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Ekonomika weterynaryjna 



Idea która w hodowli bydła 

nie weszła w życie 



Prewencja weterynaryjna  

Czyli: 

 

Co robić żeby nie wzywać lekarza? 



 



Dlatego: 

1. Warunki w oborze, higiena, wentylacja 

2. Żywienie 

3. Zakup nowych zwierząt 

4. Krycie naturalne 

5. Inne zwierzęta w oborze 

6. Rzeźnia, inseminator, weterynarz 

 



 







Monitoring zdrowia cieląt/ stada 



Przynajmniej 2 razy 

dziennie przyjrzyj się 

cielętom 









Choroby ukł. pokarmowego i 

oddechowego często mają 

źródło w pierwszych godzinach 

życia cielęcia. 



Czystość na porodówce, sucha ściółka 

odpowiednia wentylacja 

Czyste wymię 

Porodówka wyraźnie oddzielona 

Odpływ gnojowicy  

Ograniczyć w jak największym stopniu 

utrzymanie grupowe 

Okresowe odkażanie 





Siara ? 

• Padnięcie krowy 

• Słabej jakości siara 

• Zapalenie wymienia 

• Problemy z dojeniem  

• Brak odruchu ssania itd. 

 

   MAX  6  GODZIN (pamiętać o temp.) 



Konsekwencje 



Bank siary 

• Siara z 1 doju 

• Gęstość powyżej 1,064 

• Mrozić po ok. 0,5 l 

• Rozmrażać powoli 

w łaźni wodnej – temp. 

max. 45- 50 C 

 



Higiena pierwszych godzin 

• Zakażenie przed pobraniem 

siary 

• Spadek wchłaniania 

przeciwciał nawet o 50 % 



Biegunki cieląt 

Szacuje się że ostre biegunki 

są przyczyną około 50% 

padnięć do 3 tyg. życia 



Nasze polskie realia… 

• Dzwonić czy czekać? – wizyta 

kosztuje. 

• Przyjeżdża lek. wet. – antybiotyk, 

przeciwzapalny, rozkurczowy, 

elektrolity, czasem kroplówka. 

• 90- 100 % wyleczeń więc czym się 

martwić? 



Choroba kosztuje! 

Nie chodzi o to żeby leczyć 

stado, chodzi o to żeby stado 

nie chorowało. 





Przyczyny biegunek 

Zakaźne                Niezakaźne 

Znając konkretną przyczynę podejmuje 

się konkretne działania 



Biegunki cieląt 
1. Profil biegunkowy – badanie, analiza 

żywienia, ocena skali problemu. 

2. Szczepienia krów cielnych 

3. Wit AD3E, Jod, Selen. 

4. 10% siary zmieszanej z 4-6 

pierwszych dojów w wieku 4 – 21 dni 

z preparatem mlekozastępczym lub 

mlekiem  

5. Mycie pod wysokim ciśnieniem z 

późniejszą dezynfekcją usuwa 99 % 

bakterii 



Biegunki cieląt 

1. Najczęściej śmierć następuje nie w 

wyniku odwodnienia, infekcji itp. a 

w wyniku kwasicy metabolicznej. 

2. Testy na własnym stadzie – bez 

antybiotyków itp. leków – wyłącznie 

dożylna odpowiednio zbilansowana 

płynoterapia trwająca 3 dni – 100% 

wyleczeń 



Choroby układu oddechowego 

cieląt - BRD 

Poniżej 1 miesiąca życia – najczęściej wtórnie 

do biegunek 



• Wentylacja – wysoka temp. 

duża wilgotność 

• Przeciągi 

• Zagęszczenie zwierząt 

• Stres itd. 



Chore zwierze trzeba 

odizolować! 





Zanim kupisz krowę: 

- Badanie przynajmniej w kierunku 

IBR, BVD i paratuberkulozy –        

jeśli już ich nie mamy 

- Cielna od 2 miesięcy? 

- Cielęta z Rumuni itp. – zagrożenie 

dla całego stada 

Gdy już kupisz krowę: 

- Miesięczna kwarantanna 

- Odrobaczanie 







Odrobaczanie – czy warto? 



Przykłady badań: 

1. Motylica wątrobowa- około 1 litr mleka 

dziennie (wg. Leinati), straty rzędu 8 

% mleka (wg. Chowanie i wsp.), 

uszkodzenie wątroby, krótszy okres 

użytkowania. 

2. Nicienie żołądkowo jelitowe- 5608 kg 

odrobaczane, 5445 kg 

nieodrobaczane, 31,1 kg/ rok różnicy 

w przyrostach( Wiliams i wsp.), 180-

dniowy wypas i trzykrotne 

odrobaczanie różnica o 40,1 – 48 kg 

m.c. ( Mercier i wsp. ) 



Odrobaczanie 

Iwermektyna 

Albendazol 

Iwermektyna + klorsulon 

Lewamol 

Eprynomektyna 



Badanie parazytologiczne 

W ciemno można odrobaczać 1 sztukę 

a nie całe stado!!! – Strata pieniędzy 



Odrobaczanie c.d. 

Na podstawie wyniku określenie 

konkretnego programu zwalczania. 

 

Zasady przy odrobaczaniu: 

- Co najmniej 2-krotnie na rok różnymi 

preparatami 

- Np. po zgonieniu z pastwiska i na 

miesiąc przed nowym sezonem 

pastwiskowym 

- Równocześnie całe stado 

- Okresowa zmiana substancji czynnej 





Ekonomika weterynaryjna 





Stopień 
problemu 

Diagnostyka 
Program 

naprawczy 



Dziękuję za uwagę 


