
 

Rozpłód owiec 

 

Dojrzałość płciowa i rozpłodowa 

 

Zdolność wydawania na świat potomstwa, czyli dojrzałość płciowa, jest osiągana przez 

owce w wieku 6-7 miesięcy. Dojrzałość ta (popęd płciowy) zazwyczaj wyprzedza wzrost i 

rozwój fizyczny zwierząt i w związku z tym nie jest jednoznaczna z możliwością 

rozpoczęcia użytkowania rozpłodowego. Zbyt wczesne użycie zwierząt do rozpłodu może 

prowadzić do zahamowania ich fizycznego rozwoju i przedwczesnego wyeliminowania z 

hodowli. Z tych względów w praktyce dopuszcza się do rozpłodu zwierzęta po osiągnięciu 

przez nie tzw. dojrzałości rozpłodowej. Za osobniki dojrzałe rozpłodowo uznaje się te, 

które są już dojrzałe płciowo i osiągnęły 75% masy ciała dojrzałego zwierzęcia. Dla owiec 

krajowych typu mięsno-wełnistego przyjmuje się jako minimum masę ciała maciorki 45 kg, 

a tryka 75 kg. Intensywnie żywiona młodzież osiąga taką masę ciała często już w wieku 8-10 

miesięcy. Jednak użycie do rozpłodu tak młodych owiec wymaga zapewnienia im 

szczególnie troskliwej opieki i bardzo intensywnego, pełnowartościowego żywienia w 

okresie stanówki, a maciorkom także w okresie ciąży i karmienia. Jeżeli nie ma dosta-

tecznego zapasu odpowiednich pasz na cały ten okres, lepiej jest zaczekać z kryciem 

maciorek do wieku około 18 miesięcy, aby młode owce lepiej wyrosły i wzmocniły się. 

 

Sezonowość aktywności płciowej owiec 

 

Popęd płciowy występuje u owiec sezonowo, przy czym sezonowość ta w mniejszym 

stopniu zaznacza się u tryków, natomiast maciorki wykazują objawy rui tylko w określonej 

porze roku, właściwej dla danej rasy i położenia geograficznego. Okres ten nazywa się 

sezonem aktywności płciowej. Jest on najdłuższy u merynosa polskiego i wrzosówki (10-11 

miesięcy), krótszy u polskiej owcy nizinnej, czarnogłówki (6-8 miesięcy), a najkrótszy u 

polskiej owcy górskiej i świniarki. Początek sezonu aktywności płciowej jest uwarunkowany 

wpływami środowiska, a dominującym czynnikiem jest długość dnia. Skracanie dnia jesienią 

jest sygnałem do rozpoczęcia rui i występowania owulacji (jajeczkowania). Rozpoznanie rui 

u owiec jest trudniejsze niż u innych gatunków zwierząt, ponieważ przebiega bez wyraźnych 



objawów zewnętrznych. Najlepszym sposobem na wykrycie rui jest dopuszczenie tryka-

probiera (szukarka), którego przyjęcie przez maciorkę jest oznaką jej gotowości do 

zapłodnienia. Okres rujowy trwa zwykle 24-36 godzin. Owulacja następuje pod koniec rui, 

18-26 godzin po jej zapoczątkowaniu. Zdolność do zapłodnienia komórki jajowej jest krótka 

(1 -25 godzin), dlatego krycie maciorki przez tryka powinno być dostosowane do czasu 

owulacji. Przy zbyt wczesnym pokryciu plemniki zamierają w drogach samicy, zanim 

znajdzie się w nich dojrzała komórka jajowa, natomiast przy zbyt późnym - komórka jajowa 

może być już niezdolna do zapłodnienia. Przy braku zapłodnienia ruja powtarza się 

regularnie w określonych okresach co 16-17 dni. Jest to cykl płciowy - czas od wystąpienia 

objawów jednej rui do początku następnej. 

 

Organizacja stanówki 

 

Okres w którym prowadzi się rozród owiec nazywa się stanówką. Do stanówki zarówno 

tryki stadne, jak i matki powinny przystąpić w odpowiedniej kondycji. Osiągnięcie tzw. 

kondycji hodowlanej zapewnia rozpoczęte wcześniej intensywne żywienie tryków (2 

miesiące przed stanówką) i maciorek (3 tyg. przed stanówką). Ponadto na około miesiąc 

przed stanówką tryki powinno się ostrzyc, ułatwia to bowiem wykonywanie skoków, 

zwłaszcza w intensywnym użytkowaniu tryka. Przede wszystkim dokładnie powinny być 

ostrzyżone worki mosznowe, gdyż zbyt wysoka temperatura w jądrach ujemnie wpływa na 

jakość plemników. Równocześnie ze strzyżą należy przejrzeć racice i w razie potrzeby je 

skorygować. Utrzymanie odpowiedniej kondycji rozpłodników zapewni ruch na 

zabezpieczonych przed nasłonecznieniem wybiegach bądź pobliskim pastwisku. Na około 1-

2 tygodnie przed rozpoczęciem stanówki tryki powinny być wprowadzone do budynku z 

matkami. Pozwala to im przyzwyczaić się do otoczenia, a u maciorek stymuluje wystąpienie 

rui. W organizacji stanówki bardzo istotna jest długość jej trwania. Ze względu na 

indywidualny przebieg cyklu płciowego do pokrycia wszystkich maciorek w stadzie na ogół 

potrzeby jest okres odpowiadający dwóm cyklom płciowym (32-34 dni) i nie należy go 

przedłużać ponad 50 dni, czyli 3 cykle. Przedłużanie okresu stanówki komplikuje 

organizację pracy przy wykotach, a następnie podczas odchowu jagniąt z powodu zbyt 

dużych różnic w ich wieku. Sygnałem rozpoczęcia stanówki jest 3% grzejących się maciorek 

w stadzie. Przy stosowaniu krycia z ręki przed przystąpieniem do regularnego krycia należy 



zmontować zagrody, które są w stanie pomieścić 6-8% ogólnego stanu maciorek 

przeznaczonych do rozrodu. Ważną sprawą jest wyznaczenie stałych godzin na 

wyszukiwanie grzejących się maciorek. Najwłaściwsze jest wpuszczanie probiera (jeden 

probier powinien przypadać na 50-100 maciorek) w odstępach 12-godzinnych. Gdy 

stanówka odbywa się w okresie pastwiskowym, maciorki wyszukuje się przed wyjściem na 

pastwisko (rano) i po ich powrocie (wieczorem). Wybrane rano grzejące się maciorki kryje 

się zaraz po wyszukaniu, a następnie powtarza się krycie po upływie 12 godzin. Dwukrotne 

krycie maciorek zwiększa szanse zapłodnienia. 

 

Systemy krycia 

 

Owce możemy kryć w sposób naturalny lub stosując sztuczne unasienianie. Istnieje kilka 

metod krycia naturalnego: wolne, haremowe i krycie z ręki. 

Krycie wolne. Jest to system nienadzorowany i może być stosowany wyjątkowo w 

owczarniach towarowych. Tryki przez cały okres trwania sezonu rozpłodowego przebywają 

razem z matkami. Wadą tego systemu jest niemożność ustalenia pochodzenia uzyskanego 

potomstwa. W kryciu tym na jednego tryka nie należy przydzielać więcej niż 25 maciorek. 

Krycie haremowe polega na pozostawieniu przez sezon rozpłodowy wybranego tryka z 

grupą wybranych maciorek. W ten sposób umożliwia się dobór rodziców i określenie 

pochodzenia potomstwa. Samca powinno się codziennie na kilka godzin wyłączyć ze stada i 

dokarmić. Na jednego tryka przydziela się 25-30 maciorek, a w wypadku tryków młodych 

20-25 maciorek. System ten zwiększa liczbę zapłodnionych maciorek. 

Krycie z ręki. Jest to najwłaściwszy system krycia. Pozwala na dokładne określenie 

pochodzenia, dobre wykorzystanie tryka i ustalenie terminu krycia, a tym samym umożliwia 

przewidzieć dzień porodu. Wyszukane grzejące się maciorki kryje się wyznaczonymi 

trykami zgodnie z wcześniej ustalonym planem kopulacyjnym. Przy dobrym żywieniu i 

pielęgnacji dorosły tryk może kryć 4-6 razy dziennie, z zachowaniem kilkugodzinnej 

przerwy między poszczególnymi skokami. Częstsze używanie tryka powoduje obniżenie 

procentu zapłodnienia. Przyjmuje się, że w trakcie stanówki dorosły tryk powinien pokryć od 

30 do 40 matek, zaś młody - od 20 do 30. 



Sztuczne unasienianie. W Polsce inseminacja u owiec nie znalazła szerszego zastosowania. 

Zaletą sztucznego unasieniania jest lepsze wykorzystanie wartościowych tryków i 

przyspieszenie genetycznego doskonalenia zwierząt. 

 

Ciąża 

 

Objawem kotności owcy jest zahamowanie jej cyklów płciowych. Ciąża u owiec trwa około 

5 miesięcy (144-152 dni). Opieka nad ciężarną maciorką powinna polegać na zapewnieniu 

jej takich warunków, które zapobiegają ewentualnym poronieniom lub przedwczesnym 

porodom. Nie należy więc niepokoić zwierząt, ani też dopuszczać by się tłoczyły, chronić 

przed gwałtownymi przepędami, uderzeniami i łagodnie się z nimi obchodzić. Począwszy od 

4 miesiąca, kiedy płód bardzo szybko się rozwija, niezbędne jest lepsze, intensywniejsze 

żywienie. Kotnym maciorkom oprócz prawidłowego żywienia powinno się zapewnić ruch na 

świeżym powietrzu - na pastwiskach lub przestronnych okólnikach. Na około 6-8 tygodni 

przed terminem wykotów całą owczarnię, łącznie ze sprzętami i urządzeniami 

wewnętrznymi, należy zdezynfekować, a następnie zabezpieczyć przed przeciągami. 

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa aniżeli 8°C, a wilgotność nie może 

przekraczać 75%. Trzeba też zadbać o właściwą organizację wykotów. W tym celu w dużych 

owczarniach powinno się przygotować z płotków (lass) porodówkę oraz pojedyncze klatki 

dla matek z jagniętami o wymiarach 1 m x 1,25 m w liczbie około 10% stanu maciorek 

ciężarnych. Klatki takie są wskazane ze względu na indywidualne żywienie maciorek, ale 

przede wszystkim umożliwiają nawiązanie specyficznej więzi emocjonalnej miedzy matką a 

jej potomstwem. Wprowadzenie zwierząt do większego kojca może nastąpić wówczas, gdy 

jagnię samodzielnie podąża za matką. Poza tym należy przygotować środki do dezynfekcji 

pępowiny jagnięcia, środki przeciw zapaleniu wymienia, wagę do ważenia jagniąt, naczynia 

do podgrzewania mleka dla osieroconych jagniąt, butelki do pojenia. 

 

Poród 

 

Przed zbliżającym się porodem występują charakterystyczne zmiany w wyglądzie i 

zachowaniu się maciorki. Następuje obrzmienie wymienia, zaczerwienienie i obrzęk sromu, 

wyciek śluzu z pochwy. Przed samym porodem owca staje się niespokojna, ogląda się na 



boki, szuka odosobnienia i próbuje się położyć. Na początek porodu wskazuje ukazanie się 

pęcherza płodowego, który rozszerza drogi rodne, dlatego nie wolno go przebijać. Następnie 

rozpoczyna się właściwy poród, który przy prawidłowym położeniu płodu trwa około 30 

minut. Ingerencja człowieka nie jest potrzebna, natomiast konieczna jest - zarówno ze 

względu na matkę, jak i noworodka-jego obecność. Hodowca udziela pomocy w razie 

nieprawidłowego ułożenia płodu lub zbyt dużej główki jagnięcia. Zabiegi wspomagające 

polegające np. na nadaniu płodowi odpowiedniego położenia powinny być wykonane 

sterylnie, powoli i delikatnie (rysunek).  

 

Pomoc przy porodzie 

   

Po ich zakończeniu należy czekać na nadejście bóli partych i dopiero wtedy ewentualnie 

pomagać zmęczonej maciorce przy wydostawaniu się płodu na zewnątrz. W razie 

wystąpienia większych komplikacji, niezbędna jest pomoc lekarza (lub technika) weterynarii. 

Łożysko jest wydalane w 1,5-3 godziny po porodzie. 

 

Postępowanie z jagniętami po porodzie 

 

Po wyparciu płodu matka podnosi się i zlizuje błony oraz wody płodowe z jagnięcia. Liżąc i 

jednocześnie masując ciało noworodka, pobudza jego aktywność, stymuluje pracę układu 

krążenia, układu pokarmowego, osusza ciało i zmniejsza straty ciepła. Ten bardzo ważny 

pierwszy kontakt sprzyja też szybkiemu nawiązaniu więzi matka-dziecko na drodze 

smakowo-węchowego zapoznania. Przy wykotach bliźniaczych należy dopilnować, aby 

maciorka zajmowała się też drugim jagnięciem. Nieodzowne jest, aby jagnię zaraz po 

porodzie mogło wyssać siarę. Jeśli jest za słabe, aby zrobić to samodzielnie, należy dosadzić 

je do wymienia. Czasami zdarza się, że jagnięta zostają osierocone, albo zdecydowanie 



odrzucone przez matkę. W takim wypadku należy podsadzić je matkom, którym jagnięta 

padły lub które mają dużo mleka. W celu ułatwienia przyjęcia przez owcę obcego jagnięcia 

skrapia się je udojonym od niej mlekiem i przytrzymuje się ją podczas ssania przez jagnię. 

Po porodzie matce i potomstwu nadaje się taki sam, kolejny numer wykotu (rysunek).  

 

Znakowanie to jest podstawą ewidencji potomstwa aż do czasu trwałego znakowania jagniąt 

wykonanego w formie kolczykowania. Oznakowana matka i jagnię są przenoszone do 

pojedynczych klatek na okres 3-4 dni. Matka pierwsza „uczy się" swego potomka, pierwsza 

je rozpoznaje i reaguje na jego zachowanie. Wytwarza się u niej zachowanie dyskryminujące 

w stosunku do innych noworodków. Zjawisko to ze strony jagnięcia zachodzi znacznie 

wolniej. 

Okres wykotów jest czasem niezwykle pracochłonnym i wymagającym dużej troskliwości ze 

strony obsługi owczarskiej. Wskazany jest dyżur całodobowy, gdyż porody często zdarzają 

się w nocy. Brak nadzoru w tym czasie może spowodować duże straty zarówno wśród 

jagniąt, jak i matek. 

 

Odchów jagniąt 

 

Pobyt matki z jagnięciem w oddzielnym kojcu poporodowym powinien trwać kilka dni. Gdy 

jagnięta wzmocnią się i wykształcą więź z matką, przenosi się je do większych zagród, 

łącząc w grupy po 12-15 sztuk. W jednej grupie umieszcza się jagnięta urodzone mniej 

więcej w okresie 2 tygodni, co ułatwia prawidłowe żywienie. 

W praktyce hodowlanej można wyróżnić 2 metody odchowu jagniąt przy matkach: 

 odchów tradycyjny - odsądzenie w wieku 90-100 dni; 

 odchów skrócony - wczesne odsądzenie jagniąt w wieku od 30 do 70 dnia. 

 

 



Odchów tradycyjny 

Przy tym odchowie jagnięta przez cały okres 90-100 dni przebywają z matkami i mają dostęp 

do ich mleka. Mleko matki wystarcza na pokrycie zapotrzebowania pokarmowego jagnięcia 

tylko do 3-4. tygodnia życia, dlatego od 10-14. dnia noworodki powinny otrzymywać pasze 

stałe. Pierwszą paszą winno być bardzo dobre, miękkie siano łąkowe i gnieciony owies. 

Początkowo jagnię uczy się jeść, ale już od 4 tygodnia zjada około 50 g siana i tyle samo 

owsa. Dawki tych pasz powinny być zwiększane co 2 tygodnie. Od drugiego miesiąca życia 

należy już stosować dodatek pasz treściwych wysokobiałkowych (bobik, groch), a także 

objętościowych soczystych (marchew, buraki). W końcowym okresie odchowu jagnięta 

powinny otrzymywać około 300-400 g siana, podobną ilość mieszanki treściwej i do 1 kg 

okopowych korzeniowych. Jeżeli wykot przypada w okresie pastwiskowym, należy zadbać, 

aby jagnięta z matkami korzystały z pastwisk lub z zielonek, a w okresie zimowym, w dni 

słoneczne, powinny przebywać na okólniku.  

 

Odchów skrócony 

Metoda ta jest podobna do odchowu tradycyjnego, z tym że okres ssania zostaje skrócony i 

jagnięta odsądzą się w wieku około 5-7 tygodni, gdy osiągną masę ciała 15-18 kg. Jagniętom 

w czasie przebywania z matkami należy zadawać większe ilości pasz treściwych z udziałem 

nasion roślin wysokobiałkowych. Wcześniejsze odsądzenie jagniąt od matek umożliwia 

skrócenie okresów międzywykotowych i produkcję większej liczby jagniąt od jednej matki w 

ciągu roku. Może być stosowane w gospodarstwach, w których są użytkowane owce o 

wydłużonym okresie aktywności płciowej, jak owce merynosowe lub owce asezonalne w 

cyklu rujowym. Skrócony okres odchowu jest obecnie preferowany przy produkcji jagniąt 

rzeźnych. Przy sprzedaży jagniąt w standardzie wagowym 18-25 kg najkorzystniejsze jest 

odsadzanie w wieku 70 dni.  

 

Odchów sztuczny 

Sztuczny odchów jagniąt najczęściej stosuje się u jagniąt osieroconych, jagniąt z bardzo 

licznych miotów lub przy wprowadzeniu częstszych wykotów (np. trzy wykoty w ciągu 2 

lat). Wczesne odsadzania stosuje się również przy mlecznym użytkowaniu owiec w celu 

uzyskania większej ilości mleka podczas laktacji. Jagnięta odsądzone po otrzymaniu siary (3 

dni) powinny w pierwszym miesiącu życia dostawać mleko krowie lub pasze mlekozastępcze 



w stanie płynnym, a następnie pasze suche. Pojenie mlekiem odbywa się za pomocą butelki 

ze smoczkiem, początkowo co 1,5 godziny, każdorazowo do woli. Po przyuczeniu osesków 

do ssania można posłużyć się pojemnikami wyposażonymi w smoczki, w których cały czas 

jest mleko lub środek mlekozastępczy. W późniejszym terminie mogą do tego służyć wiadra 

lub korytka. Podczas podawania paszy płynnej w ciągu dnia należy zachować określoną 

częstotliwość pojenia, naśladując naturalny rytm ssania. Karmienie w pierwszym tygodniu 

sztucznego wychowu odbywa się 3-4 razy, po 2 tygodniach - 3 razy, a następnie 2 razy 

dziennie. Podawane mleko winno być świeże, ciepłe (temperatura 35°C), składem zbliżone 

do składu mleka owczego. Już po 4-5 dniach należy zacząć podawać bardzo dobre siano, a 

od 10. dnia paszę treściwą do woli. Po osiągnięciu masy ciała 12-15 kg pojenie paszą płynną 

powinno być zakończone. Sztuczny odchów jagniąt powoduje wzrost kosztów 

produkcyjnych. Wysokie koszty wynikają głównie z dużej pracochłonności oraz licznych 

upadków, które mogą sięgać 40%. Dlatego w naszych warunkach bardziej ekonomicznie 

uzasadniony jest odchów skrócony. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne odchowywanych jagniąt 

 

W okresie odchowu, w wieku około 14 dni, wszystkim jagniętom, które przeznaczono do 

hodowli, obcina się emaskulatorem (między 3. a 4. kręgiem) ogonki. Jest to zabieg łatwy i 

może go wykonać sam hodowca, musi jednak pamiętać, że ranę należy zdezynfekować. 

Znana jest również bezkrwawa metoda skracania ogonków polegająca na nałożeniu 

pierścieni zaciskowych. Po kilku dniach odpada ta część ogonka powyżej której założono 

pierścień. W podobny sposób, krwawy i bezkrwawy przy użyciu kleszczy Burdizzo, w wieku 

około 3 tygodni można dokonać kastracji tryczków. W wieku około 1,5-2 miesięcy 

jagniętom nadaje się trwały numer identyfikacyjny. Wszystkie te zabiegi wykonuje się u 

sztuk hodowlanych, natomiast jeśli jagnięta będą traktowane jako materiał rzeźny, to 

zarówno obcinanie ogonków, kastracja, jak i trwałe znakowanie nie jest konieczne. Zasady 

identyfikacji i rejestracji zawarte są w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 

837). Oznakowanie owiec polega na założeniu zwierzęciu kolczyków zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie. 



Poziom produkcyjności stada, jak też warunków utrzymania i obsługi podsumowuje 

wskaźnik użytkowości rozpłodowej, który wylicza się ze wzoru: 

 

liczba jagniąt odsądzonych 

      ---------------------------------------------------------------   x 100% 

liczba maciorek przeznaczonych do krycia 

 

Dla producenta wielkość tego wskaźnika jest bardzo ważna, gdyż daje możliwość 

bezpośredniego szacowania dochodowości posiadanego stada. Opanowanie przez hodowcę 

umiejętności prawidłowego postępowania z jagniętami obniża straty w okresie odchowu. 

Upadki i uboje z konieczności w granicach 2-3% ilości urodzonych jagniąt uważa się za 

normalne, a do 5% za dopuszczalne. Zatem wskaźnik odchowu jagniąt nie powinien być 

niższy aniżeli 95%. 


