
BARIERY OBECNO ŚCI POLSKICH JAŁÓWEK 
PHF-HO NA RYNKU ŚWIATOWYM  

* * * * * 
Wybrane informacje z konferencji z 20 listopada 2012, w Pawłowicach k/Leszna:  

Od cielęcia do krowy – efektywny remont stada 
 
Chcąc sprzedawać materiał hodowlany – w ilości znacząco uzupełniającej dochody sektorów mleka 
i wołowiny z rynków zagranicznych – należałoby koniecznie stworzyć system monitowania wzrostu 
jałówek, a jednocześnie takiej organizacji rozrodu, która umożliwia użytkowanie krowy w stadzie – 
długie oraz obniżające koszt wyprodukowania jałówki na rynek światowy. Osiągnięciu tego sprzyja 
wielkość bazy produkcyjnej, ale przeszkadza stopień organizacji produkcji i rozrodu w stadach – w 
szczególności (określenie z konferencji) nie respektowanie konieczności kontrolowania i sterowania 
tempem wzrostu cieliczek. Dokładniej ujmując sens prezentowanych dalej treści:  
1/ kontrolować – by znać tempo wzrostu i mieć na nie wpływ, 
2/ zwiększyć to tempo – jeżeli bieżąca ocena kondycji wskazuje na większe genetyczne możliwości w 
danym stadzie, nie licząc się nadmiernie  z większym zużyciem preparatów mlekozastępczych, 
3/ utrzymać takie tempo wzrostu, które – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – pozwoli skrócić okres 
wzrostu/rozwoju jałówki, ale ze stałym utrzymywaniem poziomu jej kondycji – nie zagrażającej jej 
przyszłej produkcji mleka, ani funkcjom rozrodu – w całym okresie użytkowania w stadzie; zwracać 
tu uwagę na: 
a/ ograniczenie strat w odchowie z tytułu biegunek, 
b/ podnoszenie mleczności i zdrowotności krów w szczycie laktacji z pomocą chronionego chlorku 
choliny. 
   
1. Doświadczenia OHZ Osięciny z zakresu sterowania odchowem 
Po spełnieniu minimum profilaktyki w zakresie pobrania IgG (100g/cieliczkę w 3-4 porcjach) i przy 
zachowaniu zasady podwojenia masy ciała urodzeniowej w 61 dniu życia – możliwa jest rozmowa 
o wychowie jałówki PHF-HO, który zapewni uzyskanie dobrego materiału hodowlanego na rynek. 
Umożliwi ć ma to półtora do 2 tygodni odpojenia – z użyciem mleka pełnego, przed rozpoczęciem 
żywienia mlekozastępczego – wspartego paszami stałymi. Ma to przynosić przyrost 700g/d – przy 
tym może on wzrosnąć, nawet do 800g/d w okresie wychowu. Ww. paszę stałą miałaby tu stanowić 
mieszanka starterowa teksturowana (cząsteczki różnej wielkości) – w jednej z 4 form: sam granulat, 
uzupełniony ziarnem kukurydzy, dodatkowo uzupełniony ziarnem jęczmienia (lub owsa) lub musli. 
Pobranie (0,28kg/d) zwiększy dodatek sieczki ze słomy owsianej. Charakterystyczny jest brak siana 
w dawce, który nie przynosi (wg wieloletnich obserwacji) pogorszenia wyniku odchowu cieliczek. 
Jeśli te parametry odchowu są spełnione – można wrócić do sprawy, która wygląda tu na kluczową 
– ww. cyfr przyrostu dziennego i ich uwarunkowań (oraz towarzyszącemu monitoringowi). Rzecz 
określono na konferencji następująco: dzisiaj należy przyjąć powyższe wartości w dwojaki sposób; 
jako wartość archiwalną lub wciąż aktualną. Jeśli stado nie dorobiło się modelu wzrostu jałówek – 
to wciąż aktualną; jeśli taki posiada (zwłaszcza myśli o eksporcie jałówek) – to wartość archiwalną, 
a więc weryfikowaną warunkami wzrostu/rozwoju jałówek konkretnego stada. 
Z doświadczeń skróconego wychowu – owocujących szybszym kryciem jałówek (16-ty zamiast 18-
tego miesiąca życia) – wynika korzystny wpływ na mleczność pierwiastek (na poziomie 9-10 tys. 
kg), która (w konkretnym przykładzie konferencyjnym) wzrosła o około 7,9%.  
Czy trzeba lepszej formy promocji możliwości naszych jałówek na rynkach zagranicznych? Czy 
inne gospodarstwa nie powinny wagi gospodarczej tej sprawy i swojej szansy?  
 
2. Koncepcja żywieniowa Sloten BV: Life start sets life performance – w Holandii 
Potwierdza możliwość zintensyfikowania odchowu cieliczek, w pierwszych 2 miesiącach życia – 
bez obaw obniżenia udziału tkanki parenchymatycznej gruczołu mlekowego. Praktyka UE pokazuje 



30-50% zaniżanie zużycia preparatów mlekozastępczych – dyktowane chęcią ograniczenia kosztów 
żywieniowych odchowu. Korekta ww. stanu nie spowoduje ograniczenia pobrania paszy treściwej – 
w sytuacji dawkowania preparatu mlekozastępczego z dostosowaniem do możliwości genetycznych 
danego stada; teoretycznie możliwe jest, iż 40kg/odchów dla cieliczki z jednego stada – to za dużo, 
a 45kg/odchów dla cieliczki z innego – to z kolei za mało. Pobranie paszy treściwej możnaby tutaj 
traktować jak pomoc w ustaleniu maksymalnej dawki preparatu mlekozastępczego, ale decydujący 
jest w tym wypadku – wspomniany w punkcie 1 – model wzrostu jałówek w danym stadzie. 
W praktyce optymalizacji dawki preparatu ww. – nie powinna ujść uwagi możliwość zagęszczenia 
pójła; do poziomu nawet 140-150g/l. 
Ww. w tytule hasło stanie się jasne – gdy optimum tkanki parenchymatycznej gruczołu mlekowego, 
z okresu odchowu cieliczki (tu: początek życia) – złączymy z mlecznością (tu: produkcja życiowa). 
Ile wzrośnie produkcja życiowa, na bazie opisywanych doświadczeń w warunkach holenderskich – 
nie wiadomo; ustalono ten związek tylko w odniesieniu do pierwszej laktacji – gdzie obserwowano 
wzrost mleczności o 770kg po zastosowaniu koncepcji żywieniowej Life start sets life performance. 
 
3. Ograniczenie strat odchowu z tytułu biegunek w doświadczeniach spółki VIRBAC 
Z ostrymi biegunkami łączone jest ¾ strat z tytułu upadków cieląt – tak iż znaczny postęp wyników 
sektora wołowiny, ale i możliwości produkcji materiału hodowlanego – można w ich następstwie 
zaprzepaścić. Jeśli już (następstwem błędów odpajania siarą, żywieniowych, higienicznych) dojdzie 
do zachorowań – liczy się tempo i kompleksowość działań leczniczych. W założeniu w pierwszym 
tygodniu są to zwykle biegunki wydzielnicze (odwadniające – bez naruszenia nabłonka jelitowego); 
później – osmotyczne (wpływające na wchłanianie) 
W pierwszym wypadku rola doustnego uzupełnienia płynów, elektrolitów i energii jest kluczowa; 
nie zawsze jednak to wystarcza. W drugim – rozwiązaniem jest dożylne zastosowanie ww.; pewną 
rolę odgrywa też terapia doustna – w sytuacji przywrócenia odruchu ssania, zwłaszcza. Tu często – 
z racji obecności czynnika zakaźnego – nie obywa się bez antybiotyków, które poza (jasną) szybką 
walką z patogenem i szerokim spektrum oddziaływania – winny ograniczać efekt toksyczny. Mimo 
adekwatności działań leczniczych – czasami interwencje bywają spóźnione (lub mamy do czynienia 
z dużymi stratami ekonomicznymi w odchowie) 
 
4. Chroniony chlorek choliny w doświadczeniach irańskich – w okresie szczytu laktacji 
Mechanizm podnoszenia mleczności i zdrowotności krów w szczycie laktacji – z pomocą związku 
ww. – opisano niżej, w punktach. Najpierw opis doświadczeń jego zastosowania w warunkach Azji.  
Uniwersytet w Teheranie – bazując na współpracy z KEMIN INDUSTRIES SOUTH ASIA – użył 
w okresie w szczycie laktacji, z zamiarem poprawy mleczności i zdrowotności krów – preparatu 
Cholipearl TM; bazującego na chronionym chlorku choliny. Zastosowano go w grupach kontrolnej 
i badawczej – w obu wypadkach po 27 krów; w sytuacji idealnie zbilansowanego żywienia total 
mixed ration. Preparat stosowano w dawkach 100g/d – przez 10 dni okresu adaptacyjnego i 30 dni – 
obserwacyjnego. Uzyskano tu 4,27% zwyżki mleczności grupy doświadczalnej – na tle kontrolnej 
(poziom 33kg mleka dziennej wydajności). 
Jak w uproszczeniu działa chroniona cholina: 
1/ dwutorowe wsparcie syntez w organizmie wysokowydajnej krowy w szczycie laktacji: 
a/ karnityny (grupami metylowymi) – wspierającej produkcję ATP na bazie rezerw organizmu, jak 
też tłuszczu wątrobowego (związanego z okresem 3 tygodni przed wycieleniem i po nim), 
b/ fosfolipidów – warunkujących powstawanie lipoprotein i ich wykorzystanie energetyczne (w tym 
prolaktacyjne) przez organizm wysokowydajnej krowy, 
2/ profilaktyka schorzeń metabolicznych – w szczególności otłuszczenia wątroby, a w następstwie: 
a/ zaburzeń cyklu mocznikowego – z jego skutkami, 
b/ zmniejszenia zdolności glukoneogenezy, w konsekwencji przemian glukozy w laktozę – a więc 
zaburzania podstawowego mechanizmu prolaktacyjnego, a w ślad za tym innych podstawowych 
mechanizmów syntezy składników s.m. mleka, 
3/ wsparcie pobrania s.m. dawki dziennej krowy w szczycie laktacji – drogą sprzężenia zwrotnego. 


