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W okręsie ostatnich L4lat,w wyniku przemian ustro-
jowych i gospodarczych, nastąpiły w Polsce znaQznę
zmtany w chowie bydła, Liczbakrów zmniejszyła się
z4386Ęs. sztukw 1989 r. do2866 tys. sztukw 2002 r,,

średnia wydajność mleczna w zr osła z 3ż60 I do 3 7 5 8 1

mleka rocznie, a w stadach będących pod kontrolą
uzytkowości mlecznej do prawie 5600 l (II,22,23).
Osiągnięto to m.in. w wyniku krzyżowania krajowe-
go bydła czarno-btńego z bydłem holsztyńsko-fryzyj-
skim oraz importu jałowek tej rasy. Następuje rów-
niez konc e ntr acj a pro dukcj i mleka, poni eważ zmntej -
sza się liczba dostawców, a wzrasta wielkość stad. Brak
jest wprawdzie danych o częstotliwości występowa-
nia chorób bydła w skali kraju, jednak wycinkowe
badania wskazująnazwiększone występowanie zabu-
rz e ń p ło dno ś c i, s tanów zap alny ch gruc zoŁl ntl ekow e -

go i zaburzeń metabolicznych (I3, 14, 16,2I,26).
D odatkowo wzro sĘ wymagani a przemysłu mleczar -
skiego doty czącej akości produkowanego mleka oraz
konsumentów odnośnie do jakości i bezpieczeństwa
produktow mlecznych. Coraz większą uwagę zwTaca
sięrówniez na warunki tltrzymania. które powinny za-
pewnić zwierzętom odpowiedni dobrostan. Te uwa-
runkowania produkcj i mleka stawiaj ą przed właścicie-
lami zwierząt i Iekarzami weterynarii nowe Wzwa-
nia. Tradycyjna rola lekarza węter5marii, polegaj ąca na
interwencyjnym, na wezwanie właściciela, leczeniu
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The milk yield of cows has considerably increased in recent years, and one of its consequences has been an
increased susceptibility to different diseases. This, in turn, has resulted in considerable economic losses in
milk production. A dairy herd health-care program enhances animal health and thus increases profits from
mi|k production. This article describes the principles of a dairy herd health-care program. It presents
monitors of herd records and the organization of herd visits with particular references to reproduction
control and nutrition, milk production, udder health, lameness and calf management. Indices for evaluating
the health of dairy herds are listed and rea|istic goals defined. A herd health-care program requires close
cooperation between a competent veterinary surgeon and a skilled farmer.
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Review

przyp adków klini c znych u p oj edync zy ch zw terząt j e st
j uż niewys tar czaj ąc a. C elem zap ewni eni a o dp owied-
niego poziomu zdrowotności stada, warunkującego
wysokąprodukcję mleka i tym samym jej opłacalnośó,
lekarz weterynarii mus i wkrac zać w takie ob szary pro -

dukcji, jak zywienie i zarządzanie stadem.
W latach siedemdziesiątych XX w. w krajach za-

chodnich opracowanorożne programy opieki nad sta-
dami. W początkowej fazie dotyczyły one wycinko-
\\rych problemów, jakzaburzenia płodności, stany za-
paIne gruczołu mlekowego lub schorzenia metabolicz-
ne (20), W pewnym zakresie były one realizowane
rowniez w Polsce, głownie w duzych stadach państwo-
\\rych i społdzielczych (3,24,27). Obecnie w krajach
Europy Zachodniej stosowane są kompleksowe pro-
gramy opieki zdrowotnej nad stadami, obejmujące
wszystkie aspekty produkcji zwterzęcej. O znaczęniu
opieki zdrowotnej nad stadami świadczy istnienie na
Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej oddzielnych
katedr zajmuj ący ch się tą prob lematyką (np. w Utrech-
cie i Gandawie) lub oddzielnych profesur (np. w Ha-
nowerze i Monachium).

W Belgii pogłowie krow mlecznych wynosi 570 tys.
sztuk, w tym we Flandrii 320 tys. sztuk. Osiągana jest
średnia wydajność mlęczna 5800 1, a od krów znajdu-
jących się pod kontrolą uzytkowości mlecznej 7100 1,

Programami opieki zdrowotnej objętych jest około
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15% stad krów mlecznych. Pod opiekąKliniki Rozro-
du, Połoznictwa i Zdrowia Stada Wydziafu Medycyny
Weterynaryjnej w Gandawie znajdująsię 32 stada.

W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasa-
dy programow opieki zdrowotnej nad stadami krów
mlecznych, które stosowane są w Belgii i innych kra-
j ach Europy Zachodniej.

Stado objęte programem opieki powinno zewzglę-
dów ekonomicznych|iczyó co najmniej a0 krów (6).
Wskazane jest, aby znajdowało się pod kontroląużyt-
kowości mlecznej. Każdy program powinien być do-
stosowany do specyfiki danego stada, lęcz można
w nim wyrożnic pewne stałe elementy (tab. 1).

Tab. l. Elementy składowe kompleksowego programu opieki
nad stadem krów mlecznych (8)

0kreślenie celu programu W danym sladzie

0cena stanu wyjściowego

0pracowanie planu realizac|i celu

Begulatne wizyly w stadzie (badanie zwierząl i zbieranie danych)

Prowadzenie dokładnej dokumenlac|i (kartoteki lub program kompulerowy)

0cena danych pod kąlem założonego celu (nadzór)

zalecenia

0kleślenie Gelu p]oglamu

Głównym celem programów jest poprawa t utrzy-
manie stanu zdrowtazwierząt oraz wydajności mlecz-
nej na poziomie zapewniającym opłacalność produk-
cji (6, 8, 17). W zależności od specyfiki stada cele
szczegółowe mogą być różne,np. zmniej s zenie Iiczby
komorek somatycznych w mleku zbiorczym do
200 tys./ml lub skrócenie okresu międzyciĘowego do
105 dni.

0cena stanu wyjściowego |status quo|

Obejmuje określenie głownych problemów w sta-
dzie, charakterystykę gospodarstwa, zywienie krów
i występowanie chorób.

Problemy w gospodarstwach sązr óżnicowane, np. :

niska płodnośc, zbyt duża zawatirośó komórek soma-
tycznych w mleku, duża zachorowalność i śmiertel-
ność cieląt itp. Mogąone występować pojedynczo lub
łącznie.

Charakterystyka gospodarstwa obejmuje dane
o zwierzętach (Ilczba krów i jałówek, wydajność
mleczna, zawartość białka i tłaszczu w mleku, dłu-
gość okresu mtędzyciĘowego, wartość indeksu inse-
minacyj ne go), warunk i utr zymania zlv ier ząt ( ob ora
wolnowybiegowa, uwięziowa, wielkość stanowisk,
ściółka, sposób usuwania obornika, warunki higienicz-
ne), organizacjęrozrodu w stadzie (wykrywanie rui,
krycie lub inseminacja, inseminator własny lub przy-
jeżdżający na wezwanie), sposób pozyskiwania mle-
ka i higienę doju, powierzchnięuprawpolowych i uĄt-
ków zielonych, nawozenie. W ocenie żywienia krów
uwzględnia się technikę zywienia (np. TMR), sposób

].,:1,1,,,1,1;,:1,1, 
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obltczania dawki pokarmowej (tabele, analiza pasz),
żywienie w okresie pastwiskowym i zimowym, skład
dawki pokarmowej orazjakość pasz.

Bierze się równiez pod uwagę częstotliwość wystę-
powania rożnychchorób w stadzie i odsetekbrakowa-
nych krów.

0pracowanie planu lealizaDii ce!u

Na podstawie stanu wyjściowego dla danego stada
opracowyłvany jest plan postępowania, który ma umoż-
liwic o siągni ęc i e założone go c elu. Okre śla on zadanta
lękarza weterynarii i właściciela w realtzacji progra-
mu. W przypadku, kiedy celem programu jest popra-
wa płodności krow, plan obejmuje regularne badania
ginekologiczne kroq pobieranie próbek do badań la-
boratoryjnych, które mająpomóc w wyjaśnieniu przy-
czyn obntżonej płodności, analizę żywienia zwterząt
itd.

Rutynowe wizyty lekatza w stadzie
Odstępy pomiędzy wiryrtami zależąod sytuacji w da-

nym stadzie i jego wielkości. W stadach z problema-
mi zdrowotnymi tliczących ponad 120 krow wizyty
powinny się odbyvac co 2-3 Ęgodnie, przy 60-120
krowach - co 4 tygodnie, przy 40-60 - co 5-6 Ęgodni.
Rutynowa wizyta w stadzie liczącym 80 krow trwa
I,5-2 godziny (8). Na początku wizyty na podstawie
kartotek lub programu komputerowego wybierane są
zwierzęta, które powinny być badane przez lekarza.
Są to krowy przęznaczonę do badania na ciążę i do
zasuszenia oraz krowy z problemami ginekolo giczny-
mi lub innymi schorzeniami.W zależności od potrze-
by wykonywane jest leczenie badanych zwterząt, po-
bierane sąpróby do badań laboratoryjnych (krew, mle-
ko) i przeprowadzane są zabiegi prof,rlaktyczne (np.
odrobaczanie). Następnie dokonuje się przeglądu cie-
ląt i jałówek. Podczas wizyty zwtaca się uwagę na
warunki środowiskowe w oborze, wyjadanie paszy,
właściwości kału itd. Na końcu wizyty, wspólnie
z właścicielem, analizowane są informacje o produk-
cji mleka (tabulogramy oceny użytkowości mlecznej),
uzupełniane sądane doĘczące stada, omawiane sąbie-
żące problemy oraz wydawane zalecenia.

Ptowadzenie dokumentacji
Realizacja programu weterynaryjnej opieki nad sta-

nem zdrowia stada wymaga prowadzenia dokładnej
dokumentacji. Moze być ona oparta o indywidualne
kartoteki d|a każdej krowy, kartę zdrowia stada lub
program komputerowy. Kartę zdrowia stada stosowa-
ną w Katedrze Nauk Klinicznych Wydziału Medycy-
ny Weterynaryjnej w Olsztynie w ramach weteryna-
ryjnego plogramu opieki nad stadami krów mlecznych
przedstawia ryc. 1. W Belgii stosowany jest program
komputerowy Argos (6), w Niemczech Bovi-Concept
(18), w Holandii VAMPP (Veterinary Automated Ma-
nagement Production Control Programme) (19). Nie-
zależnie od systemu gromadzenia danych dokumenta-
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Karta zdrolr ia stada: krorr1, mleczne

B-brak pomoct,. l,-lekka ponloc. C- ciężka pomoc. ('(i-cesarskie cięcie. F-l'etotomia. S- skręt macic}. \\- $\pldnięcic macicr. P- poronienie

Ryc. l. Karta zdrowia stada: krowl,mleczne

cja musi być dokładna i prowadzona systematycznl,e,
co związane jest z określonym nakładem czasu.

Ocena danych

Dane uzyskane w trakcie realizacjiprogramu anali-
Zowane Są pod kątem osiągnięcia i ltrzymania zaŁo-
zonego celu. Przy interpretacji danych wykorzystuje
się odpowiednie wskażnlkt. Zmtany sytuacji w po-
szcze gólnych, nadzo rowanych ob s zarach (r o zr o d zw t e -

Tząt, stan zdrowotny gruczofu mlekowego, choroby
kończyn, wychow cieląt i jałowek) wymagają odpo-
wiedniego dopasowania planu postępowania w stadzie.

Rozród zwierząt. Szczegolną rolę w programach
opieki nas stadami odgrywa nadzór nad rozrodem.
Prawidłowy rozrod zwterząt wywiera bowiem duzy
wpływ na opłacalność chowu krów mlecznych, deter-
minując liczbę cieląt i wysokość produkcji mleka.

Z adania lękar za w et erynari i p o l e g aj ą na re gul arnym
b adaniu ginekolo gi c zny m zw ter ząt p o cząw szy od 1 4.
dnia po porodzie (p.p.) aż do stwierdzenia ciĘy we-
dług schematu przedstawionego w tab. 2.W raziepo-
trzeby pobierane są proby do badań laboratoryjnych
(krew, wymazy z szyjki macicy do badań bakteriolo-
gicznych). Chore krowy są leczone lub wydawane są
zalęcenia terapeutyczne, które następnie wykonuj e
miejscowy lękarz weterynarit, Ze względu na koszty
w pewnych wariantach plogramu pomija się niektóre
badania, W okresie poporodowym badane są tylko
zw ter zęta wykazuj ąc e zabur zenia g i n eko l o g i c zne, np,
krowy p o zatr zy maniu ło żysk a, z p atolo gi cznymi wy -
pĘwami z dtóg rodnych itp. (8). Płodność krów jest
oceniana na podstawie wskaźników przedstawionych
w tab. 3.

Stan zdrowotny gruczołu mlekowego. Wyłviera on
największy wpływ na ilość i jakość produkowanego
mleka. Stany zapalne gruczołu mlekowego powodują
bardzo duze straty gospodarcze i należą tym samym
do najbardziej kosztownych chorób krów mlecznych

(10, 15). Zwalczanls mastitis w stadzie oparte jest na
klasycznym, S-punktowym planie, który zawiera,.
utr zymyw ani e o dp owi e dni ej hi gi eny doju, ur ządzeń
udojowych i środowiska, poudojową dezynfekcje
strzykow, natychmiastowe leczenie klinicznych postaci
zapaleń wymienia, eliminację krów nie reagujących
na leczenie oraz wykrywanie podkl iniczny ch zapaleń
gruczofu mlekowego i ich leczenie w okresie zasusze-
nia (15). Zadanialekarza weterynarii w ramach nad-
zorunad stanem zdrowia gruczołu mlekowego pole-
gająnabadaniu krów zasuszanych i krow zkliniczny-
mi postaciami mastitis, pobieraniu probek mleka do
badań bakteriologtcznych, anallzie danych z kontroli

Tab.3. wskaźniki stosotvane w nadzorze nad rozrodem królv
i ich wartości referencyjnc (6, 8)

Tab. 2. Schemat badań ginekologicznych krórr,(6. 8)

KOntrola poporodowa 14-27 dni p.p.

Konlrola pOpolodoWa 28-41 dni p,p.

Zwierzęta nie wykazu|ące rui < 60 dni p.p.

Rozpoznawanie ciąży od 42 dnia p.i.

Zwierzęta z problemami ginekologicznymi (patologiczne wypływy z dróg

rodnych, nieregularne cykle, trzykrotne powlórzenie rui po szlucznym
unasiennianiu)

0dsetek zacieleń po 1. zabiegu sztucznego unasienniania

lndeks inseminacyjny

0kres międzyciążowy

0dsetek krów blakowanych z powodu niepłodności

0dsetek krów z zatrzymaniem łożyska

0dsetek krów z brakiem rui do 60 dnia p.p.

0dsetek lonień
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Tab. 1. Wskaźniki stosowane lv nadzorze nad stanem zdro-
wia gruczołu mlekowego i ich wartości referencyjne (4, ó)

Wskaźnik
Wartość

rele le ncyjn a

0dsetek krów z klinicznymi postaciami mastitislrok

Średnia zawartość komórek somatycznych w mleku
zb iorczym

ś rednia zawarlość bakterii w mleku

0dsetek krów brakowanych z powodu mastitis

< 25o/o

s 350 000/ml

s 50 000/ml

< 3o/o

uzytkowości mlecznej i wyników badań laboratoryj-
nych mleka przez zakłady mleczarskie oraz kontroli
stanu higieny doju, urządzęńudojowych i środowiska
(4).

Ocena stanu zdrowia gruczofu mlekowego w sta-
dzie przeprow adzana j est na podstawie wskaźnikow
Zawallych w tab. 4.

Zywienie krów i produkcja mleka. Zywienie wy-
wiera decydujący wpływ na łvydajność mleczną i stan
zdlowotny zwlerząt. Błędy żywienia powodują scho-
Tzęnia p ok armowe i metabo l i c zne or az s ą główną przy-
czy ną zabur zeh r ozr o du i n i s ki ej wydaj no ś c i mlec zn ej
(7 , 13 , 2 1 ). Wpływaj ą one równiez na stan zdrowotny
wymienia i kończyn (l, |2,15). Ocena zywienia na-
stępuje na podstawie sprawdzenia dawki pokarmowej
(skład dawki, jakość pasz, zbllansowanie dawki) dla
poszczegÓlnych grup produkcyjnych (krowy zasuszo-
ne, krowy w początkowym i pozostaĘch okresach lak-
tacji). W razie potrzeby wykonywane sąbadania labo-
ratoryjne paszipróbek krwi. Kontrolę stanu odzywie-
nia krow i pośrednio zywienia umozliwia ocęna stanu
kondycji krów w skali pięciopunktowej, tzw. BCS
(Body Condition Scoring) (8). W piśmiennictwie pol-
skim jako odpowiednik stosowane jest określenie
punktowy wskaznik kondycji (PWK) (5).

W stadach znajdujących się pod kontrolą użytko-
wości mlecznej rolnik otrzymuje co miesiąc tabulo-
gramy okresowej oceny wydajności mlecznej, Ich ana-
liza dostarcza informacji nie tylko o wydajności mlecz-
nej, ale pozwala równiez na wyciągnięcie wniosków
o jakości zywienia. Niska zawartośc tŁuszczu w mle-
ku wskazuje na niedobór włókna surowego, niska za-
wartość białka w mleku na niedobory energetyczne,
a wysoka zawartośc mocznika w mleku - na nadmiar
bialka w dawce pokannowcj.

Choroby kończyn. Ta grupa zaburzeń rnoże doty-
czy ć znaczne go o dsetka krow w stadzi e (1, 2). Choro -
by kończyn powoduj ą zmniej szenie wydaj no ś c i mlecz-
nej, zablrzenia płodności i usposabiają do uszkodzeń
strzyków i zapaleń gruczołu rnlekowego (25).Do za-
dańIekarza weterynarii naIeży ocena pielęgnacji racic
oraz stanowisk (wymiary podłoze, ściołka) otaz roz-
poznawanie i leczenie chorób kończyn. Stan zdrowia
kohczyn krow w stadzie przeprowadza się w oparciu
o takie wskaźniki, jak: odsetek krów z objawami ku-
lawizny na rok (< 20%) i odsetek krów brakowanych
z powodu chorób kończyn (. 2%).
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Tab. 5. Wskaźniki odnoszące się do nadzoru odcholvu cieląt
i ich rvartości refercncyjne (6, 8)

< 5o/o

< 5o/.

<5%

ok. 600 9

750-800 q

650 q

13-15 miesięcy
(> 350 kg)

Wychów cieląt i jałówek. Prawidłowy odchów cie-
ląt i jałowek przeznaczonych do uzupełnienia stada
ma duze znaczenie dla ich póżniejszej wydajności
mlecznej, Do zadań\ekarza weterynarii nalezy kon-
trola warunków wychowu cieląt i ich rozwoju, rozpo-
znawanie i leczenie chorób oraz odrobaczanie. Przy
ocenie wychowu cieląt i jałowek wykorzystywane są
wskazniki zawarte w tab. 5.

Inne choroby. W niektórych stadach problemem
mogą byc inne schorzenia, jak: niestrawności, lnwaz-
je pasozytow zewnętrznych i wewnętrznych, choroby
zakaźnę (np. BV D/MD) lub zatrucl,a. Zadania |ekarza
weterynarii polegają w tych przypadkach na klinicz-
nym badanlu zwierząt, pobieraniu prób do badań la-
boratoryj nych i wyk onywani u lub zalecaniu o dpowi e d-
nich zabiegow leczniczych i profilaktycznych (6, 8).

ZaIecenia

Na podstawie analizy danych wydawane są odpo-
wiednie za\ecenla dotyczące usunięcia nieprawidło-
wości, np, odnośnie do zbilansowania dawki pokar-
mowej, wprowadzenla ka7ęndarza rujowego itp.
N al e zy j e dokład n i e wyj a ś n i ć właś c i c i e 1 o w i zw ler ząt,
który powinien być przekonany o zasadności ich wpro-
wadzenia. Podstawą powodzenia programów jest bo-
wiem ścisła współpraca lekarza weterynarii z właścicie-
7emzwierząt.

podsumowanie

Stosowanie opisanego programu opieki nad stanem
zdrowia stad krów mlecznych staje się w naszym kra-
ju corazbardziej aktualne. Wynika to z faktu, że odra-
dzająca się w ostatnich latach hodowla bydła jest zwią-
zana ze sprowadzan iem z zagr anicy rra duzą skalę krów
rasy h o l sztyńsko-fryzyj ski ej, bardzo wartościowych
genetycznie i cechuj ących się niespotykaną doĘchczas,
wysoką produkcyj nością. Ich utrzymywante zw iązane
jest ze zwiększonymi wymaganiami żywieniowo-śro-
dowiskorłymi, co nie zawsze, pomimo wysiłków ho-
dowców, jest mozliwe do spełnienia. Rodzi to liczne
problemy zdrowotne, z zaburzęniami rozrodu, stana-
mi zapalnymi gruczoŁu mlekowego i zaburzeniami

0dsetek cieląt marlwo urodzonych (do 24 godz.
po urodzeniu)

Sttaty cieląl w oklesie pierwszego miesiąca życia

Straly cieląl w pozoslałych okresach odchowu

Dzienne przyrosty w okresie pojenia mlekiem

Dzienne przyrOsty w okresie pierwszego roku życia

Dzienne przyrosly w okresie drugiego roku życia

Wiek pierwszego krycia (masa ciała)
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metabolicznymi na czele.Nalezy samokry§c znie przy -
znać, że aktualnie polskie słuzby weterynaryjne nie
m aj ą p ełne go r ozeznania o dno śni e występ owania, ro -

dzaju i przyczyn zaburzeń płodności oraz schorzeń
gruczoŁu mlekowego u krów w związku z dokonują-
cymi się u nich procesami adaptacyjnymi do warun-
ków w naszym kraju.

W ostatnich latach upowszechniĘ się nowe, lepsze
metody kliniczno-laboratoryj ne diagnozowania oma-
wianych schorzeń,.które umozliwiają daleko precyzyj-
ni ej sze t ozp o znanle stanu czynno ś ci owe go j aj nikow,
mac i cy, gruc zoŁu ml ekowe g o i innych nar ządow, P r zez
ich stosowanie mozna w ramach powyższych progra-
mów osiągać illżo lepsze efekty niżto miało miejsce
w poprzednich latach. Dodatkowym czynnikiem skła-
niaj ącym do praktyc znej r ealizacj i kompleksowych
programów opieki nad stanem zdrowia stada sązmie-
niaj ąc e się radykalnie systemy żyw tenia, maj ąc e z j ed-
nej strony sprostać rosnącym wtazz wydajnościąwy-
maganiom fizjologicznym, z drugiej zaś zabezprcczyc
populacj ę zwieruąt przed niebezpieczeństwem prze-
noszenia z paszami czynników zakażny ch.

Niektóre czynnlki związane z powstawaniem zabu-
rzeh zdrowia (np. bakterie) wykazują stałą tendencję
do zmian, np. częstotliwość występowania czy anty-
biotykooporność. Powoduje to konieczność ciągłego
monitorowania ich występowania i patogenności, co
j est mozliw ę takżę w ramach omawianych pro gramów.
Realizacja programów opieki zdrowotnej nad stadem
przynosi wymieme korzyści ekonomiczne. Szacuje się,
że naL<łady ponoszone przęz rolników w ramach pro-
gramów zwracająsię w 200-250% (9).

Opisane powyzej fakty powinny być zachętą dla
lekarzy weterynaril oraz hodowców do wdrazania
programów opieki nad stanem zdrowia stad. Ich roz-
powszechnienie pozwoli nie tylko na wzrost opłacal-
ności produkcji mleka, ale także na ocenę aktualnej
sytuacji krajowej w zakresie stanu zdrowotnego krów
mlecznych. Opieka nad stadami krow mlecznych
stawia pr ze d 7ekar zęm weterynari i duże wyma g ani a.

Powinien on byc nie tylko dobrym klinicystą ale dys-
ponowaó równiez w iedzą z zakre su żyw ienia oraz cho -

wu i hodowli krow mlecznych. Wymaga to ciągłego
dokształcania. Realizacja opisanych programów opieki
nad stadami krów mlecznych stwarzajednak mozli-
wośc osiągnięcia duzej satysfakcji zawodowej i otwiera
nowy, istotny obszar w naszym zawodzie.
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