
OSTATNIA OCENA BEZPO ŚREDNIA BUHAJÓW PHF-HO 
 – Z 7 GRUDNIA 2016 ROKU – W WARUNKACH TRZECIEGO RO KU 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCENY, PRZY UWZGL ĘDNIENIU 

ZASTOSOWANIA W OBECNYCH WARUNKACH POLSKICH 
 

Zakres praktycznego wykorzystania oceny – 2016/3 – dla celów genetycznego 
doskonalenia stada – zależy od zarządzających gospodarstwami mleczarskimi. Nic 
nie zastąpi tu planowej analizy danych – według określonego scenariusza działania 
(powiązanego z wynikami OWUB) oraz celami doskonalenia – jednak system oceny 
zasługuje na większą uwagę, z racji swej krótkiej historii.  

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. 

Oczywiście stosowanie tego systemu oceny do poprawy mleczności – nie może 
wykluczać jego użycia w doskonaleniu genetycznym innych parametrów użytkowych 
stada krów.  

 
CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO RANKINGU PF 
Zawiera dane dotyczące ponad 4 i pół tysiąca rozpłodników PHF-HO, a ich klasyfikacja w postaci 
zbiorczego indeksu PF – powinna być punktem wyjścia w rozważeniu wyboru najwłaściwszych dla 
genetycznego doskonalenia osobników; a zarazem najbardziej odpowiadających potrzebom danego 
stada w tym zakresie. Jak zawsze wybór taki powinien łączyć dwie sprawy: obecne parametry cech 
doskonalonych i tempo ich zmian w kierunku oczekiwanym przez zarządzającego stadem. 
Przegląd ograniczamy do pierwszej setki rankingu – w poziomem produkcja-funkcjonalność od 140 
wzwyż – zwracając w pierwszej kolejności uwagę na obecność osobników młodych w zestawieniu. 
Wiąże się to z istotą metodę – nastawionej na przyspieszenie w zakresie postępu genetycznego stad 
mlecznych, ale także na poprawę wyników ekonomicznych branży inseminacyjnej. Nie dziwi więc, 
że zaledwie kilkanaście opisanych tu zwierząt – to urodzone w roku 2014. 
Jeśli mowa o tej grupie osobników – bliskich lub wchodzących w okres właściwego użytkowania – 
warto zwrócić uwagę na najwyżej klasyfikowanego z nich, belgijskiego buhaja Jorben – na pozycji 
12-tej, który łączy w dość zrównoważony sposób mleczność i procent białka (z WH odpowiednio 
718 oraz 0,12). 
W sumie do pierwszej setki rankingu należy 13 bardzo młodych osobników (do roku); 39 młodych 
(jeden do półtora roku) i 48 starszych (półtora roku i więcej). Wśród tej superelity – z UE i NAFTA 
– znajdziemy i naszego rozpłodnika Frist; na pozycji 84 – wśród bardzo młodych (z 16-01-20), z 
WH dla wydajności i procentu białka – odpowiednio 1092 i 0,07.  
 
 
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 (zwłaszcza od jesieni 2016) warunkach rynkowych 



na nieco dalszy plan – choć z pewnością przejściowo tylko – schodzą parametry rynkowe surowca 
oraz okres użytkowania mlecznego krów; co nie znaczy, że o nich zapominamy – choćby na chwilę. 
Jeśli przyjrzeć się rankingowi według wydajności mlecznej – w pierwszej setce znajdziemy (ledwie 
lub aż) 17 buhajów z pierwszej setki rankingu PF. Są to zwierzęta czołówki w mleczności – różnie 
usytuowane w rankingu zbiorczym (tabela miejsc w obu rankingach poniżej). 
 
mleczność PF mleczność PF mleczność PF 

1 97 30 1 55 82 
7 66 35 51 58 40 
8 3 45 2 60 39 
13 14 49 44 68 21 
18 6 53 22 69 13 
25 93 54 28 X X 

 
Porównanie pozycji z obu rankingów powinno ułatwić wybór – z wpływem na poprawę wydajności 
mlecznej. Trzeba pamiętać, że to tylko czołówki w obu klasyfikacjach. Praktyka przeglądu danych 
powinna – w większości wypadków – przejść na wielokrotnie szerszy ich zakres; w tym zwłaszcza 
na opcję 500 lub 1000. Wiele zależy od poziomu stada doskonalonego i preferencji zarządzających. 
 
OCENA POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW RYNKOWYCH SUROWCA 
Jeśli za podstawę działań doskonalących (w zakresie wymienionym w tytule) wziąć procent białka 
– sprawa wyboru konkretnych rozwiązań jest daleko bardziej złożona, w zestawieniu z poprawą w 
stadzie wydajności mlecznej. Tu wyżej zestawione porównanie pozycji buhajów w rankingach daje 
jeszcze bardziej rozbieżne wyniki – nie wymaga nawet tabel. Wystarczy powiedzieć, iż w pierwszej 
50-tce rankingu pod względem zawartości białka nie ma wcale buhaja pierwszej setki w zbiorczym 
indeksie PF; w drugiej znajdziemy jednego: 42 pozycja w PF – dopiero na 67 miejscu rankingu. 
Praktyka przeglądu większej ilości danych – wspominana już przy doskonaleniu mleczności – w 
tym wypadku nabiera bez porównania na znaczeniu.  
 
Możliwie najszersze wykorzystanie informacji z zakresu oceny buhajów – zwłaszcza 
w obecnym okresie, po zniesieniu ograniczeń wielkości dostaw rynkowych surowca – 
powinno praktycznie obejmować wszystkie gospodarstwa mleczne, z dużą produkcją 
rynkową surowca i zarazem prowadzące ocenę – czyli znające potrzeby z zakresie 
genetycznego doskonalenia.  
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; choć rok 2016 nie przynosi już 
tak przekonujących zmian w tym zakresie. Rezerwy są tutaj wciąż ogromne – stopień 
ich uruchomienia (działanie zarządzających stadami z pasją/przekonaniem) zaważy 
na wykorzystaniu szans wzrostu/rozwoju polskiego sektora mleczarskiego w roku 
2017 oraz 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. 


