
fizjologicznego wycielenia, to powinniśmy widzieć 
co godzinę postępy w jego przebiegu. Przykładowo: 
worek owodniowy widoczny o 700, nóżki widoczne są 
do godziny 800, a cały poród zakończony do 900. Jeżeli 
brak jest takiego ciągu zdarzeń, należy zbadać samicę 
lub wezwać lekarza weterynarii. 

Czasami notujemy jednoznaczne i oczywiste sytuacje, 
kiedy ingerencja jest konieczna. „Klasycznym” przykła-
dem jest wystawanie ze sromu tylko jednej kończyny 
lub więcej niż dwóch kończyn. Innym przykładem mogą 
tu być objawy towarzyszące skrętowi macicy, kiedy to 
notuje się bezskuteczne parcia bez widocznych postę-
pów w akcji porodowej w postaci braku odchodzenia 
wód płodowych, braku obecności worka owodniowego 
lub części płodu w obrębie sromu. Jeśli urodzone (lub 
wydobyte) cielę jest małe, warto sprawdzić, czy nie ma 
ciąży bliźniaczej.

UWAGi DotycZące BADANiA RoDZąceJ sAMicy 
i koRekcJi NiePRAWiDłoWoŚci 

Pierwszym krokiem jest zbadanie krowy w celu 
sprawdzenia pozycji cielęcia i ustalenia, czy pomoc 
jest konieczna. Rodzaj położenia – główkowe czy po-
śladkowe – najłatwiej jest ocenić, kiedy badający może 
zidentyfikować głowę lub odwrotnie – ogon lub nasadę 
ogona. Czasami brak główki, co utrudnia rozpoznanie. 
Pomocne tu będą charakterystyczne różnice w budo-
wie dolnych odcinków kończyn przednich i tylnych. 
Chodzi tu o to, że w nóżce przedniej dwa pierwsze 
stawy (pęcinowy i nadgarstkowy) zginają się w tym 
samym kierunku, natomiast w nóżce tylnej – dwoma 
pierwszymi stawami są pęcinowy i skokowy, które zgi-
nają się w kierunkach przeciwnych. 

W przypadku, gdy kończyna jest zaparta (zgięta), 
należy ją wyprostować. Podobnie rzecz się ma z prze-
mieszczoną główka, którą przy pomocy ręki lub ręki 
i linki należy nakierować do miednicy. Generalnie ła-
twiej jest skorygować nieprawidłowości, jeśli krowa 

stoi. Jeśli krowa lub jałówka nie podniosą się, należy 
samice ustawić tak, aby nie leżała bezpośrednio na 
tej części cielęcia, która wymaga poprawy. Tak więc, 
jeśli przemieszczona głowa cielęcia jest zwrócona 
w kierunku prawego boku matki, zwierzę powinno 
leżeć na swym lewym boku, tak aby głowa cielęcia 
znajdowała się na górze. Zapewnia to więcej miejsca 
w macicy do manipulacji. 

Należy zachować ostrożność podczas zmiany pozy-
cji kończyn, aby uniknąć pęknięcia macicy. Często ko-
nieczne jest odpychanie płodu, zanim można będzie 
zmienić pozycję nieprawidłowo ułożonych kończyn. 
Próby odepchnięcia należy wykonywać między bóla-
mi porodowymi.

Żywotność cielęcia można określić poprzez wyczucie 
bicia serca płodu lub wyczucie pulsacji pępowiny. In-
nym sposobem jest wywołanie reakcji bólowej. Jeżeli 
naciśniemy na szparę międzyracicową, to żywy płód za-
reaguje cofaniem ściskanej nóżki. Przy martwym płodzie 
reakcji takiej nie będzie. 

WyDoByWANie (PociąGANie) PłoDU NA siłę
1. kwestie ogólne
Wydobywanie płodu ma miejsce u samicy stojącej lub 

leżącej. Leżące zwierzę powinno być ułożone płasko na 
bok z uniesionym wyżej zadem, co umożliwia maksymal-
ne wyzwolenie parć. 

Istnieją dwa warunki wstępne, aby móc wdrożyć wy-
dobywanie cielęcia przez kanał rodny. Po pierwsze: cią-
gnięcie za cielę powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy 
jego umiejscowienie względem matki jest normalne. Tak 
więc przed przystąpieniem do wyciągania płodu należy 
poprawić istniejące nieprawidłowe ułożenia – takie jak 
zaparcia (zgięcia) kończyn lub zawinięcia główki. Inaczej 
mówiąc – przed założeniem linek porodowych kończyny 
i główka (w przypadku przodowania główkowego) lub 
tylko kończyny (w przypadku przodowania pośladkowe-
go) muszą być wyprostowane. 

Po drugie: nie wolno wydobywać cielęcia, jeżeli 
podejrzewamy istnienie dysproporcji wielkościowych 
pomiędzy matką a płodem. Istnienie dużego płodu 
należy podejrzewać w przypadku znacznej wielkości 
przodujących kończyn (potrzebne tu jest jednak pew-
ne doświadczenie badającego), lub gdy cielę przylega 
ściśle do miednicy matki i trudno jest manewrować 
(wciskać) ręką dookoła płodu. Dla osób mniej do-
świadczonych przydatne może być tzw. pociąganie 
rozpoznawcze. Chodzi po prostu o to, że jeżeli przy 
omacywaniu płód jest w położeniu prostym główko-
wym, postawie górnej i normalnym ułożeniu (główka 
i kończyny wyprostowane) a osoba badającą może 
wyciągnąć pęciny na szerokość jednej dłoni poza srom 
– to jest dość duża szansa, że cielę może być wycią-
gnięte przez kanał rodny – fot. 5. 

Łańcuszki albo linki porodowe zakłada się powyżej 
stawu pęcinowego. Trzeba przy tym uważać, aby zało-
żona pętla nie obejmowała błon płodowych, ponieważ 
powstaje niebezpieczeństwo pęknięcia macicy podczas 
wyciągania płodu.
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Nigdy nie należy używać nadmiernej  
siły do   ciągnięcia cielęcia. w większości 
przypadków, jeżeli nie ma znaczących  

dysproporcji płodowo-matczynych,  
siła dwóch mężczyzn jest efektywna  

i bezpieczna w wydobywaniu  
płodu bydlęcego.

W przypadku używania mechanicznego wycielacza 
(retraktora) należy zachować szczególną ostrożność. 
Z drugiej strony czasami wydobycie płodu przy pomocy 
mechanicznego urządzenia jest najbardziej sensownym 
rozwiązaniem – fot. 6. 

Samo wydobywanie płodu powinno być prowadzone 
zgodnie z przebiegiem osi kierunkowej miednicy. Tak więc 
początkowo płód jest pociągany w kierunku ogona mat-
ki a następnie prosto do tyłu. Gdy główka i barki przejdą 
przez miednicę kierunek pociągania płodu nachyla się ku 
tylnym nogom rodzącej samicy. W ten sposób cielę prze-
chodzi przez kanał rodny „po łuku”. Ciągniecie płodu należy 
zsynchronizować z bólami partymi samicy. Brutalne wy-
dobywanie (szarpanie) owocuje zawsze groźnymi urazami. 

Przy wydobywaniu dużego płodu, kiedy zachodzi 
obawa rozerwania krocza – można je przyciskać płaską 
dłonią do wydobywanego płodu – co uchronić może 
przed pęknięciem. 

Jeśli kanał rodny jest wyschnięty, należy nasmarować 
sierść cielęcia smalcem, olejem roślinnym lub gotowym 
(handlowym) środkiem (żelem) polepszającym poślizg. 
Co ciekawe, zwykły smalec przywiera do sierści dłu-
żej niż drogie żele, które można kupić jako „położnicze 
środki nawilżające”. 

Interwencja położnicza nie może być zbyt długa. Jeśli 
wyraźny postęp nie jest widoczny w ciągu 10 lub 20 mi-
nut, należy zatelefonować do lekarza weterynarii. Utrata 
czasu oznacza nie tylko utratę poślizgu w kanale rodnym, 
ale także obrzęk pochwy (a więc mniejszą przestrzeń do 
wyparcia lub wyciagnięcia płodu), jak również wyczerpa-
nie rodzącej samicy oraz zmniejszoną żywotność cielęcia. 

2. Uwagi na temat wydobywania płodu w przodo-
waniu główkowym

Przed samym wyciąganiem należy wprowadzić cielę 
do kanału rodnego. W przypadku przodowania główko-
wego (ponad 90% porodów), najpierw należy zająć się 
głową płodu. Jeśli jest ona cofnięta, należy ją całkowicie 
wprowadzić do miednicy. W razie potrzeby można za-
łożyć cienką linkę lub łańcuszek wokół głowy. Nigdy nie 
należy umieszczać liny lub łańcucha wyłącznie na dolnej 
szczęce (żuchwie), ponieważ ciągnięcie za nią spowo-
duje poważne urazy. Następnie chwytając w dłoń koń-
cówki kończyn – nóżki są podnoszone (wprowadzane) 
do miednicy. Zapobiega to rozerwaniu przez czubki racic 
ściany macicy przy pociąganiu. 

W celu zmniejszenia objętości klatki piersiowej w sto-
sunku do średnicy miednicy należy pociągać naprze-
miennie – każdą nóżkę z osobna. Gdy oba łokcie płodu 

znajdą się w jamie miednicznej można pociągać za obie 
kończyny równocześnie.

Jeżeli wydobycie zadu cielęcia nastręcza trudności, tu-
łów płodu należy chwycić i obrócić pod kątem około 45 
stopni. Poród jest wtedy wykonywany z cielęciem do po-
łowy obróconym na bok. Pozwala to na łatwiejsze przej-
ście cielęcia z dobrze rozwiniętymi stawami kolanowymi. 

Czasami jednak cielę tak się zaklinuje swymi biodrami 
o miednicę matki, że konieczne jest bardziej zdecydowane 
działanie. Najpierw należy jednak nałożyć środek pośli-
zgowy do kanału rodnego – i rozsmarować wokół bioder 
cielaka. Następie podejmuje się próbę przekręcenia płodu 
na bok. W tym celu osoba udzielająca pomocy wywiera 
delikatny nacisk na płód, a pomocnicy mogą zacząć po-
ciąganie. Jeśli krowa stoi, cielę jest pociągane w dół, nato-
miast gdy leży, płód jest pociągany przez tylne nogi matki 
w kierunku jej brzucha. Jeśli to możliwe, tylnia noga krowy 
jest unoszona pionowo w powietrze, aby obrócić samicę 
na plecy, jednocześnie przyciągając cielę do jej brzucha. 
Ten obrót często zmienia pozycję płodu względem matki 
i pozwala cielęciu na przesuwanie się przez kanał rodny. 
Należy przy tym uważać, aby się nie dać kopnąć. 

Powyższe problemy wynikają ze specyficznych cech 
budowy anatomicznej. Miednica rodzącej samicy ma 
owalny otwór, którego największy wymiar to oś piono-
wa, a mniejszy wymiar to szerokość w poziomie. U ro-
dzącego się cielęcia natomiast oś pozioma na wysokości 
bioder jest większa. Dlatego też obrócenie go o około 
90 stopni – tak aby najszersza część bioder pasowała 
do największego wymiaru otworu miednicy – umożliwi 
wydobycie płodu. Jest to zilustrowane na rys. 3. 

3. Uwagi na temat wydobywania płodu w przodowa-
niu pośladkowym

Pomimo tego, że cielęta urodzone w położeniu po-
śladkowym często rodzą się pomyślnie, ryzyko powikłań 
(w tym śmierci) jest znacznie większe niż w przypadku 
położenia główkowego. Wynika to z kilku kwestii.

Po pierwsze: cielę przodujące pośladkami nie sty-
muluje rozszerzania kanału rodnego tak skutecznie, jak 
w przypadku przodowania główkowego – przy którym 
ciało płodu układa się w korzystny stożkowaty kształt. 

Po drugie: płyny płodowe nie odpływają tak dobrze jak 
przy położeniu główkowym.

Po trzecie wreszcie: główka jest jedną z ostatnich części 
opuszczających kanał rodny, a pępowina, która dostarcza 

 Rys. 3 – Schematyczne przedstawienie zaparcia bioder cielęcia (kolor 
brązowy) o miednicę matki: A – stan utrudniający lub uniemożliwiający 
przejście bioder cielęcia przez obręcz miedniczną rodzącej samicy, B – stan 
po dokonaniu rotacji płodu o ok. 90 stopni
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przecież cielęciu tlen, pęka szybciej. Tak więc cielę może 
zaczerpnąć oddech, kiedy jego główka tkwi jeszcze w pły-
nie owodniowym – to zaś grozi uduszeniem w wyniku 
zachłyśnięcia się. W związku z tym, jeśli płód znajduje się 
w położeniu pośladkowym, należy go wydobyć w ciągu 
1-2 minut po przejściu miednicy cielęcia przez miednicę 
krowy. W przeciwnym razie należy się poważnie liczyć ze 
śmiercią noworodka. 

Analogicznie jak w przypadku przodowania głów-
kowego, przy przechodzeniu bioder przez miednicę 
korzystne jest pociąganie naprzemienne za kończyny. 
Podczas wydobywania cielęcia uważamy, aby jego ogon 
nie przemieścił się do tyłu nad udem, ponieważ może 
uszkodzić sklepienie pochwy. Dlatego też warto upew-
nić się, że ogon znajduje się między nogami, kładąc rękę 
na jego czubku, gdy cielak wchodzi do jamy miednicy.

4. kwestia bliźniąt
Jeśli bliźniaki wchodzą do pochwy pojedynczo, pomoc 

porodowa nie jest wielkim wyzwaniem. Jednak czasami 
bliźnięta rodzą się równocześnie i blokują kanał rodny. 
W większości przypadków jeden przoduje głową, a drugi 
pośladkami. Zazwyczaj wyciąga się płód będący bliżej sro-
mu. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, najpierw wydo-
bywany jest cielak przodujący pośladkami, po uprzednim 
odepchnięciu drugiego bliźniaka daleko w głąb macicy. 
Wywiązujemy linkami porodowymi każdą kończynę osob-
no i łączymy te linki w parę – dla każdego bliźniaka. 

Należy się jednak wcześniej upewnić się, że obie koń-
czyny – za które zamierzamy pociągnąć – należą do tego 
samego cielęcia. Aby to zrobić, dotykamy wzdłuż każdej 
kończyny do miejsca, w którym łączy się ona z tułowiem 
i dalej wzdłuż tułowia do przeciwnej kończyny. Jeśli jed-
no lub oba bliźnięta mają nieprawidłowe ułożenie, przed 
przystąpieniem do porodu korygujemy analogicznie, jak 
przy porodzie płodu pojedynczego. Zaletą płodów bliź-
niaczych są ich niewielkie rozmiary, co ułatwia manipu-
lacje i wydobycie. Pamiętać zawsze należy, że obecność 
więcej niż dwóch kończyn w kanale rodnym może być 
związane nie tylko z ciążą mnogą, ale także z potworko-
watością (zroślaki lub mnogokończynowce). 

PielęGNAcJA MAtki i NoWoRoDkA Po PoRoDZie 
Wszystkie cielęta powinny otrzymać siarę w ciągu 

pierwszych 2–6 godzin życia. Większość zdrowych, ener-
gicznych cieląt będzie ssać w tym czasie swą matkę, ale 
słabsze noworodki będą musiały być wspomagane lub 
karmione ręcznie, aby zapewnić odpowiednie spożycie 
siary. Każde cielę powinno otrzymać od 5 do 6 procent 
masy ciała z siary podczas pierwszych 24 godzin życia.

Należy upewnić się, że krowa i cielę są zdrowe, wyko-
nując następujące czynności: 
• oczyścić nozdrza cielęcia z jakiegokolwiek płynu, śluz 

w płucach cielęcia powinien wypłynąć i cielę powin-
no zacząć oddychać, niejednokrotnie praktykuje się 
unoszenie cieląt za tylne nóżki co ułatwia udrożnienie 
dróg oddechowych; 

• osuszyć cielę, aby nie zmarzło;
• zanurzyć pępek cielęcia (pępek) w jodzie, aby zabić 

wszelkie zarazki;

• umyć wymię krowy i wydoić krowę;
• zapewnić dużo ściółki, aby wymiona krowy były czyste;
• monitorować cielę, aby upewnić się, że ssie matkę 

i otrzymuje siarę;
• dać krowie świeżą wodę i paszę;
• upewnić się, że krowa może wstać i nie ma uszkodzeń 

wynikłych z porodu. 

Uwaga: niektóre wycielone jałówki nie mają odpowied-
niej siary lub nie pozwalają cielętom na ssanie, dlatego 
noworodkom tym należy poświęcić szczególną uwagę. 
Pojemniki lub butle przechowywanej zamrożonej siary od 
innych matek zapewniają dobre zabezpieczenie w takich 
przypadkach. Zamrożoną siarę można szybko rozmrozić 
i podać butelką do karmienia lub sondą żołądkową.

 
W jakich sytuacjach wzywać lekarza weterynarii? 
• Jeżeli przed porodem widać dużo krwi w wydzieli-

nie z pochwy. 
• Jeżeli wyczuwalny jest tylko ogon – co oznacza, że 

cielę jest w położeniu pośladkowym z obustronnym 
zaparciem w stawach biodrowych, przy czym moż-
liwe są bliźniaki.

• Jeżeli wydzielina z pochwy ma nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli ciało płodu przylega ściśle do miednicy matki 

i nie jest możliwe w miarę łatwe poruszanie (prze-
chodzenie) dookoła barków płodu (przy przodowa-
niu główkowym) lub dookoła jego nóżek tylnych 
(w przypadku przodowania pośladkowego).

• Jeżeli głowa nie jest wklinowana przez szyjkę do 
pochwy, a przednie nóżki nie leżą obok siebie w po-
chwie lub w sromie, ale są skrzyżowane.

• Jeżeli krowa ma skręt macicy, na co wskazują spiral-
ne fałdy w pochwie, lub nieefektywne parcia trwa-
jące dłuższy czas.

• Jeśli po kilku minutach manipulacji nie można zmie-
nić ułożenia cielęcia.

To, czy należy wezwać lekarza weterynarii, zależy od 
doświadczenia hodowcy. Nie tylko ważna jest wiedza, 
jak udzielić pomocy, ale także wiedza, kiedy pomóc. Nie-
którzy właściciele tolerują większe trudności z ociele-
niem niż inni, ponieważ mają czas, wiedzę i inne zasoby 
potrzebne do zapewnienia wysokiego wskaźnika prze-
żywalności cieląt. Hodowcy z mniejszym doświadcze-
niem, muszą przywiązywać większą wagę do łatwości 
wycielenia i oni także częściej będą korzystać z pomocy 
lekarsko-weterynaryjnej. 

PoDsUMoWANie 
Celem niniejszego artykułu nie był szczegółowy opis 

wycielenia oraz przyczyn nieprawidłowości porodo-
wych. W zamyśle autora ma on przede wszystkim do-
starczać praktycznych wskazówek dla osób dozorują-
cych porody u bydła mięsnego. 

Uwaga: zapobieganie komplikacjom porodowym będzie 
omówione w jednej z dalszych części niniejszego cyklu.
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zNaCzENiE 
PRoFiLaKtyKi oGÓLNEj 
w oCHRoNiE zDRowia 
zwiERzĄt prof. dr hab. karol kotowski,

ewa kotowska

Profilaktyka ogólna, nazywana także nieswoistą, posiada duże znaczenie w zapobieganiu 
zakaźnym, inwazyjnym i niezakaźnym chorobom zwierząt gospodarskich. Polega ona między 
innymi na przestrzeganiu norm zoohigienicznych i wymogów sanitarnych, dotyczących 
pomieszczeń, żywienia oraz pielęgnacji zwierząt.

Profilaktykę ogólną należy realizować głównie po-
przez nieprzerwane utrzymywanie w ustalonych 
normach i przedziałach wszystkich parametrów 

pomieszczeń dla zwierząt. Podkreślić należy, że w za-
pobieganiu chorobom bardzo istotne znaczenie ma 
żywienie. Należy przestrzegać stosowania w żywieniu 
wyłącznie pasz nieszkodliwych i biologicznie pełno-
wartościowych, a także dobrze zbilansowanych pod 
względem energetyczno-białkowym oraz zapewnieniu 
substancji mineralnych i witamin.

Ważnym elementem jest odkażanie pomieszczeń pro-
dukcyjnych, dróg wewnętrznych, a zwłaszcza dróg pro-
wadzących do obiektów inwentarskich. Bardzo ważnym 
jest obecność mat dezynfekcyjnych dla ludzi, przed ich 
wejściem do poszczególnych budynków. Duże znacze-
nie ma sprawne i systematyczne usuwanie odchodów 
zwierzęcych w pomieszczeniach.

Szczególne znaczenie ma szybka izolacja zwierząt 
chorych od zdrowych w stadzie. Bardzo ważnym jest 
przeprowadzenie walki z gryzoniami (deratyzacja) w po-
mieszczeniach inwentarskich i wokół nich.

Istotną czynnością jest okresowe dokonywanie przez 
nadzorującego lekarza weterynarii oceny stanu zdrowia 
stada w oparciu o regularne badania laboratoryjne krwi, 
kału itp. Ważna jest obserwacja zwierząt przez nadzo-
rującego lekarza weterynarii ich stanu zdrowia, a także 
wyników sekcji padłych zwierząt oraz prowadzonych 
badań poubojowych z konieczności. Nie bez znaczenia 
jest analiza wskaźników produkcyjnych.

Do profilaktyki ogólnej należy także ograniczenie źró-
deł zakupu zwierząt, zwłaszcza zarodowych na repro-
dukcję stada. Miejsca zakupu zwierząt powinny być stałe 
i dobrze znane. Nie można zapominać o obowiązkowej 

kwarantannie i aklimatyzacji wszystkich nowych zwie-
rząt wprowadzanych do pomieszczeń inwentarskich.

BeZZAkAŹNy WycHóW ZWieRZąt
Wydaje się zasadną informacja, że już dawno temu 

prowadzono profilaktykę nieswoistą u różnych gatun-
ków zwierząt. Od dawna próbowano uzyskać zwierzę-
ta pozbawione flory bakteryjnej jelit. Już w 1896 roku 
czyniono zabiegi profilaktyczne, bowiem w Niemczech 
uzyskano świnki morskie wolne od bakterii. Również 
w Polsce w 1937 roku uzyskano bezbakteryjne kurczęta.

Zagadnieniem uzyskiwania zwierząt wolnych od drob-
noustrojów zajęła się gnotobiotyka (z greckiego gnoto 
– znany). Zwierzęta wolne od drobnoustrojów określa-
ne są jako zwierzęta gnotobiotyczne, natomiast osob-
niki wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych, jako 
zwierzęta SPF (specycific pathogen free animals). Zwie-
rzęta te uzyskuje się za pomocą cesarskiego cięcia lub 
wydobycia z jamy brzusznej podwiązanej macicy razem 
z płodami. Można je uzyskać także podczas normalnego 
porodu. Wymagane jest wówczas środowisko jałowe, 
gdzie odbywa się poród.

Obecnie uzyskiwanie zwierząt wolnych od zarazków 
znalazło szerokie zastosowanie w chowie i hodowli 
świń. Z powodzeniem jest stosowane w wielu kra-
jach, np. USA, Anglii, Danii czy Japonii. W niektórych 
krajach wychów ten jest tak rozpowszechniony, że 
prawie wszystkie świnie w chowie przemysłowym po-
chodzą z ferm SPF. Ekonomiczne korzyści z bezbak-
teryjnego chowu zwierząt są bezsporne, zwłaszcza, 
kiedy zakaźna choroba przebiega przewlekle. W ten 
sposób można zmniejszyć odsetek padnięć zwierząt 
i lepsze wykorzystanie paszy. 
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 Sprzęt i ubiór do dezynfekcji

 Lampy owadobójcze

 Pułapka żywołowna na szczura z przynętą

 Natryskowa dezynfekcja ścian

 Kleszcze są groźnie i dla zwierząt i dla ludzi (ciekawostka: poprzez wypicie 
krwi potrafią nawet 300-krotnie powiększyć swój rozmiar)

 Pułapki na szczury najlepiej umieszczać na ich szlakach, czyli przy samym 
murze budynku
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Fot. archiwum miesięcznika „Bydło”

DeRAtyZAcJA
Do profilaktyki ogólnej należy zaliczyć także walkę 

z gryzoniami. W wielu fermach jest to bardzo ważne 
zadanie dla producentów i hodowców zwierząt. W ten 
sposób możemy poprawić efekty ekonomiczne produk-
cji. Deratyzacja jest ważnym elementem w zwalczaniu 
chorób zakaźnych i inwazyjnych. Gryzonie są biernymi 
nosicielami oraz siewcami wielu zarazków patogennych 
dla zwierząt oraz ludzi. Szczególnie niebezpieczne są, 
kiedy dotyczy to przenoszenia salmonelozy, listeriozy, 
brucelozy i leptospirozy. Gryzonie zanieczyszczają pa-
szę i wodę oraz środowisko moczem i kałem, zawiera-
jącym bakterie patogenne. Przenoszą również oocyty 
kokcydiów, jaja robaków pasożytniczych, a także grzy-
by, bakterie i wirusy.

Nie bez znaczenia jest także fakt zjadania paszy prze-
znaczonej dla zwierząt. Jeden szczur może zjeść w ciągu 
roku około 20 kg zboża.

Skuteczną walkę z gryzoniami można przeprowa-
dzić środkami chemicznymi. Na rynku krajowym jest 
dostępna szeroka gama środków do zwalczania gry-
zoni. Znaną od dawna trucizną w zwalczaniu gryzoni 
był fosforek cynku. Działa on gwałtownie, powodu-
jąc zaburzenia w układzie krwionośnym i nerwowym. 
Szczury po zjedzeniu trutki giną w ciągu 24 godzin. 
Należy jednak bardzo uważać przy stosowaniu tego 
specyfiku, aby uniknąć zatruć człowieka i zwierząt 
domowych, wskutek nieumiejętnego i bez zachowa-
nia ostrożności wykładania czy rozsypywania trutek. 
Fosforek cynku można dodawać do różnych przynęt. 
Najczęściej stosuje się go pod postacią skażonych zia-
ren zbóż, np. pszenicy.

DeZyNsekcJA
Stawonogi także są określane jako przenosiciele bio-

logiczni – mogą przenosić zarazki na duże odległości. 
W krajowych warunkach szczególną uwagę należy zwró-
cić na muchy jako przenosicieli mechanicznych. Zarów-
no mucha domowa, jak i bolimuszka, przenoszą nie tylko 
bakterie, ale również wirusy, grzyby, a nawet oocysty 
kokcydiów i jaja robaków pasożytniczych. Przenoszone 
są wirusy niedokrwistości zakaźnej koni, włoskowce ró-
życy świń, listerie, salmonelle i inne zarazki.

Zarazki przenoszone są często także przez komary. 
Stanowią one źródło zakażeń tularemią, myksomatozą 
oraz niedokrwistością zakaźną koni. Bardzo niebezpiecz-
ne są w przenoszeni tularemii. W organizmie komara 
pałeczka tularemii może przeżyć 23-50 dni, a także się 
namnażać i wydalać z kałem. Komary przenoszą tulare-
mię na gryzonie, jak i z gryzoni na człowieka lub zwie-
rzęta i odwrotnie.

Przenosicielami są również kleszcze, takich bakterii 
jak: salmonelle, brucelle, pałeczki tularemii, riketsje, wi-
rusy kleszczowego zapalenia mózgu u ludzi czy pier-
wotniaki. W Polsce wykryto wiele gatunków kleszczy, 
ale najczęściej występuje kleszcz pospolity (Ixodes ri-
cinus). Kleszcz ten atakuje także człowieka przenosząc 
wirusy neurotropowe oraz pałeczkę tularemii. Dodać 
należy, że kleszcze mogą się obywać bez ssania krwi 

wskutek braku żywiciela nawet przez kilka lat; są waż-
nym czynnikiem epizootiologicznym i epidemiologicz-
nym. Walka z kleszczami jest trudna, gdyż mogą prze-
bywać na dużych połaciach kraju. Wiadomym jest, że 
żyją one głównie na terenach wilgotnych i zaciemnio-
nych; należy zatem unikać wypasu zwierząt na takich 
terenach. Do niszczenia kleszczy na zwierzętach używa 
się preparatów insektobójczych. Najczęściej stosowane 
w Polsce są środki fosforoorganiczne; wykorzystuje się 
także karbaminiany. Wiele prac poświęcono stosowa-
niu insektycydów w paszy dla zwierząt gospodarskich. 
Nie znalazły one jednak praktycznego zastosowania, 
stąd trwają prace nad bardziej aktywnymi i mniej tok-
sycznymi preparatami.

oDkAżANie
Odkażanie ma na celu niszczenie drobnoustrojów 

znajdujących się w danym środowisku. W zależności od 
stopnia ich zniszczenia wyróżnia się: sanityzację, to jest 
usunięcie, a nie zabicie drobnoustrojów. Zabieg sanity-
zacji wykonuje się poprzez mycie, płukanie z dodatkiem 
detergentów.

Dzięki dezynfekcji poprzez sterylizację zniszczone 
zostają nie tylko formy wegetatywne, ale również prze-
trwalnikowe (zarodniki) drobnoustrojów. W zależności 
od celu i okresu wykonywania odkażania wyróżnia się 
odkażanie zapobiegawcze, bieżące i końcowe.

Odkażanie zapobiegawcze wykonuje się w miej-
scach zarówno okresowego, jak i stałego przebywania 
zwierząt. Dotyczy to także m.in. placów skupu zwie-
rząt, czy ich wybiegów. Odkażanie to wykonuje się 
zawsze przed wprowadzeniem zwierząt do pomiesz-
czeń, jak również po ich opuszczeniu. Stosuje się je 
w zależności od sytuacji. Zapobiegawczo odkaża się 
wodę do picia, wybiegi itp.

Odkażanie bieżące wykonuje się w czasie istnienia 
choroby, a jego celem jest zniszczenie zarazków wyda-
lanych przez chore zwierzęta.

Odkażanie końcowe wykonuje się po wygaśnięciu 
choroby. Powinno się wykonywać poprzez gruntow-
ne umycie pomieszczeń i odkażanie dostępnymi środ-
kami skutecznymi na patogen wywołujący chorobę. 
Obecnie zalecaną formą odkażania jest metoda w po-
staci aerogennej przy użyciu formaliny. Taki sposób 
jest znacznie skuteczniejszy od zwykłego polewania 
tym preparatem.

PoDsUMoWANie
Należy powiedzieć, że przestrzeganie zasad profilak-

tyki ogólnej może wyraźnie poprawić stan zdrowotny 
zwierząt oraz efekty produkcyjne. Do tego celu służą 
odpowiednie środki dostępne na rynku krajowym. Ich 
producenci zapewniają coraz to nowe preparaty, bar-
dziej skuteczne i nieszkodliwe dla środowiska zwierząt 
oraz człowieka. Producenci tych preparatów dokładnie 
informują o ich sposobie zastosowania i ich działaniu 
w organizmie. Warto w tej sprawie skonsultować się z le-
karzem weterynarii, znającym nie tylko konkretną fermę, 
ale sytuację zdrowotną w danym rejonie.
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Powszechnie przyjmuje się, że sezon pastwiskowy 
dla bydła mięsnego trwa od wiosny do jesieni. Aby 
jednak pastwisko spełniało swoją rolę, czyli mogło 
być bezpiecznym środowiskiem bytowania, nie 
zagrażającym zdrowiu zwierząt i zapewniającym 
wysoki poziom dobrostanu, należy przygotować  
do tego celu zarówno miejsce, jak i zwierzęta.

dr inż. katarzyna Jankowska
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w OlsztyniePRoFiLaKtyKa 

zaGRoŻEń zDRowotNyCH 
ByDŁa mięSNEGo  
Na PaStwiSKU
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Wypas pastwiskowy bydła posiada wiele za-
let, między innymi dostarcza wartościowego 
pożywienia, wpływa pozytywnie na wszelkie 

przemiany metaboliczne, podnosząc tym samym po-
ziom odporności organizmu, wywiera duży wpływ na 
długość okresu użytkowania i wydajność zwierząt, ale 
przede wszystkim nie generuje kosztów utrzymania. Jest 
dobrą, wręcz niezastąpioną alternatywą dla hodowcy. 

PRZeGląD i PRZyGotoWANie PAstWiskA
Dobrze przygotowane pastwisko musi opierać się na 

wcześniejszym, dokładnym przeglądzie jego powierzchni:
• stanu (jakości i różnorodności) runi pastwiskowej, 

umożliwiającego racjonalny wypas i zaspokojenie 
potrzeb pokarmowych zwierząt bez szkody dla ro-
ślinności,

• przedmiotów, które zostały tam umieszczone, np. 
poideł, paśników, ogrodzeń,

• schronień przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi – zwierzętom na pastwisku trzeba zapew-
nić miejsce, które będzie chronić je przed nadmiarem 
słońca, wiatrem oraz deszczem; dobrze, jeśli na pa-
stwisku znajdują się naturalne zacienienia, tworzone 
przez kępy krzewów bądź drzewa. 

Decyzja wypasu w danym miejscu nie polega jednak 
tylko na przeglądzie jakości runi, lecz także na przeana-
lizowaniu położenia pastwiska, czyli jego odległości od 
dróg publicznych oraz od budynków inwentarskich, aby 
wypas bydła był efektywny. Zdarzają się jednak również 
pastwiska w dużej odległości od obory, a wówczas bydło 
musi być przewiezione na miejsce pastwiskowania spe-
cjalnym do tego celu środkiem transportu. Podczas prze-
pędzania bydła należy zachować wzmożoną ostrożność. 
Liczba zwierząt przepędzanych musi być dostosowana 
do szerokości bramy wyjściowej z gospodarstwa, drogi 
przepędu, jak również bramy wpustowej na pastwisko.

Kolejnym krokiem przeglądu pastwiska jest spraw-
dzenie wilgotności naturalnej, zasobności warstwy gle-
botwórczej oraz zawartości mikro- i makroelementów. 
Spasanie pastwisk nadmiernie uwilgotnionych, położo-
nych na glebach mineralnych powoduje silne ugniatanie 
warstwy darniowej, natomiast na glebach organicznych 
powoduje dziurawienie darni, uszkodzenie roślinności.

warto pamiętać, że o wartości pokarmowej  
runi pastwiskowej decyduje zawartość  
energii, białka i włókna oraz strawność  

masy organicznej, która zależy od stadium  
rozwoju roślin oraz stopnia zdrewnienia  

ścian komórkowych roślin. młoda ruń 
charakteryzuje się wyższą strawnością  

masy organicznej i wartością pokarmową 
w porównaniu do starego porostu.  

Najlepiej wypasać ruń od końca strzelania 
w źdźbło do początku kłoszenia.

Zdarza się, że zbyt duża obsada zwierząt (generują-
cych spore ilości odchodów oraz ugniatanie gleby) może 
wywierać negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Przygotowując pastwisko do bytowania zwierząt nale-
ży także pamiętać o przeglądzie i naprawie ogrodzenia, 
które musi być na tyle solidne, aby w jak największym 
stopniu ograniczyć dostęp dzikich zwierząt (również 
wałęsających się psów). Materiały użyte do wykonania 
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ogrodzenia, powinny stanowić solidną ochronę, jednak 
nie zagrażać zdrowiu i życiu zwierząt. Aby pastwisko 
było w pełni przygotowane do sezonu nie należy zapo-
minać również o zabiegach pielęgnacyjnych w postaci 
wykaszania niedojadów, rozgarniania łajniaków, nawo-
żenia, wykonania podsiewów oraz nawadnianiu.

ZABieGi PielęGNAcyJNe ZWieRZąt
Okres wczesno-wiosenny jest dla bydła mięsnego mo-

mentem rozpoczęcia sezonu pastwiskowego. Podobnie 
jak pastwisko, tak i zwierzęta muszą zostać poddane 
monitoringowi. Bezwzględnie należy sprawdzić obec-
ność kolczyków w uszach i uzupełnić braki. Szczególną 
jednak uwagę należy zwrócić na kończyny, głównie stan 
racic. W razie potrzeby należy przeprowadzić korekcję 
racic, co powinno nastąpić na około dwa tygodnie przed 
wypuszczeniem zwierząt na pastwisko. Chodzenie bo-
wiem po pastwisku kulejących zwierząt potęguje ból 
kończyn, wprowadza duży dyskomfort, a tym samym 
zaburza dobrostan. Dlatego też niezbędna jest obser-
wacja stada, która pozwoli na szybkie zastosowanie le-
czenia. Najlepszą jednak metodą, aby w bardzo dużym 

stopniu ograniczyć wcześniej kulawizny, jest regularnie 
wykonywana korekta racic. Pozwala ona na szybkie wy-
krywanie wielu zmian patologicznych. Zdrowe kończyny, 
to równomierny rozkład masy i nacisku pomiędzy racica-
mi, swobodne bezbolesne poruszanie się zwierząt. Nie 
należy zapominać o przeglądzie rogów i w razie potrzeby 
zastosowaniu zabiegów pielęgnacyjnych. Zabieg podci-
nania rogów najlepiej wykonać na przełomie stycznia 
i lutego, zanim pojawią się muchy. W późniejszych ter-
minach pielęgnacji rogów muchy wykorzystują miejsce 
i składają jaja na świeżych ranach. Rogate zwierzęta są 
dużym zagrożeniem zarówno dla innych zwierząt, jak 
i dla ludzi obsługujących stado.

Kolejnym ważnym działaniem przed wypasem bydła 
mięsnego na pastwisku jest eliminacja endopasożytów. 
Ich obecność przyczynia się bowiem do zaburzeń pro-
cesów fizjologicznych na różnych poziomach przemian 
metabolicznych, powoduje spadek masy ciała, a tym 
samym wpływa na obniżenie wydajności poubojowej. 
Liczne obserwacje dowiodły, że najlepszym rozwiąza-
niem jest odrobaczanie bydła dwa razy w ciągu roku. Po 
raz pierwszy odrobaczanie przeprowadza się na około  

 Wesz

 Wszawica  Wszoł
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2 tygodnie przed wyprowadzeniem zwierząt na pastwi-
sko. Taki termin pozwoli na eliminację wszystkich postaci 
inwazyjnych endopasożytów (jaja, larwy, formy dojrzałe). 
Dzięki takiemu działaniu w bardzo dużym stopniu zapo-
biegniemy zakażeniu pastwiska. Drugi raz zwierzęta po-
winny być odrobaczone po przeprowadzeniu z pastwi-
ska do obory, a po 14 dniach od terminu odrobaczania 
zwierząt powinien zostać wywieziony obornik. 

Endopasożytami najczęściej występującymi u bydła są 
nicienie żołądkowo-jelitowe (rodzina Trichostrongylidae), 
nicienie płucne (Dictyocaulus viviparus), tasiemce (Mo-
niezia expansa, Moniezia benedeni), przywry (Paramphi-
stomum cervi, Paramphistomum ichikawai). Inwazja endo-
pasożytów doprowadza do licznych chorób (parazytoz), 
a te z kolei powodują ogromne straty produkcyjne. Do 
najgroźniejszych chorób pasożytniczych bydła zalicza-
na jest choroba motylicza wywoływana przez obecność 
przywry – motylicy wątrobowej.

Bydło, mimo iż pastwisko powinno być oazą spokoju, 
niestety, nie może spokojnie wypasać się, z uwagi na po-
jawienie się w ich otoczeniu ektopasożytów – owadów, 
które nie tylko wprowadzają niepokój, lecz także mogą 
być przyczyną wielu chorób. 

ektoPAsożyty oBecNe NA PAstWiskU 
1. Giez bydlęcy duży, bydleń (Hypoderma bovis) 

Giez bydlęcy jest powszechnie mylony z bąkiem by-
dlęcym, którego samice odżywiają się krwią i atakują 
również człowieka (czasami larwy mogą również roz-
wijać się u innych gatunków zwierząt, np. zebu, bawo-
ła, owcy, kozy, konia, osła, a nawet u człowieka). Wy-
wołują one schorzenie bydła noszące nazwę gzawicy, 
inaczej hypodermatozy. Wędrujące w ciele żywiciela 
larwy gzów uszkadzają mechanicznie i chemicznie jego 
tkanki, wyzwalając procesy zapalne o różnym nasileniu 
(wydzieliny i wydaliny larw są substancjami bardzo tok-
sycznymi). Wynikiem ich działania są przede wszystkim 
poważne zaburzenia w przemianie materii, prowadzące 
do zahamowania rozwoju młodych zwierząt, a także 
znaczne obniżenie wydajności mlecznej. Cykl rozwo-
jowy larw odbywa się w czasie wielomiesięcznej wę-
drówki w ciele żywiciela.

2. Świerzbowiec pęcinowy (Chorioptes bovis)
Obecność pasożyta objawia się bardzo znacznym 

łuszczeniem się naskórka. W miarę nasilania się pro-
cesu chorobowego na powierzchni skóry pojawiają 
się strupy. Skóra staje się mniej elastyczna i bardziej 
twarda. Świerzbowiec pęcinowy (roztocze o wielkości 
0,3-0,4 mm, o długich, mocnych odnóżach) żyje na po-
wierzchni skóry dolnych części kończyn, także na ogo-
nie, udach, wymieniu, grzbiecie i żywi się złuszczonym 
naskórkiem wywołując miejscowe, przewlekłe scho-
rzenie skóry. Atakuje głównie przeżuwacze, ale także 
konie i króliki. Obecność tych roztoczy drażni skórę 
powodując świąd, niepokojąc tym samym zwierzęta. 
Aby nie rozprzestrzeniać choroby w stadzie bydła, na-
leży wcześniej, jeszcze przed okresem pastwiskowym, 
odizolować chore zwierzęta i podjąć leczenie.

3. Wesz bydlęca (Haematopinus eurysternus)
Wywołuje chorobę pasożytniczą zwaną wszawicą. 

Składane jaja (tzw. gnidy o gruszkowatym lub beczuł-
kowatym kształcie) przyklejają się do sierści. Po 8-10 
dniach z jaj wykluwają się larwy, które odżywiają się 
krwią żywiciela, a po 2-3 tygodniach osiągają dojrza-
łość płciową. Cykl rozwojowy wszy bydlęcej trwa około 
1 miesiąca. Wszy na żywicielu żyją około 2 miesięcy, 
poza nim do 2 tygodni. Typowym objawem obecności 
pasożyta jest intensywny świąd, zmuszający zwierzęta 
do drapania się i czochrania. W odróżnieniu od świerzbu 
brak jest na ogół widocznych na ciele strupów.

4. Muchy (Musca) 
W ich rozwoju wyróżnia się następujące stadia: jajo, 

larwa, poczwarka i osobnik dorosły. Muchy składają 
drobne jaja na wilgotny obornik, śmieci, odpady kuchen-
ne, na kał, w gnojowicę świń, w odchody drobiu i innych 
zwierząt domowych. Larwy wylęgają się po upływie 24 
godzin, pobierając płynny pokarm, osiągają długość na-
wet do 15 mm. W czasie rozwoju wydłużają się (2–12 
mm), trzykrotnie liniejąc. Po przepoczwarzeniu, trwają-
cym około 10 dni, wylegają się dorosłe owady, które 

 Cykl rozwojowy gza

 Stadia larwalne gza
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po kilku minutach są gotowe do lotu. Przy sprzyjającej 
pogodzie (ciepłej i wilgotnej) mogą lęgnąć się dwa, a na-
wet trzy pokolenia much miesięcznie. Przechodzą one 
przeobrażenie zupełne. Pośród gatunków wszędobyl-
skich wyróżnia się: muchę domową (Musca domestica) 
– bytująca na pożywieniu, śmieciach, padlinie i kale (nie 
ssie krwi zwierząt), plujkę pospolitą (Calliphora vicina) 
– bytująca podobnie jak mucha domowa, bolimuszkę 
kleparkę (Stomoxys calcitrans) – żerująca na krwi ssaków, 
jest żywicielem pośrednim niektórych tasiemców (Cho-
anotaenia infundibulum, Davainea cesticillus) oraz nicieni, 
ścierwicę miętówkę (Sarcophaga carnaria) – szczególnie 
aktywna w obszarach wiejskich, zwykle poza zabudo-
waniami, zgniłówkę pokojową (Fannia canicularis L.) – 
bytująca na odchodach zwierzęcych. Na jej obecność 
narażone są głównie gospodarstwa hodowlane.

Muchy atakując bydło wprowadzają niepokój w sta-
dzie. Wraz ze śliną wprowadzają do organizmu żywicie-
la alergeny i toksyny, umożliwiając również wtargnięcie 
do organizmu patogenów. Walka z plagą np. muchó-
wek jest trudna. Dlatego też bardzo przydatne w jej 
zwalczaniu na pastwiskach jest budowanie specjal-
nych miękkich, elastycznych czochradeł nasączonych 
mieszaniną insektycydów. Jednym z najgroźniejszych 
owadów atakujących bydło są meszki, bardzo aktywne 
w ciągu dnia. Krwiopijne samice meszek atakują ch-
marami. Przedostają się do nozdrzy, pod powieki, do 
gardła. Szczególne atakują okolice pyska, oczu, uszu, 
narządów płciowych i okolice odbytu. Jednym ze spo-
sobów zwalczania krwiopijnych natrętnych owadów są 
opryski drzew i krzewów znajdujących się na pastwi-
skach, a także unikanie wypasu w rejonach ich wystę-
powania (szczególnie w maju i czerwcu). 

6. kleszcz pospolity (kleszcz pastwiskowy) (Ixodes ricinus) 
Ektopasożytem, który jest szczególnie niebezpiecz-

ny dla bydła mięsnego bytującego na pastwisku jest 
kleszcz, którego skutki zakażenia mogą prowadzić nawet 
do upadków (jest wektorem m.in. babeszjozy).

Rozwój populacji kleszczy zależy głównie od tem-
peratury i wilgotności, które sprzyjają wylęganiu się 
pasożytów z jaj, przechodzeniu różnych stadiów roz-
wojowych oraz poszukiwaniu żywicieli. Kleszcze bytują 
w środowisku zewnętrznym najczęściej na roślinach 
trawiastych i krzewach. Przyczepiają się najchętniej 
w miejscach, gdzie skóra jest szczególnie delikatna 
(głowa, okolice uszu, pachwiny). Po przyczepieniu się 
do skóry przebijają ją i wprowadzają do powstałej rany 
wydzielinę. Spośród 800 znanych gatunków kleszczy, 
około 100 gatunków przenosi pierwotniaki, bakterie 
lub wirusy powodujące zachorowania zwierząt i ludzi 
(np. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, tularemia, 
babeszjoza, gorączka Q, gorączka plamista Gór Ska-
listych, dur powrotny, gorączka teksańska, hemoglo-
binuria europejska, gorączka wschodniego wybrzeża 
Afryki, teileriozy, anaplazmoza). Kleszcz pastwiskowy 
jest pasożytem trójżywicielowym. Aby zamknąć swój 
cykl rozwojowy, atakuje on trzy razy. W naturze może 
trwać to nawet kilka lat.

 Meszka

 Cykl rozwojowy much

 Muchy
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Fot. Archiwum miesięcznika „Bydło”

UtRZyMANie HiGieNy ZWieRZąt RóWNież NA 
PAstWiskU

Skóra zdrowego zwierzęcia jest elastyczna, sierść na-
tomiast przylegająca i lśniąca. W przypadku choroby 
okrywa włosowa zmienia wygląd. Niekiedy jest nastro-
szona, czasem ubrudzona kałem, a skóra staje się twarda, 
zgrubiała lub pofałdowana. Wyraźne miejscowe zmiany 
na skórze w postaci wybroczyn lub zasinienia mogą 
być spowodowane ukąszeniami owadów lub niektóry-
mi czynnikami zakaźnymi (np. obecność świerzbowca). 
Niekiedy na skórze można zaobserwować różnego ro-
dzaju wykwity (plamki, grudki lub krostki, pęcherzyki czy 
pęcherze) i strupy. W przypadku zaburzeń w ukrwieniu 
skóry oraz w przebiegu niektórych chorób zakaźnych 
może wystąpić martwica skóry. W niektórych stanach 
chorobowych na skórze kończyn w obrębie stawów, na 
gruczole mlekowym, czy też na głowie mogą pojawiać 
się charakterystyczne obrzęki. Pojawiające się zmiany na 
skórze mogą świadczyć nie tylko o chorobach skórnych, 
ale mogą być także symptomem poważnych chorób na-
rządów wewnętrznych. 

Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na zwierzę-
tach mają na celu usunięcie brudu i pobudzenie recepto-
rów czuciowych znajdujących się w skórze. W tym celu za-
równo w oborze, jak i na pastwisku montuje się czochradła, 
których wysokość dostosowuje się do średniej wysokości 
grzbietu krów w stadzie. Po wykonaniu zabiegów pielęgna-

cyjnych narzędzia (szczotki, zgrzebła, czochradła) powinny 
być czyszczone i odkażane, co zapobiega ewentualnemu 
rozprzestrzenianiu się pasożytów (np. wszołów) lub chorób 
skóry (np. grzybicy) wśród zwierząt. 

Niedbałość o higienę zewnętrznej warstwy ochron-
nej zwierzęcia – skóry, umożliwia zasiedlanie się licznym 
pasożytom (ektopasożytom), których dłuższa obecność 
źle wpływa na kondycję oraz psychikę zwierzęcia, a tym 
samym obniża jego wydajność. Może także doprowadzić 
do zaburzeń w rozwoju oraz spadku masy ciała, a także 
do upadków (sporadycznie, bardzo ciężkie przypadki). 
Nowoczesną i wygodną formą służącą zwalczaniu pa-
sożytów są środki do stosowania na skórę grzbietu (od 
głowy do ogona) oraz umożliwiające punktowe nakła-
danie preparatu na ciało zwierzęcia, skąd uwalnia się 
stopniowo substancja eliminująca szkodniki. Skuteczne 
i chętnie stosowane przez hodowców są także produk-
ty typu spray. Służą one głównie do opryskiwania po-
wierzchni w pomieszczeniach gospodarskich oraz urzą-
dzeń na pastwiskach. Również skuteczne w działaniu są 
środki powodujące uwalnianie się substancji insektobój-
czej stopniowo, wolno, pulsacyjnie (np. kolczyki uszne, 
tabletki o przedłużonym działaniu, itp.).

Empatyczne podejście do zwierząt oraz dbałość 
o miejsce ich bytowania stanowi podstawę do osiągania 
wysokich wyników produkcyjnych, co w pełni przekłada 
się na zysk hodowcy.

 Skóra zaatakowana przez ektopasożyty
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BEzPiECzEńStwo 
i KomFoRt PRaCy 
z ByDŁEm mięSNym

Praca ze stadem bydła mięsnego odbywa się cyklicznie. Poza sytuacjami wypadkowymi, 
zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne da się w większości zaplanować. Mówiąc 
o bezpieczeństwie tej pracy mamy na myśli zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i zwierząt.

Na załączonych zdjęciach widać przykładową 
zagrodę i przepęd zakończony poskromem. To 
konkretne rozwiązanie nie jest idealne i przy każ-

dej okazji pracy w tym miejscu mamy nowe propozycje 
ulepszeń – rzecz naturalna. Najważniejsze jest jednak, 
by właściciel stada dysponował jakimkolwiek tego typu 
miejscem, które umożliwia zgromadzenie, odseparowa-
nie i unieruchomienie pojedynczych zwierząt.

Z oczywistych względów konstrukcja musi być so-
lidna (o wiele lepsza jest stal niż drewno) – powinna 
być trwała i bezpieczna w użytkowaniu. Do ścieżki 
przepędowej, gdzie mieści się już tylko jedno zwierzę, 
powinien prowadzić zwężający się lej – zwierzęta chęt-
niej wtedy pójdą w tym kierunku. Ścieżka prowadząca 
do poskromu musi być na tyle wąska, by zwierzęta nie 
mogły się odwrócić.

lek. wet. łukasz Jasiński
Przychodnia Weterynaryjna 
w Czaplinku
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Fot. Małgorzata Tylman

Po zamknięciu pojedynczej sztuki w poskromie po-
trzebne jest wolne miejsce za poskromem, oddzielo-
ne od następnego zwierzęcia w kolejce. W to miejsce 
może bezpiecznie wejść lekarz weterynarii w celu prze-
prowadzenia badania cielności. Dobrze jest, gdy prze-
pęd i sam poskrom posiadają zabezpieczenia od góry, 
ponieważ niektóre krowy potrafią w sytuacji stresowej 
nadspodziewanie wysoko wspinać się po ogrodzeniu 
lub wyskakiwać górą.

Modele poskromów są przeróżne. Ważne, by zamknię-
cie było pewne i szybkie oraz by konstrukcja dawała moż-
liwość bezpiecznej pracy z tyłu, przodu i boku zwierzęcia.

Na koniec najważniejsza sugestia – zagroda i prze-
pęd z poskromem powinny znajdować się na pastwi-
sku na stałe. Najlepiej, gdy zwierzęta zmuszone są 
przez nie przechodzić codziennie, gdy wszystko jest 
otwarte, np. do miejsca podawania paszy. Wówczas 
oswajają się, przyzwyczają i – gdy zajdzie taka potrze-
ba – wejdą tam mniej opornie i bezstresowo.

Liczba stad bydła mięsnego rośnie, co cieszy, ale 
urządzenia podobne do przedstawionych na zdję-
ciach – jak wynika z mojej praktyki weterynaryjnej 
w terenie – wciąż, niestety, posiadają tylko nieliczni 
hodowcy.
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1prof. dr hab. Jan szarek,  
2dr hab. inż. Lech nawrocki
1Zakład Hodowli Bydła, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2Katedra Inżynierii Biosystemów, 
Politechnika Opolska

 Fot. 1. Utrzymując bydło w oborze, niezastąpionym systemem jest głęboka ściółka – warunek: sucha i czysta

wymaGaNia 
zooHiGiENiCzNE  
DLa ByDŁa mięSNEGo
Cz. ii. EtoLoGia ByDŁa i wPŁyw 
jaKoŚCi oBSŁUGi zwiERzĄt Na 
wyNiKi PRoDUKCyjNE
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Opisując systemy i szczegółowe rozwiązania utrzy-
mania zwierząt można umownie wyróżnić trzy 
podstawowe kierunki:

• pierwszy wyraża mechanistyczne podejście do orga-
nizmu żywego, traktując go niemalże jak przedmiot,

• drugi to skrajne ruchy na rzecz ochrony zwierząt, na-
zywające siebie nawet ruchem na rzecz „wyzwolenia 
zwierząt”,

• trzeci zakładający dostosowanie warunków utrzyma-
nia do potrzeb zwierząt. Jest to kierunek perspekty-
wiczny i gwarantujący postęp w wydajności zwierząt 
i wydajności pracy ich obsługi.

Omawianie podstawowych form zachowania się by-
dła rozpocznijmy od cieląt. Noworodek otrzymuje od 
matki siarę i jest pielęgnowany oraz chroniony przez nią. 
W warunkach naturalnych krowa oddala się od stada 
i przebywa w odosobnieniu z cielęciem 3-4 dni, po czym 
wraca do stada. Krowa oblizuje swoje cielę do czterech 
razy na dobę po wycieleniu. Zaobserwowano, że zacho-
wanie cielęcia co do ssania w pierwszych dniach życia 
jest następujące: ssanie jednego strzyka trwa od 3-5 
sekund, okres jednego, całego ssania zawarty jest w gra-
nicach od 9-15 minut, natomiast okres ssania w czasie 
doby waha się od 60 do 140 minut, przy krotności ssania 
w pierwszych dniach życia od 2 do 9 razy. Ssanie krowy 
przez cielę w porównaniu z dojem mechanicznym skraca 
czas odejścia łożyska o około 2 godziny. Czas wystąpie-
nia pierwszej rui po porodzie o około 2 tygodnie, okres 
od wycielenia do ponownego zacielenia o około 1 mie-
siąc i zwiększa liczbę krów zacielonych o 7%.

Począwszy od wieku 6. miesiąca życia, jałówki na po-
branie paszy potrzebują około 6 godzin (tj. 25% czasu 
doby). U krów pobieranie paszy łącznie z przeżuwaniem 
wynosi około 60% czasu doby. W warunkach oboro-
wych na pobranie pokarmu krowy zużywają od 5 do 
6 godzin, a na przeżuwanie od 5 do 8 godzin. Okresy 
pobierania paszy i przeżuwania występują naprzemien-
nie, a każdy z nich trwa około 2 godziny. Bydło pobiera 
paszę szybko, a nawet łapczywie, zwłaszcza na początku 
odpasu. Znacząca część czasu doby jest przeznaczona 
na odpoczynek w pozycji leżącej. I tak, cielęta leżą od 
14 do 16 godzin, jałowizna 12-14, a krowy 10-12 go-
dzin na dobę. Natomiast czas typowego, głębokiego snu 
u bydła wynosi zaledwie 70-75 minut, podzielonych na 
6 do 10 okresów.

Odnosimy się krytycznie do powszechnie stosowanego 
dwukrotnego odpasu bydła w czasie doby. Aby możliwa 
była wysoka produkcja przy stosunkowo niskich jej kosz-
tach, należy krowom zapewnić stały dostęp do pasz ob-
jętościowych soczystych w ciągu całej doby (żywienie ad 
libitum). W przypadku zastosowania wozów paszowych 
zmiksowana dawka pokarmowa dostępna jest dla krów 
całodobowo. W oborach tradycyjnych z reguły pory za-
dawania paszy są ściśle podporządkowane rytmowi pracy 
obsługi, a w okresie lata często dostosowuje się je do ryt-
mu prac polowych. Dwukrotne zadawanie dużych ilości 
paszy prowadzi do jej marnowania, bo krowy część paszy 
wyrzucają pod nogi i zadeptują do obornika. Optymalnym 
rozwiązaniem zadawania paszy bydłu jest obora przejaz-
dowa ze stołem paszowym, przez który przejeżdża wóz 
paszowy kilka razy na dobę zadając zmiksowaną mieszan-
kę pełnodawkową. Taki system żywienia ma miejsce przy 
intensywnym opasie bukatów .

Problem poprawy warunków środowiskowych dla 
zwierząt należy rozpatrywać pod kątem poprawy tak-
że warunków pracy obsługi zwierząt w oborze. Nie jest 
to bez znaczenia podczas podejmowania decyzji przez 
młodych rolników, czy pozostać na wsi. Powszech-
ne modernizowanie budynków inwentarskich na wsi 
zyskuje ostatnio na dynamice. Spowodowane to jest 
narastaniem rozbieżności między osiągnięciami szybko 
rozwijających się nauk rolniczych, a koniecznością bu-
dowy stabilnych i trwałych budynków inwentarskich 
oraz ich optymalnego wyposażenia. Mimo postępującej 
mechanizacji prac przy obsłudze zwierząt, nadal wpływ 
człowieka na ich zachowanie, a co ważniejsze, na ich 
wydajność jest znaczący. Wydaje się jednak, że istnieje 
brak szczegółowego katalogu cech, którymi powinien 
wyróżniać się człowiek do obsługi krów, a także brak 
możliwości doboru do takich prac właściwych ludzi.

Zmiana systemu społeczno-gospodarczego w Polsce 
spowodowała, że cele ilościowego wzrostu wolumenu 
produkcji zastąpiono celami ekonomicznymi, a w tym 
efektywnością ekonomiczną produkcji weryfikowaną 
parametrami rynkowymi. Rolnictwo polskie osiąga bo-
wiem granice wzrostu produkcji metodami ekstensyw-
nymi, cechującymi się wysokimi nakładami pracy i ziemi. 
Aktualnie polskie rolnictwo stoi u progu przejścia do in-
tensywnych metod produkcji. Bez tego będzie bowiem 
ciężarem, a nie szansą dla gospodarki narodowej i co-
raz trudniej będzie mogło podołać konkurencji na ryn-
ku światowym. Toteż poprawa efektywności produkcji 
zwierzęcej jest sprawą nie cierpiącą zwłoki i powinna 
być naszym zdaniem celem polskiej polityki rolnej.

WPłyW systeMU cHoWU ByDłA NA JeGo 
WyDAJNoŚć

Bydło mięsne nie ma szczególnych wymagań środowi-
skowych. Całodobowe utrzymanie bydła na pastwisku 
w sezonie letnim jest bardzo często stosowane i jak naj-
bardziej godne zalecenia. Jest to rzeczą naturalną, gdy 
gospodarstwo dysponuje dużym obszarem użytków zie-
lonych, w tym także odłogów i ugorów, przy założeniu, 
że nie utrzymuje się gatunków konkurujących o pasze 

Zachowanie się zwierząt jest jedną z form 
ich przejawów życia, co uwarunkowane 
jest genetycznie, ale także wpływa na nie 
środowisko szeroko pojęte, wychowanie 
i tresura. Człowiek od zarania dziejów 
interesował się zachowaniem zwierząt ze 
względów praktycznych i szukał sposobów, 
aby uzyskać jak najlepsze efekty produkcyjne, 
kierując się przy tym także zasadami 
humanitarnego traktowania zwierząt.
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 Fot. 2. Do opasu młodzieży można wykorzystać opuszczone chlewnie; lepiej je podzielić na mniejsze kojce dla grup technologicznych, liczących nie więcej 
niż 25 sztuk – jeśli pomieszczenie pozostanie niepodzielone, powinno być kilka wygodnych wyjść na wybiegi
 Fot. 3. Idealne rozwiązanie to budynek z otwartą jedną ścianą z dużym wybiegiem na świeżym powietrzu
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z bydłem (np. owiec). Jest to sposób tani i zdrowy dla 
przeżuwaczy, zbliżony do warunków naturalnych, bo-
wiem pastwisko jest „jadalnią i salą gimnastyczną” dla 
bydła. Sposób wypasu zależy od wielu czynników, takich 
jak: wielkość stada, obszar pastwisk, intensywność wy-
pasu, warunki klimatyczne itp.

Spotyka się stada bydła wypasane na tzw. błoniach 
– ekstensywnie użytkowanych i niepodzielonych na 
kwatery pastwiskach. Taki system wypasu bydła spo-
tyka się w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie wystę-
pują wspólnoty pastwiskowe dla danych wsi. Można 
też spotkać stada wypasane przez kilka dni na dużych 
kwaterach, na które podzielone jest pastwisko, a pa-
sące się krowy przemieszczają się wzdłuż pastucha 
elektrycznego dzielącego kwaterę na kawałki. Jest to 
tzw. wypas dawkowany – w miarę wyjadania pastucha 
się przesuwa. Zdarza się też pasienie zwierząt jesz-
cze palikowanych na łańcuchach lub sznurach. Rodzaj 
wypasu zależy od możliwości i potrzeb gospodarstwa 
i powinien on przede wszystkim minimalizować koszty 
żywienia. Generalnie zachowanie się bydła utrzymy-
wanego luzem na pastwisku jest bliskie jego naturze 
jako gatunku zwierząt stadnych. Wtedy jednak mogą 
się ujawnić problemy wynikające z hierarchii w stadzie. 
Aktywność ruchowa jest naturalną funkcją (potrzebą) 
fizjologiczną zwierząt i niezbędnym elementem ich 
chowu na pastwisku, co gwarantuje także zachowanie 
ich zdrowia. Pewne obawy przed wypędzeniem krów 
na pastwisko stanowić mogą niepokoje wśród zwierząt, 
które są spowodowane ich agresywnym zachowaniem 
przy ustalaniu hierarchii w stadzie. Jednak po wyko-
naniu dekornizacji zmniejszamy ryzyko urazów zarów-
no zwierząt jak i obsługi. Zwierzęta bezrożne stają się 
spokojniejsze, co skutkuje wyraźnym zmniejszeniem li-
czebności agresywnych zachowań. Istnieje kilka metod 
dekornizacji. Najbardziej racjonalnym i humanitarnym 
systemem jest usuwanie zawiązków rogów w wieku 
6-8 tygodni życia cieląt metodą Wierzbowskiego z IZ 
w Balicach. Zawiązek rogu jest wtedy wielkości monety 
5 PLN, i specjalnym ostrym nożem bez problemu moż-
na go usunąć. Ze względów humanitarnych nie zaleca 
się metod wypalania lub chemicznej metody czy in-
nych. Usuwanie rogów u bydła dorosłego nie powinno 
być stosowane, bo stanowi dla zwierząt w tej kategorii 
wiekowej zbyt duży stres.

cHóW W oBoRZe i JeJ MikRokliMAt
Chów w pomieszczeniach inwentarskich stwarza wa-

runki do większej intensywności opasu, ale staje się on 
droższy z racji amortyzacji budynku obory i konieczno-
ści zadawania paszy i usuwania odchodów. Zwiększa 
się przez to zużycie pracy żywej i uprzedmiotowionej. 
W oborach można bydło chować na uwięzi, ale raczej 
rzadko, bo codzienne wypędzanie krów na okólnik na 
4 -5 godzin zwiększa ilość pracy obsługi, co jednak jest 
rekompensowane w warunkach utrzymania całoroczne-
go na uwięzi znaczącą poprawą wskaźników rozrodu. 
Ze względów humanitarnych nie jest to system godny 
polecenia, zwłaszcza dla bydła mięsnego.

Zdrowie i poziom wydajności zwierząt zależy od wielu 
czynników środowiskowych i składających się na wa-
runki ich bytowania. Jednym z ważniejszych, a nawet 
niejednokrotnie decydującym o efektach produkcyjnych 
czynników jest mikroklimat obory. Pod pojęciem mikro-
klimatu rozumiemy zespół czynników fizycznych i bio-
logicznych środowiska. Czynnikami fizycznymi oddzia-
łującymi na zwierzęta są: temperatura, wilgotność, ruch 
i zapylenie powietrza, oraz oświetlenie. Czynnikami che-
micznymi są domieszki gazowe powietrza: dwutlenek 
węgla, siarkowodór i amoniak. Czynnikami biologicznymi 
są drobnoustroje i pasożyty. W zamkniętej przestrzeni 
obory następuje ciągłe, wzajemne oddziaływanie zwie-
rzęcia i środowiska. Zalecane warunki mikroklimatyczne 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Temperatura i wilgotność względna powietrza w pomieszcze-
niach dla bydła [karty informacyjne IZ w Krakowie]

Kategoria 
zwierząt

Temperatura (0C) Wilgotność 
wzgl. (%)*

mini-
mum

opti-
mum

maksi
mum

opty-
malna

maksy-
malna

Krowy (500kg)

- na uwięzi 6 8-16 25 60-
80 85

- w oborach 
wolnostano-
wiskowych

6 8-16 25 60-
80 85

Krowy w po-
rodówce 16 16-

20 25 60-
80 85

Cielęta 
w profilakto-
rium

12 16-
20 30 60-

80 85

Cielęta - do 6 miec. utrzymywane w systemie:

- ściołowym 8 12-
16 25 60-

80 85

- bezścioło-
wym 12 12-

20 25 60-
80 85

Jałówki 
powyżej 6 
mies.

6 8-16 25 60-
80 85

Bukaty 
powyżej 6 
mies.

6 10-
18 25 60-

80 85

*Podane wielkości wilgotności względnej odnoszą 
się do temperatur optymalnych

Jako dobry należy uznać taki budynek inwentarski, 
w którym straty ciepła ponoszone przez zwierzęta są 
najmniejsze, czyli takie, jakie wynikają z poziomu ży-
wienia. Stanowią one wtedy jedynie produkt uboczny 
przemiany materii. Na podstawie badań ustalono, że 
stan taki ma miejsce wtedy, jak temperatura w cielętniku 
wynosi 12oC do 25oC, a dla pozostałych kategorii by-
dła od minus 5oC do plus 24oC. Zapewnienie pożądanej  
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temperatury w budynku polega na bieżącej kontroli 
i jej systematycznym regulowaniu wentylacją. Zalecane 
poziomy ochładzania katatermometrycznego i dopusz-
czalna prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniach dla 
bydła podano w tabeli 2.

Tabela 2. Ochładzanie katatermometryczne i dopuszczalna prędkość 
ruchu powietrza [karty informacyjne IZ w Krakowie]

Kategoria 
zwierząt

Ochładzanie 
optymalne 

(mcal/cm2/s)

Prędkość ruchu 
powietrza (m/s)
zima lato

Krowy (500kg)
- na uwięzi 6,5-8,5 0,1-0,3 0,5

- w oborach wolno-
stanowiskowych 7,0-9,5 0,1-0,3 0,5

Krowy 
w porodówce 5,7-7,0 0,1-0,2 0,4

Cielęta 
w profilaktorium 5,7-7,0 0,1-0,2 0,3

Cielęta - do 3 
mies. 5,5-7,5 0,1-0,3 0,3

Cielęta - od 4 do 
6 mies. 6,0-8,0 0,1-0,3 0,5

Jałówki powyżej 
6 mies. 6,5-9,0 0,1-0,3 0,5

Bukaty powyżej 6 
mies. 6,0-8,5 0,1-0,3 0,5

Krowy i młodzież hodowlana powinny korzystać co-
dziennie z wybiegów, z wyjątkiem dni o niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych (silne mrozy, duża wilgot-
ność, deszcz, opady śniegu). Zwrócenie bacznej uwagi 
na wilgotność powietrza w budynku inwentarskim wy-
nika z następujących przyczyn: 
• wysoka wilgotność wpływa niekorzystnie na gospo-

darkę cieplną organizmu zwierzęcia, sprzyja rozwo-
jowi drobnoustrojów, a szczególnie pleśni (zwłaszcza 
na suficie i ścianach obory), pogarsza właściwości 
cieplne przegród budowlanych i przyspiesza ich nisz-
czenie,

• zbyt niska wilgotność prowadzi do wysuszenia błon 
śluzowych u zwierząt a ponadto zwiększa zapylenie 
powietrza.

Dopuszczalną koncentrację szkodliwych domieszek 
gazowych w powietrzu pomieszczeń zawarto w tabeli 3.

Tabela 3. Dopuszczalna koncentracja szkodliwych domieszek gazowych 
w powietrzu pomieszczeń [karty informacyjne IZ w Krakowie]

Gaz ppm % ob-
jętości

mg/
m3 g/kg

Dwutlenek węgla 
CO2

3000 0,3 5930 4,587

Amoniak NH3 26 0,0026 20 0,016
Siarkowodór H2S 10 0,001 15 0,012

W tabeli 4 podano orientacyjną wymianę powietrza 
w pomieszczeniach. W przejściowych okresach roku wy-
miana powietrza powinna się kształtować na poziomie 
dwukrotnie wyższym, aniżeli podano dla okresu zimy.

Tabela 4. Orientacyjna wymiana powietrza w pomieszczeniach [karty 
informacyjne IZ w Krakowie]

Kategoria zwierząt
Wymiana powietrza 

(m/h/szt.)
zima lato

Krowy (500kg) 90 350-400
Cielęta w profilaktorium 20 80
Cielęta - do 6 mies. 20 80-120
Jałówki i bukaty powyżej 6 mies. 60 250

Z zoohigienicznego punktu widzenia pomieszczenie 
inwentarskie powinno być umiarkowanie ciepłe, ja-
sne i dobrze wentylowane. Ciepłochronność budynku 
zależy od sposobu budowy ścian, rodzaju materiału 
użytego na podłogę stanowisk, od ocieplenia stropu 
oraz szczelności drzwi i okien.

Powietrze w budynkach inwentarskich różni się składem 
chemicznym od powietrza atmosferycznego, a jest to skut-
kiem oddychania zwierząt, rozkładu kału i moczu, wydziela-
nia substancji lotnych z niektórych pasz, oraz pracy silników 
spalinowych. Na charakterystyczną woń powietrza w bu-
dynku inwentarskim składa się około 90 różnych substancji 
lotnych. Niektóre z nich, jak na przykład lotne kwasy tłusz-
czowe z kiszonki, nie działają szkodliwie na zdrowie zwierząt 
i ludzi. Ze względu jednak na nieprzyjemną woń i w dodatku 
długo się utrzymującą w ubraniu, włosach i skórze, traktuje-
my je jako niekorzystne. Z punktu widzenia szkodliwości dla 
zdrowia człowieka i zwierząt, duże znaczenie mają: dwutle-
nek węgla, amoniak i siarkowodór.

Źródłem dwutlenku węgla (CO2) jest wydychane po-
wietrze, które zawiera go ponad 100-krotnie więcej niż 
w powietrzu atmosferycznym. Przy zbyt dużej zawartości 
dwutlenku węgla obserwujemy jego ujemne oddziaływa-
nie na organizmy człowieka i zwierzęcia. Przy stężeniu 
1-2% obserwuje się u zwierząt apatię i zmniejszony ape-
tyt. Dalszy wzrost poziomu CO2 wzmaga te zjawiska. Na-
stępuje zwiększenie liczby oddechów i podnosi się tętno. 
Przy 15% CO2 w powietrzu następuje śmierć zwierząt.

Amoniak (NH3) jest gazem charakterystycznym o draż-
niącym zapachu. Powstaje on w wyniku rozkładu kału 
i moczu przez bakterie beztlenowe. Im wyższa tempe-
ratura, tym rozkład przebiega szybciej. Szkodliwy wpływ 
tego gazu na organizmy zwierząt polega na podrażnieniu 
spojówek oka i błon śluzowych układu oddechowego. 
Amoniak bardzo łatwo rozpuszcza się w płynie pokry-
wającym błony śluzowe, następnie przenika do układu 
krwionośnego, wywołując dalsze niekorzystne zmiany. 
Siła jego działania i następstwa zależą od stężenia amo-
niaku w powietrzu i czasu jego działania.

siarkowodór (H2S) jest gazem pochodzącym z rozkła-
du gnijącego białka zawartego w kale zawierającym siar-
kę. Siarkowodór jest toksyczny, a ujemne jego działanie 
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Kategoria 
zwierząt Wiek

Masa 
ciała 
(kg)

Wydzielanie
ciepła (kcal/h/szt.)  

przy temp. CO2 
(l/h/szt.)

pary wodnej (kcal/h/szt.) 
przy temp.

10oC 15oC 20oC 10oC 15oC 20oC

Cielęta
urodz. 40 150 120 100 21 120 130 150
3 m. 110 240 200 160 50 180 220 270

Jałowizna
6 m. 180 340 280 220 80 290 350 430
1 rok 300 450 380 300 125 340 410 500
2 lata 450 590 490 390 190 380 460 560

Krowy 500 630 520 490 180-225 400 490 600

Opasy
6 m. 225 380 320 250 90 300 370 450
1 rok 400 550 460 360 170 400 490 600
1,5 r. 500 630 520 420 210 500 580 700

 Fot. 4. W takim pomieszczeniu warto przeznaczyć choć jeden kojec na porodówkę i/lub izolatkę

Tabela 5. Ilość ciepła, dwutlenku węgla i pary wodnej [karty informacyjne IZ w Krakowie]
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Kategoria 
zwierząt

Masa ciała 
(kg)

w podanej temperaturze para wodna w gH2O/h

oC
minimum na oC

maksimum na
szt. DJP szt. DJP

Cielęta, 
młodzież 
hodowlana 
i młodzież 
opasowa

30 12 50 833 30 114 1900
50 8 56 560 25 130 1300

100 8 80 400 25 190 950
150 6 105 350 25 250 833
200 6 125 312 25 300 750
300 6 160 267 25 380 633
400 6 190 237 25 460 575
500 6 215 215 25 530 530

Tabela 6. Ilość wydzielanej pary wodnej, jaką należy uwzględnić przy projektowaniu pomieszczeń (nie uwzględniono parowania z podłogi) [karty 
informacyjne IZ w Krakowie]

 Fot. 5. Przestronne budynki z otwartą ścianą o konstrukcji drewnianej zapewniają najlepszy mikroklimat – mogą służyć jako jadłodajnia i schronienie przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dając zwierzętom możliwość swobodnego wyboru miejsca przebywania
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występuje już przy nieznacznym stężeniu. Usuwa się 
go w czasie wentylacji obory. Zadania wentylacji będą 
zrealizowane jak spełnione zostaną dwa warunki:
• wprowadzi się do budynku odpowiednią ilość po-

wietrza atmosferycznego,
• ukierunkuje się przepływ powietrza wewnątrz bu-

dynku tak, aby dotarło w strefę przebywania zwierząt.
• Wietrzenie obory poprzez otwieranie okien jest 

niewłaściwe z następujących przyczyn:
• brak możliwości kontroli ilości dopływającego po-

wietrza, jak również sterowania jego przepływem, 
• w pomieszczeniu powstają przeciągi, zwłaszcza 

przy wiejącym wietrze,
• skraplająca się para wodna powoduje zawilgocenie 

dolnej futryny okna, a w zimie zamarzanie wody 
uniemożliwia zamykanie i otwieranie okien,

• konstrukcja i rozmieszczenie okien w budynkach 
inwentarskich utrudnia ich otwieranie i zamykanie.

Jak wynika z powyższego, konieczne jest zastosowa-
nie specjalnych otworów nawiewnych.

W tabeli 5 podano ilość ciepła, dwutlenku węgla i pary 
wodnej wydalanych przez zwierzęta, a w tabeli 6 wydziela-
nej pary wodnej, jaką należy uwzględnić przy projektowa-
niu pomieszczeń (nie uwzględniając parowania z podłogi).

W celu prawidłowego gospodarowania, należy za-
stosować odpowiedni sposób usuwania odchodów 
z pomieszczeń dla bydła. W tab. 7 podano wyliczony 
przez IZ w Krakowie skład i ilość odchodów wydalanych 
w czasie doby przez zwierzęta. Jest to bardzo ważny 
element planowania i projektowania obór.

Tabela 7. Skład kału i ilość odchodów wydalanych w ciągu doby [karty 
informacyjne IZ w Krakowie]

Kategoria 
zwierząt Kał (kg) Mocz 

(kg)
Razem 

(kg)

Sucha 
masa 

w kale 
(%)

Krowa 500 kg:
- zasuszona 19 16 35 10
- dojna 28 17 45 10
Opasy  
300-500kg 22 13 35 10

Jałowizna od 
0,5-1 roku 10 5 15 10

Jałowizna od 
1-2 lat 20 8 28 10

Cielęta  
hodowlane 5 8 13 10

Oświetlenie jest czynnikiem pobudzającym wszystkie 
procesy życiowe zwierząt. Posiada ono również duże zna-
czenie dla obsługi, gdyż około 90% wszystkich informacji 
o otaczającym środowisku człowiek uzyskuje przy pomocy 
wzroku. Doświadczenia wykonane ostatnio wykazały, że: 
• cielęta utrzymywane przez 12 do 14 godzin na dobę 

przy intensywnym oświetleniu 80-100 luksów miały 
wyższe przyrosty masy ciała i wyróżniały się lepszym 
zdrowiem niż cielęta chowane w ciemnym cielętniku,

• przedłużenie dnia świetlnego do 16 godzin dla krów 
w pierwszej połowie laktacji, w porównaniu do nor-
malnego zimowego dnia, zwiększyło pobieranie pa-
szy o około 5%, a wydajność mleka od 1 do 3 kg 
mleka od krowy dziennie,

• nie stwierdzono wpływu długości dnia, ani intensyw-
ności oświetlenia na przyrosty masy ciała opasów.

• Ogólne zasady oświetlenia budynków dla bydła 
przedstawiają się następująco :

• długość dnia świetlnego winna wynosić 12-14 go-
dzin dla cieląt, a dla krów nawet do 16 godzin. W po-
rach roku o krótszym dniu, celowym jest jego wydłu-
żenie poprzez włączenie oświetlenia elektrycznego, 

• intensywność oświetlenia winna wynosić 80-100 
luksów, dla opasów wystarcza od 0-40 luksów.

Jasność w pomieszczeniach głównie zależy od wielkości 
okien, czystości szyb okiennych, oraz czystości i jasności 
ścian obory. Oświetlenie naturalne wewnątrz pomiesz-
czeń dla bydła powinno wynosić 1% jasności zewnętrznej. 
Praktycznie jasność budynków inwentarskich określamy 
za pomocą stosunku świetlnego wyrażonego stosunkiem 
powierzchni okien do powierzchni podłogi. Wg danych 
opracowanych przez IZ w Krakowie, dotyczących hałasu 
w budynkach dla bydła-dopuszczalna głośność pracy 
wentylatorów i urządzeń do zadawania paszy, oraz doju 
nie powinna przekraczać 90 decybeli.

CiEKawoStKa  
Ucieczka byków

Z terenu gospodarstwa w Nowej Kornicy 
w województwie mazowieckim uciekło 10 by-
ków mięsnych rasy Limousine.  Staranowały 
bramę, wydostały się z gospodarstwa i rozbie-
gły po okolicy. Dwa z nich udało się od razu zła-
pać, osiem rozbiegło się w różnych kierunkach,. 
Policja wystosowała apel do mieszkańców 
okolic, przestrzegając przed niebezpiecznymi 
zwierzętami: „Apelujemy o rozwagę, zwierzęta 
są przestraszone i mogą być bardzo agresyw-
ne!! Nie należy samemu do nich podchodzić!! 
Zwierzęta są potężne, każde z nich waży około 
600-700 kg. Jeśli ktoś je zauważy, prosimy o na-
tychmiastowy kontakt z dyżurnym Komendy 
Powiatowej Policji w Łosicach”.

Po kilkunastu dniach wszystkie zwierzęta 
na szczęście udało się odnaleźć (jeden już 
zdążył przekroczyć granicę powiatu), złapać 
i przewieźć z powrotem na fermę. Właściciel 
będzie jednak musiał pomyśleć o lepszym 
zabezpieczeniu, aby w przyszłości nie doszło 
do kolejnej ucieczki.

Źródło: Redakcja agroNews
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zmySŁy 
i zaCHowaNia 
SPoŁECzNE U ByDŁa

prof. dr hab. anna Wójcik
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Znajomość naturalnego zachowania się zwierząt gospodarskich jest 
pomocna przy identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych 
z ich dobrostanem. Porównanie różnic w czasowym i ilościowym 
rozkładzie poszczególnych form zachowania, utrzymywanych w różnych 
systemach zwierząt gospodarskich, do zachowania zwierząt tego samego 
gatunku, żyjącego na swobodzie lub w stanie dzikim, wykorzystywane 
powinno być do określania poziomu dobrostanu zwierząt.
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W praktyce zootechnicznej i weterynaryjnej bar-
dzo ważna jest znajomość funkcjonowania 
zmysłów zwierząt i postrzegania świata przez 

zwierzęta oraz znajomość naturalnych form zachowania 
się zwierząt. Przy ocenie poziomu dobrostanu zwierząt 
gospodarskich, należy brać pod uwagę następujące for-
my zachowania się zwierząt:
• zachowania społeczne, a w nich m.in. zachowania 

związane z dominacją i hierarchią w stadzie;
• zachowania reprodukcyjne wraz zachowaniami opie-

kuńczymi w stosunku do potomstwa; 
• zachowania pokarmowe, wydalnicze i znakujące;
• zachowania motoryczne, w tym zachowania eksplo-

racyjne (poznawcze) i zabawę; 
• zachowania odpoczynkowe i sen;
• zachowania komfortowe i pielęgnacyjne.

ZMysły 
Wzrok. Wszystkie narządy zmysłów u bydła są do-

brze rozwinięte, ale to wzrok jest zmysłem dominują-
cym. Zwierzęta posługują się nimi zarówno podczas 
poszukiwania paszy, jak i do orientacji w terenie oraz 
w kontaktach społecznych.

Ze względu na kształt głowy i umiejscowienie oczu, by-
dło ma duże pole widzenia. Zakres widzenia panoramicz-
nego bydła obejmuje 330-360°, zaś pole jednoczesnego 
widzenia dwuocznego wynosi 25-30°. Warto dodać, że 
pole najwyraźniejszego widzenia wynosi 130°, podczas, 
gdy u człowieka analogiczny kąt widzenia to 1°. Jeśli cho-
dzi o widzenie głębi to jest ono ograniczone u bydła do 
krótkiego dystansu ze względu na to, że obrazy z obojga 
oczu pokrywają się w niewielkim stopniu. Do oceny od-
ległości wykorzystywane są inne mechanizmy, związane 
z widzeniem jednoocznym i pamięcią wielkości obiektów. 
Bydło lepiej widzi z bliska niż z daleka (krótkowzroczność) 
i ma słabą zdolność akomodacji. Ostrość widzenia sta-
nowi 1/50 ludzkiej i jest lepsza w stosunku do obiek-
tów ruchomych niż statycznych. Bydło szybciej zobaczy 
poruszającego się człowieka niż stającego nieruchomo. 
Nagłe ruchy ludzi, innych zwierząt, w tym psów, mogą 
u zwierząt wywoływać lęk, panikę czy agresję.

Bydło potrafi odróżnić kolory o długich falach (żółty, 
pomarańczowy i czerwony) o wiele lepiej niż krótsze dłu-
gości fal (niebieskie, szare i zielone). Zwierzęta te mogą 
odróżnić wszystkie kolory od szarego tła z wyjątkiem 
niebieskiego. Chętniej przechodzą z obszaru słabiej 
oświetlonego na jaśniejszy niż odwrotnie. Zachowują 
ostrożność wychodząc na silne światło dzienne, a także 
unikają mocnych kontrastów między słońcem a cieniem, 
na przykład przy świetle słonecznym wpadającym przez 
okno lub ogrodzenie.

słuch. Zmysł słuchu u bydła odbiera dźwięki o za-
kresie częstotliwości 20-35 000 Hz. Bydło jest bardziej 
wrażliwe na dźwięki o wysokich tonach niż ludzie. Słuch 
jest ważnym zmysłem jeśli chodzi o lokalizację poten-
cjalnego niebezpieczeństwa i ocenę odległości od za-
grażającego bodźca czy drapieżnika. U bydła precyzja 
lokalizacji źródła bodźca wynosi około 30°, podczas gdy 
u drapieżników, także człowieka, jest znacznie bardziej 

dokładna i wynosi około 1°. Dlatego bydło chcąc le-
piej zlokalizować źródło dźwięku odwracają głowę aby 
„zobaczyć”, skąd dobiega dźwięk. Bydło używa narządu 
słuchu w sposób efektywny, reagując na dźwięki pocho-
dzące tak od innych zwierząt, jak i od człowieka, a także 
na hałas powodowany przez maszyny. Słysząc nadjeż-
dżający wóz paszowy, zwierzęta wstają i zbliżają się do 
żłobu. Krowy mleczne chętniej wchodzą do pomiesz-
czeń, w których odbywa się dojenie, jeśli towarzyszy 
im muzyka. Natomiast bardzo nerwowo bydło reaguje 
na hałas: stukanie, bardzo głośne maszyny, wentylatory, 
krzyki ludzi i szczekanie psów. 

Węch. Zmysł węchu jest dobrze rozwinięty i jest wy-
korzystywany przy poszukiwaniu paszy oraz podczas 
komunikacji społecznej. Nie określono dokładnie, który 
ze zmysłów: węch, smak czy dotyk odgrywają główną 
rolę w selekcji pasz, szczególnie na pastwisku. Bydło 
unika zjadania runi w miejscach zabrudzonych odcho-
dami, krwią lub padliną. Podobnie jak u koni, ważną rolę 
odgrywa organ Jacobsona w rozpoznawaniu feromonów 
płciowych (flehmen). Buhaje są w stanie węchem roz-
poznać ruję u krowy na kilka dni przed jej rzeczywistym 
wystąpieniem. Krowa posługuje się węchem, by odna-
leźć i rozpoznać swoje cielę wśród innych zwierząt. 

smak. Zmysł smaku jest dobrze rozwinięty u bydła. 
Zwierzęta te potrafią odróżnić cztery podstawowe sma-
ki: słodki, słony, gorzki i kwaśny. Wykazują wyraźną pre-
ferencję dla słodkiej paszy (wartość energetyczna) i lekko 
słonej, która pozwala utrzymać właściwą równowagę 
elektrolitów płynów ustrojowych. Z kolei ich wrażliwość 
na kwaśny smak pomaga im utrzymać optymalne pH 
żwacza. Bydło nie chce spożywać pokarmów, które mają 
gorzki smak (potencjalna obecność szkodliwych sub-
stancji) i zawierającej nadmiar soli. Mimo to krowy nie 
są wybredne i zjadają nawet zepsutą, niesmaczną i za-
nieczyszczoną paszę. Smak wody pitnej ma niewielkie 
znaczenie - zwierzęta potrafią wypić nawet wodę zabru-
dzoną czy wręcz mocno zanieczyszczoną odchodami.

Dotyk. Dobrze rozwinięty jest także zmysł dotyku i to 
nie tylko na obszarze nieowłosionego pyska, ale również 
na całym ciele. Receptory reagują na insekty znajdujące 
się na powierzchni skóry drobnymi skurczami jej mięśni. 
Uważa się, że urazy fizyczne, zmiany patologiczne, cho-
roby i stres odczuwane są przez bydło jako ból i dyskom-
fort, podobnie jak odczuwa to człowiek. Dotyk odgrywa 
rolę w uspokojeniu zwierząt, szczególnie przy drapaniu 
pod szyją i za uszami w miejscach trudno dla nich do-
stępnych. Dotykanie w okolicy prącia u buhajów odgry-
wa rolę w pobudzeniu seksualnym, np. przy pobieraniu 
nasienia do sztucznej pochwy. Natomiast dotykanie wy-
mienia i strzyków u krów stymuluje oddawanie mleka.

ZAcHoWANiA sPołecZNe
Dziko żyjące bydło bytuje na dużych obszarach w sta-

dach, najczęściej złożonych z krów i cieląt, co zapewnia 
mu bezpieczeństwo i ochronę przed drapieżnikami. Byki 
tworzą oddzielne grupy i mogą sporadycznie wchodzić 
w interakcje z grupami krów, np. w okresie rozrodu. Po-
dobnie jak u innych zwierząt stadnych, u bydła występują 
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dobrze rozwinięte zachowania społeczne, które służą 
komunikacji międzyosobniczej. Zwierzęta podczas wy-
pasu lub utrzymywane w systemie wolnostanowisko-
wym kontaktują się między sobą w różny sposób: za 
pomocą pozycji ciała, dźwięków i zapachów. Sygnały te 
odbierane są jako wrażenia wzrokowe, słuchowe, zapa-
chowe lub dotykowe. Poprawne stosowanie większości 
wzorców zachowania wymaga pewnego rodzaju uczenia 
się i treningu. Proces uczenia się może być związany 
z konkretnym okresem życia zwierzęcia; jeśli zostanie 
zakłócony, u danego osobnika mogą pojawić się proble-
my z komunikacją społeczną.

Cielę potrzebuje kontaktu z matką,  
mamką lub innymi cielętami w podobnym  
wieku. Cielęta trzymane w izolacji podczas 

pierwszych dwóch-trzech miesięcy życia  
mają później trudności w nawiązywaniu  

kontaktu z innymi cielętami. 

Brak kontaktów społecznych prawdopodobnie powo-
duje u zwierzęcia stres. Cielęta, które nie miały możliwo-
ści kontaktu z rówieśnikami i zabawy z nimi, mają trud-
ności adaptacyjne i są bardziej lękliwe. Ponadto cielęta 
trzymane pojedynczo w zamkniętych boksach, z mocno 
ograniczonym kontaktem wzrokowym i dotykowym z in-
nymi osobnikami, bardzo często przejawiają zachowanie 
polegające na wylizywaniu się.

Zachowania społeczne można podzielić na zachowanie 
agonistyczne, agresywne, związane z tworzeniem i utrzy-
maniem pozycji w hierarchii stada np. walki, grożenie oraz 
zachowania afiliacyjne – pozbawione agresji np. zacho-
wania pielęgnacyjne. Zachowania agresywne obejmują 
pozy grożenia, takie jak obniżanie głowy i dążenie do 
kontaktu fizycznego: uderzanie głową lub ciałem innego 
osobnika lub walka frontalna (wzajemne ciosy czołowe). 
Wśród samców pozy grożenia są bardziej rozbudowane 
i obejmują wokalizację, grzebanie i rycie racicami w ściół-
ce czy w ziemi. Ponadto: zbliżanie się z pochyloną głową, 
ustawianie się bokiem i przyjmowanie postawy, która 
sprawia, że buhaj wygląda na większego. 

Stosunki dominacji powstają stopniowo w okresie 
dojrzewania bydła, ale zachowania związane z two-
rzeniem hierarchii można obserwować już u cieląt 
przy utrzymaniu grupowym. Zachowania te początko-
wo przypominają zabawę, która często jest powiązana 
nie tylko z interakcjami socjalnymi, ale również z eks-
ploracją środowiska. Bawiące się osobniki „trenują” 
inne zachowania z repertuaru gatunku, np. ucieczkę, 
walkę, markowanie zachowań rozrodczych. Zwykle 
różnią się one od pierwotnych zachowań stopniem 
intensywności i są okazywane z pewną przesadą, np. 
pozorowana ucieczka galopem z wysoko uniesionym 
ogonem. W czasie takich zachowań cielęta uczą się, 
jak radzić sobie z otaczającym je środowiskiem, jak 

odnaleźć się w grupie, by później uniknąć agresji. Na-
uka ta zacieśnia więzi w grupie, rozwija mięśnie i ko-
rzystnie wpływa na wzrost. 

Hierarchia występuje w każdej grupie krów, jeśli zwie-
rzęta mogą się swobodnie poruszać na pastwiskach lub 
w oborach wolnostanowiskowych. Pozycja w hierarchii 
zależy od wieku, masy, posiadanych rogów, długości po-
bytu w grupie oraz temperamentu. Osobnik zajmujący 
wyższe miejsce w hierarchii ma pierwszeństwo przy sto-
le paszowym i poidle, pierwszy też korzysta z ograniczo-
nego dobra, np. z lizawek, ma możliwość wyboru miejsca 
odpoczynku, może także zażądać miejsca zajmowane-
go przez osobnika podporządkowanego, pobiera więcej 
paszy i je dłużej. Wyższą pozycję w hierarchii zajmują 
zawsze duże i starsze krowy, podczas gdy krowom młod-
szym, mniejszym i nowo przybyłym – przede wszyst-
kim pierwiastkom – przypadają pozycje niskie. Często 
„nowy” osobnik, który został dołączony do stada, musi 
walczyć ze wszystkimi zwierzętami, aby ustalić swoją po-
zycję. Jeśli kilka zwierząt pozostawało przez pewien czas 
w izolacji od stada (np. oddzielenie na czas porodu) lub 
gdy stado przebywało w oborze uwięziowej w okresie 
zimowym, dochodzi później często do odtworzenia jego 
wcześniejszej hierarchii. 

U podłoża wykształcenia i utrzymywania się hierarchii 
w stadzie bydła leży zdolność do indywidualnego rozpo-
znawania się zwierząt. Przyjmuje się, że krowa jest w sta-
nie rozpoznać nie więcej niż 70-80 osobników własnego 
gatunku. Tej wielkości grupy są w stanie wytworzyć stałą 
i stabilną hierarchię w stadzie. Jeśli stado jest większe, 
wzrasta ryzyko konfliktów, ponieważ zwierzęta nie roz-
poznają się wzajemnie. Hierarchia w stadzie bydła ustala 
się dość szybko, ok. 47% stosunków dominacyjnych zo-
staje ustalone w ciągu pierwszych 5 minut po zetknięciu 
się ze sobą nowych zwierząt, zaś 84% stosunków ustala 
się w ciągu pierwszej godziny. Później utrzymanie hie-
rarchii w stadzie następuje na ogół bez walki, jedynie 
przy pomocy grożenia. Hierarchia stada potrafi utrzy-
mywać się latami bez jakichkolwiek konfliktów w postaci 
fizycznych walk, o ile zwierzętom zapewni się możliwość 
regularnego kontaktu fizycznego. Zwierzęta posiadają-
ce „doświadczenie socjalne” szybciej ustalają hierarchię 
i zajmują wyższe miejsce niż te, które w młodym wieku 
były izolowane od rówieśników.

Często pozycja dominująca w hierarchii mylona jest 
z przywództwem. Zwierzęta starsze zdają się częściej 
przewodzić grupie, np. w czasie wchodzenia z obory 
na pastwisko czy powrotu. W przypadku bydła, rolę 
takiego lidera może przejmować osobnik ze środka 
hierarchii, a podczas różnych czynności mogą to być 
różne zwierzęta. Zdarza się również, że to najbardziej 
„ciekawskie”, podporządkowane krowy, a nie te będące 
najwyżej w hierarchii, pierwsze podchodzą do nowych 
obiektów, przechodzą przez bramy, przyciągając inne 
zwierzęta swoim eksploracyjnym zachowaniem. Wtedy 
w środku grupy znajdują się najczęściej krowy dominu-
jące, natomiast na końcu krowy z urazami kończyn, czy 
z zapaleniem wymienia.
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 Krowy na pastwisku generalnie zachowują dystans między sobą, ale zaprzyjaźnione pasą się blisko siebie…
 … a także razem odpoczywają
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ważnym czynnikiem wzmacniającym  
więzi i hierarchię oraz redukującym stres 

w stadzie, jest wzajemna pielęgnacja  
ciała, należąca do zachowań afiliacyjnych,  

które nakierowane są na budowanie 
i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów 

z innymi zwierzętami. 

Bydło wykazuje wyraźną potrzebę wzajemnej pie-
lęgnacji ciała, polegającej na wylizywaniu i podda-
waniu się wylizywaniu przez inne osobniki. Podczas 
społecznych zachowań pielęgnacyjnych u bydła dy-
stans indywidualny traci znaczenie; nie dochodzi też 
do zachowań agresywnych. Wylizywane są wszyst-
kie zwierzęta w grupie, choć nie wszystkie zwierzęta 
wylizują inne osobniki. Zwierzęta o zbliżonej pozycji 
w hierarchii wylizują się częściej niż te, których pozy-
cje w hierarchii znacznie się różnią. Społeczne zacho-
wania pielęgnacyjne niemal zawsze zaczynają się od 

wylizywania łba (pyska, uszu) lub szyi, po czym zwie-
rzę zmienia pozycję nadstawiając do wylizania inne 
części ciała. Często dotyczy to tych okolic, których 
zwierzę samo nie może dosięgnąć językiem. 

Do zachowań pielęgnacyjnych, które poprawiają 
fizyczne samopoczucie bydła, możemy zaliczyć rów-
nież samopielęgnację, przeciąganie się i otrząsanie. 
Starsze cielęta poświęcają na pielęgnację 4-6% czasu 
w ciągu doby, podczas gdy krowy dorosłe wylizują 
się i drapią przez zaledwie około 1% doby. Częstość 
takich zachowań waha się zazwyczaj od 10-15 do 
ponad 100 przypadków na dobę. Proporcjonalny 
rozkład czynności pielęgnacyjnych przedstawia się 
następująco: 60-70% wylizywanie, 10-30% ocieranie 
się o przedmioty, 1-3% drapanie się. Cielę i doro-
słe zwierzę jest w stanie dosięgnąć racicą kończyny 
miednicznej w okolicę głowy lub też drapać głowę 
o kończyny piersiowe. Jeśli zwierząt nie poddano 
dekornizacji, wykorzystują rogi do drapania boków 
i częściowo zadu. Rejon łopatek, kłębu i grzbietu po-
zostaje poza ich zasięgiem, co stanowi pretekst do 
interakcji społecznych, podczas których zaprzyjaźnio-
ne i spokrewnione osobniki wzajemnie się wylizują. 

 Bydło z wzajemnością dokonuje pielęgnacji ciała; wylizuje i daje się wylizać przez inne osobniki – 
podczas tych zabiegów dystans indywidualny jest nieistotny
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W oborach wolnostanowiskowych i na pastwiskach 
bydło chętnie korzysta z nieruchomych lub z automa-
tycznych obrotowych szczotek do pielęgnacji skóry 
tzw. czochradeł. Swobodny dostęp do czochradeł 
ogranicza niszczenie sprzętu i wygrodzeń w oborze. 

Podczas zachowań społecznych, tak afiliacyjnych, 
jak i agonistycznych, bydło operuje dystansem indy-
widualnym i strefą indywidualnego komfortu prze-
strzennego. Strefa ta potrzebna jest zwierzęciu za-
równo do manifestowania swojej pozycji w hierarchii 
względem napotykanych osobników, jak i do wykony-
wania czynności poza- społecznych, takich jak kładze-
nie się czy wstawanie. Ponadto zwierzęta nie tolerują 
w strefie indywidualnego komfortu przestrzennego, 
innych osobników. Odpowiedź zwierzęcia na ingeren-
cję w jego strefę zależna jest od pozycji w hierarchii 
względem podchodzącego do niego, innego osobnika 
ze stada lub człowieka. 

Z kolei dystans indywidualny wyznacza krawędzie 
tej strefy. W przypadku naruszenia dystansu indywidu-
alnego, krowa podejmie próbę ucieczki lub zareaguje 
agresją (stąd inna nazwa: „dystans ucieczki”). „Osobi-
sty” minimalny dystans od innych osobników to okrąg 
zakreślony wokół głowy zwierzęcia, gdyż krowy kierują 

się wrażeniami zmysłowymi odbieranymi za pośrednic-
twem wzroku, słuchu i węchu. W zależności od sposo-
bu utrzymania dystans ucieczki wynosi 0,5-10 m, przy 
mniejszych wartościach dla systemów utrzymania cha-
rakteryzujących się dużą obsadą zwierząt. Zazwyczaj 
dystans ten wynosi 2-4 metry w przypadku dorosłych 
krów na pastwisku. Ponadto dystans indywidualny 
w znacznym stopniu zależy od rodzaju czynności i od 
pozycji w stadzie. Dominujące osobniki charakteryzu-
ją się większym dystansem indywidualnym, a zwierzę 
podporządkowane musi szanować przestrzeń osobistą 
dominanta. Dominujący osobnik w sytuacji naruszania 
jego dystansu indywidualnego, zmusza osobnika niżej 
usytuowanego w hierarchii do ustąpienia mu miejsca. 
Usunięcie rogów (dekoronizacja) zmniejsza dystans in-
dywidualny, zaś w pewnych sytuacjach, np. gdy krowy 
wylizują się i ocierają o siebie wzajemnie w ramach 
kontaktów społecznych, dystans ten praktycznie nie 
występuje. Można to zaobserwować u osobników „za-
przyjaźnionych”. Takie grupy tworzą najczęściej zwie-
rzęta spokrewnione, w podobnym wieku i o podobnej 
masie ciała. Zwierzęta trzymają się razem, razem idą do 
doju, wybierają legowiska obok siebie czy też pasą się 
na pastwisku blisko siebie.

 Bydło chętnie korzysta ze specjalnych czochradeł na pastwisku, zwłaszcza jeśli nie ma innych możliwości, 
czyli żadnego zadrzewienia czy zakrzaczenia

Fot. pod tytułem – Anna Wójcik, fot. 1-4 Lech Nawrocki
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SyLwoPaStoRaLizm 
w CHowiE ByDŁa 
mięSNEGo Marcin Wójcik

Gospodarstwo 
ekologiczne OIKOS

Chcąc poruszyć problem sylwopastoralizmu trzeba najpierw zdefiniować, 
co to oznacza. Źródłosłów tej nazwy pochodzi od łacińskiego słowa 
„silva”, czyli „las”. Jednak w odniesieniu do obecnego rozumienia lasu i jego 
funkcji podobieństwo kończy się na obecności drzew. Sylwopastoralizm 
to celowy system użytkowania pastwisk, w którym na gruncie rolnym, 
oprócz roślinności runi pastwiskowej, pojawiają się drzewa (i/lub krzewy). 
Specyficzną cechą tego systemu jest występowanie interakcji pomiędzy 
zwierzętami, drzewami i roślinnością zielną.
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Podstawowym założeniem sylwopastoralizmu jest 
występowanie runi charakterystycznej dla pastwi-
ska pod koronami drzew. Krótko mówiąc, ilość 

światła dochodzącego do runi jest czynnikiem deter-
minującym budowę i skład gatunkowy systemu agrole-
śnego. Decyduje ona także o maksymalnej liczbie drzew 
i składzie gatunkowym zadrzewienia. Trudno określić 
minimalną liczbę drzew na powierzchni, biorąc jednak 
pod uwagę przewidywane korzyści, określić ją można 
na taką, dzięki której będzie można uzyskać dodatkową, 
opłacalną produkcję oraz/lub że wpłynie ona pozytyw-
nie na poprawę mikroklimatu pastwiska.

co NAM DAJe sylWoPAstoRAlNy sPosóB 
ZAGosPoDARoWANiA teReNU?

Pewien wstęp do tego tematu pojawił się już w na-
szym kwartalniku (nr 1/2019 (s. 24)), dlatego skupię się 
na technicznych aspektach systemu. Jedynie dla przy-
pomnienia przedstawimy krótko następujące korzyści 
tego rozwiązania:
a) produkcyjne – przede wszystkim produkcja biomasy 

(drewna tartacznego, opałowego, zrębek), możliwość 
produkcji owocowej (tradycyjne sady z wysoko za-
wieszoną koroną), dodatkowa produkcja paszowa 
(wierzby, dzikie grusze, jabłonie i inne).

b) ochronne – ochrona gleby przed erozją, poprawie-
nie stosunków wodnych w glebie, zwiększenie róż-
norodności biologicznej roślin i zwierząt, przeciw-
działanie zmianom klimatu,

c) pozostałe – osłona dla zwierząt przed słońcem 
i wiatrem, żywe czochradła, słupki do pastucha oraz 
możliwość zastosowania żywopłotów w miejsce in-
nych wygrodzeń. 

Przed rozpoczęciem prac, zarówno tych projektowych, 
jak i polowych, powinniśmy się skupić na określeniu celu, 
jaki chcemy osiągnąć. Pomoże nam to dobrać odpowied-
ni gatunek (lub gatunki) drzew i krzewów, ponadto zde-
terminuje rozstawę (więźbę), w jakiej je wprowadzimy.

Przepisy, regulujące jednolite płatności obszarowe, 
mówią, iż do powierzchni kwalifikowanej zalicza się 
także grunty zajmowane przez „elementy krajobra-
zu”. Stanowi to swojego rodzaju furtkę dopuszczającą 
agroleśnictwo do praktyki, gdyż do elementów tych 
zalicza się m.in.: drzewa będące pomnikami przyrody, 
powierzchnie zajęte przez pasy zadrzewień i żywopło-
ty, których szerokość nie przekracza 2 m oraz grunty 
orne i trwałe użytki zielone, na których znajdują się 
pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na kwalifiku-
jący się hektar nie przekracza 100 drzew. Obwarowane 
jest to zastrzeżeniem, że działalność rolnicza na tych 
gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na 
działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje 
się także powierzchnia stref buforowych, o ile jest na 
nich prowadzona działalność rolnicza. 

W praktyce 100 drzew na hektarze oznacza więźbę 
10x10 metrów (5x20 lub inną). Do momentu, kiedy znaj-
dą się odpowiednie zapisy w regulacjach prawnych, po-
zwalające nam zwiększyć liczbę drzew na hektarze (po-
wyżej 100 szt.) w ramach systemów rolno- drzewnych, 
przekraczanie zalecanego zagęszczenia jest ryzykownym 
działaniem, mogącym pozbawić nas wsparcia w postaci 
dopłat bezpośrednich. 

Układ przestrzenny drzew w systemie leśno-pastwi-
skowym może być różny. Przyjrzyjmy się, jakie mogą być 
rozmieszczenia (ryc. 1):
1. liniowe z liniami dopasowanymi do warstwic lub in-

nych elementów krajobrazu,
2. liniowe proste,
3. równomierne,
4. losowe.

Każdy z tych układów ma swoje wady i zalety. Rozmiesz-
czenie liniowe, z dopasowaniem szerokości międzyrzędzi 
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do posiadanych maszyn pozwala na wygodne wyko-
nywanie prac polowych. Rozmieszczenie równomier-
ne pozwala także na uproszczenie schematu cięć oraz 
zwiększenie sumarycznej produkcji biomasy (ryc. 2), jed-
nocześnie umożliwiając drzewom na symetryczne roz-
budowywanie koron. Rozmieszczenie losowe najmniej 
ingeruje w naturalny wygląd krajobrazu. Pozwala na 
wykorzystanie już istniejących zadrzewień – stosowane 
jest często przy przebudowie istniejących zadrzewień na 
system sylwopastoralny.

W tym miejscu trzeba ponownie nawiązać do celu 
produkcyjnego, ponieważ wymusza on zastosowanie 
konkretnego typu rozwiązania. Do najczęściej spoty-
kanych modeli uwzględniających potrzebę produk-
cyjności należą: 
1. Produkcja biomasy z gatunków szybkorosnących:

a) Plantacyjna uprawa gatunków szybkorosnących 
z rozluźnioną więźbą. W praktyce wiek rębności 
zależy od tego, jaki surowiec chcemy pozyskać. 
W cyklu pełnym (25-60 lat), możemy nawet po-
zyskać drewno tartaczne wielkowymiarowe. Do 
gatunków uprawianych w tym modelu należy za-
liczyć wierzby, topole (w szczególności jej klony), 

olchę czarną, brzozy czy robinię akacjową (po-
wszechnie nazywaną akacją).

b) Uprawa gatunków o drewnie cennym. Jako przy-
kład możemy podać włoskie plantacje czereśni 
ptasiej z przeznaczeniem na surowiec tartaczny 
i okleinowy. Rozwiązanie takie po rozrzedzeniu 
więźby śmiało możemy przenieść do sylwopasto-
ralizmu. Innymi gatunkami, które można zastoso-
wać, są m.in. dęby i klony.

c) Uprawa wierzbowa, ogławiana na wysokości oko-
ło 2 m (poza zasięgiem pyska zwierzęcia) w krót-
kiej rotacji (2-7 lat) – z nastawieniem na produk-
cję zrębek energetycznych. Poszczególne drzewa 
można wykorzystać jako słupki ogrodzeniowe do 
pastucha lub siatkę leśną.

d) Uprawa wierzby energetycznej ścinanej przy 
pniu w cyklu krótkim w formie liniowej – najczę-
ściej stosowana przy ogrodzeniach, z koniecz-
nością czasowego odgradzania przed zwierzę-
tami (po ścięciu).

e) Zadrzewienia świerkowe na pastwiskach górskich 
– najczęściej zajmujące wyższe partie stoków, 
z losowym lub równomiernym rozmieszczeniem 

 Ryc. 1

 Ryc. 2
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drzew. W początkowej fazie możemy zastosować 
nawet 600 sadzonek/ha. 

2. Produkcja paszowa uzupełniająca:
a) Zadrzewienia złożone z dzikich odmian jabło-

ni i gruszy charakteryzujących się drobnymi 
owocami, uniemożliwiającymi spowodowanie 
zadławień u bydła.

b) Zadrzewienia wierzbowe z przeznaczeniem na 
stałe lub okresowe zgryzanie, z możliwością wy-
korzystania do produkcji biomasy.

3. Produkcja owoców towarowych i konsumpcyjnych:
a) sady tradycyjne z koroną zawieszoną powyżej 2 

m – jabłoń, grusza, orzech włoski i inne,
b) plantacje leszczynowe, bzu czarnego i in. krze-

wów owocowych w więźbie umożliwiającej utrzy-
manie się runi pastwiskowej.

4. Pastwiska pszczele – tym, którzy oprócz hodow-
li bydła utrzymują jeszcze pszczoły, można polecić 
wprowadzanie na pastwiska gatunków miodo- i pył-
kodajnych, takich jak lipy, robinie, wierzby (w szcze-
gólności iwa), klony, drzewa owocowe, głogi oraz 
inne mogące stanowić uzupełnienie bazy pożytków. 

5. Świerkowe plantacje choinkowe w rozluźnionej 

więźbie. Jako osobne, bardzo ważne, uzupełniające 
elementy dla sylwopastoralnego sposobu zagospo-
darowania terenu należy wziąć pod uwagę pasy wia-
trochronne, pasy buforowe przy ciekach wodnych 
oraz jedno- lub wielogatunkowe założenia żywopło-
towe spełniające funkcję ogrodzenia.

Poszczególne, wyżej opisane systemy wymagają roz-
winięcia. Mam nadzieję, iż uda mi się Czytelnikom nasze-
go kwartalnika przybliżyć te zagadnienia w późniejszych 
artykułach. Warto jednak podkreślić, że systemy leśno
-pastwiskowe, oprócz dodatkowych profitów, wiążą się 
całkiem sporą (w początkowej fazie) pracochłonnością. 
Nakłady pracy związane są przede wszystkim z zabez-
pieczeniem nasadzeń w początkowej fazie wzrostu. 
Pewnym rozwiązaniem jest stopniowe ich wprowadza-
nie, począwszy od gorszej jakości pastwisk czy wprost 
nieużytków z możliwym nawet czasowym wyłączeniem 
z wypasu, zastąpionym pozyskaniem siana czy produkcji 
sianokiszonki z biomasy runi w międzyrzędziach.

Na zakończenie pewna, zasłyszana myśl. „Jaki jest 
najlepszy okres na sadzenie drzew? Dwadzieścia lat 
temu. Jaki jest drugi najlepszy czas na sadzenie drzew? 
Teraz...” (Walter Jehne).

Fot. Jerzy Magowski
51

ekologia



Rasa Blonde d’Aquitaine, mimo wielu zalet, nie cieszy się w naszym kraju zbyt 
wielką popularnością. Dlaczego? Czy zasługuje na większe zainteresowanie czy 
raczej nie? Na pewno ma swoich zwolenników, do których z pewnością należy 
Marcin Fryt, prowadzący od kilku lat hodowlę tego bydła – w powiecie tureckim, 
w woj. wielkopolskim. Zanim zwiedzimy fermę tego hodowcy i spróbujemy poznać 
przedstawione przez niego praktyczne argumenty, warto przypomnieć sobie kilka 
najważniejszych informacji na temat tej rasy.

Lech nawrocki1, konrad Wiśniewski1-2

1Polski Związek Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego
2Katedra Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieBLoNDE  

D’aqUitaiNE –  
RaSa NiEDoCENioNa?
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Rasa Blonde d’Aquitaine została wyhodowana w połu-
dniowo-zachodniej Francji poprzez krzyżowanie trzech 
lokalnych ras mięsnych: Garonnais, Quercy i Blonde des 
Pyrenees, znanych już w średniowieczu. Oficjalnie jako 
rasa zarejestrowana została w 1962 r. Liczne zalety tego 
bydła spowodowały dużą jego popularność i hodowlę 
aż w 30 krajach świata.

Umaszczenie jest jednolite, najczęściej płowe, ze 
znaczną zmiennością – od białego do bladoczerwonego. 
Śluzawica, rogi i racice są cieliste.

Należy do ras dużych i późno dojrzewających – masa 
ciała dorosłych krów wynosi 700-800 kg, ale może do-
chodzić nawet do 1000 kg przy wysokości w krzyżu 

140-145 cm. Buhaje osiągają masę ciała 1000-1200 
kg przy wysokości w krzyżu 150-155 cm. Mimo dużej 
masy ciała krowy łatwo cielą się, wydając na świat cie-
lęta o masie około 40 kg. Wynika to z budowy miednicy 
oraz wydłużonego tułowia cieląt. Ważną przy tym za-
letą tej rasy jest spokojny temperament, co ułatwia ich 
obsługę, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz 
zmniejsza częstotliwość urazów zwierząt i obsługi. 

PoCzĄtEK HoDowLi
2015 r. – wcześniej nie utrzymywano w gospo-
darstwie żadnych zwierząt.

DLaCzEGo ByDŁo mięSNE?
Ponieważ bardzo mi odpowiada, jest dużo mniej 
obsługowe niż bydło mleczne i ze względu na to, 
że mam budynki i kawałek ziemi wokół siedliska, 
stąd moja decyzja o tej hodowli.

DLaCzEGo BLoNDE D’aqUitaiNE?
Najlepiej mi odpowiada pod względem wyglądu i ła-
twości wycieleń.

SKĄD PozySKaNo zwiERzęta?
W Polsce kupiłem od jednego z hodowców tej rasy, 
który miał krowy z niemieckim pochodzeniem.

LiCzBa StaDa oGÓŁEm (z PoDziaŁEm Na 
RaSowE i miESzańCE)
LSO – 21 szt. / LM – 9 szt.
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Tabela 1. Charakterystyka rasy Blonde d’Aquitaine

Rasa Blonde d’Aquitaine
kraj 
pochodzenia 

Francja

kaliber duży

Umaszczenie
jednolicie beżowe, często 
z jasnoczerwonym odcieniem

Dojrzałość 
hodowlana

rasa późno dojrzewająca, ale pierw-
sze krycia jałówek można rozpoczy-
nać już po 15. miesiącu życia

Wysokość 
w krzyżu

142-145 cm krowy, 145-150 cm 
buhaje

Płodność dobra

Masa ciała
700-800 kg krowy, 1000-1200 kg 
buhaje

Mleczność 
matek

bardzo dobra

Masa cieląt przy 
urodzeniu

duża, ok. 40 kg cieliczki, ok. 45 kg 
buhajki

łatwość 
wycieleń

duża (mało trudnych porodów), 
duża żywotność cieląt, duża 
powierzchnia miednicy u krów; 
długi tułów oraz niewielka  
głowa cieląt

Wartość 
opasowa

bardzo wysoka

Przyrosty 
dobowe opasów

1200-1300 g

Wartość rzeźna dobra
Jakość mięsa dobra

inne cechy

• może być opasana do wysokich 
mas ciała bez zbytniego 
otłuszczenia tuszy

• wymaga bardziej intensywnego 
żywienia

• wymaga choćby 
prowizorycznych budynków 
w okresie zimy

Bl
on

de
 d

’A
qu

it
ai

ne

Intensywnie żywione buhajki osiągają wysokie przy-
rosty 1200-1500 g dziennie i masę ciała około 700 kg 
w wieku 16-18 miesięcy. Blonde d’Aquitaine cechuje 
się bardzo dobrym umięśnieniem i wysoką wydajno-
ścią rzeźną, sięgającą 65%. Tusze są umiarkowanie 
otłuszczone – mięso bardzo smaczne i delikatne.

Rasa ta wykorzystywana jest także z powodzeniem 
do krzyżowania towarowego, głównie z krowami ras 
mlecznych.

Należy jednak podkreślić, że w celu uzyskania wyso-
kich efektów produkcyjnych, aby wykorzystać gene-
tyczne możliwości tej rasy, konieczne jest zapewnienie 
dobrych warunków środowiskowych.

W tabeli 1 zestawiono najważniejsze, encyklopedycz-
ne dane na temat tej rasy.
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oPiEKUN z RamiENia PzHiPBm
Mgr inż. Konrad Wiśniewski

RoDzaj FERmy – HoDowLaNa Czy 
tyLKo PRoDUKCyjNa?
Hodowlana, pod oceną PZHiPBM od 2018 r.

PRowaDzENiE PRaCy HoDowLaNEj
Dobieram osobniki do rozrodu w ten sposób, by 
uzyskane potomstwo było dużego kalibru, dobrze 
umięśnione oraz aby buhaje były szerokie w klatce 
piersiowej z dobrze zaznaczonym przodem. Rów-
nież biorę pod uwagę temperament zwierząt.

aREaŁ GoSPoDaRStwa – iLE 
PRzEzNaCzoNo Na PotRzEBy 
PRoDUKCji ByDLęCEj?
Pow. 10 ha, z czego wszystko przeznaczone jest 
pod hodowlę bydła.
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SyStEm UtRzymaNia
Alkierzowy wolnostanowiskowy z możliwością sta-
łego korzystania z okólnika przez okrągły rok.

GRUPy tECHNoLoGiCzNE
Krowy z cielętami i z buhajem – 9 krów, 5 szt. cieląt, 
1 buhaj
Jałówki od 7 do 15 m-cy – 3 szt.
Jałówki od 15 do 24 m-cy – 3 szt.

RozRÓD
System haremowy. Krycie i porody odbywają się 
w dwóch etapach – pierwsza część krów cieli się 
w kwietniu-maju, a druga październik-listopad.

KiERUNKi PRoDUKCji RoŚLiNNEj
Uprawa: owies, żyto, pszenżyto, kukurydza.
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SPRzEDaŻ zwiERzĄt
Przeważnie sprzedaję wszystkie odsadki w wieku 
powyżej 7 m-cy o wadze powyżej 350 kg, również 
do dalszej hodowli, zarówno jałówki, jak i buhaje. 
Sam nie prowadzę dalszego opasu.

oPiEKa LEKaRza wEtERyNaRii
Doraźna, na nic nie szczepię, jak jest konieczność, 
to wtedy wzywam lekarza, ale bydło praktycznie 
jest bezobsługowe. Krowy cielą się same i nie mu-
szę im często pomagać.

ŻywiENiE
Cały rok zadaję paszę, która składa się z sianoki-
szonki, słomy, wysłodków buraczanych oraz dodat-
ków mineralno-witaminowych.

zaBiEGi PiELęGNaCyjNE
Jak jest potrzeba, to wykonuję korekcję racic, ale 
większość zwierząt ściera je sobie na okólniku 
czy w oborze.
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ŻyCzENia Do PzHiPBm
Łączyć hodowców w momencie sprzedaży, żeby 
uzyskiwać wyższe ceny.

iNNE zajęCia Czy HoBBy
Oprócz gospodarstwa pracuję w mleczarni w Turku. 
Bardzo lubię podróżować, szczególnie w góry.

PLaNy Na PRzySzŁoŚć
Zamierzam powiększyć stado oraz zbudować wiatę 
dla bydła lub powiększyć oborę.

oCENa wSPÓŁPRaCy z PzHiPBm
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy ze 
Związkiem. Dokumenty są wszystkie zrobione 
podczas wizyty zootechnika, więc na bieżąco jest 
porządek w papierach.

UDziaŁ w wyStawaCH zwiERzĄt 
HoDowLaNyCH
Nie, ale mam zamiar pojechać ze swoimi zwierzę-
tami na wystawy w przyszłym roku, jeśli oczywiście 
sytuacja na to pozwoli.

RoDziNa o HoDowLi
Mam dwójkę małych dzieci i jeszcze nie wiem, jakie 
będą miały zainteresowania. Natomiast moi rodzice 
bardzo mi pomagają w codziennych obowiązkach.
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HaRiRa
maRoKańSKa zUPa NaRoDowa

SPOSóB PRZYRZąDZeNiA:
Jeśli używamy suchej ciecierzycy należy ją dzień wcze-

śniej wsypać do garnka, zalać zimną wodą 10 cm ponad 
poziom ciecierzycy i odstawić na całą noc do namocze-
nia, a następnego dnia ugotować do miękkości.

Do większego garnka włożyć pokrojone w kostkę 
mięso, jeśli mamy mięso z kością, to dodać obkrojone 
z kości mięso jak i samą kość. Wlać 1,5 litra wody 
i zagotować, zszumować.

Dodać ugotowaną ciecierzycę. Następnie wsypać 
suchą soczewicę, dodać masło, pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz pokrojony na plasterki seler naciowy.

Wsypać szafran, imbir, kolendrę oraz pół łyżeczki soli 
morskiej i świeżo zmielony pieprz. Zmniejszyć ogień i go-
tować pod przykryciem przez ok. 1 godzinę i 15 minut.

Do zupy dodać zmiksowane pomidory z puszki oraz 
koncentrat pomidorowy. Doprawić solą i pieprzem i go-
tować przez ok. 30 minut.

Dodać suchy makaron (jeśli jest długi, to można go 
połamać), gotować przez ok. 15 minut lub do czasu aż 

makaron będzie ugotowany al dente. Na koniec dodać 
natkę pietruszki. Można udekorować świeżą kolendrą.

PROPOZYCJA PODANiA
Tradycyjnie harirę podaje się z jajkami ugotowanymi 

na twardo, posypanymi kuminem, suszonymi daktylami 
i figami oraz cząstkami cytryny.

SKłADNiKi – 4 PORCJe:
125 g suchej ciecierzycy lub ok. 250 g ciecierzycy ze 
słoika - ugotowanej
300 g wołowiny na rosół np. łata, oczko z kością
50 g czerwonej soczewicy
1/2 łyżki masła
1 średnia cebula
1/2 łodygi selera naciowego
przyprawy: sól i pieprz, szczypta szafranu,  
1 łyżeczka mielonego imbiru w proszku,  
1/3 łyżeczki kolendry
1 puszka pomidorów (400 g)
50 g cienkiego makaronu nitki z pszenicy durum  
np. do zup
1/2 łyżki koncentratu pomidorowego
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
opcjonalnie - świeża kolendra

Wyjeżdżając do innych krajów, zwłaszcza w miejsca 
egzotyczne, można zapoznać się i delektować miejsco-
wym jedzeniem, które jest dla smakoszy często jedną 
z najciekawszych wakacyjnych atrakcji. Są to potrawy, 
których nie ma nigdzie na świecie, chyba że w restau-
racjach specjalizujących się w kuchni jakiegoś kraju czy 
regionu. Do takich dań należy bardzo oryginalna ma-
rokańska narodowa zupa harira. W czasach, w których 
trudno gdziekolwiek wyjechać, można spróbować przy-
rządzić ją samemu – we własnym domu. 

W Maroko zupę tę można zjeść prawie wszędzie: w ta-
nich barach, na ulicznych straganach (nawet nocą), ale 
także w luksusowych restauracjach. Jest bardzo pożyw-
na i rozgrzewająca. Za każdym razem będzie inna. To jed-
na z jej sekretnych zalet. Konsumuje się ją na rozmaite 
sposoby i z różnymi dodatkami – z makaronem (cienkim 
czy grubszym), ryżem, kaszą czy z ziemniakami, a także 
z takimi delikatesami, jak: daktyle, figi czy limonka. Może 
być z mięsem – wołowiną czy baraniną – lub całkowicie 
wegetariańska. Poniżej przepis na harirę z wołowiną.
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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


