
PUBLIKACJA PIERWSZEJ OCENY BEZPO ŚREDNIEJ 
BUHAJÓW PHF W POLSCE – W ZAKŁADANYM TERMINIE. 

SPOJRZENIE NA NOWE MOŻLIWO ŚCI DZIAŁANIA. 
 
Dla tak ważnych zdarzeń – o skutkach praktycznych dla sektorów mleka (i wołowiny) trudnych do 
przewidzenia w tej chwili – początek bez falstartu (w planowanym terminie 13 sierpnia) jest ważny. 
Ale gdy do tego dołączymy kompletność informacji, utrzymanie dotychczasowej formuły prezentacji 
danych, a jednocześnie możliwość korzystania z wyników oceny konwencjonalnej lub bezpośredniej 
(zależnie od woli i potrzeb zarządzającego stadem) – zadowolenie z nowych możliwości staje się 
rzeczywiście duże. Te właśnie możliwości zasługują na szczególne podkreślenie (nie pojawiające się 
nowe problemy i trudności, jak z każdą niemal nowością); zwłaszcza iż ocenę buhajów ocenianych 
w kraju – można znacznie poszerzyć, o INTERBULL-ową. 

 
WSTĘPNA FORMUŁA KORZY ŚCI DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH 
Jeśli funkcjonowanie krajowej hodowli PHF staje się tańsze – z racji (głównie) niższych kosztów 
branży inseminacyjnej – to dobrze dla przyszłości całego polskiego sektora mleka; doskonalenie 
genetyczne mniej kosztuje i może być szybsze. Dla zarządzających gospodarstwami mleczarskimi 
(z racji świadomości) – to także ważne, ale bardziej przemawia na poziomie produkcji pierwotnej 
co innego: jaką drogą można wpłynąć (w zmienionej, nowej sytuacji) na obniżenie kosztu jednostki 
surowca?  
– Droga ta przede wszystkim polegałaby na (możliwie dużym) skróceniu czasu na wykorzystanie 
możliwości genetycznego doskonalenia, a więc na szybszym zwiększeniu ilości wyprodukowanego 
mleka – przy porównywalnym jego koszcie – w porównaniu do stanu sprzed wprowadzenia oceny 
bezpośredniej. Innymi słowy – koszt jednostkowy powinien obniżać się szybciej niż dotąd, a to z 
kolei – przy dobrej pozycji konkurencyjnej naszych produktów mleczarskich na światowym rynku 
– powinno ją jeszcze wzmocnić. Na ten oczekiwany – w wyniku nowej metody oceny – efekt złożą 
się elementy zależne od gospodarstw mleczarskich, czyli konsekwentna realizacja własnych celów 
genetycznego doskonalenia (z wykorzystaniem zwiększonych możliwości), ale też niezależne – ze 
sfery organizacji hodowli w nowych warunkach, a szczególnie związane z konsekwentną budową 
własnego systemu bezpośredniej – z kontrolowanym wzrostem stanu bazy ocenianej, do wielkości 
zadawalającej (z punktu widzenia przyspieszenia postępu genetycznego). Ta wielkość (2-3 tysiące 
zwierząt) nie jest już dziś mała – zważywszy realia krajowe, a co ważne bliskie plany uwzględniają 
podwojenie jej; przy oczywistym (z racji natury nowej oceny), dużym udziale młodych osobników. 
Konsekwencja jest tu godna podkreślenia – zwłaszcza że przykład brytyjskiej hodowli świadczyłby 
o nagrodzeniu jej przez życie; w postaci takiego poziomu produkcyjności, o który warto zabiegać, a 
od którego jesteśmy w naszych warunkach roku 2014 dość odlegli. 
 
PRZYKŁAD RANKINGU NA BAZIE PARAMETRÓW RYNKOWYCH SUR OWCA 
Po przyjęciu (nowa ocena/krajowa) za podstawę rankingową wartości hodowlanej zawartości białka 
w surowcu – zestawienie czołowej setki buhajów pokaże zróżnicowanie możliwości genetycznych 
zwierząt, ale da także obraz udziału młodych zwierząt w hodowlanej szpicy i ich pochodzeniu – co 
w nowych warunkach oceny jest ciekawe i dające do myślenia. 
  
Pierwsza tabela da pogląd na odsetek buhajów w 4 grupach WH – cechy podlegającej doskonaleniu. 

przedział WH 0,30 i więcej 0,25-0,29 0,20-0,24 0,19 i mniej 
odsetek zwierząt 13 15 28 44 

 
Najniższe wartości (odnotowane u 8 zwierząt) to 0,15. Cały obraz ułatwia spojrzenie na ewentualną 
rolę w doskonaleniu innych cech – ważnych w warunkach danego gospodarstwa mleczarskiego. 
 



Druga z kolei tabela daje pogląd na odsetek młodych osobników w 3 grupach. 
okres urodzenia I połowa 2013 roku II połowa 2013 roku rok 2014 
liczba zwierząt 11 14 19 

 
Jak widzimy odsetek młodych zwierząt wynosi 44 – obrazując tak kwestię rozszerzenia ocenianej 
bazy (szybszy postęp), jak też tempo działań – rozumiane tu jako obniżenie kosztów pozyskiwania 
wiedzy ważnej z punktu widzenia organizacji hodowli (ilustracja tańszego postępu). 
 
Trzecia tabela natomiast da pogląd na pochodzenie ojców młodych osobników w 3 grupach. 

kraj/ugrupowanie Holandia inne kraje UE NAFTA 
odsetek zwierząt 45,45 34,09 20,46 

 
To informacja dająca wgląd w zależności i powiązania polskiej hodowli PHF, ale nie tylko. To też 
pewna fotografia realnych możliwości, które trzeba ewolucyjnie zwiększać. Są po temu wszelkie 
okoliczności sprzyjające – także te związane z szybko narastającą populacją aktywną krów PHF. 
 
Dla uzupełnienia obrazu rankingu – dodajmy iż dominują w nim osobniki z powtarzalnością cechy 
będącej jego podstawą na poziomie 0,63-0,64; wśród 44%-owego odsetka młodych zwierząt – na 
palcach jednej ręki można policzyć osobniki o minimalnie różnej od ww. powtarzalności. 
 
RANKING WW. – PO ROZSZERZENIU O BUHAJE OCENIANE PRZ EZ INTERBULL 
Rozszerzenie rankingu na bazie parametrów rynkowych surowca, o buhaje oceniane przez Interbull 
– pozwoli uzyskamy zupełnie inną listę, na której znajdziemy – w  tym przypadku: 16 – pewien 
odsetek buhajów u nas ocenianych. Zajmowane przez nie pozycje są dość wysokie – zwłaszcza 
zwraca uwagę obecność czołowej piątki w pierwszej 11-tce listy Interbull, a zarazem połowy u nas 
ocenianych zwierząt w pierwszej trzydziestce rankingu. Pośrednio wskazywałoby to na docenianie 
znaczenia wartości rynkowej surowca w genetycznym doskonaleniu stad w naszych warunkach. 
 
Pozycje buhajów u nas ocenianych na tej liście – w tabeli poniżej. 

pozycje na liście Interbull 3-6 8-11 22-35 51-70 88-90 
liczba buhajów ocenianych w kraju 3 2 4 4 3 

 
Są to wszystko osobniki o WH niemniej niż 0,29. Nie brak w nich młodych zwierząt – urodzonych 
nie wcześniej niż w roku 2013. 
 
Na koniec warto zwrócić uwagę na 2 ważne cechy – wpływające na koszt jednostkowy surowca, a 
związane z kosztami remontowymi w stadzie: długość trwania okresu międzyciążowego, oraz WH 
długowieczności. 
Pod względem pierwszej cechy – obserwujemy u naszej 16-tki buhajów, na większej liście Interbull 
– dość duży, bo 3 i pół-tygodniowy rozrzut. Przy czym po sześciu z nich (pozycje 22, 35, 52, 69, 70 
oraz 88) możemy się spodziewać poprawy organizacji rozrodu – z osiągnięciem OMWC poniżej 13 
miesięcy (co w praktyce zależy także od wielu innych czynników). 
Gdyby wziąć tu pod uwagę WH długowieczności – lista ww. 6-tki, od najbardziej preferowanych – 
byłaby następująca (pozycje na liście Interbull): 69, 52, 70, 88, 22 i ostatni – 35, z racji braku WH 
tej cechy.  
 
Trzeba wyraźnie podkreślić, że nowe możliwości działania, o których mowa w tytule – wyłaniać się 
będą powoli, z 2 przynamniej powodów: 
1/ czas zarządzających stadami (i innych osób zainteresowanych) na oswojenie z nową formułą, a 
zwłaszcza praktycznym jej wykorzystaniem, 
2/ czas na wykorzystanie praktyczne buhajów – pozyskiwanych według zmienionych zasad. 
Trudno przewidzieć wszystkie problemy, które mogą się pojawić w związku z nowymi ocenami. 


