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Nowoczesne podejście do walki z kulawizną

Polska Federacja Hodowców bydła i Producentów Mleka

Centrum Genetyczne



Choroby racic - jeden z najważniejszych problemów

Rozród Wymię Racice



„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić”



Schorzenia racic - niedoceniana skala problemu

zdrowe 
krowy

54%

chore 
krowy

46%



Historia krowy ułatwia podejmowanie właściwych decyzji

Informacje szczegółowe 

Historyczne diagnozy



Aplikacja „CGen korekcja” pomocą dla korektora

• Rejestrowanie danych na bieżąco w trakcie pracy
• Bezpłatny dostęp.
• Łatwa i szybka rejestracja.
• Szeroki zakres zapisywanych danych.
• Nie wydłuża czasu korekcji.
• Stanowi podstawę generowania 

zestawienia pokorekcyjnego.



Zabrane informacje to podstawa do działań

Stały monitoring 
występowania schorzeń

Analiza przyczyn 
występowania 
problemów

Szczegółowe 
porównania na poziomie 
stada i populacji

Zestawienie 
pokorekcyjne

Raporty 
poszerzone 



Zestawienie pokorekcyjne – informacja dla hodowcy



Zestawienie pokorekcyjne – informacja dla hodowcy

Informacje 
o diagnozach i zabiegach 

zgłoszonych 
dla poszczególnych krów

Wykaz skrótów 
pojawiających się 

w zestawieniu

Data planowanego zdjęcia 
opatrunku, bloku



Zestawienie pokorekcyjne – informacja dla hodowcy

Podsumowanie zgłoszeń

Podsumowanie wizyty



Zestawienie pokorekcyjne podstawą działań naprawczych

Stado A

Stado B

Śliskość podłóg
Ciała obce (kamienie itp.)

Higiena w oborze
Kąpiele racic

Do sprawdzenia:



Raport „CGen korekcja” – narzędzie 
do analizy danych z okresu roku
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Raport „CGen korekcja” – informacje o stanie stada

Informacje o schorzeniach

Status zdrowotny stada

Podstawowe informacje
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Raport „CGen korekcja” – informacje o grupach zwierząt

Zdrowotność i schorzenia 
w laktacjach

Zdrowotność i schorzenia 
w fazach laktacji



Zwiększamy skuteczność pracy hodowlanej dla zdrowych racic

Odporność na 
schorzenia racicNogi i racice



Dermatitis digitalis to najczęstsze schorzenie racic

infekcyjne
50%

nieinfekcyjne
50%

Dermatitis digitalis (DD) = choroba Mortellaro, choroba truskawkowa, zapalenie skóry palca 



Różnice między buhajami są wystarczające by uzyskać postęp

Dermatitis digitalis 10% o najwyższej WH

7%

10% o najniższej WH

23%
14%



Selekcja w kierunki odporności na DD możliwa też w Polsce
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Odporność na DD na tle innych cech ocenianych w Polsce

Odziedziczalność zbliżona do cech 
pokroju nóg i racic oraz wymienia



Opracowanie indeksu zdrowotności racic wymaga dalszych działań

Zbieranie informacji 
o schorzeniach racic

Poznanie wpływu 
predyspozycji 
genetycznych

Poznanie 
zależności 
pomiędzy 

schorzeniami

Opracowanie 
indeksu 

zdrowotności 
racic



Ocena mobilności

www.cgen.pl/korekcja tel. 732 430 624

http://www.cgen.pl/korekcja
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