W YNIKI OCENY WARTOŚCI UŻY TKOWE J KRÓW MLECZNYCH

OCENA MIĘSNA 2017
O ZASADACH OCENY MIĘSNEJ – W KILKU KROKACH
Ten typ oceny dotyczy wszystkich zwierząt w stadzie, które muszą być użytkowane wyłącznie w kierunku mięsnym, przy zaprzestaniu produkcji mleka. Krowy w udziale rasowym powinny mieć co najmniej
50% udziału rasy simentalskiej lub co najmniej 50% udziału rasy polskiej czerwonej (w tym dopuszcza się nieograniczony udział europejskich ras czerwonych z wykluczeniem rasy Norweskiej Czerwonej i Szwedzkiej Czerwonej). Ocena wartości użytkowej prowadzona jest metodą „C”, gdzie czynności
szczegółowo określone w metodyce wykonują wspólnie hodowca i uprawniony przedstawiciel naszej organizacji. Korzystając z tego typu usługi, hodowca otrzymuje kompleksowe dane dotyczące
użytkowości rozpłodowej, oceny stopnia umięśnienia oraz tempa przyrostu masy ciała. Wyniki oceny
wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mięsa docelowo rejestrowane są w systemie teleinformatycznym SYMLEK, udostępniane Hodowcy w postaci dokumentacji hodowlanej, a także publikowane w wydawnictwach krajowych i regionalnych PFHBiPM oraz umieszczane na stronie internetowej.

RASA SIMENTALSKA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka, którzy dostosowują profil hodowli i produkcji do lokalnych warunków i możliwości
rynkowych, PFHBiPM w końcu 2015 roku rozpoczęła świadczenie usługi oceny wartości użytkowej bydła w kierunku cech produkcji mięsa. W pierwszym okresie była to usługa skierowana do hodowców
bydła simentalskiego, gdyż wnioskował o taką możliwość Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego. Rzeczywistość pokazała, że ta usługa nie spotkała się jednak z masowym zainteresowaniem
hodowców. Według obecnych danych z usługi oceny wartości użytkowej bydła typu mlecznego i
mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa korzysta 5 stad posiadających łącznie 48 krów rasy simentalskiej oraz 24 jałówki rasy simentalskiej wskazujących na potencjał rozwojowy wspomnianych stad bydła simentalskiego w kierunku produkcji mięsa.

RASA POLSKA CZERWONA
Począwszy od początku 2017 roku w odpowiedzi na wnioski napływające ze strony hodowców i miłośników rodzimego bydła rasy polskiej czerwonej PFHBiPM rozszerzyła na te stada możliwość skorzystania z usługi oceny wartości użytkowej bydła typu mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie
cech produkcji mięsa. W odróżnieniu od rasy simentalskiej, krowy rasy polskiej czerwonej obejmujemy oceną mięsną w zdecydowanie większym procencie. Na dzień dzisiejszy z usługi oceny mięsnej w
rasie polskiej czerwonej korzysta 30 stad należących do 40 właścicieli. We wspomnianych 30 stadach
utrzymywanych było łącznie 479 krów oraz 353 jałowice. Zainteresowanie hodowców i miłośników
rasy polskiej czerwonej nową formą usługi oceny wartości użytkowej w kierunku cech produkcji mięsa wytycza kierunek w jakim prawdopodobnie będzie się rozwijała oferta PFHBiPM.
Łącznie z oferty oceny wartości użytkowej w kierunku cech produkcji mięsa korzysta 35 stad należących do 45 właścicieli posiadających 527 krów oraz 377 jałowic.
Mając na uwadze rozwój tej oceny zakładamy szerszą publikację zgromadzonych danych w podsumowaniach rocznych za rok 2018.
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