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progesteronu orazjego prekursora cholesterolu. Nie od
dzlś wiadomo, ze krowy odpowiednio zywione sązdrow-

nia - 3, opasowa 4, zatuczona natomiast 5 punktów. W
ten sposób dla pojedynczych osobników oraz stad usta-
lić można punktowy wskaznik kondycji (PWK) tzw. body
condition scoring (BCS). Edmonson iwsp. (8) natomiast

cy ogonowej i nadkulszowej nasady ogona. Punktowy
wskaźnik kondycji uporządkowany pózniej przez Fer-
gusona ( l 0) j est coraz częściej używany na całym świe-
cie do bieżącej kontro]i stanu odzywienia krów mlecz-
nych. Rzetelności wskaznika dowodzi także fakt, że nie
stwierdzono istotnych rożnic w wartości wskaznika w
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siącu po porodzie zwrcrzę powinno rozpocząc stopnio-
wą odbudowę masy ciała, zaś jej kondycja powinna
wynosić 3 punkty. Podobnie prawidłowa kondycja ciel-
nych jałowic przed wycieleniem wynosi 3 punkty.

Badania krajowe odnośnie do oceny kondycji w opar-
ciu o PWK sąnieliczne. Wynika znich, że kondycjakrów
w gospodarstwach sektora indywidualnego jest zbliżo-
na do opasowej i w dużym stopniu zależy od genotypu
krowy, jej wieku oraz fazy laktacji. Im niższy był pro-
c entowy ldział krwi ho ls ztyń sko fryzyj ski ej, tym w y ższa
była wartość wskaźnika kondycji. Przykładowo kondy-
cję krów, u których dolew knł,i holsztyńskofryzyjskiej,
nie przekraczał ż5oń oceniono na 3,8ż pkt., natomiast
jeśli był onwyższy od750ń,punktowy wskaźnik kondy-
cji wynosił 3,46. Kondycję pierwiastek pochodzapychz
gospodarstw indywidualnych wyceniano na 3,55 pkt. Z
kolei po drugiej, trzeciej i kolejnych laktacjach wynosi-
ła ona średnio 3,51,3,73 oraz3,87 pkt (2), Stan odży-
wienia krów pierwiastek, pochodzących z krajowych
gospodarstw wielkostadnych jest zbliżony i wynosi 3,59
pkt. (23). Pewną charakterystyczną wysoce niekorzyst-
ną tendencją obserwowaną w krajowych oborach indy-
widualnych jest nadmietne otłuszczenie krów zasuszo-
nych. Blisko 10oń krów w tym okresie wyceniono na 4 i
więcej punktów, a I'7 ,5%o było zatuczonych (PWK : 5).

Z wcześniejszych badań wynika, ze u krów żywionych
pod koniec ciĘy dużymi ilościami wysokoenergetycz-
nych koncentratów pojawia się po wycieleniu opisany
przez Morrowa tzw. zespół tłustej krowy (l9). Jego
efektem jest stłuszczenie wątroby oraz wzrost mobiliza-
cji wolnych kwasow tłtlszczowych z tkanki tłuszczowej.
Później ustalono, ze istotny wzrost ryzyka występowa-
nia trudnych porodow, zatrzymania łozyska, mastitis,
skrętu trawieńca, ketozy oraz porażenia poporodowego
następuje wówczas, kiedy kondycja w okresie przedpo-
rodowym wyceniana jest na więcej niż 4 pkt. (12, 16).

Z badań zagranlcznych wynika, ze stan odżywienia
by dła fryzyjskiego w gospodarstwach wielkostadnych
jest zdecydowanie bardziej wyrównany (9, 16). Przykła-
dowo kondycję pierwiastek w okresie przedwycielenio-
wym oceniono na 3,58 pkt., natomiast krów na 3,35. Na
podkreślenie zasługrrje fakt, że tylko około 15% wielo-
ródek miało w tym okresie kondycję niższąod3 a 5,7oń
wyższąod 4 pkt, Równocześnie średni ubytek kondycji
po wycieleniu wynosi 0,59 (16). Z reguły jest on znacz-
nie wyższy u krów o kondycji opasowej.

W krajowym piśmiennictwie brak jest danych odno-
śnie do wpływu kondycji krów na ich płodność ocenia-
nej w ujednolicony sposób. Szczegółowych danych na
ten temat dostarczają jednak wyniki obszernych ana7iz
przeprowadzonych w lzraelu, w których oceniano PWK
u ponad 2 tys. krów rasy holsztyńskofryzyjskiej, pocho-
dzących z kilkunastu ferm. Ocenę przeprowadzano w
okresie okołoporodowym i pierwszych miesiącach lak-
tacli. IJw zględniano takze wielkoś ó obniżenia kondycj i
krów po wycieleniu. W badaniach tych wykazano, że
wieloródki o niedostatecznej kondycji podczas porodu
były częściej brakowane z powodu jałowości i częściej
wykazyw ał y r ó żne p o stacie zabur zeń p op oro dowy ch. Z
kolei krowy o niedostatecznej kondycji podczas zasu-
szenia cechowała po wycieleniu wyższa skłonność do

torbieli j aj nikowych i zatrzymania błon płodowych ( 1 6).

Jeszczę wyrażniejsza tendencja do zatrzymania błon pło-
dowych oraz pierwotnych poporodowych zapaleń błony
śluzowej macicy występowała u kroq które podczas za-
suszenia gwałtownie chudły. Także u tych zwierząt czę-
ściej notowano zablrzenia funkcji jajników oraz w na-
stępnej laktacji -wytaźneprzedłtlżanie się okresu mię-
dzyciĘowego. Z kolei u krow cechujących się dobrą
kondycjąw okresie okołowycieleniowym (wysoki PWK)
przypadki zatrzymania łożyska oraz pierwotnych zapa-
leń błony śluzowej macicy na\eżały do rzadkości. Istot-
ny ości przypadków ke bło-
ny acicy był związany ętną
ko przed wycieleniem sem
zasuszenia. przedŁużęnie okresu zasuszenia o 10 dni istot-
ni e zw i ększało prawdopodobieństwo wystąpien,l,a m etri -

/rs. Opasowa kondycja samicy podczas zaslszenl,amoże
by c czy nnlkiem zacieraj ącym znaną za7eżnośc pomię-
dzy przedłuzeniem się okresu zasuszenia a występowa-
niern poporodowej ketozy. Dodatkowo w tej grupie sa-
mic notuje się przedłużenie przestoju poporodowego o
ż4 dni. Z kolei u krów pierwiastek w przeciwieństwie
do wieloródek, nie stwierdzono istotnego związku po-
między ich kondycj ąprzed wycieleniem a występowa- "

niem schorzeń poporodowych.
U krów o lepszej kondycji podczas wycielenia rza-

dziej stwierdzano poprodowy anestrus. Mimo to u tych
samic nie notowano nizszego wskaznika zapładnialno-
ści niż u pozostałych. Wyjątek stanowiły krowy pier-
wiastki, u których następowała poprawa zapładnialno-
ści w efekcie skrócenie okresu mtędzyciĘowego o 6,3
dni, W innych badaniach dokonując jednorazowej oce-
ny kondycji podczas pierwszych 30 dni po wycieleniu
stwierdzono, że jeśli PWK był niższy od 2,5, to istotne-
mu wydfużeniu ulegał okres nriędzywycieleniowy. Rów-
nocześnie krowy chudnące podczas 60 dni po wyciele-
niu wymagały do zacielenia znacząco większej Iiczby
unasienień. Z kolęi stopniowej i poża.danej poprawie
kondycji w drugim i trzecim rniesiącu po wycieleniu to-
warzyszy poprawa płodności oraz nasilente zewnętrz-
nych objawów rui, Jakwykazano poprawa w tym okre-
sie PWK o jeden stopień (w pięciopunktowej skali) w
porównaniu do okresu pierwszych czterech tygodni po 

=

wycieleniu powoduje wzrost wskaźnika zacte7eń o I3oń
(4). Podobnie autorzy holenderscy podają że najlepszy
wskaźnik zacieleń uzyskiwano u krów, których kondy-
cję wyceniano na 3 pkt. lch zdaniem ocena kondycji oraz
konsystencji i napięcia ścian macicy są stosunkowo do-
brym wskaźnikiem odnośnie do wyniku sztucznego una-
sieniania (6, 14). Tendencja do klinicznych przypadków
ketozy dotyczyła króq u których PWK był wyższy od
wartości przyjmowanych za prawidłowe. Ryzyko keto-
zy wzrastało znacząco u krów po trzecim i kolejnych
porodach, Z drugiej strony u krów o lepszej kondycji
(PWK: 3,8) nie notowano związanego z tąchorobą spad-
ku produkcji w okresie letnich upałów (11).

Efektem przeprowadzonych badań są konkretne wska-
zówki praktyczne. Domecq i wsp. (6) uważają że szcze-
golne znaczenie ma ocena kondycji krów podczas_ zasu-
szan7a oraz pierwszych 30 dni laktacji. Już wtedy po-
zvła\a ona z dtlżą dokładnością określic prawdopodo-



bieństwo zacielenia po pierwszym zabiegu sztucznego
unasieniania. Do podobnych wnio sków dochod ząP r an-
di i wsp. (2)),kró.rzy wykazali,żeltrata2Oońmasy ciała
w pierwszym miesiącu po wycieleniu w stosunku do
masy zwierzęcia podczas zasuszenia istotnie obniża
wskaznik zacieleń u krów. Uważająonl, że w oparciu o
dwukrotnąkontrolę kondycji krów około l0 dni przed
wycieleniem oraz 30 dni po porodzie możliwa jest pre-
cyzyjna prognoza odnośnie do ich płodności. Jeśli po
wycieleniu kondycja obnlża się o więcej niżżOoń, samt-
ce te powinny być izolowane i objęte szczególną opie-
ką polegającą na indywidualnym żywieniu w celu za-
pobiegania nadmiernej mobilizacji Tęzerw energii zgro-
madzonych w tłuszczu krów.

W dotychczasowych analizach statystycznych nie
określono zalężności pomiędzy ocenianą w punktach
kondycj ą krów a efektywno ścią lec zenia r ożnych po sta-
ci zaburzeń płodności. Interesująca wydaje się zarowno
czysto ekonomiczna analtza takich zależnośct,jak rów-
nież ich znaczenię prognostyczne. Na obecność takiego
zw iązkl wskazuj ą b adania, z ktory ch wynika, że kondy-
cja może mieć wpływ na efektywność programów syn-
chronizacji cyklu rujowego oraz inseminacji przeprowa-

- dzonej w ściśle ustalonym terminie. Stosując program z
wykorzystaniem GmRH i prostaglandyny do indukcji rui
i owulacji, istotnie gorsze wyniki zacie7ęń uzyskiwano
u krów o kondycji niedostatecznej (<ż,5). Z drugiej stro-
ny, co interesujące diagnozując ciążę w oparciu o test
progesteronowy przeprowadzany w 20 dniu po insemi-
nacji nie stwierdzono rożntc w liczbie krów cielnych w
za7eżnoścl, od kondycji. Różnice naniekorzyść krów o
PWK <2,5 - w odniesieniu do Iiczby stwierdzanych cią-
ży pojawiły się w 27 dniu po inseminacji, tj. po przepro-
wadzeniu badania ultrasonograftcznego. Fakt ten wska-
zuje, że kondycja moze wywierać pewien wpływ naprze-
bieg wczesnej ciązy szczegolnie w okresie tzw. matczy-
nego rozpoznawania zarodka, Wpływ ten może być tro-
jaki i wynikać z upośledzonej zdolności zarodka do se-
krecji interferonu t, albo obniżonej zdolności endome-
trium do odpowiedzi na produkowany przęz zarodek in-
terferon, albo wpływu obu tych zjawisk jednocześnie
(18). W innych badaniach spośród krów poddawanych
progesteronowej suplementacji, a których kondycja nie
przekraczała 2,5 PKT zaciellło się 11,1%, natomiast je-
żeli była ona równa Illb wyższa od 2,5 26,5% 09).
Podobnie, po usunięciu dopochwowej wkładki CIDR
krowom w lepszej kondycji, u których przed podaniem
progesteronu nie stwierdzono ciałka żołtego, wcześniej
niz u samic chudych następowało obniżenie stężenia
progesteronuoTaz owulacja. W analogicznej grupie krów
chudych natomiast wyższa była zarowno koncentracja
progesteronu, jak i stęzenie estradiolu - skutku długo-
trwałego ltrzymywania się pęcherzyka dominującego
(3 ),

W nielicznych badaniach wykazano wpływ kondycji
na wskaźnik zacie\eńu krów biorczyń zarodków. Urba-
niak (23) podaje, że najwięcej ctĘy uzyskiwano u krów,
u których PWK wynosił 3,0, jednakze podając krowom
biorczyniom hormonamy gestagenne lub hCG, najwyż-
szy - ponad 50oń wskaznik uzyskiwano w grupie, kto-
rej kondycja wynosiła 3,1-4 pkt. Podobnie krowy bior-

czynie zarodków narażone na stres cieplny łatwiej za-
chodzlły w ciązę jeżeli ich kondycja w dniu transferu
zarodkow była dobra (1).
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