
KIERUNKI ZMIAN POPULACJI AKTYWNEJ PHF 
ODMIANY CZARNO-BIALEJ 

I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW OCENY 
WARTOSCI UZYTKOWEJ BYDLA DLA CELÓW 

GENETYCZNEGO DOSKONALENIA STAD 
 

Populacja aktywna polskiej holsztynsko-fryzyjskiej odmiany czarno-bialej stanowila 91,51% calej 
ocenianej populacji krów mlecznych w Polsce – wynoszacej blisko 580 tys. zwierzat, czyli 22,52% 

krajowego poglowia krów mlecznych.  Bylo to okolo 96% stad sposród objetych ocena. 
Jednoczesnie populacja aktywna w duzym stopniu decydowala o dostawach mleka na rynek – 
poziom 34-35%; w tym od  krów PHF odmiany czarno-bialej pochodzilo wyraznie ponad 30% 

surowca dla przemyslu. 
 Choc ocena objeto wiecej (1,04%) krów PHF odmiany czarno-bialej – udzial tej rasy w strukturze 
ocenianych stad zmalal o 1,13%. Dokonany postep roku 2009, tak w kraju jak i w dolnoslaskim – 
na tle roku poprzedniego – objal wszystkie parametry wydajnosci; byl we wszystkich wypadkach 

znaczacy (zestawienie w tabeli). Odnosnie skladu mleka – wyniki byly mniej jednoznaczne. 
 
 

wyszczególnienie srednia liczba krów kg mleka kg tluszczu % tluszczu kg bialka % bialka 

Wyniki calej populacji krów ocenianych 

kraj 579909,7 6935 289 4,17 231 3,33 

tendencja:2008 (+/-%) +2,19 +1,73 +2,48 +0,72 +1,32 -0,30 

region 18506,6 7698 316 4,11 259 3,36 

tendencja:2008 (+/-%) -1,51 +2,42 +2,27 b.z. +2,78 +0,30 

Wyniki PHF odmiany czarno-bialej 

kraj 530720,5 7041 293 4,16 234 3,32 

tendencja:2008 (+/-%) +1,04 +2,00 +2,45 +0,48 +1,74 -0,30 

region 15195,2 8049 331 4,11 270 3,35 

tendencja:2008 (+/-%) -2,45 +2,94 +3,12 b.z. +3,05 b.z. 

 
Region dolnoslaski – przy znacznie lepszej strukturze obór ocenianych na tle kraju (srednia 

liczebnosc stada >69 krów – wobec 30 srednio w Polsce) – uzyskiwal w calej populacji aktywnej 
wydajnosci o 11% wyzsze; tluszczu 9,34% wiecej, bialka az 12,12%. Surowiec dla przemyslu mial 
znacznie lepsze parametry – tj. -1,44% tluszczu i +0,90% bialka. Rozród stosunkowo sprawny – z 
okresem miedzywycieleniowym na poziomie sredniej w kraju, mimo znacznie wyzszej wydajnosci; 
Ile mozna by tu poprawic – widac na tle krajów EFTA, ze srednia ponizej 13 m-cy – przy 14 u nas. 



Te same wyniki – w odniesieniu do PHF odmiany czarno-bialej – istotnie sie róznia: 
a/ wydajnosci na tle kraju wyzsze az o 14,32%, 
b/ zawartosc tluszczu mniejsza o 1,2%, a bialka wieksza o 0,9% – surowiec o lepszych parametrach 
rynkowych (choc na tle calej populacji aktywnej ta róznica jest nizsza), 
c/ rozród wyglada tu nieco slabiej na tle kraju; biorac jednak pod uwage duza róznice wydajnosci – 
0,7% nie jest duza róznica. 
Pewnym problemem z punktu widzenia organizacji produkcji moze byc zauwazalny ubytek PHF 
odmiany czarno-bialej w strukturze stad i liczbie ocenianych krów – choc wciaz sa to zdecydowanie 
dominujace udzialy; odpowiednio az 90,67 i 82,11%. Srednia liczebnosc ocenianego stada (62-63 
krowy) jest tez o kilka sztuk nizsza – na tle calej dolnoslaskiej populacji aktywnej. 
 
Znajomosc wyników oceny wartosci uzytkowej PHF odmiany czarno-bialej daje podstawy dzialan 
w zakresie genetycznego doskonalenia w gospodarstwach mleczarskich, na których opiera sie nasz 
sektor mleka jak i wolowiny. Przyjety cel genetycznego doskonalenia determinuje praktyke dzialan 
w tym zakresie – zarówno  przy wyborze rozplodników, jak i materialu remontowego. Wplyw rynku 
na praktyke zarzadzania gospodarstwem mleczarskim jest w tym zakresie niewatpliwy. Jest jednak 
problem czy – uznajac ten wplyw – umiemy z bogactwa danych (o buhaju i stadzie zródle materialu 
do remontu) wybrac te najbardziej dla nas istotne. Powinny one – przy znajomosci wlasnego stada 
– umozliwic najlepszy wybór, przy dobrze okreslonym celu genetycznego doskonalenia. 
 
 
OCENA WARTOSCI HODOWLANEJ BUHAJÓW 
Obecnie przy wyborze rozplodnika poslugujemy sie ocena 2010/2 wartosci hodowlanej buhajów. 
Jest to system – reagujacy na polecenia uzytkownika w postaci nadanych mu ograniczen/zalozen 
klasyfikacyjnych. Przy zawezeniu opcji wyniki oceny do odmiany czarno-bialej PHF – stosunkowo 
dobrym punktem wyjscia (bez wzgledu na zalozona dlugosc listy buhajów/10-500) w poszukiwaniu 
rozwiazan dla okreslonego gospodarstwa mleczarskiego moze byc polecenie  klasyfikacji wedlug 
indeksu PF (produkcja, funkcjonalnosc). Choc pewnie – osoba dobrze (czy bardzo dobrze) znajaca 
system – wyda wlasne polecenia, najbardziej odpowiadajace zalozeniu identyfikacji rozplodników 
spelniajacych cele genetycznego doskonalenia; innymi slowy: sprzyjajace szybkiemu zawezeniu 
poszukiwan rozwiazan – do pola najbardziej adekwatnego dla danego gospodarstwa mleczarskiego. 
 
 
WYNIKI PRAC HODOWLANYCH W ROKU 2009 
W tym wypadku poslugujemy sie rankingiem hodowców wg kilogramów mleka. Moze dopiero 
przyszlosc przyniesie tu system; na wzór oceny buhajów. Póki co – praktyka polega na przegladzie 
danych; zmudnym – po obejmujacym tysiace gospodarstw, uporzadkowanych regionami; a nawet 
powiatami (w 7 województwach wschodnich i centralnych wchodzacych w sklad parzniewskiego 
regionu oceny). Niemniej cieszyc sie trzeba z kompletnosci informacji w zakresie produkcyjnosci w 
skali kraju – z wylaczeniem stad wielkopolskich z wydajnoscia do 6 tys. kg i stad bydgoskiego 
regionu oceny (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warminsko-mazurskie i zachodniopomorskie) z 
wydajnoscia nizej sredniej krajowej.  
Z kolei informacje z zakresu rozrodu stada – szczególnie istotne dla gospodarstw mleczarskich 
produkujacych zywiec wolowy – sa dostepne w odniesieniu do regionów oceny poznanskiego oraz 
bydgoskiego (lacznie 9 województw); dla pozostalych 7 województw (region oceny Parzniew) – 
brakuje ich. Poniewaz w tym zakresie obserwujemy przez kilka ostatnich lat stale doskonalenie oraz 
postep – zapewne z czasem informacja zostanie ujednolicona w skali kraju. 


