
Dla wielu hodowców idealna
krowa to taka, która produkuje
du˝o mleka o wysokiej zawar-
toÊci suchej masy oraz odznacza
si´ d∏ugowiecznoÊcià. Cel ten
pomagajà osiàgnàç syntetyczne
indeksy selekcyjne, twierdzi
Aleksander Osten-Sacken
z Poznania.

Omówione w poprzednim nu-
merze indeksy produkcyjne

wchodzà w sk∏ad zbiorczych indeksów se-
lekcyjnych o szerokiej formule, które sto-
sowane sà w krajach przodujàcych w ho-
dowli byd∏a mlecznego. Najbardziej zna-
ne wÊród hodowców w Polsce to holen-
derski DPS, francuski ISU i niemiecki
RZG, a tak˝e amerykaƒski TPI. Sà to in-
deksy znacznie ró˝niàce si´ od indeksu
u˝ywanego w Polsce. Uwzgl´dniono
w nich, poza danymi dotyczàcymi produk-
cji mleka, tak˝e informacje opisujàce po-

krój, d∏ugowiecznoÊç i cechy funkcjonal-
ne, decydujàce o zdrowiu krów. Dlatego
te˝ ich przydatnoÊç z punktu widzenia
hodowców jest du˝o wi´ksza. 

Wa˝na produkcyjnoÊç
i zdrowie krów

Poszerzenie indeksów selekcyjnych 
o cechy funkcjonalne i pokrojowe ma na
celu przeciwdzia∏anie niekorzystnym zja-
wiskom, b´dàcym nast´pstwem szybkiego
wzrostu produkcji mleka. Chodzi tu prze-
de wszystkim o pogarszanie si´ stanu
zdrowotnego krów i ich p∏odnoÊci, co jest
cz´sto przyczynà przedwczesnego brako-
wania i wzrostu kosztów leczenia stada.
Jednym z pierwszych krajów, które wpro-
wadzi∏y zbiorczy indeks hodowlany, by∏a
Szwecja. Mia∏o to miejsce w 1975 r., a in-
deks ten obejmowa∏ oprócz wydajnoÊci
mleka i przyrostów dobowych tak˝e cechy
budowy, ∏atwoÊç doju, martwe urodzenia
i p∏odnoÊç krów. Równie˝ w Danii 
w 1983 r. wprowadzono indeks uwzgl´d-
niajàcy, obok cech produkcyjnych, p∏od-
noÊç i przebieg wycieleƒ. W latach 90.
zbiorcze indeksy wartoÊci hodowlanej bu-
hajów zastosowano w wi´kszoÊci krajów

europejskich. Wszystkie te indeksy podle-
gajà sta∏ej ewolucji, tzn. poszerzane sà 
o nowe cechy, zmianom ulegajà tak˝e wa-
gi przypisane poszczególnym cechom. 

Z funkcjonowaniem indeksu o szerszej
formule mo˝emy zapoznaç si´ na przy-
k∏adzie holenderskiego indeksu selekcyj-
nego DPS. O jego wartoÊci w 58% decy-
duje ocena cech produkcyjnych, wyra˝ona
indeksem INET, a w 42% d∏ugowiecznoÊç
i cechy zwiàzane ze zdrowiem krowy, tj.
∏atwoÊç wycieleƒ, zdrowotnoÊç wymienia,
p∏odnoÊç oraz budowa nóg i racic. Prze-
s∏anie indeksu DPS mo˝na przedstawiç 
w s∏owach: produkcja jest bardzo wa˝na,
ale nie kosztem zdrowia i d∏ugowiecznoÊ-
ci, bo na d∏u˝szà met´ to si´ po prostu nie
op∏aca. Priorytetem musi byç wysoka wy-
dajnoÊç ̋ yciowa krów, które stwarzajà ho-
dowcy minimum problemów. Muszà wi´c
byç one zdrowe i wydajne przez mo˝liwie
najwi´kszà liczb´ laktacji.

Podobne przewartoÊciowania zachodzà
równie˝ w innych krajach europejskich.
W 2002 r. poprzednio stosowany we W∏o-
szech indeks ILQM zastàpiono nowym 
o nazwie PFT, zmniejszajàc udzia∏ cech
produkcyjnych z 80 na 59 procent. Poza
tym najwa˝niejszymi wprowadzonymi
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zmianami by∏o uwzgl´dnienie w nowym
indeksie cechy d∏ugowiecznoÊci, liczby 
komórek somatycznych i budowy nóg. 
W sierpniu tego samego roku zmodyfiko-
wany zosta∏ tak˝e niemiecki indeks RZG,
który od tego momentu sta∏ si´ podstawà
szeregowania buhajów w tamtejszym ran-
kingu krajowym. Zmieniono w nim zna-
czàco wagi selekcyjne poszczególnych
cech. Aktualnie tylko 50% wartoÊci zbior-
czego indeksu RZG zajmuje indeks
mleczny (RZM), decydujàcy poprzednio
o miejscu buhaja w rankingu. Pozosta∏e
50% przypada na indeksy d∏ugowiecznoÊ-
ci, pokroju, liczby komórek somatycznych
i p∏odnoÊci.

Tendencja taka, jak opisano powy˝ej,
w najbli˝szych latach b´dzie si´ z ca∏à
pewnoÊcià utrzymywaç, a cechy zwiàzane
ze zdrowiem i d∏ugoÊcià u˝ytkowania
krów b´dà odgrywaç coraz wi´kszà rol´.
Potencja∏ produkcyjny wielu stad jest ju˝
bardzo wysoki, a ograniczeniem dla wy-
ników produkcyjnych sà cz´sto warunki
Êrodowiskowe i nieprawid∏owe ˝ywienie.

go – takim jest równie˝ indeks u˝ywany
obecnie w Polsce.

Rolà indeksów selekcyjnych jest pomoc
farmerom w podejmowaniu decyzji hodo-
wlanych zgodnych z filozofià hodowli i wa-
runkami ekonomicznymi, panujàcymi 
w ich kraju. Dlatego absolutnie niewska-
zane jest bezkrytyczne pos∏ugiwanie si´
nimi - buhaj najlepszy na liÊcie rankin-
gowej w kraju „X” w warunkach polskich
wcale takim byç nie musi. Korzystaç z in-
deksów zagranicznych nale˝y wi´c z pew-
nà rezerwà, po ustaleniu, które z nich naj-
lepiej przystajà do polskich realiów eko-
nomicznych, a tak˝e potrzeb i mo˝liwoÊci
produkcyjnych naszego stada. Dotyczy to
zw∏aszcza indeksów stosowanych na in-
nych  ni˝ Europa kontynentach, w innych
realiach ekonomiczno-przyrodniczych,
a wi´c o za∏o˝eniach odbiegajàcych od wa-
runków, w których przysz∏o ˝yç i praco-
waç hodowcom w Polsce. Pewnà pomoc
mogà natomiast stanowiç indeksy euro-
pejskie (niemiecki, francuski czy holen-
derski), gdy˝ warunki produkcji mleka 
w le˝àcej przecie˝ w Europie i obj´tej sys-
temem kwotowania Polsce b´dà ulegaç
ciàg∏emu zbli˝eniu do pozosta∏ych krajów
naszego kontynentu.

Dla lepszego zrozumienia tych zale˝-
noÊci warto przyjrzeç si´, jak skonstruo-
wane sà indeksy selekcyjne w kilku wymie-
nionych wy˝ej krajach europejskich, a tak-
˝e USA i Kanadzie. Wszystkie te indeksy
zawierajà cechy produkcyjnoÊci, pokroju,
d∏ugowiecznoÊci i zdrowia, jednak wagi
poszczególnych cech w ka˝dym z indek-
sów sà ró˝ne. Generalnie mo˝emy powie-
dzieç, ̋ e wag´ cech produkcyjnych mo˝na
okreÊliç jako zbli˝onà, istotne ró˝nice
wyst´pujà natomiast w stosunku do cech
pokrojowych i funkcjonalnych. Poza tym
kraje europejskie przywiàzujà du˝o wi´k-
szà wag´ do sk∏adu mleka, a zw∏aszcza
wysokiej zawartoÊci bia∏ka, co równie˝
znajduje swoje odbicie w indeksach. Kon-
strukcj´ poszczególnych indeksów poka-
zano w zamieszczonej tabeli 1.

Z zestawienia widaç, ˝e cechy d∏ugo-
wiecznoÊci i zdrowia w indeksie selekcyj-
nym majà najwi´kszà wag´ w Holandii –
a˝ 42%, najmniejszà natomiast w Kana-
dzie i USA (indeks TPI). Co ciekawe, je-
dynym krajem spoÊród wymienionych
w tabeli, który nie bierze bezpoÊrednio
pod uwag´ pokroju przy obliczaniu ca-

∏oÊciowego indeksu, jest Holandia –
cechy pokrojowe sà tam wykorzys-
tywane dla szacowania d∏ugowiecz-
noÊci, zdrowotnoÊci wymienia i p∏od-
noÊci.

Kilka zdaƒ warto te˝ poÊwi´ciç in-
deksom pozaeuropejskim. Jak ju˝
wy˝ej powiedziano, wartoÊç cz´Êci
produkcyjnej jest w nich zbli˝ona do

24

hodowla

2/2005

Poprawa cech pokrojowych i funkcjonal-
nych krów w po∏àczeniu z ich d∏ugowiecz-
noÊcià pozwoli na zmniejszenie kosztów
oraz zwi´kszenie zysków z produkcji mle-
ka, a to jest przecie˝ podstawowym i naj-
wa˝niejszym celem ka˝dego rolnika.

Zwracaj uwag´ na indeks

Trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e zmiana
indeksu z czysto produkcyjnego na indeks
uwzgl´dniajàcy d∏ugowiecznoÊç, cechy
funkcjonalne i cechy pokroju powoduje
zasadnicze zmiany na krajowych listach
rankingowych. Cz´sto zdarza si´, ̋ e buha-
je przekazujàce bardzo wysokà produkcj´
po takiej zmianie przesuwajà si´ na dal-
sze, czasem wr´cz odleg∏e pozycje, a ich
miejsca w czo∏ówce zajmujà buhaje rów-
nie˝ wysoko produkcyjne, ale wykazujàce
si´ lepszymi wartoÊciami dla d∏ugowiecz-
noÊci oraz cech funkcjonalnych i pokrojo-
wych. Powinni o tym pami´taç ci z hodow-
ców, którzy wybierajà buhaja wy∏àcznie na
podstawie wartoÊci indeksu produkcyjne-

Kraj Holandia Kanada USA USA Francja Niemcy
Indeks DPS LPI TPI NM ISU RZG

Waga cechy (%)
Bia∏ko 34 43 36 33 35 26
T∏uszcz 7 14 18 22 10 9
Mleko 171) - - - - -
% t∏uszczu i bia∏ka - - - - 5 15
Razem cechy produkcyjne 58 57 54 55 50 50
Wymi´ - 17 10 7 ok.8 6
Nogi - 11 5 4 ok.1 4
Inne cechy pokrojowe - 4 15 3 ok.3 5
Razem cechy pokrojowe - 322) 30 14 12,5 15
D∏ugowiecznoÊç 26 8 11 11 ok.13 25
ZdrowotnoÊç wymienia 4 3 5 9 ok.13 5
P∏odnoÊç 4 - - 7 ok.13 5
¸atwoÊç wycieleƒ 8 - - 4 - -
Razem d∏ugowiecznoÊç 42 112) 16 31 37,5 35
i cechy zdrowia
* Wagi cech produkcyjnych, pokroju, d∏ugowiecznoÊci i zdrowia odniesiono procentowo do wartoÊci
ka˝dego z indeksów, przyj´tej za 100%.
1) W indeksie holenderskim przewaga hodowlana w kg mleka ma wartoÊç ujemnà
2) W 2004r w Kanadzie zmieniono wagi cech pokrojowych  i funkcjonalnych - obecnie wynoszà one
odpowiednio 30 i 13%.

Porównanie indeksów hodowlanych w wybranych 
krajach*     1

Cecha (%) Wlk. Brytania Irlandia W∏ochy Dania Szwecja Holandia Francja Niemcy
Produkcja 77 60 59 34 29 58 50 50
Eksterier 0 0 10 16 21 0 12,5 15
Cechy funkcjonal. 23 40 31 50 50 42 37,5 35

Proporcje mi´dzy cechami w indeksach stosowanych 
w niektórych krajach UE.2



indeksów europejskich i wynosi 54-57%.
Trzeba zwróciç jednak uwag´, ˝e propor-
cje pomi´dzy wagami bia∏ka i t∏uszczu
(1,5:1 w amerykaƒskim Net Merit Index 
i 2:1 w TPI) nie sà odpowiednie dla Euro-
py, dlatego mi´dzy innymi z tego wzgl´du
mo˝liwoÊç korzystania z tych indeksów na
naszym kontynencie jest ograniczona.
Du˝e ró˝nice wyst´pujà te˝ pomi´dzy
amerykaƒskimi indeksami TPI i Net Me-
rit (NM) – najwa˝niejsze z nich to wi´ksza
waga pokroju w indeksie TPI oraz wi´ksza
waga cech funkcjonalnych w indeksie Net
Merit. TPI premiuje pokrój i wyrostowoÊç
krów (b´dà wi´c z niego korzystaç cz´Êciej
hodowcy zainteresowani udzia∏em w wys-
tawach zwierzàt), natomiast w produkcyj-
nym indeksie Net Merit kaliber zwierzàt
ma wartoÊç ujemnà – zbyt du˝y kaliber
krów, a w Êlad za tym ich ci´˝ar, podnosi
koszty i obni˝a rentownoÊç produkcji mle-
ka. Ma równie˝ negatywny wp∏yw na d∏u-
goÊç ˝ycia krów.

Indeksy sà stale doskonalone

W uzupe∏nieniu jeszcze krótko o kilku
indeksach, u˝ywanych w innych krajach
europejskich. NajproÊciej przedstawi to

tabela 2 pokazujàca proporcje pomi´dzy
cechami produkcyjnymi, pokrojowymi 
i funkcjonalnymi w tych indeksach. Wyni-
ka z niej, ˝e w Europie odchodzi si´ od
umieszczania cech pokroju w ca∏oÊcio-
wych indeksach hodowlanych, lub te˝ ich
waga jest bardzo ograniczona. Holandia
by∏a w tym wzgl´dzie jednym z liderów,
ale obecnie nie jest ju˝ odosobniona –
przyk∏adem mo˝e byç Wielka Brytania,
gdzie do koƒca 2000 r. waga eksterieru 
w indeksie stanowi∏a 21%, a obecnie jest
to 0%. Du˝e zmiany nastàpi∏y te˝ w Da-
nii – w 2001r. waga eksterieru w indeksie 

252/2005

Poprawny chód
krów, zw∏aszcza
utrzymywanych 
w oborach
bezuwi´ziowych,
warunkuje wysokà
produkcyjnoÊç oraz
dobrà zdrowotnoÊç
zwierzàt.

to 34%, obecnie 16%, i we W∏oszech 
– w 2002 r. 23%, a aktualnie 10%. Coraz
wi´kszà wag´ zyskujà natomiast cechy
funkcjonalne, si´gajàce nawet 50% war-
toÊci indeksu (Dania, Szwecja) i dzieje si´
to równie˝ kosztem cech produkcyjnych.
Wszystko to wyra˝a dà˝enie do wyhodo-
wania krowy wydajnej, ale nie rekordzis-
tki, dobrej pokrojowo – ale niekoniecznie
wystawowej, za to zdrowej, bezawaryjnej
i d∏ugowiecznej. MyÊl´, ˝e warto skorzys-
taç z tej nauki przy planowaniu celu hodo-
wlanego dla stada i prowadzeniu pracy
hodowlanej majàcej go zrealizowaç. o




