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Wa˝ne cele hodowlane
Aleksander Osten-Sacken
Poznaƒ

Alma 151, urodzona w 1984 r. i nie ˝yjàca ju˝ superrekor dzistka holenderska - jej wynik to 154 577 kg mleka o za wartoÊci 4,79% t∏uszczu i 3,68% bia∏ka
Z ca∏à pewnoÊcià najwa˝niejszym parametrem
decydujàcym o ekonomice produkcji mleka jest Êrednia wydajnoÊç krów w stadzie. W staraniach o wzrost
op∏acalnoÊci nie wolno jednak pomijaç tak˝e innych,
bardzo wa˝nych z punktu widzenia ekonomiki czynników. Trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e wraz ze wzrostem wydajnoÊci mo˝emy spodziewaç si´ skrócenia
d∏ugoÊci u˝ytkowania krów, pogorszenia p∏odnoÊci
i zdrowotnoÊci wymion, a tak˝e spadku procentowej
zawartoÊci t∏uszczu i bia∏ka w mleku. Majàc to na
uwadze w przodujàcych w hodowli byd∏a krajach Unii
Europejskiej dalszy wzrost potencja∏u produkcyjnego
zwierzàt przesta∏ byç pierwszoplanowym celem hodowlanym, a mo˝liwoÊci dalszego ewentualnego
wzrostu wydajnoÊci upatruje si´ g∏ównie w poprawie
warunków Êrodowiskowych i ˝ywienia krów.
D∏ugowiecznoÊç krów
Wa˝na cecha, do której przywiàzuje si´ w Europie coraz wi´kszà uwag´, to d∏ugoÊç u˝ytkowania
krów, nazywana inaczej d∏ugowiecznoÊcià. Decydujà
o niej, podobnie zresztà jak o wielu innych cechach,
prawid∏owy odchów i utrzymanie zwierzàt oraz intensywnoÊç ich u˝ytkowania. Poza tym pewien wp∏yw
majà tak˝e uwarunkowania genetyczne - wa˝ny
w tym wzgl´dzie mo˝e okazaç si´ wybór odpowiedniego buhaja do kojarzeƒ. Dobra d∏ugowiecznoÊç
pozwala na roz∏o˝enie kosztów odchowu ja∏ówek
wchodzàcych do stada na d∏u˝szy okres czasu, a po-
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nadto na wybór na remont tylko najlepszych z nich
i sprzeda˝ pozosta∏ych. W warunkach europejskich
nadmierne forsowanie wydajnoÊci kosztem d∏ugoÊci
u˝ytkowania krów nie znajduje wi´c ekonomicznego
uzasadnienia. OkreÊlenie „nadmierne forsowanie
wydajnoÊci“ jest oczywiÊcie okreÊleniem wzgl´dnym
- dla jednego stada takà granic´ mo˝e stanowiç 8.500
kg, a dla innego 10.000 kg mleka Êrednio od krowy.
Zale˝eç to b´dzie od systemu utrzymania i ˝ywienia
stada, a tak˝e lokalnych uwarunkowaƒ ekonomicznych produkcji mleka. Zawsze jednak b´dzie istnia∏a
granica, powy˝ej której dalszy wzrost wydajnoÊci nie
b´dzie rekompensowa∏ nak∏adów na produkcj´
i wzrastajàcych w Êlad za wydajnoÊcià kosztów.
D∏ugowiecznoÊç jest wartoÊcià, w której skupiajà
si´ wszystkie cechy produkcyjne i u˝ytkowe krów.
O d∏ugoÊci u˝ytkowania krowy, poza przypadkami
losowymi, decyduje jej w∏aÊciciel - musi byç on z niej
zadowolony nie tylko ze wzgl´du na iloÊç udojonego
mleka, ale równie˝ pod ka˝dym innym wzgl´dem.
Zwierz´ takie musi byç wi´c zdrowe i bezawaryjne,
nie sprawiaç k∏opotów i nie przysparzaç niepotrzebnych kosztów. By tak by∏o, nale˝y do stada wprowadziç tylko takie ja∏ówki, które rokujà spe∏nienie tych
oczekiwaƒ. Ich ojcami powinny byç zatem tylko takie buhaje, które przekazujà swoim córkom prawid∏owà budow´ nóg i racic oraz wymion, warto te˝
zwróciç uwag´ na cechy funkcjonalne, jeÊli pokazano je w katalogu.
Ponad 100 tys. kg mleka w ˝yciu
Starania, by mimo ciàg∏ego wzrostu wydajnoÊci
krów u˝ytkowaç je coraz d∏u˝ej, czynione sà w wielu
krajach na Êwiecie. Jednym z liderów w tej konkurencji jest Holandia, gdzie do 31 sierpnia 2005 r.
(data zakoƒczenia ostatniego sezonu oceny mlecznoÊci krów) odnotowano ju˝ 9875 krów, które przekroczy∏y 100.000 kg mleka w produkcji ˝yciowej,
a 518 z nich osiàgn´∏o próg 10.000 kg ∏àcznej produkcji t∏uszczu i bia∏ka w mleku. Oznacza to, ˝e przy
Êredniej zawartoÊci 4,5% t∏uszczu i 3,5% bia∏ka produkcja ˝yciowa takich krów musia∏a byç nie mniejsza ni˝ 125.000 kg! A proces ten nabiera wcià˝ przyspieszenia - w ostatnim zakoƒczonym sezonie oceny,
a wi´c w okresie 12 miesi´cy, w Holandii przyby∏o
kolejne 1045 krów o produkcji ˝yciowej przekraczajàcej 100.000 kg mleka i 95 krów o ∏àcznej produkcji
˝yciowej 10.000 i wi´cej kg t∏uszczu i bia∏ka. WÊród
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nich by∏o a˝ 277 córek s∏ynnego Sunny Boy`a, a jest
to dopiero poczàtek - tysiàce córek tego buhaja z ca∏à pewnoÊcià przekroczà t´ magicznà granic´ produkcji ju˝ w nast´pnych latach.
Aktualnà superrekordzistkà Holandii w wydajnoÊci ˝yciowej jest Jacoba 5, córka holenderskiego
buhaja F 16, liczàca obecnie ponad 16 lat. Wycieli∏a
si´ ona po raz pierwszy w wieku 2 lat i 3 miesi´cy,
a dziesiàtà laktacj´ rozpocz´∏a w wieku 11 lat i 2 mce. Âwiadczy to o jej doskona∏ym zdrowiu i p∏odnoÊci. Aktualny wynik Jacoby 5 to 152.975 kg mleka
o zawartoÊci 4,84% t∏uszczu i 3,68% bia∏ka, co
w przeliczeniu na kilogramy tych sk∏adników daje
zawrotnà sum´ 13.033 kg! A trzeba podkreÊliç, ˝e
poza niesamowitym potencja∏em produkcyjnym Jacoba 5 mo˝e pochwaliç si´ te˝ niez∏ym eksterierem
- jej ocena wymienia to 89 pkt, nóg i racic 92 pkt,
a ocena ogólna 90 pkt, a wi´c doskona∏a. Z ca∏à
pewnoÊcià to w∏aÊnie te cechy pokrojowe pozwoli∏y
jej na wykorzystanie posiadanego potencja∏u i tyle
lat bezawaryjnej produkcji.
Tak jak w wi´kszoÊci krajów na Êwiecie, tak
i w Holandii wzrasta d∏ugoÊç u˝ytkowania krów i ich
Êrednia wydajnoÊç ˝yciowa. Wyniki najlepszych
zwierzàt znajdujà wi´c odbicie w populacji masowej,
z której wy∏aniajà si´ coraz to nowe rekordzistki.
I tak w okresie ostatnich 10 lat Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia
produkcyjnego krowy w Holandii wzros∏a z 1122 do
1224 dni, a Êrednia wydajnoÊç ˝yciowa z 23.250 kg
do 27.707 kg mleka o zawartoÊci t∏uszczu 4,41%
i 3,49% bia∏ka. A trzeba dodaç, ˝e 10% najlepszych
stad osiàga Êrednià wydajnoÊç ˝yciowà od przeci´tnej krowy 39.561 kg mleka!
Kaliber i wysokoÊç
Z d∏ugowiecznoÊcià krów ∏àczy si´ równie˝ sprawa ich wysokoÊci i kalibru. Warto widzieç, ˝e pomi´dzy tymi cechami istnieje korelacja ujemna - oznacza
to, ˝e krowy wi´ksze i ci´˝sze ˝yjà przeci´tnie krócej.
Nie jest natomiast prawdà, ˝e wi´ksze krowy dajà
wi´cej mleka - wydajnoÊç nie jest w ˝adnym przypadku pochodnà wielkoÊci krowy (mówimy tu oczywiÊcie
o krowach w obr´bie rasy holsztyƒsko-fryzyjskiej).
Z ca∏à jednak pewnoÊcià wi´ksze krowy zu˝ywajà
wi´cej paszy na potrzeby bytowe, dlatego produkcja
mleka od nich jest dro˝sza. P∏ynie stàd wniosek, by
dà˝yç do Êredniego kalibru krów w stadzie - oznacza
to dla krów czarno-bia∏ych hf wysokoÊç w krzy˝u
142-148 cm. WielkoÊç krów jest cechà najwy˝ej
odziedziczalnà ze wszystkich cech pokrojowych (h2
ok. 0,6), dlatego te˝ u˝ycie buhajów przekazujàcych
du˝y kaliber i wysokoÊç mo˝e byç uzasadnione w stadach, które chcà poprawiç t´ cech´.
Potwierdzeniem, ˝e wbrew zakorzenionym poglàdom krowa wcale nie musi byç wielka, by dawaç du˝o
mleka, mo˝e byç opisywana ju˝ Jacoba 5. Jej wysokoÊç w krzy˝u to 141 cm, trudno wi´c zaliczyç jà do
krów szczególnie wysokich. Innym, pe∏niejszym tego
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Special 11, córka holenderskiego buhaja Horst Harry, b´ dàcego jednym z najlepszych na Êwiecie rozp∏odników
rasy hf pod wzgl´dem przekazywania wysokiej zawartoÊci suchej masy w mleku
potwierdzeniem, mogà byç córki holenderskiego buhaja Loe Martin. Ich Êrednia wydajnoÊç to 10.930 kg,
a wi´c najwy˝sza wÊród córek wszystkich buhajów holenderskich, oferowanych w 2006 r. na rynku polskim.
Krowy te prezentujà typ zdecydowanie produkcyjny,
ale ich wysokoÊç jest mniejsza od Êredniej dla odmiany czarno-bia∏ej hf w Holandii. Jest to rzecz warta
podkreÊlenia, gdy˝ wielkoÊç krów pozostaje w Êcis∏ym
zwiàzki z ekonomikà produkcji mleka.
ZawartoÊç bia∏ka w mleku
Cechà produkcyjnà, w coraz wi´kszym stopniu
wp∏ywajàcà na op∏acalnoÊç produkcji mleka, jest procentowa zawartoÊç w nim bia∏ka. Coraz wi´cej mleczarƒ w Polsce wprowadza w cenniku wysokie stawki
za 1 jednostk´ bia∏ka, gdy˝ ten w∏aÊnie sk∏adnik w du˝ym stopniu decyduje o rentownoÊci przetwórstwa

Holenderskie byd∏o czerwono-bia∏e hf produkuje mleko
o doskona∏ym sk∏adzie
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Tab. 1. 20 najlepszych stad holenderskich w sezonie oceny 2004/2005, uszeregowanych wed∏ug
wskaênika sprawnoÊci ekonomicznej EJR (od 3132 do 2839 Euro)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MiejscowoÊç
Ulrum
Koekange
Ijzendijke
Dongen
Nijkerk Gld
Benneveld
Haaksbergen
Hengevelde
Dorst
Balkbrug
Havelte
Geesteren Ov
Nederhorst D Berg
Oirschot
De Krim
Winterswijk Woold
Landhorst
Rossum Ov
Hellendoorn
Boekel

Liczba krów
12
35
65
66
28
35
20
32
40
38
81
84
24
60
56
56
114
13
33
61

Mleko [kg]
11.960
12.106
11.704
11.906
12.705
12,014
10.932
10.860
11.248
10.807
12.246
11.109
10.429
11.073
11.532
11.355
11.458
11.483
11.356
11.181

T∏uszcz [%]
4,46
4,76
4,56
4,10
4,02
4,09
4,77
4,72
4,42
4,53
4,05
4,31
4,74
4,41
4,10
4,36
4,26
4,14
4,28
4,33

mleka. Dlatego podniesienie procentowej zawartoÊci
bia∏ka w mleku naszych krów powinno stanowiç jeden z najwa˝niejszych celów hodowlanych. Cecha ta
jest wysoko odziedziczalna, dlatego wybierajàc buhaja do kojarzenia z naszymi krowami zwróçmy na nià
szczególnà uwag´. Nie ulegajmy przy tym has∏om
marketingowym, nie zawsze majàcym potwierdzenie
w faktach, lecz przeanalizujmy dok∏adnie faktyczne
dane zamieszczone w katalogu. Warto poÊwi´ciç na
to chwil´ czasu - chodzi tu przecie˝ o nasze pieniàdze.
Wzrost wydajnoÊci mleka oraz wysoka zawartoÊç
w nim t∏uszczu i bia∏ka sà wprawdzie cechami skorelowanymi ujemnie, lecz d∏ugoletnia i konsekwentnie
prowadzona praca hodowlana, w po∏àczeniu z zapewnieniem stadu prawid∏owego ˝ywienia, potrafi daç
niezwyk∏e rezultaty. Dowodem na to, ˝e równie˝ stada wysoko wydajne mogà pochwaliç si´ doskona∏ym
sk∏adem mleka jest blisko 2000 najlepszych farm holenderskich. Ich Êrednia wydajnoÊç w ostatnim roku
oceny wynios∏a od 9-12 tysi´cy kg mleka, a przeci´tna
zawartoÊç bia∏ka w mleku krów na tych farmach waha si´ pomi´dzy 3,5-3,6 %. W kilkudziesi´ciu z nich
Êrednia zawartoÊç bia∏ka w mleku dla ca∏ego stada
przekracza nawet 3,7%, a najlepszy wynik w tym
wzgl´dzie osiàgn´∏o liczàce 31 krów stado w miejscowoÊci Delden - 10.062 kg mleka o zawartoÊci 4,76%
t∏uszczu i 3,80% bia∏ka. Inne wyniki, warte w tym
miejscu przytoczenia, to 8818 kg mleka o zawartoÊci
4,78% t∏uszczu i 3,86% bia∏ka (stado 50 krów), 8.809
kg mleka, 4,78% t∏uszczu i 3,80% bia∏ka (stado 54
krów) i 8451 kg mleka, 4,92% t∏uszczu i 3,88% bia∏ka
(stado 74 krów). A trzeba dodaç, ˝e w rankingu najlepszych stad uwzgl´dniono tylko te, które oprócz
znakomitych wyników produkcyjnych wyró˝niajà si´
te˝ prawid∏owymi wynikami rozrodu. W Holandii od
paru lat o miejscu na liÊcie najlepszych nie decyduje
ju˝ suma kilogramów t∏uszczu i bia∏ka, uzyskana od
przeci´tnej krowy w stadzie, lecz wskaênik sprawno-
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Bia∏ko [%]
3,64
3,42
3,57
3,59
3,33
3,52
3,58
3,61
3,58
3,71
3,36
3,66
3,75
3,62
3,59
3,51
3,52
3,57
3,53
3,57

T∏uszcz [kg]
534
576
534
488
511
492
521
513
497
489
496
479
495
488
473
495
489
476
486
484

Bia∏ko [kg]
436
414
418
427
423
423
391
392
403
401
411
407
391
401
413
399
403
409
400
399

Liczba udojów
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Êci ekonomicznej EJR, wyra˝any w Euro . Uwzgl´dnia on, poza wynikami produkcyjnymi stada, tak˝e
bardzo wa˝ne z punktu widzenia ekonomiki produkcji wskaêniki rozrodu, m.in. Êrednià d∏ugoÊç okresu
mi´dzywycieleniowego. Sà to wi´c stada zdrowe
i prawid∏owo zarzàdzane, a uzyskiwane wyniki produkcji mleka i jego sk∏adu sà naturalnà konsekwencjà
pracy hodowlanej i w∏aÊciwego ˝ywienia zwierzàt.
Farmerzy holenderscy nie dà˝à do zwi´kszenia
wydajnoÊci za wszelkà cen´ - z ich punktu widzenia
bardzo wa˝na jest d∏ugowiecznoÊç krów i sk∏ad produkowanego przez nie mleka. Mimo to w zakoƒczonym 31 sierpnia 2005 r. sezonie oceny ponad 50 stad
przekroczy∏o Êrednià wydajnoÊç 11.000 kg, a trzy spoÊród nich uzyska∏y nawet wydajnoÊç powy˝ej 12.000
kg. Potwierdzeniem, ˝e jednak najwa˝niejszym elementem ekonomiki produkcji mleka jest wydajnoÊç,
jest zestawienie wyników 20 najlepszych stad w Holandii, które w sezonie oceny 2004/2005 uzyska∏y najwy˝sze wskaêniki sprawnoÊci ekonomicznej EJR. Zosta∏y one pokazane w tabeli poni˝ej, przy czym warto
zwróciç uwag´ na bardzo dobry sk∏ad mleka w wi´kszoÊci tych stad - Êrednia wartoÊç bia∏ka waha si´ pomi´dzy 3,33-3,75%, Êrednia zawartoÊç t∏uszczu pomi´dzy 4,02-4,77%, a wszystko to dzieje si´ przy wydajnoÊciach rz´du 11-12 tysi´cy kilogramów.
Warto znaç wyniki osiàgane przez najlepszych,
by wyznaczaç sobie cele hodowlane, mo˝e odleg∏e,
ale przecie˝ realne. Cz´sto w rozmowie z hodowcami w Polsce mo˝na spotkaç si´ ze stwierdzeniem, ˝e
procentowa zawartoÊç bia∏ka w mleku w ich stadzie
jest dobra i wynosi 3,3-3,4% przy wydajnoÊci 80009000 kg. Jak widaç z przytoczonych przyk∏adów, nie
powinno to nas satysfakcjonowaç, bo dzi´ki po∏àczeniu pracy hodowlanej z prawid∏owym ˝ywieniem
krów mo˝na osiàgnàç du˝o, du˝o wi´cej.

