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Właściwe zarządzanie rozrodem w wysoko wydajnym stadzie bydła mlecznego może 

nastręczać wielu trudności. Głównym powodem jest oczywiście aspekt ekonomiczny. Krowy, 

które regularnie się cielą, charakteryzują się wyższa produkcyjnością, a w związku z tym 

generują wyższe przychody. Poniżej przedstawiono przykład dwóch krów na przestrzeni 3 lat. 

Krowy te utrzymywane były w tej samej oborze, a w związku z tym żywione i obsługiwane 

były jednakowo. 

Schemat 1. Wpływ długości okresu międzyocieleniowego na liczbę cykli produkcyjnych u 

krów na przestrzeni 3 lat ich użytkowania. 

 

Pierwsza krowa charakteryzowała się krótkim 365 dniowym okresem międzyocieleniowym, a 

druga bardzo długim ponad 540 dniowym. W związku z tym u krowy 1 w okresie 3 lat 

wystąpiły 3 laktacje. Natomiast ze względu na przedłużający się okres międzyocieleniowy u 

krowy 2 odnotowano jedynie 2 wycielenia. Ponadto stwierdzono, że łączna masa 

wyprodukowanego prze obie krowy mleka różniła się zasadniczo. Krowa, która 

charakteryzowała się 3 laktacjami i 3 szczytami laktacji wyróżniała się lepszą mlecznością niż 

krowa nr 2. Biorą pod uwagę fakt, że wydajność krowy 2 w laktacji pełnej wynosiła 8500 kg i 



była wyższa od pierwszej aż o 1500 kg, to łączna ilość mleka uzyskana w 3 laktacjach od 

krowy 1 (21000 kg) była o 4000 kg wyższa niż jej rówieśniczki (17000 kg). Biorąc pod 

uwagę cenę mleka na poziomie 1,5 zł/kg, krowa pierwsza wygenerowała aż o 6000 zł więcej 

przychodu w ciągu 3 letniego jej okresu użytkowania. Niewątpliwie dodatkową korzyścią 

związaną z lepszą płodnością stada jest zwiększenie liczby urodzonych cieląt od krowy w 

trakcie jej użytkowania. Zgodnie z zamieszczonym wyżej przykładem od krowy nr 1 

uzyskano 3 cielęta, a od krowy nr 2 o jedno mniej. Rodzi to stratę już na etapie sprzedaży 

cieląt. Różnica pomiędzy porównywanymi zwierzętami w odniesieniu do wartości 

sprzedanych cieląt jest w tym konkretnym przypadku równa wartości jednego cielęcia. 

Potencjalnie różnica ta może ulec zwiększeniu w momencie podjęcia decyzji przez hodowcę 

o odchowie nadliczbowych jałówek i ich sprzedaży po zacieleniu. Powoduje to również 

następstwa związane z pogorszoną efektywnością pracy hodowlanej w stadzie. Tempo 

postępu hodowlanego w stadzie decyduje min. ostrość selekcji zwierząt, czyli odsetku 

jałówek, które należy odchować aby wielkość stada w czasie nie uległa niepożądanym 

zmianom. W głównej mierze zależy to od wskaźnika brakowania (remontu stada). Im wyższy 

wskaźnik remontu tym większą liczbę jałówek remontowych należy odchować, a to z kolei 

powoduje obniżenie intensywności selekcji. 

W przypadku stada 100 krów, przy wskaźniku brakowania na poziomie 35% należy zapewnić 

aż 35 jałówek remontowych. W sytuacji, gdy ten wskaźnik wyniósłby jedynie 25%, liczba 

jałówek zmniejszy się o 10 szt. w stosunku do poprzednio opisanej sytuacji. Chciałbym 

jednak zwrócić uwagę, że w wielu stadach to właśnie problemy z rozrodem są istotnym 

ograniczeniem efektywnej pracy hodowlanej. Wrócimy do stada 100 krów w którym 

wskaźnik brakowania stada wynosi 35%. Przy założeniu że stosunek płci rodzących się cieląt 

wynosi 1:1, wskaźnik ocieleń oscyluje wokół 80%, a straty cieląt wynoszą 10%, w stadzie 

100 krów urodzi się 80 cieląt. Biorąc pod uwagę rozkład płci (przy założeniu nie 

wykorzystywania seksowanego nasienia) urodzi się 40 cieliczek. Po uwzględnieniu 

wskaźnika śmiertelności (10%), odchowanych zostanie 36 szt. Podsumowując można 

zaobserwować, że w tym konkretnym stadzie hodowca posiada w dyspozycji 36 jałówek, 

podczas gdy do utrzymania stałej wielkości stada w czasie konieczne jest 35 osobników. 

Rezultatem jest konieczność pozostawienia, na potrzeby remontu stada, wszystkich 

urodzonych cieliczek i nie ma możliwości wyboru sztuk, które z różnych względów stanowią 

lepszy materiał genetyczny. Jest to sytuacja gdzie intensywność selekcji w odniesieniu do 

jałówek jest bliska zeru. W takich stadach postęp hodowlany odbywa się głównie poprzez 



buhaja. Zwiększenie poziomu brakowania niesie również następstwa ekonomiczne i wzrost 

kosztów odchowu jałówek (ich większa liczba) oraz kosztów utraconych możliwości 

(związanych ze sprzedażą sztuk nadliczbowych). 

Ocena stanu rozrodu w stadzie dokonuje się na podstawie wskaźników rozrodu (Farmer 

4/2014). Na tej podstawie hodowcy oraz producenci mleka podejmują decyzje oraz 

podejmują konkretne działania z tym związane. Kluczowym czynnikiem wpływającym na 

efektywność zarządzania rozrodem jest dostęp do aktualnych informacji, odnoszących się 

zarówno do poszczególnych zwierząt, jaki i całego stada. Co w związku z tym, może być 

źródłem takich informacji? Bardzo cennym źródłem danych dotyczących rozrodu, a  wielu 

gospodarstwach jedynym, są skrupulatnie prowadzone zapisy oraz notatki. Miarą ich 

użyteczności są: poziom ich szczegółowości i ich bieżące uaktualnianie. W przypadku małych 

stad takie zapisy prowadzone są w postaci zeszytu. Poza tym istnieje możliwość prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej rozrodu również w formie elektronicznej. Przydatny może okazać 

się zwyczajny arkusz kalkulacyjny, choć dostępne są również specjalistyczne programy. 

Niezależnie od formy prowadzonych zapisów, powinny one zawierać następujące informacje: 

• Nr identyfikacyjny zwierzęcia 

• Daty wszystkich zdarzeń związanych z rozrodem (ocielenia, wystąpienie rui, 

kolejnych zabiegów, kontroli cielności, zasuszenia, poronień, itd…) 

• Uwagi związane z porodem czy innymi przeprowadzonymi zabiegami 

weterynaryjnymi 

• Informacje dotyczące zabiegu inseminacji (nazwa buhaja, rasa, itd..) 

Dodatkowym źródłem informacji, w stadach objętych oceną użytkowości są raporty 

wynikowe. Korzystając z nich należy pamiętać, że jakość informacji uzyskiwanych z tych 

raportów zależy głównie od jakości danych, które sam hodowca przekazał zootechnikowi 

oceny w trakcie próbnego doju. Należy również pamiętać, iż część z tych informacji jest nie 

wystarczająco aktualna, aby na ich podstawie podejmować precyzyjne decyzje. Powodem jest 

fakt, iż są uzupełniane tylko raz w miesiącu. Dlatego korzystanie z nich nie zwalnia hodowcy 

z prowadzenia starannych zapisków, a także z dopilnowania, aby znalazły się w dokumentach 

sporządzanych przez zootechnika oceny w wykazie zdarzeń stada. 

Efektywne zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego obejmuje ściśle określone 

działania, które należy podjąć w odpowiednim czasie i które wiążą się ściśle z cyklem 

produkcyjnym krowy. Trafność podjętych decyzji wymaga z jednej strony wiedzy dotyczącej 



fizjologii funkcjonowania układu rozrodczego oraz rzetelnych informacji dotyczących 

produkcyjności poszczególnych zwierząt, ich kondycji oraz przebytych schorzeń (schemat 2).   

Schemat 2. Zmiany zachodzące w trakcie cyklu produkcyjnego u krów mlecznych 

 

Powyżej przedstawiono schemat na którym zamieszczono zmiany w trakcie trwania cyklu 

produkcyjnego krowy na które należy zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji 

dotyczących rozrodu. Podstawową informacją, której znajomość stanowi swoisty punkt 

odniesienia dla działań związanych z rozrodem bydła, jest moment ocielenia krowy. Po 

porodzie krowa wymaga odpowiednio dużo czasu na to aby narządy rozrodcze krowy wróciły 

do stanu, który umożliwi wznowienie ich normalnego funkcjonowania, zapłodnienie an 

następnie inkubacja płodu. Zjawisko to nosi nazwę inwolucji macicy, podczas którego 

najczęściej nie obserwuje się rui. W przypadku bydła, proces ten normalnie trwa ok. 40 dni. 

Trudne porody, zatrzymanie łożyska, infekcje układu rozrodczego czy wystąpienie schorzeń 

metabolicznych może opóźnić ten proces, wydłużając jednocześnie okres przestoju 

poporodowego krowy. W związku z powyższym, jednym z istotniejszych czynników 

wpływających na efektywność rozrodu krów jest ich właściwe przygotowanie w okresie 

okołoporodowym. Kluczową rolę odgrywa tu właściwa kondycja krów. Zbyt intensywne 

otłuszczenie krów zwiększa ryzyko trudnego porodu, zalegania łożyska oraz rodzi zagrożenie 

wystąpienia chorób metabolicznych. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na 

funkcjonowanie układu rozrodczego krów po ocieleniu. Aby zapobiec tym zjawiskom należy 

właściwie żywić krowy w okresie zasuszenia, szczególnie istotne jest w tym momencie 

zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energetyczno-białkowym oraz mineralno-

witaminowym. Krowy rasy hf, które wchodzą w laktację z kondycją powyżej 4,0 (w skali 5-



punktowej) charakteryzują się zdecydowanie gorszymi parametrami rozrodu. Krowy które są 

nadmiernie otłuszczone po ocieleniu mają obniżone łaknienie, co przy wysokiej produkcji 

mleka powoduje nagłą utratę kondycji. Pojawiają się wówczas choroby tj. ketoza czy 

przemieszczenie trawieńca. Zamiany powodowane przez te zjawiska odbijają się negatywnie 

na funkcjonowaniu hormonalnej regulacji cyklu jajnikowego (hormony LH i progesteron) 

oraz wpływaj na pogorszenie jakości pęcherzyków jajnikowych. Rezultatem tego jest 

wydłużenie okresu przestoju poporodowego, pojawienie się nieregularnych cykli rujowych 

oraz znaczne pogorszenie wskaźnika inseminacji.   

W przypadku wysokowydajnych krów mlecznych o powodzeniu w rozrodzie w dużej mierze 

decyduje również trafność decyzji samego hodowcy. W przypadku krów, które w szczycie 

laktacji produkują blisko 50 kg mleka decyzja o rozpoczęciu ich eksploatacji rozrodczej 

powinna zostać odwleczona w czasie. Tak duże obciążenie organizmu zwierzęcia produkcją 

mleka powoduje, że nawet u prawidłowo prowadzonych krów, występuje deficyt 

energetyczny, który skutkuje obniżoną płodnością krów. W związku z tym hodowcy 

świadomie decydują o przesunięciu daty ponownego zacielenia krowy. Najkorzystniej jest 

rozpocząć eksploatację rozrodczą krów w po osiągnięciu przez nią pełnego apetytu 

(zwiększenie pobrania paszy). Ponadto wydłużenie laktacji ułatwia również zasuszenie 

mlecznic, które pod koniec wydłużonej laktacji produkcją relatywnie mniej mleka. 

Najczęściej ma to miejsce ok. 4-5 tygodni po szczycie laktacji, co przypada na 70-80 dzień 

laktacji. Wielu hodowców do tego momentu nie podejmuje żadnych działań związanych z 

inseminacją krów. W tej fazie laktacji ilość pobranej przez krowę paszy zaczyna zaspokajać 

potrzeby pokarmowe zwierzęcia, a w związku z tym układ rozrodczy krowy zaczyna 

funkcjonować prawidłowo. W sytuacji, gdy do tego momentu nie pojawiła się widoczna ruja 

należy podjąć działania związane z interwencją lekarza weterynarii. Zaznaczam, że jest to 

sytuacja, w której nie stwierdzono wcześniej żadnych nieprawidłowości oraz problemów 

okołoporodowych. W przypadku zaobserwowania przez hodowcę ropnych upływów z dróg 

rodnych krowy, bądź innych symptomów chorobowych, działania należy podjąć odpowiednio 

wcześniej, ponieważ ich zaniechanie może prowadzić do trwałej niepłodności, a w 

konsekwencji eliminacji takiej sztuki ze stada.  


