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Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek 
opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rozrodu nie 
możemy sprowadzić tylko do obserwacji rui i inseminacji, jest to bardzo skomplikowany proces, na 
który ma wpływ wiele skorelowanych ze sobą czynników. Rezultaty, jakie osiągają hodowcy w zakre-
sie rozrodu, zależą mi.in. od takich parametrów jak: prawidłowe żywienie, organizacja stada, status 
zdrowotny stada, ale również sam czynnik ludzki, czyli relacje człowiek-zwierzę.

Ogromny postęp w zakresie wydajności mlecznej,  jaki miał miejsce w ostatnich latach, spowo-
dował jednak wystąpienie szeregu niekorzystnych zmian, w tym pogorszenie użytkowości rozrodczej 
krów w wysokowydajnych stadach mlecznych. Problemy z rozrodem są stawiane w czołówce przy-
czyn brakowania krów. Zdaniem ekspertów wielu takich przypadków można by uniknąć, gdyby w porę 
zdiagnozować problem i podjąć odpowiednie działanie.

W niniejszej  publikacji poznamy podstawowe wskaźniki rozrodu i przyjrzymy się czynnikom 
wpływającym na skuteczność zapłodnień i utrzymania ciąży w wysokowydajnym stadzie krów mlecz-
nych. Zdrowa krowa, dla której znajdzie się miejsce w oborze, to krowa, u której występują cykliczne 
wycielenia, a co za tym idzie – odpowiednio długie, cykliczne laktacje.

Wstęp
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1. Wskaźniki rozrodu

Podstawowym czynnikiem warunkującym opłacalną produkcję mleka w stadach bydła mlecznego 
jest płodność. Błędy popełniane w zarządzaniu rozrodem to nie tylko straty związane ze zwiększo-
nym zużyciem nasienia, zwiększeniem kosztów weterynaryjnych, mniejszą liczbą urodzonych cieląt 
w roku, ale przede wszystkim straty związane z produkcją mleka w końcówkach przedłużających 
się laktacji. Zwiększenie odsetka takich laktacji w stadzie, przy intensywnym żywieniu,  powoduje 
otłuszczenie krów, a to negatywnie wpływa na płodność  i niestety koło się zamyka.

Aby efektywnie zarządzać rozrodem, należy ocenić jakość reprodukcji swojego stada i ewentual-
nie znaleźć element wpływający na brak skutecznego zacielenia. Poniżej przyjrzymy się najbardziej 
popularnym wskaźnikom rozrodu i ich wpływom na skuteczną cielność.

1. Okres międzywycieleniowy (OMW) – to liczba dni między poszczególnymi porodami. Pa-
rametr ten dotyczy krów rozpoczynających drugą laktację i dzieli się na dwie części. Pierw-
sza z nich to okres od wycielenia do skutecznego zacielenia danej krowy, zwany okresem 
międzyciążowym (OMC). Trwa on od zakończenia poprzedniej ciąży do rozpoczęcia nowej. 
Druga część okresu międzywycieleniowego stanowi okres ciąży.
Długość ciąży jest z reguły stała i wynosi u rasy holsztyńsko-fryzyjskiej około 280 dni (± 2 ty-
godnie). Długość okresu międzywycieleniowego powinna wynosić w granicach 340-380 dni. 
I choć wydłużenie okresu międzywycieleniowego u krów wysokowydajnych pozwala na peł-
niejsze wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego w czasie dłuższej laktacji, to może mieć 
negatywne skutki. Dochodzi do trudności w zasuszaniu, problemów z płodnością,  a tym 
samym zaburzeń w rozrodzie. Z kolei zbyt szybkie unasienianie krowy, w okresie, kiedy 
jest ona w szczytowej produkcji mleka i kiedy występuje ujemny bilans energetyczny, może 
prowadzić do nieskutecznych inseminacji i braku implantacji zarodków.

2. Okres międzyciążowy (OMC) – czyli liczba dni od wycielenia do następnego skuteczne-
go zacielenia. Wskaźnik ten informuje o czasie, w którym krowa zachodzi w ciążę. Okres 
międzyciążowy można podzielić na dwie części: czas od porodu do pierwszej inseminacji, 
zwany okresem spoczynku lub przestoju poporodowego (PP) oraz okres usługi (OU), czyli 
czas od pierwszej inseminacji do skutecznego zacielenia.
Długość okresu międzyciążowego wg najnowszych opracowań powinna wahać się w gra-
nicach 60-90 dni. Istnieją przesłanki do tego, aby sądzić, że im dłuższy OMC, tym więcej 
zabiegów inseminacyjnych wykonano, zużyto większą liczbę porcji nasienia. Nie zawsze tak 
się dzieje. Problem może istnieć również z wykrywaniem rui (m.in. ciche ruje), a co za tym 
idzie, potencjalne krycia mogą zostać po prostu przegapione.

3. Przestój poporodowy (PP) – średni okres od wycielenia do pierwszej inseminacji. Zalecana 
jego długość wynosi 60 dni. W tym czasie dochodzi do oczyszczenia i inwolucji macicy, 
a także wejścia krowy w regularny cykl rujowy.
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4. Okres usługi (OU) – to czas od pierwszego zabiegu unasienniania do dnia zacielenia. 
W optymalnym przypadku (gdy krowa zaciela się „od pierwszego razu”) usługa trwa zero 
dni, bo dzień inseminacji jest równocześnie dniem zacielenia. Niestety, w większości przy-
padków pierwszy zabieg jest nieskuteczny i konieczne jest jego powtórzenie po raz drugi, 
trzeci lub kolejny.

5. Odstęp między inseminacjami (OMI) – jego wartość powinna być zbliżona do 21 dni (18-
24 dni), co świadczy o cyklicznym i prawidłowym występowaniu rui. Badania wykazują, że 
w przypadku gdy inseminacje następują po sobie w odstępach wynoszących około 30 dni, 
możemy mieć do czynienia z problemami z zagnieżdżaniem zarodków i wczesnymi poro-
nieniami.

6. Zapładnialność – to odsetek krów cielnych po pierwszej inseminacji. Hodowcy dążą do 
tego, aby pierwsze krycie było skuteczne, co nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością, stąd 
wskaźnik zapładnialności na poziomie 60 proc. uznaje się za dobry.

7. Wskaźnik ciąży (WC) – to parametr, który mówi o liczbie kryć niezbędnych do uzyskania 
jednej ciąży. Idealną sytuacją byłoby, gdyby wskaźnik ten wynosił 1. W praktyce tak nie jest, 
stąd pożądane jest, gdy wynik oscyluje w granicach 1,6. W przypadku pierwszej inseminacji 
jej skuteczność u pierwiastek powinna wynosić 65-70 proc, a u krów wieloródek 50-60 proc.

8. Wskaźnik niepowtarzalności rui (WNR) – określa liczbę samic, które w okresie 60 dni po 
poprzednim kryciu nie powtórzyły rui, a tym samym są cielne. Prawidłowe wartości dla tego 
wskaźnika dla jałówek powinny wynosić 30 proc., a dla wieloródek 40-50 proc.

9. Indeks inseminacji – to liczba kryć wykonanych w stadzie w skali roku. Indeks ten jest 
wyliczany zarówno u krów, które zaszły w ciążę, jak i u tych, które jeszcze się nie zacieliły. 
Wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale 1,7-2.

Do pozostałych parametrów należą również: procent brakowań niepłodnych samic (do 5 proc.), 
odsetek ronień (do 3 proc.), pierwsza inseminacja po porodzie (do 70 dnia) oraz wiek przy pierwszym 
wycieleniu (24-25 miesięcy).
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2. Wykrywanie rui

Dojrzałość płciowa u krów (pierwsza ruja) pojawia się w wieku 6-8 miesięcy. Dojrzałość hodowlana 
przypada znacznie później, przeciętnie około 15.-16. miesiąca, kiedy jałówka uzyskuje masę ¾ doro-
słej krowy. Uznaje się, że jest to optymalny czas wprowadzenia w ciążę. Jednym z większych proble-
mów będących przyczyną niepowodzeń w rozrodzie krów mlecznych jest wykrywalność rui.

Podstawą w tym zakresie powinna być obserwacja zwierząt  cztery razy dziennie przez około 
20 minut, w czasie, gdy nie są dojone. Taka praktyka stosowana jest najczęściej w małych i śred-
nich gospodarstwach, gdzie hodowca czy osoby zatrudnione do obsługi krów mogą poświęcić czas 
na obserwację stada. Na większych farmach coraz częściej stosuje się systemy monitorowania czy 
zarządzania stadem. Zaopatrzone są one w automatyczne systemy wykrywania rui, informujące na 
bieżąco o zmianach dotyczących aktywności zwierząt.

Objawy
Przebieg rui

Silny Średni Słaby

Niepokój bardzo wyraźny wyraźny brak

Ryczenie częste czasem czasem

Brak apetytu czasem czasem nie

Obskakiwanie innych zwierząt zawsze zawsze czasem

Wyginanie grzebietu występuje występuje czasem

Oblizywanie siebi i innych zwierząt zawsze zawsze zawsze

Pozwalanie na obskakiwanie przez 
inne zwierzęta (stoi w miejscu) zawsze zawsze zawsze

Wyciek śluzu szklistego występuje obficie występuje średnio występuje słabo

Obrzęk warg sromowych wyraźny niewyraźny brak

Zaczerwienienie wnętrza pochwy wyraźne niewyraźne brak

Objawy rui dla bydła
wg Bielański, 1977

www.zootechnika.com
www.cattle-manager.com

Przeciętny czas trwania rui to około 18 godzin (4-24 godziny). Krowy powinny być inseminowane 
w końcowej fazie rui lub nawet kilka godzin po ustaniu jej  objawów. Za optymalny termin unasie-
niania przyjmuje się przedział czasu między 12. a 18. godziną, licząc od początku rui. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż moment owulacji przesuwa się wraz z wiekiem samicy, jałówki należy unasieniać 
około dwóch godziny wcześniej.
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I tak, jeśli zauważymy:
• objawy rui rano – unasiennianie wykonujemy późnym popołudniem lub wieczorem;
• objawy rui w czasie dnia – unasiennianie powinno mieć miejsce następnego dnia późnym 

rankiem lub około południa;
• objawy rui wieczorem – unasiennianie następnego dnia po południu;

Najpopularniejszą metodą zacieleń jest obecnie inseminacja. Polega na wprowadzeniu do szyjki 
macicy porcji rozmrożonego bezpośrednio przed inseminacją nasienia (0,23 ml, czyli ok. 20 mln plem-
ników). Dla skuteczniejszego krycia stosuje się metodę polegającą na sprawdzeniu, na którym jajniku 
jest pęcherzyk i wówczas deponuje się nasienie konkretnie w jego kierunku. W niektórych przypadkach 
dla podniesienia skuteczności inseminacji lub przy tzw. opóźnionej owulacji stosuje się reinseminację. 
Zabieg ten wykonuje się w czasie 12-24 godzin po pierwszej inseminacji, podczas trwania tej samej rui 
z użyciem nasienia tego samego buhaja. Używając do inseminacji nasienia seksowanego, mamy możli-
wość sterowania płcią potomstwa. Z doświadczeń lekarzy weterynarii wynika, że równie istotną sprawą, 
jak pochodzenie nasienia jest jego jakość. W badaniach przeprowadzanych na próbce materiału pod 
mikroskopem zwraca się uwagę na to, aby plemniki poruszały się ruchem postępowym, a nie kręciły się 
wokół własnej osi. Porcja, w której plemniki nie ruszają się, nie nadaje się do użycia.

W tym momencie należy wspomnieć również o wciąż praktykowanej metodzie krycia naturalne-
go. Rozróżniamy dwie metody takiego krycia: haremową oraz z ręki. W przypadku  pierwszej, kiedy 
utrzymujemy buhaja z grupą samic, może istnieć problem z datą oszacowania wycielenia. Z kolei mała 
aktywność buhaja daje przesłanki do tego, aby sądzić, że część samic nie została pokryta. Z kolei 
krycie z ręki wymaga wydzielonego kojca bądź trzymania rozpłodnika na postronku. Druga metoda 
może być niestety niebezpieczna dla obsługi.

Coraz częściej praktyką stosowaną w gospodarstwach jest synchronizacja rui i synchronizacja 
owulacji, stosowane jako metody wspomagania rozrodu. Synchronizacja rui to seria zabiegów wetery-
naryjnych polegających na takim manipulowaniu cyklem płciowym (jajnikowym), aby w danym stadzie 
zapłodnienie samic następowało w przybliżeniu w tym samym czasie. Wszystkie programy synchroni-
zacji rui oparte są na podawaniu preparatów hormonalnych i witaminowych (witamina A i selen), czyli 
ingerencji w naturalną gospodarkę hormonalną organizmu.

Czynniki decydujące o sukcesie programu synchronizacji rui:
• Samice muszą przejawiać regularne cykle płciowe (synchronizację można prowadzić u dojrza-

łych płciowo jałówek i krów od 36. dnia po porodzie);
• Zwierzęta powinny być wolne od chorób (metabolicznych i układu rozrodczego);
• Zastosować należy odpowiedni program żywieniowy, aby zapobiegać niedoborom składników 

odżywczych;
 
Dysponujemy  trzema grupami substancji leczniczych, za których pomocą możemy synchronizo-

wać ruję u bydła: prostaglandyny, progestageny i gonadotropiny.
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3. Żywienie a rozród

Wbrew pozorom to nie dziedziczenie wpływa na cechy płodności, ale czynniki środowiskowe, 
zwłaszcza żywienie. Czynniki żywieniowe  poprzez wpływ na podwzgórze, przysadkę, wzrost pę-
cherzyków jajnikowych, funkcję ciałka żółtego, jakość oocytów, środowisko macicy i przeżywalność 
zarodków mogą decydować o rozrodzie krów. To błędy żywieniowe uznawane są za podstawowe 
przyczyny zaburzeń w rozrodzie. Czynnikiem żywieniowym mającym podstawowe znaczenie dla roz-
rodu krów jest stopień pokrycia potrzeb energetycznych.

Główne przyczyny żywieniowe pogorszenia płodności krów

Wyszczególnienie Nadmiar lub niedobór Wpływ na rozród

Energia niedobór

• im dłuższy i głębszy  ujemny bilans ener-
gii, tym dłuższy okres od wycielenia do 
pierwszej owulacji,

• utrata kondycji opóźnia pojawienie się rui 
i zmniejsza wskaźnik zapładnialności,

• wystąpienie u nowo narodzonych zwie-
rząt zespołu słabego cielęcia (WSC)

Białko niedobór

• podatność na zakażenia, w tym na zaka-
żenia układu rozrodczego,

• opóźniona inwolucja macicy
• ciche ruje

Białko nadmiar

• pogorszenie płodności (wpływ amoniaku 
i mocznika) i wczesna zamieralność za-
rodków,

• obciążenie energetyczne związane z de-
toksykacją amoniaku w wątrobie

Wapń niedobór
• opóźniona inwolucja macicy, trudne po-

rody, zatrzymanie łożyska (uwaga na 
selen)

Witamina A niedobór

• zatrzymanie łożyska, wczesne poronie-
nia,

• zmniejszony wskaźnik zapładnialności,
• niższa masa urodzeniowa cieląt,
• znaczny spadek jakości siary

β karoten niedobór

• zaburzenia w funkcjonowaniu ciałka żół-
tego i progesteronu chroniącego począt-
kowy rozwój zarodka,

• zwiększona liczba cyst na jajnikach 
i wczesne zamieranie zarodków
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Występująca w okresie okołoporodowym utrata apetytu powoduje, że krowy nie są zdolne do 
pobierania takiej ilości energii, która pokrywałaby zapotrzebowanie energetyczne na produkcję siary 
i mleka. W sytuacji ujemnego bilansu energii potrzeby pokrywane są częściowo w wyniku mobilizacji 
rezerw energetycznych, co powoduje pogorszenie się kondycji. Ponadto współwystępujące choroby 
metaboliczne  dodatkowo potęgują skutki deficytu energii.

Dlatego tak ważne jest podawanie paszy o dużej koncentracji energii. Zastosowanie znajdą tu 
dodatki wspomagające syntezę glukozy. Do preparatów, które pomimo dostarczenia zwierzętom du-
żej ilości energii nie powodują zakwaszenia środowiska żwacza, należy zaliczyć glikol propylenowy, 
glicerynę, proponian wapnia oraz sodu.

Ujemny bilans energetyczny to zmniejszenie sekrecji (wydzielania) hormonu luteinizującego 
(LH). Hormon ten jest niezbędny do wznowienia aktywności jajników po porodzie, wzrostu i dojrze-
wania pęcherzyków jajnikowych. Jego niedobór osłabia zewnętrzne objawy rui oraz pogarsza wa-
runki w macicy dla inplantacji (zagnieżdżenia się) zarodka. Niedobory energii skutkują zaburzeniami 
w funkcjonowaniu układu hormonalnego. Im dłużej trwa ujemny bilans energetyczny, tym później 
jajniki wznawiają swoją aktywność po wycieleniu.

Zależność pomiędzy ujemnym bilansem energii a rozrodem krów

Pogorszenie wskaźnika 
zapładnialności

Wysoka wydajność
mleczna

Wydłużenie okresu od wycielenia 
do pierwszej rui

Słabe pobieranie paszy
• słaby apetyt

• zbyt niska koncentracja energii 
w dawce

UJEMNY BILANS ENERGETYCZNY

Wydłużenie okresu 
międzyciążowego

Wydłużenie okresu 
międzyciążowego
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W celu uniknięcia nadmiernie ujemnego bilansu energetycznego, a przez to zaburzeń w rozro-
dzie, należy:

1) maksymalizować pobranie paszy po wycieleniu, głównie poprzez odpowiednie żywienie kro-
wy w okresie przejściowym (3 ostatnie tygodnie ciąży);

2) zwiększyć koncentrację energii w dawce pokarmowej poprzez zwiększanie udziału w dawce 
kiszonki z kukurydzy, stosowanie dodatków tłuszczowych (całe nasiona rzepaku, tłuszcz 
chroniony itp.);

3) stymulować łaknienie mlecznic po porodzie poprzez podawanie smakowitych komponentów, 
niosących jednocześnie duży ładunek energetyczny, np. wysłodków melasowanych.

Ostatnie trzy tygodnie przed porodem – nie przekarmiać energetycznie!

W tym miejscu należy wspomnieć również o udziale tłuszczy w żywieniu okołoporodowym. Kwa-
sy grupy omega-3 i omega-6 wpływają pozytywnie na oczyszczanie się macicy po porodzie, a tym 
samym maleje liczba krów w stadzie u których uprzednio wystąpił problem z zatrzymaniem łożyska. 
Zalecana bezpieczna ilość tłuszczów niechronionych w dawce pokarmowej nie powinna przekraczać 
poziomu 4 proc. Można podać w dawce: makuchy lniane, len ekstudowany pełnotłusty, który wymie-
szany z otrębami i podawany w ilości 1 kg na sztukę na dzień daje doskonałe efekty prozdrowotne, 
głównie dla wątroby, ale również działa bakteriostycznie.

Wzmożona laktacja jest bardzo dużym obciążeniem dla krowy. Utrzymanie produkcyjności na wy-
sokim, a nawet bardzo wysokim poziomie stwarza niebezpieczeństwo braku zabezpieczenia podsta-
wowych parametrów życiowych krowy. Stąd potrzeba uwzględnienia w żywieniu w okresie 2-3 miesię-
cy po porodzie odpowiednio większej niż w innych okresach żywieniowych dawki witamin i  minerałów. 
Przyjmuje się, iż krowa w tym okresie powinna dostawać 100-150 g dziennie dodatków mineralno-
-witaminowych, ale każde dodatkowe 10 l mleka powyżej przyjętych 25 l to również dodatkowe 50 g 
premiksu. Dobrym sposobem uzupełnienia dawki minerałów jest udostępnienie krowom lizawek (np. 
uzupełnionych selenem).
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4. Zaburzenia w rozrodzie

Najpoważniejszym zaburzeniem płodności u krów jest brak rui  po porodzie. Poporodowy brak 
rui definiowany jest jako niewystąpienie rui 60 dni po porodzie. Z punktu klinicznego rozróżnia się 
cztery postacie braku rui: cicha ruja, torbiele zwyrodnieniowe jajników, nieczynność jajników, ciałko 
żółte rzekomociążowe.

 
Cicha ruja – jest wynikiem niedoboru energii na początku laktacji, co ogranicza uwalnianie hor-

monów gonadotropowych, osłabia wzrost pęcherzyków jajnikowych, skutkując brakiem wyraźnych 
objawów rujowych.

Nieczynność jajników – można określić jako stan niewystępowania cyklu rujowego. Jajniki są 
małe, gładkie, występuje niski poziom hormonów płciowych (progesteron, estrogeny). Schorzenie 
częściej dotyczy pierwiastek i krów utrzymywanych w systemie uwięziowym. Sprzyjają mu niedobory 
witaminowe oraz mineralne. Zaburzenie często towarzyszy stanom zapalnym macicy.

Torbiele (cysty) jajnikowe – to pęcherzyki o średnicy powyżej 25 mm występujące na jajniku lub 
jajnikach przez okres co najmniej 10 dni. Obserwowany jest brak rui, nieregularne ruje z tendencją do 
skracania cykli rujowych, a u części krów obserwuje się stały i nadmierny popęd płciowy (nimfoma-
nia). Za przyczynę powstawania torbieli uznaje się brak lub niedostateczny wylew LH (hormonu lute-
inizującego) z powodu czynników środowiskowych, genetycznych, żywienia, niedoborów, wysokich 
wydajności. Często towarzyszą poporodowym zapaleniom macicy.

Ciałko żółte przetrwałe (rzekomociążowe) – blokuje cykl rujowy przez obecność na jajniku 
czynnego ciałka żółtego ponad fizjologiczny limit czasu. Często towarzyszy chorobom macicy zwią-
zanym z obecnością patologicznej zawartości (martwy płód, zmacerowany płód, ropa) lub stanami 
zapalnymi błony śluzowej macicy.

Obumieranie zarodków – występuje najczęściej do 40. dnia po kryciu czy inseminacji. Szcze-
gólnie krytyczne okresy przypadają na 8. dzień ciąży (wykluwanie się zarodka) i 14.-20. dzień (im-
plantacja zarodka). Wśród przyczyn takiego stanu najczęściej wymienia się zaburzenia chromoso-
malne, podkliniczne zapalenia macicy oraz czynniki zakaźne, środowiskowe i żywieniowe.

Choroby jajowodów – wynikają z wrodzonych lub nabytych niedrożności, stanów zapalnych, 
wodniaków, ropni i zrostów jajnika z jajowodem. Wśród zaburzeń występujących w okresie bezpo-
średnio po porodzie najczęściej wymienia się: wypadnięcie macicy, poporodowe zapalenie macicy 
(metritis), zaleganie poporodowe oraz zatrzymanie łożyska.

 
Wypadanie macicy – przyczyn tego schorzenia doszukuje się w rozluźnieniu więzadeł tego 

organu. Jest to następstwo kolejnych ciąż i porodów u wieloródek. Do przyczyn wypadnięcia macicy 
zalicza się: zaburzenia w gospodarce wapnia w organizmie zwierzęcia, patologie ciąży, niewłaściwy 
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sposób usuwania błon płodowych, zbyt siłowe i nieumiejętne oddzielanie pozostałości łożyska, 
duża masa urodzeniowa cielęcia (zbyt duże cielę).

Zaleganie poporodowe – zwiastuje takie objawy jak: niepobieranie paszy, osowiałość i problem 
ze wstawaniem. Porażenie ma swoje źródło najczęściej w hipokalcemii. Zbyt niski poziom wap-
nia we krwi występujący u krów po wycieleniu spowodowany jest zazwyczaj błędami żywieniowymi 
w okresie zasuszenia. Hodowcy w takich przypadkach podają kroplówki z roztworem związków wap-
nia oraz glukozy.

Zatrzymanie łożyska – związane jest z sytuacją, w której krowa nie wydali łożyska w ciągu 12 go-
dzin po wyparciu płodu. Za główne przyczyny schorzenia uważa się:        

• czynniki zakaźne powodujące m.in. takie schorzenia jak IBR/IPV, BVD/MD, bruceloza oraz 
inne patogeny.

• ciąże bliźniacze, trudne przedłużające się porody oraz cesarskie cięcia;
• deficyt selenu, witamin A i E;
• zbyt dobra kondycja krów (krowy otłuszczone);

Metritis – stan zapalny macicy wywołany głównie przez infekcje bakteryjne. W przypadku gdy 
obserwujemy utrzymujący się po 2 tygodniach po porodzie wyciek z dróg rodnych, któremu towarzy-
szy nieprzyjemny zapach, to dowód wystąpienia stanu zapalnego macicy. Choroba może mieć łagod-
ny przebieg, ale bywają przypadki, kiedy zwierzę wykazuje nasilone objawy w postaci podwyższonej 
temperatury nawet do 39,5°C i zmniejszenie laktacji. W najcięższych przypadkach może dochodzić 
do zatrucia organizmu (toksemii).

Głównymi przyczynami tego schorzenia są:
• wystąpienie zatrzymania łożyska;
• uszkodzenie dróg rodnych spowodowane trudnym porodem;
• brak podstawowej higieny w trakcie pomocy przy porodzie (personel i sprzęt porodowy);
• zbyt dobra kondycja krów w trakcie porodu;
• współistniejące choroby metaboliczne;

W okresie poporodowym u krów mlecznych, tj. w pierwszych 60 dniach laktacji, mają również 
miejsce zaburzenia metaboliczne, takie jak ketoza, stłuszczenie wątroby, hipokalcemia podkliniczna 
i kliniczna (omawiane wcześniej zaleganie poporodowe), a także będące ich następstwem prze-
mieszczanie trawieńca.
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5. Podsumowanie

Celem każdego hodowcy powinna być nie tylko poprawa warunków produkcyjnych, ale przede 
wszystkim wartości wskaźników rozrodu krów. To właśnie zdolność do reprodukcji decyduje o dłu-
gości użytkowania zwierząt w stadzie i kwestiach finansowych. I choć w tym przypadku genetyka ma 
pierwszorzędne znaczenie, to i niebagatelne znaczenie wśród czynników wpływających na rozród 
mają również te pozagenetyczne, tj. sposób zarządzania stadem (obserwacja rui, prowadzenie ka-
lendarza rujowego, terminowość i sposób wykonania zabiegu), jak również stan fizjologiczny samej 
samicy, jej profil zdrowotny, kondycja, przebyte choroby (okresu okołoporodowego czy metaboliczne) 
oraz żywienie. I choć specjaliści za przyczynę zaburzeń w rozrodzie uznają „zbyt wysoką kondycję 
w okresie zasuszenia”, to nie stanowi to jednak absolutnej reguły.

Działania ukierunkowane na poprawę parametrów rozrodu i niwelowaniu strat spowodowanych 
współistniejącymi schorzeniami mogą w dużej mierze przyczynić się do polepszenia płodności ca-
łego stada.
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