
KROK PO KROKU DO SUKCESU

Ocena Wartości Użytkowej Bydła
podstawą prowadzenia nowoczesnej hodowli bydła

10 lat O
CENY PFHBiPM





Nie wiesz, która metoda będzie najbardziej optymalna dla Twojego stada?

Wybór metody oceny
należy do Ciebie!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wybór systemu

Metoda
oceny

Minimalna ilość próbnych 
udojów w ciągu roku

Odstępy pomiędzy kolejnymi 
próbnymi udojami Ilość próbnych udojów 

w ciągu doby
w tygodniach

w dniach

min max

A4 11 4 22 37 wszystkie 

AT4 11 4 22 37
1-przemiennie 
rano/wieczór

A8 6 8 50 70 wszystkie
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zastanawiasz się 
dlaczego warto 
korzystać  
z oficjalnej oceny 
wartości użytkowej 
bydła?

zbierania danych

ZYSKASZ:
 •  pakiet niezbędnych informacji do profesjonalnego i świadomego 

zarządzania stadem
 • możliwość poprawy wydajności i jakości mleka
 • poprawę zdrowotności zwierząt
 • profesjonalne doradztwo z zakresu hodowli oraz żywienia 
 • dokumentację hodowlaną
 • większy zysk ekonomiczny

PONADTO INFORMACJE Z PROWADZENIA OCENY
UMOŻLIWIĄ CI:
 •  prowadzenie prawidłowej selekcji i brakowania oraz dobór opty-

malnych rozpłodników
 • prowadzenie oceny typu i budowy zwierząt
 •  sprzedaż wartościowego materiału hodowlanego za wyższą cenę
 •  korzystanie z komputerowych programów do zarządzania stadem, 

żywienia oraz doboru do kojarzeń
 •  określenie kosztów produkcji mleka i ocenę ekonomiczną stada
 • udział w programach hodowlanych
 • możliwość porównania wyników własnego stada do innych

CZY WIESZ, ŻE... w krajach będących liderami w hodowli bydła i produkcji mleka oceną 
wartości użytkowej bydła objętych jest blisko 100% pogłowia krów użytkowanych mlecznie. 
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Rok oceny

populacja masowa z wyłączeniem krów ocenianych1

populacja aktywna (oceniana)

4 808 kg

7 771 kg

6 664 kg

3 092 kg

Porównanie 
poziomu wydajności 

populacji masowej 
do aktywnej

porównaj, zdecyduj,

CZY WIESZ, ŻE... różnica przeciętnej wydajności od krowy ocenianej oraz krowy 
nieobjętej oceną wynosi aż 2 963kg, co daje hodowcy orientacyjny zysk rzędu 3 348,19 zł/krowę2.
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1. wstępna cena mleka przyjęta na poziomie 1,13 zł wg IERiGŻ.
2. dane wyliczone na podstawie szacunków specjalistów PFHBiPM.



KROWA NIEOCENIANA
PRZECIĘTNA WYDAJNOŚĆ 4 808 kg2

PRZECIĘTNY PRZYCHÓD 5 433,04 zł1

KROWA OCENIANA
PRZECIĘTNA WYDAJNOŚĆ 7 771 kg
PRZECIĘTNY PRZYCHÓD 8 781,23 zł1

zyskaj

Twój zysk

3 348,19 zł

1. wstępna cena mleka przyjęta na poziomie 1,13 zł wg IERiGŻ.
2. dane wyliczone na podstawie szacunków specjalistów PFHBiPM.









profesjonalizm
Wykwalifikowana kadra 

oraz system szkoleń 
wewnętrznych gwarantuje 

profesjonalne i fachowe 
wsparcie pracy każdego 

hodowcy.

szybkość
Średnio w całej Polsce czas 
od pobrania próby podczas 

próbnego doju do uzyskania 
wyniku wynosi około 

2 dni. Bardzo krótki czas 
pomiędzy wykonaniem próby 

a otrzymaniem wyników 
pozwala na efektywne 
zarządzanie stadem.

Nowoczesność
Wysokiej klasy sprzęt 
spełniający wszystkie 
wymagania krajowe 

jak i międzynarodowe 
zapewnia wykonanie usług 
na najwyższym poziomie.

Jakość
Posiadane certyfikaty 

Międzynarodowego Komitetu 
ds. Oceny Wartości Użytkowej 
Zwierząt (ICAR) oraz Polskiego 

Centrum Akredytacji 
potwierdzają wysoki poziom 

usług zootechnicznych 
i laboratoryjnych.

HODOWCO, PAMIĘTAJ, ŻE... do podejmowania trafnych decyzji hodowlanych 
potrzebujesz rzetelnych informacji na temat swoich zwierząt! Efektywne zarządzanie stadem nie jest 
możliwe bez danych z oceny wartości użytkowej.

proces zbierania danych
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„Spoglądam nieraz po pracy na moje go-
spodarstwo i zastanawiam się gdzie bym 
był gdyby nie ocena wartości użytkowej. 
27 hektarów piasków i 15 krów od których 
zaczynałem przejmując gospodarstwo bez 
wiarygodnych informacji o ich wydajności 
nie pozwoliłaby na taki rozwój. Nie mam 
problemów z rozrodem, a wydajność stada 
sama świadczy o jego poziomie hodowla-
nym. Mogę spać spokojnie. Dobrze, że mój 

syn Radek także to rozumie. Obecnie to 
głównie on analizuje Raporty Wynikowe 
naszego stada.”

Ryszard, Lucyna, Radosław Słupikowscy, 
woj. kujawsko-pomorskie. 
Przeciętna liczba krów w stadzie 141,6; 
przeciętna wydajność 11 236 kg mleka.

„Do wstąpienia pod ocenę skłoniły mnie 
problemy z komórkami somatycznymi. Te-
raz dane z raportów wynikowych oprócz 
do monitorowania stanu komórek soma-
tycznych wykorzystuję do układania lub 
korygowania dawek pokarmowych przy 
współpracy z doradcami żywieniowymi. 
 Patrząc długoterminowo, wyniki z oceny, 
wykorzystywane są do selekcji stada tzn. 
ułatwiają podjęcie decyzji o pozostawieniu 
tej, a nie innej sztuki na remont stada. Do-
kładne informacje o rodowodach zwierząt 
pozwalają na zaplanowanie optymalnych 

kojarzeń, co wraz z prawidłowo zbilanso-
wanym żywieniem owocuje coraz wyższą 
wydajnością, zdrowotnością i długowiecz-
nością zwierząt. 
Informacje uzyskiwane z oceny wartości są 
niezbędne do profesjonalnego zarządzania 
stadem. Pomagają z produkcji mleka uzy-
skać jak najlepszy efekt finansowy.” 

Janusz Gosk, woj. podlaskie. 
Przeciętna liczba krów w stadzie 79,8; 
przeciętna wydajność 7 876 kg mleka.

„Ocena wartości użytkowej bydła w moim 
gospodarstwie to skuteczna pomoc w za-
rządzaniu stadem. Pozwala uniknąć wielu 
błędów żywieniowych i hodowlanych, mo-
nitorować zdrowotność zwierząt, szcze-
gólnie wymion u krów oraz pozwala na 
korzystanie z doboru buhajów odpowied-
nich do kojarzeń poszczególnych krów. Nie 
wyobrażam sobie prowadzenia hodowli 

krów oraz produkcji mleka na wysokim 
poziomie bez narzędzi jakie dziś dostar-
cza nam hodowcom prowadzenie oceny 
wartości użytkowej bydła.”

Maciej Pohl, woj. wielkopolskie.
Przeciętna liczba krów w stadzie 114,0;
przeciętna wydajność 12 310 kg mleka.

zdaniem hodowcy



Informacje 
o Twoim stadzie 

zebrane są
w 10 Raportach

Wynikowych.
To Ty decydujesz, 

które
informacje 

chcesz 
otrzymywać.
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RAPORT STADO
Wyniki stada-sprawozdanie okresowe (RW-1) – raport prezentuje 
informacje zbiorcze dotyczące produkcji mleka w ocenianym stadzie. 
Dokument ten zawiera dane na temat:
•  produkcji mleka, białka i tłuszczu w odniesieniu do ostatniego miesiąca 

oraz narastająco 
• przeciętnych wyników z ostatnich 12 próbnych dojów
• poziomu komórek somatycznych
• przeciętnych wydajności laktacyjnych oraz życiowych
•  składu mleka w odniesieniu do całego stada z podziałem 

na grupy laktacyjne
• zagrożenia stada ketozą

RAPORT PRÓBA
Wyniki próbnych udojów (RW-2) – jest to bardzo szczegółowy raport, 
który zawiera informacje o każdej krowie indywidualnie. Znajdziesz tu 
dane na temat:
• wyników z próbnych dojów (dotyczy ostatnich 12 próbnych dojów)
•  wydajności dobowych oraz składu mleka (tłuszcz, białko, laktoza, sucha 

masa, mocznik, komórki somatyczne oraz stosunek tłuszczu do białka)
• wydajności laktacyjnych
• zdarzeń dotyczących każdej krowy indywidualnie
• zagrożenia poszczególnych zwierząt ketozą

RAPORT ROZRÓD
Analiza cech płodności stada (RW-3) – znajdziesz tutaj informacje o wskaźnikach charakteryzujących 
stan rozrodu w Twoim stadzie, takich jak:
• wiek pierwszego wycielenia
• długość okresu międzywycieleniowego, międzyciążowego, ciąży oraz zasuszenia
• porody
• bilans płodności stada (okres przestoju porodowego oraz okres usługi)
• wyniki unasieniania (średnia liczba unasienień przypadająca na jedna samicę)

Wszystkie dane prezentowane są w odniesieniu do krów i jałówek.



z oceny
RAPORT MŁODZIEŻ
Młode bydło i stan cieląt (RW-4) – raport zawiera informacje o wszystkich jałówkach zarejestrowanych 
w Twoim stadzie. Korzystając z tego raportu otrzymujesz dane dotyczące:
• jałówek przewidywanych do wycielenia
• jałówek wytypowanych do krycia
• cieląt-jałówek, które urodziły się w ostatnich 3 miesiącach
• jałówek przybyłych i ubyłych ze stada pomiędzy ostatnimi próbami
•    wyników unasieniania (średnia liczba unasienień

przypadająca na jedną samicę)

RAPORT ZDARZENIA
Przewidywane zdarzenia w stadzie (RW-6) – głównym przeznaczeniem tego dokumentu jest 
wspomaganie zarządzania rozrodem w stadzie. Na tym raporcie zwierzęta z Twojego stada podzielone 
są na trzy grupy:
• krowy do zasuszenia
• krowy do wycielenia
• krowy do krycia

RAPORT WARTOŚĆ HODOWLANA
Wyniki oceny wartości hodowlanej krów (RW-7) – raport zawiera informacje o wartościach hodowlanych 
krów, dla których wskaźnik ten został oszacowany w trakcie ostatniej (najnowszej) wyceny.

UWAGA! W Polsce ocena wartości hodowlanej dokonywana jest 3 razy w roku.



dane
RAPORT SOMATYKA
Analiza zawartości komórek somatycznych (RW-8) 
– dokument ten będzie pomocny dla stad, w których hodowca boryka się z problemem 
wysokiego poziomu komórek somatycznych. Raport ten polecany jest również tym hodowcom, 
którzy chcą monitorować swoje stada pod kątem LKS. Na potrzeby tego dokumentu zwierzęta 
z Twojego stada dzielone są na trzy kategorie:
• nowe zachorowania
• chronicznie chore
• wyleczone
UWAGA! W przypadku raportu RW-8 to Hodowca decyduje o kolejności drukowania krów 
w obrębie poszczególnych kategorii (wg. numerów rejestracyjnych lub oborowych).

RAPORT RASY-KROWY Wydajności narastające krów wg ras
(wyniki roczne dla poszczególnych krów) (RW-9) 
– raport został stworzony z myślą o hodowcach, którzy oprócz informacji na temat wydajności 
poszczególnych zwierząt pogrupowanych wg ras szukają danych na temat wskaźników 
rozrodu. W raporcie znajdują się dane dotyczące:
• wydajności za ostatnie 12 miesięcy i za bieżący rok kalendarzowy
• liczby dni paszy oraz liczby dni doju
•  sumarycznej wydajności mleka, tłuszczu, białka, suchej masy 

oraz ich procentowej średniej zawartości
• wskaźników rozrodu
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CZY WIESZ, ŻE... istnieje możliwość otrzymywania raportów w formie elektronicznej.
O szczegóły spytaj swojego zootechnika oceny.



Poproś o pomoc swojego zootechnika oceny lub inspektora nadzoru albo 
skorzystaj z elektronicznego poradnika zamieszczonego na naszej stronie 
internetowej www.pfhb.pl

Nie wiesz jak zinterpretować wyniki swojego stada?

z oceny
RAPORT RASY-STADO
Wyniki stada wg ras (wyniki roczne dla poszczególnych ras w stadzie) (RW-10) – w tym 
dokumencie prezentowane są dane na temat wydajności krów za ostatnie 12 miesięcy oraz od 
1 stycznia bieżącego roku. Informacje te przedstawione są sumarycznie dla wszystkich krów 
należących do danej rasy.

RAPORT ŻYWIENIE
Ocena żywienia krów na podstawie wydajności i składu mleka (RW-11) – jest raportem 
niezbędnym do prowadzenia kontroli żywienia stada i monitorowania powszechnie 
występujących chorób metabolicznych. W raporcie można znaleźć informacje pozwalające na:
• szczegółową analizę występowania subklinicznej ketozy w stadzie
• ocenę żywienia w oparciu o stosunek tłuszczu/białka
• ocenę krzywych laktacji
• ocenę żywienia zwierząt w podziale na grupy laktacyjne
• ocenę organizacji i zarządzania stadem

Wyniki prezentowane są w perspektywie całorocznej.

PAMIĘTAJ, ŻE... gruntowana i bieżąca analiza raportów wynikowych stanowi podstawę 
do podejmowania szybkich i trafnych decyzji z zakresu żywienia i zdrowotności zwierząt, 
a w konsekwencji pozwala Ci na wykorzystanie w pełni potencjału Twojego stada.



Zakres usług laboratoriów
Badanie składu mleka, w tym oznaczanie zawartości:
• tłuszczu [g/100g]
• białka [g/100g]
• kazeiny [g/100g]
• laktozy [g/100g]
• suchej masy [g/100g]
• mocznika [mg/l] 
• liczby komórek somatycznych [tys. kom./ml]

Posiadamy cztery nowoczesne laboratoria oceny mleka 
wyposażone w najnowszy, wysokowydajny sprzęt 
CombiFoss FT+.

Dzięki wdrożeniu systemu jakości zapewniamy:
• wiarygodność pomiarów
• bezstronność
• niezależność
• wysoką dokładność urządzeń pomiarowo-badawczych
• przestrzeganie zasad spójności pomiarowej
• wysokie kwalifikacje personelu

jakość i wiarygodność
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CZY WIESZ, ŻE... od kwietnia 2013 roku polscy hodowcy, jako jedni z nielicznych 
w Europie i na świecie, otrzymują informacje odnośnie zagrożenia stada oraz poszczególnych 
zwierząt subkliniczną ketozą.





Świadectwem najwyższej jakości usług świadczonych przez Polską 
Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest międzynarodowy 
Certyfikat Jakości ICAR przyznany w zakresie:
• identyfikacji zwierząt
• rejestracji danych dotyczących oceny wartości użytkowej bydła mlecznego
• przetwarzania danych
• analiz laboratoryjnych

Wysoki poziom jakości badań, wiarygodność 
wyników oraz dobrą praktykę laboratoryjną 
potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum 
Akredytacyjnego (PCA)

Od samego początku istnienia Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka jednym z głównych celów – jako organizacji, której 
powierzono prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego – jest 
dbałość o przestrzeganie najwyższej jakości wykonywanych usług.

AB 470
AB 472
AB 473
AB 822

wynikówjakość i wiarygodność

CZY WIESZ, ŻE... Polskie Centrum Akredytacji jest w Polsce ustawowo jedyną instytucją 
udzielającą akredytacji laboratoriom badawczym, a dzięki członkostwu w europejskiej organizacji 
zrzeszającej krajowe jednostki akredytujące certyfikaty PCA uznawane są w całej Europie.

ICAR czyli Międzynarodowy Komitet ds. Oceny Użytkowości Zwierząt to organizacja o zasięgu 
ogólnoświatowym działająca na rzecz standaryzacji w zakresie identyfikacji, oceny użytkowości oraz 
oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich.



Program 
doboru do 

kojarzeń 
„DoKo”

„DoKo” to autorski projekt 
Federacji umożliwiający 
optymalny dobór 
rozpłodnika do kojarzeń.

CZY WIESZ, ŻE... narastający inbred oraz wolny postęp hodowlany 
to poważny problem w dzisiejszej hodowli zwierząt.
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ZALETY NASZEGO PROGRAMU:
•  automatyczne pobieranie danych o krowach 

i buhajach z systemu SYMLEK
•  optymalizacja doboru na podstawie wartości 

hodowlanych poszczególnych cech
• unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską
•  dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce 

i przez Interbull
•  sygnalizowanie, gdy któraś z cech buhaja 

jest gorsza niż u krowy
•  korekta doboru buhaja ze względu na pokrój krowy

kompleksowa obsługa gospodarstwa



PROGRAMY UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE STADEM

Program 
„Hodowca 
on-line”

DZIĘKI TEJ USŁUDZE ZYSKUJESZ:
• dostęp do informacji o wszystkich zwierzętach 24 h/dobę
• nieograniczony dostęp do danych archiwalnych
• bieżący dostęp do informacji o pokryciach
•  poszerzony zakres informacji udostępnianych 

w Raportach Wynikowych
• bilans genetyczny stada

„Hodowca on-line” to 
witryna internetowa 
stworzona z myślą 
o wszystkich hodowcach, 
którzy chcą na bieżąco 
monitorować i analizować 
informacje o swoim 
stadzie. 
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CZY WIESZ, ŻE... żywienie bydła i produkcja pasz są podstawowym kosztem 
produkcji mleka. Każda obniżka kosztów żywienia, nawet o symboliczny grosz, może przynieść 
satysfakcjonujące efekty ekonomiczne.

Korzystając z usług naszych doradców 
żywieniowych możesz:
• obniżyć koszty żywienia o około 20%
• zwiększyć wydajność mleczną o 10%
• obniżyć wiek I wycielenia 
• skrócić okres międzywycieleniowy
• ograniczyć koszty weterynaryjne
• zwiększyć skuteczność inseminacji
• ograniczyć brakowanie krów w stadzie

Doradztwo 
żywieniowe

Hodowco, zastanawiasz się jak obniżyć koszty żywienia  
przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności mlecznej 
w Twoim stadzie?

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci!





Korzystając 
z doradztwa 

żywieniowego 
obniżasz koszty 

produkcji! 

* dotyczy kosztów produkcji 1 kg mleka

Sprawdź!
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22,8
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oszczędza
sz

0,12 zł/
kg mleka*

żywienie



Analiza
składu pasz 
w Laboratorium 
paszowym

OFERUJEMY BADANIE: 
Pasze objętościowe:
• kiszonka z kukurydzy, trawy, lucerny
• kiszonka roślin motylkowych z trawami
• kiszone ziarno kukurydzy
• siano łąkowe
• TMR na bazie kiszonki z kukurydzy

Nasiona i śruty:
• nasiona zbóż i kukurydzy (w całości lub śruty)
• śruta rzepakowa i sojowa
• nasiona roślin strączkowych i słonecznika
• mieszanki ww. nasion i śrut

żywienie

Zapytaj swojego zootechnika oceny o dalsze szczegóły.
Chcesz wiedzieć więcej?

PAMIĘTAJ... bez badania pasz nie ma możliwości prawidłowego zbilansowania dawki 
pokarmowej. Badanie jakości i wartości pokarmowej pasz umożliwia ułożenie dawki pokarmowej, 
która zaspokaja nie tylko potrzeby bytowe zwierząt ale również produkcyjne.
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KONTAKT

Region Oceny Poznań
ul. Naramowicka 135
61-619 Poznań
tel. 61 827 69 00 / fax 61 820 58 61
poznan@pfhb.pl

Przedstawicielstwo w Kobiernie
ul. Klonowa 9
63-714 Kobierno
tel. 62 725 27 11 
fax 62 725 32 31 
sekretariat.kobierno@poznan.pfhb.pl

Przedstawicielstwo w Zielonej Górze
ul. Kożuchowska 15 A
65-364 Zielona Góra
tel/fax 68 320 23 24
zielonagora@pfhb.pl

Przedstawicielstwo w Katowicach
ul. W. Korfantego 81/111
40-160 Katowice
tel. 32 258 49 69 / fax 32 259 72 85
katowice@pfhb.pl

Przedstawicielstwo we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław
tel. 71 344 44 95 / fax 71 330 69 41
wroclaw@pfhb.pl

Oddział w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
tel. 77 457 23 20 / fax 77 474 28 60
opole@pfhb.pl
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Region Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie
Minikowo 1 B, 89-122 Minikowo

tel. 52 322 94 06 / fax 52 562 42 40
bydgoszcz@pfhb.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Partyzantów 15 A
75-411 Koszalin
tel. 94 343 00 25 / fax 94 343 33 09
koszalin@pfhb.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk
tel/fax 58 302 32 15
gdansk@pfhb.pl

Oddział w Olsztynie z/s w Dorotowie
Dorotowo 398
11-034 Stawiguda
tel. 89 527 76 31 / fax 89 527 77 80
olsztyn@pfhb.pl
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Region Oceny Parzniew
ul. Przyszłości 1

05-804 Pruszków
tel. 22 312 48 00 / fax 22 312 48 32

parzniew@pfhb.pl

Oddział w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym
Jeżewo Stare 30
16-080 Tykocin

tel. 85 741 42 60 / fax 85 741 33 11
bialystok@pfhb.pl

Oddział w Lublinie
ul. Bursaki 6

20-150 Lublin
tel. 81 747 05 06 / fax 81 747 37 26

lublin@pfhb.pl

Oddział w Łodzi z/s w Rzgowie
ul. Rawska 1

95-030 Rzgów
tel. 42 632 15 48 / fax 42 632 91 36

lodz@pfhb.pl

Przedstawicielstwo w Krakowie
ul. Cmentarna 6

32-080 Zabierzów
tel. 12 285 21 15 / fax 12 285 43 47

krakow@pfhb.pl

Przedstawicielstwo w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 6

35-103 Rzeszów
tel/fax 17 854 41 15

rzeszow@pfhb.pl

KONTAKT
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Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22

00-515 Warszawa
tel. 22 502 33 43 / fax 22 502 33 44

pfhb@pfhb.pl
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REGION OCENY PARZNIEW
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków
tel. 22 312 48 00 / fax 22 312 48 32
parzniew@pfhb.pl

REGION OCENY BYDGOSZCZ Z/S W MINIKOWIE
Minikowo 1 B
89-122 Minikowo
tel. 52 322 94 06 / fax 52 562 42 40
bydgoszcz@pfhb.pl

REGION OCENY POZNAŃ
ul. Naramowicka 135

61-619 Poznań
tel. 61 827 69 00 / fax 61 820 58 61

poznan@pfhb.pl

KONTAKT

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22

00-515 Warszawa
tel. 22 502 33 43 / fax 22 502 33 44

pfhb@pfhb.pl
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Chcesz wiedzieć więcej?
Jesteś zainteresowany?

www.pfhb.pl

Skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową

Przyłącz się i TY!

Zaufało nam 
już ponad 
20 tysięcy 
hodowców! 


