
PIĄTA OCENA BEZPOŚREDNIA BUHAJÓW PHF – Z 3 GRUDNIA 2015 – 
W WARUNKACH DRUGIEGO ROKU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

OCENY, PRZY UWZGL ĘDNIENIU OSOBNIKÓW MŁODYCH 
 

Zakres praktycznego wykorzystania oceny – 2015/3 – dla celów genetycznego 
doskonalenia stada – zależy od zarządzających gospodarstwami mleczarskimi. Nic 
nie zastąpi tu planowej analizy danych – według określonego scenariusza działania 
(powiązanego z aktualnymi wynikami OWUB) oraz celami doskonalenia – jednakże 
na etapie początkowym nowego systemu oceny pewne elementy jej wyników zasługują 
na większą uwagę.  

Istotnym nowym elementem sytuacji od drugiego kwartału 2015 jest dodatkowa 
(i trudna do przecenienia) motywacja działania z zakresu genetycznego doskonalenia 
stada – związana z potrzebą wykorzystania wszelkich możliwości wzrostu dochodów 
naszego sektora mleka na rynku światowym, po zakończeniu limitowania produkcji – 
z jednej strony, ale równocześnie mocnej pozycji konkurencyjnej branży – z drugiej. 
W praktyce oznaczać to powinno większe zainteresowanie – w praktyce genetycznego 
doskonalenia stada krów – parametrem wydajności mleka; zwłaszcza iż – jak dotąd – 
rezerwy wzrostu dochodu (w tym zakresie) polskiej branży mleczarskiej są więcej niż 
duże, w porównaniu z krajami o najwyższej wydajności jednostkowej surowca. 

 
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 
widoczny – szczególnie jednak w przypadku indeksu produkcja-funkcjonalność, ale też mleczności, 
a zdecydowanie drugoplanowy w wybranych, nadal ważnych dla praktyki (w obecnych polskich 
realiach) cech, czyli parametrów rynkowych surowca (wyrażonych procentem białka) oraz długości 
użytkowania krów. Stanowi on orientacyjnie w granicach 30% ogółu osobników z pierwszych setek 
(PF i mleczność) lub też pięćdziesiątek (% białka i długowieczność) rankingów buhajów PHF, pod 
względem tych cech; z uwzględnieniem oceny krajowej. Zestawia je tabela – z podziałem na młode 
(do roku) i nieco starsze (do półtora roku) osobniki.  
 

ranking według buhaje młode buhaje nieco starsze razem odsetek 
indeksu PF 12 31 43 

wydajności mleka 7 23 30 
zawartości białka 1 11 24 
długowieczności 3 8 22 

 
Przewaga osobników nieco starszych jest wyraźna – orientacyjnie 3-krotna. To czego nie widzimy z 
tabeli – co łatwo domniemać – to ogromna przewaga (zwykle udział około 97%) odmiany czarno-
białej, z jednym – zasadniczym wyjątkiem: czołówka w zakresie parametrów rynkowych surowca 
to w około 90% odmiana czerwono-biała.  
 
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 (być może znacznie). Wskazane 
by z czasem też na korzyść naszej hodowli. Są wszelkie okoliczności sprzyjające po temu – także te 
związane z naprawdę (w roku 2015) bardzo szybko rosnącą populacją aktywną PHF. Tabela poniżej 
daje wgląd w pochodzenie ojców młodych osobników w rankingach – pod względem cech 4 ww. 
  



kraj/ugrupowanie NAFTA Holandia Włochy inne kraje 
odsetek zwierząt 56,60 13,21 8,49 21,70 

 
Wśród ojców młodych osobników z NAFTA w rankingu pod względem długowieczności dominują 
kanadyjskie; pod względem PF i mleczności – amerykańskie, ale w drugiej połowie rankingów na 
ogół przewaga osobników po ojcach kanadyjskich narasta.  
W czołówce pod względem parametrów rynkowych surowca – NAFTA praktycznie się nie liczy; tu 
dominuje Holandia.  
Pozycja młodych osobników pochodzących po ojcach włoskich łączy się przede wszystkim z dosyć 
wysokimi indeksami PF – głównie w drugiej połowie ww. rankingu; w mniejszej części mleczności 
– choć tu pojedyncze osobniki są wysoko klasyfikowane. 
Pozycja młodych osobników pochodzących po ojcach – innych niż ww., ale mających pewną rolę – 
wiąże się z hodowlą francuską i indeksami PF; na tle Włoch – nie wygląda to jednak imponująco. 
Ocenę można oczywiście rozszerzyć o Interbull – z uzyskaniem stosownie zmienionych rankingów. 
 
KRAJOWA OCENA BEZPO ŚREDNIA W ZAKRESIE WYDAJNO ŚCI 
Ocena ta nabiera większego znaczenia w warunkach uwolnienia rynku mleka – gdzie pole obniżki 
jednostkowego kosztu surowca zdaje się szczególnie duże; nawet jeśli uwzględnimy szybki postęp 
mleczności populacji aktywnej. W zmienionych warunkach rynkowych na nieco dalszy plan – choć 
zapewne przejściowo tylko – schodzą parametry rynkowe surowca i okres użytkowania mlecznego 
krów; co nie znaczy, że o nich zapominamy – choćby na chwilę. 
WH pierwszej setki rankingu waha się w szerokim zakresie 1100-1565 – przy czym osobniki młode 
występują głównie z pierwszej połowie rankingu; i to w dużej ilości. 
 
KRAJOWA OCENA BEZPO ŚREDNIA W INNYCH ZAKRESACH OCENY 
WH pierwszej setki rankingu waha się w innych zakresach oceny – pomiędzy: 
a/ 0,20-0,44 – parametry rynkowe surowca, 
b/ 132-152 – długowieczność; 
Wartości indeksu PF są natomiast w zakresie 143-160. 
Własne plany genetycznego doskonalenia mogą skłaniać do korzystania z rankingów według także 
innych, ważnych dla danego gospodarstwa cech. W postępowaniu sam fakt korzystania z ogromu 
informacji – na tym etapie upowszechniania oceny bezpośredniej – zdaje się być ważniejszy, na tle 
schematów wyboru osobników, które czas powinien udoskonalić. 
 
Możliwie najszersze wykorzystanie informacji z zakresu oceny buhajów – zwłaszcza 
w obecnym okresie, po zniesieniu ograniczeń wielkości dostaw rynkowych surowca – 
powinno praktycznie objąć wszystkie wysokotowarowe gospodarstwa mleczarskie. 
Jego punktem wyjścia byłby własny plan genetycznego doskonalenia. 
Jest rzeczą jasną, że wiele łatwiej to czynić w praktyce w stadach objętych OWUB; 
praktycznie bez jej wyników trudno tutaj działać w pełni efektywnie. Z jednej strony 
cieszyć może duże tempo wzrostu odsetka obór ocenianych – z drugiej także dobrze 
wiemy, że na tym polu są ogromne rezerwy. Ich uruchomienie widać już po krótkim 
czasie po zakończeniu funkcjonowania systemu kwot. Rezerwy są tu jednak ogromne 
– stopień ich uruchomienia (działanie zarządzających stadami z pasją/przekonaniem) 
zaważy na wykorzystaniu szans wzrostu/rozwoju polskiego sektora mleczarskiego w 
następnych latach. To z kolei dałoby możliwość zwiększenia dochodu gospodarki na 
rynku światowym – zwłaszcza przy wsparciu, korzystnymi ostatnio uwarunkowaniami 
rynku paszowego, jak i pośrednim korzystnym oddziaływaniem uwarunkowań sektora 
wołowiny – bazującego w decydującym stopniu na PHF. 


