
Aktualnie na Êwiecie istnieje kil-
ka odmiennych trendów w ho-

dowli byd∏a mlecznego, a wynikajà one 
z uwarunkowaƒ ekonomiczno-Êrodowis-
kowych na ró˝nych kontynentach. Dlate-
go w ró˝nych programach hodowlanych
g∏ównà rol´ odgrywa inny parametr pro-
dukcyjny, decydujàcy w konkretnych wa-
runkach o sukcesie finansowym w pro-
dukcji mleka – np. na kontynencie ame-
rykaƒskim, gdzie powsta∏ nowoczesny typ
byd∏a mlecznego rasy holsztyƒsko-fryzyj-
skiej, najwi´kszy nacisk po∏o˝ony jest na
wydajnoÊç, przy czym w Kanadzie wielkà
wag´ przywiàzuje si´ tak˝e do typu i po-
kroju krów. 

Hodowla na zdrowotnoÊç:
przoduje Skandynawia

Kraje europejskie, poza systematycz-
nym doskonaleniem cech pokrojowych 

i iloÊci produkowanego mleka, prioryteto-
wo traktujà równie˝ jego sk∏ad, tj. procen-
towà zawartoÊç t∏uszczu i bia∏ka. W na-
szych warunkach wzrostowi wydajnoÊci
towarzyszyç powinny zawsze starania o za-
chowanie, a nawet zwi´kszenie zawartoÊci
tych sk∏adników w mleku. Wynika to z fak-
tu, ˝e w Europie, a w tym tak˝e w Polsce,
olbrzymia cz´Êç mleka pochodzàcego od
holsztyno-fryzów przetwarzana jest na se-
ry i inne produkty mleczarskie. A zawar-
toÊç suchej masy w mleku decyduje o ren-
townoÊci jego przetwórstwa, a tym samym
o mo˝liwoÊciach p∏atniczych mleczarni 
w stosunku do jej dostawców. 

Poza tym nadmierny wzrost wydajnoÊci
wià˝e si´ najcz´Êciej z k∏opotami zdrowot-
nymi krów i skróceniem d∏ugoÊci ich u˝yt-
kowania, co w oczywisty sposób odbija si´
na ekonomice produkcji mleka. Naj-
wczeÊniej, bo blisko trzydzieÊci lat temu,
zwrócono na to uwag´ w krajach skandy-

nawskich. Tamtejsi hodowcy stwierdzili,
˝e nie ma sensu forowanie wydajnoÊci za
wszelkà cen´, kosztem zdrowia zwierzàt,
gdy˝ nie znajduje to ekonomicznego uza-
sadnienia – straty finansowe z powodów
zdrowotnych (rozród, stany zapalne wy-
mion) mogà cz´sto przewy˝szaç zyski wy-
nikajàce ze wzrostu wydajnoÊci. Obserwa-
cje te zapoczàtkowa∏y prace nad wprowa-
dzeniem cech funkcjonalnych do in-
deksów hodowlanych. Efektem takiego
podejÊcia Skandynawów do tego proble-
mu jest wysoki udzia∏ cech funkcjonalnych
w zbiorczych indeksach selekcyjnych 
w Danii i Szwecji – wynosi on a˝ 50%. 

Nowa Zelandia: niskie koszty
produkcji mleka 

Cechy pozaprodukcyjne majà du˝e zna-
czenie równie˝ w Nowej Zelandii, gdzie
najwa˝niejszà, obok sk∏adu mleka, cechà
krowy jest jej wytrzyma∏oÊç i odpornoÊç.
Stada utrzymywane sà tam przez ca∏y rok
na pastwiskach, a nak∏ady pracy i inwesty-
cje ograniczone sà do absolutnego mini-
mum. W takich warunkach celem hodo-
wlanym nie jest maksymalizacja wydaj-
noÊci mleka – wynosi ona Êrednio oko∏o 
5 tysi´cy kg od krowy, ale jego produkcja
jak najtaƒszym kosztem. Udaje si´ to 
w pe∏ni zrealizowaç, czego dowodem jest
znaczàcy eksport mleka w proszku i serów
z tej odleg∏ej o 20 tysi´cy kilometrów wys-
py do Europy. Widaç wi´c, ˝e nie ma jed-
nego idealnego rozwiàzania dla wszyst-
kich, a o kierunku hodowli muszà decydo-
waç lokalne warunki produkcji i potrzeby
przetwórstwa mleka. 

Dla zobrazowania tych ró˝nic w za-
mieszczonej ni˝ej tabelce porównano
Êrednie wydajnoÊci krów holsztyƒsko-fry-
zyjskich w USA, Kanadzie, Holandii,
Niemczech, na W´grzech, we Francji i No-
wej Zelandii. Wyniki dotyczà roku 2001
(ostatniego dost´pnego w Internecie dla
wszystkich wymienionych krajów) i sà
Êrednià wydajnoÊcià wszystkich krów, ob-
j´tych ocenà mlecznoÊci w tych krajach;

Europa i Êwiat: 
ró˝ne cele hodowlane
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hodowla

Zró˝nicowane uwarunkowania przyrodniczo-ekonomiczne sprawia-
jà, ˝e hodowcy na ca∏ym Êwiecie majà ró˝ne priorytety hodowlane.
Warto o tym wiedzieç, decydujàc si´ na korzystanie z zagranicznej
genetyki w doskonaleniu w∏asnego stada - radzi Aleksander Osten-
Sacken z Poznania.

Córka po buhaju V Elo - wyhodowanym 
w Danii. W krajach skandynawskich hodow-
cy najwczeÊniej rozpocz´li prace hodowlane 
w kierunku poprawy zdrowotnoÊci byd∏a
mlecznego. Zdj´cie: archiwum
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przyj´ta do porównania d∏ugoÊç laktacji
to 305 dni.

W uzupe∏nieniu informacji zamieszczo-
nych w tabeli warto podaç te˝ wydajnoÊç
mleka i jego sk∏ad w Danii i Szwecji. Wyni-
ki te dotyczà równie˝ roku 2001 i wszyst-
kich krów ocenianych – prezentowane sà
one poza tabelà ze wzgl´du na to, ̋ e w obu
tych krajach Êrednia wydajnoÊç laktacyjna
przeliczana jest na 365 dni: Dania 8257 kg,
4,13% t∏uszczu i 3,35% bia∏ka; Szwecja
9204 kg, 3,98% t∏uszczu i 3,28% bia∏ka.
Wszystkie te informacje, a tak˝e informa-
cje dotyczàce wielu innych krajów, mo˝na
znaleêç na stronie internetowej (www.
waap.it/enquiry).

Wspólny idea∏ krowy

Nale˝y zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e
efektywnoÊci programów hodowlanych
nie mo˝na oceniaç przez pryzmat wydaj-
noÊci mleka. To kryterium jest bardzo za-
wodne, zw∏aszcza w krajach Unii Europe-
jskiej, gdzie obowiàzujà limity produk-
cyjne – b´dà one utrzymane co najmniej
do 2014 roku. W Europie wydajnoÊç krów
ma mniejsze znaczenie ekonomiczne ni˝
w USA, a wi´kszà uwag´ zwraca si´ na
sk∏ad mleka i cechy funkcjonalne, takie
jak d∏ugowiecznoÊç i szeroko rozumiana
zdrowotnoÊç. 

Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e powoli, ale
w sposób ciàg∏y, nast´puje zbli˝enie ocze-
kiwaƒ farmerów w znacznej cz´Êci Êwiata.
Szacuje si´, ˝e przynajmniej po∏owa 
z nich, gospodarujàca w ró˝nych krajach,
oczekuje podobnego rodzaju krowy - kro-
wy, która jest w stanie produkowaç mleko
o mo˝liwie dobrym sk∏adzie i wysokiej wy-
dajnoÊci ˝yciowej. Co do kalibru, to coraz
cz´Êciej przewa˝a poglàd, ˝e globalna ko-
mercjalizacja nie wymaga w ogóle zwie-
rzàt du˝ych, tj. liczàcych ponad 150 cm.
Potrzeba natomiast zwierzàt solidnie 
zbudowanych, mocnych, wytrzyma∏ych, 
o wielkoÊci proporcjonalnej do ich wydaj-
noÊci. Dlatego zainteresowanie krowami
bardzo du˝ymi w ostatnich latach znaczà-
co spada, gdy˝ sà one nieefektywne eko-
nomicznie, a ich produkcja ˝yciowa jest
mniejsza.

Ró˝nic´ w wytyczaniu odmiennych kie-
runków doskonalenia byd∏a holsztyƒsko-
fryzyjskiego najlepiej pokazaç na przyk∏a-
dzie USA i Holandii. Ka˝dy z tych krajów
realizuje program hodowlany, dostosowa-
ny do konkretnych warunków ekonomicz-
no-przyrodniczych, dlatego te˝ efekty ka˝-
dego z nich sà nieco inne. Generalnie
mo˝na powiedzieç, ˝e wydajnoÊç mleka 
i w Êlad za tym kaliber krów amerykaƒ-
skich sà wi´ksze, krowy holenderskie na-
tomiast sà zdecydowanie lepsze pod
wzgl´dem sk∏adu mleka. 



Trzeba jednak dodaç, ˝e ostatnio w Sta-
nach Zjednoczonych zwrócono wi´kszà
uwag´ na proporcje sk∏adników mleka.
Wynika to z faktu, ˝e w du˝ej cz´Êci tego
kraju powoli, lecz systematycznie – z po-
wodu zwi´kszajàcej si´ produkcji serów -
wzrasta zapotrzebowanie na bia∏ko 
i t∏uszcz pochodzàce z mleka. W tym celu
opracowano i wprowadzono nowy indeks
Cheese Merit, przeznaczony dla farme-
rów, odstawiajàcych mleko do zak∏adów

produkujàcych sery. W indek-
sie tym, podobnie jak w holen-
derskim indeksie DPS, przewa-
ga buhaja w kg mleka ma war-
toÊç ujemnà. Oba indeksy
wyra˝ajà wi´c t´ samà filozofi´
– w przypadku przetwórstwa
mleka najwa˝niejsza jest za-
wartoÊç w nim suchej masy.

Hodowla dla potrzeb
przetwórstwa

W krajach, w których praca
nad genetycznym doskonale-
niem byd∏a mlecznego prowad-
zona jest w sposób racjonalny, o

kierunku hodowli decyduje odbiorca, tj.
zak∏ady przetwarzajàce mleko. Poniewa˝
sà one, tak jak i organizacje kierujàce
hodowlà, w faktycznym zarzàdzie farme-
rów – hodowców byd∏a, dlatego profil ho-
dowli ukierunkowany jest zawsze na spe∏-
nienie ich oczekiwaƒ. Wynikajà one z po-
trzeb lokalnego rynku i ewentualnych
mo˝liwoÊci eksportowych, a efektem ta-
kiego kompleksowego podejÊcia do pro-
dukcji i przetwórstwa mleka jest maksy-
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Kraj Mleko T∏uszcz * Bia∏ko *
(kg) (%) (%)

USA 9639 3,64 3,05
Kanada 9440 3,68 3,22
Holandia 8272 4,39 3,47
Niemcy 7718 4,17 3,37
W´gry 7515 3,73 3,26
Francja 6926 4,07 3,31
Nowa Zelandia 5262 4,43 3,60
* sk∏ad mleka podano zgodnie z wynikami faktycznymi z
pe∏nych laktacji (za 2001 r.)

Ârednia wydajnoÊç krów rasy hf1
malizacja zysku na wszystkich etapach
pozyskiwania, przetwarzania i sprzeda˝y
mleka. Nie mo˝na wi´c porównywaç ze
sobà kierunków hodowlanych w poszcze-
gólnych krajach (np. USA i Holandii),
mówiàc, ˝e jeden jest „lepszy”, a drugi
„gorszy”, gdy˝ ka˝dy z nich jest prawid∏o-
wy w okreÊlonych warunkach ekonomicz-
nych. 

Nale˝a∏oby ˝yczyç hodowcom w Polsce,
by równie˝ ich stada zmierza∏y tà samà
drogà, którà podà˝ajà hodowcy europej-
scy. Z ca∏à pewnoÊcià sta∏y post´p genety-
czny i produkcyjny jest nieodzownym wa-
runkiem sukcesu czy wr´cz przetrwania
na kurczàcym si´ szybko rynku producen-
tów mleka. Ostatnie lata mogà jednak na-
pawaç optymizmem – w okresie od 1993
do 2003 r., a wi´c w przeciàgu 10 lat, Êred-
nia wydajnoÊç krów obj´tych indywidual-
nà ocenà mlecznoÊci w Polsce wzros∏a 
o 1916 kg, osiàgajàc poziom 5851 kg mle-
ka o zawartoÊci 4,23 % t∏uszczu i 3,31%
bia∏ka. Przy obecnym dost´pie do najnow-
szych technologii i nasienia najlepszych
byków mo˝emy spodziewaç si´, ˝e prze-
kroczenie pu∏apu 7000 kg mo˝e byç w Pol-
sce kwestià najbli˝szych 4-5 lat. o


