
Wykorzystanie najnowszych wyników oceny wartości hodowlanej buhajów – w celach 
genetycznego doskonalenia stad – w wysokotowarowych gospodarstwach mleczarskich 

 
Zaprezentowane przykłady bazują na OCENIE 2013/3 – datowanej na 4 grudnia 2013, z korektą 
cech funkcjonalnych – w zakresie pierwszym: pokroju – dnia 5 grudnia 2013. Zakładają powiązanie 
produkcji z rynkiem, duży jej rozmiar, wydajność mleczną na poziomie równym krajowej populacji 
aktywnej (i wyższym), poziom żywienia ograniczający wahania kondycji w cyklu produkcyjnym oraz 
problemy z rozrodem i uzasadnione dążenie wykorzystania wszystkich możliwości obniżenia kosztu 
jednostkowego surowca – w tym element genetycznego doskonalenia stada. Ustalono też wcześniej 
(i konsekwentnie realizuje się) cele genetycznego doskonalenia: poprawę parametrów rynkowych 
surowca, z możliwie krótkim OMWC i małym odsetkiem strat cieląt w pierwszym okresie życia. 
 
ZAKRES PRZEGLĄDU WYNIKÓW NA PIERWSZYM ETAPIE 
Poszukujemy optimum dla stada PHF-HO – bez ograniczeń regionalnych w wyborze rozpłodnika. 
Po przyjęciu za dopuszczalne minimum 110 i więcej punktów w indeksie produkcja-funkcjonalność 
(spełnianym przez 246 buhajów) – z jednocześnie co najmniej 110 punktami w podindeksie 
płodność – dokonujemy wyboru wśród 30 rozpłodników. Przy czym rozpoczynamy przegląd od 5 
czołowych – z podindeksem płodność na poziomie 115 i więcej punktów, a więc od buhajów na 
pozycjach: 36, 50, 135, 138 i 170 – w rankingu IPF. Z uwagi na cel poprawa parametrów 
rynkowych surowca – bierzemy pod uwagę buhaje 50 i 135 z ww. listy rankingowej, które nie różni 
(115) PI_PŁOD. Jednoznacznym wskazaniem na buhaja 50 z rankingu jest 24 dni krótszy OMWC, 
ze śmiertelnością cieląt 4,75%, od krów zapłodnionych – z liczbą cieląt w ocenie 400 (to nie 
najbardziej przekrojowy zakres w ocenianej piątce buhajów); a dodatkowo jeszcze nie znamy 
wyniku buhaja 135 w zakresie odsetka strat cieląt. 
Wybór buhaja 50 może zarządzającego stadem satysfakcjonować; lecz nie musi. Zwłaszcza odsetek 
strat cieląt nie do końca zadawala. Przegląd można by tu rozszerzyć – dopuszczając użycie buhajów 
o PI_PŁOD w wysokości 114 (opis dalej). 
 
POSZERZENIE LISTY PO OBNI ŻENIU POINDEKSU PŁODNO ŚCI O JEDNOSTKĘ  
Minimalne obniżenie wymogu PI_PŁOD rozszerza zakres o kolejnych 5 buhajów – z pozycji: 46, 
127, 165, 200 i 240 – wg rankingu IPF. Z uwagi na cel poprawa parametrów rynkowych surowca – 
odpadną buhaje dwa pierwsze buhaje z ww. listy; 3 pozostałe dobrze realizują ten cel genetycznego 
doskonalenia, co istotne – lepiej na tle buhaja 50 w rankingu IPF (opis we wcześniejszym punkcie). 
Tak się składa, że przewaga buhaja 165 jest na tyle ewidentna, iż dalsze poszukiwanie rozwiązania 
optimum w zakresie genetycznego doskonalenia – mogłoby być przesadą: 
a/ znaczna przewaga nad 240 (a szczególna nad 200) – w zakresie parametrów rynkowych surowca, 
b/ bardzo duża przewaga (24 dni nad 200 i 26 dni nad 240) – w długości OMWC, 
c/ dobry wynik (choć słabszy od 240) – w odsetku strat cieląt: 3,53%. 
 
CZY WARTO SZUKA Ć DALEJ? 
Jeszcze jedno – minimalne (do 113) – obniżenie wymogu PI_PŁOD wprowadza na listę kolejne 2 
buhaje: 13 i 145 w rankingu IPF. Nie poprawią one jednak parametrów rynkowych surowca (ale też 
znacząco ich nie obniżą); natomiast mogą wpłynąć na skrócenie OMWC (choć i pod tym względem 
specjalnie się nie wyróżniają). W tym miejscu widać (przy okazji), że poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań – to też inwestycja (uwagi); niekoniecznie musi się opłacać w konkretnym wypadku. 
 
PODSUMOWANIE 
Przegląd skłania ku buhajowi 165 w rankingu IPF (dla realizacji założonych celów genetycznego 
doskonalenia); z tym jednak, że wybór buhaja 50 mógłby być rozwiązaniem praktyczniejszym dla 
bardzo wysokowydajnych obór (istotna różnica pozycji rankingowej). W przykładzie zastosowano 
uproszczenia – mające służyć lepszemu ukazaniu metody; nie szczegółów. Każdorazowo konkretny 
wybór zależy od zarządzającego stadem (i jest też subiektywne); o tym podkreślania nigdy za wiele. 


