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FirstStep TM: 

Praktická řešení kulhání skotu

Kontrola nad kulhavostí patří k zásadám moderního 
managementu stáda. Kulhání ovlivní veškerou produktivitu!

Závěr: Udělali jsme pokrok

Kulhavá kráva: „Která?“

Hodnocení poruch pohybu: „Jak moc?“

Program FirstStep TM: „Která“, „Jak moc“ a
„Pro č?” 

Určení příčin kulhání

Neinfek ční Infekční

Hodnocení pohybu, je problém kulhání?

Přijetí nápravného Plánu činností

Úprava pazneht ů Volné ustájení

Přechodná období, 
změny Větrání volné stáje

Časový harmonogram Zmírn ění následk ů tepla

Krmení a výživa Fixa ční boxy

Odkliz hnoje Spole čná lehárna

Vazná stáj Odvod tepla z vazné

Plochy podlah stáje

Hygiena

Koupele / post řik pazneht ů

Biosekurita

Skórování
Pohybu

Odhad 
kulhavosti 

stáda

Vyhodnocen
í finančních 

ztrát

Analýza lézí

Jaká 
poškození se 

vyskytují 
nejčastěji?

Infekční
vs.

Neinfekční

Vřed
vs.

Choroba.bílé
čáry

Odhad 
způsobu 
úpravy 

paznehtů

Technika a 
kapacita

Preventivní, 
neutrální

nebo 
škodlivé?

Identifikace
lézí

Hygiena 
paznehtu a

koupele

Dezinfekce 
paznehtu, 

přiměřená inf. 
tlaku a 

prostředí

Tvorba 
programu 
koupelí

Pohoda krav

Doba stání

Zmírnění 
účinků tepla

Plochy 
podlah

Trauma

Kluzkost

Otřesy

Opotřebení

Krmení a 
výživa

Zabránit 
vzniku 

subakutní
bachorové

acidózy

Stopové 
prvky a 
vitamíny

Seznam problémů Plán činnosti
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Hodnocené faktory 

� Pohyb

� Léze

� Úprava pazneht ů

� Přechodná období, zm ěny

� Časový režim

� Hygiena nohou

� Výživa a krmení

� Koupele/sprayování pazneht ů

� Povrch podlah

� Odkliz hnoje

� Stlané ležišt ě/ Venkovní 
ustájení

� Volné ustájení

� Vazné ustájení/ Poutací zábrany

� Větrání ve volném ustájení

� Odvod tepla

� Ventilace ve vazné stáji a odvod 
tepla

� Fixační klece

� Čekárny/ Dojírny

� Biobezpe čnost

� Žlábky/ Koleje/ Uli čky

Klinický popis 1

� Postoj a ch ůze je normální se zády 
narovnanými

� Dělá dlouhé a jisté kroky

Adapted from Sprecher et al., 1997. Theriogenology 47:1179

NORMÁLNÍ

DC - 319

HODNOCENÍ POHYBU MLÉČNÉHO SKOTU

Klinický popis 2

� Stojí s rovnými zády, hrbí se p ři pohybu

� Pohyb je mírn ě abnormální

Adapted from Sprecher et al., 1997. Theriogenology 47:1179

MÍRNÉ KULHÁNÍ

DC - 320

HODNOCENÍ POHYBU MLÉČNÉHO SKOTU

2% ztráty mléka!
P.H. Robinson, Ph.D., Dept. of Animal Science, UC Davis

Klinický popis 3

� Stání a pohyb s prohnutými zády

� Přenos váhy z postižené kon četiny zp ůsobuje 
mírný pokles spárk ů protilehlé kon četiny

Adapted from Sprecher et al., 1997. Theriogenology 47:1179

STŘEDNÍ KULHÁNÍ

DC - 321

HODNOCENÍ POHYBU MLÉČNÉHO SKOTU

4% ztráty mléka!
P.H. Robinson, Ph.D., Dept. of Animal Science, UC Davis

Klinický popis 4

� Hrbí záda p ři pohybu a stání
� Upřednost ňuje druhou nebo další kon četiny, ale je 

schopna ji trochu zatížit
� Pokles spárk ů je výrazný u protilehlé kon četiny

Adapted from Sprecher et al., 1997. Theriogenology 47:1179

KULHÁNÍ

DC - 322

HODNOCENÍ POHYBU MLÉČNÉHO SKOTU

9% ztráty mléka!
P.H. Robinson, Ph.D., Dept. of Animal Science, UC Davis

Klinický popis 5

� Výrazně hrbí záda

� Pohybuje se neochotn ě, téměř veškerou váhu 
přenáší na další kon četiny

Adapted from Sprecher et al., 1997. Theriogenology 47:1179

TĚŽKÉ KULHÁNÍ

DC - 323

HODNOCENÍ POHYBU MLÉČNÉHO SKOTU

15% ztráty mléka!
P.H. Robinson, Ph.D., Dept. of Animal Science, UC Davis
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Koho hodnotit?
� Všechny krávy…..

� Typické skupiny

• Na začátku laktace

• Prvotelky

• Vysoce produk ční

• Starší krávy ke konci laktace

• Sanitární kotec

• Více než 10% se skóre 4 a 5 je 
problém

� Špičkové mlé čné chovy dosahují 
<5% 4 a 5

Hodnocení pohybu nám řekne, 
zda-li je tu problém nebo ne,

First Step™ pom ůže s tím n ěco 
udělat!

Příležitost ov ěřit si 
určení lézí a nalézt 

informace o 
možnostech lé čby

Když jsme již 
stanovili jak zlé to je 

(kulhání), musíme 
ješt ě určit pro č to je

Musíme do fixa ční 
klece !

Co můžeme dělat 
se záznamy?

� Určit typy lézí, infek ční vs. 
neinfek ční

� Vliv b řezostí?

� Vliv ro čních období?

� Vliv lakta ční fáze?

� Zjistit ú činnost p řípravk ů 
na koupele pazneht ů

� Rozlišit léze zp ůsobené 
chorobou a úpravou 
pazneht ů
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Infekce a další léze

Účinek ro čního období na po čet 
kulhajících krav a u mlé čného skotu

�A údaje z chov ů z Wisconsinu

�B léze rohoviny zahrnují krváceniny na 
spodin ě paznehtu , vřed chodidla, prstu, 

Poškození celé rohoviny

DC - 325
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POČTY LÉČENÝCH KULHÁNÍ

Infekční léze činí problém v zimním období 
u většiny mlé čného skotu na severu USA

Většina neinfek čních lézí se objeví v 
pozdním lét ě, časném podzimu

Užitek z uložených záznam ů o lézích 

�Od 8. 2007 do 11. 2008. Stádo 1200 Holsteinských krav s užitkovostí 39 kg mléka, 3,5% tuku, 3,0% bílkovin . 
Volné ustájení s kompostovaným hnojem. Pou čení: 1) vysoký po čet infek čních lézí pazneht ů v prvních 30 DIM 
(časté, vyžaduje pozornost) a 2), vysoký po čet neinfek čních lézí se objevil až p ři úprav ě pazneht ů (příliš
mnoho skóre 3 nebylo zjišt ěno během laktace).
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Infectious Non-Infectious

Většinou 
prvotelky, je 

pot řeba 
koupele nebo 

sprayování 
pazneht ů již 

u jalovic

Pouze úprava 
pazneht ů při 

stání na sucho, 
bylo by t řeba 

zvést a úpravu 
uprost řed 

laktace
neinfekčníinfekční

Musíme ur čit, zda 
zvolený systém 

úpravy pazneht ů 
má kladný, žádný, 

nebo škodlivý 
účinek na stádo…

Technique
6-bodů…. které zp ůsobují nejv ětší škody

1. Nejsou paznehty příliš krátké? 2. Není patka vnitřního prstu 
vystrouhaná příliš mnoho ?
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3. Není vnitřní stěna prstu zabraná 
příliš?

4. Je chodidlová plocha upravena 
konkávně namísto do roviny?

5. Není vnější stěna příliš zeslabená?

6. Není chodidlo příliš tenké?

Problémy úpravy pazneht ů

� Vyvážit vn ější a vnit řní pazneht

� Míra úpravy

� Zakřivení chodidlové plochy

� Strmý postoj

� Úhel paznehtu- dorzální st ěna svírá 52 ° s chodidlem

� Úprava lézí – p říliš agresivn ě nebo opatrn ě

� Použití blo čku – četnost a ú činnost
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K čemu jsou nám záznamy?

� Podíl jednotlivých lézí – pom ěr poruch rohoviny a 
infek čních p říčin, v ředy chodidla a choroby bílé st ěny

� Prvotelky vs starší krávy

� Úpravy pazneht ů vs kulhání

…jsou subklinické p řípady digitální dermatitidy, 
nalezené p ři úprav ě pazneht ů v dob ě stání na sucho, 
opravdu problém?

Infek ční nemoci

Photo courtesy of Dr. Steven Berry, U.C. Davis

Faktory ovliv ňující hygienu 
kon četin

Korunkový okraj je 
v kontaktu s 
hnojem jen málo 
nebo vůbec

Přes korunkový 
okraj se přehrnuje 
jen málo hnoje

Korunkový okraj je 
zaplavený 
hnojem, ale srst je 
patrná

Korunkový okraj 
ponořený do 
tuhého hnoje, 
který se hromadí 
na končetině

Posouzení ú činnosti koupelí kon četin

� Umíst ění

� Tvar

� Četnost

� Chemikálie

typ, trvání ú činku a ú činnost

Smáčecí pravidlo č. 2
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Kontaminace paznehtní lázn ě na 
3 farmách

Common Footbath 
Issues

� Footbaths are dirty (even after they have been “clea ned”)

� Located on slopes, so the footbath is not deep enou gh on 

the top end (especially portable footbaths)

� Too many cow passes before solution is changed

� Using formaldehyde when temperature less than 7 oC

Posouzení koupelí kon četin

Důležité chyby p ři použití lázn ě na 
paznehty

� Nízká frekvence (3-5 dn ů v týdnu)

� Špatně naplánováno (< 8’), použití a místo 

� Špatné umíst ění – nelze odklonit  krávy od bazénu

� Nesprávná koncentrace chemikálie

� Prochází p říliš mnoho krav aniž by byl vym ěněn roztok 
(>200 ?)

Neinfek ční léze

Léze bílé čáry Vřed chodidla
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Stanovte si sv ůj přístup

Infekční Neinfekční

Hygiena končetin
Odkliz hnoje

Přechodné období
Výživa

Koupele

Choroby bílé 
čáry

Vředy 
chodidla

Změny 
výživy

Rizika doby stání

Časový režim
Pohoda stáje
teplotnístres

Rizika podlahy

Trauma
Uklouznutí
Opotřebení

Otřesy

Chodidlové v ředy

� Stájový index stání krav, doby ležení

� Volné ustájení

Tvar

Povrch podlah

� Teplotní stres

Je dobré v ědět ….

� Nevhodný je tvrdý povrch – nejlepší je písek, ale je n 
málokdo ho používá, takže:

• Podestýlka jako polštá řek

• Chodící kulhavé krávy do stlaného kotce

� Málo místa na odpo činek – ší řka je parametr č.1

� Nutný prostor na vstávání – p říliš krátký, omezený 
zábranami

� Boční zábrana je p říliš vysoko (>10 cm)



10/28/2012

9

Umožňuje stáj normální chování krav?

Vliv podlahy na kulhání

� a Other refers to stall bases made of bedded concrete , rubber mats and rubber filled mattresses

� b Percentage of cows in stalls standing

Položka

Chov na 
písečném 
podklad ě

Chov ve stáji 
na jiném a typu 

podlahy

Počet krav 8 22

Prevalence kulhání, %

Léto 13.6y 24.2z

Zima 16.9y 27.2z

Uživatelský index na volném ustájení, % 15.0 y 25.0z

Počet krav s otlaky kolenních kloub ů, % 5.4y 38.8z

DG - 812

POHODA KRAV

Vztah mezi uživatelským indexem a 
prevalencí kulhání

� a Percentage of cows in stalls standing

� b Survey of 30 freestall herds in Wisconsin

DG - 813
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Stájový uživatelský index a

y = 0.7442x + 9.6845
R2 = 0.3835 

POHODA KRAV

% stojících 
krav

Časový rozvrh, faktory
ovliv ňující dobu ležení

� Užití stájových prostor

• Nevhodné prostorové 
rozložení

• Kulhavé krávy na podložku

• Povrch stáje, krávy 
upřednost ňují písek p řed 
podložkou

• Vysoká hustota zví řat 
(>125%)

• Teplotní stres (zkracuje 
dobu ležení)

Počet hodin strávených v dojírně
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Tepelný stres

Jsou n ějaké významné indikátory 
tepelného stresu v letním období?

� Pokles v ětší než 5 bod ů znamená jarní a letní snížení 
počtu zab řezlých

� Více než 2,3 kg ztráty v mlé čné produkci na krávu a den od 
jara do léta

� Významný nár ůst v ředů chodidla a krvácenin chodidla v 
září a říjnu

Je dobré v ědět…

� Nedostatek prostoru – krávy jsou p říliš blízko u sebe

� Nedostate čná kapacita ventilace – jeden 122 cm v ětrák na 
20 krav
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Choroby bílé čáry

� Podlahy

� Chodby

� Počet ostrých zatá ček na cest ě do dojírny 

Plocha pro chůzi

Představte si, jak se po podlaze 
chodí kravám 

� Podložka zp ůsobuje trauma – dlouhé vzdálenosti, 
nepřiměřeně hrubá , nezakryté spoje, nep řiměřeně 
rýhovaná, rošty

� Způsobuje od ěr – dlouhé cesty, betonový povrch

� Klouzavá – hladká, špatné rýhování, zejména u k řížení cest 
a otáček

� Způsobuje ot řesy – dlouhá cesta po betonu

Cíl: rýhy7,5 až 8,0 cm vzdálené, 
2,0 cm široké and 1,3 cm hluboké
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Je pot řeba uvědomit si, že 
rizikové faktory podlahy jsou 

spojeny se zvýšeným výskytem 
chorob bílé čáry

Zaúhlené drážky příliš daleko od sebe Gumová podlaha zvyšuje dobu stání krav a riziko 
chodidlového vředu nebo zlomenin

Změny

� Ustájení krav na sucho

� Ustájení vysokob řezích jalovic

� Krmení v dob ě otelení

Kulhání je nemoc krav na 
začátku laktace 

� Mnoho lézí bílé čáry se objeví <30 dní laktace (DIM)

� Mnoho chodidlových v ředů vrcholí ~30-60 DIM

� Digitální dermatitida se často objevuje u krav na za čátku 
laktace  

� Jak moc dovolíme jalovicím se seznámit s:

• Novým prost ředím

• Vymezeným prostorem pro ležení

Hlavně se zaměřte na….

� Přístup ke krmivu

� Dodávku krmiva

� Hrubé chyby v p řídělech krmiva
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Nejdůležitější na horním St ředozápad ě 
je….

� Problémy spojené s úpravou pazneht ů – příliš odebrané 
rohoviny

� Nepohodlné stáje

� Nesprávný odvod tepla – zejména čekárny p řed dojením

� Hrubá a obrušující podlaha a p říliš dlouhé trasy

� Velké skupiny na dojení ke kapacit ě dojírny – prodlužují 
dobu mimo ležišt ě

� Nesprávný tvar vany na paznehty a neú činná dezinfekce 
nohou

� Výživa…. Vracení krav po dojení do prázdných ležiš ť a 
rozřazení, vysoký NFC/CP pom ěr, některé vysoce 
stravitelné kuku řičné siláže...


