
KIERUNKI ZMIAN POPULACJI AKTYWNEJ PHF ODMIANY CZARNO-

BIAŁEJ W ROKU 2011 – NA TLE CAŁEJ POPULACJI KRÓW OCENIANYCH 
 

Populacja aktywna przekroczyła ¼ pogłowia krów mlecznych; polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

odmiany czarno-białej stanowiła 89,66% ocenianej populacji krów – choć zmalała 1,03%.  Było to 

wciąż jednak 96,17% stad objętych oceną – a więc minimalnie więcej na tle roku 2010; to najlepiej 

świadczy o zdecydowanie szybszym biegu procesu restrukturyzacyjno-modernizacyjnego stad PHF 

odmiany czarno-białej – na tle ocenianej populacji. W dolnośląskim PHF odmiany czarno-białej – 

to mniej niż w kraju: 79,16% populacji aktywnej;  w skali roku nastąpił tu spadek udziału – 2,04% 

w strukturze ocenianej populacji krów mlecznych. 
Od  krów ocenianych PHF tej odmiany pochodzi niemal 44% surowca dla przemysłu, a więc ilość 

decydująca o stanie sektora. Niewiele więcej – 48,05% tego surowca pochodzi ze stad ocenianych. 

W populacji PHF odmiany czarno-białej znaczny postęp dotyczył mleczności i był większy na tle 
całej populacji ocenianej. Większy był postęp wydajności białka PHF tej odmiany na tle populacji 
aktywnej. Z kolei pogorszenie parametrów rynkowych surowca było mniejsze u tej rasy w stosunku 
do całej populacji aktywnej. Stosunek tłuszcz/białko pozostał niezmieniony u PHF odmiany czarno-

białej – podczas gdy cała populacja oceniana odnotowała jego małe (ale zauważalne) pogorszenie; 
świadczące o znacznie słabszym dostosowaniu (po upływie roku) surowca do wymogów rynku w 
niewielkiej populacji innych ras – przykładowo u rasy polskiej czarno-białej aż o prawie 0,9%.  
 

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

Wyniki całej populacji krów ocenianych 

kraj 625015,1 7135 295 4,13 236 3,30 

tendencja:2010 (+/-%) +4,45 +2,22 +1,03 -1,20 +0,85 -1,49 

region 17537,0 7927 320 4,03 262 3,30 

tendencja:2010 (+/-%) -1,52 +2,52 +0,63 -1,95 +0,38 -2,08 

Wyniki PHF odmiany czarno-białej 

kraj 560314,0 7265 299 4,12 240 3,30 

tendencja:2010 (+/-%) +3,36 +2,35 +1,01 -1,20 +1,27 -1,20 

region 13882,5 8319 334 4,01 275 3,30 

tendencja:2010 (+/-%) -3,53 +2,55 +0,30 -2,20 +0,73 -2,08 

 

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 narasta – w tym o 

stanie rozrodu i długości użytkowania – choć w tym zakresie potrzeba jeszcze wielu uzupełnień. To 

jest wyzwanie walki o światowy rynek. W przeciwnym razie zaczną się domniemania/uproszczenia; 

czasem eliminujące stado z pola zainteresowania potencjalnego nabywcy materiału remontowego. 


