
KIERUNKI ZMIAN POPULACJI AKTYWNEJ PHF 
ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ W ROKU 2012 – NA 
TLE CAŁEJ POPULACJI KRÓW OCENIANYCH 

 
Populacja aktywna zbliżyła się do 28% pogłowia krów mlecznych; polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 
odmiany czarno-białej stanowiła 88,65% ocenianej populacji krów – choć zmalała 1,13%.  Było to 
wciąż jednak 96,18% stad objętych oceną – a więc minimalnie więcej na tle roku 2011; to najlepiej 
świadczy o zdecydowanie szybszym biegu procesu restrukturyzacyjno-modernizacyjnego stad 
PHF odmiany czarno-białej – na tle ocenianej populacji . W dolnośląskim PHF odmiany czarno-
białej – to mniej niż w kraju: 77,83% populacji aktywnej;  w skali roku nastąpił tutaj spadek udziału 
– 1,67% w strukturze ocenianej populacji krów mlecznych. 
Od  krów ocenianych PHF tej odmiany pochodzi 45,8% surowca dla przemysłu; ilość decydująca 
o stanie sektora, a dokładnie 90,28% mleka z całej populacji ocenianej. Niewiele więcej – 50,73% 
tego surowca pochodzi z całej naszej populacji aktywnej. 
W populacji PHF odmiany czarno-białej znaczny postęp dotyczył mleczności; był nieco większy na 
tle całej populacji ocenianej. Mniejszy był z kolei postęp wydajności białka PHF tej odmiany, na tle 
populacji aktywnej – choć też bardzo duży. Poprawa parametrów rynkowych surowca także była 
mniejsza u tej rasy, w stosunku do całej populacji aktywnej – choć również bardzo znacząca.  
 

wyszczególnienie średnia liczba krów kg mleka kg tłuszczu % tłuszczu kg białka % białka 

Wyniki całej populacji krów ocenianych 

kraj 653249,2 7396 307 4,15 249 3,36 

tendencja:2011 (+/-%) +4,52 +3,66 +4,07 +0,48 +5,51 +1,82 

region 17369,8 8223 332 4,04 279 3,39 

tendencja:2011 (+/-%) -0,95 +3,73 +3,75 +0,25 +6,49 +2,73 

Wyniki PHF odmiany czarno-białej 

kraj 579082,4 7533 311 4,13 252 3,35 

tendencja:2011 (+/-%) +3,35 +3,69 +4,01 +0,24 +5,00 +1,52 

region 13518,8 8597 345 4,01 291 3,39 

tendencja:2011 (+/-%) -2,62 +3,23 +3,29 b.z. +5,82 +2,73 

 
Znajomość wyników oceny wartości użytkowej PHF odmiany czarno-białej daje podstawy działań w zakresie 
genetycznego doskonalenia w gospodarstwach mleczarskich, na których opiera się nasz sektor mleka; jak też 
wołowiny. Przyjęty cel genetycznego doskonalenia determinuje praktykę działań w tym zakresie – zarówno  
przy wyborze rozpłodników, jak również materiału remontowego. Wpływ rynku na praktykę zarządzania 
gospodarstwem mleczarskim jest w tym zakresie niewątpliwy. Jest jednak problem czy – uznając ten wpływ – 
umiemy z bogactwa danych (w tym o stadzie/źródle materiału do remontu) wybrać te najbardziej dla nas 
istotne. Zwłaszcza iż bogactwo danych narasta – w tym o stanie rozrodu i długości użytkowania – choć w 
tym zakresie potrzeba jeszcze wielu uzupełnień. W tym zakresie w roku 2012 odnotowujemy wielki postęp we 
współpracy nauki z praktyką. A jest to wyzwanie w zakresie walki o światowy rynek. W przeciwnym razie 
grozi nam niewykorzystanie możliwości obniżenia kosztów surowcowych i poprawy pozycji konkurencyjnej. 


