Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych
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Dominującą rasą w stadach wyspecjalizowanych w produkcji mleka jest bydło rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej. Jest to rasa charakteryzująca się najwyższym potencjałem
produkcyjnym z pośród wszystkich ras użytkowanych mlecznie. Wysoka produkcja mleka
uzyskiwana od tych krów wymaga precyzyjnego podejścia do zarządzania stadem oraz
żywienia. Prostym i jednocześnie skutecznym narzędziem umożliwiającym bieżący
monitoring adekwatności żywienia w odniesieniu do potrzeb pokarmowych zwierząt jest
ocena otłuszczenia krów. Najczęściej wykorzystywaną na świecie metodą oceny otłuszczenia
krów jest ocena kondycji w skali pięciopunktowej tzw. BCS-5 (z ang. Body Condition
Scoring). Głównym celem oceny kondycji jest próba wizualnego, bądź/i dodtykowego
określenia grubości warstwy tłuszczu podskórnego, stanowiącego szybko dostępne dla
organizmu, rezerwy energetyczne. Liczne badania naukowe wskazują iż kondycja zwierząt
pozostaje w ścisłym związku z ich produkcyjnością, zdrowotnością, płodnością, a w
rezultacie wpływa na ekonomikę produkcji mleka.
Zwierzęta w procesie ewolucji wykształciły możliwość tworzenia rezerw energetycznych dla
organizmu w postaci tłuszczu zapasowego. Wynikało to potrzeb utrzymania laktacji i
wydzielenia mleka dla potomstwa nawet w warunkach ograniczonego dostępu do pokarmu. U
krów mlecznych prawie 30% mleka wytwarzanego we wczesnej fazie laktacji wydzielanego
jest z ich rezerw tłuszczowych. Pomimo faktu, iż współczesne wysoko wydajne krowy
produkują ilości mleka znacznie przekraczające potrzeby cieląt, to ich organizmy nastawione
są na utrzymanie wysokiej produkcji mleka nawet kosztem własnego zdrowia. Genetyczne
predyspozycje do wysokiej produkcji mleka krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej powodują
jednak iż równowaga pomiędzy ilością składników pokarmowych, głównie energii, pobranej
w paszy a potrzebami zwierzęcia wynikającymi z wysokiej produkcji jest istotnie zachwiana.
Powstaje tzw. ujemny bilans energii, który w zależności od jego rozmiarów, może prowadzić
do problemów metabolicznych u krów. Zamiany kondycji w trakcie cyklu produkcyjnego
krów oraz ich wiązek z produkcyjnością oraz pobraniem paszy dobrze obrazuje wykres
zamieszony poniżej.
Zmiany kondycji w trakcie trwania laktacji

Ze względu na duże znaczenie rezerw energetycznych w aspekcie produkcyjności, zdrowia
oraz płodności krów, pozostaje w jaki sposób je prawidłowo ocenić w stadzie.
Po ocieleniu, w początkowej fazie laktacji, gdy obserwuje się gwałtowny wzrost produkcji
mleka następuje naturalny spadek kondycji krów oraz uwolnienie rezerw energetycznych.
Dzięki uwolnionej energii możliwa jest wysoka produkcja mleka, pomimo względnie
niskiego pobrania składników pokarmowych z dawki pokarmowej. Co w konsekwencji
prowadzi do powstania w tym okresie ujemnego bilansu energetycznego. Sytuacja zaczyna
ulegać zmianie dopiero po szczycie laktacji, w środkowej jej fazie. Wówczas lepszy apetyt
krów pozwala na pobranie takiej ilości paszy która pokrywa potrzeby produkcyjne zwierząt.
W dalszej fazie laktacji, gdy następuje naturalny spadek produkcji mleka (późna laktacja)
ilość składników pokarmowych w paszy często przekracza potrzeby krów. W tej sytuacji
obserwuje się dodatni bilans energii, a krowa ma możliwość odbudowania rezerw
energetycznych utraconych w pierwszej fazie laktacji. Jakie są więc dopuszczalne wahania
kondycji krów, które nie powodują występowania u nich problemów zdrowotnych? Badania
wskazują iż zmiany kondycji ciała przekraczające już nawet 0,25-0,5 punktu BCS prowadzą
do pogorszenia produkcyjności, większej frekwencji chorób metabolicznych oraz pogorszenia
płodności zwierząt. Krytycznym okresem dla krów mlecznych jest okres zasuszenia. Pomimo
faktu zaprzestania użytkowani mlecznego krów w tym okresie, często popełnianym przez
hodowców błędem, jest przekarmianie krów, które w rezultacie prowadzi od ich nadmiernego
otłuszczenia. Dążenia producentów na tym etapie cyklu produkcyjnego powinny być
koncentrowane na utrzymaniu kondycji krów z okresu późnej laktacji. Jednak w praktyce w
wielu gospodarstwach często można spotkać osobniki charakteryzujące się nadmiernym
otłuszczeniem (powyżej 4,5 w skali BCS) w grupie krów zasuszonych. Tak wysoka kondycja

krów w tym okresie daje praktycznie 100% prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń
metabolicznych, spadku wydajności, problemów z rozrodem, a często również koniecznością
wybrakowania zwierzęcia. Najtrudniejszym okresem, z punktu widzenia prowadzenia stada
krów mlecznych, jest okres przejściowy. Jest to okres 3 tyg. przed wydzieleniem i 4 tyg. po
ocieleniu. Niewłaściwe przygotowanie krowy do tego okresy kończy się najczęściej
przedwczesnym brakowaniem krowy.
Najczęściej stosowanym systemem jest pięciopunktowa ocena krów tzw. BCS-5. W ocenie
tej skrajnie wychudzone krowy otrzymują ocenę 1, natomiast bardzo otłuszczone sztuki – 5.
Zwierzęta ocenia się z dokładnością do 0,25 jednostki. Ocenę kondycji przeprowadza się na
krowie stojącej oraz w ruchu oceniając zad oraz prawą stronę zwierzęcia w dobrych
warunkach oświetlenia. W niejasnych sytuacjach oceniający może poza wzrokiem posłużyć
się również dotykiem (ocena palpacyjna). Na które elementy budowy zwierzęcia należy
zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim zwracamy uwagę na guzy biodrowe i guzy
kulszowe, okolice nasady ogona oraz widoczność więzadła ogonowego, wyrostki poprzeczne
kręgów lędźwiowych, wyrostki kolczyste kręgosłupa oraz więzadło krzyżowe (zdjęcie 1 i 2).
W celu minimalizacji czasu poświęconego na ocenę pojedynczej sztuki, ocenę kondycji
należy rozpocząć od podjęcia decyzji czy krowa charakteryzuje się kondycją ≤ 3,0 czy ≥3,25.
W tym celu należy dokonać oceny płaszczyzny między guzem biodrowym i kulszowym z
prawej strony zwierzęcia (zdjęcie 1). Krowy w kondycji ≤ 3,0, w porównaniu od krów ≥3,25
charakteryzowały się innym kształtem tej płaszczyzny. Kształt płaszczyzny między guzem
biodrowym i kulszowym w przypadku krów o kondycji ≤ 3,0 jest zbliżony do liter „V”
natomiast krów o kondycji ≥3,25 do litery „U” (zdjęcie 3 i 4). Ponadto krowy o niższej
kondycji odznaczały się tzw. „ostrością budowy”, podczas gdy krowy o wyższym stopniu
depozycji tkanki tłuszczowej - „krągłością budowy”. W praktyce przejawiało się to ostrością
krawędzi wyeksponowanych guzów biodrowych i kulszowych oraz wyraźnie zaznaczoną
krawędzią wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych, wynikającym z grubszej warstwy
tłuszczu podskórnego, okrywowego.
Następny krok w ocenie kondycji ściśle zależy od decyzji podjętej na samym początku. W
przypadku krów zdefiniowanych jako ≤ 3,0, kolejną czynnością była ocena czy krowa
charakteryzuje się kondycją równą lub większą niż 3,0 czy mniejszą niż 3,0. W tym celu
należy dokonać oględzin krowy od tyłu (zdjęcie 2). Jeśli krowa charakteryzowała się
kondycją równą 3,0 obrys krawędzi guza biodrowego był wyraźnie zaokrąglony (zdjęcie 5),

w przeciwnym przypadku krowa odznaczała się kondycją ≤ 2,75, a krawędź guza biodrowego
była ewidentnie kanciasta (zdjęcie 6).
W przypadku krów o kondycji ≤ 2,75, następną czynnością powinna być ocena ekspozycji
wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych (zdjęcie 1). U krów o kondycji równej 2,75
brak jest możliwości wizualnego rozróżnienia pojedynczych struktur anatomicznych (zdjęcie
7). W przeciwnym przypadku krowy charakteryzują się kondycją ≤ 2,5.
Krowy, których budowa pozwalał na rozróżnienie poszczególnych wyrostków kręgów
lędźwiowych na odcinku połowy ich długości, licząc od zakończenia wyrostka aż do jego
nasady przy kręgosłupie (zlokalizowanych obwodowo) należy sklasyfikować na 2,5 pkt. BCS
(zdjęcie 8). Natomiast u krów charakteryzujących się kondycją równą 2,25 jest możliwe
rozróżnienie poszczególnych wyrostków kręgów lędźwiowych na całej ich długości (zdjęcie
9). W praktyce dalsza ocena kondycji jest bezcelowa i wskazuje jedynie na stopień
wychudzenia organizmu zwierzęcia.
W przypadku krów, które oceniono na ≥3,25 pkt. BCS, (zdjęcie 4), występuje zakrzywiona w
kształcie litery „U” płaszczyzna między guzem biodrowym a kulszowym. W Przypadku
takich zwierząt kolejnym krokiem powinna być ocena ekspozycji więzadła ogonowego i
krzyżowego (zdjęcie 2). W przypadku krów o kondycji równej 3,25 pkt. BCS, oba
wspomniane wcześniej więzadła były ewidentnie widoczne (zdjęcie 11). Natomiast w
przypadku krów w kondycji BCS 3,5, więzadło ogonowe powinno być praktycznie
niewidoczne, natomiast więzadło krzyżowe jest jedynie lekko wyeksponowane (zdjęcie 12).
U krów o kondycji 3,75 ilość tłuszczu okrywowego uniemożliwiała dostrzeżenie zarówno
więzadła ogonowego jak i krzyżowego (zdjęcie 13).
Krowy charakteryzujące się kondycją ≥ 4,0 odznaczały się wyrównaniem płaszczyzny
pomiędzy guzem biodrowym a kulszowym (zdjęcie 14). Ponadto, u krów w kondycji BCS 4
możliwe było dostrzeżenie wyraźnej krawędzi wyznaczonej przez wierzchołki wyrostków
poprzecznych kręgów lędźwiowych (zdjęcie 15). Dodatkowa ocena krów powyżej BCS 4 jest
bezcelowa w wskakuje jedynie na stopień otłuszczenia zwierzęcia.
Jak często monitorować kondycję krów mlecznych i na ilu sztukach?
Oczywiście ocena kondycji może być dokonywana na różnych etapach cyklu produkcyjnego
krów w zależności od potrzeb. Zgodnie z systemem stosowanym w Stanach Zjednoczonych

monitoring kondycji odbywa się w następującym czasie: w momencie ocielenia, przy
pierwszym kryciu lub między 90-100 dniem laktacji, przed zasuszeniem oraz w momencie
zasuszenia. W Polsce sporadycznie zdarzają się stada, gdzie rutynowo raz w miesiącu
zootechnik dokonuje oceny kondycji wszystkich krów. Nie wszędzie jednak są takie
możliwości, plan minimum zakłada monitoring krów w okresie zasuszenia oraz w pierwszej
fazie laktacji. Ocena rezerw energetycznych krów w tych okresach pozwala zorientować się w
prawidłowości żywienia krów oraz o ich statusie zdrowotnym. Po przeprowadzeniu oceny
kondycji w stadzie warto zarchiwizować posiadane dane. W przypadku korzystania z
komputerowych programów zarządzania stadem dane te powinny również znaleźć się w
komputerze. Zanotowanie informacji oraz możliwość powrotu do niej w przyszłości daje
możliwość analizy zarządzania żywieniem krów w różnym czasie i jest bardzo istotne w
stadach wysoko produkcyjnych.
W odniesieniu do liczby sztuk polegających ocenie kondycji warto stosować zasadę
„wszystkie zwierzęta w ocenianej grupie”. Jeżeli zdecydujemy się na oceną kondycji krów
zasuszonych, dokonajmy oceny wszystkich sztuk w grupie. Podobnie z innymi grupami
technologicznymi. Wybór właściwej, reprezentatywnej stawki krów w przypadku oceny
kondycji może być trudne i nie odzwierciedli faktycznego problemu w stadzie. Poza tym
hodowca decydując się na wybór jedynie kilku zwierząt z każdej grupy ponosi zdecydowanie
większe ryzyko nietrafnej decyzji oraz traci część istotnych, z punktu widzenia zarządzania
stadem, informacji, chociażby tj. możliwość obliczenia odsetka krów o niewłaściwej kondycji
(zbyt wychudzonych lub zbyt otłuszczonych).

