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Odłączenie od krowy 

 
* odłączenie od krowy 2-4 godzin 

 

  Odłączenie (godz.) - Śmiertelność  (do 6 m-ca)*  

              2-6                                  5.2 

     7-12                                 9.3 

   13-24                                10.7 

   25-48                                20.5 

     > 48                                14.4               

 *139 stad krów w USA             ........................................                                    

 

Zapotrzebowania cielęcia na immunoglobuliny 

jest pokryte, gdy ich stężenie we krwi osiągnie 

10 g/L 

 

Niezbędne minimum do pokrycia tego 

zapotrzebowania to pobranie 2-2,5L dobrej 

jakości siary tuż po porodzie, oraz powtórzenie 

tej dawki w kolejnych 6-12 godzinach życia 

cielęcia 
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Zależność pomiędzy pokryciem zapotrzebowania cieląt  

na immunoglobuliny z siary, a ich śmiertelnością 

USDA National Animal Health Monitoring System, 1992 

IgG > 10 g/L 

IgG < 10 g/L 

Nieodpowiednie pobranie siary przez cielęta zwiększa 

prawdopodobieństwo ich upadku 2-3 krotnie !!! 

Kontrola odporności biernej 

 Stężenie białka całkowitego  

w surowicy krwi 

 Cel: ≥ 55 g/l 

 24-48 godz. życia 

 1,5-2 godz. po ostatnim  

pobraniu mleka 

 Cel: < 20% cieląt z niedoborem 

odporności biernej 

 

Refraktometr 
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Odporność bierna cieląt 
Zalecenia 

Wskaźnik 
Niezbędne 
minimum 

Rozsądny cel 
Obecne 

zalecenia 

IgG, g/l > 10 > 13,5 20-25 

Białko całkowite, g/dl > 5,2 > 5,5 5,8-6,3 

% cieląt z 
niedoborem 
odporności 

< 15 < 10 < 5 (?) 

??? 

Siaromierz 

Vet Planet Sp z o.o. 
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Vet Planet Sp z o.o. 

Vet Planet Sp z o.o. 
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Refraktometr do oznaczania zawartości białka w surowicy 

krwi cieląt – 1-7 dzień życia 

Żywienie siarą – jak ocenić ? 

Trotz-Williams i wsp., 2008 

Jak odpajamy siarą w praktyce? 

Około 35-40% cieląt jest odpajanych siarą 

nieprawidłowo !!! 
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Żywienie siarą – jak ocenić ? 

Test zmętnieniowy z siarczanem cynku – badanie surowicy krwi 

Wynik jest zadowalający, jeżeli zmętnienie w probówce testowej jest silniejsze niż w 

probówce odpowiadającej stężeniu 13,5 g Ig/l. 

Cielęta, u których stwierdzono stężenie poniżej 4,5 g/l są szczególnie zagrożone 

wystąpieniem chorób okresu noworodkowego.  

Jeżeli opalizacja wskazuje na zawartość wyraźnie niższą niż 13,5 g/l surowicy 

wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny niskiej skuteczności 

odpajania cieląt siarą. 

  

Za zadowalające wyniki dla stada można uznać takie, w których poziomy Ig powyżej 

13,5 g/l surowicy osiąga co najmniej 70-80 % badanych cieląt.  

Siara to nie tylko 

immunoglobuliny ….. 

 

 

Jej skarmianie powinno  

trwać 3 dni 
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• Woda jest istotna dla rozwoju żwacza 

 

• Bakterie muszą żyć w środowisku wodnym 

 

• Większość wody „wchodzącej” do żwacza – to woda 

pitna 

• Mleko to nie woda pitna !!! 

 

• Cielęta pojone do woli lepiej rosną, pobierają 

więcej pasz starterowych, są zdrowsze (mniej 

owrzodzeń trawieńca) 

Rola wody w rozwoju żwacza 

Rola wody w rozwoju żwacza 
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Rola wody w rozwoju żwacza 

Woda litr/dzień = 10 % masy ciała 

WŁAŚCIWA POZYCJA PRZY  
POBIERANIU PASZ PŁYNNYCH  

Woda 
Pasze 
stałe 

Trawieniec 

Trawieniec 

MLEKO 

Żwaczo – czepiec 
 

MLEKO 

MLEKO 

Płyny 

Rynienka  
przełykowa 
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BRAK WODY  WODA DO WOLI 

POBRANIE MIESZANKI TREŚCIWEJ 

PRZYROST MASY CIAŁA 

Kertz, 1984 

g/dzień 

WPŁYW DOSTĘPU DO WODY NA PRZYROST MASY CIAŁA  

I POBRANIE MIESZANKI TRESCIWEJ 

Tekstura startera i czysta woda 

Ogólne zasady żywienia 
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Zapotrzebowanie cieląt na energię 

NEUTRALNA TEMPERATURA OTOCZENIA: 15-20OC  
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15-20 0 -10 -25 

temperatura, oC 

Wiek, (dni życia) do 21  

Wiek, (dni życia) powyżej 21 

Wzrost  zapotrzebowania, % 

To też jest również ważne !!! 

Najnowsze poglądy (Jensen i Weary, 

2016) 

  Kontakt socjalny poprawia zachowania socjalne i stymuluje do 

większego pobrania pasz stałych 

 Utrzymywanie cieląt w małych, stabilnych grupach zmniejsza 

współzawodnictwo o mleko i zmniejsza ryzyko chorób 

 Stosowanie smoczka a nie wiadra zmniejsza obsysanie się 

cieląt i pozwala na wykazywanie naturalnych zachowań 

 W systemach z dużymi dawkami pójła najlepiej stosować 

żywienie z automatów – można decydować o ilości odpojów 

oraz ich wielkości 

 Im więcej piją mleka tym lepszy jest wzrost cieląt i ich 

dobrostan 
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Od urodzenia w parach 

Najlepiej w grupach !!! 
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Najnowsze poglądy 

 

Dlaczego nie pojenie z automatów ? 
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Kontrola masy ciała cieląt 

 Kluczowa jest dokładność 
pomiaru (waga lub taśma) 

 

 Kontrola raz w miesiącu 

 Uzupełnić o kontrolę 
wyrostowości (na końcu 
odchowu; 55-60 dzień życia) 


