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Co oznacza że krowa jest kulawa?
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Kulawizny
• Występowanie: 25% (4-55%)
• W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową
• 88% racice, 12% nogi
• 86% kończyny zadnie, 12% kończyny piersiowe
• 85% zewnętrzna racica
• Największe natężenie wystąpienia ok. 8 tyg. po ocieleniu

3



Koszty zaburzeń funkcji ruchu krów mlecznych

• Pogorszenie wydajności mlecznej krów: 1-20% w zależności 
od natężenia problemu. 
• Koszty obsługi i dodatkowych zabiegów
• Pogorszony dobrostan
• Koszty zutylizowanego mleka podczas terapii 

antybiotykowych
• Pogorszona płodność: o 14 dni (0-40) zwiększony okres 

usługi.
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Dysfunkcje układu lokomotorycznego krów mlecznych
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Koszty różnych zaburzeń funkcji ruchu krów mlecznych

• Strata: 8-13 zł/każdy dzień w którym krowa kuleje
• Suma kosztów pośrednich i bezpośrednich na szt./rok: 250 euro/szt.
• Cha i wsp. (2010), wykazali, że średnie straty finansowe dla chorób racic 

wyniosły: 216$ dla wrzodów podeszwy, 132$ dla zapalenia palców, a dla 
zanokcicy 120$. 
• Głównym czynnikiem kosztów generowanym przez wrzód podeszwy był 

spadek wydajności mlecznej o 38 proc., przy zapaleniu skóry palca były 
to koszty związane z nakładem na leczenie (42 proc.), przy zanokcicy 
największe straty finansowe powodowała obniżona zdolność rozrodcza 
(50 proc.).
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Koszty różnych zaburzeń funkcji ruchu krów mlecznych
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Spadek wyajności Obniżona płodność Koszt leczenia
Wrzód podeszwy 82,97 71,84 61,25
Zapalenie skóry palca 35,41 41,37 56,18
Zanokcica 33,54 54,16 33,00

Rodzaj choroby
Koszt na przypadek [US$]
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Zapalenie skóry palca 35,41 41,37 56,18
Zanokcica 33,54 54,16 33,00
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Przyczyny eliminacji ze stada       w pierwszych 3 
laktacjach
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Struktura chorób racic
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Budowa i funkcje racicy krowy
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Wymiary i kąty racicy
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Budowa rogu racicowego

17



Przerośnięta racica
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Biomechanika obciążenia racic
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Która krowa jest kulawa?
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Ocena lokomocji krów - LCS
• Ocena w skali 5-punktowej na podstawie obserwacji krów 

stojących oraz w ruchu
• Pozwala zidentyfikować krowy kulawe
• Powinna być dokonywana na płaskim podłożu, wolnym od 

przeszkód
• Krowy powinny poruszać się w normalnym tempie
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LCS 1- Postawa normalna
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Krowa stojąc i poruszając się ma długą i prostą linię grzbietową. 
Chód jest prawidłowy. 



LCS 2- Średnia kulawizna 
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Krowa stojąc w miejscu ma prosty grzbiet ale w momencie 
poruszania się grzbiet lekko wygina się w łuk. Podkliniczna forma 
kulawizny. 



LCS 3- Umiarkowana kulawizna 
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Zauważalne wygięcie grzbietu w trakcie stania i poruszania się 
zwierzęcia. Krowa poruszając się wykonuje krótkie kroki jedną lub 
kilkoma kończynami. Podkliniczna forma kulawizny



LCS 4- Kulawizna
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Wygięcie grzbietu jest zawsze widoczne. Poruszając się krowa 
odciąża jedną lub kilka chorych nóg.
Kliniczna forma kulawizny 



LCS 5- Ciężka kulawizna 
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Silne wygięcie grzbietu w trakcie stania, jak i poruszania się. 
Krowa niechętnie się porusza/wstaje i prawie całkowicie odciąża 
chorą kończynę. Kliniczna forma kulawizny 



LCS – Interpretacja wyników
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LCS Cel [% stada]

1 75

2 15

3 9

4 0,5

5 0,5
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Czynniki kształtujące lokomocję krów
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genetyka środowisko

Pielęgnacja



Praca hodowlana

• 10-20%  - wpływ genotypu na układ lokomotoryczny krowy
• Dodatnia korelacja między wydajnością mleczną a częstością kulawizn
• Długoterminowa i konsekwentna selekcja genetyczna cech pokrojowych 

bezpośrednio i pośrednio związanych ze zdrowotnością aparatu 
ruchowego krów może przynieść wymierne efekty.
•  Należy zwrócić uwagę, że odziedziczalność na cechy budowy nóg jest 

zazwyczaj większa niż odziedziczalność na samo wystąpienie schorzeń 
racic i nóg. 
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Genetyczne uwarunkowania kulawizn

• W badaniach naukowych potwierdzono wystąpienie korelacji genetycznych pomiędzy 
ochwatem, a liniowymi cechami budowy nóg. Buhaje, które mają mniej córek 
dotkniętych chorobami racic, przekazują dziedzicznie: skłonność do bardziej 
spionizowanych i równolegle ustawionych nóg tylnych i wyraźnie zaznaczonych, 
suchych stawów skokowych.
• W głównych wytycznych Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Zwierząt (ICAR) 

istnieją 23 główne cechy liniowe pokroju, z czego pięć z nich odnosi się bezpośrednio 
do budowy nóg i racic. Oczywiście  każde z państw może w swojej pracy hodowlanej 
uwzględnić inne cechy, w tym również te dotyczące nóg i racic. Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka w swoim systemie oceny wymienia, aż 24 cechy 
liniowe dla bydła w typie użytkowym mlecznym, z czego cztery odnoszą się do kończyn 
i racic. Są to: postawa nóg tylnych – widok z boku, kąt racicy, postawa nóg tylnych – 
widok z tyłu oraz lokomocja 
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Cechy liniowe
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Cechy liniowe
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Warunki środowiskowe
• Wygodne stanowiska
• Rodzaj posadzki
• Żywienie
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50-60 cm 
przestrzeni na 

głowę

Stanowisko
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Wskaźnik zbyt krótkiego stanowiska
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< 5% brak!!!
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Porównanie sposobu zapierania się krowy podczas wstawania na materacu i 
głębokim piasku
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Posadzki w korytarzach przepędowych
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Żywienie

• Struktura paszy
• Kwasice
• Żywienie mineralno-witaminowe
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sito Rozmiar
sita (cale)

Rozmiar
cząstek (cale)

TMR
zalecane wartości (%)

górne 0,75 >0,75  2-8

średnie 0,31 0,31-0,75 30-50

dolne 0,05 0,07-0,31 30-50

taca    <0,07 <20



Minerały i witaminy
• Badania wskazują, że najbardziej kluczowe dla produkcji keratyny są: wapń, 

siarka, miedź, cynk i witamina A i biotyna. 
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Korekcja racic
• Korekcja racic powinna być standardowo wykonywana w stadzie 1-2 razy 

w roku.
•  Dodatkowe zabiegi należy przeprowadzać na bieżąco w zależności od 

potrzeb, na podstawie prowadzonego monitoringu stada. 
• Częstotliwość wykonywania korekcji w stadzie powinna rosnąć 

proporcjonalnie do powiększania się odsetka zwierząt wykazujących 
problemy z lokomocją. 
• Pierwszą kontrolę racic u jałówek powinniśmy dokonać  już w 12.-16. 

miesiącu ich życia.
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Poskromy
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• Krok 1. Przywrócenie właściwej długości palca racicy 
• Krok 2. Ustalenie grubości podeszwy racicy 
• Krok 3. Ustalenie wysokości piętki racicy.
• Krok 4. Wykonanie zagłębień w podeszwie obu palców racic 
• Krok 5. Odciążanie chorego palca racicy – opcjonalnie, jeśli zachodzi 

taka potrzeba
• Krok 6. Usunięcie luźnych części rogu i likwidacja ostrych fałdów w 

okolicach podstawy palca oraz korekcja raciczek.
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Wyrównanie długości obu racic
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Miejsce wycięcia zagłębień w podeszwie racicy
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Miejsce wycięcia zagłębień w podeszwie racicy
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Korekcja racic
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Korekcja racic
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Korekcja racic
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Korekcja chorego palca racicy
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Digital Dermatitis



Digital Dermatitis



Zgnilizna racic
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Nadżerki opuszki racic
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Pielęgnacja racic

• Jak to zorganizować?
• Jak często?
• Co użyć?

• Formalina
• Siarczan miedzi
• IV rzędowe sole amonowe
• Wapno palone gaszone
• inne
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Opatrunki
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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