
Jos i Ingrid Knoef, w∏aÊciciele stada krów o niezwyk∏ej d∏ugowiecznoÊci z szóstkà swoich
dzieci i dwoma ulubienicami, b´dàcymi wizytówkà wystawowà stada.

Hodowcy byd∏a coraz wi´kszà
uwag´ przywiàzujà do d∏ugo-

wiecznoÊci krów. Jest ona wa˝nym ele-
mentem ekonomiki produkcji mleka, 
a d∏u˝sze u˝ytkowanie krów pozwala
ograniczyç koszty zwiàzane z remontem
stada. Mo˝e ono byç tak˝e êród∏em do-
datkowego dochodu w postaci sprzedawa-
nych ja∏ówek cielnych, poprawiajàc zna-
czàco rentownoÊç stada mlecznego.

Przyk∏adem konsekwentnie prowadzo-
nej w tym kierunku pra-
cy hodowlanej mo˝e byç
stado Josa Knoefa z Ho-
landii. Hodowca ten
znany jest równie˝ w Pol-
sce – w czasie Polagry
w 2004 r. jako g∏ówny
s´dzia prowadzi∏ wycen´
byd∏a mlecznego, a jego
praca zosta∏a bardzo wy-
soko oceniona przez
polskich fachowców. 

W stadzie liczàcym 90
krów dojnych Josa i In-
grid Knoef niezwyk∏e
jest to, ˝e wi´kszoÊç
krów osiàga bardzo wy-
sokie wydajnoÊci ˝ycio-
we. Wystarczy powie-
dzieç, ˝e do jesieni bie-
˝àcego roku ju˝ 22 sztuki
przekroczy∏y 100 tysi´cy
kg mleka w produkcji ̋ y-
ciowej, a aktualnie w sta-
dzie jest a˝ 14 zwierzàt,
które mogà po-chwaliç
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Bardzo cz´sto najlepsze
mlecznice w oborze 
sà szybko brakowane 
z powodów zdrowotnych, 
co przy wysokich kosztach
odchowu ja∏ówek pogarsza
ekonomik´ produkcji mleka.
Wysoka wydajnoÊç krów 
i d∏ugowiecznoÊç nie muszà si´
wykluczaç – twierdzi
Aleksander Osten-Sacken 
z Poznania.

Nazwa krowy Punkty  Rok Ojciec Produkcja ZawartoÊç ZawartoÊç Suma 
za ocen´ urodzenia ˝yciowa t∏uszczu bia∏ka t∏uszczu
ogólnà (kg) (%) (%) i bia∏ka (kg)

Anna Jacoba 73 88 1989 F 16 153 668 4,04 3,56 11 679
Etazon Blackstar 89 1990 Blackstar 137 766 3,99 3,27 10 002
Josie 17 86 1990 Ugela Bell 127 158 4,24 3,46 9791
Etazon Bonnie Star 85 1991 Blackstar 147 150 3,51 3,13 9771
Klaasje 36 86 1991 Amos 127 158 4,08 3,77 9982
Boukje 164 85 1991 Tops 119 172 4,55 3,56 9665
ET Star 2 91 1992 Ideal 122 150 4,22 3,30 9186
Ellie 27 87 1992 Ideal 106 341 4,78 3,51 8816
Josie 20 87 1992 F 16 99 379 4,70 3,69 8338
Boukje 167 85 1993 Sunny Boy 125 670 3,88 3,43 9186
Anna Jacoba 79 87 1993 Sunny Boy 109 154 3,83 3,46 7957
IJbeltje 316 87 1993 F 16 106 763 4,00 3,57 8082
IJbeltje 315 87 1993 Sunny Boy 104 863 3,51 3,39 7235
Rinie 117 89 1994 Jabot 100 738 3,81 3,36 7223
* Stado jest w∏asnoÊcià J Knoefa. Ocena punktowa: b. dobra 85-89 pkt., doskona∏a 90 i wi´cej punków.

14 ˝yjàcych krów o produkcji  ˝yciowej ponad 100 tys. kg mleka*1

si´ takim wynikiem. Jest to efekt konsek-
wentnie prowadzonej pracy hodo-wlanej,
która, w po∏àczeniu z prawid∏owym utrzy-
maniem zwierzàt, potrafi daç tak wspani-
a∏e rezultaty.

„Od wielu lat prowadzimy hodowl´ nas-
tawionà na produkcj´, dobre wymi´ oraz

nogi i racice. Naszym celem jest wysoka
wydajnoÊç ˝yciowa i to w∏aÊnie jest droga
do osiàgni´cia zamierzonego efektu. 
W hodowli trzeba mieç jasno wytyczony
kierunek. JeÊli jesteÊ konsekwentny, osià-
gniesz to, co zamierzasz” – tak komentuje
swoje sukcesy Jos Knoef.

      



Wysoka produkcja ˝yciowa w stadzie
Knoefa zwiàzana jest nie tylko ze strategià
hodowlanà. Du˝y wp∏yw ma równie˝ stra-
tegia remontu stada. 

Strategia remontu stada

Wchodzàce do stada pierwiastki sà
uwa˝nie selekcjonowane, w wyniku czego
ponad po∏owa podlega sprzeda˝y. – Ku-
szàca jest ch´ç zachowania obiecujàcych
dwulatek po drogim buhaju, lecz gdy takà
krow´ zatrzymamy, musimy sprzedaç
starszà krow´. A to wcale nie musi byç naj-
lepsza decyzja biznesowa – mówi Jos
Knoef. Celem selekcji jest pozostawienie
takich pierwiastek, które wed∏ug oceny
hodowcy majà szans´ do˝yç w stadzie
staroÊci i wyprodukowaç 100 000 kg mle-
ka.

Hodowca z Holandii wierzy, ˝e jego
cierpliwoÊç do starszych zwierzàt b´dzie
nagrodzona, nawet jeÊli przysporzy troch´
problemów. O s∏usznoÊci takiego przeko-
nania Êwiadczà zresztà osiàgane wyniki,
mogàce byç wzorem dla wielu hodowców.
Jako przyk∏ad mo˝na podaç krow´ Josie
17, b´dàcà jednà z superrekordzistek. Ja-
ko pierwiastka mia∏a ona najwy˝szà war-
toÊç laktacji, lecz w czasie zasuszania cho-
rowa∏a, straci∏a ciel´, i w drugiej laktacji w
efekcie nie produkowa∏a. Jednak˝e ho-
dowca jà zatrzyma∏. „ZatrzymaliÊmy jà,
poniewa˝ tylko rok zaj´∏o nam, by si´
ocieli∏a i wróci∏a do produkcji. GdybyÊmy
jà wybrakowali, musielibyÊmy inwestowaç
w inne ciel´ przez ponad dwa lata”. Takie
decyzje Jos Knoef podejmowa∏ w swoim
stadzie ju˝ wielokrotnie. By∏y one s∏uszne,
o czym Êwiadczy w∏aÊnie przypadek Josie
17, ˝yjàcej do dzisiaj (urodzona we wrzeÊ-
niu 1990 r.) i b´dàcej jednà z jego najlep-
szych krów w historii stada.

˚yjàce rekordzistki

Warto przyjrzeç si´ czternastu ˝yjàcym
rekordzistkom – zosta∏y one pokazane na
pastwisku. Ich ∏àczna produkcja ˝yciowa
przekroczy∏a 1,6 miliona kilogramów mle-
ka! Mo˝na mieç oczywiÊcie zastrze˝enia
co do po∏o˝enia wymion u cz´Êci z nich,
nale˝y jednak pami´taç, ˝e sà to krowy 
w wieku 10 – 15 lat. Warto natomiast
zwróciç uwag´ na mocne, dobrze spiono-

wane nogi, dajàce gwarancj´ bezawaryj-
nego u˝ytkowania. Dok∏adniejszà infor-
macj´ o ka˝dej z nich podano w tabeli.

Jak widaç, najwi´cej córek pozostawi∏y
buhaje Sunny Boy i F 16 – oba po trzy, 
w dalszej kolejnoÊci Ideal i Blackstar – po
dwie córki. Jos Knoef zawsze faworyzowa∏
byki o wysokim potencjale produkcyjnym,
lecz jeÊliby powsta∏y jakieÊ wàtpliwoÊci co
do przekazywania cech dobrego wymienia
oraz nóg i racic, na pewno zrezygnowa∏by
z ich u˝ycia. Obecnie do ulubionych by-
ków Josa nale˝à Horst Harry, Nevada,
Looking Major i Laurenzo, a ostatnio
równie˝ Woudhoeve Flyer; w mniejszym
zakresie stosowane by∏y Kirby, Jacko
Besn, Orcival i December. Dodatkowo
u˝ywane sà m∏ode buhaje, odchowane we
w∏asnym stadzie. Kryje si´ nimi te krowy,
które nie zacielajà si´ po 3 – 4 insemina-
cjach, co cz´sto pozwala uratowaç wartoÊ-
ciowe sztuki.

Pokrój te˝ jest wa˝ny

Dzi´ki temu, ˝e Jos Knoef przyk∏ada
wielkà wag´ do pokroju i budowy krów,
wszystkie zwierz´ta w jego stadzie sà wy-
soko oceniane przez specjalistów. Wystar-
czy spojrzeç w tabel´ z wynikami rekor-
dzistek – 13 z nich osiàgn´∏o bardzo dobrà
ocen´ ogólnà za typ i budow´ (85 – 89
punktów), a jedna nawet ocen´ doskona∏à
(91 punktów). W rezultacie krowy z tego
stada biorà cz´sto udzia∏ w wystawach,
zdobywajàc na nich nagrody i wyró˝nie-
nia. Mo˝na tu wymieniç tak znane w Ho-
landii zwierz´ta, jak ET Star 2 (ocena
ogólna 91), Pinkpop Star 5 (ocena ogólna
90 pkt) i jej córk´ (po buhaju Lucky Leo)
– Super Star 25 (ocena ogólna 90 pkt).
Siostra tej ostatniej po buhaju Jabot jest 
w Holandii bardzo popularnà matkà bu-
hajów. Na organizowanej w 2003 r. w Ho-
landii wystawie potomstwa po bykach kra-
jowych, zwanej w skrócie HHH-Show, Jos
Knoef równie˝ osiàgnà∏ sukces – prezen-
towana przez niego krowa Super Star 24
(87 punktów) po Big Macho (wnuku Sun-
ny Boy’a) zosta∏a wiceczempionkà wysta-
wy. Jest to kolejne potwierdzenie nie-
zwykle wysokich kwalifikacji i olbrzymiej
wiedzy Josa Knoefa, potrafiàcego w pracy
hodowlanej po∏àczyç wymogi wysokiej
produkcji i doskona∏ego pokroju. o

Krowa Super Star 24,
wiceczempion wystawy
HHH-Show w Holandii 
w 2003 r.


