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Wstęp

Odchów cieląt ma istotne znaczenie na późniejszą użytkowość mleczną krów 
i efektywne przyrosty w przypadku bydła mięsnego. Ciągła wymiana krów stada 
podstawowego wynika ze skrócenia okresu ich użytkowania. Ilość cieląt odchowa-
nych od jednej matki jest niższa. Występuje więc stały deficyt jałówek, tym samym 
każde żywo urodzone cielę jest niezwykle cenne. Rozwój cielęcia w pierwszych tygo-
dniach życia determinuje jego przyszłą wydajność. Celem hodowców jest uzyskanie 
silnych, zdrowych, dobrze wyrośniętych cieląt, które będą prawidłowo rozwijać się 
po odsadzeniu. Okres odchowu cieląt obejmuje okres od urodzenia do 12 tygodni. 
Obejmuje karmienie (siara, mleko/preparat mlekozastępczy, woda, pasza stała), 
budynki inwentarskie, ogólna hodowla i zarządzanie zdrowiem cieląt od momen-
tu ich urodzenia do czterech tygodni po odsadzeniu. Okres odchowu cieląt jest 
fundamentalnym etapem produkcji zwierząt niezbędnych na remont stada. Sukces 
zwierzęcia przygotowanego do produkcji jest w dużym stopniu zdeterminowane 
przez prawidłowe zarządzanie noworodkiem. Najwyższa śmiertelność cieląt w cią-
gu pierwszego roku występuje w ciągu pierwszych sześciu tygodni życia. Podstawo-
wym warunkiem racjonalnego odchowu jest zapewnienie cielęciu odpowiedniego 
środowiska i zaspokojenie potrzeb żywieniowych, dostosowanych do szybko zmie-
niających się potrzeb pokarmowych. Odpowiednie żywienie w tym kluczowym 
okresie gwarantuje, że cielęta produkują więcej mleka jako osobniki dorosłe już od 
pierwszej laktacji oraz wyrastają zdrowe, silne i odporne na choroby. Pierwsze 24 
godziny po urodzeniu cielęcia mogą mieć ogromny wpływ na ich ogólną wydajność 
i zdrowie przez całe życie. To sprawia, że prawidłowe zarządzanie, dobre praktyki 
hodowlane i wdrażanie innowacji są kluczowym elementem wysokiego poziomu 
dobrostanu i zaawansowania w hodowli bydła.

Publikacja ma na celu przybliżenie rolnikom, producentom mleka jak ważny 
jest prawidłowy odchów, ciągłe podnoszenie swojej wiedzy w dziedzinie rolnictwa 
i produkcji zwierzęcej oraz wdrażanie innowacji w gospodarstwach specjalizują-
cych się w produkcji mleka.

Witaj świecie - postępowanie z nowonarodzonym cielęciem

Nowe życie cielęcia rozpoczyna się porodem. Okres okołoporodowy, definiowa-
ny jako pierwsze 48 godzin życia, jest jednym z najbardziej newralgicznych okre-
sów w życiu cielęcia. Naturalny poród stanowi zagrożenie, a w przypadku trudnego 
porodu związane z nim ryzyko wzrasta. Najbardziej krytycznym okresem życia 
cielęcia jest pierwsza godzina po urodzeniu, zwana „Złotą Godziną”. W wielu przy-
padkach zaraz po urodzeniu cielę zaczyna oddychać spontanicznie. Nieduże ilości 
płynu i śluzu, które mogły się dostać do płuc w trakcie porodu, powinny zostać 
usunięte we wczesnym okresie poporodowym, aby ułatwić oddychanie. Zaleca się 
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usytuowanie cielęcia w pozycji ułatwiającej spłynięcie zalegających wydzielin, pły-
nu owodniowego, trzymając cielę za kończyny miednicze. Należy przechylać go do 
przodu i do tyłu. Innym sposobem jest zawieszenie, na krótki okres czasu, nowo-
rodka za nogi na odpowiedniej dźwigni lub przewiesić przez inny element delikat-
nie oklepując klatkę piersiową, aby usunąć śluz. 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 pracę układu krwionośnego i oddechowe-
go. Dobrą praktyką jest umieszczenie cielęcia po wytarciu pod źródłem ciepła np. 
promiennikiem. Bezpośrednio po porodzie należy dokonać zabezpieczenia pępka, 
ponieważ stanowi on łatwą drogę dostępu dla mikroorganizmów. Jak najszybciej 
po porodzie przemywa się kikut pępowinowy jodyną lub spryskuje sprayem z an-
tybiotykiem. Preferowanym środkiem odkażającym jest 1-3% roztwór pioktaniny. 
Prawidłowo odcięta pępowina powinna mieć długość 15 cm. W celu oceny stanu 
klinicznego cielęcia należy przeprowadzić ocenę stopnia żywotności. 

Wyróżniamy pięć kryteriów do oceny żywotności nowo narodzonego cielaka: 
Bezpośrednio po urodzeniu (ok. 1-2 minuty) cielę przyjmuje pozycje piersiową.•	
Potrząsa głową i może utrzymać ją prosto (0,5-2 minuty).•	
Zamyka pysk i oddycha przez nos. •	
Oddech staje się regularny i głęboki.•	
Pierwsze próby wstania zakończone sukcesem w ciągu 20-40 minut. Po 60 mi-•	

nutach pozycja stojąca.

Siara - natura wie, co dobre

Cielęta rodzą się bez przeciwciał chroniących je przed chorobami i negatyw-
nymi wpływami środowiska, w którym się znalazły. Siara jest gęstym, wysoko-
energetycznym pokarmem, ma wysokie stężenia przeciwciał i witamin. Celem 
podawania siary jest zaopatrzenie noworodka w przeciwciała obronne (immu-
noglobuliny), aby uzyskać tzw. odporność pasywną przeciwko chorobom zakaź-
nym. W przypadku bydła, którego cechą charakterystyczną są małe zdolności do 
przenikania immunoglobulin przez łożysko do płodu. Nie ma wątpliwości, że sia-
ra jest kluczem do dobrego startu dla nowonarodzonego cielęcia. Siara zawiera 
ponad 250 naturalnych związków chemicznych, będących źródłem wysoko przy-
swajalnych składników pokarmowych (białek, peptydów, aminokwasów, lipidów, 
kwasów tłuszczowych, składników mineralnych i witamin), które doskonale po-
krywają zapotrzebowanie bytowe. Siara stanowi ważne źródło witaminy A, E i D 
oraz ß-karotenu dla cielęcia. Spożywanie siary w ciągu kilku godzin od urodzenia 
jest zatem niezbędne do zapewnienia cielętom tymczasowej ochrony (odporność 
bierna) przeciwko chorobom, dopóki nie rozwiną własnej odporności. Ilość po-



7

danej siary w dużej mierze uzależnione jest od masy urodzeniowej cielęcia. Opty-
malnym jest podanie pierwszego pokarmu-siary w ilości odpowiadające 8-10% 
masy cielęcia. Ocenę poprawności żywienia cieląt siarą w oparciu o stężenie im-
munoglobulin siarowych we krwi warto uzupełnić o regularną kontrolę jakości 
siary podawanej nowonarodzonemu cielęciu. W warunkach praktycznych zaleca 
się jej wykonywanie za pomocą urządzenia służącego do badania jakości siary-
refraktometru Brix (fot. 1). 

Urządzenie to wykazuje większą dokładność i precyzyjność w porównaniu do 
powszechnie stosowanego do tego celu siaromierza. Ocena jakości siary pozwala 
przede wszystkim na poprawę efektów odchowu cieląt poprzez uniknięcie podawa-
nia cielętom siary niskiej jakości, czyli zawierającej poniżej 50 g immunoglobulin/l. 
Wizualna ocena siary nie jest dokładna. Podawanie niskiej jakości siary w żywieniu 
cieląt zwiększa prawdopodobieństwo nie uzyskania przez cielę odpowiedniego po-
ziomu odporności biernej.

Przeciwciała cielę otrzymuje dopiero z wypijaną siarą i stanowi pierwszą tarczę 
obronną dla patogenów naturalnie bytujących w środowisku zwierząt. Aby cielę 
było zdrowe musi otrzymać, najlepiej zaraz po urodzeniu w 1 godzinie życia, wy-
sokiej jakości siarę. Zadowalająca jakość pierwszego pokarmu zawiera, co najmniej 
100 g immunoglobulin w 1 litrze. Pożądane jest aby cielęta otrzymały więcej prze-
ciwciał, nawet 200 g/l. W pierwszych godzinach życia, cielę powinno wypić w su-
mie 4 l pełnowartościowej siary. Bardzo dobrze sprawdza się podawanie cielętom 
za pomocą sondy 4 l wysokiej jakości siary. Najlepszym sposobem na podanie cielę-
ciu wysokiej jakości siary jest stosowanie systemu ColoQuick (fot. 2.). 

fot. 1. Refraktometr do określenia zawartości immunoglobiny, określanej również mia-
nem przeciwciał, w siarze podawanej nowonarodzonym cielętom
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System ten pozwala na przechowy-
wanie zamrożonej siary, szybkie i pra-
widłowe jej rozmrożenie oraz podanie 
cielęciu. Siara pozyskana z pierwszego 
udoju zaraz po porodzie trafia do jedno-
razowych, foliowych worków umieszczo-
nych w ażurowych skrzyniach, służących 
do przechowywani siary w zamrażarkach 
(fot.3.). Należy zaznaczyć, ze mleko po-
chodzące od krów z drugiej laktacji i star-
szych ma lepszą jakość niż, siara uzyskana 
od pierwiastek.

Pierwsze mleko mrożone jest na płasko 
w celu zachowania wszystkich właściwo-
ści. Zamrożona siara może być przecho-
wywana w temperaturze od -18 do -25°C 
przez co najmniej 6 miesięcy bez zmiany 
jej jakości. Niektóre źródła podają, że sia-
rę można przechowywać nawet do 1 roku. 
Powolne rozmrażanie w temperaturach 
poniżej 50°C, w łaźni wodnej umożliwia 
stabilne, powolne rozmrożenie dzięki cze-
mu nie następuje gwałtowne rozmrożenie, 
które negatywnie wpływa jakość siary. Na-
tomiast zwiększenie temperatury powyżej 
50°C, powodują denaturację białek zrazi-
kowych, w tym immunoglobulin.

Czynnikiem, który decyduje o przy-
swajalności immunoglobulin siarowych 
jest budowa anatomiczna jelita cienkie-
go nowonarodzonego cielęcia. Immuno-
globuliny wchłaniane są ze światła jelita 
do krwioobiegu w całości. Nie podlegają 

żadnym procesom trawiennym. Transfer ten odbywa się dzięki porowatości jelita. 
Zdolność nabłonka jelita do absorbcji składników odżywczych stanowią około 2% 
powierzchni całego jelita i zanika wraz z upływem czasu. W przeciągu 12 godzin 
po porodzie ich ilość spada już o połowę, a po 24 godzinach stanowi zaledwie 10% 
wartości z chwili porodu. Zatem zdolność wchłaniania gwałtownie się obniża. Cielę 
spożywa siarę pijąc ją z wiaderka ze smoczkiem. Jest to najwłaściwszy sposób lub 
otrzymuje siarę butelką ze smoczkiem. W wyjątkowych sytuacjach siara może zo-
stać zaaplikowana za pomocą sondy. Metoda ta jest stosowana w przypadku cieląt 

fot. 2. Rozmrażanie siary w urządzeniu 
coloQuick

fot. 3. Skrzynia do przechowywania 
siary w zamrażalniku
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ze słabym odruchem ssania lub jego brakiem. Metodę tę zaleca się również osobni-
kom słabym lub leżącym, wyczerpanym trudnym i długim porodem.

Okres karmienia paszą płynną

W pierwszych trzech tygodniach życia żwacz cielęcia jest fizycznie słabo 
rozwinięty i fizjologicznie niefunkcjonalny. Jednocześnie cielę nie jest w stanie 
regulować własnej temperatury ciała, więc najlepszym wyborem do osiągnię-
cia optymalnego wzrostu jest zadawanie paszy płynnej. Dostępnych jest kilka 
opcji:

preparaty mlekozastępcze na bazie kazeiny, •	
preparaty mlekozastępcze na bazie serwatki, •	
mleko pełne,•	
mleko odpadowe.•	
Wszystkie opcje zapewniają doskonałą paszę dla cieląt. Wybór paszy płynnej 

zwykle zależy od dostępności i preferencji hodowcy. Karmienie mlekiem nienada-
jącym się do sprzedaży „odpadami” jest uznawane za czynnik ryzyka przenoszenia 
zakaźnych czynników chorobotwórczych i dlatego powinno być pasteryzowane. 
Karmienie mlekiem zawierającym pozostałości antybiotyków od leczonych krów 
zwiększa ryzyko rozwoju oporności na antybiotyki. 

Preparat mlekozastępczy 

Inwestycja w wysokiej jakości preparat mlekozastępczy jest nieoceniona. Dzi-
siejsze cielęta są jutrzejszymi producentami. Zaleca się, aby przez pierwsze 3 dni 
cielę otrzymywało siarę, następnie 2 razy dziennie preparat mlekozastępczy w ilości 
3-3,5 l. 

W gospodarstwach o dużym inwentarzu pojenie cieląt jest dość pracochłonnym 
i wymagającym zajęciem. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż odpowiada 
za dalszy rozwój i przyszłą wydajność zwierząt. Zajęcie to wymaga dużej precyzji 
w przygotowaniu dawek pokarmowych dla poszczególnych zwierząt zachowując 
odpowiednie parametry, takie jak: temperatura, stopień wymieszania, rozpuszczal-
ność, itp. W celu ułatwienia pracy istnieje możliwość zmechanizowania procesu 
pojenia cieląt. Jedna z opcji zmechanizowania pojenia cieląt mlekiem lub prepara-
tem mlekozastępczy jest zastosowanie taksówek mlecznych lub budowa odpajalni 
dla cieląt.

Taksówka mleczna jest to urządzenie służące do odpajania cieląt, które 
zrewolucjonizowało karmienie cieląt wiadrem. Niezależnie od tego, czy cielę 
usytuowane jest pojedynczo w igloo czy w grupach. Dzięki temu urządzeniu 
możemy niezawodnie mieszać mleko w proszku i delikatnie podgrzewać lub 
pasteryzować mleko pełne. Metoda ta oszczędza kręgosłup gospodarza, który 
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nie jest zmuszony już nosić ciężkich wiader. Zbiornik umieszczony na podwoziu 
przejmuje za operatora transport mleka dla cieląt. Urządzenie to nie tylko uła-
twia pracę, sprawia, że karmienie jest dokładniejsze, ponieważ zawsze karmimy 
cielęta odpowiednią ilością w odpowiedniej temperaturze.

Innym innowacyjnym rozwiązaniem dla hodowców o dużej skali przychów-
ku jest stworzenie odpajalni dla cieląt. System zamontowany w obiekcie inwen-
tarskim dedykowanym cielakom wyposażony jest w technologię, która została 
opracowana zgodnie z najnowszymi wymaganiami w żywieniu cieląt. Innowa-
cyjna technologia karmienia zapewnia, że mleko dla cieląt jest zawsze świeżo 
wymieszane. Nie ma znaczenia, czy stosuje się preparaty mlekozastępcze, czy 
pasteryzowane mleko pełne. W systemie automatycznego odpajania mleko przy-
gotowywane jest automatycznie i indywidualnie dla każdej grupy wiekowej. Pod-
czas gdy cielęta karmione są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, hodowca 
jest całkowicie elastyczny w swoim harmonogramie pracy. Całkowicie zautoma-
tyzowany proces pojenia ułatwia zarządzanie hodowlą cieląt i w znacznym stop-
niu odciąża hodowcę. Przynosi to wymierne korzyści, oszczędność czasu pracy 
przy jednoczesnej kontroli. Intuicyjna obsługa i połączenie najnowocześniejszych 
technologii z mobilną aplikacją ułatwiają kontrolę nad odsadkami. Wszystkie in-
formacje o cielętach, raporty o stanie i komunikaty alarmowe są zawsze widoczne 
w aplikacji i bezpośrednio w automacie. Różne programy paszowe stanowią pod-
stawę udanego i zorientowanego na wydajność chowu cieląt w automatycznym 
karmieniu cieląt. 

Rozwój żwacza przy odpowiedniej diecie

Rozwój brodawek żwaczowych jest obligatoryjnym warunkiem do szybkiego 
przekształcenia się cielęcia w pełni rozwiniętego przeżuwacza. Błona śluzowa 
żwacza u nowonarodzonego oseska jest całkowicie gładka i pozbawiona jakich-
kolwiek struktur. Tworzenie brodawek żwaczowych jest bezpośrednią reakcją 
błony śluzowej ściany żwacza na chemiczne podrażnienie kwasami: propiono-
wym i masłowym. Kwasy te są następstwem procesu fermentacji paszy treściwej 
znajdującej się tworzącym się żwaczoczepcu. Do procesu fermentacji konieczna 
jest woda. Stąd też wymagany jest dla cieląt stały do niej dostęp. Od 7 dnia życia 
należy wprowadzić specjalistyczną mieszankę, np.: musli, która zawiera wysoko 
strawne zmikronizowane składniki. Podanie paszy stałej wspiera szybki rozwój 
żwacza i całkowite przestawienie cieląt na pasze stałe oraz dba o zdrowotność 
jelit. Pasze starterowe zawierają następujące składniki: płatki jęczmienne, płatki 
kukurydziane, suszone wysłodki buraczane, prasowane ziarno kukurydzy i psze-
nicy, susz z lucerny, siemię lniane, melasa z trzciny cukrowej, lucerna granulowa-
na, olej sojowy, słodka serwatka w proszku, dodatki mineralno-witaminowe, cięte 
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siano lub/i słoma. (fot. 4.). Taki system żywienia niezwykle korzystnie wpływa 
na rozwój żwacza i sprawia, że już w 4 tygodniu cielęta mogą zaczynać pobierać 
dobrej jakości paszę objętościową (kiszonkę z traw, kiszonkę z kukurydzy, TMR). 
Miedzy pojeniami należy zapewnić cielęciu dostęp do świeżej, czystej wody  
o optymalnej temperaturze.

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 zwie-
rzęta będą wolne od bólu, cierpienia, głodu czy pragnienia.

Większość cieląt mlecznych jest trzymana indywidualnie w pierwszych ty-
godniach, a czasem miesiącach ich życia. Odchów cieląt nie wymaga przebywa-
nia ich w ciepłym środowisku. Doskonale czują się w ustawionych na zewnątrz 
indywidualnych budkach. Głównymi wrogami takiego utrzymania są wilgoć 

fot. 4. Musli dla cieląt podawane od 7 dnia życia
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i przeciąg. Warunkiem zimnego od-
chowu cieląt jest jednak zawsze czy-
ste i suche legowisko. W przypadku 
utrzymania cielęcia w kojcu poje-
dynczo (do 8 tyg. życia), jego szero-
kość powinna odpowiadać minimum 
wysokości cielęcia w kłębie, długości 
co najmniej 1,1 m długości ciała cie-
lęcia (fot. 5.).

 Kojce indywidualne minimalizują 
transmisję patogenów między osob-
nikami. Należy zaznaczyć, że taka 
praktyka pozbawia cielęta wyrażania 
ich naturalnego behawioru. Indywi-
dualne kojce dla cieląt nie zapewniają 
im odpowiedniej interakcji, co ogra-
nicza zdolność uczenia się i zmusza 
szukania towarzystwa innych cieląt. 
Dobrą praktyką jest utrzymanie cie-
ląt parami, a następnie segregacje 
ich odpowiednio względem wieku do 
większych grup (fot. 6). 

fot. 5. Kojce typu budka z wygrodzeniem dla cieląt

fot. 6. Cielęta utrzymywane grupowo
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Wybierając system utrzymania cieląt, zwracamy szczególną uwagę na budżet, 
organizację pracy i indywidualne preferencje gospodarstwa (fot. 7.). Nie ma jed-
nego systemu, który odpowiadałby potrzebom wszystkich. Należy również wziąć 
pod uwagę wpływ danego systemu na zdrowie i dobrostan cieląt. Cielęta do końca 
okresu karmienia paszą płynną mogą być utrzymywane w indywidualnych bud-
kach z desek, kojcach lub innych budynkach przystosowanych do przebywania 
cieląt.

Problemy zdrowotne 

Złożony mechanizm nabywania odporności, anatomiczne uwarunkowania 
w  budowie przewodu pokarmowego i układu oddechowego, a także zaniedbania 
hodowlane składają się na częstą zapadalność cieląt na różnorakie infekcje. Wła-
ściwa i skuteczna terapia gwarantująca satysfakcję hodowcy jest uwarunkowana 
wieloma czynnikami, w głównej mierze zaś zależy od kompleksowego i szero-
kiego spojrzenia na stan zdrowotności zwierząt w stadzie. W obecnej hodow-
li bydła mlecznego, problemem powodującym duże straty są błędy w odchowie 
cieląt. Najczęstszym i najbardziej kosztownym problemem z odchowem cieląt tła 
zakaźnego dotyczą biegunek I okresu odchowu oraz choroby układu oddechowe-
go – zespół BRDC.

fot. 7. Cielęta utrzymywane w całkowicie zmechanizowanej odchowalni cieląt
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Biegunki zakaźne cieląt ssących  
– I okresu (Neonatal Calf Diarrhoea)

Biegunki zakaźne cieląt noworodków są chorobą występującą powszechnie, 
większe nasilenie obserwuje się w dużych stadach i na obszarach o intensywnej 
hodowli bydła. Okresowe nasilenie choroby jest ściśle powiazanie z obecnością 
czynników zakaźnych. Występowanie biegunek potęgują niedostatki w zarządza-
niu stadem i często złe warunki środowiskowe, w których przebywają zwierzęta. 
Biegunka u cieląt ssących to choroba wieloczynnikowa, będąca najczęściej wy-
nikiem infekcji mieszanej, bakteryjno-wirusowej. Rzadko jest to infekcja mono-
etiologiczna. Czynniki zakaźne wywołujące biegunki cieląt to oportunistyczne 
składniki mieszanej flory mikrobiologicznej: wirusowej, bakteryjnej i pierwot-
niaczej. Patogeny te występują zarówno w jelitach cieląt, jak i w środowisku go-
spodarstwa. Czynniki środowiskowe powodujących biegunki cieląt ssących, to 
między innymi: 

niedostatek i złe zarządzanie siarą, •	
złe warunki higieniczne przy odpajaniu i karmieniu cieląt,•	
niedostatek lub złej jakości woda,•	
warunki klimatyczne - niska temperatura, przeciągi i mokra ściółka.•	

Wyżej wymienione czynniki wywołują spadek odporności i rozwój choroby.
Biegunki występujące w pierwszych miesiącach życia zarówno w stadach bydła 

mięsnego jak i mlecznego, powodują 54-57% przypadków zgonów cieląt. Liczne 
doniesienia z literatury dowodzą, że źródłem zakażenia większością patogenów naj-
częściej są cielęta klinicznie zdrowe, tzw. siewcy i krowy w okresie okołoporodowym 
oraz obsługa zwierząt. Powszechnie popełnianym błędem są próby jednostkowego 
leczenia cieląt. Problem dotyczący całego stada powinien być rozwiązywany kom-
pleksowo, w dłuższej perspektywie czasu. Należy zatem uwzględnić razem z lekarzem 
weterynarii sprawującym opiekę nad stadem postępowanie i metafilaktykę biegunek 
zakaźnych w stadzie. W prewencji biegunek cieląt noworodków niezwykle pomocne 
mogą być podawane doustnie probiotyki jak i dodatek kwasu masłowego lub maśla-
nu sodu. Konieczne jest systematyczne i poprawnie przeprowadzane oczyszczanie 
i  dezynfekcja. Izolacja sztuk chorych. Poprawa warunków środowiskowych w jakich 
przebywają zwierzęta, a szczególnie higieny prawidłowego odpajania siarą i poje-
nia mlekiem są nie mniej ważnym niż szczepienia czynnikiem poprawy istniejącej 
sytuacji.

Zespół oddechowy bydła (BRDC)  
– (Bovine respiratory disease complex)

Zespół oddechowy bydła stanowi duży problem ekonomiczny i gospodarczy ho-
dowli bydła w Polsce i na świecie. Jałówki i bydło mleczne są bardziej obarczone 
większym ryzykiem zejść śmiertelnych spowodowanych BRDC. Za jego występo-



15

wanie odpowiada szereg czynników o charakterze zakaźnym i niezakaźnym. Czyn-
niki zakaźne występują najczęściej w formie infekcji mieszanej bakteryjno-wiruso-
wej - mykoplazmowej, skutkującej ciężkim zapaleniem płuc. Ponadto czynnikami 
etiologicznymi mogą być inwazyjne grzyby i wędrujące formy larwalne pasożytów. 
Czynniki niezakaźne, wywołujące stres, określane są jako czynniki ryzyka. Stanowią 
konieczny element usposabiający do wystąpienia choroby. Głównym czynnikiem 
ryzyka jest transport na duże odległości i tworzenie nowych grup zwierząt. Stres 
wynikający z kształtowania się hierarchii w stadzie, młody wiek i niska masa ciała 
sprzyja wystąpieniu choroby. Często zwierzęta są o różnym statusie epizootycznym, 
immunologicznym i mikrobiologicznym. W wyniku transportu i kontaktu ze zwie-
rzętami z różnych gospodarstw dochodzi między nimi do krzyżowej ekspozycji na 
różne czynniki zakaźne. Zakup cieląt do opasu z przypadkowych gospodarstw jest 
obarczony wielkim ryzykiem i zwykle stwarza doskonałe warunki do wystąpienia 
zespołu oddechowego bydła. W leczeniu BRDC ważną rolę odgrywa stabilizacja 
immunologiczna stada realizowana poprzez program szczepień. Najważniejszym 
czynnikiem decydującym o skuteczności leczenia jest natychmiastowe jego podjęcie, 
zanim dojdzie do trwałych uszkodzeń tkanki płucnej. W praktyce weterynaryjnej 
najskuteczniejsze są antybiotyki o przedłużonym działaniu. Podstawą poprawnej 
prewencji jest konsekwentne przestrzeganie bioasekuracji. Istotne dla dobrostanu 
zwierząt są warunki środowiska, w którym one przebywają – dobra wentylacja, moni-
torowanie w powietrzu stężenia szkodliwych gazów, dbałość o jakość ściółki. Ponadto 
prawidłowe żywienie, suplementacja wtaminami: A, D3, E. Zaleca się odizolowanie 
chorych zwierząt, unikanie sytuacji stresogennych, co poprawi stan zdrowia stada 
i skuteczność leczenia.
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