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Cele programu remontu stada 

• Cel: W wydajny i ekonomiczny sposób wyprodukować wysokiej 

jakości, zdrowe jałówki do remontu stada, które będą miały 

potencjał genetyczny, pokrój, kondycję ciała oraz podstawy 

hodowlane do … 

– Krycia w wieku 12-14 miesięcy 

– Wycielenia w wieku 22-23 miesięcy 

– Minimalnych zaburzeń metabolicznych 

– Minimalnych zaburzeń zakaźnych 

– Osiągnięcia wysokiego potencjału na wysoką produkcję mleka w 1 laktacji 

– Zapłodnienia w odpowiednim czasie 

– Dostarczenia hodowcy wysokich dochodów 
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Choroby cieląt a przyszłe wyniki produkcyjne 
• Dwie główne choroby cieląt : biegunki i choroby układu oddechowego 

• Nie potwierdzono występowania zbyt wielu długoterminowych skutków 

występowania biegunek we wczesnym wieku 

– Moje własne obserwacje: wczesne biegunki prowadzą do wzrostu ryzyka 

wczesnych chorób oddechowych z powodu przynajmniej częściowego 

zmniejszenie odpowiedzi immunologicznej  

• Jałówki leczone z powodu zapalenia płuc 

– 2,5 razy wyższe ryzyko śmierci po 90 dniu życia1 

– 6,8 funta (około 4kg) niższa masa ciała w wieku  

 6 miesięcy2 

– 67 do 160g niższe ADG po wycieleniu3 

– Mniejsze szanse na wycielenie3 lub wycielenie  

 6 miesięcy później4 

– Tendencja do niższej produkcji mleka w pierwszym teście3 
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1. Waltner-Toews et al., 1986. The Effect of Early Calfhood Health Status on Survivorship and Age at First Calving. Canadian J Vet Research, 50(3): 314-317 

2. Donovan et al., 1998. Calf and disease factors affecting growth in female Holstein calves in Florida, USA. Prev Vet Med, 33(1–4): 1-10. 

3. Stanton et al., 2012. The effect of respiratory disease and a preventative antibiotic treatment on growth, survival, age at first calving, and milk  

production of dairy heifers. J Dairy Sci, 95(9): 4950-4960. 

4. Correa et al., 1988. Effect on Calfhood Morbidity on Age at first calving in New York Holstein Herds. Prev Vet Med, 6(4): 253-262. 
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Rzeczywisty wpływ na choroby wieku cielęcego na wyniki 

produkcyjne jałówek lub krów znacznie się różni 

• Nie ma wątpliwości, że choroby pogarszają wyniki produkcyjne 

• Kluczem jest pytanie “Czy potrafię zmierzyć straty?” 

– Stada z większą niż wystarczająca liczbą jałówek: 

• Jałówki słabe (przewlekle) są brakowane – nie dożywają do 

wycielenia 

• Do wycielenie przeżywają tylko jałówki mające lepsze wyniki 

• Dlatego rzeczywisty wpływ chorób na wyniki produkcyjne jest 

niedoszacowany 

– W stadach, które potrzebują utrzymywać tak dużo jałówek jak to 

tylko możliwe jest mniejsze prawdopodobieństwo brakowania 

• Większe szanse na stwierdzenie wysokich negatywnych skutków 

chorób 
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Moja własna opinia: 

• Znaczna większość problemów ze zdrowiem bydła mlecznego 
jest związana z zarządzaniem … 

– Co oznacza ….. Wielu problemom zdrowotnym można zapobiec 

– Celem działań kontrolnych powinno być zapobieganie a nie 
leczenie 

– Interwencje oparte na rozsądnym zarządzaniu zamiast “bakterii I 
leków” 

• Problemy ze zdrowiem cieląt są także związane z zarządzaniem 

– Biegunka cieląt – głównie problemy z higieną, żywieniem i 
utrzymaniem w pierwszych 30 dniach laktacji 

– Zapalenie płuc – związane ze złym żywieniem, jakością 
powietrza, utrzymaniem, a często następuje po biegunce cieląt 
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Kilka wartości docelowych dla jałówek (holsztyńskie)8 

• Ryzyko upadków:  
– Martwe płody (wycielenie do 48 h):  < 6%  (94% przeżywalność) 
– 48 h do odsadzenia:    < 4%  (96% przeżywalność) 
– 2-6 mies.:      < 2%   (98% przeżywalność) 
– 6 mies. Do wycielenia:   < 1%  (99% przeżywalność) 
     >>>  88% przeżywalność od urodzenia lub 93% 

przeżywalność po 48 h 
• Ryzyko biegunek (%):  < 20% do 60 d; < 2% od 60 do 120 d 
• Ryzyko zapalenia płuc (%): < 10% do 60 d; < 20% od 60 do 120 

 

• Hodowlane: 
– 55% dojrzałej masy ciała (400 kg) 
– 85-90% dojrzałej wysokości (1.3 m) 
– 11-13 miesięcy 

 

• Wycielenie: 
– 95% dojrzałej masy ciała (690 kg) przed wycieleniem 85% (617 kg) po 

wycieleniu 
– 95% dojrzałej wysokości przy wycieleniu (1.4 m) 
– 3.0 - 3.25 BCS przy wycieleniu (w skali 1-5) 

*the goals for disease are very much herd dependent since they will vary based on definition, 

detection intensity, and recording 
5. adapted in part from DCHA Gold Standards I-III, https://calfandheifer.org/    
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Jakie wyniki osiągają jałówki w pierwszej laktacji? 

(Próbki ze stad krów holsztyńskich w USA będących w 

DDAS) 

• Porównanie szczytu laktacji w laktacji 1 z laktacjami >1: 
– ~120 000 krów łącznie 

– Laktacja = 1: 36 litrów 

– Laktacja > 1: 48 litrów 

– Jałówki są w ~ 75% dojrzałymi krowami (celem jest 82%) 
8 

Średnia=23.1 miesięcy; mediana = 23 Średnia=9,503 L; mediana = 9,524 L 
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Więc, poza kilkoma pojedynczymi fermami, mamy dużo do 

zrobienia… 

• Jak to więc zrobić??? 

9 
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10 Najważniejszych elementów skutecznych programów 

remontu stada 

1. Zarządzanie kojcem 

porodowym 

2. Pobranie i podanie siary 

3. Żywienie przed odsadzeniem 

4. Zarządzanie odsadzeniem 

5. Utrzymanie przed 

odsadzeniem 

 

 

6. Żywienie po odsadzeniu 

7. Utrzymanie po odsadzeniu 

8. Przeniesienie do kojca do 

krycia 

9. Zarządzanie kryciem 

10. Przeniesienie do kojca 

przedporodowego 
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Nie będę omawiał szczepień, indywidualnego leczenia chorób ani 

zwalczania pasożytów (wewnętrznych i zewnętrznych). Są to bardzo ważne 

zagadnienia, ale znacznie się różnią w różnych regionach w zależności od 

warunków geograficznych oraz przepisów i regulacji prawnych. 



CEEDRYNON00037a PLDRYNON00024  

Zarządzanie porodem 

• Warunki utrzymania powinny zapewniać czyste, suche i komfortowe 
miejsce, w którym krowy nie są narażone na stres. 

•  Konstrukcja kojca powinna uwzględnić możliwość swobodnego 
udzielenia pomocy porodowej  
– Powinna chronić zarówno cielę jak i krowę. 

• NIE chcemy przenosić krów na 7-10 dni przed spodziewanym 
porodem, chyba że stosujemy metodę przemieszczania “just-in-time”  

• Odpowiednie szkolenie personelu 

• Możliwość swobodnego wykonywania zabiegów zaraz po porodzie 
zarówno przy cielęciu jak i krowie. 
– Osuszenie cielęcia, zabezpieczenie pępka, ogrzanie, kolczykowanie , 

itd.. 

– Sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń dróg rodnych krowy, zdojenie 
siary, itd.. 
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Zasady podawania i postępowania z siarą 

• Pobrać siarę tak szybko jak to możliwe po porodzie (jakość pogarsza 
się z wydłużaniem czasu do pierwszego dojenia) 

• Pobrać i zachować czystość siary (<100000 jtk/ml całkowitej liczby 
na płytce oraz < 10000 cfu/ml liczby coli) 

– Jeżeli konieczne, siara może być pasteryzowana (60°C x 60 min) 

• Podać jak najszybciej po porodzie 

• Używać dobrej jakości siary (> 50 g/L IgG) do początkowego 
karmienia 

– W kolejnych karmieniach można użyć siary gorszej jakości 

– Podawać mleko przejściowe przez pierwsze 3-4 dni, jeżeli możliwe 

• Nadmiar siary można schłodzić (2-3 dni) lub zamrozić (6 miesięcy), 
ale powinna być ona ostrożnie ogrzewana przez podaniem 
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Jakość i ilość siary 

• Cel: > 50 g/L IgG w siarze 

• Cele podawania siary: 

– Cielę 35-45 kg: 4 L po urodzeniu; 2 L więcej do 12 h 

– Cielę 25-30 kg: 3 L po urodzeniu; 2 L więcej do 12 h 

– Większość cieląt NIE pobiera dobrowolnie więcej niż 2 litry siary od 
krowy lub z butelki, dlatego większość hodowców podaje siarę przez 
zgłębnik  

• Jak monitorować na fermie wykorzystując białko całkowite w surowicy 

– Pobrać krew od 10-12 klinicznie zdrowych cieląt w wieku 24 h – 7 dni 

– Odczekać na skrzepnięcie krwi, zbadać surowicę refraktometrem 

– Cel: 

• 90% ≥ 5.2 g/dL lub 80% ≥ 5.5 g/dL 

 
 

6. Godden, S. 2008. Colostrum Management for Dairy Calves. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 24(1): 19-39. 
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Żywienie przed osadzeniem 
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Będziemy rozmawiać o 

pewnych zaleceniach 

dotyczących żywienia cieląt, 

jednak pamiętajcie, że czysta 

woda powinna ZAWSZE być 

dostępna dla cieląt! To nic nie 

kosztuje! 
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Opcje diety mlecznej 
• Pełne mleko : 

– 12.7% składników stałych; 27% białka; 30% tłuszczu 

– 1 litr = 34 g białka, 38 g tłuszczu 
 

• Preparat mlekozastępczy: zawartość składników pokarmowych może być różna, ale  

 powinien opierać się na białkach mleka; idealnie z większą zawartością białka niż tłuszczu 

– Tradycyjnie 20/20 = 20% białka; 20% tłuszczu 

• 120 g proszku wymieszane z wodą do 1 litra = 12% składników stałych 

• 1 litr = 24 g białka, 24 g tłuszczu 

– Intensywny 28/18 = 28% białka; 18% tłuszczu 

• 140 g proszku wymieszane z wodą do 1 litra = 14% składników stałych 

• 1 litr = 39 g białka, 25 g tłuszczu 

• Mleko odpadowe (szpitalne): mleko to nie może być sprzedawane do spożycia przez ludzi 

consumption 

– jego użycie jest zgodne z prawem po zalecanej pasteryzacji (pasteryzacja całej partii w 

63°C (145°F) przez 30 minut) 

– Średnia składników stałych to 11.5-12% ale jest bardzo zmienna; kluczowe znacznie ma 

codzienne badanie i suplementacja 
15 



CEEDRYNON00037a PLDRYNON00024  

Cielęta są bardzo wrażliwe na stres cieplny 
• Gdy cielęta są utrzymywane w zimnym środowisku konieczne jest 

podanie więcej mleka lub preparatu mlekozastępczego conditions 

• W czasie zimnych/gorących warunków pogodowych mogą tracić na 

wadze gdy podawane jest 4 L 20:20 (12% składników stałych) na dzień 

• Ilości różnią się w zależności od wieku :  

16 
7. Adapted from Jim Quigley, http://www.calfnotes.com/pdffiles/CN121.pdf  

http://www.calfnotes.com/pdffiles/CN121.pdf
http://www.calfnotes.com/pdffiles/CN121.pdf
http://www.calfnotes.com/pdffiles/CN121.pdf
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Sugestie dotyczące fazy karmienia mlekiem 

• Zwiększenie ilości składników stałych w mleku do 14 lub 15% 

• Upewnić się, że czysta woda jest zawsze dostępna 

• Podawanie 12-15% masy ciała w pierwszym tygodniu życia 
– 2.5 do 3 litrów dwa razy dziennie (5 do 6 L/d dla 40 kg cieląt) 

• Wzrost do 20% masy ciała w wieku 8 dni życia 
– 2.5 do 3 litrów trzy razy dziennie (~8 do 9 L/d) 

– lub 4 litry dwa razy dziennie 

• Utrzymanie 8 do 9 L/dzień do ~ 50 dnia 
– Zmniejszenie mleka do 2 litrów dwa razy dziennie przez 1 tydzień 

• Od dnia 57 podać 1 litr dwa razy dziennie lub 2 litry jeden raz 
dziennie 

• Dni 64-70 – odsadzić w oparciu o spożycia paszy typu starter 
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Zasady przechodzenia cieląt na ziarno 

• Pamiętaj, że cielęta jadły wysokiej jakości paszę, która była 

oparta na mleku 

– Mleko zawiera wysoką zawartość białka o wysokiej jakości 

• My chcemy i potrzebujemy przenieść je na pasze opartą na 

ziarnach 

– Pasza starter powinna także być wysokiej jakości i mieć podobną 

zawartość białka, aby utrzymać wzrost 

• Docelowa zawartość białka w paszy grower waha się w 

zależności od rodzaju podawanej zielonki 

– Cel: 21-22% białka w paszy grower 

– Jeżeli podawane jest siano złej jakości >>> konieczna jest 

wyższa jakość i ilość białka w paszy grower, aby utrzymać wzrost 

18 
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Zasady odsadzenia 

• Zazwyczaj odsadzamy w wieku 6-9 tygodni ALE: 
– Cielęta powinny jeść paszę starter przez > 3 tygodnie 

– Odsadzać cielęta wyłącznie po spożyciu paszy starter > 1-2 
kg/dzień przez 3 kolejne dni lub więcej 

– Zmniejszyć objętość i/lub częstość spożywania mleka na około 2 
tygodnie przed odsadzeniem 

• Trzymać cielęta oddzielnie przez 7-10 dni po odsadzeniu 
– Powinny jeść 3-4 kg ziarna/dzień przed przeniesieniem do kojców 

grupowych 

• Przenieść do kojców z małymi grupami (6-8 cieląt/kojec) z równą 
liczbą zwierząt podobnej wielkości i wieku 

• Nadal podawać tę samą paszę przez 1-2 tygodnie po 
grupowaniu 
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Charakterystyka idealnego systemu utrzymania cieląt 

• Brak kontaktu ze starszymi zwierzętami 
lub ich środowiskiem (powietrze, woda, ściółka, 
pasza, pastwisko) 
 

• Unikanie bezpośredniego kontaktu 
pomiędzy cielętami  
 

• Ferma pełna – ferma pusta 
 

• Brak przeciągów, ale dobra wentylacja  
 

• Ściółka: czysta, sucha, komfortowa, w 
dużej ilości 

 

• Dobre warunki higieniczne 
 

• Unikanie stresu / urazów (cielęta i ludzie) 
 

• Wygodna obsługa  
 

• Socjalizacja cieląt z ludźmi i ze sobą 

20 
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Podczas okresów chłodnych cielęta potrzebują 

wystarczającej ściółki do stworzenia „gniazda” 

21 

Czysto i sucho, ale nie można 

zrobić gniazda Czysto i sucho i można zrobić 

gniazdo w słomie, aby przetrwać 

chłód 
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Utrzymanie po odsadzeniu 

22 

• Sposób utrzymania może się znacznie różnić w zależności od wieku 

jałówek oraz lokalizacji geograficznej / warunków klimatycznych: 

• Nadal konieczna jest ochrona przed ekstremalnym zimnem, 

szczególnie u młodych jałówek 

• Nadal potrzebny jest cień / zwalczanie stresu cieplnego 

• Konieczne jest stworzenie dogodnych warunków do pracy z 

jałówkami 
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Kilka ogólnych zasad dotyczących dawek pokarmowych dla 

jałówek po odsadzeniu 

• Białko jest zazwyczaj czynnikiem ograniczającym u rosnących jałówek 

• Energia może być z łatwości podana w nadmiarze, ale może tez być czynnikiem 

ograniczającym w bardzo zimnym klimacie, w zależności od warunków utrzymania 

• Liczba dawek pokarmowych zależy od wielkości grupy oraz całkowitej liczby 

jałówek; ogólnie- zapotrzebowanie na białko zmienia się z wiekiem 

• Nie zapominaj o witaminach i minerałach 

• Jedną z opcji, którą stosują niektórzy jest podawanie jałówkom pasz dla krów w 

laktacji zaczynając od 5-6 miesiąca życia 

• Jeżeli pasza jest przygotowywana w taki sposób, aby uzyskać 5-10% lub więcej 

dodatkowej paszy, może ten nadmiar wykorzystać jako część lub nawet całą dawkę 

pokarmową dla starszych jałówek, ale trzeba znać ich potrzeby żywieniowe 

– Mogą potrzebować dodatkowego siana lub słomy do rozcieńczenia energii, szczególnie 

jałówki cielne 
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Żywienie jałówek: 3-4 miesiące życia 

• Kontynuować przez 1 do 2 tygodni po przeniesieniu do 

kojców z małymi grupami podawanie tej samej paszy, którą 

cielęta otrzymywały przed odsadzeniem 

• Przejść na paszę grower (wolny dostęp) z małymi ilościami 

dobrej jakości trawa lub siana z lucerny (10 do 20%) 

25 

• Ogólne zasady: 

• ~3 do 5 kg suchej masy 

paszy/dzień 

• 20 do 22% BS w całej 

dawce: zboża i siano 



CEEDRYNON00037 PLDRYNON00024  

Żywienie jałówek: 5 do 8 miesięcy 

• Zazwyczaj około 5 miesiąca wprowadzane do dawki są 
fermentowane zielonki (kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka) 

• Ważne jest zbilansowanie diet, aby wzrost zależny od białka 
metabolicznego (MP) był nie wyższy niż wzrost zależny od energii 
metabolicznej (ME) 
– Pozwala na wzrost wielkości zwierzęcia bez nadmiernego wzrostu 

kondycji ciała 
 

• Ogólne zasady: 
– ~ 5 do 6 kg suchej masy paszy/dzień 

– 17.5 do 18% BS 

– Przyrost z MP powinien być o ~ 0,2 do 0,3 kg większy niż przyrost 
zależny od ME 

– Np: 1.09 kg/d przyrost zależny od MP 

   0.88 kg/d przyrost zależny od ME    

 

 26 



CEEDRYNON00037 PLDRYNON00024  

Żywienie jałówek: 9 do 15 miesięcy  

(do potwierdzenia ciąży) 

• Ogólne zasady: 

– ~ 6 do 9 kg suchej masy paszy/dzień 

– 7.5 kg spożycie paszy 

– 16 do 16.5% BS 

– Przyrost z MP powinien być ~ 0.4 kg większy niż przyrost z 

ME 

– Np.: 1.35 kg/d przyrostu z MP 

   0.94 kg/d przyrostu z ME 
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Pasza dla jałówek cielnych  

(15 do 21 miesięcy; przed wejściem do kojca porodowego) 

• 8.5 do 11 kg suchej masy/dzień 

• ~ 15 do 15.5% BS 

• Kiedy potwierdzona zostanie ciąża, poziom energii 

metabolicznej powinien być zredukowany przy utrzymaniu 

poziomu białka metabolicznego, aby utrzymać wzrost ale 

ograniczyć ryzyko otłuszczenia 

• Przewidywany przyrost z MP powinien być ~ 0.5 do 0.7 kg 

większy niż przyrost z ME 

– Ex: 1.3 kg/d przyrostu z MP 

   0.73 kg/d przyrostu z ME 
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Jałówki przed porodem 

• Najlepiej, aby były utrzymywane oddzielnie od starszych krów 
– Zmniejszona konkurencja przy stole paszowym i wzrost spożycia 

suchej masy przed wycieleniem 
• Celem jest gęstość obsady ~80% (w oparciu o długość stołu 

paszowego) 

– Korzystne są wyższe poziomy białka 
• Celem jest dostarczenie 1200 do 1400 g białka metabolicznego 

– Zazwyczaj nie ma konieczności podawania jałówkom pasz DCAD 
(różnica kationowo-anionowa) 

• Cel: przeniesienie do kojców porodowych 30 do 60 dni przed 
spodziewanym porodem 
– Czas uzależniony jest od tego jak zróżnicowana jest grupa     

  jałówek cielnych w grupie zwierząt przed porodem 

– Aby mogły przebywać w kojcu porodowym 21-45 dni 
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Często zadawane pytania: 

- Jak agresywnie powinny być karmione jałówki? 

- Czy naprawdę powinienem podawać młodym cielętom tak dużo 

drogiego mleka? 

- Czy naprawdę powinienem podawać wszystkim jałówkom to 

dodatkowe białko? 

 • Aby na to odpowiedzieć, trzeba pamiętać kilka rzeczy: 

– Jałówki najbardziej wydajnie rosną w młodym wieku – najbardziej 

wydajnie wykorzystują białko jako cielęta i młode jałówki 

– Konkretne cele wzrostowe zależą od tego, kiedy chcesz zacząć 

krycie 

– Koszt/dzień będzie wyższy przy bardziej agresywnym żywieniu, 

ale całkowity koszt przez okres odchowu będzie podobny lub 

niższy 
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8. Soberon, et al., 2012. Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves. J Dairy Sci, 95(2): 783-793. 
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Kryteria krycia 

• Krycie powinno zaczynać się w oparciu od wskaźniki 
wzrostu powiązane z wielkością krów w stadzie 

– Założenia: 

• Krowy dojrzałe do porównania = krowy w 4 laktacji między 
100 a 250 dniem laktacji 

• 1.47 m wysokości, 726 kg masy ciała 

• Krycie : 

– 55% dojrzałej masy ciała (400 kg) 

– 85-90% dojrzałej wysokości (zazwyczaj, wysokość 1.3 m) 

• Jałówki powinny być karmione i hodowane w taki sposób, 
aby osiągnąć te wskaźniki ~12 miesiąca 
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Cele wzrostu: przykład „to zależy” 

• Docelowe wskaźniki wzrostowe dla jałówek różnią się w 

zależności od pożądanego wieku pierwszego krycia (a co 

za tym idzie wieku pierwszego krycia). 
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Wartości 

początkowe     

Wartości 

końcowe   

Poród 40 kg       

Przyrost/d od urodzenia do 63 d 0.76 kg/d   88 kg 

Wiek pierwszego krycia 12 miesiące       

Liczba 21-d cykli do krycia 6         

Masa ciała przy pierwszym kryciu 55% % MBW   400 kg 

Długość ciąży 280         

Wiek przy pierwszym kryciu (minimum) 21.2         

Masa ciała przy wycieleniu (bezpośrednio przed) 95% % MBW   691 kg 

Masa ciała przy wycieleniu (bezpośrednio po) 85% % MBW   618 kg 

Dojrzała  masa ciała 727         

Przyrosty konieczne od odsadzenia do krycia       1.03 kg/d 

Przyrosty konieczne od krycia do wycielenia       1.04 kg/d 

Ogólne ADG (od urodzenia do momentu przed 

wycieleniem)       
1.01 

kg/d 
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Zakładając przyrost 0.60 

kg/d do 63 dnia lub masę 

ciała w 63 dniu wynoszącą 

78 kg 

Docelowe wartości przyrostów (kg/d) w zależności od różnej 

docelowej masy ciała oraz terminu pierwszego krycia 
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  Gain Needed from Weaning to Breeding (for early breeders) 

        Mature Body Weight   

  1.03 685 695 705 715 725 735 

Ta
rg

et
ed

 A
ge

 a
t F

irs
t 

S
er

vi
ce

 

11 1.06 1.08 1.11 1.13 1.15 1.17 

12 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 

13 0.87 0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 

14 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 

15 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 

16 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75 

                

  

Przyrost konieczny od odsadzenia do krycia (dla jałówek 

wcześnie krytych 

        Mature Body Weight   

  1.07 685 695 705 715 725 735 

Ta
rg

et
ed

 A
ge

 a
t F

irs
t 

S
er

vi
ce

 

11 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 

12 0.99 1.01 1.03 1.05 1.06 1.08 

13 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.98 

14 0.82 0.84 0.85 0.87 0.89 0.90 

15 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 

16 0.71 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 

Zakładając przyrost 0.76 

kg/d do 63 dnia lub masę 

ciała w 63 dniu wynoszącą 

88 kg 

  

Przyrost konieczny od odsadzenia do krycia (dla jałówek 

wcześnie krytych 

        Dojrzała masa ciała   

  1.03 685 695 705 715 725 735 

D
oc

el
ow

y 
w

ie
k 

pi
er

w
sz

eg
o 

kr
yc

ia
 11 1.06 1.08 1.11 1.13 1.15 1.17 

12 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 

13 0.87 0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 

14 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 

15 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 

16 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75 
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Zakładając przyrost 0.60 

kg/d do 63 dnia lub masę 

ciała w 63 dniu wynoszącą 

78 kg 

W każdym przypadku (wyższe lub niższe przyrosty przed odsadzeniem), kiedy 

jałówki zostaną zainseminowane, pozostała część okresu wzrostu jest „stała” i 

przyrosty konieczne do osiągnięcia wartości docelowych są takie same 
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  Gain Needed from Breeding to Calving (for early breeders) 

        Mature Body Weight   

  1.04 685 695 705 715 725 735 

Ta
rg

et
ed

 A
ge

 a
t 

F
irs

t S
er

vi
ce

 

11 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

12 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

13 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

14 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

15 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

16 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.050 

                

  Gain Needed from Breeding to Calving (for early breeders) 

        Mature Body Weight   

  1.04 685 695 705 715 725 735 

Ta
rg

et
ed

 A
ge

 a
t 

F
irs

t S
er

vi
ce

 

11 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

12 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

13 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

14 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

15 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

16 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.050 

Zakładając przyrost 0.76 

kg/d do 63 dnia lub masę 

ciała w 63 dniu wynoszącą 

88 kg 

  

Przyrost konieczny od odsadzenia do krycia (dla jałówek 

wcześnie krytych 

        Dojrzała masa ciała   

  1.04 685 695 705 715 725 735 

D
oc

el
ow

y 
w

ie
k 

pi
er

w
sz

eg
o 

kr
yc

ia
 

11 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

12 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

13 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

14 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

15 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

16 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.050 

                

  

Przyrost konieczny od odsadzenia do krycia (dla jałówek 

wcześnie krytych 

        Mature Body Weight   

  1.04 685 695 705 715 725 735 

Ta
rg

et
ed

 A
ge

 a
t F

irs
t 

S
er

vi
ce

 

11 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

12 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

13 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

14 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

15 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 

16 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.050 
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W oparciu o wysokość krów w tym stadzie, krycie może 

zaczynać się u niektórych krów przed dniem 300 

35 

To stado ma bardzo 

dobre wyniki w 

osiąganiu docelowej 

wysokości ciała we 

wczesnym wieku.   

Jednak istnieją 

możliwości 

zmniejszenia tej 

zmienności w taki 

sposób, że przedział 

wieku krów w 

momencie osiągania 

docelowej wielkości 

być znacznie 

mniejszy 
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Moja sugestia… 

• Brakowanie po 3-4 nieskutecznych kryciach lub nie więcej niż 6 cyklach, 
w których była możliwość pokrycia 

• Zwykle 3-5% jałówek jest brakowanych z powodu problemów z 

zapłodnieniem  

– Ale opierając się na moich różnorakich analizach danych z dużych 

komercyjnych stad, późno zapłodnione  jałówki są częściej brakowane 

przed porodem, częściej brakowane w czasie pierwszej laktacji i 

rzadziej zachodzą w ciążę w trakcie pierwszej laktacji  

• Nie wprowadzamy “otwartych” jałówek do kojców buhajów po 
inseminacji 
– Często powoduje utrzymywanie jałówek, które w innym przypadku 

zostałyby wybrakowane 
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„Jeżeli poczekam i moje krowy będą się cielić w 

późniejszym wieku, będą dawały więcej mleka, prawda?” 

• Niełatwe pytanie – trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników 

• Ekonomicznie, biorąc pod uwagę długość życia zwierzęcia, 

nadal uważam, że najbardziej optymalnym wiekiem pierwszego 

wycielenia jest 22-23 miesiące  

  ALE! 

• Aby uzyskać mleko, które jałówki są w stanie wyprodukować w 

pierwszej laktacji, muszą być one zdrowe i osiągnąć wcześniej 

omawiane docelowe wskaźniki produkcyjne: 
– 95% dojrzałej masy ciała (690 kg) przed wycieleniem; 85% (617 kg) po 

wycieleniu 

– 95% dojrzałej wysokości przy wycieleniu (1.4 m) 

– 3.0 - 3.25 BCS przy wycieleniu (w skali 1-5) 

 38 
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Porównanie wieku pierwszego wycielenia 

• Związek z wiekiem pierwszego wycielenia różni się w zależności od stada : 

– Niektóre stada tracą niewiele mleka po wycieleniu jałówek miesiąc wcześniej 

– Niektóre stada produkują nieco więcej mleka po wycieleniu jałówek miesiąc 
wcześniej 

– Podstawowa różnica to prawdopodobnie wielkość jałówek w momencie 
wycielenia 

• Opóźnienie wieku wycielenia o miesiąc może prowadzić do nieco większej 
ilości mleka (w niektórych stadach), ale nie przynosi korzyści ekonomicznych i 
są także ujemne powiązania z wiekiem pierwszego wycielenia: 

– Starsze jałówki mają większe ryzyko wybrakowania 

– Starsze jałówki mają mniejsze szanse na zacielenie w pierwszej laktacji 

• Optymalny wiek pierwszego wycielenia w większości stad to prawdopodobnie 
22-24 miesiące, ale aby uzyskać najlepsze wyniki od własnych jałówek, 
muszą być one odpowiednio wyrośnięte 

• Nie zmieniaj po prostu wieku pierwszego krycia – staraj się poprawić wzrost 
jałówek i dopiero potem podejmuj decyzje oparte na ich wielkości (wysokość i 
masa ciała) 
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Jałówki do remontu są istotnym źródłem kosztów dla ferm 

bydła mlecznego 

• Najwyższy udział w kosztach produkcji = pasza 

• W większości przypadków, kolejne miejsce zajmują albo 

jałówki do remontu albo koszty pracy 

• Niestety, wielu hodowców traktuje program hodowli jałówek 

jako konieczny koszt całej hodowli, a nie możliwość 

inwestowania w przyszłość fermy 

40 



CEEDRYNON00037 PLDRYNON00024  

Inne możliwości do rozważenia 

• Dla stad, które mają dobra kontrolę zarządzania rozrodem 

u krów w laktacji i się nie powiększają …. są takie opcje : 

– Jeżeli warunki rynkowe są korzystne, dodatkowe jałówki 

mogą być produkowane przy pomocy seksowanego 

nasienia, można utrzymywać najlepsze jałówki oraz 

sprzedawać mniej wartościowe jałówki 

– Jeżeli wartość cieląt mięsnych jest bardziej atrakcyjna, 

najlepsze zwierzęta mogą być inseminowane seksowanym 

nasieniem zaś niższej jakości zwierzęta mogą być 

inseminowane nasieniem bydła mięsnego 

• Ale, należy zachować ostrożność, aby zbytnio nie ograniczyć 

grupy zwierząt remontowych 
41 
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Podsumowanie 

• Właściwe utrzymanie i żywienie może pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka chorób i zwiększanie prawdopodobieństwa, że jałówki 
osiągną swój potencjał genetyczny 

• Z żywieniowego punktu widzenia, zaczyna się to od 
zapewnienia wystarczającej ilości i jakości siary, a następnie 
agresywnego żywienia mlekiem oraz suplementacji dobrej 
jakości paszą typu starter 

• Odpowiednie zarządzanie przejściem przez okres odsadzenia 
może pomóc uniknąć problemów z przyrostami lub 
występowaniem chorób 

• Właściwe żywienie powinno obejmować dostarczenie wysokich 
poziomów białka metabolicznego przez cały okres wzrostu 
jałówek 
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Podsumowanie – ciąg dalszy 

• Warunki utrzymania są zależne od wieku i lokalizacji 
geograficznej, ale powinny umożliwiać ochronę przed 
ekstremalnymi sytuacjami środowiskowymi oraz wspomagać 
naturalne potrzeby behawioralne 

• Terminowe i odpowiednie zarządzanie rozrodem ma kluczowe 
znacznie dla uzyskania pełnych korzyści płynących z 
poprawionego żywienia 

• I chociaż tutaj o tym nie wspomniano, właściwe wykrywanie i 
odpowiednie leczenie chorób, połączone z właściwym 
szczepieniem oraz zwalczaniem pasożytów może pomóc 
uniknąć lub zredukować utratę możliwych dochodów 
finansowych 
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Thanks For Your Attention! 
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