
KIERUNKI ZMIAN POPULACJI AKTYWNEJ PHF 
ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ W ROKU 2010 – NA 
TLE CAŁEJ POPULACJI KRÓW OCENIANYCH 

 
Populacja aktywna polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej stanowiła 90,59% całej 

ocenianej populacji krów mlecznych w Polsce – nieznacznie zmalała (0,09%).  Było to około 
96,1% stad spośród objętych oceną – a więc minimalnie więcej na tle roku 2009.  

W dolnośląskim PHF odmiany czarno-białej – to 80,81% populacji aktywnej;  tu w skali roku 
nastąpił spadek udziału – 1,58% w strukturze ocenianej populacji krów mlecznych.  

Od  krów ocenianych PHF odmiany czarno-białej pochodziło blisko 40% surowca dla 
przemysłu, a więc ilość decydująca o stanie naszego sektora mleka. 

 Dokonany postęp roku 2010, tak w kraju jak i w dolnośląskim – na tle roku poprzedniego – objął 
wszystkie parametry wydajności; był we wszystkich wypadkach znaczący (zestawienie w tabeli). 

Odnośnie składu mleka – wyniki roku 2010 w regionie były wyraźnie lepsze niż w kraju. 
 
 

wyszczególnienie średnia liczba krów kg mleka kg tłuszczu % tłuszczu kg białka % białka 

Wyniki całej populacji krów ocenianych 

kraj 598401,6 6980 292 4,18 234 3,35 

tendencja:2009 (+/-%) +3,19 +0,65 +1,04 +0,24 +1,30 +0,60 

region 17807,4 7732 318 4,11 261 3,37 

tendencja:2009 (+/-%) -3,78 +0,44 +0,63 b.z. +0,77 +0,30 

Wyniki PHF odmiany czarno-białej 

kraj 542085,5 7098 296 4,17 237 3,34 

tendencja:2009 (+/-%) +2,14 +0,81 +1,02 +0,24 +1,28 +0,60 

region 14390,4 8112 333 4,10 273 3,37 

tendencja:2009 (+/-%) -5,30 +0,78 +0,60 -0,24 +1,11 +0,60 

 
 
Znajomość wyników oceny wartości użytkowej PHF odmiany czarno-białej daje podstawy działań 
w zakresie genetycznego doskonalenia w gospodarstwach mleczarskich, na których opiera się nasz 
sektor mleka; jak i wołowiny. Przyjęty cel genetycznego doskonalenia determinuje praktykę działań 
w tym zakresie – zarówno  przy wyborze rozpłodników, jak i materiału remontowego. Wpływ rynku 
na praktykę zarządzania gospodarstwem mleczarskim jest w tym zakresie niewątpliwy. Jest jednak 
problem czy – uznając ten wpływ – umiemy z bogactwa danych (w tym o stadzie źródle materiału do 
remontu) wybrać te najbardziej dla nas istotne. Zwłaszcza iż bogactwo danych – w tym o stanie 
rozrodu i długości mlecznego użytkowania – narasta. To jest wyzwanie do walki o światowy rynek. 


