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PRODUKCJA ZWIERZĘCA W ESTONII 

Marko Kass, Eesti Maaülikool 



Główne zmiany 

• 1991 odzyskanie niepodległości 

• Wczesne lata 90’ upadek kolektywnego systemu 
rolnictwa 

• 1997 kryzys azjatycki z towarzyszącym kryzysem w 
Rosji; orientacja na rynek zachodni 

• Wczesne lata 2000’ początek modernizacji produkcji 
mleczarskiej 

• 2004 przyłączenie do Unii Europejskiej 

• 2014 Rosja wprowadza ograniczenia na import 
produktów zwierzęcych w UE 

• Zmiana w produkcji bydła, zwiększa się produkcja bydła 
mięsnego 

• Tzw. fala przemysłu na małą skalę („mikromleczarstwo”) 

• Wykrycie wirusa afrykańskiego pomoru świń w 2014 



POGŁOWIE ZWIERZĄT w 2017/18 

W tysiącach 2017 2018 
2017/18 

+/- % 

Bydło 247,8 250,7 2,9 1,2 

Bydło mleczne 86,2 86,9 0,7 0,8 

Świnie 281,5 293,7 12,2 4,3 

Owce i kozy 97,3 97,1 -0,2 -0,2 

Drób 2196,6 2269,2 72,6 3,3 

Żródło: Statistics Estonia; Ministry of Rural Affairs   



Wydajność mleka, lata 1994 - 2018 

 

Dairy cows Milk yield per cow 
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Source: Estonian Statistics 

Krowy mleczne Wydajność mleka / krowa 
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Wydajność bydła 

• Kontrola użytkowości mlecznej obejmuje 515 
stad i 81 821 krów, co stanowi 96% krów w 
Estonii 

• Liczebność krów spadła o 1108, a liczebność 
stad o 34, w porównaniu do roku 2017 

 

• Średnia produkcja mleka dla rasy Estońskiej 
Holsztyńskiej wynosiła 10 059 kg, dla 
Estońskiej Czerwonej 8 703 kg, a dla 
Estońskiej Rasy Rodzimej 4 782 kg 

• Średnia trzech ras: 9785 kg  
 

Źródło: Estonian Livestock Performance Recording Ltd (2019) 



TRENDY i RAMY 

Marko Kass, Eesti Maaülikool 



Duże zmiany w hodowli bydła  

uwięziowa wolnostanowiskowa przyszła (zielona) obora 

Marko Kass, Eesti maaülikool Marko Kass, Eesti Maaülikool 



Zwierzęta są również coraz większe… 

Źródło: USDA NASS 

433.6 kg 

498.9 kg 

618.2 kg 

Marko Kass, Eesti maaülikool 

Średnia masa 

przedubojowa bydła 

wzrosła prawie o 

43% w ciągu 

ostatnich 60 lat 



Technologia sensorowa 

Marko Kass, Eesti maaülikool Marko Kass, Eesti Maaülikool 



ZNACZENIE DOBROSTANU ZWIERZĄT 

Marko Kass, Eesti Maaülikool 



Dobrostan zwierząt ? Dla kogo? 

DOBROSTAN = UNIKANIE NIECHCIANYCH/NIEWYGODNYCH WARUNKÓW  

Zdjęcie: internet Zdjęcie: R. Leming 



Korzyści dla konsumentów 

Związek między dobrostanem zwierząt a żywieniem człowieka 

• Lepszy dobrostan = niższa zawartość tłuszczu w mięsie 
• Bydło wypasane – 25–50% mniej tłuszczu 

 

• Lepszy dobrostan = wyższa zawartość kwasów omega-3 
• Nioski w ulepszonych obiektach –wyższa zawartość o ponad 170%  

• Wypasane bydło mleczne – o 50–185% wyższa zawartość 

 

• Lepszy dobrostan = wyższa zawartość antyoksydantów 
• Świnie z wolnego wybiegu  – nawet do 200% więcej witaminy E 

• Bydło mięsne w lepszych warunkach – 335-700% więcej β-karotenu  

 

Źródło: Pickett i wsp. 2012 



Pięć wolności 

•  Zwierzę jest wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia, 
ponieważ posiada stały dostęp do wody pitnej i odpowiedniego 
pokarmu 

•  Zwierzę jest wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, 
ponieważ ma dostęp do bezpiecznego schronienia  i wygodnego 
miejsca odpoczynku 

•  Zwierzę jest wolne od bólu, urazów i chorób, dzięki 
odpowiedniej profilaktyce i/lub szybkiej diagnostyce i leczeniu 

•  Zwierzę posiada wolność do wyrażania swoich normalnych 
zachowań, ponieważ posiada wystarczającą ilość miejsca, 
zapewnione odpowiednie wyposażenie i towarzystwo innych 
zwierząt swojego gatunku 

•  Zwierzę jest wolne od strachu i niepokoju - dzięki odpowiednim 
warunkom mającym na celu zapobiegać psychicznemu 
cierpieniu 

Marko Kass, Eesti maaülikool John Webster (1979) 



Kryteria dobrostanu 

Kryteria dobrostanu Miary 

Dobre żywienie 
Brak przedłużonego głodu BCS 

Brak przedłużonego pragnienia Jakość wody 

Dobre utrzymanie 

Komfort podczas odpoczynku Czystość, leżenie poza kojcami 

Komfort termiczny Ciężki oddech 

Swoboda poruszania Spętanie, śliskie podłogi 

Dobre zdrowie 

Brak zranień Skaleczenia, kulawizny 

Brak chorób Mastitis, biegunki, zalegające krowy 

Brak bólu spowodowanego 

procedurami 
Dekornizacja, przycinanie ogona 

Odpowiednie 

zachowania 

Wyrażanie zachowań społecznych Zachowania agonistyczne 

Wyrażanie innych zachowań Stereotypie 

Prawidłowa relacja zwierzę-

człowiek 
Unikanie dystansu 

Pozytywny stan emocjonalny Reakcja na nowe sytuacje 

Marko Kass, Eesti maaülikool 
Źródło: EU Welfare Quality© project’s welfare assessment protocol 



JAK ZMIERZYĆ DOBROSTAN BYDŁA? 

Marko Kass, Eesti maaülikool 



Ocena dobrostanu zwierząt 

Marko Kass, Eesti Maaülikool 

Najlepiej przez osobę z 

odpowiednim przygotowaniem 

(edukacja) 

 

Umiejętność radzenia sobie ze 

zwierzętami 

 

Ocena oparta na protokole na 

poziomie grupy i zwierzęcia 

 

Około 10% zwierząt z każdej 

grupy podlega ocenie  

 

Powtarzanie oceny co kwartał  

Welfare Quality. ®. Assessment protocol for cattle 

http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/  

http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/


Protokół dobrostanu bydła 

Zebranie danych/pomiarów 

• Zwierzęta  
• Choroby (ketoza, zaleganie poporodowe, poronienia) 

• Wypasanie 

• Użycie antybiotyków 

• Zdrowotność cieląt (dekornizacja) 

• Strefa komfortu (test palec do nosa) 

• Jakościowa ocena zachowania (język ciała) 

• Leżenie („kolizje” z wygrodzeniami legowisk) 

  https://www.youtube.com/watch?v=xNaNzKKg070  

 

 

 
Marko Kass, Eesti maaülikool 

https://www.youtube.com/watch?v=xNaNzKKg070
https://www.youtube.com/watch?v=xNaNzKKg070
https://www.youtube.com/watch?v=xNaNzKKg070


Protokół dobrostanu bydła II 

• Ocena na poziomie grupy 
• Aktywność (stanie, leżenie, jedzenie etc.) 

• Zachowania agonistyczne (wzajemne  przeganianie, 
gonienie się) 

• Zdrowotność (kaszel) 

• Ocena indywidualna (wypełnienie żwacza, 
kulawizny, higiena, obrażenia, wydzielina z nosa, 
BCS) 

• Poidła (czystość, ilość) 

• Komfort cieplny (+20°C) 

 

 

 
Marko Kass, Eesti maaülikool 



DOBROSTAN BYDŁA  
NA FARMACH W ESTONII 

Marko Kass, Eesti maaülikool Marko Kass, Eesti Maaülikool 



Badania terenowe w oborach 
wolnostanowiskowych w Estonii 

 

Dobrostan krów oceniono w czterech sezonach, a 
głównymi problemami były: 

BCS (za dużo chudych krów), zmiany skórne, 
kulawizny, niewystarczająca ilość poideł i niski 
komfort stanowisk (czas leżenia jest za długi) 

 

Ryzyko związane z dobrostanem jest podobne w 
małych (200 krów) i dużych (500 i więcej krów) 
gospodarstwach  



Rozmiar stanowisk 

 

Marko Kass, Eesti Maaülikool Zdjęcie: M. Kass 



Zarządzanie żywieniem  

 

Marko Kass, Eesti maaülikool Zdjęcie: M. Kass 



Higiena, zmiany skórne 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Kass, Eesti maaülikool Zdjęcie: M. Kass 



Poidła 

 

Marko Kass, Eesti maaülikool Zdjęcie: M. Kass 



Zdjęcie: A. Tänavots 
Marko Kass, Eesti maaülikool 



Dobre i złe 

TRZY RZECZY, KTÓRE CI SIĘ PODOBAJĄ? 

 1 ……………… 

 2………………. 

 3………………. 

TRZY RZECZY, KTÓRE CI SIĘ NIE PODOBAJĄ? 

 1………………. 

 2………………. 

 3………………. 

Marko Kass, Eesti maaülikool Zdjęcie: M. Kass 



Czy jest coś, co chciałbyś zmienić? 

Zdjęcie: M. Kass 



Czy jest coś, co chciałbyś zmienić? 

Zdjęcie: M. Kass 



Czy jest coś, co chciałbyś zmienić? 

Zdjęcie: M. Kass 



Czy jest coś, co 
chciałbyś zmienić? 

Zdjęcie: M. Kass 



Dobrostan znaczy wolność 

 

Źródło: Cow-Welfare FlexFEED Marko Kass, Eesti maaülikool 



PODSUMOWANIE 

• Dobrostan jest ściśle związany ze zdrowiem i 
produktywnością zwierząt 

• Otoczenie (wielkość stanowisk, korytarze spacerowe, obsada 
etc.) wpływa na dobrostan krów 

• Dobrostan jest wysoce skorelowany z ekonomicznymi 
zyskami w produkcji mleka 

• Regularna ocena dobrostanu (zacznij od BCS, poideł, 
przeanalizowania danych na temat zdrowotności) 

• Obsługa powinna być przeszkolona pod kątem dobrostanu 

Marko Kass, Eesti maaülikool 
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