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Fruwający złodzieje paszy 

❚ Naukowcy radzą hodowcom, by za-
bezpieczyli na zimę paszę dla bydła. 
W ubiegłym sezonie na jednej z farm 
w Anglii szpaki „zjadły” 40 tys. fun-
tów. Kerensa Hawkey z Uniwersytetu 
w Nottingham w swojej pracy doktor-
skiej monitorowała 10 farm w Wiel-
kiej Brytanii utrzymujących od 
200–1000 krów, żywionych w syste-
mie TMR. Doktorantka oceniła ilość 
skradzionej przez szpaki paszy przez 
porównanie wagi i zmiany składu pró-
bek TMR dostępnych dla ptaków i za-
bezpieczonych przed nimi. Naukow-
cy obliczyli, że szpaki potrafiły zjeść 
18–42% dawki, wybierając głów-
nie komponenty zbożowe i białkowe 

(preferowały soję i pszenicę). Straty 
w energii i białku kosztowały ho-
dowcę 0,97 funtów na krowę dzien-
nie, co w stadzie 240 krów przez 
180 dni wygenerowało stratę rzę-
du 40 tys. funtów. Poprzez ubytki 
w dawce, krowy pobierały też mniej 
s.m., co przekładało się na mniej-
szą wydajność dobową – o 7,5 litra. 
Warto, by hodowcy uświadomili so-
bie, ile mogą stracić dopuszczając 
szpaki do stołu paszowego – podkre-
ślała badaczka. Walkę z niechciany-
mi gośćmi można zacząć choćby od 
zamykania wrót obory oraz uszczel-
nienia i zabezpieczenia otworów 
(także wentylacyjnych).
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Moje stado 
❚ Działa już aplikacja mobilna 
MojeStado.pl Inseminator oraz 
strona internetowa –  www.Mo-
jeStado.pl – pomysł Artura Mio-
duszewskiego (hodowcy i infor-
matyka) oraz Dawida Rutyny, 
którzy stworzyli narzędzie dla 
inseminatorów, weterynarzy, do-
stawców nasienia i hodowców.

Aplikacja branży IT jest od-
powiedzią na problemy lekarzy 
i inseminatorów, obarczonych 
rozbudowaną „papierologią”, 
uciążliwą zwłaszcza w terenie 
– ręczne wypisywanie zaświad-
czeń unasieniania, prowadzenie 
rejestrów oraz wprowadzanie 
danych do systemu Symlek, co 
generuje błędy. Autorzy oferują 
dwumiesięczne bezpłatne testo-
wanie aplikacji; potem koszty są 
stałe i wynoszą 40 gr netto od 

każdego wprowadzonego zabie-
gu. Aplikacja działa na urządze-
niach z systemem Android. Sys-
tem rejestruje i generuje raporty 
z zabiegów inseminacji wyko-
nanych przy użyciu nasienia od 
dowolnego dostawcy, automa-
tycznie wczytuje zabiegi do sys-
temu Symlek, tworzy programy 
synchronizacji rui, powiadamia 
za pomocą SMS o konieczności 
sprawdzenia cielności i działa-
niach, które należy wykonać wo-
bec danej krowy oraz o poszcze-
gólnych krokach programów 
synchronizacji rui. 

Probiotykiem w SARA
❚ Japońscy naukowcy zbadali efekt działania bakterii probiotycznych oraz 
poziom lotnych kwasów tłuszczowych na pH żwacza podczas subklinicznej 
kwasicy (SARA). Badania prowadzono na bydle rasy hf, u którego indukowa-
no podostrą kwasicę żwacza, a następnie przez 7 dni podczas porannego kar-
mienia podawano 20, 50 lub 100 g probiotyku. Grupa kontrolna nie otrzymy-
wała dodatku. Naukowcy odnotowali niższy poziom pH żwacza (średnio 5,2) 
w grupie kontrolnej, podczas gdy pH w grupach suplementowanych probio-
tykiem było wyższe między 2. a 7. dniem eksperymentu – powyżej 5,8. Pro-
biotyk nie wpływał na koncentrację lotnych kwasów tłuszczowych, jednakże 
grupa, która go otrzymywała miała ostatniego, 7. dnia doświadczenia niższy 
poziom kwasu mlekowego oraz nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych. 
Wyniki te sugerują, że podawanie probiotyku przez 7 dni może pomóc obni-
żyć pH żwacza i zmniejszyć ryzyko wystąpienia SARA.
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Bardzo droga korekcja
❚ Czy umiejętnie przepro-
wadzona korekcja racic 
może zaszkodzić krowom? 
Okazuje się, że tak i to 
bardzo – twierdzi lek. wet. 
Janusz Leśniak. Jako przy-
kład podaje ostatni przy-
padek z terenu. 

– Zostałem poproszony 
przez kolegę, który opie-
kuje się stadem liczącym 
ponad 100 sztuk o pomoc 
w zdiagnozowaniu pro-
blemu. W dwa tygodnie 
po prawidłowo przepro-
wadzonej korekcji racic, 
krowy zaczęły chorować. 
Hodowca zgłosił biegun-
ki, przy czym problem 
dotyczył tylko krów doj-
nych. Biegunki udało się 
opanować, ale wkrótce po-
tem nastąpiła seria ronień 

w 6.–7.–8. miesiącu ciąży 
u 7–8 % stada. Z wywiadu 
wynikało, że na dwa tygo-
dnie przed wystąpieniem 
biegunki w stadzie prze-
prowadzono korekcję racic. 
Wykonała ją ta sama eki-
pa co zawsze. Na nią więc 
padło podejrzenie. Jak się 
potem okazało – jak naj-
bardziej słuszne – ten sam 
problem miały stada korzy-
stające z usług tej firmy. 

– Pobraliśmy do badań 
krew od sztuk, które poro-
niły. Wyniki tylko potwier-
dziły wstępną diagnozę, że 
sprawcą zamieszania jest 
wirus BVD. Ponieważ od 
zakażenia minął już po-
nad miesiąc, krowy zdąży-
ły wytworzyć przeciwciała 
i widać to było w wynikach 
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wszystkich sztuk przeciw-
ko BVD (raz w roku szcze-
pionką żywą) i IBR, który 
w ostatnim czasie został 
zaniedbany, bo nic się nie 
działo (wcześniej hodowca 
szczepił). Odkryliśmy też 
pojedyncze sztuki zarażone 
Neospora caninum. Obecnie 
lekarz weterynarii prowa-
dzący stado wraz z hodow-
cą opracowują dalszą strate-
gię postępowania.

– wyjaśnia Janusz Leśnik. 
I dodaje – w oborach Lu-
belszczyzny choroby zakaź-
ne to coraz poważniejszy 
problem. I to wcale nie ze 
względu na przemieszcze-
nia w stadzie, bo nasi ho-
dowcy raczej rzadko kupują 
zwierzęta z zewnątrz, ale 
z powodów niedociągnięć 
w bioasekuracji. Wpusz-
czając „obcego” (korektora, 
lekarza, inseminatora, do-
stawcę pasz) zawsze należy 
pamiętać, że jest on poten-
cjalnym wektorem przeno-
szenia chorób – apeluje le-
karz. W pechowym stadzie 
hodowca zdecydował o ko-
nieczności określenia statu-
su immunologicznego. 

– Wprowadziliśmy obo-
wiązkowe szczepienie 
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