
TRZECIA OCENA BEZPO ŚREDNIA BUHAJÓW PHF – Z 8 KWIETNIA 
2015 – W WARUNKACH ZNIESIENIA OGRANICZE Ń PRODUKCJI 

SUROWCA, Z UWZGLĘDNIENIEM MŁODYCH OSOBNIKÓW 
 

Zakres praktycznego wykorzystania oceny, 2015/1 – 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 dziewięć miesięcy 
praktycznego jej funkcjonowania) pewne elementy jej wyników zasługują na większą 
uwagę.  

Istotnym nowym elementem sytuacji w drugim kwartale roku 2015 (i kolejnych 
miesiącach) jest dodatkowa (i trudna do przecenienia) motywacja działań z zakresu 
genetycznego doskonalenia stada – związana z potrzebą wykorzystania wszelkich 
możliwości wzrostu dochodów naszego sektora mleczarskiego na rynku światowym, 
po zakończeniu limitowania produkcji – z jednej strony, ale równocześnie mocnej 
pozycji konkurencyjnej branży – z drugiej strony. W praktyce oznaczać to powinno 
zwiększenie zainteresowania – w zakresie genetycznego doskonalenia stada krów – 
parametrem wydajności mleka; zwłaszcza iż – jak dotąd – rezerwy wzrostu dochodu 
(w tym zakresie) polskiej branży mleczarskiej są duże, w zestawieniu z krajami o 
najlepiej rozwiniętych technologiach produkcji surowca dla przemysłu. 

 
ROLA MŁODYCH OSOBNIKÓW W RANKINGACH OCEN KRAJOWYCH 
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, nadal ważnych dla praktyki (w obecnych polskich realiach) cech, 
czyli parametrów rynkowych surowca (wyrażonych procentem białka) oraz długości użytkowania 
krów. Przekracza 1/4 ogółu osobników pierwszych setek rankingów buhajów, pod względem tych 
cech. Zestawiono je w tabeli – z podziałem na młode (do roku) i nieco starsze (do półtora roku) 
osobniki. 
 

ranking* według buhaje młode buhaje nieco starsze razem odsetek 
zawartości białka 8 13 21 
długowieczności 13 19 32 

*pierwsza 100-tka buhajów ocenianych w kraju 
 
POCHODZENIE MŁODYCH OSOBNIKÓW 
Informacja dająca pewien wgląd w zależności i powiązania polskiej hodowli PHF, ale nie tylko. To 
też pewna fotografia realnych możliwości, które będą ewoluować (by może znacznie). Wskazane 
by z czasem na korzyść naszej hodowli. Są wszelkie okoliczności sprzyjające po temu – także te 
związane z naprawdę bardzo szybko rosnącą populacją aktywną krów PHF. Tabela poniżej daje 
pogląd na pochodzenie ojców młodych osobników w rankingu pod względem zawartości białka. 
  
kraj/ugrupowanie NAFTA Włochy Holandia inne kraje – w tym Oceanii 
odsetek zwierząt*  47,62 19,05 14,29 19,04 
*pierwsza 100-tka buhajów ocenianych w kraju 
 
Wśród ojców młodych osobników w rankingu pod względem długowieczności dominuje NAFTA – 



z przewagą bezwzględną. 
 
KRAJOWA OCENA BEZPO ŚREDNIA W ZAKRESIE WYDAJNO ŚCI 
Tu udział osobników młodych w rankingu (pierwsza 100-tka) jest mniejszy – na tle analogicznych 
rankingów według zawartości białka, zwłaszcza długowieczności. Wśród ich ojców zdecydowanie 
więcej jest buhajów włoskich (1/4), także więcej z NAFTA, a zdecydowanie mniej holenderskich 
oraz z wszystkich innych krajów pochodzenia. Osobników ww. prawie brak w 1/3 górnej rankingu 
wydajności mleka. Ich WH jest na poziomie 1114-1370; z kolei powtarzalność – poza nielicznymi 
wyjątkami – dość wyrównana, z dominującą 0,64 i 0,65. Natomiast zróżnicowane indeksy PF – dać 
mogą zarządzającym stadami dobry punkt wyjścia do głębszej analizy przed wyborem właściwych 
rozwiązań; w tym wypadku – rozwiązań podejmowanych na przyszłość. 
W tym miejscu przykład skrajnych różnic PF u 2 młodych osobników (w wieku około półtora roku) 
– niewiele różniących pod względem miejsca w rankingu wydajności, WH i powtarzalności: 
a/ 71 pozycja w rankingu – po włoskim ojcu, z WH 1145 i powtarzalnością 0,64 – przy wysokim 
PF: 147, 
b/ 82 pozycja w rankingu – po kanadyjskim ojcu, z WH 1134 i powtarzalnością 0,65 – z niskim PF: 
106. 
Co prawda duża różnica indeksów łączy się tu z pokrojem zwierząt – niemniej występują także inne 
różnice; ważne z punktu widzenia wpływu na cenę surowca, jak i organizację rozrodu i produkcji w 
stadzie. Mogą być one odmiennie oceniane przez zarządzających stadami; w jednym wypadku – na 
korzyść buhaja 71 w rankingu może przemawiać spora różnica na jego korzyść w zawartości białka 
w mleka, w drugim – na korzyść buhaj 82 w rankingu – co najmniej tak samo duża różnica długości 
OMWC. To wszystko przy świadomości różnych współczynników h-kwadrat obu cech.  
Takie porównanie to jedynie zachęta do własnych poszukiwań – z możliwie najszerszym wyborem 
opcji porządkujących dane. 
 
TA SAMA OCENA INTERBULL 
Ocena w Interbull-u daje (dosyć daleko) różniący się obraz rankingu wydajności mlecznej – na tle 
wyżej opisanego: 
1/ zdecydowanie więcej – około 2-krotnie – osobników młodych, z porównaniu z krajową oceną 
bezpośrednią, 
2/ stosunkowo duży udział osobników młodych w czołówce rankingowej; można tu nawet mówić o 
udziale wyrównanym w pierwszych 10-tkach, 
3/ ogromna dominacja osobników (pierwsza 100-tka rankingu) po buhajach z NAFTA oraz większa 
ich ilość po ojcach holenderskich. 
 
Możliwie najszersze wykorzystywanie informacji z zakresu oceny buhajów – zwłaszcza w obecnym 
okresie, po zniesieniu ograniczeń ilości dostaw rynkowych surowca – powinno dotyczyć praktycznie 
wszystkich wysokotowarowych gospodarstw mleczarskich.  
Jest rzeczą jasną, że wiele łatwiej to czynić w praktyce w stadach objętych OWUB; praktycznie bez 
jej wyników trudno tu działać w pełni efektywnie. Z jednej strony cieszyć może duże tempo wzrostu 
odsetka obór ocenianych – z drugiej także jednak dobrze wiemy, że w tym zakresie mamy jeszcze 
ogromne rezerwy. Ich szybkie uruchomienie w najbliższym czasie – w dużym stopniu zaważy na 
wykorzystaniu szans wzrostu/rozwoju polskiego sektora mleka w następnych latach; to z kolei da 
możliwość zwiększenia dochodu naszej gospodarki na rynku światowym – zwłaszcza przy wsparciu 
korzystnymi (od pewnego czasu) uwarunkowaniami rynku paszowego. 
 

Publikację kolejnej, już czwartej oceny 
bezpośredniej planuje się na 12 sierpnia 2015 

 


