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Liczba producentów ekologicznych 

w Polsce wg danych IJHARS 
- 6 % 

Dla porównania w 2013 r. w UE było ponad 254 tys. gospodarstw 
ekologicznych, z czego najwięcej we Włoszech (45965) oraz Hiszpanii 
(30502) 
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98% Producenci rolni 

2%  
wszystkich producentów ekologicznych prowadziło działalność 
m.in. w zakresie: 

przetwórstwa produktów ekologicznych 
wprowadzania na rynek produktów ekologicznych 
produkcji nasion do celów uprawy 
zbioru produktów ze stanu naturalnego 
pszczelarstwa 
akwakultury i wodorostów morskich 
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Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego  

w Polsce w latach 2003-2014 

PRZETWÓRSTWO 

Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce jest 

bardzo niska w porównaniu do liczby przetwórni 
ekologicznych w krajach Europy Zachodniej 

np. w Niemczech liczba przetwórni wynosi 9183, we Francji – 
8957, we Włoszech – 5873, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii – 
2052 a w Holandii – 1035 
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PRZETWÓRSTWO 
Problemy: 
 niższa wydajność krów w porównaniu z chowem 

konwencjonalnym 
 sezonowość produkcji surowca 
 gospodarstwa z reguły rozdrobnione i rozrzucone 
 niestety często przetwórcy tą część produkcji wykorzystują 

głównie jako budowanie wizerunku marki 

Koszt zakupu mleka ekologicznego 
od rolnika jest o około 30% wyższy 
w porównaniu z mlekiem 
konwencjonalnym. 
 
 
 

Koszt zakupu mleka ekologicznego 
w sklepie jest 2-krotnie wyższy w 
porównaniu z mlekiem 
konwencjonalnym 



PRZETWÓRSTWO 
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PROBLEMY I OGRANICZENIA 
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ZDROWIE ZWIERZĄT 



Generalnie… 
 

GOSPODARSTWO 
EKOLOGICZNE 

Dzień dobry, Jak 
zwierzęta? Zdrowe? 



Inne przykłady zbierania danych… 
 

Na 4207 
ankietowanych 

certyfikowanych  
gospodarstw 

specjalizujących się  
w produkcji zwierzęcej, 

tylko 663 wyraziło 
zgodę na udział w 

badaniu, co stanowi  
15,76% wszystkich 

certyfikowanych 
gospodarstw w Polsce 



WYMOGI ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO 



 

 

ZIOŁA 

PREPARATY 
HOMEOPATYCZNE 

ODPOWIEDNIE 
ŻYWIENIE  

KARMIENIE SIARĄ 

PODSTAWĄ PROFILAKTYKI CHORÓB 
ZWIERZĄT W GOSPODARSTWACH 
EKOLOGICZNYCH POWINNO BYĆ 

DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ NIE 
WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NATURALNEJ 

NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW 
CHOROBOTWÓRCZYCH 



Najtrudniejszą grupą żywieniową 
pod względem zbilansowania 

dawek pokarmowych 
(również w chowie 

ekologicznym) 
 są krowy mleczne 

ŻYWIENIE BYDŁA WEDŁUG ZASAD EKOLOGICZNYCH 

Integralną częścią ekologicznej produkcji zwierzęcej   
w Polsce jest chów i hodowla bydła 



W krajowych warunkach produkcyjnych do chowu bydła mlecznego w 
gospodarstwach ekologicznych najbardziej przydatne są zwierzęta rodzimych ras o 
wydajności w granicach 5-6 tys. kg mleka rocznie. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć: bydło rasy czarno-białej, czerwono-białej i mieszańce tych ras z bydłem 
holsztyńsko-fryzyjskim (hf) oraz rasę simentalską i polską czerwoną.  

KRYTERIA DOBORU RAS DO CHOWU 
EKOLOGICZNEGO Przy wyborze zwierząt do chowu ekologicznego należy brać pod uwagę nie 

tylko ich potencjał produkcyjny, ale także cechy funkcjonalne, takie jak:  

zdolność adaptacji do nowych warunków środowiskowych i żywieniowych 

czas użytkowania i tempo brakowania wydajność życiową 

zdrowotność krów (odporność na mastitis i pasożyty) 

żerność i wykorzystanie paszy 

płodność i łatwość porodów 



PASZE I ŻYWIENIE ZWIERZĄT 

• Żywienie ma na celu utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji 
oraz zapewnienie optymalnej produkcyjności. 

• Wszystkie pasze wchodzące w skład dawki pokarmowej 
powinny pochodzić z upraw ekologicznych 

• Do 30 % dziennej dawki paszy może pochodzić z pól 
przestawianych na produkcję ekologiczną. 

• W przypadku pasz z własnego gospodarstwa, udział paszy z 
pól przestawianych na produkcję ekologiczną może być 
zwiększony do 60 %. 

• W drodze wyjątku dopuszcza się spasanie pasz 
konwencjonalnych w ilości do 10% w przypadku przeżuwaczy. 

• W żywieniu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych 
dozwolone są komponenty mineralne, mikroelementy i 
witaminy, wymienione w załączniku nr 6 rozporządzenia Rady 
EWG nr 2092/91 z kolejnymi zmianami. 



1. Pasze objętościowe z TUZ (zielonki, kiszonki, siano) - co najmniej 60% SM dawki 

pokarmowej dla krów będących w pierwszych trzech miesiącach laktacji 

2. W skład dawki może wchodzić < 40% paszy treściwej (w przeliczeniu na SM) – w 

pierwszym okresie laktacji i do 25% SM dawki – w późniejszym okresie laktacji 

3. W ciągu roku krowy powinny mieć dostęp do wybiegów lub okólników, a w okresie 

letnim powinny być żywione na pastwisku 

4. Głównym czynnikiem determinującym efektywność żywieniową krów mlecznych w 

gospodarstwach ekologicznych jest przede wszystkim jakość produkowanych pasz 

objętościowych i maksymalizacja ich udziału w całorocznym żywieniu 

5. Nie wolno skarmiać półproduktów z których olej pozyskiwano na drodze chemicznej (np. 

poekstrakcyjną śrutę sojową lub rzepakową) oraz syntetycznych dodatków paszowych i 

pasz modyfikowanych genetycznie (GMO) 

6. Zawartość składników pokarmowych w dawce powinna pokryć zapotrzebowanie  krów, 

przy dopuszczalnym deficycie energii w początkowym okresie laktacji. 

Standardy żywienia krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych  

Stosowanie wysokiej jakości pasz w połączeniu 
z_dostępem do wybiegów i pastwisk ! 



BAZA PASZOWA 

W ekologicznym chowie bydła mlecznego podstawową paszę produkcyjną 
powinny stanowić:  

Produkowane w gospodarstwach ekologicznych pasze, przy 
zastosowaniu naturalnych metod uprawy i nawożenia, nie mogą 

oddziaływać ujemnie na glebę i środowisko naturalne !!! 

 

 

 

 

 

zielonki  - w letnim kiszonki z runi łąkowej i siano - w zimowym 



 trwałe użytki zielone (pastwiska i łąki),  
 uprawiane na gruntach ornych mieszanki roślin 

motylkowatych (koniczyny czerwonej, koniczyny białej 
lub lucerny) z trawami, 

 mieszanki zbożowo-strączkowe lub zbożowo-
motylkowate z trawami, 

 rośliny korzeniowe 

BAZA PASZOWA DLA BYDŁA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH  

Z energetycznych i białkowych 
pasz treściwych: 
 ziarno zbóż 
 nasiona roślin oleistych 
 makuchy uzyskane z nasion roślin oleistych przy tłoczeniu oleju „na zimno” 
 produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego: np. otręby zbożowe 
 rośliny strączkowe: 

 bobik 
 groch 
 peluszka 
 łubin 



system „flat-rate”: w pierwszej połowie laktacji wszystkie 
krowy w stadzie otrzymują taką samą ilość paszy 
treściwej, przy stosowaniu paszy objętościowej do woli, w 
późniejszym okresie laktacji ogranicza się ilość paszy 
treściwej, w zależności od wydajności i kondycji krów.  

Systemy zadawania pasz w gospodarstwach ekologicznych 

W gospodarstwach ekologicznych, podobnie jak w konwencjonalnych  
wyróżnia się systemy zadawania pasz dla bydła mlecznego: 

system tradycyjny 

system dawek częściowo kompletnych 
(PMR) 

system dawek kompletnych 
(TMR) 



WPROWADZANIE PRZED WYCIELENIEM 
PASZ TREŚCIWYCH DO DAWEK 

Pasza 

 

Tygodnie przed wycieleniem 

- 3 - 2 -1 

Energetyczna 

(śruty zbożowe – np. śruta 
jęczmienna)  

0,5 1 1-2 

Białkowa 

(otręby pszenne, nasiona 
roślin strączkowych nie 

GMO)  

- 0,5 1 



Zmiany zachodzące w produkcji mleka, pobraniu paszy  
i masie ciała krów w okresie laktacji 

Energia 

w  pierwszym 
miesiącu laktacji 
deficyt energii nie 

powinien 
przekroczyć 20 MJ 

NEL/dzień 

(tj. około 3 JPM) 

w drugim miesiącu 
laktacji 

15 MJ NEL/dzień 
(około 2 JPM) 

 

 



CHOROBY KRÓW MLECZNYCH 
NA TLE ŻYWIENIOWYM 



Co nam mówi skład uzyskiwanego mleka….? 

TŁUSZCZ 

BIAŁKO 

MOCZNIK 



Ocena pokrycia zapotrzebowania krów mlecznych na 
białko i energię na podstawie białka i mocznika w mleku 

Zawartość 
białka 

Zawartość mocznika w mleku (mg/litr) 

<150 150-300 >300 

< 3,20 
Brak białka 

Brak energii 
Brak energii 

Nadmiar białka  

Brak energii 

3,20 – 3,60 
Brak białka 

Nadmiar energii 

Białko i energia 
wyrównane 

Nadmiar białka  

Lekki nadmiar energii 

> 3,60 

Brak białka 

Znaczny 
nadmiar energii 

Nadmiar energii 
Nadmiar białka 

Nadmiar energii 



WPŁYW ŻYWIENIA NA INNE CECHY MLEKA 
Wyszczególnienie Wpływ na mleko 

spasanie dużych ilości brukwi, rzepy 
ścierniskowej (zwłaszcza przemrożonych) 

ostry, kapuściany zapach 

spasanie dużych ilości marchwi, 
kukurydzy, żółtych buraków 

silne zażółcenia 

skarmianie dużych ilości pasz o silnym 
zapachu przed dojem 

nieprzyjemny smak i zapach 

przetrzymywanie pasz o silnym zapachu 
w oborze, a szczególnie rozmrażanie 

kiszonek w korytarzu paszowym 
nieprzyjemny smak i zapach 

biegunka spowodowana np. raptowną 
zmianą paszy, zbyt małą ilością paszy 

strukturalnej, zanieczyszczonej, zepsutej 
lub przemarzniętej oraz bardzo dużych 

dawek wywaru 

wzrost liczby drobnoustrojów 

skarmianie kiszonki z dużą ilością kwasu 
masłowego 

wzrost ilości bakterii kwasu masłowego 
niepożądanych przy produkcji serów 

nadmiar surowych ziemniaków i 
suszonych wytłoków z buraków 

cukrowych 

pogorszenie smaku masła i obniżenie jego 
trwałości 



 Hodowcy często uważają, że skoro krowa nie produkuje 
mleka, nie potrzebuje suplementacji wapnia, fosforu, 
pierwiastków śladowych oraz witamin.  

 To poważny błąd, ponieważ drastyczne zmiany 
hormonalne u krowy w tym okresie i ogromne 
zapotrzebowanie cieląt na minerały powodują 
wykorzystanie rezerw organizmu matki.  

 Sytuacja ta prowadzi do rozstroju równowagi organizmu, 
zmiany pH płynów ustrojowych, co jest główną 
przyczyną trudnych porodów, zalegań poporodowych i 
zwiększonej zachorowalności na zapalenia wymienia. 

NIEDOBOROWE 
ŻYWIENIE POD 

KĄTEM MINERALNO-
WITAMINOWYM 



W ostatnich latach zwraca się także uwagę na rolę, jaką odgrywają niektóre mikro- i 
makroelementy (jod, cynk, miedź, mangan, fosfor) oraz witamina D w dawkach 

pokarmowych stosowanych w żywieniu krów zasuszonych.  

POTRZEBY MINERALNO – WITAMINOWE KRÓW W OKRESIE 
ZASUSZENIA 

Na szczególną uwagę zasługują: 

Witamina E i selen. Niedobory tych składników w mogą doprowadzić do 
zatrzymania łożyska i obniżenia produkcyjności krów po ocieleniu oraz 
występowaniu mastitis. 

Dodatek witaminy C wpływa korzystnie na obniżenie zawartości komórek 
somatycznych w mleku. 

Dodatek β- karotenu i witaminy A wpływają na ograniczenie częstotliwości 
występowania zatrzymania łożyska i zapalenia gruczołu mlekowego po 
ocieleniu. 



KETOZA 

MASTITIS 

TĘŻYCZKA 
PASTWISKOWA 

KWASICA 

SYNDROM TŁUSTEJ 
KROWY ZASADOWICA 

ZATRZYMANIE 
ŁOŻYSKA 

PORAŻENIE 
POPORODOWE 

PRZEMIESZCZENIE 
TRAWIEŃCA 

WYBRANE CHOROBY 
BYDŁA 

SCHORZENIA 
SKÓRY I RACIC 

WZDĘCIE 
ŻWACZA 

PASOŻYTY 



CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO 
Najliczniejsza grupa wśród niezakaźnych chorób 

bydła 
Etiologia związana jest z zaburzeniami procesów 

trawiennych w obrębie przedżołądków, zmianami w 
składzie i liczebności mikroorganizmów żwacza i 
zaburzeniami motoryki 

Częstotliwość wzrasta szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, co wiąże się z żywieniem 
paszami konserwowanymi i magazynowanymi 
często o niższej jakości 

Przebiegać mogą w postaci podklinicznej oraz  
w formie klinicznej 



PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 

ANALIZA ŻYWIENIA -Kontrola dawki pokarmowej: 
 udział włókna strawnego,  
 gwałtowne zmiany paszy,  
 jednostronne żywienie,  
 pasze bogate w łatwostrawne węglowodany,   
 jakość skarmianych pasz np. mykotoksyny  

w paszach 
 wczesne pokosy zielonek 
 wypas na młodych odrostach roślin 

motylkowych 



PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 
ZIOŁA 
PROBIOTYKI (SZCZEPY BAKTERII LUB DROŻDŻE)  
PRZESZCZEP TREŚCI ŻWACZA 
W PRZYPADKU WZDĘĆ: 
 UMIESZCZENIE ZWIERZĘCIA PRZODEM NA 

PODWYŻSZENIU 
 ZWIĘKSZENIE WYDZIELANIA ŚLINY (DREWNIANY 

KOŁEK), KTÓRA SPRZYJA PĘKANIU PĘCHERZYKÓW 
GAZU I POMAGA ZWIĘKSZYĆ JEGO EWAKUACJĘ 
POPRZEZ ODBIJANIE 

 SONDA LUB TROKAROWANIE 
 RUMENOTOMIA 

 



CHOROBY METABOLICZNE 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 
ODPOWIEDNI DOBÓR KRÓW I DOPASOWANIE WYDAJNOŚCI 

MLECZNEJ ZWIERZĄT DO MOZLIWOŚCI POKRYCIA 
ZAPOTRZEBOWANIA POD WZGLĘDEM ENERGETYCZNYM W 
OPARCIU O WŁASNE PASZE 

UNIKANIE PRZEKARMIANIA W OKRESIE ZASUSZENIA 
POKRYCIE POTRZEB ENERGETYCZNYCH BYTOWYCH I 

PRODUKCYJNYCH  
SKŁADNIKI MINERALNE W DAWCE 
 JAKOŚĆ PASZ (zwłaszcza kisznek źle przygotowanych, wnoszą 

one kwas masłowy który ulega przemianom w nabłonku 
przedżołądków  w ciała ketonowe) 

DODATEK ZIÓŁ 
PREPARATY HOMEOPATYCZNE 
ZAPEWNIENIE RUCHU ZWIERZĘCIU 



CHOROBY METABOLICZNE 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 

ZASTRZYKI Z GLUKOZY 
WPROWADZENIE PROPIONIANU SODU 
OCHRONA WĄTROBY ZASTRZYKAMI (PREPARATY 

HOMEOPATYCZNE) 
PRZESZCZEP TREŚCI ŻWACZA OD ZDROWEJ KROWY 

 
 



Mastitis czyli zapalenie gruczołu mlekowego 
jest bardzo powszechnym kompleksem 
chorobowym, którego skutkiem jest nie tylko 
ograniczenie syntezy mleka, ale także zmiany w 
zawartości wielu jego składników.  

ZAPALENIE GRUCZOŁU MLEKOWEGO 
MASTITIS 

Zapalenie gruczołu mlekowego jest nadal 
uważane za najkosztowniejszą chorobę w chowie 
bydła mlecznego. 



HODOWCA 
Żywienie,  
Opieka,  

Dój (pustodój, niedokładne 
dojenie, niesprawne dojarki),  

Higiena,  
Kontrola 

 

ZWIERZĘ 
Predyspozycje genetyczne 

do wyższej LKS,  
Odporność na mastitis 

(selekcja krów),  
Budowa wymienia 

 

ŚRODOWISKO 
Obecność 

patogenów, 
Czystość stanowisk, 
Wielkość stanowisk,  
Warunki w oborze 

(temperatura i 
wilgotność, 
przeciągi, 

oświetlenie) 
 

CZYNNIKI 



Generalnie, czynności które mogą uchronić stado przed wystąpieniem 
mastitis to: 

oglądanie i obmacywanie wymienia oraz sprawdzanie wyglądu 
pierwszych strumieni mleka na płytce przedzdajacza, jeszcze przed 
przystąpieniem do udoju, 
zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków 
zoohigienicznych oraz optymalnego żywienia 
izolacja podejrzanych krów od stada zdrowego, a ich mleka od 
mleka zbiorczego całego stada, 
sprawdzenie poziomu komórek somatycznych, metodą terenowego 
odczynu komórkowego (TOK),  
analiza laboratoryjna, która powinna wskazać rodzaj występujących 
bakterii i wrażliwość ich na określony antybiotyk. Wiarygodne 
informacje na temat rodzajów występujących bakterii pomogą 
ułożyć program profilaktyczny dbałości o zdrowie stada. 

PROFILAKTYKA 



Jak żywić aby zapobiegać? 

BRAK 
NATURALNEJ 
ODPORNOŚCI 

KROWY 

BŁĘDY 
ŻYWIENIOWE 

MASTITIS 

 Skarmianie pasz złej jakości - 
spleśniałych, przemarzniętych, 

 Zbyt radykalne zmiany sposobu 
żywienia, nie uwzględniające fizjologii 
zwierząt, 

 Zadawanie pasz źle zbilansowanych, 
zwłaszcza pod kątem energii, 

 Skarmianie mieszanek ubogich w mikro 
i makroelementy, co obniża odporność 
zwierząt na drobnoustroje 
chorobotwórcze, 

 Nie zapewnienie krowom stałego 
dostępu do świeżej, czystej wody. 

WZROST LKS 

SELEN 

WIT. E 

β–KAROTEN 

MIEDŹ 

CYNK 



MASTITIS 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 

 LECZENIE OSTRYCH ZAPALEŃ WYMION 
KRÓW Z GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH 
NIE RÓŻNI SIĘ ZASADNICZO OD LECZENIA 
KONWENCJONALNEGO 

ZACHOWANIE ZASAD ZWALCZANIA ZAPALEŃ 
WYMIENIA TJ. W GOSPODARSTWACH 
KONWENCJONALNYCH 

KONIECZNA KONTROLA WYDZIELINY MLECZNEJ 
(OKRESOWO PRÓBA TOK) 

PREPARATY HOMEOPATYCZNE 
MAŚCI LUB OKŁADY O DZIAŁANIU 

PRZECIWZAPALNYM - MIEJSCOWO 



PRZY NAWRACAJĄCYCH ZAPALENIACH 
NAJKORZYSTNIEJ PRZEPROWADZIĆ LECZENIE  
W OKRESIE ZASUSZENIA: 
PRZED LECZENIEM – BADANIE BAKTERIOLOGICZNE 

W CELU USTALENIA PRZYCZYNY I DOBORU 
PREPARATÓW ANTYBIOTYKOWYCH 

LEPSZE EFEKTY LECZNICZE – DŁUŻSZY OKRES 
DZIAŁANIA I LEPSZA PENETRACJA GRUCZOŁU 

WYMIĘ CHRONIONE JEST PRZED NOWYMI 
INFEKCJAMI 

NIE MA STRAT MLEKA WYNIKAJĄCYCH Z OKRESU 
KARENCJI 

MASTITIS 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 



METODA ORBESILACJI – wprowadzenie do wymienia 
specjalnego preparatu na czas zasuszenia, który wytwarza 
na dnie zatoki strzykowej i w kanale strzykowym czop 
keratynowy blokujący penetrację bakterii. Czop zostaje 
usunięty podczas pierwszego udoju po porodzie. 

 
IMMUNOPROFILAKTYKA WYMIENIA – 

KONSULTACJA Z JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ 
(zabieg przeprowadzany jest w okresie zasuszenia i polega 
na wprowadzenie w okolice węzłów chłonnych 
nadwymieniowych biopreparatu indukującego miejscową 
odporność wymienia na zakażenia bakteryjne) 

MASTITIS 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 



Wpływ nieprawidłowego żywienia krów w okresie zasuszenia 
na występowanie chorób metabolicznych we wczesnej laktacji 

Wyszczególnienie 
Stan odżywienia Choroba 

towarzysząca niedobór nadmiar 

Trudny poród energia, białko energia ZO, STK 

Zaleganie 
okołoporodowe 

Ca, Mg, białko 
Ca, P, Na, K, wit. D, 

energia 
TP, ZŁ, KET, MAST, 

PT 

Tężyczka pastwiskowa Mg K ZO 

Zatrzymanie łożyska 
Se, Cu, J, białko, wit. 

E, wit. A 
energia, K STK, ZO, KET 

Spowolniona inwolucja 
macicy 

Ca, Co, wit. D energia ZŁ, STK, PT 

Mastitis Se, Zn, wit. A, wit. E - ZO, PT 

Obrzęk wymienia - Na, K MAST 

Ketoza białko, energia energia,  GO, ZŁ, PT, STK  

Przemieszczenie 
trawieńca 

Ca (?), włókno 
energia pasz 
treściwych 

SIM, MAST 

GO, KET 

GO – gorączka okołoporodowa 
SKT – syndrom tłustej krowy 
TP – trudny poród 

PT – przemieszczenie trawieńca 
SIM – spowolniona inwolucja macicy 
ZO – zaleganie okołoporodowe 

ZŁ – zatrzymanie 
łożyska 
KET- ketoza 
MAST – mastitis 



SCHORZENIA RACIC 

PRAWIDŁOWY STAN RACIC TO CZYNNIK 
ISTOTNY DLA KONDYCJI I WYDAJNOŚCI 
ZWIERZĄT (spadek wydajności nawet o 10%) 

STAN RACIC ZALEŻY OD ŻYWIENIA, 
PODŁOŻA, PIELĘGNACJI 

PRZEBYWANIE NA PASTWISKU PRZYSPIESZA 
ŚCIERANIE ROGU RACICOWEGO 
 



SCHORZENIA RACIC 
PROFILAKTYKA I LECZENIE  
W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH 

PIELĘGNACJA RACIC (CZYSZCZENIE, USUWANIE 
OBORNIKA ZE SZPARY MIĘDZYRACICOWEJ) 

OKRESOWA KOREKCJA RACIC – JEŚLI ZACHODZI 
KONIECZNOŚĆ 

W RAZIE ZRANIEŃ, USZKODZEŃ LUB INFEKCJI – ŚRODKI 
ANTYSPETYCZNE, PREPARATY ZIOŁOWE np. odwar z 
arniki, rumianku, nagietka 

W PRZYPADKACH ZWIĘKSZONEJ ŁAMLIWOŚCI ROGU, 
NAGNIOTACH, PODBITKACH CZY ZANOKCICY MOŻNA 
STOSOWAĆ DZIEGIEĆ SOSONOWY o działąniu 
antyseptycznym, przeciwgrzybiczym i pobudzającym 
ziarninowanie 

PREPARATY HOMEOPATYCZNIE - WSPOMAGAJĄCO  
 



ODROBACZANIE 

W SYTUACJI SILNEJ INWAZJI PASOŻYTÓW, 
STWIERDZONEJ W BADANIU KORPOSKOPOWYM, 
NIEODZOWNYM MOŻE BYĆ UŻYCIE ŚRODKÓW 
ODROBACZAJĄCYCH 

ZAPOBIEGAWCZO: 
ANTYPARAZYTOLOGICZNE DZIAŁĄNIE 

WYKAZUJĄ NIEKTÓRE ZIOŁA: KŁĄCZE 
NARECZNICY SAMCZEJ (!), TYMIANEK POSPOLITY, 
ZIELE KRWAWNIKA WRAZ Z MNISZKIEM 
LEKARSKIM, CZOSNEK, ZAKISZANA CYKORIA 
(NOWE BADANIA) 

ZAPOBIEGAWCZO OKRSOWE ZMIANY KWATER 
NISZCZENIE ŻYWICIELI POŚREDNICH 



ODCHÓW CIELĄT  



COLOSTRUM„wcześnie i dużo” 
 Na czas (tak wcześnie jak to możliwe) 

 Wystarczająco dużo  

 Wysokowartościowa (sprawdzamy jakość) 

 Higienicznie (możliwie świeża, czysty sprzęt) 

40 % noworodków nie pije siary, a zaledwie 15 %  
w pierwszej godzinie pije tyle siary, ile jest 

konieczne 



Szybkie podanie siary jest podyktowane również 
niezwykle ubogim zapasem składników 
pokarmowych, z jakimi rodzi się ciele. 

W jego organizmie jest zaledwie 3 % tłuszczu i 180 g 
glikogenu. 

Starcza to tylko na około 18 godzin życia. 

COLOSTRUM„wcześnie i dużo” 



ROZWÓJ ŻWACZA 
Zależy od trzech czynników 

 momentu  zakończenia pojenia mlekiem,  
który ma wpływ na pobieranie paszy stałej 

 wczesnego pobierania paszy zawierającej skrobię, 
która działa stymulująco na wzrost brodawek żwacza 

 od karmienia komponentami strukturotwórczymi, 
które stymulują wzrost oraz aktywność żwacza 
poprzez mechaniczne bodźce 



do 3 miesięcy 



Błona śluzowa żwacza cielęcia odpajanego 
samym mlekiem 



Błoną śluzowa żwacza cielęcia karmionego mlekiem, 
paszą treściwą z dodatkiem całego ziarna kukurydzy 



Kontrola pobrania siary przez hodowcę! Nie zawsze pozostawienie 
cielęcia przy matce daje gwarancję pobrania dostatecznej ilości 
siary, szczególnie w pierwszych godzinach życia -> Cielęta 
osłabione porodem często nie potrafią samodzielnie ssać i mają 
problem ze znalezieniem strzyków. 

Podając siarę z wiaderka ze smoczkiem ważne by pozycja cielęcia 
była jak najbardziej zbliżona do naturalnej pozycji podczas ssania! 
Zła pozycja oraz szybkie picie powodują dostawanie się pokarmu 
do nierozwiniętego żwacza -> skutkuje to występowaniem 
biegunek. 

Wcześnie zaczynamy wprowadzanie pasz treściwych (nawet po 
pierwszym tygodniu życia), najczęściej gniecionych/śrutowanych 
ziaren zbóż (kukurydza, owies i jęczmień) -> Trawienie zawartej w 
nich skrobi uwalnia lotne kwasy tłuszczowe które stymulują 
rozwój brodawek żwaczowych. Pójło (preparat mlekozastępczy / 
mleko) przestajemy podawać gdy dzienne pobranie pasz 
treściwych sięga 0,8 – 1 kg. 

WAŻNE 



Żywienie cieląt, zwłaszcza cieliczek, ma istotny wpływ na ich 
późniejszą wydajność mleczną.  

Zbyt intensywne żywienie może powodować rozwój większej 
ilości komórek tkanki tłuszczowej a w ostatecznym efekcie 

„przetłuszczenie” tkanki wymienia mogące skutkować niższą 
wydajnością mleczną. 

WAŻNE 



 ZAPALENIA WYMIENIA 
 PORONIENIA 
 ZATRZYMANIE ŁOŻYSKA 
 TĘŻYCZKA PASTWISKOWA 
 MYKOTOKSYNY W PASZACH 

 BIEGUNKI (RÓŻNA ETIOLOGIA) 
 ZAPALENIA PŁUC 
 PASOŻYTY 

 
 

PROBLEMY, Z KTÓRYMI MIELIŚMY DO CZYNIENIA: 



CO DALEJ? 

 
W EKOLOGICZNYM 

CHOWIE BYDŁA W POLSCE 

????? 



Eliminowanie strat ponoszonych wskutek:  
 zachorowań i padnięć zwierząt oraz ich obniżonej wartości 

użytkowej po ustąpieniu schorzenia  
 niedoborów składników mineralnych (u ok. 27% młodego 

bydła)  
 schorzeń układu oddechowego (u 17% badanych 

gospodarstw stanowi to ciągły problem) 
 biegunek u cieląt (26%) - około 15% cieląt ssących nie pobiera 

wystarczającej ilości siary od swoich matek (odporność) - 
pomoc przy pierwszej próbie ssania 

 obecności pasożytów (ok. 17% badanych gospodarstw) 

PROFILAKTYKA 



Dobór ras do hodowli 
Optymalnie zbilansowana dawka pokarmowa dla 

krów na bazie jakościowo najlepszych pasz 
„Suplementy”, które wykazują potencjalne 

działanie stymulujące zdrowotność - zioła, ich 
mieszanki w różnych formach i / lub preparaty 
produkowane na bazie ziół. Dzięki bogactwu 
składu, działają one wielokierunkowo.  

PROFILAKTYKA 



 Zainteresowanie konsumentów (!) 
 Rosnące obroty rynku produktów 

ekologicznych (!) 
 Wyraźnie słabsze niż przeciętnie w kraju 

wyniki produkcyjne (wydajność mleczna) 
 Niższe ceny sprzedaży mleka  

ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI  



 PRZEPŁYW INFORMACJI – problemy zgłoszone 
(współpraca = otwartość – hodowca – doradca – 
producent) 

 POMOC – DORADCA – LEKARZ WETERYNARII-  
ocena pasz, bilansowanie dawek pokarmowych, 
suplementy, ekologicznie dopuszczone elementy 
profilaktyczne 

 EFEKT - dopłaty celowe do produkcji ekologicznej: 
Ochrona zasobów genetycznych – rasy krów 
autochtonicznych 
Wsparcie finansowe grup producentów 
ekologicznych – działalność wielokierunkowa, 
zbiorowa 

PRZEPŁYW INFORMACJI = POMOC = EFEKT 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Literatura u Autorów 


