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• Grupa druga to krowy najwyżej wydajne do około
150 dnia laktacji, przy czym faktycznym wyznaczni−
kiem ich obecności w tej grupie jest wydajność mini−
mum 50 kg. Jeśli krowa przez 10−15 dni daje poniżej
50 kg, wówczas przesuwana jest do następnej grupy;
„dyskwalifikację” powoduje również zejście poniżej 45
kg mleka/dzień. Także tutaj stosuje się dój trzykrotny

w ciągu dnia, przy czym zarówno w tej jak i w pierw−
szej grupie nie postępuje się według klasycznego sche−
matu: rano – południe – wieczór. W Mokrzeszowie naj−
lepsze krowy doi się rano na początku doju stada i po
jego zakończeniu plus wieczorem lub tak samo dwu−
krotnie wieczorem plus rano – podział na takie dwie
podgrupy organizacyjne ma na celu wyrównanie czasu
dojów porannego i wieczornego.

• Grupa trzecia to krowy o wydajności 35−50 kg. Tra−
fia tu duża część krów będących w czwartym miesiącu
laktacji – przecież nie wszystkie stać na produkcję 50
kg mleka dziennie do 150 dni. To właśnie w tej grupie
krytych jest większość krów, a tylko część z nich kryje
się w czasie pobytu w grupie drugiej. Generalnie pierw−
sze krycie wykonywane jest na 100−120 dni po wycie−
leniu. Zwraca się przy tym uwagę na poziom białka w
mleku krowy w czasie ostatniej kontroli mleczności –
procent białka poniżej 3,0 jest przeciwwskazaniem do
krycia, gdyż świadczy o deficycie energii w organi−
zmie i stanowi złe rokowanie dla zapłodnienia i utrzy−
mania ciąży.

• Grupa czwarta to krowy cielne o wydajności 20−35
kg, do około piątego miesiąca cielności.

• Grupa piąta – krowy wysokocielne. Żywienie tej gru−
py jest tak ustawione, by zejść do 20 kg mleka w mo−
mencie zasuszenia. Nie ze wszystkimi krowami jest to
możliwe: 10 do 15 proc. krów zasusza się na poziomie
25−30 kg. Są to najczęściej krowy, które zacieliły się w

efekcie pierwszej inseminacji i w stosunku do nich może
to stanowić wskazówkę, że w następnej laktacji należy
je zacielić jeszcze później.

• Krowy zasusza się w zależności od ich kondycji i
wydajności minimum na 6 tygodni przed planowanym
terminem wycielenia i w tej grupie pozostają one przez
co najmniej 5 tygodni.

• Na 7 dni przed planowanym terminem wy−
cielenia krowy przenoszone są do porodówki
do grupy przygotowującej się do porodu i lak−
tacji. Regułą jest, że ciąże przenoszone są o 7–
14 dni, tak więc praktycznie w tej grupie kro−
wy przebywają 2−3 tygodnie. Zjawisko przed−
łużania się ciąż może być efektem wysokiej wy−
dajności krów i wskutek tego gorszego odży−
wienia i wzrostu płodów.

Krowy dojone są w hali udojowej typu rybia
ość 2x10, a bezpośrednio po doju kierowane
na okólnik, gdzie czeka na nie świeży, zada−
wany dwa razy dziennie TMR. Olbrzymie zna−
czenie ma z pewnością również woda, dostęp−
na na okólnikach w otwartych, 4−metrowych
korytach. Na każdym z okólników wzdłuż ścian
budynku ustawione są dwa takie koryta, przy−
padające na grupę 40−45 krów. Zapewnia to do−
stęp do wody bezpośrednio po doju wszystkim
krowom, wychodzącym jednocześnie z hali
udojowej – przy 8 metrach bieżących koryt na
każdą z nich przypada 40 cm dostępu do wody.

Według opinii Haliny Woźnickiej jest to jedna z tajem−
nic sukcesu rekordowych wydajności stada – średnia wy−
dajność od krowy dojonej w połowie sierpnia wynosiła
ponad 34 kg. Jedynie w grupie krów zasuszonych jedno
4−metrowe koryto przypada na 30−35 zwierząt, ale jest
to i tak kilkakrotnie więcej, niż można zobaczyć w nie−
których oborach w grupach krów dojonych.

Główny hodowca „Agrominoru” Halina Woźnicka

Mokrzeszowskie owce na pastwisku. Argumentem
przemawiającym za ich utrzymywaniem jest
wykorzystywanie nie zjedzonej do końca przez krowy
mieszanki TMR. W gospodarstwie przydaje się też
wytworzony przez owce obornik
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