
Aby opty ma li zo wać war tość użyt -

ko wą by dła mlecz ne go mu si my 

ją przede wszyst kim znać. Oce na 

war to ści użyt ko wej by dła ty pu 

użyt ko we go mlecz ne go obej mu je 

ta kie ele men ty jak: 

 oce na użyt ko wo ści mlecz nej, 

 oce na użyt ko wo ści roz pło do -

wej, 

 oce na ty pu i bu do wy, 

 oce na cech funk cjo nal nych. 

 

W ra mach każ dej z wy żej wy -

mie nio nych ocen ana li zie pod da -

je się od po wied nie wskaź ni ki (mier -

ni ki). W przy pad ku oce ny użyt ko -

wo ści mlecz nej bie rze się pod 

uwa gę wy daj ność mlecz ną kro wy 

w lak ta cji, za war tość su chej masy 

mle ka oraz za war tość tłusz czu, 

biał ka i lak to zy w pró bie mle ka, ob -

li cza się wy daj ność tłusz czu, biał -

ka i lak to zy w lak ta cji, a tak że 

okre śla się za war tość ko mó rek 

so ma tycz nych oraz za war tość 

mocz ni ka w mle ku. Oce na użyt ko -

wo ści roz pło do wej bie rze pod 

Usta wa o or ga ni za cji ho dow li i roz ro dzie zwie rząt go spo dar skich z 2017 r. de fi niu je war tość użyt ko wą 

ja ko wy mier ną ce chę lub ze spół cech zwie rzę cia go spo dar skie go o zna cze niu go spo dar czym. Z ko -

lei opty ma li za cja we dług de fi ni cji, któ rą znaj dzie my w słow ni ku ję zy ka pol skie go PWN ozna cza „or -

ga ni zo wa nie ja kichś dzia łań, pro ce sów itp. w ta ki spo sób, aby da ły jak naj więk sze efek ty przy jak naj -

mniej szych na kła dach”. Za tem opty ma li za cja war to ści użyt ko wej w sta dach krów mlecz nych po le gać 

bę dzie na pod ję ciu ta kich de cy zji i dzia łań, któ re po zwo lą w przy szło ści osią gać więk sze przy cho dy 

przy jed no cze snym bra ku po no sze nia do dat ko wych kosz tów, czy li przy czy nia się do wzro stu zy skow -

no ści pro wa dzo nej pro duk cji.

hodowla

Ka mil Siat ka 
Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu

Opty ma li za cja  
war to śći użyt ko wej  

stad krów mlecz nych

HODOWCA  BY D Ł A  9 / 2 0 1 8 36



HODOWCA  BY D Ł A  9 / 2 0 1 837

uwa gę sze reg czyn ni ków, do któ -

rych na le żą in for ma cje o wie ku 

pierw sze go wy cie le nia, okre sów 

mię dzy cią żo wych i mię dzy wy cie le -

nio wych, a tak że ro dza jów po ro -

dów oraz ży wot no ści uro dzo ne go 

cie lę cia. Oce na ty pu i bu do wy 

w przy pad ku krów mlecz nych obej -

mu je ze spół 20 cech, któ re pod le -

ga ją po mia rom lub oce nia ne są li -

nio wo w ska li, w któ rej punk ty 1 i 9 

okre śla ją dol ną i gór ną gra ni cę po -

szcze gól nych cech. W tym przy -

pad ku trze ba mieć na uwa dze, że 

oce na opi su je po ziom da nej ce chy 

a nie jej ce lo wość. Ostat nią gru pę 

cech sta no wią ce chy funk cjo nal ne, 

w któ rej okre śla ne są za war tość 

ko mó rek so ma tycz nych, szyb kość 

od da wa nia mle ka oraz za cho wa nie 

się zwie rzę cia pod czas do ju. 

Wy żej wy mie nio ne ce chy na 

po trze by opty ma li za cji mo że my 

po dzie lić na dwie za sad ni cze gru -

py. Pierw szą z nich bę dą sta no wi -

ły ce chy, któ re mo że my okre ślić ja -

ko de cy du ją ce o przy cho dach, 

dru gą z ko lei gru pę czyn ni ków 

czy cech zwią za nych z kosz ta mi 

pro duk cji. Do pierw szej za li czy -

my ce chy użyt ko wo ści mlecz nej, to 

jest pro duk cyj ność zwie rząt, skład 

i ja kość hi gie nicz ną mle ka. Wy mie -

nio ne czyn ni ki są ty mi, któ re w na -

szych wa run kach eko no micz nych 

de cy du ją o ilo ści pie nię dzy wpły -

wa ją cych do ka sy go spo dar stwa. 

Wy ni ka to z fak tu, że w Pol sce ce -

na mle ka ja ką uzy sku ją ho dow cy, 

pod mio ty sku pu ją ce uza leż nia ją 

od wiel ko ści do staw oraz ja kość 

sku po wa ne go su row ca.  

Do dru giej gru py, czy li czyn ni -

ków de cy du ją cych o kosz tach wło -

ży my wszyst kie po zo sta łe ele -

men ty ta kie jak płod ność, bu do wa 

cia ła, zdro wot ność, lo ko mo cja, ła -

twość ob słu gi zwie rząt. Na le ży 

wziąć pod uwa gę, że obec nie 

g ł ó w  n y  m i  

przy czy na mi 

bra ko wa nia krów 

mlecz nych na ca łym 

świe cie są w głów -

nej mie rze pro ble -

my zwią za ne z roz ro dem oraz 

cho ro ba mi gru czo łu mle ko we -

go. We dług fa cho wej li te ra tu ry 

każ de z nich wska zy wa ne są ja ko 

przy czy na po nad 30% spon ta nicz -

nych bra ko wań zwie rząt ze stad. 

Spon ta nicz nych, tzn. ta kich któ re 

nie by ły świa do mą i do bro wol ną 

de cy zją ho dow cy, a zo stał on do 

niej zmu szo ny przez nie ko rzyst ne 

oko licz no ści. In ny mi sło wy moż na 

po wie dzieć, że na wet po nad 60 na 

100 krów w obo rze może zo stać 

z niej nie pla no wo usu nię tych tyl ko 

z tych dwóch po wo dów. Pro ble my 

zwią za ne z ukła dem ru chu to ko -

lej ne kil ka do kil ku na stu pro cent 

krów usu nię tych przy mu so wo ze 

sta da. Je śli weź mie my pod uwa gę, 

że każ da kro wa, któ ra opusz cza 

sta do wbrew wo li ho dow cy to stra -

ta pie nię dzy zwią za nych z utra tą 

war to ści pro duk cji, ale rów nież 

kosz ta mi, któ re zo sta ły po nie sio ne 

na jej wy cho wa nie, wcze śniej sze 

le cze nie, ży wie nie, ob słu gę oraz 

kosz ta mi zwią za ny mi z za stą pie -

niem jej w sta dzie in nym zwie rzę -

ciem, itd., za uwa ży my, że opty ma -

li za cja po win na obej mo wać nie 

tyl ko do sko na le nie cech użyt ko wo -

ści mlecz nej, któ re wią żą się z przy -

pły wem go tów ki, ale obec nie 

w rów nym, a być mo że na wet 

więk szym stop niu, zwra cać uwa gę 

na ele men ty, któ re uszczu pla ją 

port fe le ho dow ców. 

War tość użyt ko wa nie ro ze rwal -

nie zwią za na jest z in nym ty pem 

oce ny war to ści zwie rzę cia, tzw. 

war to ścią ho dow la ną. War tość ho -

dow la na wg de fi ni cji przed sta wio -

nej w cy to wa nej na wstę pie ni niej -

sze go ar ty ku łu usta wie 

ozna cza uwa run ko wa ną 

ge ne tycz nie zdol ność 

zwie rzę cia go spo dar -

skie go do prze ka zy wa -

nia okre ślo nej ce chy 

lub cech po tom stwu. War tość ta 

jest klu czo wa z punk tu wi dze nia 

ho dow cy dą żą ce go do zop ty ma li -

zo wa nia swo je go sta da, czy li po -

pra wie nia je go cech de cy du ją -

cych o ren tow no ści przed się wzię -

cia, któ re naj czę ściej sta no wi głów -

ne źró dło do cho dów go spo dar -

stwa. Na czym bo wiem po le ga 

opty ma li za cja war to ści użyt ko wej? 

W du żym upro sze niu moż na po -

wie dzieć, że na do sko na le niu cech 

zwie rząt, któ re prze kła da ją się na 

więk sze przy cho dy w związ ku 

z więk szą pro duk cją mle ka, więk -

szą ilo ścią pro du ko wa ne go biał ka 

i tłusz czu oraz wyż szą ja ko ścią 

hi gie nicz ną su row ca. Na le ży jed -

nak pa mię tać, że ta dro ga nie jest 

je dy ną i ma pew ne ogra ni cze nia, 

bo przy kła do wo, co z te go, że 

uzy ska my (w wie lu go spo dar -

stwach już uzy ska li śmy) kro wy 

o po ten cja le pro duk cyj nym się -

ga ją cym kil ku na stu ty się cy ki lo -

gra mów rocz nie je śli nie bę dzie my 

w sta nie za pew nić im od po wied -

nich wa run ków by to wych, np. ży -

wie nio wych, aby ten ogrom ny po -

ten cjał wy ko rzy stać i uwi docz nić 

w po sta ci zbior ni ków peł nych mle -

ka. Czy wy so ko wy daj ne kro wy, 

któ re w obo rze spę dza ją jed ną, gó -

ra dwie lak ta cje są roz wią za niem 



opty mal nym, a kosz ty po nie -

sio ne na ich od cho wa nie, ży -

wie nie i opie kę nad ni mi są 

re kom pen so wa ne z od po -

wied nią na wiąz ką w tym okre -

sie? My śląc o opty ma li za cji 

sta da krów mlecz nych z ca łą 

pew no ścią nie wol no po mi -

jać cech zwią za nych z bu do -

wą, zdro wot no ścią, płod no -

ścią i funk cjo nal no ścią 

zwie rząt. Ogra ni cza jąc 

kosz ty wy ni ka ją ce z nie do -

sto so wa nia zwie rząt do śro do wi -

ska, w któ rym przy szło im żyć 

i słu żyć czło wie ko wi moż na spo -

dzie wać się wyż szych przy cho -

dów w sto sun ku do po nie sio nych 

na kła dów. Lep sze pod wzglę dem 

zdro wot no -funk cjo nal nym kro wy 

przy czy nią się do ko rzyst niej sze go 

wy ko rzy sta nia wy so kie go po ten -

cja łu pro duk cyj ne go. Za tem opty -

ma li za cja war to ści użyt ko wej krów 

(stad), znów w du żym uprosz cze -

niu, po le ga na prze my śla nej, ukie -

run ko wa nej i uwzględ nia ją cej wie -

le czyn ni ków pra cy ho dow la nej.  

 

Pod su mo wu jąc po wyż sze 

stwier dze nia war to za pa mię tać, 

że war tość użyt ko wa i ho dow la na 

są ze so bą nie ro ze rwal nie zwią za -

ne. Opty ma li za cja war to ści użyt ko -

wej za cho dzi na dro dze ho dow li, 

czy li ze spo łu za bie gów zmie rza ją -

cych do po pra wie nia za ło żeń dzie -

dzicz nych (ge no ty pu) zwie rząt go -

spo dar skich, w za kres któ rych 

wcho dzą oce na war to ści użyt ko -

wej i ho dow la nej zwie rząt go spo -

dar skich oraz se lek cja i do bór 

osob ni ków do ko ja rze nia. Ce lem 

opty ma li za cji war to ści użyt ko wej 

jest uzy ska nie zwie rząt, któ re ze 

wzglę du na swo je ce chy osob ni -

cze, w okre ślo nych wa run kach 

śro do wi ska bę dą przy no sić ho -

dow com więk sze zy ski. Każ da de -

cy zja ho dow la na, ta ka jak np. do -

bór zwie rząt do ko ja rzeń jest de -

cy zją klu czo wą z punk tu wi dze nia 

opty ma li za cji war to ści użyt ko wej 

sta da. Im bar dziej prze my śla ne 

i ukie run ko wa ne bę dą dzia ła nia 

ho dow ców w tym za kre sie, tym 

szan sa po wo dze nia bę dzie więk -

sza. Każ dy ho dow ca mu si sam so -

bie od po wie dzieć na py ta nie, co 

jest dla nie go opty mal nym roz -

wią za niem, czy ku la wa kro wa, 

o wy daj no ści kil ku na stu ty się cy 

ki lo gra mów mle ka w lak ta cji, usu -

nię ta ze sta da po pierw szym wy cie -

le niu, czy mo że ra czej zwie rzę 

o nie co niż szej wy daj no ści, wy da -

ją ce na świat 3-4 po tom ków, któ -

re ze wzglę du na brak pro ble -

mów zdro wot nych czę sto po zo sta -

je w ogó le nie za uwa żo ne przez 

wła ści cie la. ■
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SULEUS 
DE1504401599 
SIXPACK x LESSON x SHOTGLASS 
 

q Doskonały produkcja i skład mleka 
q Idealnie zbudowane i zdrowe wymię 
q Doskonała budowa nóg i racic 
q Długowieczne potomstwo
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BROKER ST 
PL005406357819 
BASTA x MOGUL x SHOTTLE 
 

q Nr 2 wśród polskich buhajów 
q Wybitna produkcja mleka 
q Doskonała budowa i zdrowotność wymienia 
q Długowieczne potomstwo

FISKO 
DE0359843931 
FINDER x COMMANDER x NUMERO UNO 
 

q Wysoka produkcja i doskonały skład mleka 
q Idealny pokrój 
q Świetna budowa i zdrowotność wymienia 
q Długowieczne potomstwo
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