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Ja snym jest, że cel ho dow la ny dla 

ra sy np. by dła w da nym kra ju okre -

śla ją pod mio ty od po wie dzial ne 

za pro wa dze nie pro gra mów ho -

dow la nych. Jed nak czy wszyst kie 

kro wy w da nym kra ju np. w Pol sce 

są jed na ko we, ży ją w iden tycz nych 

wa run kach? Czy wszy scy ho dow -

cy ma ją ta kie sa me ocze ki wa nia 

i pre fe ren cje? Oczy wi ście, że nie. 

Pre fe ren cje te są uwa run ko wa ne 

wie lo ma czyn ni ka mi śro do wi sko -

wo -eko no micz ny mi, bo czy ktoś 

wy obra ża so bie np. ho dow lę wy so -

ko wy daj nych holsz ty no -fry zów 

w re jo nach ce chu ją cych się nie do -

sta tecz ną ba zą po kar mo wą, gdzie 

nieko niecz nie one pa su ją, a zde -

cy do wa nie le piej ra dzą so bie in ne 

ra sy? Ja ki jest sens pro du ko wa nia 

ogrom nych ilo ści mle ka o ni skiej 

za war to ści su chej ma sy, w sy tu acji 

kie dy pod mio ty sku pu ją ce su ro -

wiec wa run ku ją je go ce nę za war -

to ścią w nim biał ka i tłusz czu, i to 

ja kość, a nie ilość, de cy du je o przy -

cho dach? Od po wie dzi na te py ta -

nia wy da ją się oczy wi ste. Każ da 

kro wa, każ de sta do jest in ne i wy -

ma ga in nych kie run ków do sko na -

le nia – okre śle nia ce lów ho dow la -

nych. W ni niej szym tek ście po sta -

ram się wska zać kil ka moż li wych 

kie run ków dzia ła nia. 

CE CHY PRO DUK CYJ NE 
 

Po mi mo że w znacz nej czę ści obór 

ma my już kro wy o wy so kim ge ne -

tycz nym po ten cja le pro duk cyj nym, 

się ga ją cym obec nie na wet kil ku na -

stu ty się cy ki lo gra mów mle ka 

w lak ta cji, spo ra gru pa ho dow -

ców na dal ja ko głów ne kry te rium 

pro wa dze nia swo jej pra cy sta wia 

wła śnie ce chy pro duk cyj ne. Ho -

dow cy ci przy wy bo rze zwie rząt 

do roz ro du w głów nej mie rze kła -

dą na cisk na prze wa gi pro duk cyj -

ne bu ha jów. Wy bie ra ją oni roz -

płod ni ki o wy so kich prze wa gach 

dla pro duk cji mle ka, za war to ści 

Okre ślić cel ho dow la ny  
dla wła sne go sta da

Ho dow la to skom pli ko wa ny, dłu go trwa ły pro ces skła da ją cy się z eta pów ta kich jak okre śle nie kie run -

ku pro wa dzo nej pra cy, se lek cji od po wia da ją cych tym kie run kom zwie rząt oraz ich ko ja rze niu. To wła -

śnie pierw szy z wy mie nio nych ele men tów de cy du je o tym ja kie zwie rzę ta bę dą wy ko rzy sty wa ne w pro -

ce sie ho dow li i ja kie zwie rzę ta fi nal nie otrzy ma my.
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tłusz czu i biał ka wy ra żo nych w ki -

lo gra mach po szcze gól nych skład -

ni ków. Pa mię tać przy tym na le ży, 

że du że ilo ści biał ka czy tłusz czu 

są kon se kwen cją wy so kiej pro duk -

cji oraz pro cen to wej za war to ści 

w nim tych skład ni ków. Pa mię taj my, 

że jed no stron na se lek cja w kie run -

ku wy daj no ści bez przy kła da nia 

od po wied niej wa gi do pro cen to -

wej za war to ści su chej ma sy od bi -

je się po pew nym cza sie na je go 

ja ko ści. Bę dzie go co praw da du -

żo, ale o ni skiej za war to ści tych 

cen nych skład ni ków. Uwa gę na to 

po win ni zwra cać zwłasz cza ho -

dow cy, któ rzy wy pro du ko wa ne 

mleko sprze da ją do mle czar ni, wa -

run ku ją cych ce nę za war to ścią 

wspo mnia nych skład ni ków, a ta -

kich w Pol sce jest więk szość. 

Przed wy bo rem bu ha ja o bar dzo 

wy so kim po ten cja le pro duk cyj nym 

po win ni za sta no wić się rów nież 

ho dow cy, któ rych moż li wo ści w od -

nie sie niu do za bez pie cze nia wła ści -

wej ba zy po kar mo wej dla krów są 

ogra ni czo ne. Na le ży bo wiem pa -

mię tać, że in ten syw ne zwięk sza nie 

po zio mu pro duk cyj ne go krów bez 

wła ści we go ży wie nia przy nie sie 

sku tek od wrot ny do za mie rzo ne go. 

Kro wy ge ne tycz nie za pro gra mo -

wa ne na pro duk cję ogrom nych ilo -

ści mle ka bę dą je pro du ko wać 

za wszel ką ce nę. W tym przy pad ku 

brak po kry cia po trzeb spo wo du je 

ko rzy sta nie z re zerw wła sne go cia -

ła i w kon se kwen cji do pro wa dzi 

do szyb kie go wy bra ko wa nia zwie -

rzę cia, a to na pew no nie jest ce lem 

żad ne go ho dow cy. 

 

 

CE CHY PO KRO JO WE 
 

█ Ka li ber i wy so kość 
Za rów no wy so kość w krzy żu, jak 

i ka li ber są wy so ko odzie dzi czal ny -

mi (h² = 0,50) ce cha mi po kro ju, któ -

re po win ny być bra ne pod uwa gę 

przy wy bo rze pa ry ro dzi ciel skiej. 

Zbyt du że kro wy na zbyt ma łych 

sta no wi skach w obo rach uwię zio -

wych na pew no nie bę dą gwa ran -

to wać wy so kiej pro duk cji i bez pro -

ble mo wej ob słu gi przez ko lej ne 

lak ta cje. Na wiel kość krów uwa gę 

po win ni zwra cać rów nież ho dow cy 

utrzy mu ją cy je w obo rach bez u wię -

zio wych, gdyż nie jest praw dą to, że 

bar dzo du że kro wy da ją wię cej 

mle ka, ale praw dą jest, że je dzą 

one wię cej ze wzglę du na swo je 

po trze by by to we. Z wy żej wy mie -

nio nych po wo dów opty mal nym jest 

po sia da nie w sta dzie zwie rząt 

o śred nim ka li brze i pa mię taj my 

o tym, aby za wsze do pa so wy wać 

zwie rzę ta do wa run ków, w któ -

rych przyj dzie im żyć. Przyj mu je się, 

że wy so kość do ro słej kro wy nie 
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po win na prze kra czać 150 cm, choć 

w wie lu sta dach wy star czy już 142-

144 cm wzro stu w krzy żu.  

 

█ Usta wie nie za du 
Opty mal ny zad kro wy po wi nien 

być lek ko spa dzi sty, dłu gi i sze ro -

ki. W ka ta lo gach bu ha jów opi sy wa -

ny jest dwo ma ce cha mi: sze ro ko -

ścią (od le głość mię dzy gu za mi 

kul szo wy mi), któ ra wpły wa na ła -

twość po ro dów oraz usta wie niem 

(po chy le niem) oce nia nym na pod -

sta wie li nii prze bie ga ją cej mię dzy 

gu za mi bio dro wy mi i kul szo wy mi. 

War to zwra cać uwa gę na tę ce chę 

bu do wy, gdyż pra wi dło wo usta wio -

ny zad ko rzyst nie wpły wa na płod -

ność, prze bieg po ro dów oraz spo -

sób po ru sza nia się krów. 

 

█ No gi i ra ci ce 
Jak już wy żej wspo mniano 

w znacz nej licz bie stad osią gnię to 

już bar dzo wy so ki, a w więk szo ści 

z nich co naj mniej za do wa la ją cy, 

po ziom po ten cja łu pro duk cyj ne go 

krów. Nie ste ty, w po go ni za ilo ścią 

mle ka po mi ja no nie  mniej waż ne 

ce chy po kro jo we. O ile sła be no gi 

i ra ci ce nie bę dą w istot ny spo sób 

ogra ni czać moż li wo ści pro duk cyj -

nych zwie rząt o ni skiej wy daj no ści, 

o ty le u zwie rząt wy so ko wy daj nych 

bę dą sta no wić po waż ny pro blem. 

Tu na le ży mieć też na wzglę dzie, 

że te ce chy są sil nie zwią za ne 

z dłu go wiecz no ścią krów. Dłu -

gość użyt ko wa nia krów w za leż no -

ści od bu do wy nóg mo że wy no sić 

od 2-5 lak ta cji. 

War to przy tej oka zji zwra cać 

uwagę na po szcze gól ne oce ny 

wcho dzą ce w skład pod in dek su 

bu do wy nóg i ra cic, bo np. ani zbyt 

spio no wa ne, po wo du ją ce brak 

sprę ży sto ści ra cic i sta wów pę ci no -

wych, ani zbyt sza bla ste no gi, skut -

ku ją ce prze cią że niem mię śni i ścię -

gien, nie bę dą ko rzyst ne dla zwie -

rząt. Pra wi dło wy kąt w sta wie sko -

ko wym wy no si 145-155 stop ni. 

War to rów nież zwra cać uwa gę 

na usta wie nie ra cic, gdyż np. zbyt 

pła ska ra ci ca (dłu ga prze kąt na) 

sprzy jać bę dzie po wsta wa niu ska -

le czeń i sta nów za pal nych po wo du -

ją cych ku la wi zny. Opty mal na ra ci -

ca to ta ka, któ rej wy so ko ści pięt ki 

(tyl na ścia na ra ci cy) wy no si 4-5 cm, 

na to miast kąt przed niej ścia ny mie -

ści się w prze dzia le 46-60 stop ni.  

Istot nym ele men tem jest rów -

nież usta wie nie nóg tyl nych. Bar -

dziej rów no le głe usta wie nie nóg 

umoż li wia lep szy roz rost wy mie nia, 

a do dat ko wo ta kie no gi nie draż -

nią wy mie nia, jak ma to miej sce 

w przy pad ku nóg ik so wa tych, co 

wpły wa na za war tość w nim ko mó -

rek so ma tycz nych. Pra wi dło wo 

usta wio ne no gi do ce nią zwłasz cza 

ho dow cy, któ rzy zde cy do wa li się 

na do jar nie ty pu „bok w bok”. 

 Z ca łą pew no ścią po pra wa 

bu do wy apa ra tu ru chu mo że sta no -

wić je den z głów nych ce lów ho -

dow la nych w wie lu obo rach, gdyż 

we dług róż nych do nie sień ku la wi -

zny, bę dą ce głów nym ob ja wem 

pro ble mów w ob rę bie te go ukła du, 

w kra jach eu ro pej skich wy stę pu ją 

przy naj mniej raz w ży ciu u 75% 

krów. Je śli do da my do te go in for -

ma cje mó wią ce o utra cie w wy ni -

ku ich wy stą pie nia 20-80% wy daj -

no ści oraz weź mie my pod uwa gę 

fakt, że pro ble my w ob rę bie ukła -

du ru chu są przy czy ną kil ku na stu 

pro cent mi mo wol nych bra ko wań 

Fot. 1. Pra wi dło wo usta wio ne no gi do ce nią zwłasz cza ho dow cy, któ rzy zde cy do wa li się  
na do jar nie ty pu „bok w bok”



krów ze stad oraz pro ble mów 

z płod no ścią, to war to się nad ni -

mi moc no za sta no wić. 

 

█ Bu do wa wy mie nia 
Ko lej nym istot nym dla ho dow cy 

ele men tem eks te rie ru kro wy jest 

wy mię. Pra wi dło wo zbu do wa ne 

i za wie szo no po zwa la na bez pro -

ble mo wą eks plo ata cję kro wy przez 

kil ka ko lej nych lak ta cji, na to miast 

nie pra wi dło wo zbu do wa ne bę -

dzie przy czy ną szyb kie go jej bra -

ko wa nia ze sta da. Po dob nie jak 

w przy pad ku nóg na le ży brać 

pod uwa gę za rów no oce nę ogól -

ną, jak i po szcze gól ne je go ce chy 

opi sa ne w in dek sach se lek cyj -

nych. W pol skim in dek sie PF oce -

nia ne jest pięć je go ele men tów: za -

wie sze nie przed nie i tyl ne, wię za -

dło środ ko we, po ło że nie oraz sze -

ro kość, a po nad to oce nia się bu -

do wę i usta wie nie strzy ków.  

Za wie sze nie przed nie i tyl ne 

wy mie nia są ce cha mi, któ re z ca łą 

pew no ścią wpły wa ją na dłu gość 

użyt ko wa nia krów. Moc ne za wie -

sze nie przed nie, czy li cha rak te ry zu -

ją ce się ła god nym przej ściem 

(mniej szym ką tem) mię dzy wy mie -

niem a po wło ka mi brzusz ny mi za -

po bie ga „huś ta niu się” wy mie nia 

na bo ki, co ob ni ża ry zy ko je go 

ura zów me cha nicz nych. Z ko lei 

wy so kie za wie sze nie tyl ne sprzy ja 

uzy ski wa niu więk szej je go po jem -

no ści, a w związ ku z tym lep sze mu 

po ten cja ło wi pro duk cyj ne mu. 

Oma wia jąc za wie sze nie gru czo -

łu mle ko we go nie moż na po mi nąć 

wię za dła środ ko we go. Moc ne – 

za po bie gać bę dzie je go ob ni ża niu, 

czy li tzw. „ob ry wa niu się” w ko lej nych 

lak ta cjach. Pa mię taj my, że wg sza -

cun ków na każ dy litr wy pro du ko wa -

ne go mle ka przez wy mię prze pły -

wa 400-500 li trów krwi, a cał ko wi -

ta ma sa wy mie nia, czy li tkan ki gru -

czo ło wej oraz ma sa wy pro du ko -

wa ne go mle ka osią ga 55-75 kg. 

Ko lej nym istot nym pa ra me trem 

jest po ło że nie gru czo łu mle ko -

we go. Opty mal nie umiej sco wio -

ne wy mię znaj du je się na wy so ko -

ści rów nej sze ro ko ści dło ni mie rzo -

nej mię dzy je go dnem a li nią prze -

pro wa dzo ną przez staw sko ko wy 

tyl nych koń czyn. Zbyt wy so ko po -

ło żo ne, a co za tym idzie płyt sze 

wy mię, mo że być przy czy ną niż szej 

pro duk cyj no ści zwie rząt, na to miast 

zbyt ni skie je go opusz cze nie sprzy -

ja po wsta wa niu ura zów, sta nów za -

pal nych oraz utrud nia dój. 

Dłu gość i usta wie nie strzy ków 

są ko lej ny mi ele men ta mi, któ re 

sta no wią o przy dat no ści kro wy 

do pro duk cji. Opty mal ne strzy ki 

ma ją cy lin drycz ny kształt i 5-7 cm 

dłu go ści. W prak ty ce spo ty ka się 

strzy ki o dłu go ści od 3 do 14 cm 

i gru bo ści 2-4 cm. Na uwa gę za słu -

gu je fakt, że strzy ki ule ga ją wy dłu -

ża niu wraz z wie kiem od 1 do 3 lak -

ta cji, a na stęp nie ich dłu gość po -

zo sta je nie zmien na. Wy dłu ża nie 

strzy ków ob ser wu je się rów nież 

w trak cie do ju, w tym cza sie zy sku -

ją one 30-40% dłu go ści. Oczy wi -

ście zbyt krót kie i zbyt dłu gie 

strzy ki bę dą nie ko rzyst ne z punk -

tu wi dze nia ho dow cy, przy czym 

nie co krót sze, cho ciaż by ze wzglę -

du na moż li wość od nie sie nia ura -

zu bę dą nie co lep sze niż zbyt 

dłu gie. Z ko lei je śli cho dzi o usta -

wie nie strzy ków naj lep szym 

w prak ty ce roz wią za niem jest, gdy 

przy pu stym wy mie niu skie ro wa ne 

są one do we wnątrz, na to miast 

przy peł nym gru czo le mle ko wym 

pio no wo w dół. 

 

 

CE CHY FUNK CJO NAL NE 
 

Ostat nie la ta to wzrost zna cze nia 

cech okre śla nych ja ko funk cjo nal ne. 

Za li cza się do nich mię dzy in ny mi ła -

twość wy cie leń, szyb kość do ju, 

zdro wot ność wy mie nia czy dłu go -

wiecz ność (dłu gość użyt ko wa nia). 

Wszyst kie te ce chy są ce cha mi ni -

sko odzie dzi czal ny mi i wy ma ga ją 

kon se kwent nej pra cy oraz cier pli wo -

ści ze stro ny ho dow ców. Po nad to są 

one sil nie uwa run ko wa ne czyn ni ka -

mi po za ge ne tycz ny mi, ta ki mi jak: ja -

kość śro do wi ska (w któ rym prze by -

wa ją zwie rzę ta), spo sób ży wie nia, 

kon dy cja zwie rząt i wie le in nych, bez 

któ rych po pra wy, efek ty uzy ska ne 

na dro dze do sko na le nia pu li ge no -

wej, nie ujaw nią się. 

Zdro wot ność wy mie nia to ko lej -

ny cel ja ki mo że po sta wić so bie ho -

dow ca, zwłasz cza gdy weź mie my 
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Fot. 2. Za wie sze nie przed nie 
i tyl ne wy mie nia są ce cha mi, 
któ re z ca łą pew no ścią  
wpły wa ją na dłu gość  
użyt ko wa nia krów
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pod uwa gę stra ty ja kie po wo du je 

stan za pal ny gru czo łu mle ko we go. 

O tym że jest to scho rze nie po -

wszech ne w na szych sta dach, nie 

trze ba ni ko go prze ko ny wać. We -

dług sza cun ków pod kli nicz na po -

stać ma sti tis do ty ka w Pol sce 20-

70% krów i wy stę pu je od 15-40 czę -

ściej niż kli nicz na. Prze pro wa dzo -

ne w tym za kre sie ana li zy do wo dzą, 

że każ de 100 tys. ko mó rek so ma -

tycz nych po wy żej 200 tys. w 1 ml 

po wo du je utra tę 2,5% pro duk cji. 

Dla prze cięt ne go pol skie go sta da 

(38 krów, wy daj ność lak ta cyjna 

8150 kg, ce na mle ka 1,29 zł) już 

wzrost ko mó rek so ma tycz nych 

do po zio mu 400 tys. bę dzie po wo -

do wał stra ty tyl ko z ty tu łu utra co nej 

pro duk cji wy no szą ce 19 975 zł/rok, 

a na le ży tu jesz cze do li czyć wy dat -

ki po nie sio ne na ob słu gę i le cze -

nie zwie rząt oraz zwią za ne z uty li -

za cją mle ka.  

War to też zwró cić swo ją uwa gę 

na dłu go wiecz ność zwie rząt. Wy da -

je się, że ce lem pro du cen tów nie 

po win no być bi cie re kor dów wy daj -

no ści, lecz dłu go trwa ła pro duk cja 

na opła cal nym po zio mie (oczy wi -

ście moż na się z tym nie zga dzać). 

Opła cal ność pro duk cji wzra sta 

wraz z dłu go ścią okre su użyt ko wa -

nia kro wy, co wy ni ka z mniej sze go 

ob cią że nia 1 kg mle ka kosz ta mi od -

cho wu. W prak ty ce ozna cza to 

zna le zie nie kom pro mi su mię dzy 

zwie rzę ta mi użyt ko wa ny mi przez 

np. 10 lat, ale o ni skiej wy daj no ści 

(3 000-4 000 kg), a wy so ko wy daj -

ny mi zwie rzę ta mi osią ga ją cy -

mi 15 000 kg w lak ta cji, ale czę sto 

prze ży wa ją cy mi tyl ko jed ną. Prak -

tycz nym ce lem wie lu ho dow ców 

w tej kwe stii jest osią gnie cie wy daj -

no ści ży cio wej na po zio mie 

40 000 kg mle ka i uzy ska nie ta kie -

go wy ni ku jest moż li we na wet 

w trak cie 3 lak ta cji (13 000 kg mle -

ka/lak ta cję), na to miast bez piecz niej -

szym i bar dziej praw do po dob nym 

sce na riu szem jest uzy ska nie te go 

re zul ta tu w trak cie 4 lub 5 lak ta cji 

przy pro duk cji od po wied nio 10 000 

lub 8000 kg mle ka na lak ta cję. Po -

za tym war to rów nież pa mię tać, że 

młod sze zwie rzę ta to rów nież wyż -

szy po ten cjał ge ne tycz ny, któ ry 

po przez przed wcze sne bra ko wa -

nie nie mo że zo stać wy ko rzy sta ny, 

a to ko lej ny czyn nik li mi tu ją cy roz -

wój go spo dar stwa. 

Ja ki za tem po wi nien być cel 

ho dow la ny, jak go okre ślić? W mo -

jej opi nii każ dy ho dow ca sam lub 

z po mo cą fa chow ców po wi nien 

okre ślić naj słab sze punk ty swo je go 

sta da, czyn ni ki któ re ogra ni cza ją 

efek tyw ność przed się wzię cia ja -

kim jest pro duk cja mle ka i to ich po -

pra wę po sta wić so bie za cel swo -

jej pra cy ho dow la nej. W jed nym sta -

dzie bę dzie to bu do wa nóg i ra cic, 

w in nym bu do wa wy mie nia, a jesz -

cze in nym ja kiś in ny ele ment. Waż -

ne w tym miej scu jest pod kre śle nie, 

że nie ma moż li wo ści jed no cze sne -

go do sko na le nie wszyst kich cech 

wy ma ga ją cych po pra wy z wy so ką 

sku tecz no ścią, ale do sko na le nie 

zwie rząt w kie run ku 2-3 cech jed -

no cze śnie jest już moż li we, choć ni -

gdy nie bę dzie tak efek tyw ne jak 

do sko na le nie jed no stron ne. Na le -

ży też pa mię tać, że wy bór bu ha ja 

o naj więk szym in dek sie zbior czym 

np. PF czy wszyst kich wy kre sach li -

nio wych po kro ju prze su nię tych 

w pra wo nie bę dzie gwa ran cją 

suk ce su. Mo że się bo wiem oka zać, 

że wy bra ny roz płod nik cha rak te ry -

zu je się wa lo ra mi in ny mi niż te, któ -

rych rze czy wi ście ocze ku je my. 

Przy kła do wo, ja ką przy dat ność dla 

sta da, w któ rym do sko na li się bu -

do wę nóg bę dzie miał bu haj o bar -

dzo wy so kim po ten cja le pro duk cyj -

nym i ich bu do wie nie zgod nej 

z po trze ba mi ho dow cy? Z ca łą 

pew no ścią w ta kim sta dzie le piej 

po sta wić na roz płod ni ka gwa ran tu -

ją ce go ocze ki wa ną bu do wę nóg 

u po tom stwa i prze cięt ną wy daj -

ność mlecz ną. Do sko na łym roz -

wią za niem wy da je się być rów nież 

ko rzy sta nie z fa cho wej po mo cy 

do rad cy ho dow la ne go, któ ry mo że 

wes przeć pro ces wy bo ru wła ści we -

go dla sta da, a na wet po je dyn czej 

kro wy, roz płod ni ka ko rzy sta jąc 

w tym ce lu z od po wied nie go opro -

gra mo wa nia kom pu te ro we go. Pa -

mię taj my, że do sko na lić na le ży nie 

tyl ko to z cze go ma my wpły wy 

do ka sy go spo dar stwa, czy li ce chy 

zwią za ne z wiel ko ścią pro duk cji 

i skła dem mle ka, ale rów nież te ce -

chy, któ re de cy du ją o tym ile z niej 

wy pły wa. ■

Fot. 3. Każde stado jest inne, różne są więc cele hodowlane


