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WSTęP

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, 
aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawi-
dłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny 
są bardzo istotną sprawą a dobra sprawność fizyczna ma istotny wpływ na zdrowie, długowieczność, 
płodność czy łatwość porodów. 

Prawidłowy odchów cieląt pozwala wykluczyć do minimum wady rozwojowe i choroby, a po osią-
gnięciu wieku dojrzałego w dużej mierze decyduje o opłacalności produkcji mleka i mięsa wołowego. 
Błędy popełniane w okresie odchowu są jedną z przyczyn wysokiego wskaźnika brakowania w sta-
dach krów mlecznych.  

Każda krowa przed wycieleniem kierując się instynktem szuka bezpiecznego miejsca, dlatego za-
leca się aby na ok. 10-14 dni przed porodem przeprowadzić krowy do specjalnego kojca porodowego. 
Ważne jest aby taki kojec był usytuowany w miejscu w miarę zaciszonym i ciepłym, powinien dać 
możliwość swobodnej obserwacji oraz nadzoru na zwierzęciem.
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Okres pojenia siarą

W pierwszych kilku dniach po urodzeniu wyłącznym pokarmem cielęcia jest siara. Pokrywa ona 
zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i ciała odpornościowe. Mając na uwadze stosun-
kowo krótki czas przyswajania ciał odpornościowych zaleca się podanie pierwszej porcji siary tj. 1,5-2 
litry przed upływem 30-60 minut od urodzenia. Stopień odporności cieląt zależy od ilości pobranej 
siary i zawartości w niej immunoglobulin, gdyż dopiero po upływie ok. 4 tygodni cielęta wytwarzają 
własny system obronny. Najwyższą przyswajalność immunoglobulin cielę posiada w pierwszej godzin-
nie życia (wykres 1) dlatego tak ważne jest możliwie jak najszybsze odpojenie cieląt siarą. 

Jelita u świeżo urodzonych cieląt są przystosowane aby już w pierwszych godzinach życia całe 
cząsteczki immunoglobulin mogły przedostać się z przewodu pokarmowego do krwiobiegu w niena-
ruszonym stanie. Po upływie 24 godzin mechanizm ten praktycznie ustaje i zdolność wchłaniania 
ciał odpornościowych gwałtownie spada. Pierwsza porcja siary nie powinna przekraczać 5% masy 
cielęcia, tj. 1,5-2,0 litrów, ponieważ pojemność trawieńca wynosi 2,0-2,5 litra, następnie kolejne 1-1,5 
litra po kolejnych 4 godzinach i kolejne 1,5 litra po 6 godzinach (da to 4-5 litrów siary).

Dobrej jakości siara jest gęsta, ma kremowy kolor. W przypadku wystąpienia u krowy stanów 
zapalnych czy obrzęków wymienia gęstość siary i poziom immunoglobulin znacznie się zmniejsza. 
Problemy krów w okresie okołoporodowym wpływają ujemnie na zawartość w siarze witaminy A, 
E, β-karotenu czy innych składników niezbędnych do rozwoju układu pokarmowego i zachowania 
odporności cielęcia. Taka siara nie spełnia wymagań dietetycznych. Może to prowadzić do zaburzeń 
pokarmowych i biegunek, co powoduje, że słabiej się one rozwijają i w okresie późniejszym osiągają 
niższe dobowe przyrosty masy ciała.
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Żywienie cieląt w stadach krów mlecznych

Prawidłowy odchów cieląt wpływa nie tylko na ich wzrost, zdrowotność i dobrostan ale także na 
rozwój narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o późniejszej wartości użytkowej młodzieży 
przeznaczonej do odnowienia stada krów mlecznych i kosztach użytkowania mlecznego.

Należy pamiętać, że porody powinny odbywać się w miejscach wydzielonych (porodówkach), w któ-
rych panują szczególnie dobre warunki higieniczne. Krowy powinny tam trafić co najmniej 2 tygodnie 
przed spodziewanym porodem.

W odchowie cieląt ras mlecznych można wyróżnić trzy okresy rozwojowe przewodu pokarmowego. 
Wiążą się one z rodzajem pobieranego pokarmu: I okres – okres karmienia paszą płynną, kiedy cielę-
ta nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza, a aktywność enzymatyczna przewodu pokarmowego 
jest ograniczona (pojenie siarą, a następnie mlekiem i preparatami mlekozastępczymi). II okres tzw. 
przejściowy, w którym cielę pobiera zarówno paszę płynną jak również pasze stałe, głównie treściwe 
oraz okres III – przeżuwania, gdzie ciele zapotrzebowanie za składniki pokrywa wyłącznie w poparciu 
o pasze stałe – treściwe i objętościowe.

 W pierwszych kilku dniach po urodzeniu, wyłącznym pożywieniem cielęcia jest siara. Pierwsze 
mleko matki pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i zapewnia dostarczenie 
ciał odpornościowych, które stanowią główną osłonę przed chorobami i zakażeniami przez wiele 
tygodni. Ilość przeciwciał w siarze jest największa zaraz po wycieleniu, po czym szybko maleje. Naj-
lepszym sposobem zapewnienia cielętom odpowiedniej ilości siary i immunoglobulin jest karmienie 
ich z wiadra ze smoczkiem. Ważne jest aby przy tym sposobie karmienia cielę stało w takiej pozycji, 
którą przyjmuje podczas ssania matki, czyli na wysokości ok. 60 cm. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
niewłaściwa pozycja ssania oraz zbyt szybkie picie stanowi niebezpieczeństwo przelewania się siary 
do nierozwiniętego żwacza, co często jest przyczyną biegunek.

Po okresie karmienia siarą, do 3 tygodnia cielęta najlepiej jest karmić mlekiem pełnym. Przy 
karmieniu cieląt preparatem mlekozastepczym, najlepsze warunki odchowu uzyskuje się stosując 
produkty mleczne jako główne źródło białka np.: mleko odtłuszczone w proszku, serwatka. Oprócz 
stosowania mleka pełnego czy preparatów mlekozastępczych ważne jest stopniowe wprowadzanie 
do dawki pokarmowej już od pierwszego tygodnia dobrej jakości paszy treściwej typu starter, zawie-
rającej całe ziarna zbóż o dużej zawartości skrobi np.: jęczmienia, owsa, kukurydzy, które stymulują 
rozwój żwacza. Podawanie takiej paszy cielętom znacznie przyśpiesza rozwój żwacza, wydłuża okres 
przeżuwania, ze względu na dużą zawartość niezmielonego włókna. Aby nie spowodować obniżenia 
pobierania pasz stałych i opóźnienia rozwoju przedżołądków, ilość dziennej dawki mleka lub prepa-
ratu mlekozastępczego pod koniec wypajania powinna się stopniowo zmniejszać. Odpajanie należy 
zakończyć gdy cielę pobiera minimum 2kg paszy treściwej typu starter na dobę. 

Od ok. 9-10 tygodnia życia cielęcia powinno wprowadzić się inne pasze stałe np.: siano łąkowe 
czy kiszonki dobrej jakości. W miarę rozwoju przedżołądków zwiększa się stopniowo rola pasz ob-
jętościowych w diecie cieląt. W trzecim etapie odchowu cielęta żywi się wyłącznie paszami stałymi: 
mieszankami treściwymi, sianem i kiszonką. Półroczne cielę powinno być żywione tak, jak dorosły 
przeżuwacz. Kiedy cielę ukończy 12. tydzień życia, należy podjąć decyzję o dalszym kierunku jego 
użytkowaniu a więc o wyborze indywidualnego programu żywienia.
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Żywienie cieląt w stadach bydła mięsnego

Głównym przeznaczeniem krowy w chowie bydła mięsnego jest urodzenie raz w roku zdrowego 
i dobrze rozwiniętego cielęcia przeznaczonego do opasu oraz zagwarantowanie mu dostatecznej ilo-
ści dobrej jakości mleka. Ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe są znacznie mniejsze niż krów 
mlecznych czy bydła opasowego. Wydajność stada, przyrosty danego zwierzęcia czy poziom zysków 
i poniesionych kosztów są mocno uzależnione od tego jak zaczniemy opiekę nad cielęciem oraz jak 
będziemy postępować w pierwszym okresie życia cielęcia. 

Jeszcze przed porodem należy się zatroszczyć o zdrowie cielęcia. W okresie zasuszenia należy 
szczególną uwagę poświęcić matkom. Dochodzi wtedy do silnego wzrostu i rozwoju płodu. Błędy 
popełnione w żywieniu krów (zatuczenie, niedożywienie) mogą doprowadzić do schorzeń metabolicz-
nych, a w efekcie wpłynąć na występowanie komplikacji porodowych i poporodowych. Bardzo ważny 
jest sam okres porodu, gdzie między cielęciem a matką nawiązuje się specyficzna więź. Ma ona 
szczególnie duże znaczenie w przypadku odchowu cieląt na pastwisku, pozwala przede wszystkim na 
łatwe odnajdywanie się – głównie po zapachu czy umaszczeniu.

Odchów cieląt różni się znacząco w stadach bydła mlecznego i mięsnego. Cielęta ras mięsnych 
po urodzeniu zostają ze swoją matką aż do okresu odsadzenia tj. ok. 6-7 miesięcy, z czego większość 
czasu na pastwisku. Bardzo pozytywny wpływ na zdrowie i rozwój cielęcia ma jak najczęstsze prze-
bywanie na słońcu. Promienie słoneczne pobudzają bowiem komórki ciała do produkcji witaminy D, 
która wpływa głównie na budowę kości i prawidłowy rozwój organizmu. 

Niezależnie jednak od rodzaju wychowu oraz przeznaczenia bydła, najważniejszą czynnością 
hodowcy jest dopilnowanie aby świeżo urodzone cielę pobrało siarę od matki. W stadach bydła mię-
snego należy przypilnować aby cielę wstało, podeszło do matki i zaczęło pić. Gdy dojdzie do sytuacji, 
że jałówka po wycieleniu będzie uciekać od noworodka, należy ją wtedy uwiązać i podprowadzić cielę 
pod wymię. Po ciężkich i długich porodach, gdy cielę jest słabe, nie wstaje, może dojść do sytuacji, 
że ilość podawanego pokarmu jest niewystarczająca, co powoduje, że cielę nie rozwija się prawidłowo 
i jest bardziej podatne na choroby ze względu na osłabienie organizmu spowodowane brakiem odpo-
wiednich składników pokarmowych. Należy więc taką krowę zdoić i podać cielęciu siarę ze smoczka.

Do chwili odłączenia cieląt, drugim głównym źródłem ich pokarmu obok mleka matki, są pasze 
podawane krowom. Najbardziej pożądana dla hodowcy jest sytuacja, kiedy cielęta urodzą się na 1–2 
miesiące przed wyjściem krów na pastwisko. Tam, przy boku krowy cielę powinno umieć już pobierać 
ruń pastwiskową, dzięki temu otrzymujemy tzw. podwójny efekt. Pierwszy jest taki, że młode zwierzęta 
pobierają bardzo dobrą paszę, jaką jest ruń pastwiskowa, a drugi polega na tym, że matka zjadając 
dobrą paszę, z automatu produkuje więcej mleka. Dlatego powinno się jak najwcześniej rozpocząć do-
karmianie zwierząt paszami objętościowymi, między innymi dobrej jakości sianem, aby przyspieszyć 
rozwój żwacza, co zwiększy zdolność do pobierania pasz.

Dokarmianie cieląt paszą treściwą jest powszechnym zjawiskiem w stadach hodowlanych, daje 
możliwie najlepsze efekty, jeżeli połączone jest z odpowiednio zaplanowanym wypasem pastwisko-
wym. Szczególnie ważne jest dokarmianie w okresie, gdy jest za mało runi pastwiskowej dla krów jak 
i dla cieląt (np. w czasie suszy). Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju cielętom starszym, pijącym 
mało mleka należy podawać mieszanki mineralno-witaminowe.
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Zakończenie sezonu pa-
stwiskowego wiąże się najczę-
ściej z odsadzeniem cieląt od 
matek. Jest to bardzo stresują-
ca sytuacja dla cieląt, dlatego 
jeżeli jest to możliwe to cielęta 
należy odsadzić jeszcze na pa-
stwisku na ok. 2 tygodnie przed 
wprowadzeniem do obory. Przy 
zmianie żywienia mleczno-
-pastwiskowego na żywienie 
paszami objętościowymi i tre-
ściwymi ważne jest zachowa-
nie okresu przejściowego, etap 

przejścia na nowe pasze. Podanie cielętom już w pierwszym dniu po odsadzeniu małej ilości kiszonki 
z kukurydzy czy sianokiszonki pozwoli po ok. tygodniu skarmiania przejść na żywienie „do woli”.

Na zdrowotność cieląt obok prawidłowego żywienia, znaczący wpływ ma sposób ich utrzymania, 
w celu zapewnienia młodemu zwierzęciu jak najkorzystniejszych warunków do wzrostu i rozwoju. Nie 
należy zapominać o zarejestrowaniu w ARiMR nowo narodzonego cielęcia oraz zakolczykowania go 
w ciągu 7 dni.

Podsumowanie

Po urodzeniu przewód pokarmowy cieląt jest niedoskonały, umożliwia wykorzystywanie składni-
ków odżywczych występujących tylko w pokarmie mlecznym. Do momentu pełnego rozwoju jest on 
bardzo podatny na zaburzenia czynnościowe czy zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi. Stop-
niowo w miarę pobierania pasz stałych, rozwija się żołądek wielokomorowy, w którym najważniejszy – 
żwacz – osiąga 60% pojemności w stosunku do pozostałych jego komórek dopiero ok. 6-7 tygodniach 
życia. Zadaniem każdego hodowcy w tym okresie jest sterowanie rozwojem układu pokarmowego 
młodych przeżuwaczy poprzez odpowiednio dobierane pasze. W dzisiejszej praktyce hodowlanej jest 
kilka systemów odchowu cieląt. Każdy z nich prowadzi do określonego celu, ale różnią się długością 
trwania, stosowanymi paszami i przede wszystkim kosztami, które decydują o końcowym efekcie fi-
nansowym. Wybór uzależniony jest od możliwości ekonomicznych i organizacyjnych gospodarstwa, 
a przede wszystkim od świadomości i preferencji każdego hodowcy.
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