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Aby skuteczniej prowadzić rozród w stadzie, hodowcy bydła mlecznego, objęci oceną 

użytkowości mlecznej mogą skorzystać z raportów wynikowych. Niestety większość 

informacji dotycząca rozrodu zawarta jest w dodatkowych raportach, a korzystanie z nich jest 

możliwe po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Które informacje zawarte w raportach 

wynikowych mogą mieć zastosowanie w rozrodzie krów mlecznych? Dokumentem, który 

ułatwia hodowcy uzyskanie potrzebnych informacji wyjściowych jest raport wynikowy RW-6 

„Przewidywane zdarzenia w stadzie”. Posługując się nim należy jednak pamiętać, iż dane tam 

odnoszą się do informacji zapisanych w „Wykazie zdarzeń” przez zootechnika oceny w 

poprzednim próbnym udoju. W związku z tym użyteczność tego raportu jest uzależniona od 

skrupulatności rejestracji wszystkich zdarzeń w stadzie. Należy również pamiętać, iż raport 

ten jest dostępny tylko i wyłącznie za dodatkową opłatą. 

Raport zawiera wykaz krów podzielony na trzy grupy: „Krowy do zasuszenia”, „Krowy do 

wycielenia” oraz „Krowy do krycia” (schemat 3). 

Schemat 3. Przykładowy raport wynikowy RW-6 

 



W obrębie poszczególnych grup, zwierzęta w raporcie usytuowane są chronologicznie, 

według przewidywanej daty zdarzenia. Dla każdej krowy w wykazie podana jest liczba 

porządkowa (każda grupa numerowana niezależnie), numer rejestracyjny i nazwa zwierzęcia, 

data i numer ostatniego wycielenia, dane o ostatnim unasienianiu danej sztuki (data, numer  i 

nazwa buhaja), numer i nazwa jej ojca oraz numer i nazwa ojca matki. W ostatniej kolumnie 

tabeli, opatrzona nagłówkiem „Uwagi” można zamieszczać notatki dotyczące poszczególnych 

krów. W grupie „Krowy do zasuszenia” znajdują się krowy, dla których 210 dni od ostatniego 

pokrycia minie w ciągu najbliższych 30 (stada objęte metodą A4 lub AT4) albo 60 dni 

(metoda A8), licząc od daty aktualnego próbnego doju. W przypadku krów, znajdujących się 

w omawianej grupie, w kolumnie „Przewidywana data” znajduje się przewidywana data 

zasuszenia (oznaczona literą „Z”), wyliczona przez dodanie do ostatniej daty pokrycia 210 

dni. Dla przykładu z zamieszczonego na Schemacie 3 w grupie krów do zasuszenia znajdują 

się jedynie dwie krowy (nr oborowy 59 i 9). Data ostatniego unasienienia krowy 59 to 

02.01.2013, w związku że ciąża u krów trwa około 280 dni (9 miesięcy) wcielenie krowy 

planowane jest na 02.10.2013. Zakładając, że okres zasuszenie trwa około 2 miesięcy (70 

dni), krowę należy zasuszyć 31.07,2012 r. i taka data znajduje się w kolumnie „Przewidywana 

data” w wykazie krów do zasuszenia. W sytuacji, gdy wyliczony w ten sposób termin 

zasuszenia minął przed datą aktualnego próbnego doju, a fakt zasuszenia nie został 

zarejestrowany w „Wykazie Krów Ocenianych”, to przewidywana data zasuszenia jest 

pogrubiona, w celu zwrócenia uwagi hodowcy na ten fakt. W kolumnie „L. dni” zawarta jest 

informacja o liczba dni od ostatniej inseminacji do daty aktualnego próbnego doju, czyli 

stopień zaawansowania ciąży. Informacje zamieszczone w tej sekcji pozwolą hodowcy z 

wyprzedzeniem podjąć czynności przygotowujące krowę do wycielenia i następnej laktacji. 

Jest to właściwy moment na zmianę dawki pokarmowej oraz zmianę żywienia mineralno-

witaminowego. 

Grupę „Krowy do wycielenia” stanowią zwierzęta, dla których 253 dni od daty ostatniego 

pokrycia minie w ciągu najbliższych 30 dni (metoda A4, AT4) lub 60 dni (metoda A8) od 

daty ostatniej próby. Dzięki tej informacji hodowca może podjąć decyzję o przemieszczeniu 

zwierząt do odpowiednich grup żywieniowych czy do porodówki. Informacje o krowie będą 

pokazywane w tej grupie do czasu wycielenia danej krowy lub jej ubycia. Jeżeli 

przewidywany termin wycielenia minął przed dniem aktualnego próbnego doju, a nie 

zarejestrowano w systemie daty wycielenia lub ubycia tej krowy – data przewidywanego 

wycielenia jest pogrubiona, w celu zwrócenia uwagi hodowcy na ten fakt. W kolumnie 



„Przewidywana data” zamieszczona jest w tej grupie przewidywana data wycielenia 

(poprzedzona literą „W”), wyliczana przez dodanie 280 dni (typowa długość ciąży) do daty 

ostatniego unasieniania. Na przykładowym schemacie w tej grupie krów znajduje się 5 

zwierząt. Najwcześniejszy termin wycielania przypada dla krowy nr 30, pokrytej 17.12.2012 

r., której planowana data ocielenia przypada na 23.09.2013r. Dzięki tym informacjom 

hodowca powinien zaplanować odpowiednie czynności, takie jak stopniowe przyzwyczajanie 

krów do dawki pokarmowej, jaką będą otrzymywały po porodzie, czy przeniesienie krowy do 

kojca porodowego. 

W grupie „Krowy do krycia” znajdują się zwierzęta, dla których 42 dni od ostatniego 

wycielenia (zakładana, minimalna liczba dni między wycieleniem, a pokryciem niezbędna na 

inwolucję macicy) minie w ciągu 30 (metoda A4) lub 60 dni (metoda A8) od daty aktualnego 

próbnego doju. W raporcie ich dane ukazują się do momentu zarejestrowania pierwszej daty 

inseminacji lub pokrycia danej sztuki. Data zamieszczona w kolumnie „Przewidywana data” 

wyliczana jest poprzez dodanie 55 dni (zakładana, że liczba dni pomiędzy wycieleniem a 

pokryciem) do daty ostatniego wycielenia. Oczywiście w przypadku krów wysokowydajnych 

55 dni jest okresem zbyt krótkim i należy go świadomie wydłużyć.  

Wadą RW-6 jest to, że krowa po pierwszej inseminacji znika z wykazu krów do krycia, a 

więc informacje o niej należy odnotować we własnym zakresie. W przykładzie 

zamieszczonym poniżej znajduje się 5 krów, na które hodowca powinien zwrócić szczególną 

uwagę w aspekcie stanu narządów rozrodczych (upławy z dróg rodnych) oraz detekcji rui.  

Do analizy zdarzeń w grupie jałówek może posłużyć raport wynikowy RW-4, pn. „Młode 

bydło i stan cieląt” (Schemat 4).  

Schemat 4. Przykład raportu RW-4 



 

W tym raporcie wydzielonych jest 5 grup dla jałówek i cieląt. Z punktu widzenia rozrodu dla 

hodowcy interesujące będą tylko te grupy, które dotyczą bezpośrednio jałówek, mianowicie: 

„Jałówki do wycielenia” oraz „Jałówki do krycia”. Sposób posługiwania się tymi wykazami 

jest analogiczny do opisanego wyżej. W przypadku tabeli „Jałówki do wycielenia”, umieszcza 

się tej grupie zwierzęta na podstawie daty przewidywanego jej wycielenia. Przewidywana 

data wycielenia wyliczana jest przez dodanie 280 dni (typowa długość ciąży) do daty ostatniej 

inseminacji, podobnie jak w przypadku krów. 



Następną grupą jałówek w raporcie RW-4 są „Jałówki do krycia”. Znajduje się tu wykaz 

wszystkich jałówek, które ukończyły 11 miesięcy życia i mogą potencjalnie być unasienione. 

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie jałówki należy unasieniać natychmiast po 

przekroczeniu wspomnianego wieku. Jest to jedynie grupa zwierząt wstępnie wytypowanych 

do krycia, na które hodowca powinien zwrócić uwagę pod kątem oceny osiągnięcia 

dojrzałości rozpłodowej. Poza kryterium wieku należy zwrócić uwagę na masę ciała, kaliber 

(wysokość w kłębie lub krzyżu) oraz kondycję jałówek. Jałówki ukazują się w tym raporcie 

do momentu zarejestrowania daty pierwszego unasieniania danej sztuki lub daty jej ubycia. 

Podobnie jak poprzednio użyteczność informacji prezentowanych w RW-4 zależy od tego, 

czy hodowca na bieżąco odnotowuje i przekazuje zootechnikowi oceny informacje dotyczące 

wszelkich zmian w grupie jałówek.  

Punktem wyjścia do oceny stanu rozrodu w stadzie i jednocześnie podstawą planowania 

dalszych czynności związanych z rozrodem jest ocena wskaźników rozrodu. Każdy hodowca 

bazując na artykule z 4/2014 r. sam może dokonać takich obliczeń. Dodatkową możliwość 

oceny parametrów rozrodu w stadzie krów mlecznych daje raport RW-3. Zawiera on już 

obliczone wskaźniki rozrodu zarówno w odniesieniu do krów, jak i jałówek (Schemat 5), 

które odnoszą się do całego stada. Korzystając z RW-3 należy pamiętać, że informacje tam 

zawarte oparte są na danych dotyczących unasienienia, a więc warunkiem jego użyteczności 

jest bieżące rejestrowanie informacji o zabiegach inseminacyjnych i pokryciach naturalnych 

w stadzie u krów i jałówek oraz rejestrowanie przybycia i ubycia sztuk ze stada. W stadach w 

których stosowane jest krycie haremowe nie mam możliwości obliczenia wskaźników 

rozrodu na potrzeby RW-3. Należy jednak pamiętać, że do wyliczeń RW-3 nie są brane pod 

uwagę krowy, które zostały wybrakowane, również te których hodowca się pozbył ze 

względu na słaby rozród. W związku z tym wskaźniki te mogą być nieco zaniżone w stosunku 

do aktualnej sytuacji w stadzie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż skorzystanie z tego 

raportu wiąże się z dodatkową opłatą. 

W raporcie RW-3 znajdują się następujące tabele: „Wycielania i porody”, „Bilans płodności”, 

„Wyniki unasieniania”, „Aktualny stan rozrodu oddzielenie dla krów i jałówek”. 

Schemat 5. Raport wynikowy  RW-3. 



 

W sekcji „Wycielenia i porody” przedstawione są zbiorcze informacje o parametrach 

składających się na okres międzyocieleniowy, a także o przebiegu porodów oraz liczbie i 

żywotności urodzonych cieląt. Dane przedstawione są w rozbiciu na pierwiastki oraz 

wieloródki i dotyczą dwóch okresów: ostatniego roku (12 mies.) oraz okresu od 1.01 danego 

roku do daty ostatniego próbnego udoju. Ponadto dla pierwiastek przedstawiona jest 

informacja dotycząca wieku pierwszego ocielenia. 

Na podstawie informacji zawartych w tej sekcji hodowca jest wstanie określić długość 

trwania okresu międzyocieleniowego, okresu międzyciążowego, jak również długości ciąży 

oraz okresu zasuszenia. W dalszej części tabeli zatytułowanej „Rodzaj porodu (wg kodów)” 

przedstawiona jest informacja o liczbie porodów oraz stopniu ich trudności (schemat 6). 



Schemat 6. Wyjaśnienie kodów trudności porodu (zgodnie z informacją PFHBiPM). 

 

Tabela „Bilans płodności” zawiera informacje o rozkładzie długości okresu przestoju 

porodowego i okresu usługi, jaki stwierdzono u monitorowanych zwierząt w danym stadzie w 

okresie minionych 12 miesięcy. Na uwagę zwraca fakt, że w badanym stadzie 60% krów 

charakteryzowało się okresem przestoju poporodowego powyżej 91 dni, a u prawie jednej 

czwartej stada (23%) długość ukresu usługi przekraczała 91 dni. Jest to przykład obrazujący 

stan rozrodu który wymaga zdecydowanej interwencji. Zwraca również uwagę fakt, że pewna 

grupa krów w tym konkretnym stadzie posiada chroniczne problemy z rozrodem i istotnie 

wpływa na przeciętne wartości wskaźników rozrodu całego stada.  

W następnej tabeli pt. „Wyniki unasieniania”, zestawione dane dotyczące zabiegów 

unasienienia przeprowadzonych przed datą ostatniego wycielenia. Dla każdej grupy, krów i 

jałówek oddzielnie samic zawarte są tam informacje o: 

• liczbie krów i jałówek zacielonych po pierwszym unasienianiu i ich udziale procentowym w 

ogólnej liczbie zwierząt danej kategorii (jałówek, pierwiastek lub krów); 

• liczbie krów i jałówek zacielonych po kolejnych zabiegach unasieniania (drugim i dalszych) 

oraz ich udziale procentowym w ogólnej sumie samic w danym wierszu. 

Dodatkową informacją jest informacja dotycząca wskaźnika zacieleń. W badanym stadzie 

kształtował się on na poziomie 1,8 dla krów. Należy uznać, że parametr ten mieści się w 

granicach przyjętych jako akceptowalne.  

W dwóch ostatnich tabelach znajdują się zestawienia dotyczące aktualnego stan rozrodu – 

krów i jałówek. Zawierają one obliczenia dotyczące stanu unasieniania sztuk, które jeszcze 



się nie wycieliły. Ponieważ brak jest informacji o skuteczności inseminacji zwierząt, 

podawane są tu jdynie dane o liczbie sztuk, które nie były dotychczas unasieniane („nie 

kryta”), były unasieniane jednokrotnie („1 zabieg”), dwukrotnie („2 zabiegi”) lub więcej razy 

(„3 i więcej zabiegów”), w poszczególnych przedziałach wiekowych (dla jałówek) lub w 

poszczególnych stadiach laktacji (dla krów). Analiza tej tabeli w odniesieniu do krów 

pozwala na określenie prawidłowości terminów kryć krów w stadzie. Na zmieszczonym 

przykładzie widoczny jest chociażby fakt, że w przypadku znacznego odsetka krów (ponad 

21%), nie podjęta została ani jedna próba ich inseminacji, pomimo tego, że znajdowały się już 

po 120 dniu laktacji.  

Szczegółowo wskaźniki rozrodu dla każdej krowy można odnaleźć w raporcie RW-9 pt. 

„Wydajności narastające krów według ras”.  

Schemat 7. Przykładowy raport RW-9 

 

Informacje dotyczące rozrodu znajdują się w tej tabeli w kolumnie pt. „Wycielenie ostatnie i 

poprzednie”. Zamieszczone w nim dane dotyczą tych laktacji danej krowy, która widnieje w 

pierwszej kolumnie tej części raportu. Są to odpowiednio: bieżąca laktacja danego zwierzęcia 

oraz laktacja bezpośrednio ją poprzedzająca. Tabela ta zawiera następujące dane: 

• data wycielenia rozpoczynającego daną laktację, 

• długość okresu międzywycieleniowego (okmw), 

• długość okresu międzyciążowego (okmc), 



• długość okresu przestoju poporodowego (pp), 

• długość okresu usługi (usl), 

• długość okresu zasuszenia (zas), 

• długość ciąży (dc). 

W zamieszczonym przykładzie (schemat 6), pierwsza w kolejności krowa o nazwie Łatka-

6, wycieliła się 4.07.2011 r. i była to jej 9 laktacja. Dalej zamieszczone są jej wskaźniki 

rozrodu. Okres międzyocieleniowy trwał u niej 434 dni, natomiast okres międzyciążowy 

był równy okresowi przestoju poporodowego i wynosił aż 226 dni. Co oznacza, iż 

pierwsze unasienienie miało miejsce po 226 dniach od wycielenia i okazało się ono 

skuteczne. 

Podsumowując należy stwierdzić, że prawidłowe zarządzanie stadem wymaga rzetelnych 

informacji, które hodowca może uzyskać na podstawie własnych notatek. Dobrym 

uzupełnieniem tych zapisków są wyniki oceny użytkowości mlecznej krów. Jednak 

kluczowe znaczenie dla powodzenia stada bydła mlecznego ma właściwa analiza 

dostępnych danych. 


