
WYNIK OWUB 2014 PHF ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ – D ŹWIGNIA 
POSTĘPU KRAJOWEJ POPULACJI AKTYWNEJ 

 
O ile o zmianie zasięgu i wyników oceny użytkowości bydła, 2014 można mówić z uznaniem – to poprawa, 
2014 w odniesieniu do czarno-białej odmiany rasy PHF – w pełni uzasadnia uznanie jej za dźwignię postępu 
krajowej populacji aktywnej; poprawa dokonuje się tutaj w stopniu przekonująco większym – wobec reszty 
ocenianych krów/stad. Główny powód – silny związek postępu rozmiaru oraz wyników oceny PHF odmiany 
czarno-białej z jej koncentracją oraz restrukturyzacją stad nią objętych. Jeśli uzupełnić ten obraz przewagą 
produkcyjności stad PHF HO – nad resztą ocenianych i  dodać, iż (mimo tej wysokiej produkcyjności) postęp 
dokonuje się w tempie nie mniejszym jak w pozostałych rasach – to przyczyna skupienia się nad wynikami 
OWUB tej rasy staje się jasna.   
 
ISTOTA PRZEWAGI PHF HO – WOBEC RESZTY POPULACJI AKT YWNEJ 
Sprowadza się nie tylko do dominacji w OWUB – 86,77% ocenianych krów, przy uzupełnieniu tej 
cyfry o 6,61% mieszańców międzyrasowych – ale wynika ze szczególnej koncentracji oceny na tej 
rasie: 96,34% stad ocenianych to stada PHF HO i cyfra ta wzrosła w roku 2014 o 0,12% – mimo 
iż udział tej rasy w populacji ocenianej zmalał 0,91%. Ocenę rozpoczynają głównie stada PHF HO, 
a przecież nowoocenianych stad przybyło w porównaniu z 2013 rokiem 1,82%. Czyli zarządzający 
stadami tej rasy dostrzegają więcej powodów rozpoczęcia oceny, a zatem i pożytku z jej wyników. 
Niewątpliwie część przyczyn takiego stanu rzeczy tkwi w wielkiej różnicy produkcyjności tej rasy 
– wobec innych ocenianych w kraju. Lista ocenianych ras mlecznych w Polsce jest dość długa – ale 
w praktyce gospodarczej drugą z liczących się ras jest PHF odmiany czerwono-białej, a ta – na tle 
PHF HO – uzyskała w roku 2014 wydajność niższą i to aż o 9,54%.  
Teraz o samych wynikach PHF HO, 2014: 7742kg mleka; więc 2,11% więcej niż średnia populacji, 
którą uzupełnia przecież tylko kilkanaście procent innych krów. Mimo tej produkcyjności – walory 
rynkowe mleka utrzymują się na poziomie całej populacji aktywnej: stosunek tłuszcz/białko 1,21 
(jak w całej populacji ocenianej), a białko – na poziomie zaledwie 0,3% niższym – 33,5g/kg. 
 
RÓŻNICE REGIONALNE WYNIKÓW OCENY PHF HO – WRAZ Z ICH W YMOW Ą 
Mimo znacznej przewagi mleczności PHF odmiany czarno-białej nad resztą ras ocenianych – 2014 
rok przyniósł tu niemal identyczny postęp, tj. ponad 2%-owa przewaga z roku 2013 (do średniej dla 
całej populacji aktywnej) została zachowana. To mówi za siebie o potencjale wydajności tej rasy. 
Różnice regionalne przewagi mleczności PHF HO nad resztą ras są jednak duże. Charakterystyczne 
że dystans jest największy w regionach o najlepszych wydajnościach całej populacji aktywnej. 
Z tym iż zdecydowanie wyróżnia się tu dolnośląskie, nawet po uwzględnieniu znacznie (o 9,45%) 
mniejszego udziału PHF HO w strukturze populacji ocenianej, niż w kraju – z przewagą 5,01% nad 
średnią populacji aktywnej. Ponad 3%-owy dystans odnotowano w opolskim i śląskim (stosownie 
3,47 i 3,02%) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (3,12 i 3,01% odpowiednio). Niższa różnica w 
wielkopolskim (1,14%) – zważywszy udział PHF HO w populacji aktywnej tego regionu (91,18%) 
– wcale nie jest niska. Wreszcie wielkie przewagi w małopolskim i podkarpackim (31,95 i 17,95% 
stosownie) – to efekt mniejszościowego udziału PHF HO w strukturze populacji ocenianej regionu. 
Związany z ww. różnicami regionalnymi jest poziom jednego z głównych parametrów rynkowych 
surowca – relacja tłuszcz/białko. Tu wyróżnia się lubuskie – ze wskaźnikiem 1,16. Nieco wyższe: 
1,18 w dolnośląskim, 1,19 w wielkopolskim i śląskim, a 1,20 w opolskim i zachodniopomorskim – 
świadczyłyby pośrednio o sporym potencjale wzrostu produkcji surowca (tych regionów), tj. mleka 
o lepszych parametrach rynkowych – kryjącym się za możliwymi korektami żywieniowymi. 
 
DŁUGOŚĆ MLECZNEGO U ŻYTKOWANIA KRÓW PHF ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ 
Naturalnie wymaga oddziaływań w kierunku poprawy, ale to inny temat (na odrębny program). 
Tutaj należy zwrócić uwagę na nawet dłuższy okres – 3,16 lat – mlecznego użytkowania krów PHF 
HO, wobec średniej populacji aktywnej (3,12 roku). Zważywszy dużo wyższy poziom mleczności 
oraz udział w strukturze populacji – ten wynik PHF HO w praktyce dobrze świadczy o rasie, jak też 
o zarządzających stadami. Zwłaszcza iż okres międzywycieleniowy u krów PHF HO jest dłuższy o 
zaledwie 0,69% wobec całej populacji ocenianej. 


