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Począwszy od 1 kwietnia 2015 r., a więc po znie-
sieniu kwotowania produkcji mleka, zniknie też ry-
zyko przekroczenia posiadanej kwoty wskutek wy-
sokiej zawartości tłuszczu w mleku. Można będzie
więc spokojnie powrócić do wyznaczenia celu produk-
cyjnego na poziomie 4,0-4,2 % tłuszczu średnio dla

stada, który to poziom jest naturalny i właściwy dla
bydła holsztyńsko-fryzyjskiego utrzymywanego
w Europie. Tak w zasadzie takie założenie można by-
ło przyjąć już w drugiej połowie 2012 r. – krowy uro-
dzone z tych kojarzeń wycielą się po raz pierwszy po 1
kwietnia 2015 r.

Do niedawna polscy hodowcy krów mlecznych zwracali uwagę przede wszystkim,
a często nawet wyłącznie, na wydajność w swoim stadzie. Jest to z pewnością najważ-
niejszy parametr opłacalności produkcji mleka, ale duże znaczenie ma również długość
użytkowania krów. Coraz większego znaczenia nabiera też skład mleka, gdyż w cen-
nikach skupu wartość jednostek suchej masy systematycznie i znacząco wzrasta. Do-
tyczy to zwłaszcza białka, dla którego cena 1. jednostki w granicach 14-18 groszy nie
jest już rzadkością.

Dwie rekordzistki w stadzie Josa Knoef’a
- matka i córka: Big Clara 115 (o. Boudewijn) i Big Clara 120 (o. Hunter)



W wielu przypadkach można spotkać się z twier-
dzeniem, że wysoka wydajność mleka wyklucza utrzy-
manie jego składu na wymaganym poziomie. Przeczą
temu wyniki uzyskiwane w kilku krajach europejskich,
przy czym liderami pod tym względem są farmerzy ho-
lenderscy. W sezonie oceny 1 września 2012 – 31 sierp-

nia 2013 r. (taki jest tradycyjny, 12. miesięczny okres oce-
ny w Holandii) uzyskali oni średnio w kraju od krów
holsztyńsko-fryzyjskich odmiany czarno-białej 9.719 kg
mleka o zawartości 4,32% tłuszczu i 3,51% białka (śred-
nio 358 dni laktacji), a od krów odmiany czerwono-bia-
łej 8.901 kg mleka o zawartości 4,54% tłuszczu
i 3,61% białka (średnio 350 dni laktacji).

W holenderskim dwutygodniku „Veeteelt”, przezna-
czonym dla hodowców krów mlecznych, corocznie pu-
blikuje się listę 60. najlepszych stad w kraju, po 5 z każ-
dej z dwunastu prowincji holenderskich. Są one usze-
regowane wg wskaźnika rocznej sprawności ekonomicz-
nej (ejr) – wylicza się go, najprościej rzecz ujmując, dzie-
ląc produkcję mleka przez okres międzywycieleniowy.
W ten sposób stada mające kłopoty z rozrodem prze-
suwają się na dalsze pozycje i nie zajmują miejsc w czo-
łówce. Inna sprawa, że część farmerów holenderskich
świadomie rozpoczyna później krycie krów po wycie-
leniu, by nie zasuszać ich przy zbyt wysokiej wydajno-
ści. Jest też teoria mówiąca, że w przyszłości krowa po-
winna cielić się dwa razy w ciągu trzech lat, co przy wy-
sokiej długowieczności krów i dostępie do nasienia sek-
sowanego mogłoby mieć pewne uzasadnienie – cho-
dzi przecież o uzyskanie jak najwyższej życiowej pro-
dukcji mleka od krowy, a poród stwarza zawsze ryzy-
ko komplikacji i w najgorszym przypadku wybrakowa-
nia krowy. Jednak w praktyce, przy obecnych problemach
z rozrodem krów wysokowydajnych, zbytnie wydłuża-
nie czasu do pierwszej inseminacji po porodzie nie jest
z pewnością dobrym rozwiązaniem, przynajmniej dla ol-
brzymiej większości hodowców. Chociaż w Holandii są
już stada, które osiągają doskonałe wyniki produkcyj-
ne i ekonomiczne przy długości okresu międzywycie-
leniowego w granicach 450-500 dni.
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Nazwisko hodowcy Liczba
krów

Mleko
kg

%
tłuszczu

%
białka

P. G. M. Pater 24 10.151 4,34 3,81
vof Wenneker 30 10.232 4,79 3,78
Geerets-de Mulder 140 9.538 4,68 3,77
van Zoest-Spruit 54 10.011 4,31 3,76
van de Venne 59 10.581 4,73 3,74
vof gebr. Posch 196 10.101 4,51 3,73
P. A M. Wielens 24 10.616 4,58 3,70
A. Bikker 67 10.350 4,28 3,68
A. Busweiler 37 11.253 4.23 3,67
G. J. Schouwenaar 53 10.594 4,09 3,67
N. van Wijngaarden 45 10.369 4,52 3,66
vof Mooij 62 11.057 4,20 3,66
T. N. Agricola 71 10.837 4,22 3,66
Huusken-Nobbenhuis 35 10.662 4,57 3,65
E. H. L. M. Verheijen 93 10.543 4,30 3,65

Tab. 2.
15 najlepszych stad holenderskich wg % zawartości
białka w mleku

Nazwisko hodowcy Liczba
krów

Mleko
kg

%
tłuszczu

%
białka

vof Vaessen 100 12.492 4,27 3,45
W. A. Bosscha-Alves 62 12.414 3,93 3,45
Gommers 69 12.188 4,12 3,46
Overenk bv 234 12.085 4,01 3,47
Poppe Herfte 132 12.016 4,04 3,37
J. E. M. Welles 68 11.999 4,07 3,61
J. J. M. Nieuwenhuizen 123 11.813 4,23 3,41
W. J. van de Bunt 63 11.720 3,91 3,39
M. J. A. C. van Tiggelen 50 11.662 4,03 3,55
D. W. Wijnveen 119 11.640 4,16 3,47
R. W. de Vries 79 11.637 4,01 3,54
M. A. J. Bekx 129 11.627 4,14 3,52
A. E. Kraaijeveld 61 11.605 4,12 3,56
W. A. Herder 63 11.520 4,02 3,40
vof Van Dieren 172 11.488 4,23 3,50

Tab. 1.
15 najlepszych stad holenderskich wg wydajności mleka
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Spo śród 60. naj lep szych stad w Ho lan dii przed sta -
wia my w dwóch ta be lach po 15 w dwóch ka te go riach:
naj wyż szej wy daj no ści mle ka (ta be la 1) i naj wyż szej
za war to ści biał ka w mle ku (ta be la 2). Tyl ko w 2. sta -
dach na 60 za war tość tłusz czu w mle ku by ła po ni żej
4% i w 2. sta dach biał ko w mle ku po ni żej 3,4% (da -
ne te zo sta ły przed sta wio ne w ta be lach 1 i 2).

War to też zwró cić uwa gę na li czeb ność krów
w sta dzie. Część z nich to na dal tra dy cyj ne fer my ro -
dzin ne, li czą ce kil ka dzie siąt krów, ale z ro ku na rok
w Ho lan dii po ja wia się co raz wię cej stad du żych.
W ostat niej edy cji na 60 naj lep szych obór aż 18 li czy -
ło 100 i wię cej krów – nie któ re z nich zna la zły się w ta -
be lach. Naj więk sze sta da nie uję te w ta be lach to:
� Bo on stra Agro bv, Ro ode hu izum – 420 krów o śred -

niej wy daj no ści 11.080 kg mle ka, 4,31% tłusz czu
i 3,42% biał ka;

� H. J. H. Prins -Ka nis, Ni je ve en – 195 krów o śred niej
wy daj no ści 10.527 kg mle ka, 4,42% tłusz czu i 3,53%
biał ka;

� M. M. M. Ge rards -van de Wo uw – 160 krów o śred -
niej wy daj no ści 10.799 kg mle ka, 4,33% tłusz czu
i 3,48% biał ka;

� Van Cre ij bv, Lan dhorst – 150 krów o śred niej wy daj -
no ści 11.360 kg mle ka, 4,27% tłusz czu i 3,55% biał ka.

Ten den cję zmniej sza nia licz by stad krów mlecz nych
przy sta łym wzro ście śred niej licz by zwie rząt w sta dzie
ob ser wu je się w Ho lan dii od wie lu lat. Jesz cze w ro ku
2000 by ło ich 29.467 przy śred niej ob sa dzie 51 krów,
a w 2013 r. już tyl ko 15.301 przy śred niej licz bie krów
w sta dzie 87. Licz ba farm mlecz nych bę dzie z pew no -
ścią na dal spa dać, ale już du żo wol niej. Ak tu al nie za -
kła da się, że opty mal ne war to ści śred nie dla jed nej far -
my ho len der skiej to 100 krów o wy daj no ści 10.000 kg
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Córka buhaja 
Redman – holenderskie
krowy czerwono-białe

mają przeciętnie lepszy
skład mleka od swoich

czarno-białych kuzynek

Córki buhaja Atlantic, przekazującego doskonały skład mleka 
i fantastyczną długowieczność



mle ka, co su ge ru je, że w naj bliż szej przy szło ści w Ho -
lan dii po zo sta nie w gra ni cach 12-14 ty się cy stad krów.
Du ży wpływ na licz bę i struk tu rę stad mo że mieć też
li kwi da cja sys te mu kwo to we go po 1. kwiet nia 2015 r.
– sta da du że bę dą praw do po dob nie co raz więk sze przy
rów no cze snym eli mi no wa niu z ryn ku pro du cen tów
mle ka stad mniej szych.

Dru gim, obok skła du mle ka, waż nym pa ra me trem
de cy du ją cym o ren tow no ści pro duk cji jest dłu gość
użyt ko wa nia krów w sta dzie i ich wy daj ność ży cio wa.
Rów nież w Pol sce w ostat nich la tach za czę to zwra cać
na to uwa gę, a licz ba krów, któ re osią gnę ły i prze kro -
czy ły 100 ty się cy kg pro duk cji ży cio wej sta le wzra sta.
W kil ku kra jach eu ro pej skich już od dłuż sze go cza su przy -
wią zu je się du żą uwa gę do dłu go wiecz no ści krów,

a naj lep sze wy ni ki w tym wzglę dzie osią ga ją far me rzy
ho len der scy.

W Ho lan dii licz ba krów o pro duk cji ży cio wej 100
ty się cy i wię cej kg mle ka w paź dzier ni ku 2013 r.
prze kro czy ła już 25.000. Na si le nie tej ten den cji w Ho -
lan dii ob ser wu je się w ostat nich la tach – rocz ny
przy rost licz by krów 100. ty sięcz nych po raz pierw szy
prze kro czył 1.000 szt. w ro ku 2005. Licz bę krów, któ -
re w ostat nich pię ciu la tach osią gnę ły pro duk cję 100
ty się cy kg mle ka przed sta wio no w ta be li 3 (łącz nie jest
ich 10.343 szt.).

Swo istym re kor dzi stą Ho lan dii, Eu ro py, a na wet
i świa ta w tej kon ku ren cji jest na dal Jos Kno ef z Ge -
este ren. 4 grud nia 2013 r. w je go sta dzie liczącym 95
krów od no to wa no już 55. z ko lei 100. ty sięcz ną su per
re kor dzist kę! Jest to cór ka bu ha ja Lau ren zo (o. Cash),
a jej wy nik to 100.821 kg mle ka o za war to ści 4,24%
tłusz czu i 3,62% biał ka. Tak że są sie dzi Jo sa sta ra ją się
do trzy mać mu kro ku – w sa mym tyl ko Ge este ren ta -
kich wy bit nych krów jest już 137.

Na za koń cze nie war to też wy mie nić bu ha je, któ -
re po zo sta wi ły po so bie naj wię cej có rek 100. ty sięcz -
nych. Są to w ko lej no ści: Sun ny Boy – 1792 cór ki, Tops
Mo ni tor Le gend – 1131 có rek, Cash 677, Lord Li ly 669,
Cel sius 603, Mar co ni 478, F16 – 468, Ja bot 452, La -
bel le 447 i Ad di son 253.
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Se zon oce ny Licz ba krów
2008/2009 2020
2009/2010 2110
2010/2011 2177
2011/2012 2069
2012/2013 1967

Ta b. 3. 
Licz ba krów w Ho lan dii, któ re w la tach 2008-2013 
prze kro czy ły w pro duk cji ży cio wej gra ni cę 100.000 kg
mle ka


