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WSTĘP

Zdrowotność racic ma bezpośrednie znaczenie na ogólną kondycję i zdrowie krowy. Stan zdrowia 
racic warunkuje nie tylko długość okresu użytkowania danej sztuki, ale również ilość produkowanego 
przez nią mleka. Ostatnie lata pokazały, że nie tylko mastitis czy zaburzenia w rozrodzie, ale również 
niepokojąco rosnąca ilość schorzeń racic jest przyczyną brakowania stada.

Bardzo wyraźnym objawem schorzeń nóg i racic jest nieprawidłowe poruszanie się danej sztuki, 
określane mianem kulawizny. Przyczyn tego stanu upatruje się w urazach mechanicznych, złych roz-
wiązaniach technologicznych w obrębie gospodarstwa jak również błędach żywieniowych.

Zdrowe racice, to zdrowa, pozostająca w dobrej kondycji krowa, która chętnie i pewnie kroczy do 
stołu paszowego.

1. Przyczyny i konsekwencje schorzeń racic

Kulawizny dotyczą zarówno krów tłustych, o wysokim wskaźniku BCS jak i tych chudych, gdzie 
BCS jest <2. Krowy o nadmiernym BCS w okresie zasuszenia mogą być dodatkowo obciążone, stąd 
przypadki uszkodzenia nóg i racic. Krowy wychudzone natomiast mają cieńszą poduszkę tłuszczową, 

co prowadzi do zwiększonej czę-
stotliwości występowania owrzo-
dzeń racic i choroby białej linii. 
Nie bez znaczenia na stan zdro-
wia racic pozostaje system utrzy-
mania zwierząt. Z wieloletnich 
obserwacji prowadzonych w sta-
dach jasno wynika, że większe 
ryzyko schorzeń racic dotyczy 
zwierząt przybywających cały 
rok w budynku inwentarskim. 
Konsekwencją tego jest stały 
kontakt racic z wilgotnym mate-
riałem ściołowym i posadzką, 
co przyczynia się do zmiękcze-
nia ich rogu. To zdecydowanie 
ułatwia wnikanie bakteriom cho-
robotwórczym, a stąd już prosta 
droga do stanu zapalnego.

Regularna korekcja racic to pro-
sta droga do ochrony krów przed 
kulawiznami.
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Ważnym elementem w poszukiwaniu przyczyn schorzeń układu ruchu u bydła są błędy żywienio-
we. Istotne są tutaj pierwsze dni laktacji, kiedy gwałtownie rośnie ilość produkowanego mleka. Kar-
mienie w tym okresie paszami bogatymi w łatwostrawne węglowodany sprzyja obniżaniu pH treści 
żwacza, co powoduje powstawanie kwasicy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że kulawizny są silnie 
powiązane z występowaniem ujemnego bilansu energetycznego, prowadzącego bezpośrednio do ke-
tozy. Krowy z zaburzeniami chodu niepewnie lub wcale walczą o dostęp do wody i stołu paszowego.

Podczas zadawania świeżej paszy zwierzęta te czekają, aż najedzą się inne krowy i dopiero 
później podchodzą do stołu paszowego. Pobranie i przyswojenie mniejszej dawki dobowej paszy 
prowadzi do szybkiej utraty masy ciała, pogorszenia ogólnej kondycji zwierzęcia, w tym problemów 
z lokomocją. Chore sztuki są zatem chudsze od pozostałych. Mają zapadnięty dół głodowy, wyraźną 
linię grzbietu i zarysowane żebra.

Jest to duży problem, nie zawsze zauważalny przez hodowców a prowadzący w dalszej kolejności 
do zaburzeń w rozrodzie. Dzieje się tak dlatego, iż ból narastający w stanach kulawizny poprzez 
sekrecję (wydzielanie) adrenaliny i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) hamuje wydzielanie 
hormonu luteinizującego (LH) odpowiedzialnego za wznowienie aktywności jajników i dojrzewanie 
pęcherzyków jajnikowych. Hodowcy mogą obserwować wówczas krótkie i nieregularne ruje u krów.

2. Choroby racic

Oto kilka najczęściej występujących chorób racic u krów spotykanych w gospodarstwach.

2.1. Mortellaro (Dermatitis digitalis)

Mortellaro (Dermatitis digitalis) to choroba bakteryjna wywołująca wrzodziejące zapalenie skóry 
palców lub przestrzeni międzypalcowej, czego efektem jest kulawizna. Wywołuje ją około 20 patoge-
nów środowiskowych o wysokiej zakaźności.

Przebieg choroby jest stopniowy i zaczyna się od początkowo powierzchownych stanów zapal-
nych w okolicy bruzdy opuszki racicy. Zmiana z czasem zaczyna przechodzić we wrzodziejące zapa-
lenie atakujące skórę międzyracicową. Silny stan zapalny o kształcie truskawki, któremu towarzyszy 
nieprzyjemny zapach, nie tylko powoduje kulawiznę, ale również może doprowadzić do przewlekłej 
hiperkeratozy. Krowa reaguje na dotyk, przybiera postawę uniemożliwiającą racicy kontakt z podło-
żem. Przyczyn choroby upatruje się w środowisku bytowania krowy, gdzie działanie wody, moczu, 
kału, amoniaku i siarkowodoru prowadzi do maceracji skóry w okolicy racic. Skóra staje się bardziej 
podatna na urazy, a stąd prosta droga dla bakterii. 

Leczenie tego schorzenia zależy od stopnia zaawansowania. Lżejsze przypadki wymagają kąpieli 
leczniczych lub opatrunków z antybiotykami. W przypadku, gdy zmiana jest już zaawansowana, ko-
nieczne jest jej usunięcie chirurgiczne.
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2.2. Zespół Rusterholza (wrzód podeszwy)

Choroba zwana wrzodem podeszwy to punktowa zmiana zlokalizowana w środkowej lub tylnej 
części podeszwy racicy.

Schorzenie zaczyna się od punktowego uszkodzenia warstwy twórczej wewnątrz puszki rogowej, 
co zatrzymuje wytwarzanie rogu w danym miejscu. Zbyt późne zdiagnozowanie przyczyny może pro-
wadzić do zaawansowanego stadium objawiającego się otwartą raną. Terapia wrzodów podeszwy 
polega na odciążeniu chorego palca, podczas prawidłowo przeprowadzonej korekcji. 

Leczenie natomiast obejmuje oczyszczenie wrzodu i założenie aseptycznego opatrunku. 

2.3. Ochwat (Laminitis)

Ochwat to inaczej aseptyczne zapalenie tworzywa racic, stanowiące 70-90% przypadków wszyst-
kich schorzeń racic w stadzie. Powstaje w następstwie innych chorób, takich jak ketoza, kwasica, 
alkaloza, zatrzymanie łożyska czy mastitis. Następstwem ochwatu jest silny ból puszki racic, do-
datkowo gorączka i przyśpieszone tętno. Trzeba zaznaczyć, że choroba atakuje równocześnie obie 
kończyny przednie lub obie tyle. Chore krowy pobierają znacznie mniej paszy, są osowiałe, mają 
problem ze wstawaniem. W przypadku formy ostrej choroby zwierzęta przybierają postawę klęczącą 
lub siedzącego psa.

Leczenie ochwatu musi odbywać się w parze z leczeniem pierwotnej przyczyny, czy najczęściej 
choroby metabolicznej wywołanej błędami żywieniowymi.

2.4. Zanokcica (Paronychia)

Zanokcica to inaczej ropno-martwicowe zapalenie skóry i warstwy podskórnej okolicy między-
palcowej, najczęściej o ostrym przebiegu, z tendencją do rozprzestrzeniania się na głębsze tkanki 
(więzadła stawowe, ścięgna, kości). Jest to choroba zakaźna, bakteryjna wywoływana przez bakterię 
Fusobacterium necrophorum, dodatkowo niedobory mineralne cynku, selenu i miedzi są również zna-
nymi przyczynami zanokcicy. 

Choroba objawia się:
n podwyższoną temperaturą ciała;
n obustronnym obrzękiem tkanek międzypalcowych, wokół linii włosów i obręczy wieńcowej racicy;
n zmianami martwiczymi w przestrzeni międzypalcowej o nieprzyjemnym zapachu.
n przewlekłym, ostrym bólem prowadzącym do wystąpienia kulawizny.

2.5. Choroba białej linii (Onychomycosis) 

Choroba białej linii to niezakaźne schorzenie, polegające na przerwaniu połączenia pomiędzy 
ścianą racicy i podeszwy. Najczęściej występuje ostra postać choroby, która atakuje zewnętrzne ra-
cice kończyn tylnych. Zwierzęta zaczynają odwodzić kończynę w bok, opierając cały ciężar na racicy 
przyśrodkowej. Zmiany często prowadzą do odpadania całych płatów ściany bocznej racicy, dodat-
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kowo może dochodzić do krwawych i ropnych wypływów, co jest dla krowy bardzo bolesne. Proces 
leczenia ogranicza się z reguły do korekcji i wykonania opatrunków z zastosowaniem odpowiednich 
maści. Brakowanie z tytułu chorób racic wynosi 10-15 procent.

3. Metody i sposoby zapobiegania schorzeniom racic

Jednym z istotnych elementów wpływajacych na zdrowie racic jest higiena w oborze. Zaleca się 
czyszczenie podłóg przynajmniej dwa razy dziennie. Ważne jest, aby krowy miały również czyste 
i suche legowiska – wtedy chętniej i dłużej z nich korzystają.

W trakcie odpoczynku odciążone racice dobrze się osuszają, nie mając kontaktu z obornikiem. 
W ramch profilatyki zaleca się również stosowanie kwarantanny dla wszystkich wprowadzanych do 
stada zwierząt. Hodowcy podkreślają, że niejednkorotnie problem chorób racic pojawił się u nich 
wraz z zakupem nowych sztuk, wprowadzanych bez uprzedniej kwarantanny do stada.

Postęp technologiczny w produkcji bydła mlecznego, nasilenie reakcji metabolicznych, postępu-
jący wzrost produkcji mleka oraz alkierzowy system utrzymania doprowadziły do przewagi procesu 
narastania rogu racicowego. Konsekwencją tego są nadmiernie wyrośnięte racice będące przyczyną 
nieprawidłowego rozłożenia obciążenia. Ma to swoje konsekwencje zdrowotne, stąd potrzeba regu-
larnej korekcji racic.
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3.1. Korekcja racic

Częstotliwość jej wykonywania zależy od systemu utrzymania zwierząt. W systemie alkierzowym 
zaleca się korekcję 3-4 razy w roku, natomiast w systemie alkierzowo-pastwiskowym 2 razy w roku. 
Istotnym elementem w doborze optymalnego terminu zabiegu jest stan fizjologiczny krów.

Regularnie przeprowadzana korekcja dotyczy zwłaszcza zwierząt znajdujących się w pierw-
szych miesiącach laktacji. Ale nie tylko początek cyklu produkcyjnego, również jego koniec to ryzyko 
wystąpienia infekcji i kulawizn. Stąd zalecenia specjalistów aby profilaktycznie wykonać korekcję 
bezpośrednio przed zasuszeniem. Odradza się natomiast stosować korekcję na 2-3 tygodnie przed 
spodziewanym terminem wycielenia, co jest praktyką w niektórych gospodarstwach. Stres, jakiemu 
poddane jest zwierzę podczas przepędzania, umieszczania w poskromie, może powodować znaczne 
wydzielanie kortyzolu, a w konsekwencji stres oksydacyjny. Taki stan może prowadzić do obniżenia 
bariery immunologicznej organizmu, a tym samym zwiększać podatność na choroby. Dodatkowo, 
w wyniku nadmiernego stresu może dojść do niekontrolowanych zachowań zwierzęcia w poskromie, 
ewentualnego upadku lub stłuczenia, a to z kolei zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu. Wyjąt-
kiem są nagłe wypadki, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia struktury racic. Wtedy niezależnie 
od stanu fizjologicznego krów korekcja jest koniecznością. Optymalny termin korekcji racic to 3-4 
miesiące po wycieleniu, 1-2 miesiące przed zasuszeniem plus sztuki problemowe (niezależnie od 
okresu technologicznego).
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Korekcją zajmują się obecnie wyspecjalizowane firmy posiadające do tego celu odpowiednie przy-
gotowanie i narzędzia, choć i sami rolnicy po przejściu odpowiedniego szkolenia i zakupie niezbęd-
nych akcesoriów wykonują korekcję w swoich stadach. Podkreślają oni jak ważne są odpowiednie, 
wykonywane kolejno po sobie czynności, których finalnym celem są zdrowe racice.

Kolejne etapy korekcji racic:
n pierwszym etapem jest wyczyszczenie puszki racicowej z zaschniętego obornika;
n następnie wykonanie pomiaru palców i w razie potrzeby przycięcie ich na odpowiednią długość;
n kolejny krok to poziomowanie palców, począwszy od czubka palca wewnętrznego a skończywszy 

na piętce;
n wycięcie rowka przyśrodkowego, co pozwala przywrócić funkcje racicy (świeży obornik może 

przeciskać się przez szparę międzypalcową i ją oczyszczać);
n ostatni krok to odtwarzanie piętki, oczyszczanie i modelowanie przyraciczek;
n w niektórych przypadkach, w celu odciążenia uszkodzonego palca, podklejenie tzw. bloku racico-

wego na zdrowym palcu.

3.2. Kąpiel racic
 
Kąpiele racic są powszechnie stosowaną w gospodarstwach formą profilaktyki chorób racic. Naj-

częściej wykonuje się je przy użyciu odpowiedniej wanny, w której przygotowuje się roztwór z użyciem 
środków dezynfekujących i bakteriobójczych. Praktyką stosowaną w większości gospodarstw jest 
stosowanie siarczanu miedzi rozpuszczanego przy użyciu wody (najlepiej ciepłej) do roztworu o stę-
żeniu nieprzekraczającym 5%. Procentowo wyższa zawartość środka biologicznie czynnego mogłaby 
doprowadzić do uszkodzeń skóry, co pogłębiłoby jeszcze problem bakteryjnych zapaleń. Dodajmy, iż 
tak przygotowany preparat należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Specjaliści radzą, aby przy wyborze wanny do kąpieli racic zwrócić uwagę na jej wymiary. Naj-
częściej ustawia się je w przepędach, stąd ich szerokość z reguły odpowiada szerokości przejścia. 
Długość wanny powinna wynosić m.in. 3 metry. Natomiast głębokość roztworu powinna sięgać nie 
mniej niż 15 cm – pozwoli to na kąpiel również przyraciczek. Jeszcze skuteczniejsza jest praktyka, 
która uwzględnia przed zastosowaniem środka dezynfekcyjnego kąpiel w wodzie. Stąd w niektórych 
gospodarstwach możemy spotkać dwie wanny, pierwszą z wodą, a drugą z profesjonalnym środkiem 
dezynfekcyjnym.

Dla właściwego zadziałania środka dezynfekcyjnego zalecane jest, aby każda racica zanurzyła 
się w roztworze minimum dwa razy. Taki zabieg ma nie tylko znaczenie zdrowotne i profilaktyczne 
w zapobieganiu chorobom racic, ale również dla wnikliwego obserwatora pozwoli wyłapać kulejące 
krowy, które będą unikać zamoczenia chorej nogi w rozworze. Zaleca się prowadzenie w każdej 
oborze rejestru schorzeń, w tym schorzeń racic, co daje jasny obraz problematyki stada, jej nasilenia, 
a w przypadku kąpieli racic – liczbę i cykl ich wykonywania.
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4. Podsumowanie

Większość chorób racic wykrywana jest dopiero podczas zabiegu ich korekcji. Mamy wtedy często 
już do czynienia z najcięższą, kliniczną formą choroby, co wiąże się z długim i kosztownym leczeniem 
częstokroć kończącym się niestety brakowaniem krowy ze stada. U krów z problemami racicowymi 
w okresie okołoporodowym zauważa się wyraźnie mniejsze pobranie paszy, co ma przełożenie nie 
tylko na ich kondycję w tym okresie, ale również przekłada się na niższą wydajność mleka po poro-
dzie. Dodatkowo zwierzęta mają niższą koncentrację Ca (wapnia) we krwi, a w okresie poporodowym 
charakteryzuje je większa utrata kondycji. Dodatkowo wszystkie schorzenia racic są bardzo niebez-
pieczne dla wymienia, a to przekłada się już bezpośrednio na proces doju i znaczne straty w mleku.

Tylko kompleksowe podejście do każdej krowy, jej pielęgnacja, dbanie o zoptymalizowaną dawkę 
pokarmową w zależności od stanu fizjologicznego może dać wymierny efekt w postaci zdrowych 
racic, od których wbrew pozorom w dużym stopniu zależy opłacalność produkcji gospodarstw mle-
czarskich. 
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n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Dlaczego warto Dbać
o racice u krów?

warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa rolniczego 
z siedzibą w olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 wMoDr z siedzibą w olsztynie
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Dorota  Michniewicz


