
DRUGA OCENA BEZPOŚREDNIA BUHAJÓW PHF – Z 3 GRUDNIA 2014 – 
W ZAKRESIE PARAMETRÓW RYNKOWYCH MLEKA I DŁUGO ŚCI 
UŻYTKOWANIA KRÓW, UWZGL ĘDNIAJĄCA MŁODE OSOBNIKI 

 
Zakres praktycznego wykorzystania oceny, 2014/3 – dla celów genetycznego doskonalenia stada – 
zależy od zarządzających gospodarstwami mleczarskimi. Nic nie zastępuje tutaj planowanej analizy 
danych – według określonego scenariusza działania (powiązanego z aktualnymi wynikami OWUB 
oraz celami doskonalenia – jednakże na etapie początkowym nowego systemu oceny (zaledwie 4 
miesiące praktycznego funkcjonowania) pewne elementy jej wyników zasługują na większą uwagę. 

 
UDZIAŁ MŁODYCH OSOBNIKÓW W RANKINGACH OCENY KRAJOWE J 
Jest nowością – wobec oceny konwencjonalnej – powiązaną z istotą nowej metody i jej wpływem 
na koszty postępu genetycznego oraz wyniki ekonomiczne branży inseminacyjnej. Ten udział jest 
wysoki – w wypadku wybranych, ważnych dla praktyki (zwłaszcza w obecnych polskich realiach) 
cech, czyli parametrów rynkowych surowca (wyrażonych procentem białka) i długości użytkowania 
krów; przekracza (i to wyraźnie) 1/4 ogółu osobników pierwszych setek rankingów buhajów, pod 
względem obu tych cech. Zestawia go tabela – z podziałem na 3 grupy: bardzo młode (w wieku do 
pół roku), młode (do roku) i nieco starsze (do półtora roku). 
 
ranking* według buhaje bardzo młode buhaje młode buhaje nieco starsze razem odsetek 
zawartości białka 11 6 14 31 
długowieczności 8 9 11 28 
*pierwsza 100-tka buhajów ocenianych w kraju 

 
UDZIAŁ PHF-RW W RANKINGACH OCENY KRAJOWEJ 
W rankingu uwzględniającym zawartość białka jest marginalny – wśród młodych osobników tylko 
jeden odmiany czerwono-białej znalazł się w pierwszej setce; dopiero na pozycji 61. Zdecydowanie 
inaczej jest w rankingu długowieczności – gdzie 7 spośród młodych osobników (2 bardzo młode i 4 
młode) znalazło się w pierwszej setce (w tym 2 w pierwszej jej połowie – na pozycjach 31 i 32); a 
więc dość znaczny odsetek. Wszystkie ww. osobniki cechuje bardzo wysoka WH długowieczności 
(znacznie ponad diagramową wartość 120), ale już mocno zróżnicowany indeks PF – zdecydowanie 
preferuje 2 osobniki z pierwszej 50-tki rankingu. 
 
POCHODZENIE MŁODYCH OSOBNIKÓW 
Informacja dająca pewien wgląd w zależności i powiązania polskiej hodowli PHF, ale nie tylko. To 
też pewna fotografia realnych możliwości, które powinny się ewolucyjnie zwiększać. Są wszelkie 
okoliczności sprzyjające po temu – także te związane z szybko narastającą populacją aktywną krów 
PHF. Tabele dają pogląd na pochodzenie ojców młodych osobników. Pierwsza dotyczy rankingu 
zawartości białka. Na pozycji 76 – znalazł się tu osobnik pochodzący od polskiego ojca. 
 
kraj/ugrupowanie NAFTA Włochy Holandia inne kraje – w tym Oceanii 
odsetek zwierząt 41,94 32,26 12,90 12,90 

 
Druga tabela dotyczy rankingu długowieczności. Wyraźnie mocniejsza pozycja Holandii – łączy się 
tu w całości z PHF odmiany czerwono-białej. 
 
kraj/ugrupowanie NAFTA Włochy Holandia inne kraje – w tym Oceanii 
odsetek zwierząt 46,43 28,57 17,86 7,14 

 

Publikację kolejnej, trzeciej oceny bezpośredniej planuje się na 8 kwietnia 2015  
 


