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z głową
Hoduj hodowla

Umiejętność oceny prawidłowej bu−
dowy krów może być bardzo przydat−
na w codziennej praktyce. Pomoże
nam ona określić, które krowy stano−
wić powinny podstawę stada (od nich
w przyszłości chcielibyśmy pozyski−
wać jałowice remontowe na jego uzu−
pełnienie), a które są potencjalnymi
kandydatkami do wybrakowania.
Również właściwy wybór buhajów
wymaga znajomości podstawowych
cech pokrojowych, opisanych w ka−
talogach w postaci tzw. diagramów
liniowych. Częstym błędem rolników

jest pomijanie podanych tam, bardzo
cennych i przydatnych, informacji i
ograniczenie się wyłącznie do opisu
wartości produkcyjnych. A przecież
nawet największy potencjał produk−
cyjny nie przedstawia żadnej warto−
ści, jeśli wady budowy powodują kło−
poty w użytkowaniu krowy, wpływa−
ją na pogorszenie jej zdrowia i skraca−
ją długość użytkowania.
Na co należy więc zwrócić uwagę,
oglądając krowy w naszym stadzie,
a także wybierając buhaja, mające−
go poprawić ich budowę? Poszcze−
gólne, decydujące o tym cechy,
można zestawić w kilku najważniej−
szych grupach:
� wyrostowość i kaliber. Od ponad
10 lat wyrostowość w Polsce okre−
śla się poprzez pomiar wysokości w

krzyżu (na zdj. odnośnik 1). W oce−
nie kalibru zwierzęcia uwzględnia się
dodatkowo; � głębokość tułowia (od−
nośnik 2), szacowaną na podstawie
oceny klatki piersiowej na wysoko−
ści ostatniego żebra; � szerokość
klatki piersiowej (odnośnik 3).
Generalnie większa wyrostowość
krów jest cechą pozytywną, powią−
zaną z ich możliwościami produkcyj−
nymi. Trzeba jednak pamiętać, by nie
zwiększać wyrostowości i kalibru
krów ponad potrzeby, wynikające z
zakładanej wydajności stada. Chodzi

przecież o to, by pozyskiwać mleko
najbardziej ekonomicznie i z możliwie
największym zyskiem. A większe kro−
wy mają większe potrzeby bytowe,
wynikające z masy ich ciała, produ−
kują więc drożej. Są również bardziej
podatne na schorzenia kończyn, co
może stanowić poważny problem,
zwłaszcza w oborach bezuwięzio−
wych. Duża masa i wielkość mają
więc ujemny wpływ na długość ży−
cia produkcyjnego krowy, co potwier−
dzają m.in. obserwacje prowadzone
w USA, Kanadzie i Holandii.

Nogi i racice
Stosuje się tutaj ocenę łączną, tzw.
ogólną, a także szczegółową ocenę
poszczególnych parametrów.
Ocena ogólna nóg i racic ma bezpo−

średni związek z długością użytkowa−
nia, dlatego do rozrodu powinniśmy
używać zasadniczo tylko takie zwie−
rzęta – krowy i buhaje, które uzyska−
ły pozytywną wycenę tej cechy. Za−
leżność pomiędzy wskaźnikiem bra−
kowania i oceną ogólną za nogi i raci−
ce przedstawiona została na rys. 1.
Wynika z niego, że długość użytko−
wania krowy, w zależności od jako−
ści jej nóg, wynosić może od dwóch
do pięciu laktacji.
Tylne nogi krów powinny być prawi−
dłowo spionowane – pożądany kąt

w stawie skoko−
wym (patrząc z
boku) to 145−155o

(odnośnik 4).
Przy obserwacji z
tyłu nogi powinny
być ustawione pio−
nowo, tzn. stawy
skokowe oddalone
od siebie, a racice
tylko nieznacznie
skierowane na ze−
wnątrz. Zapewnia to
większy komfort wy−
mieniu, które nie jest
uciskane i drażnione
przez nogi, zwłasz−
cza w ruchu.
Optymalna wyso−
kość piętki racicy,
oceniana z tyłu, to 4−
5 cm. Przy racicy
zbyt płaskiej, a więc
o niedużej wysoko−
ści, łatwiej dochodzi
do skaleczeń i sta−
nów zapalnych, mo−

gących powodować kulawiznę. Trze−
ba dodać, że płaskie racice wystę−
pują często w połączeniu z tzw.
miękką (niedźwiedzią) pęciną i sza−
blastym ustawieniem tylnych nóg.
Dlatego w znacznej części stad w
Polsce wskazane jest używanie bu−
hajów dobrze pionujących nogi i ra−
cice. Ma to szczególne znaczenie w
stadach utrzymujących krowy przez
większą część życia na betonie.

Wymię
Również w tym przypadku należy
zwrócić uwagę na ocenę ogólną, a
także poszczególne cechy, których w
opisie wymienia występuje więcej,
niż w przypadku nóg. Najważniejsze
z nich to więzadło środkowe (odno−
śnik 5), położenie wymienia (odno−
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