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rozrachunku na opłacalność pro-
wadzonej hodowli. Cechy nisko 
odziedziczalne, dzięki genomo-
wej ocenie wartości hodowla-
nej młodej generacji buhajów, 
można skutecznie doskona-
lić na drodze selekcji i doboru 
(więcej na ten temat w artkule 
na str. 8 „Przewodnika Hodow-
cy”). Świadomość tego nakazu-
je, by kierować się w wyborze 
buhajów również informacjami 
o cechach funkcjonalnych, dzię-
ki czemu nasze stada krów będą 
produkować dużo mleka nie tyl-
ko w jednej laktacji, ale i w kolej-
nych, czyniąc hodowlę rentowną. 
W realizacji tego celu może być 
pomocny buhaj Risk gPF 151 

(o. Salavtore). Jego osiągi dla 
cech funkcjonalnych są imponu-
jące: wartość hodowlana dla 
komórek somatycznych 116, 
podindeks płodności 126, 
a wartość hodowlana dla dłu-
gowieczności 150, przy wyso-
kiej produkcji mleka.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą 60 buhajów przy-
gotowaną na sezon 2019.2 na na-
szej stronie internetowej www.
wchirz.pl oraz na naszym fanpa-
ge na Facebooku. Z pewnością 
każdy hodowca znajdzie odpo-
wiedniego rozpłodnika dla swo-
ich krów!

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZDANKO WANILA o. CYRANO, gPF148 

Gdy brak beta-karotenu...
Sposoby żywienia bydła i technologie przy-

gotowania pasz dla krów mlecznych uległy du-
żym zmianom. Globalnie zmniejszył się udział 
zielonek w żywieniu przeżuwaczy. Dla stabili-
zacji procesów trawiennych przebiegających 
w żwaczu, zbierane z pola rośliny przezna-
czone na pasze objętościowe, poddawane są 
procesom zakiszania lub suszenia. Konserwa-
cja pasz na zimę jest także niezbędna w na-
szym klimacie. Procesy te prowadzą jednak 
do obniżenia zawartości niektórych cennych 
składników w paszach. Dobrze widać to na 
przykładzie zawartości beta-karotenu w jed-
nostce suchej masy (kg s.m.) trawy i pasz z niej 
wyprodukowanych:

 ● młoda trawa od 180 do 250 mg,
 ● kiszonka z trawy od 6 do 60 mg,
 ● siano od 2 do 30 mg.

W kilogramie suchej masy kiszonki z kuku-
rydzy jest zwykle od 1 do 10 mg beta-karo-
tenu (bardzo mało!). Trudno za pomocą tej 
kiszonki uzupełnić jego niedobory w dawce 
pokarmowej.

Beta-karoten jest związkiem, który należy 
do grupy karotenoidów, występuje w żółtych, 
pomarańczowych i czerwonych barwnikach 
roślinnych i jest prowitaminą, to znaczy, że 
w organizmie zwierzęcia zostaje przekształ-
cony w aktywną formę witaminy A.

Największe zapotrzebowanie na beta-karo-
ten u krów występuje w okresach: wchodzenia 
w ruję, w pierwszej fazie ciąży oraz szczegól-
nie, na krótko przed porodem. Na 2–3 tygo-
dnie przed porodem na skutek magazynowa-
nia beta-karotenu w tworzącej się siarze, spa-
da jego poziom w surowicy krwi matki.

W przypadkach niedoboru beta-karotenu, 
u krów występują zaburzenia w procesach 
rozrodczych:

 ● ruje są ciche, trudno zauważalne,
 ● cykle płciowe są nieregularne,
 ● pęcherzyki jajnikowe dojrzewają 
z opóźnieniem,

 ● opóźnia się owulacja,
 ● tworzą się cysty jajnikowe 
(szczególnie u jałówek),

 ● poziom progesteronu jest niski 
(duża ilość beta-karotenu występuje 
w ciałku żółtym),

 ● bardzo często dochodzi do wczesnego 
zamierania zarodków lub ronień,

 ● częstsze stany zapalenia macicy 
po porodzie,

 ● mniejsza odporność nowo urodzonych 
cieląt.
Warto sprawdzać poziom beta-karotenu 

w surowicy krwi swoich krów by w przypadku 
niedoborów uzupełnić jego zawartość w daw-
ce pokarmowej. Do codziennego żywienia 
można wprowadzić do 5 kg marchwi (staran-
nie oczyszczonej) – marchew zawiera około 
600 mg beta-karotenu w 1 kg suchej masy! 
Często stosowane są specjalne dodatki pasz-
owe. Beta-karoten podany tą drogą wiąże się 
z lipoproteinami i w tej postaci jest transpor-
towany do tkanek i narządów wewnętrznych.

W ostateczności stosowane w oborach są 
witamina A lub beta-karoten w formie iniekcji.

Krzysztof Grobelny
Filia Gostyń,WCHiRZ


