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PROJEKT CIELAKI
Nowe życie cielęcia rozpoczyna się porodem. Bezpośrednio po porodzie należy odciąć pępowinę
pozostawiając 3 – 4 cm, a następnie ją zdezynfekować (1% – 3% roztwór pioktaniny). W ten sposób
zamykamy „wrota” ekspansji patogenów tą drogą.

Jak będzie się rozwijało nowonarodzone cielę, jaką będzie stanowiło dla nas wartość jako zwierzę dorosłe zależy od jego potencjału genetycznego i w przynajmniej 50% od hodowców.
Szczególnie odchów jałówek bydła mlecznego jest etapem w życiu zwierzęcia, który determinuje
całą jego karierę produkcyjną. W pierwszych kilku miesiącach życia następują procesy rozwojowe,
które mają charakter zdarzeń jednorazowych. Są unikalne i nie da się ich drugi raz powtórzyć czy
naprawić. Szacuje się, że z powodu błędów popełnionych w tym okresie można stracić w przyszłości
do 20% potencjału produkcyjnego zwierzęcia.
Okres młodzieńczy kończy się w dniu pierwszego wycielenia się jałówki. W Polsce wg danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jałówki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej mają wiek
pierwszego wycielenia (WPW) w 822 dniu czyli w 27 miesiącu życia.
Jest to wartość odległa od potencjału tej rasy. Współczesny holsztynfryz jest przygotowany do
pierwszego wycielenia już w wieku 22 – 23 miesięcy pod warunkiem, że przed porodem ma masę
ciała 670 – 700 kg i mierzy w kłębie nie mniej niż 137 cm. Wiek, w którym jałówka cieli się pierwszy
raz jest silnie skorelowany z wydajnością życiową i długością jej użytkowania.
Obserwacje z 2013 roku wskazują, że jałówki z WPW do 23 miesięcy wyprodukowały w swoim życiu niemal 5000 kg mleka więcej w porównaniu z tymi z WPW 24 – 25 miesięcy. Stąd tak wielkie
znaczenie dla przyszłości stada ma precyzja zootechnicznych poczynań hodowcy wobec cieliczek.
Efekty odchowu jałówek są/powinny być odpowiedzią na założenia, które sam stawia sobie hodowca.
Jeśli celem jest WPW 780 dni, to wszystkie procedury odchowu winny być temu podporządkowane.

PAMIĘTAJ:
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odchów jałówek jest programowaniem przyszłej kariery mlecznej krowy

OKRES SIAROWY
Matka natura tak zbudowała organizm ssaków, że ciężarna samica nie może przekazać swojemu,
jeszcze nienarodzonemu, potomkowi systemu obronnego w jaki jest sama wyposażona. Płód połączony jest z matką łożyskiem, które nie transportuje do niego ciał odpornościowych.
Dlatego we współczesnej fermie krów mlecznych obowiązek zaopatrzenia cielęcia
w przeciwciała spoczywa na hodowcy przez pojenie noworodka siarą.
Jakość pozyskanej siary oraz jej ilość podana cielęciu w pierwszych 2 – 3 godzinach to
elementy, które decydują o przeżyciu noworodka, tempie jego rozwoju oraz poziomie
wydajności w dorosłym życiu.
Noworodek ras krów mlecznych rodzi się z niewielkim zapasem energii. Poziom zgromadzonego w jego ciele zapasu energii w formie glikogenu (180 – 200 g) i tłuszczu (3%
masy ciała) wystarcza zaledwie na przeżycie 18 godzin.
Siara jest unikalną wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków. Zaczyna być produkowana
i gromadzona już przed porodem.
Jej wyjątkowa wartość wynika nie tyle z dużo wyższej w stosunku do mleka gęstości
(zawartość białka, tłuszczu), ale przede wszystkim z zawartości przeciwciał.
Najprostszym sposobem określenia jakości pozyskanej siary jest zmierzenie jej gęstości.
Gęstość z kolei związana jest z zwartością przeciwciał klasy IgG.
Instrumentem służącym do pomiaru gęstości siary jest siaromierz. Jego skala posiada trzy kolory:


czerwony – wskazanie siaromierza oznacza, że siara zawiera poniżej 22 mg/ml przeciwciał; klasyfikowana jest jako siara zła, nie nadająca się do podawania cielętom



żółty – wskazanie siaromierza oznacza, że siara zawiera powyżej 22 mg/ml przeciwciał ale poniżej
50 mg/ml; klasyfikowana jest jako siara średnia, warunkowo nadająca się do podawania cielętom



zielony – wskazanie siaromierza oznacza, że siara zawiera powyżej 50 mg/ml przeciwciał; klasyfikowana jest jako siara bardzo dobra, nadająca się do podawania cielętom oraz do zamrażania.

Zwartość przeciwciał w siarze zmienia się wraz z upływającym czasem. W szóstym, siódmym dniu
po porodzie wymię krowy produkuje już typowe mleko.
Poniżej prezentowana jest średnia zawartość komponentów w siarze i mleku.
Składnik

Pierwsza siara

Pełne mleko

Sucha masa (%)

24,0

12,8

Białko (%)

14,0

3,2

Tłuszcz (%)

7,0

4,0

Laktoza (%)

2,2

4,9

Składniki mineralne (%)

1,1

0,7

IgG (mg/ml)

50

0,6

Przeciwciała po wypiciu przez cielę siary są pierwszą tarczą obronną dla patogenów naturalnie bytujących w środowisku zwierząt.
Pogarszająca się wartość siary wraz z upływem czasu od porodu jest czynnikiem nakazującym podanie noworodkowi jej pierwszej porcji jak najszybciej po porodzie.
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Drugim czynnikiem, na który negatywny wpływ ma czas, jest budowa anatomiczna jelita cienkiego
nowonarodzonego cielęcia.
Immunoglobuliny wchłaniane są ze światła jelita do krwioobiegu w całości. Nie podlegają żadnym
procesom trawiennym. Transfer ten odbywa się przez odpowiednie „pory” w jelicie. Są to wyspecjalizowane komórki nabłonka jelita. Stanowią około 2% powierzchni całego jelita i zanikają wraz
z upływem czasu.
W 12 godzinie po porodzie ich ilość spada już o połowę, a po dobie stanowi zaledwie 10% wartości
z chwili porodu, zatem możliwości wchłaniania gwałtownie się obniżają.
Na ilość wchłanianych przeciwciał istotny wpływ ma stan higieniczny siary.
Wzrost ilości bakterii w siarze powoduje, że efektywność wchłaniania przeciwciał z przewodu pokarmowego znacznie się obniża. Rekomendowane są następujące drogi postępowania z siarą:


pojenie cieląt bezpośrednio po wydojeniu siary



bakterią, która jest główną przyczyną biegunek u cieląt jest Escherichia coli. Jeśli zatem siara ma
być przetrzymywana przez 2 – 4 dni to powinna być schłodzona do temperatury 4° Celsjusza
(oczywiście w czystych pojemnikach) lub



pasteryzowana – podgrzanie do temp. 60°Celsjusza przez 45 – 60 minut.

PAMIĘTAJ:


siara jest pierwszym pokarmem cielęcia umożliwiającym jego przeżycie



siara stanowi pierwszą barierę ochronną dla cielęcia

Wartość siary zależy od wielu czynników. Zależy, między innymi od:
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Gęstości pierwszej siary – gęstość pierwszych kilku litrów siary jest identyczna. Od około ósmego litra gęstość ta zaczyna się obniżać. Stąd zalecane jest pozyskanie pierwszych kilku litrów dla
noworodków, a następnie kontynuowanie doju.



Wieku zwierzęcia – gęstość siary jest parametrem niezmiernie istotnym i mierzalnym. Istotna
jest także swoistość siary w stosunku do środowiska w jakim bytują zwierzęta. Krowa w trzeciej,
czwartej laktacji z racji swojego wieku miała kontakt ze znacznie większą ilością patogenów,
na które jej system immunologiczny wytworzył przeciwciała. Stąd siara od krów starszych ma
zwykle szersze spektrum działania. Dlatego w przypadku tworzenia tzw. banku siary, do mrożenia
powinno się przeznaczać siarę o bardzo dobrej jakości i od krów starszych.



Temperatury otoczenia – krowy, które cielą się w czasie upałów produkują siarę o znacznie
mniejszej gęstości w stosunku do tych cielących się w komforcie termicznym.



Żywienia krów w okresie pełnego zasuszenia oraz okresu 2 – 3 tygodni poprzedzających poród.



Rasy – powszechnie uważa się, że samice rasy HF produkują siarę o najsłabszej jakości spośród
ras mlecznych. Za najwartościowszą siarę uznaje się tę produkowaną przez rasy Jersey i Brown
Swissa. Niemniej obserwacje wielu hodowców potwierdzają, że prawidłowo żywione krowy rasy
HF również produkują doskonałą siarę.



Indywidualnych cech poszczególnych samic.

Są trzy sposoby pobrania siary przez cielę:
1. cielę pozostaje z matką i samo ssie siarę – ta metoda nie powinna być polecana. Zaledwie 15%
wypija jej właściwą ilość w pierwszej godzinie. Wynika to z kilku powodów:


witalności cieląt – nie wszystkie cielęta wstają po porodzie i zaczynają pić siarę



pozycji krowy – nie wszystkie krowy stoją po porodzie



charakteru krowy – nie wszystkie krowy dopuszczają cielę do ssania (szczególnie
jałówki cielne)

2. cielę pije siarę z butelki ze smoczkiem – najwłaściwszy sposób
3. cielę otrzymuje siarę sondą – sposób do zaakceptowania w przypadku cieląt słabych, leżących
bądź bez odruchu ssania.
Siara w przypadku odpajania sondą trafia do jelita około 3 – 4 godziny później w stosunku do pojenia
smoczkiem. W obu przypadkach sprzęt stosowany do pojenia musi być zawsze bezwzględnie czysty.
Pierwsza siara powinna być podana w pierwszych godzinach życia (najlepiej w pierwszej, drugiej)
z powodu opisywanych powyżej zmian jej gęstości, jak i możliwości wchłaniania przez noworodka.
Ilość zaoferowanej cielęciu siary zależy przede wszystkim od gęstości siary.
Cielę dobrze zaopatrzone w przeciwciała to zwierzę, u którego w 1 litrze surowicy krwi będzie nie
mniej niż 10 g przeciwciał klasy IgG. Śmiertelność cieląt do ukończenia drugiego miesiąca jest dwukrotnie wyższa u tych, które nie spełniają tego wymogu. Za idealną uznajemy sytuację gdy przynajmniej 80% cieląt ma 15 g przeciwciał klasy IgG/l surowicy.
Instrumentem umożliwiającym kontrolę jakości
odpojenia cielęcia jest refraktometr. W drugiej dobie po porodzie pobiera
się krew i po wytrąceniu
surowicy określa się refraktometrem zawartość
w niej białka, którego ilość
skorelowana jest z zawartością przeciwciał. Ilość
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białka powinna być nie mniejsza niż 50 g w litrze surowicy. Bardzo dokładnie należy przyjrzeć się
cielętom ze wskazaniem powyżej 70 g/l. Może być to sygnał odwodniania się noworodka.

PAMIĘTAJ:


siaromierz powinien znajdować się w każdej oborze – pozwoli określić jakość siary



refraktometr jest instrumentem pozwalającym określić jakość odpojenia cieląt siarą

Wobec małej powszechności używania siaromierza i refraktometru za właściwą ilość pierwszej siary
podanej noworodkowi uznajemy ilość 4 litrów w 3 – 4 porcjach. Objętość ta jest gwarantem nabrania
przez cielę wystarczającej odporności biernej. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie ma gwarancji podania w/w ilości siary podzielonej na 3 – 4 porcje, zdecydowanie należy używać sondy.
Rynek paszowy oferuje preparaty-zamienniki siary czy suszoną siarę, które zalecane są do użycia
w sytuacji braku siary matczynej. Przyswajanie z nich IgG jest jednak ograniczone i wMikroskopijne
przypadku
zamienników stanowi około 50% możliwości jakie daje siara naturalna. Dobrym rozwiązaniem
jest
brodawki żwaczowe
podanie cielętom po porodzie pasty probiotycznej. Pasty takie mogą zawierać bakterie kwasu mlekowego, suszoną siarę, IgG, witaminy i minerały.
Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie w gospodarstwie zamrożonej siary. Ważne jest, aby jej
nie rozmrażać w temperaturze przekraczającej 40° Celsjusza. Przeciwciała są białkami i w wyższej
temperaturze ulegają zniszczeniu.
Okres siarowy kończy się 5 – 7 dni po porodzie.

PAMIĘTAJ:


siarę podajemy jak najszybciej po porodzie



wypite przez cielę 4 litry siary w pierwszych 2 godzinach życia gwarantuje
skuteczną obronę przed patogenami



dobrą praktyką zootechniczną jest posiadanie własnego banku mrożonej
siary
Rozwinięte
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brodawki
żwaczowe
zawsze ilość dostarczonej cielęciu siary w pierwszej godzinie życia jest
ważniejsza
od sposobu w jaki została podana

OKRES KARMIENIA PASZĄ PŁYNNĄ
Jest to okres najbardziej intensywnego wzrostu i rozwoju w życiu cielęcia. Okres ten trwa zwykle
do około 60 – 70 dnia życia i w znacznej mierze decyduje o przyszłej karierze produkcyjnej krowy.
Należy uznać, że podwojenie masy urodzeniowej cieliczki w 60 dniu życia jest gwarantem dobrze
prowadzonego tego okresu. Średnie dobowe przyrosty masy ciała w tym okresie są ściśle związane
z przyszłą wydajnością. Jeden gram większego dobowego przyrostu skutkuje 4 – 5 litrami mleka
więcej w pierwszej laktacji.

PAMIĘTAJ:


cieliczka przyrastająca 100 gram dziennie więcej od swojej „koleżanki”,
przewyższy jej wydajność w pierwszej laktacji o 400 – 500 kg!



okresowa kontrola przyrostu cieliczek jest inwestycją w przyszłość

Kontrola masy ciała taśmą zootechniczną.
Jest ona dostępna w większości sklepów z wyposażeniem dla zwierząt.
Największy wzrost masy organów decydujących o wydolności organizmu: serca, nerek, płuc czy wątroby, ma miejsce w pierwszych dwóch miesiącach życia. Jest to wzrost kilkakrotnie większy w porównaniu ze wzrostem tych organów w pozostałym okresie życia.

Tempo wzrostu w pierwszych dwóch miesiącach życia „programuje” także budowę jakościową wymienia. Decyduje o ilości komórek mlekotwórczych oraz ich aktywności. W tym czasie zmianie ulec
powinny także proporcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
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Procentowy udział poszczególnych części żołądka
Żwacz

Czepiec

Księgi

Trawieniec

Noworodek

25

5

10

60

3 – 4 miesiące

65

5

10

20

Dojrzały

80

5

7–8

7–8

Szybki rozwój żwacza znacznie poprawia jakość rozwoju cielęcia i obniża koszt odchowu.

PAMIĘTAJ:


pierwszych 60 dni życia cielęcia nie da się już nigdy powtórzyć

Ten okres życia realizowany może być dwoma drogami żywieniowymi. Pierwsza to karmienie mlekiem pełnym bądź preparatami mlekozastępczymi (PMZ), paszą typu CJ oraz sianem.
Druga, zdecydowanie efektywniejsza, to karmienie mlekiem pełnym bądź preparatami mlekozastępczymi, paszą starterową i bez dostępu do siana.
Niniejsze opracowanie poświęcone będzie drugiej drodze.
Wybór pomiędzy preparatem mlekozastępczym, a mlekiem jest zawsze decyzją hodowcy.
Każda z tych pasz ma swoje właściwości. Kwestia kosztu powinna mieć najmniejsze znaczenie. Priorytetem wobec przytoczonych powyżej zależności jest jakość paszy płynnej.
Preparat mlekozastępczy ma zawsze stały skład, jest łatwy do przygotowania i może być stosowany
w automatach tzw. „wypajalnikach”. Zwykle zawiera on w 1 kg proszku: 18 – 23% białka i 12 – 18%
tłuszczu.
Ważniejszy jednak od zawartości białka jest skład aminokwasowy. Związany jest on ze źródłem białek z których złożony jest preparat.
Poziom aminokwasów w różnych komponentach preparatu
mlekozastępczego – % udział w 100 g białka ogólnego
Koncentrat
białkowy na bazie
serwatki

Sojowy
koncentrat
białkowy

Modyfikowane
białko pszenicy

Lizyna

9,1

6,3

1,6

Metionina z cystyną

4,4

2,8

4,3

Treonina

7,3

4,1

2,6

Aminokwas

PAMIĘTAJ:
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w preparatach mlekozastępczych istotniejszy od zawartości białka ogólnego
jest skład aminokwasowy

Mleko krowie ma następujący skład:


białko: 3,2 – 3,6%



tłuszcz: 3,6 – 4,2%



laktoza: 4,8 – 5,1%



wapń: 1,1 g



fosfor: 0,95 g



potas: 1,4 g



sód: 0,5 g



magnez – 0,12 g.

Mleko poza białkiem, tłuszczem, laktozą, składnikami mineralnymi i witaminami zawiera również
bioaktywne peptydy.

PAMIĘTAJ:


bioaktywnych peptydów nie znajdziesz w żadnym powszechnie dostępnym
preparacie mlekozastępczym

Znane jest zdanie prof. Harriette Chick: „Z rzeczy, które posiadamy, mleko stanowi najbardziej doskonały i najpełniejszy produkt spożywczy i żaden inny pokarm nie może być użyty jako jego
substytut.”
Bioaktywne peptydy to m. in.: insulina, somatotropina, tyroksyna, kalcytonina, prolaktyna, EGF.
Ich rola jest rozległa i m. in.:


stymulują rozwój układu wydzielniczego żołądka i jelit



stymulują rozwój jelitowego układu nerwowego



wpływają na rozwój mózgu.

Ilość podawanej paszy płynnej nie powinna docelowo przekraczać 8 – 10 litrów dziennie. W tej objętości powinno znaleźć się 900 – 1000 gram proszku PMZ. Wyższe dawki ograniczają pobranie pasz
stałych, których rola będzie omówiona nieco później.
Dla cieląt do 30 dnia w preparatach nie powinno być więcej niż 0,15% włókna, a udział mleka w proszku powinien stanowić nie mniej niż 20%.
W pierwszym miesiącu życia ponad 50% przyrostu masy ciała cielęcia wynika z pobierania paszy płynnej, później wzrasta znaczenie paszy starterowej.

PAMIĘTAJ:


mleko bądź pójło mleczne podawane do woli ograniczy pobieranie paszy
starterowej

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
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Możliwe jest kilka scenariuszy podawania pasz płynnych:
1. Mleko pełne – po siarze aż do odsadzenia.
2. Preparat mlekozastępczy – po siarze aż do odsadzenia.
3. Mleko pełne – po siarze do 30 dnia życia, a następnie preparat mlekozastępczy aż do odsadzenia
4. Mieszanka mleka pełnego i preparatu mlekozastępczego w następujących proporcjach:


mleko – 8 litrów;



woda – 4 litry;



PMZ – 1 kg;

w ten sposób otrzymuje się niecałe 13 litów pójła.
Uzupełnieniem paszy płynnej jest pasza treściwa.
Rynek paszowy oferuje wiele rodzajów pasz stałych dla cieląt. Są to min. mieszanki granulatów z ziarnami (zdjęcie po lewej stronie) czy pasze typu musli (zdjęcie po prawej stronie).

Pasza ta musi być zawsze świeża i dostępna dla cielęcia bez żadnych ograniczeń. Dodatkowo cielęta
muszą mieć stały dostęp do świeżej wody.
Ostatni odcinek przełyku cielęcia przechodzi w tzw. rynienkę przełykową, która kończy się na księgach. Zawarte w paszach płynnych białka są czynnikami zamykającymi rynienkę tworząc rurę do
picia. W związku z tym podczas picia mleka bądź PMZ rynienka ta pozostaje zamknięta i cały płyn
płynie do ksiąg z pominięciem budującego się żwacza i czepca.
Podczas picia wody rynienka pozostaje otwarta i woda dostaje się do rozwijającego się żwaczoczepca, gdzie znajduje się pobrana pasza treściwa.
Rozwój brodawek żwaczowych jest warunkiem koniecznym do szybkiego przekształcenia się cielaka
do w pełni rozwiniętego przeżuwacza.
Błona śluzowa żwacza u noworodka jest zupełnie gładka, pozbawiona jakichkolwiek struktur. Budowanie brodawek jest reakcją błony śluzowej ściany żwacza na chemiczne drażnienie kwasami:
propionowym i masłowym. Powstają one w procesie fermentacji paszy treściwej znajdującej się
w budującym się żwaczoczepcu.
Proces fermentacji wymaga wody. Stąd też wymagany jest dla cieląt stały do niej dostęp.
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Siano, zwłaszcza dobrej jakości jest chętnie pobierane przez cielęta. Niestety ogranicza ono jedzenie
paszy treściwej. Siano zawiera znaczną ilość włókna, które fermentuje do kwasu octowego, który nie
stymuluje rozwoju żwaczoczepca. Jest to powód, dla którego cielętom nie podajemy siana do końca
okresu mlecznego.
Niemniej w sytuacji braku dostępu do siana cielęta od pewnego wieku mają skłonność do jedzenia
ściółki. Stąd niektórzy producenci wzbogacają swoje musli w cięte na krótkie (1 – 3 cm) odcinki
siana lub/i słomy co znacznie ogranicza spożywanie niehigienicznej ściółki spod siebie.
Skład paszy starterowej jest zwykle bardzo złożony i w jej skład mogą wchodzić:


nasiona soi estraktowane i tostowane



płatki jęczmienne



płatki kukurydziane



suszone wysłodki buraczane



tostowane ziarno kukurydzy i pszenicy



susz z lucerny



siemię lniane



melasa z trzciny cukrowej



lucerna granulowana



olej sojowy



słodka serwatka w proszku



dodatki mineralnowitaminowe



cięte siano lub/i słoma.

Wartość takiej paszy powinna być następująca:


Energia – 1,7 – 1,8 Mcal



Białko ogólne – 17 – 19%



Włókno surowe – 6 – 8%.

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ I DONIESIEŃ ŚWIATOWYCH
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Dieta zawierająca tylko mleko i siano (Mikroskopijne brodawki żwaczowe)

Dieta zawierająca mleko, siano i dodatkowo ziarno zbóż (Rozwinięte brodawki żwaczowe)

PAMIĘTAJ:


pasza treściwa stymuluje rozwój przedżołądków



siano ogranicza rozwój przedżołądków



do rozwoju przedżołądków wymagana jest woda



mleko i PMZ to nie to samo co woda

O wyborze paszy starterowej dla cieląt powinny zdecydować same cielęta. Warto zakupić 4 różne
pasze stałe: A, B, C, D. Następnie paszę A i B wsypać do osobnych wiaderek, podać cielętom i obserwować, której będą więcej jadły. Potem należy zrobić to samo z paszą C i D. Zwycięskie pasze
z każdej podgrupy zmierzą się ze sobą w finale. Cielęta same wskażą, która pasza odpowiada im najbardziej. Zwykle będzie to ta pasza, której smak najbardziej będzie zbliżony do smaku paszy płynnej.

PAMIĘTAJ:
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cielęta lubią ciągłość smaku pobieranych pasz

WARUNKI UTRZYMANIA
Środowisko jakie stworzymy zwierzętom i to niezależnie od wieku musi być w zgodzie z pojęciem
dobrostanu. Muszą to być zatem warunki, w których zwierzęta będą wolne od bólu, cierpienia, głodu
czy pragnienia.
Cielęta po porodzie muszą zostać wysuszone. Pozostawienie cieląt mokrych powoduje bardzo szybkie wychłodzenie ich organizmów i redukuje przeżywalność.
Wycieranie cielęcia jest dodatkowo doskonałym masażem wspomagającym prace układu krwionośnego i oddechowego. Dobrą praktyką jest umieszczenia cielęcia po wytarciu pod źródłem ciepła
np. promiennikiem.
Po okresie siarowym cielę nie wymaga przebywania w ciepłym środowisku. Doskonale czują się
w ustawionych na zewnątrz indywidualnych budkach. Głównymi wrogami są wilgoć i przeciąg.
Cielęta do końca okresu karmienia paszą płynną mogą być utrzymywane w:


indywidualnych budkach z tworzywa sztucznego



indywidualnych budkach z desek



indywidualnych budkach z płyt np. OSB



indywidualnych kojcach w budynku



indywidualnych kojcach pod wiatą.

Indywidualne budki poza budynkiem

Indywidualne kojce w budynku

Kwestia materiału, z którego wykonany jest kojec czy budka oraz czy jest zainstalowany w budynku,
pod wiatą, czy jest to też budka wolnostojąca, nie jest dla zdrowia cielęcia pierwszoplanowa.

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ I DONIESIEŃ ŚWIATOWYCH
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O komforcie decydują:


właściwa wentylacja – taka, która dostarczy świeżego powietrza, usunie niepożądany kurz i zapach, zimą usunie nadmiar wilgoci a latem nadmiar ciepła



ochrona przed silnym wiatrem



wilgotność – w budynkach, w których utrzymywane są cielęta powinna mieścić się w zakresie
65 – 75%



temperatura – zakres, w którym cielęta czują się komfortowo jest stosunkowo dość szeroki:
8 – 26°C.

Nawet dużo niższe temperatury nie stanowią dla cieląt problemu. Należy jednak zapewnić im dietę
dostarczającą więcej energii i białka, ponieważ część paszy będzie zużyta na utrzymanie temperatury ciała. Wyższe temperatury (ponad 26°C) powodują przyspieszenie oddychania i obniżenie
pobrania paszy. Stąd należałby oferować cielętom w takich sytuacjach pasze o większej koncentracji
składników pokarmowych.
Temperatura odczuwana przez cielę nie jest tożsama ze wskazaniem termometru. Na temperaturę
odczuwalną wpływ ma wilgotność, ruch powietrza, ekspozycja na słońce, pokrywa sierści, jakość
legowiska czy nawet – u starszych cieląt – przeżuwanie.


Dostęp do wody – musi być ciągły, niczym nieograniczony, a woda powinna być czysta. W przypadku cieląt utrzymywanych na zewnątrz, w okresie mrozów należy zwierzęta 2 – 3 razy dziennie przepajać ciepłą wodą. W tym okresie w takiej formie cielęta piją wodę znacznie częściej.



Dostęp do paszy – podobnie jak w przypadku wody musi być ciągły, niczym nieograniczony,
a niedojady muszą być raz na dobę usuwane. Cielęta są wytrawnymi smakoszami. Zapach nawet
lekko „zepsutej” paszy ogranicza jej pobranie.



Kontakt z innymi cielętami – cielęta są zwierzętami stadnymi i lubią przebywać ze sobą. Dlatego
kojce indywidualne powinny być tak zbudowane by cielęta mogły się nawzajem widzieć.

Największy kontakt z otoczeniem cielęta mają poprzez podłoże.
Praktykowane są podłoża różniące się bezpieczeństwem biologicznym.


Słoma – sprzyja najbardziej namnażaniu się much.



Trociny – z powodu mniejszej chłonności wilgoci, mniejszej dostępności substancji organicznych redukuje namnażanie się owadów.



Piasek, żwir – ich pojemność wilgoci jest ograniczona i po kilku tygodniach wymagają wymiany.

Niezależnie od konstrukcji kojców bądź budek, niezależnie od typu podłoża muszą być one okresowo dezynfekowane. Zabieg taki wykonuje się zawsze po opuszczeniu cielęcia z kojca/budki, a przed
wprowadzeniem nowego.
Dezynfekcja ma na celu zniszczenie bakterii, grzybów czy wirusów, które są zagrożeniem dla zdrowia
zwierząt.
Paleta preparatów biobójczych jest niezwykle szeroka. Najpowszechniej stosuje się do dezynfekcji
związki wapnia w różnej formie np. tzw. mleko wapienne czyli 1 część wapna gaszonego rozpuszczona w 4 częściach wody.
Niezależnie od stosowanych metod wykonania tego zabiegu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe wykonywanie dezynfekcji jest niebezpieczne dla zdrowia i życia.
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PAMIĘTAJ:


obserwuj wnikliwie zachowanie cieląt; apatia, niechęć do jedzenia i picia zwiastują
nadchodzącą chorobę



zapewnij cielęciu ruch i stały dostęp do wody i paszy



zawsze utrzymuj cielęta w suchym środowisku



zawsze wprowadzaj nowe zwierzęta do zdezynfekowanego kojca



dobre warunki bytowania cieląt czynią je szczęśliwymi

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ I DONIESIEŃ ŚWIATOWYCH
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PROBLEMY ZDROWOTNE
NOWO NARODZONYCH CIELĄT
Z najważniejszych problemów zdrowotnych u nowo narodzonych cieląt, z którymi się może spotkać hodowca w swojej codziennej praktyce jest tzw. syndrom biegunkowy i oddechowy cieląt.
Pierwszy z nich dotyczy najczęściej cieląt w wieku od kilku dni do 2 – 3 tygodni życia i wiąże
się najczęściej z nieprawidłowo przeprowadzonym okresem odpajania siarą i brakiem naturalnej
(biernej) ochrony przed wystąpieniem zarówno wirusowych (rota-, koronawirusy), jak i bakteryjnych
zakażeń przewodu pokarmowego (E. coli), a nierzadko również, coraz częściej spotykanych w przemysłowej hodowli bydła, inwazji pasożytniczych.

Drugi syndrom, tzw. oddechowy – o wieloczynnikowej, złożonej etiologii, w której obok sprzyjających chorobie warunków środowiskowych (złe warunki żywienia i utrzymania cieląt) równorzędną rolę odgrywają różnorodne czynniki zakaźne takie jak wirusy (BHV1, BVDV, PI3, BRSV), bakterie
(M. haemolytica, P. multocida, H. somni) i mykoplazmy (M. bovis).

Nowe kierunki współczesnej profilaktyki i terapii omawianych zespołów chorobowych pozwalają
nie tylko skutecznie eliminować bezpośrednie czynniki etiologiczne choroby, w tym zwłaszcza zakaźne czy inwazyjne, ale również skutki i powikłania, wtórnie pojawiające się w rezultacie zasadniczego procesu chorobowego.
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Zwalczanie syndromu biegunkowego i oddechowego cieląt wiąże się z koniecznością uwzględnienia przez hodowcę zaleceń lekarsko-weterynaryjnych, zootechnicznych, a także stosowanie się
do uregulowań prawnych. Głównymi elementami w tym zakresie są:
a) poprawa warunków środowiskowych, żywienia i transportu zwierząt zgodnie z wymogami
dobrostanu cieląt
Podstawy prawne:


Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy
ochrony cieląt (Art. 3 i 4).



Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002
z późn. zm.).



Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania
przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.).



Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-46/2010 z dnia 23 sierpnia 2010
r. dotycząca postępowania przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt.

b) profilaktyka nieswoista (metafilaktyka) i /lub swoista:


SILAB (makrolidy półsyntetyczne długo działające)



szczepionki markerowe, szczepionki mono- i wieloważne (kombinowane), inaktywowane, parenteralne i donosowe

c) leczenie:


skojarzone, trójskładnikowe



SISAB, SILAB, MILAB.

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ I DONIESIEŃ ŚWIATOWYCH
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SYNDROM BIEGUNKOWY
Syndrom biegunkowy występuje najczęściej w pierwszym okresie życia cieląt, tj. od urodzenia
do kilku tygodni po porodzie, notowanym zwłaszcza, jak już wspomniano, u nieprawidłowo odpajanych siarą noworodków, u których przekazanie specyficznych immunoglobulin matczynych mogłoby
zabezpieczyć je przed infekcją czynnikami zakaźnymi wywołującymi biegunki. Wiodącą grupą tych
patogenów są przede wszystkim określone rodzaje wirusów (rota-, koronawirusy, BVDV) i bakterii
(E. coli, salmonelle,) w większości warunkowo chorobotwórcze tj. wymagające dla skutecznej infekcji
cielęcia pewnych środowiskowych predyspozycji (np. brak lub niewłaściwe odpajanie siarą, błędy
w żywieniu i utrzymaniu cieląt), a także coraz częściej też pasożyty (kokcydie, kryptosporydia).
Choroba ma charakter polietiologiczny (wieloczynnikowy) stąd nosi nazwę syndromu (zespołu)
biegunkowego cieląt. W zwalczaniu jej poza stałą poprawą warunków zoohigienicznych i przestrzegania zasad bioasekuracji w połączeniu z odpowiednimi szczepieniami ochronnymi (najczęściej z użyciem wieloważnych szczepionek inaktywowanych) w przypadku wybuchu choroby zaleca się leki antybakteryjne lub antypasożytnicze, w zależności od przyczyny. Natomiast do leków wspomagających
zasadniczą terapię zalicza się też: środki wiążące toksyny i przeciwwzdęciowe, osłaniające błonę
śluzową jelit i żołądka, zakwaszacze, probiotyki, prebiotyki, leki nawadniające i przeciwzapalne.
W przyczynowym leczeniu biegunek cieląt tła bakteryjnego czyli chemioterapii biegunek stosuje się różnorodne antybiotyki zwykle o szerokim spektrum działania (cefalosporyny, amoksycylina,
ampicylina, fluorochinolony) oraz sulfonamidy najczęściej potencjonowane trimetoprimem. Brak
efektów leczenia w ciągu 2 – 3 dni po zastosowaniu wybranego wcześniej antybiotyku upoważnia
zwykle do dokonania jego zmiany. Czas trwania pełnej antybiotykoterapii nie powinien być jednak
krótszy niż 5 dni, a wyjątkowo w przypadku szczególnie wrażliwych na dysbakteriemię cieląt noworodków maksymalnie do 4 dni.
W przyczynowym leczeniu biegunek cieląt tła pasożytniczego, a są to najczęściej eimeriozy wywoływane przez specyficzne gatunki kokcydii (Eimeria bovis, E. züernii), oprócz leków z wyboru jakimi są kokcydiostatyki zawierające jako substancję czynną toltrazuril stosuje się również płynoterapię.
Ponadto, ze względu na towarzyszące często kokcydiom wtórne zakażenia bakteryjne w uzasadnionych przypadkach konieczne jest również dodatkowe podanie antybiotyków. Z kolei przeciwko innej
chorobie pasożytniczej cieląt przebiegającej z biegunką jaką jest kryptosporydioza skuteczne działanie lecznicze wykazują: halofunginon, lazalocyd, dekokwinat i paramomycyna. Jednak na terenie
Polski i pozostałych krajów UE do stosowania u cieląt dopuszczone są jedynie preparaty zwierające
halofunginon. W przypadku zastosowania halofunginonu, w celu uzyskania szybkiej poprawy stanu
klinicznego, lek należy podawać wszystkim cielętom w stadzie w wieku poniżej 3 tygodni życia łącząc
zasadniczą terapię z leczeniem objawowym (nawadnianie). Natomiast możliwa jest też profilaktyka
kryptosporydiozy w zagrożonym stadzie w oparciu o ten sam lek, który należy podawać nowo narodzonym cielętom w ciągu pierwszych 24 h od urodzenia raz dziennie przez 7 kolejnych dni.
Warto również zwrócić uwagę na poprawę warunków zoohigienicznych w omawianym stadzie
w okresie okołoporodowym, dotyczącą zarówno zwierząt, jak i warunków środowiskowych. Należy
też przeprowadzić kompleksową kontrolę warunków utrzymania nowo narodzonych cieląt i rozważyć możliwość zapewnienia im osobnych stanowisk. Ważna jest też profilaktyka innych przyczyn
biegunek cieląt możliwa poprzez zastosowanie dobrej jakościowo siary od krów matek odpowiednio immunizowanych w okresie ciąży, podawanej nowo narodzonym cielętom we właściwy sposób
(ilość, temperatura, czas podania) bezpośrednio po wycieleniu.
Niemniej ważne stają się też ostatnio biegunki cieląt wywoływane przez inwazje nicieni z rodziny Trichostrongylidae, należące do czterech rodzajów: Haemonchus, Ostertagia, Cooperia i Trichostrongylus. W Polsce inwazje nicieni u bydła mają najczęściej charakter mieszany (dotyczą trawieńca i jelita cienkiego), a ich ekstensywność zależy od gatunku pasożyta. Najbardziej wrażliwe są
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cielęta młode, u których przy masowej inwazji występują najczęściej biegunki na przemian z zaparciami. Ponadto stwierdza się upośledzenie apetytu, utratę masy ciała, osłabienie i niedokrwistość,
a w skrajnych przypadkach dochodzić może do wyniszczenia organizmu. W leczeniu inwazji pasożytów z rodziny Trichostrongylidae stosować można liczne preparaty zawierające m.in.: albendazol, oksfendazol, fenbendazol, oksybendazol, lewamizol, iwermektynę, abamektynę, doramektynę
i moksydektynę podskórnie oraz moksydektynę, eprinomektynę i doramektynę w formule pour on.
W postępowaniu wspomagającym zasadnicze leczenie syndromu biegunkowego cieląt bez
względu na przyczyny uwzględnić należy przede wszystkim konieczność uzupełniania strat płynów
ustrojowych oraz poprawę zaburzeń perystaltyki jelit.
W pierwszym przypadku dobre rezultaty uzyskuje się przy stosowaniu odpowiednio dobranych
płynów wieloelektrolitowych. W początkowym stadium biegunki przy zachowanym odruchu ssania
można stosować gotowe preparaty doustne jednak w przypadku skrajnego odwodnienia zwierząt
zalecana jest droga parenteralna (dożylnie, dootrzewnowo, podskórnie) w postaci płynów o odpowiedniej osmolarności (ok. 600 mosm/kg), zawierające sód (90 – 130 mmol/l) oraz substancje
alkalizujące i energetyczne. Natomiast z chwilą powrotu łaknienia, płyny nawadniające podaje się
już doustnie do picia. Nawadnianie doustne prowadzi się zwykle przez 4-dniowe okresy choroby,
podając najczęściej płyny fizjologiczne z dodatkiem 5% glukozy lub roztwory alkalizujące zawierające dwuwęglany (NaHCO3) w 5% roztworze glukozy w ilości 100 ml/k m.c. Optymalna dawka
NaHCO3 dla cielęcia o masie 50 kg powinna wynosić 12 – 15 g. Preparaty te bardzo skutecznie przeciwdziałają narastającej kwasicy metabolicznej poprzez wzrost pH w trawieńcu, jednak nie należy
ich stosować łącznie z mlekiem. Podwyższony odczyn pH upośledza bowiem proces ścinania białka
mleka w trawieńcu i może nasilać biegunkę. Dlatego też bardziej przydatnymi i częściej polecanymi
obecnie związkami alkalizującymi są octany i propioniany. Jeden z preparatów poza octanem sodu
(2%), chlorkami (sodu, potasu) oraz cytrynianem (2%) i dwuwęglanem sodu (4%) zawiera też składniki energetyczno-budulcowe i regulatorowe (glukoza – 57%, pulpa cytrusowa – 15%, drożdże – 2%,
białko surowe – 3,2%, tłuszcz surowy – 5,6%, włókno surowe – 2,5%, lecytyna – 6%). Preparat ten
przeznaczony jest dla cieląt do bezpośredniego mieszania z mlekiem, preparatem mlekozastępczym
lub wodą, a jego stosowanie nie zaburza procesu koagulacji mleka i jego trawienia w żołądku (trawieńcu). Ponadto jego unikalna formuła oparta na specjalnych włóknach hydrofobowych, powlekanych lecytyną i mannanooligosacharydami (MOS) poprawiają adsorpcję i eliminację drobnoustrojów
chorobotwórczych z jelit, takich jak E. coli i Salmonella spp. Do jego zalet zalicza się też jednoczesną
obecność trzech substancji zasadowych (dwuwęglan, octan i cytrynian sodu). Początkowo, w wyniku wchłaniania, dostępnego bezpośrednio w preparacie, dwuwęglanu sodu dochodzi do szybkiego
wyrównania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej występującej w przebiegu biegunki. Z kolei
powolne ponowne uwalnianie wchłoniętego już wcześniej związku alkalizującego oraz współudział
octanu i cytrynianu pozwalają utrzymać przywróconą równowagę – długoterminowo.
Standardowe leczenie silnie odwodnionych cieląt często pozostających w stanie śpiączki wymaga natychmiastowego podania im przez lekarza weterynarii drogą dożylną hipertonicznego
roztworu NaCl (7,2%). Następnie po jego podaniu można uzupełniać już płyny drogą doustną, a także zapewnić zwierzętom stały dostęp do świeżej wody. Nasila się bowiem znacząco pragnienie po
podaniu „hipertoniku”, które to u dorosłego bydła wymaga nawet do 18 litrów wody w przeciągu 10
minut po dożylnym wlewie preparatu. Mechanizm działania zastosowanego roztworu hipertonicznego polega na natychmiastowym przemieszczeniu płynu wewnątrzkomórkowego do przestrzeni
wewnątrznaczyniowej spowodowanego wzrostem stężenia sodu we krwi (o ok. 10 mmol/l). W następstwie zwiększenia objętości osocza krwi dochodzi m.in. do wzrostu pojemności minutowej serca i średniego ciśnienia tętniczego oraz obniżenia oporu naczyniowego. Czas trwania korzystnego
wpływu roztworu hipertonicznego na organizm zwierzęcia utrzymuje się ok. 90 min. co pozwala
na wstępną normalizację zaburzeń płynowych ustroju i kontynuację postępowania uzupełniającego
poprzez nawadnianie płynami izotonicznymi (300 mosmol/kg) nawet drogą doustną. Na skutek
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gradientu stężeń podany płyn izotoniczny łatwo przenika z jelit do przestrzeni pozakomórkowych,
a podwyższając objętość płynów ustrojowych pozwala skutecznie wyrównać stan odwodnienia
i kompensować kwasicę metaboliczną.
Obok nawadniania, dobre efekty terapeutyczne notowano też w przypadku biegunek bakteryjnych
u cieląt przy stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (fluniksyna, karprofen, meloksykam), a także metamizolu i butylobromku skopolaminy wykazującym jednoczesne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwwzdęciowe i normalizujące perystaltykę jelit,
co jest szczególnie pożądane w przebiegu ostrych postaci choroby. Podaje się też preparaty witaminowe, w tym najbardziej polecane przy chronicznych biegunkach cieląt witaminy z grupy B (B complex).
W postępowaniu wspomagającym należy też pamiętać o wyrównywaniu zaburzeń energetyczno-białkowych towarzyszących biegunkom cieląt. W tym przypadku rutynowo stosuje się najczęściej dodatek glukozy w różnych stężeniach (5, 20, 40%) łącznie z płynem nawadniającym lub też,
w indywidualnym wlewie dożylnym. Podana w ten sposób glukoza staje się zasadniczym źródłem
łatwo przyswajalnej energii, a jej przemiana zachodzi głównie drogą glikolizy oraz w cyklu pentozonowym poprzez bezpośrednią oksydację i dekarboksylację. Podawanie glukozy pozajelitowo
posiada pewne pozytywne następstwa, zmniejsza to m.in. zapotrzebowanie organizmu na związki
lipidowe (tłuszcze), wzmacnia też skurcze mięśnia sercowego, osłabionego na skutek odwodnienia,
co pociąga za sobą poprawę krążenia wieńcowego i zwiększa objętość krążącej krwi.
W uzupełnianiu niedoborów energii i białka nie mniej ważne jest też odpowiednie żywienie cieląt.
Dotychczasowy bowiem pogląd nakazujący minimalizację podaży pokarmu w przebiegu biegunki,
nie znajduje obecnie uzasadnienia. Uważano, że uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego mogą sprzyjać nadmiernej fermentacji jelitowej podanego mleka i nasilać biegunkę. Zalecano
więc zwykle jedno lub dwudniowe głodówki. Jednak okazuje się, że dobrej jakości mleko czy preparaty mlekozastępcze w umiarkowanych ilościach (do 12% masy ciała) nie mają negatywnego
wpływu na przebieg biegunki. Pamiętać jednak należy o odpowiednim pasażu treści bezpośrednio
do trawieńca drogą stymulacji odruchu rynienkowego. Stała podaż pokarmu przeciwdziała z jednej
strony, drastycznym stratom energii i białka, z drugiej, pozwala utrzymać niewielkie przyrosty masy
zwierząt i przeciwdziałać skrajnemu wyniszczeniu organizmu. Niektórzy przy karmieniu cieląt z biegunką zalecają mleko pełne naprzemiennie z pójłem elektrolitowym o składzie: 3,5 g NaCl, 1,5 g KCl,
2,5 g NaHCO3 i 20 g cukru gronowego w 1 litrze wody. Pójło to podaje się co 2 – 3 godziny w ilości do
2 litrów na zwierzę. Stosuje się też roztwory zawierające dwuwęglany bez dodatku KCl najczęściej
o składzie: 1,21 g NaCl i 1,74 NaHCO3 również w 1 litrze wody.
Ostatnio, jako ważny element wspomagającego leczenia biegunek cieląt, wraca się ponownie do,
znanych skądinąd, probiotyków oraz, obecnie też szeroko polecanych, tzw. prebiotyków. Pierwsze
z nich zawierają żywe, pożądane bakterie jelitowe (najczęściej z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium) – nieszkodliwe dla organizmu zwierzęcia, które poprzez zakwaszanie treści jelita grubego
i współzawodnictwo o składniki pokarmowe, wypierają bakterie chorobotwórcze (E. coli, Salmonella spp.). Dodatkowy korzystny wpływ probiotyków na organizm cielęcia polega na udziale w produkcji witamin grupy B, zdolność neutralizacji enterotoksyn i hamowaniu syntezy toksycznych amin.
Natomiast prebiotyki są dodatkiem paszowym o charakterze polisacharydowym (mannanooligosacharydy, fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy, β-glukany) złożonym z wyekstrahowanych fragmentów ścian komórkowych różnych mikroorganizmów najczęściej drożdży z gatunku
Saccharomyces cerevisae. Prebiotyki poza właściwościami „stricte” odżywczymi, posiadają zdolność
stymulacji naturalnej mikroflory jelitowej zasiedlającej przewód pokarmowy zwierząt i hamowania
potencjalnie szkodliwych bakterii. Mają też silne właściwości immunostymulujące organizm gospodarza. Dlatego też wydają się one szczególnie przydatne zarówno na etapie profilaktyki, jak i też
bezpośredniej chemioterapii biegunek cieląt, po której wymagana jest „rewitalizacja” naturalnej flory
bakteryjnej jelit, a dodatkowy ogólny efekt immunostymulujący, który one posiadają, jest również nie
bez znaczenia.
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SYNDROM ODDECHOWY
Drugim ważnym problemem w hodowli cieląt, a także młodego bydła opasowego jest tzw. syndrom oddechowy bydła określany w skrócie jako BRD (ang. Bovine Respiratory Disease). Syndrom
ten pojawia się najczęściej u cieląt w wieku od 2 – 4 tyg. do 4 – 6 m-cy, a czasami występuje też
u zwierząt starszych. Przebiega on w postaci odoskrzelowego zapalenia płuc z charakterystycznymi
objawami ze strony tego narządu. Pierwszym, obserwowanym najczęściej na fermie zaatakowanej
chorobą objawem klinicznym jest głuchy, cichy kaszel występujący u wielu cieląt w stadzie, który
nasila się zwłaszcza rano lub po przepędzeniu zwierząt. Ponadto pojawia się też wyciek surowiczo-śluzowy lub śluzowo-ropny z nozdrzy, upośledzenie apetytu i apatia oraz duszność (tzw. „robienie
bokami”), a w skrajnych przypadkach ciężko chore zwierzę przyjmuje leżącą postawę ciała (często
na mostku) z niechęcią do wstawania. Wystąpić też może gorączka (powyżej 40°C) choć zazwyczaj
temperatura ciała utrzymuje się w normie.
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W powstawaniu choroby, zależnie od warunków w stadzie, odgrywać mogą zarówno czynniki
zakaźne (wirusy, bakterie, mykoplazmy, chlamydie), jak i niezakaźne – środowiskowe (zła wentylacja pomieszczeń inwentarskich np. nadmiar gazów toksycznych, przeciągi oraz błędy w żywieniu takie jak: przewaga łatwostrawnych węglowodanów i związków ketonowych). Enzootyczna
bronchopneumonia cieląt zwana też „grypą cieląt” czy „gorączką transportową” jest najczęstszą
przyczyną znacznych strat ekonomicznych w chowie młodego bydła zwłaszcza mięsnego w wielu
krajach, a także i w Polsce.
W zalecanych obecnie kompleksowych programach zmierzających do ograniczenia zachorowań
i skutków syndromu oddechowego bydła, jednymi z ważniejszych działań prewencyjnych są: selekcja zwierząt pod kątem zwiększonych wymagań związanych z intensyfikacją hodowli, zmiany w organizacji hodowli i jej warunków w celu minimalizacji stresu oraz profilaktyka swoista w oparciu
o szczepienia ochronne, prowadzone przed przemieszczaniem zwierząt, transportem i zasiedlaniem
fermy. Nie mniej ważne jest również podjęcie skutecznego leczenia w przypadku wybuchu choroby
umożliwiającego szybki powrót do zdrowia z zachowaniem przy tym pełnej sprawności fizjologicznej i produkcyjnej zwierząt (Leczenie Ratujące Płuca – LRP).
Szczególnie newralgicznym czynnikiem stresowym, predystynującym do rozwoju choroby jest
zbyt długi, wyczerpujący transport zwierząt, który wg obowiązujących obecnie przepisów unijnych jednorazowo nie powinien trwać dłużej niż 9 godzin. Przed ponownym wznowieniem transportu zwierzęta muszą odpoczywać przynajmniej 12 godzin i mieć stały dostęp do wody. Ponadto,
po transporcie cielętom należy dostarczyć odpowiednią ilość płynów, witamin i elektrolitów, oraz
w miarę możliwości pobudzić mechanizmy naturalnej odporności przeciwzakaźnej np. za pośrednictwem iniekcji preparatów bodźcowych lub innych, obecnie polecanych immunostymulatorów.
Bezpośrednio po przywiezieniu oraz 8 dni później należy zastosować kombinację witamin A + D3
w dawce 250 000 j.m./zw. oraz odpowiedni preparat immunostymulujący. Ponadto, pierwszego
dnia po transporcie podaje się do picia nie więcej jak 3 l roztworu soli kuchennej (2 – 3 g NaCl na
1 l wody), zmniejszając jego ilość o pół litra w każdym następnym dniu, wprowadzając w zamian
preparat mlekozastępczy. Zamiast osolonej wody można podać 2,5 litra ciepłego roztworu elektrolitów i powtórzyć jego podanie po 8 – 10 godzinach lub zastosować napar z ziół (np. rumianku)
ewentualnie z młodego siana, można podawać również kleik z siemienia lnianego, roztwór glukozy
(120 g/2 l wody) oraz witaminę C w postaci iniekcji. Cielęta zdrowe w ciągu 7 – 10 dni po transporcie,
jeżeli nie zostały zaszczepione odpowiednio wcześnie przed transportem (2 – 3 tyg. przed), mogą
być poddane szczepieniom swoistym już w miejscu docelowym. Należy mieć jednak świadomość,
że choroba może być już w stanie wylęgania, dlatego też trzeba podchodzić do tych działań z dużą
dozą ostrożności, a wcześniej upewnić się, że aktualny status zdrowotny zwierzęcia na to pozwala.
W większości przypadków u cieląt młodych wykorzystuje się w tym celu szczepionki donosowe
a u zwierząt starszych również iniekcyjne (parenteralne mono- i wieloważne), zarówno przeciwwirusowe jak i przeciwbakteryjne, bądź też kombinowane. W celach profilaktycznych jako metafilaktyka
dopuszcza się też możliwość stosowania niektórych antybiotyków o przedłużonym działaniu (tulatromycyna, gamytromycyna, tildipirozyna), których długotrwałe utrzymywanie się w organizmie
chroni przed zakażeniem bakteryjnym i rozwojem choroby.
W swoistej immunoprofilaktyce syndromu oddechowego bydła stosuje się szczepienia w celu
ochrony zwierząt przed różnymi wirusowymi i bakteryjnymi czynnikami zakaźnymi choroby. Stosowane są zarówno żywe jak i inaktywowane, mono- lub poliwalentne szczepionki swoiste, które mogą
być złożone wyłącznie z bakteryjnych lub wirusowych, czy też mieszanych antygenów. Z powodu
złożonej etiologii choroby, preferowane są szczepionki poliwalentne, a wiele żywych i inaktywowanych szczepionek zawierających różne kombinacje antygenów dostępnych jest na rynku.
Działania profilaktyczne, mimo coraz większych możliwości, by mogły być w pełni efektywne
wymagają jednak znacznych nakładów i zmian organizacyjnych, stąd nie są one łatwe do przeprowadzenia. Jakkolwiek ich wprowadzanie i stałe modyfikowanie zgodne z aktualnym postępem wie-
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dzy, może istotnie przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości ostro przebiegających przypadków
syndromu oddechowego bydła. Należy jednak podkreślić, że jak na razie, nie są one zadawalające
i nie są w stanie całkowicie wyeliminować tego schorzenia w odchowie cieląt. Dlatego też, doskonalenie metod leczenia choroby, pozostaje nadal bardzo ważnym postępowaniem zmierzającym do
ograniczania strat.
Spośród podstawowych zaleceń, poprawiających skuteczność leczenia, jest dążenie w początkowej fazie choroby do zahamowania rozwoju nieodwracalnych zmian wytwórczych w organizmie,
przy czym postępowanie to ma być adekwatne do stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Według najnowszych trendów strategia leczenia klinicznych przypadków enzootycznej bronchopneumonii powinna zawierać trzy podstawowe grupy działań: 1. eliminację czynników zakaźnych,
2. korektę zaburzeń czynnościowo-sekrecyjnych płuc oraz 3. modulację procesu zapalnego przebiegającego w układzie oddechowym (Lekeux 2006; Lekeux i wsp., 2002). Możliwości leczenia
syndromu oddechowego bydła ograniczały się dotychczas jedynie do wykorzystania antybiotyków
(eliminacja czynnika zakaźnego). Obecnie leczenie to uzupełnia się dodatkowo podaniem odpowiednich leków przeciwzapalnych (steroidal lub nonsteroidal antiinflammatory drugs; SAIDS, NSAIDs), jako kontrola procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym (Bednarek i wsp.,
1999; Bednarek i wsp., 2003), oraz mukolityków i bronchodilatorów, a w przypadku rozwijającego
się obrzęku płuc również diuretyków (furosemid) – w przypadku konieczności korekcji zaburzeń
czynnościowych tego narządu.
Istotą nowoczesnej terapii BRD jest nadal, w miarę możliwości jako metafilaktyka, stosowanie
antybiotyków, których rodzaj uległ pewnym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast ogólne
zasady ich stosowania są w zasadzie podobne. Należy pamiętać, że skuteczne postępowanie terapeutyczne zależy od szybkości zastosowania odpowiednio dobranego antybiotyku oraz podania
go w całym stadzie, jeśli odsetek zachorowań obejmuje więcej niż 5 – 10% zwierząt. Wczesna interwencja jest kluczowym czynnikiem w terapii BRD. Opóźnienie bowiem leczenia, nawet tylko o 48 h
znacznie pogarsza prognozę w zakażeniach bakteriami z rodziny Pasteurellaceae i zwiększa ryzyko
niepowodzeń w terapii. Terapię powinno rozpocząć się skutecznym lekiem, gdyż przy konieczności zmiany stosowanego już leku efektywność następnego jest często poniżej 50% bez względu
na użyty produkt. Wczesne wykrycie choroby i interwencja lekarska powinna być wiązana z jak
najszybszym zastosowaniem wysoce skutecznego antybiotyku bakteriobójczego. Ponadto, ważny
jest nie tylko właściwy dobór leku, ale również jego dawka i częstość stosowania. Przy braku poprawy po 48 – 74 godz. wskazana jest jednak modyfikacja postępowania terapeutycznego, natomiast
przy zadowalających efektach, leczenie winno być kontynuowane zwykle jeszcze przez 48 godz. od
momentu zaobserwowania wyraźnego spadku podwyższonej ciepłoty wewnętrznej ciała, istotnej
poprawy stanu ogólnego zwierzęcia oraz ustąpienia duszności. U zwierząt ciężko chorych antybiotykoterapia winna być kontynuowana 5 do 7 dni. Nawroty choroby wymagają możliwie wczesnej
i intensywnej terapii powtórnej.
Aktualnym trendem zalecanym obecnie w odniesieniu do nowych zasad antybiotykoterapii BRD
jest stosowanie leków szybko działających, tj. osiągających minimalne stężenia hamujące (MIC)
w bardzo krótkim czasie w odniesieniu do czołowych patogenów bakteryjnych tej choroby (M. haemolytica, P. multocida, H. somni). Przyjęto nawet specjalny termin dla zobrazowania tej strategii
działania nazywany SISAAB (Single Injection Short-Acting AntyBiotic). Takie leki przeznaczone są
do leczenia bydła z ostrą postacią syndromu oddechowego bydła (ABRD).
Innym, lansowanym też w nowoczesnej terapii syndromu oddechowego bydła podejściem jest
stosowanie antybiotyków długo działających poprzez jedno- lub wyjątkowo, wielokrotne – parenteralne ich podanie, tj. odpowiednio: SILAAB (Single Injection Long-Acting AntiBiotic) i MILAAB (Multiple Injection Long-Acting AntiBiotic). Spośród nich, obok stosowanej w tym celu oksytetracykliny
o przedłużonym działaniu (L.A.), na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza antybiotyki nowej generacji. Spośród nich należy wymienić przede wszystkim tylmikozynę, florfenikol czy wprowadzone
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do lecznictwa weterynaryjnego półsyntetyczne makrolidy, takie jak tulatromycyna i gamytromycyna
a ostatnio również tildipirozyna.
Nieodpowiedni w przebiegu BRD stan funkcjonalny mięśniówki gładkiej płuc, obniżenie przepuszczalności naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych (istotnie ograniczające efektywną perfuzję gazów) i zahamowanie oczyszczania śluzowo-rzęskowego („pulmonary clearance”) prowadzi
do groźnego upośledzenia wymiany gazowej w płucach. Korekcja tych zaburzeń polega przede
wszystkim na podawaniu środków rozszerzających oskrzela czyli tzw. bronchodilatorów (teofilina) i preparatów wykrztuśnych (expectorantia) o właściwościach sekreto-lityczno-motorycznych,
w tym najczęściej polecanej bromheksyny a w przypadku powikłań w postaci obrzęku płuc również
diuretyków (furosemid). Generalnie wymienione grupy leków ułatwiają pracę przeponowych mięśni
oddechowych i poprawiają wymianę gazową. W tym że, leki wykrztuśne działają na drodze aktywizacji procesów zwiększających usuwanie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu z wydzieliną zapalną.
Zasadniczym celem modulacji odczynu zapalnego płuc, tj. trzeciego elementu w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym BRD, jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie nieodwracalnych zmian w układzie oddechowym, których powstawanie wiąże się z uwalnianiem
prozapalnych mediatorów kaskady kwasu arachidonowego tzw. eikozanoidów. Doraźny efekt stosowania odpowiednich modulatorów odczynu zapalnego, wyraża się również szybką poprawą
stanu klinicznego chorych zwierząt manifestującą się spadkiem gorączki i poprawą łaknienia oraz
zmniejszeniem produkcji śluzu i zniesieniem nadreaktywności oskrzelowej. Wśród najczęściej stosowanych obecnie modulatorów tego typu w uzupełniającej terapii syndromu oddechowego bydła
należy przede wszystkim wymienić glikokortykosteroidy (GK; SAIDs) oraz tzw. grupę niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs). W warunkach eksperymentalnych prowadzi się również
próby zastosowania w leczeniu tzw. stabilizatorów komórek tucznych (np. kromoglikan dwusodowy), specyficznych blokerów autakoidów, monoklonalnych przeciwciał antycytokinowych, stabilizatorów błonowych, aktywatorów naturalnych antyproteaz, a także manipulacje dietetyczne (np.
zastosowanie kwasów omega 3) w żywieniu cieląt zmierzające do ograniczenia dostępu do kwasu
arachidonowego, tj. substratu dla produkcji eikozanoidów. Leczenie przeciwzapalne w oparciu o glikokortykosterydy w związku z ich immunosupresyjnym charakterem zalecane jest tylko wyjątkowo,
najczęściej w ciężkich przypadkach BRD i to zazwyczaj tylko w jednym, względnie dwukrotnym
podaniu (deksametazon, flumetazon).
Z tych względów bardziej przydatne są niesteroidowe leki przeciwzapalne dostępne w kraju
w postaci różnych substancji czynnych i ich specyfików (megluminian fluniksynymeloksykam, ketoprofen, karprofen, metamizol, salicylan sodu i kwas tolfenamowy). Warto również podkreślić, że
niektóre z nich np. fluniksyna dostępne są na rynku w postaci preparatów złożonych w połączeniu
z odpowiednim antybiotykiem. Stosowanie ich jest wyjątkowo korzystne, ogranicza bowiem znacząco nakłady na leczenie z powodu mniejszej liczby interwencji weterynaryjnych oraz minimalizuje stres manipulacyjny u zwierząt. Spośród dostępnych w lecznictwie weterynaryjnym NSAIDs
w skojarzonej terapii syndromu oddechowego bydła z dobrym skutkiem stosowano dotychczas:
megluminian fluniksyny, meloksykam, kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon, ketoprofen, karprofen,
kwas tolfenamowy i meklofenamowy oraz metamizol i ibuprofen. Duża skuteczność terapeutyczna
niektórych z nich, obecnie stosowanych już rutynowo (megluminian fluniksyny, meloksykam, ketoprofen, karprofen, kwas tolfenamowy), w leczeniu ostrych przypadków BRD wynika nie tylko z ich
zdolności do selektywnego hamowania toru cyklooksygenacji (typowe właściwości przeciwzapalne)
ale również z innych mechanizmów takich jak: eliminacja wolnych rodników tlenowych, inhibicja tlenowej fosforylacji, blokowanie uwalniania kinin i rozkładu proteoglikanów oraz hamowanie migracji
i adhezji neutrofilów.
Zasadniczym celem skojarzonego postępowanie leczniczego w przebiegu BRD jest uchronić
zwierzę przed pojawieniem się nieodwracalnych zmian w płucach (Lung Protection Therapy – LPT;
Leczenie Ratujące Płuca – LRP) i zapewnienie mu pełnej sprawności fizjologicznej, a co za tym
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idzie, również produkcyjnej. Ponadto odpowiednio dobrane postępowanie terapeutyczne w przebiegu zespołu BRD powinno ograniczyć obciążenia lekarza weterynarii, jak również zmniejszyć koszty ponoszone przez producentów. Leczenie Ratujące Płuca (LRP) wywiera bowiem korzystny wpływ
na produkcyjność i rentowność w sektorze bydła mięsnego. Wykazano, że podjęcie takiego leczenia
odbija się pozytywnie nie tylko na ogólnej zdrowotności i witalności zwierząt oraz ich przyrostach,
ale także na jakości poubojowej otrzymywanych od nich produktów. Uzasadnionym wydaje się więc
stałe zachęcanie hodowców bydła i kooperujących z nimi służb weterynaryjnych do szerszego wprowadzania tych, sprawdzonych już schematów leczenia, umożliwiających szybką remisję choroby bez
kosztownych jej następstw.

OPIEKA NAD NOWONARODZONYMI CIELĘTAMI
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ I DONIESIEŃ ŚWIATOWYCH
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