
Artykul ptzeglądowy Review

Kondycia, zabulzenia rozrodu i produkcia mleka u krów
JAN oLEcHNoWlcz, JĘDnZEJ M. .lłśrowsrl

Katedra Weterynarii Rolniczej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząl AR, ul. Wojska Polskiego 52,60-625 Poznań

Olechnowicz J., Jaśkowski J, M.

Gondiltion, leptodu,ctive disordets and milk ptoduction in cows

Summary

The aim of estimating the physical condition of cows is to evaluate the energetic reserve state of their bodies.
Their condition may be estimated by the point method (BCS) or on the basis of ultrasound measurements of
subcutaneous fat. The physical condition of cows depends on: feeding, physio|ogical state, milk production,
parity, season ofyear, and stress or percentage share ofgenes ofHolstein-Friesian cattle breed. A high score in
the level of physical condition in dry cows caus€s retention of the placenta or inflammations of the mucosa of
the uterus and an increased frequency ofovarian cysts appearing post calving. An above average condition of
cows at calving (> 3,5 scores) cieates the danger of ketosis. A lower condition of cows during luteal activity
revival is geneiically corre|ated with the highest decrease in the state of energy balance and may contribute
to a decrease in feitility. Reproductive disorders in cows decrease their fertility from 14 to 2l"/o and to
a significant percent (above 50%; aetermine the reason for their wastage. Changes in the condition of cows
duńg a dry period and the first month of lactation are linked more to milk production than to diseases of the

reproductivebrgans. All diseases in the reproductive organs, with the exception of ovarian cysts, significantlY'
deireased cow'imilk production in early lactation (120 days). In a 305-day lactation period there was no link
between diseases of the reproductive organs and milk yield.
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W ciąu ostatnich l2latliczbakrow w kraju zmniej-
szyła się z 4919 do 2866 tys., wzrosła natomiast wy-
dajność mleka od krowy z3083 do 3828 litrów (43).
Do rzadkości nie należąstada, w których wydajność
mleczna krów w laktacj tprzel<racza 9 tys. lihow Now-
sze badania dowodzą istotnej interakcji pomiędzy
zmtentającą się wartością genetyczną krów i żywte-
niem a zdrowiem oruz ich płodnością (40). Badania
epidemiolo Blcznęprzeprowadzone na krowach produ-
kujących powyżej 9000 litrow mleka wskazują że
więcej ntż 50oń z ntch możę być dotknięte różnymt
postaciami niepłodności (18, 19). U krów wysoko
wydajnychznaczącowzrastaodsetekzwierzątzescho-
I zęntaml metab o l i c znymi, ap aratu ruchu i zabur zenta-
mi płodności (10, I7 ,32,49).U krów tych obserwuje
się jednocześnie niepokojąco niski wskaźnik zapład-
ni alno ś c i, w s kraj nyc h pr zyp adkach ni e pr zekr ac zaj ą-
cy 35oń oraz zwiększający się odsetekbrakowantaprzy
obniżającym się wieku (średnio 4lata) (32,40).

Wskaźnikiem oceny zasobów energii metabolicz-
nej j est kondycj a krów ( 1 5, 2I, 24, 26, 3 6). Jej popra-
wa w okresie zaslszenia zwiększa prawdopodobień-
stwo zaburzeń owulacji po porodzie (30, 34, 46),
natomiast pogorszenie kondycji krów we wczesnej
laktacji obniża zapŁadntalnośó (15, 21). Wskaźnik
kondycji krów w tym stadium laktacji, jak podkreśla
wielu autorów, ma wpĘw na tę cechę (13, 38, 46).
Zmiany kondycji po wycieleniu u krów o wysokiej pro-

dukcji mleka wptywająrówniez na wydajność mlecz-
nąwe wczesnej laktacji (15).

Celem opracowania jest analiza czynnikow wpły-
wających na kondycję krow i określenie jej wpływu
na zabllrzenia rozrodu oraz poziom produkcji mleka
w pierwszych I20 dniach laktacji.

Metody oceny i crynnikiwpływaiące
na kondycię klów

Celem oceny kondycji u krow jest określenie stanu
ręzetw energetycznych ciała. W skali 5-punktowej
najntższąocenę (1 punkt) otrzymuje krowa skrajnie
wychudzona, ktowa chuda 2, średnta - 3, opasowa

-4,azailczona5 punktow (50). Natej podstawie moz-
na ustalaó dla poszczegolnych krow i stad punktowy
wskaźnik kondycji (PWK), tzw. body condition score
(BCS). Kondycję krów mozna oceniać także napod-
stawie pomi arów ultras ono gr aftczny ch tłus zc zu p o d-
skórnego, Pomiarów dokonuje się w okolicy lędźwio-
wej,krzyżowej i u nasady ogona (9,14,52). U krow
w kondycji normalnej grubość tkanki tłuszczowej
w okolicach grzbietu powinna wynosić od 20 do
25 mm (29). Korelacje pomiędzy pomiarami USG
a oceną PWK wynoszą od 0,36 do 0,86 (14).

Metoda wskaźnikowa oceny kondycji u krow jest
nieinwazyj na, Iecz subiektywn a w oznaczeniu stanu
otŁuszczęnla krowy (2);jest jednak powszechnie uży-
wana do monitorowania zasobów energetycznych krów



podczas laktacji (II, 12, 16, 26, 39, 4J , 51). Bilans
energetycznyukrówmleczrtychdefi niowany jestrómi-
cą pomiędzy energią spozytą w paszy a sumą energii
blowej i energii wyrrraganej dla produkcj i mleka (27).

Krouy z wysokim udziałemgenow bydła rasy holsz-
Ęńsko-fryzyj skiej mają niższy wskaźnik kondycj i,
wysoką produkcję mleka i niższąpłodność (25, 46).
W warunkach krajowych krowy rasy holsz§ńsko-Ę-
zyjskiej w porównaniu z krowami z 50Yo ldziaŁem
genów by dŁa ho lsztyńsko -Ęzyj skie go pro dukowĄ
w laktacji 23I kg mleka więcej, Iecz mtŃy o blisko
5 dni wydfuzony okres przestoju poporodowe go iniż-
sząo 6,5%o zapładnialność. Równocześnie krowy z nis-
kim udziałem genów rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej (do
25oń) oraz ze średnim ldziaŁęm genów tej rasy (50,1
do 7 5%) wyceniono o dpowiedni o na 3,82 i 3,4 6 pk<t. (4) .

Kondycja krów powinna być zrożnicowana w po-
szczególnych okresach cyklu produkcyjnego. Prawid-
łowa kondycja krów zasuszonych powinna wynosić
około 3,5 pkt. We wczesnej laktacji może ulec obni-
żentl od 0,5 do maksymalnie 1 punktu. W trzecim
miesiącu po porodzie krowy rozpoczynają odbudowę
masy ciała, a ich punktowy wskaźnik kondycji w tym
czasie powinien wynosić 3 punkty, podobnie jak
wskaźnik kondycj i j ałowic przed wycielenie m (4, 24) .
Kroury starsze cechują się wyższym wskaźnikiem kon-
dycji (> 3,25 pkt.) ptzed wycieleniem w porownaniu
z krowami młodszyrrri (<3,25 pkt,) (7). Warto zazna-
czyć, że poprawa kondycji u wieloródek podczas
wczesnego okresu zasuszęnia ujemnie koreĘe z ich
kondycj ą na dwa tygodnie przed wycieleniem ( 1 5).

Współczynnlk odziedziczalności dla zmian PWK
krów w pierwszych 10 Ęgodniach laktacji wynosi 0,09
(40), a dla zmian masy ciała w laktacji - od 0,10 do
0 ,34 (46). Stwierdzono istotny związek pomiędzy kon-
dycją a obwodem klatki piersiowej i masą ciała oce-
nianych krów (4), PWK i masa ciała były wyższe
u krów utrzymywanych w systemie alkierzowym niz
u krów pastwiskowanych (48). Stopięn otłaszczenia
i rasa krów wpływają na ich masę ciała (19), podob-
nie wiek oraz stadium ciĘy ilaktacji (27).

Pewien wpływ na kondycję krów ma miesiąc wy-
cielenia. Stwierdzono, że jŃówki wycielone od listo-
pada do końca lutego miŃy niższy wskaźnik kondycj i
w porównaniu z wycielonymi w pozostaĘch miesią-
c ach kalend atzowy ch (3 8 ). Należy dodać, że w ażnym
czynnikiem wpĘwającym na zmiany masy ciała krów
i punktowy wskaźnik kondycji jest stres (15, 48),

Kondycja któw a zabulzenia zdrowia i płodności

Zablrzentapłodności sąj edną z głównych przyczyn
brakowania krów. DoĘ cząonę szczególniekrów o wy-
sokiej produkcji mleka. Pogorszenie płodności moze
być skutkiem zaburzehczynnościowych poj awiaj ących
się w okresie przejściowym, tj. 2 tygodnie przed t 3
tygodnie po porodzie (5, 42), Z praktycznego punktu
widzenia istotne j est odpowiedn ie przy gotowanie kro -
ury do laktacji. Istnieje dodatnia zależność pomiędzy

ilością odłozonego w tkankach tłuszczu a zdolnością
tolerancji ujemnego bilansu energeĘcznego Q.{EB) na
początku laktacji. Stąd krowy tłuste lepiej znosząna-
stępstwa wysokiej produkcji mleka niz chude. Z dru-
giej jednak strony zbytnte otłlszczęnie krów przed
porodem jest niekorzystne, ponieważ wskutek inten-
syłvnej lipolizy produkty kwasowe (kwas beta-OH-
-masłowy) gromadzone we krwi obniżająapetyt kro-
wy i utrudn tają zbtlansow anie j ej p otrzeb ener geĘ cz-
nych (1), Obnizenie kondycji u krów w okresie zasu-
szęnia zmniejsza częstość zablrzęń owulacji po wy-
cieleniu (26, 36), a jej wzrost sprzyja zatrzymaniu
łozyska i zapalentubłony śluzowej macicy (35,42).

Prawdopodobieństwo wystąpieni a ketozy w zr asta
2,5-krotnie u krów z punktowym wskaźnikiem kon-
dycji przed wycieleniem powyzej 3,5 w porównaniu
z krowami ze wskaźnikiem kondycji poniżej 3,25. Nie-
zależnie od kondycji, mniejsze nasilenie tej choroby
obserwowano u krów wycielonych latem, natomiast
30Yo wzrost zachorowań notowano u wycielonych
w okresie zimowym. U pierwiastek z kondycjąprzed
wycieleniem określoną średnio na 3,25 pkt. notowano
nieznacznączęstość (I,7 %) ketozy (2 5, 42).

Torbiele jajnikowe stwierdzano u krów we wczes-
nym (43-49 dni) i późniejszym okresie (57 -63 dni) po
porodzie (31). Wskaźnik kondycji krów przedwycie-
leniem oraz 60 dni po wycieleniu, podobnie j ak kolej -
ne wycielenie nie miaĘ znaczącęgo wpływu na poja-
wianie się torbieli j ajnikowych WpĘwaj ą one na wy-
dłużęnte okresu przestoju poporodowego od 6 do
11 dni oraz od20 do 30 dni okresu od wycielenia do
zapłodnienia ( l 9), Nalezy zaznaczy ć, ze wysoką częs -
tość torbieli notowano u krów ze schorzęniami apara-
tu ruchu (37).

Krowy wznawtające owulację po 65. dniu po poro-
dzie cechowaĘ się niższym wskaźnikiem kondycji
w porównaniu z krowami rozpoczynającymi cykle
owulacyjne do 45. dnia po wycieleniu. Częstą przy-
czyną wydłu żonego przestoju poporodowe go było za-
palenie błony śluzowej macicy (64,7%) oraz niekom-
pletna inwolucja macicy (94,I%) (45). Okres od łrry-
cielenia do pierwszej rui był istotnie krótszy u krów,
których kondycj ę przed wycieleniem oceniono . 4 pkt,
w porównaniuzĘmt, które miĄ PWK > 4 pkt (53
i 89 dni), awznawiaĘ aktywnośó lutealną(LA) odpo-
wiednio: 58 i 93 dni po porodzie. Po wycieleniuzmia-
ny PWK i masy ciała krów obu grup nie wpĘwĄ na
długość okresu LA, a po pierwszej rui72oń znichroz-
p o czy nało aktywno ś ć lute alną I 6Yo miało krótką faz ę
lutealną au I2Yo jej nie stwierdzono (30). Nalezy za-
znaczyć, że zmniejszanie PWK u krów wraz z pola-
wieniem się aktywności lutealnej jest w okresie obni-
żonego bilansu energeĘcznego (47). Niektórzy auto-
rzy wskanlją na istotny zwtązek pomiędzy okresem
podjęcia czynności lutealnej jajników a kondycją inni
natomiast nie stwierdzili takich zalężności (44, 46).
Znaczące ujemne korelacje ( 0,80) stwierdzono jed-
nakpomiędzy zmianami masy ciaław pierwszych 15



tygodniach laktacji i początkiem czynności lutealnej
jajników. Z tego powodu Wznacza się tez korelacje
pomiędzy masą cińa i parametrami płodności (2).

Spośród chorób okresu poporodowego u krow naj-
cz ęściej rej e strowa4 o zapalente błony śluzowej maci-
cy (I9,9Y") i zatrzymanie łozyska (8,1%). WpĘrvaĘ
one na obnizenie zapładnialności odpowiednio o 15
i I4oń, natomiast kętoza i torbiele jajnikowe o 5 i2Ioń
(23) . U p i erwi a stek duński ch ho 1 sztynów 4 40ń ldokl-
mentowanych chorób tego okresu to zatrzymanie ło-
żyskai zapalenie błony śluzowej macicy lub poronie-
nia,I8oń to schorzenia kończyn, a tylko ZYo stanowlĘ
prą,padki ketozy, porażenia poporodowego, kwasicy
żw acza czy pr zemieszczęnta trawieńc a. Krowy z wy ż-
szym PWK w okresie zaslszęnia v,rykazywaĘ więk-
sze skłonności do torbieli jajnikowych (28). Odsetek
krów z zatrzymantem łozyska i zapaleniem błony ślu-
zowej macicy był również większy w grupie z wyso-
kim wskaznikiem kondycji w okresie zasuszenia (34),
Schorzenia aparabl ruchu (kulawizny) powodowaĘ
obnizenie zapładnialności krow o 3I%o. U krów ze
skrajnie obniżonym wskaźnikiem kondycji w okresie
zasuszenia obserwowano większą częstotliwość trud-
nych porod ów ptzy kolej nych wycieleniach, obniżoną
zapładntalność i wyższy odsetek brakowania (20,22).
PorażeniapoporodoweizapaleniagruczoŁamlekowe-
go nie wpŁywĄ znacząco na płodność krów. Pogor-
szenie płodności następowało po kolejnych wyciele-
niach oraz wę wczesnej laktacji (23). Następstwem
zablrzęh płodności jest wzrastające ryzyko jałowie-
nia i brakowania krów. Przyczynąponad połowy bra-
kowanych krów ze stada są choroby okresu poporo-
dowego, natomiast na pozostĄ odsetek brakowań
mają wpĘw,. zapalenia gruczołu mlekowego, wazł
końca strzyków i schorzeniaaparaturuchu (42). Sred-
ni odsetek krów jałowych w stadzie wynosi od 20oń
do 35oń, a brakowane są najczęściej pomiędzy 3. a 5.
rokiem Ęcia (40,4I). Z 15 zablxzeń zdrowta u krów
rasy Finnish Ayshire wszystkie, oprócz zatrzymania
Łoźryska miaĘ wpływ na wskaźnik brakowania @2).
Naj większe j ednak prawdopodobieństwo brakowania
krów występuje napoczątka lub w pierwszych mie-
siąc ach laktacj i, a wyr uźnie zmniejsza s ię p owyż ej 2 7 0.
dnia laktacji (41).

Kondycja któw a poziom ptodukcji mleka

Średni wskaźrik wzrostu wydajności mlecznej krów
w pierwszych 1 5 dniach po wycieleniu j est mi arązmian
kondycj i we wczesnej laktacj i. Dla pierwiastek wyno -
si on w tym okresie średnio 0,48 kgldz, a dla krów
w drugiej oraz w trzeciej i dalszych laktacjach odpo-
wiednio: 0,90 i 0,80 kg/d. Wysoka wydajność krów we
wczesnej laktacji jest wskaźnikiem wysokiego pozio-
muprodukcji mlekaw ciągu całej laktacji (6).W pierw-
szych 90 dniach laktacji pierwiastki nie zmniejszają
dziennej produkcji mleka, natomiast wieloródki pro-
dukująmniej mleka jużpo 45. dniu laktacji (15). Kro-
wy w okresie zasuszęnia o kondycji < 3,0 punkty

(,,chude") produkowały więcej mleka i tłuszczu we
wczesnej laktacji niz krowy o kondycji > 3,25 pkt.
(,,thrste") (8).

Krowy poddane selekcji w kierunku wysokiej pro-
dukcj i mleka maj ą podwy ższoną zdolność korzysta-
nia z własnych rezerw energetycznych, co niekorzyst-
nie wpĘwa na ich zdrowie i płodność (II,26,33,40,
46). Uj emny bilans energeĘ czny u krów w pierwszych
5 Ęgodniach laktacji powoduje, ze w okresie tym około
7 kg mleka dziennie wlfuvarzane jest z ręzęrw tkanko-
ł\Tch ciŃa(40),wpływając na obnizenie PWK i zwięk-
szenie dzierrnej produkcji mleka (15, 16, 51). Dla usta-
lenia zmienności bilansu energeĘcznego w ponad 80%
holenderskich stadkrów analizowano wydajnośó i skład
mleka. Stwierdzono zmniej szanie się zawarto ści tłusz-
czu, i białka w mleku ze wzrostęm deficytu energe-
tycznego (11). W rozmiarach bilansu energetycznego
istnieją dlże różnice pomiędzy krowami (od -36 do
+ 4 4 MJ l d) w p i erwszych 1 5 ty g o dn iach laktacji, a r oż -

nice w masie ciała krów pomiędzy 15 i 1 Ęgodniem
po wycieleniu wynosiĘ od -90 do +101 kg (11, 45).
Według cytowanych autorów jedynie u I7,5Yo krów
nie stwierdzono ujemnego bilansu energetycznęgo
podczas pierwszych 180 dni laktacji. Najnizszy punkt
NEB występuje w okresie wznawiania aktywności lu-
tealnej krów. Korelacj e pomiędzy bilansem enetgeĘcz-
nym i pierwszą aktywno ś c ią lute alną wskazuj ą na ob-
niżęnię mleczności krów w tym okresie @7). Długo-
trwaĘ ujemny bilans energeĘczny zmienta się wraz
z kondycją krów po wycieleniu, wiekiem i kolejnym
wycieleniem, opracowanymi dawkami pokarmowymi
oraz poziomem produkcji. U krów poddawanych se-
lekcji w kierunku wysokiej mleczności wydłuża się
okres NEB (33).

Na uwagę zasługująwzrastaj ące ujemne współczyn-
niki korelacji w pierwszych 120 dniach laktacji po-
między zmianami kondycji krów a produkcją mleka
(od -0,33 do - 0,5I) oraz zawartościątłaszczu (od -
0,14 do - 0,33) i białka (od-0,27 do - 0,48) w mleku
(3). Autorzy innych prac wskazuj ą że zmiany kondy-
cji krów podczas laktacji sązwtązane złącznąwydaj-
nością mleka w 90 dniu (34, 47), Współ czynntkodzie-
dziczalności dla zmiankondycji krów od 1. do 10. Ę-
godnia laktacji wynosi 0,09 (40), jednakkorelacje ge-
neĘczneryznaczone w róznych okresach laktacji dla
wskaźnika kondycji krów były wysokie (13,26). Ob-
niżęnie punktowego wskaźnika kondycji u krów od
1. do 10. tygodnia laktacji jest z\]vlązanę z wysokąwy-
daj no śc ią mleczną (a0). Wsp ołczynnlki korelacj i
w róznych okresach laktacj i pomiędzy zmianami kon-
dycji i mlecznościąbyĘ ujemne i wynosiĘ od -0,53
do -0, 1 4. Warto pr zy tym zaznaczy ó, ze współczynni-
ki korelacji pomiędzy masącińal<tów i produkcjąmle-
ka byĘ bliskie zero (-0,07 do 0,09) (3).

podsumowanie

Krowy o wi ęks ąrm zap asie tłuszc ztt p o wyc i e leniu
maj ą więks zą zdolno ść tolerancj i następ stw wysokiej



produkcji mleka od krow chudszych, Ubytek tkanki
zapasowej nawet do 50 kg podczas pierwszych 100
dni laktacji jest bowiem fizjologiczny, jednak prze-
kroczenie tej granicy może powodować zaburzenta
zdrowia oraz wyrażnie zmniejszaó zawartość białka
w mleku (29,40). Niedobory energeĘczne w pierw-
szym okresie laktacj i zastępowan e sątłlszczem zapa-
sowym, a intensyłvna lipoltza sprzyja zabltzęniom
metabolicznym organizmu (26, 29). Selekcja krow
w kierunku wysokiej produkcji mleka pogłębia ujem-
ny bilans ener geĘ czny i j e st głównym powodem wno-
stuczęstościzablrzęńmetabolicznychihormonalnych.
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