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Bydło i produkcja na poziomie

W ostatnim okresie dokonaliśmy bardzo dużego postępu w zakresie technologii przetwórstwa mle-

ka, a ocena użytkowości bydła mlecznego osiągnęła poziom światowy. Jednak nie możemy spo-

czywać na laurach. Rozwijamy narzędzia do zarządzania stadem, ponieważ konkurencja jest bardzo 

duża, tworzy się nowy rynek, musimy być tak mocni, aby sobie na nim poradzić.

Dla hodowców bydła realizujemy nowe projekty, służące do zarządzania stadami i produkcją mle-

ka. Wprowadziliśmy w życie wiele narzędzi związanych z oceną wartości użytkowej, takich jak: oce-

na wskaźników produkcyjnych oraz dodatkowe parametry z mleka jak ketoza czy kazeina, badanie 

cielności krów z mleka, indywidualne doradztwo zootechniczne i opiekę nad stadem; specjalistycz-

ne doradztwo żywieniowe i ekonomiczne; analizy pasz po preferencyjnej cenie, wsparcie zarzą-

dzania stadem poprzez dostęp do programów analitycznych SOL, DoKo, COLUMB.

Poza oceną istnieje technologia genomowa. Precyzyjny dobór par rodzicielskich i selekcja hodowlana stwarzają obec-

nie bardzo duże możliwości zaprogramowania krów, które będą w przyszłości utrzymywane w stadzie. Konsekwentne 

postępowanie, zgodnie z wytyczonym celem hodowlanym umożliwia wyhodowanie ekonomicznych krów, od których 

hodowcy będą uzyskiwali zdrowy produkt i zgodny z oczekiwaniami konsumenta. Dzięki prowadzonej przez dziesięcio-

lecia pracy hodowlanej dzisiejsze bydło, to wysokowydajne zwierzęta o wyspecjalizowanej użytkowości.

Współczesne techniki hodowlane skracają czas realizacji marzeń o ekonomicznej krowie. Dzięki selekcji genomowej na-

stąpiło znaczne przyspieszenie postępu hodowanego, dla cech produkcyjnych dwukrotnie, a dla cech funkcjonalnych 

3-4-krotnie. Nastąpiło jednocześnie skrócenie odstępu międzypokoleniowego, ponieważ buhaje nie czekają już kil-

ku lat na wycenę wartości hodowlanej. Teraz 12-13 miesięczne samce można stosować do inseminacji, ponieważ zna-

my ich genomową wartość hodowlaną. Efektem selekcji genomowej jest także zwiększenie dokładności oceny samic 

i ich znaczenia w postępie hodowlanym. Teraz znamy wartość hodowlaną młodych buhajów i młodych jałówek.

Polska ma olbrzymi potencjał w produkcji mleka, co wynika m.in. z dogodnego klimatu i możliwości rozwoju gospo-

darstw rolnych. Jednakże europejski rynek jest nasycony produktami mlecznymi, a konkurencja o miejsce na półce skle-

powej jest bardzo duża. Dlatego ważne jest, aby na rynek trafiały atrakcyjne dla konsumentów produkty mleczarskie. 

Jestem dumny z tego, że te produkty można uzyskać korzystając z oceny wartości użytkowej bydła mlecznego oraz na-

rzędzi hodowlanych dostarczanych hodowcom przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nie da się 

ukryć, że ocena jest gwarantem wysokiej wydajności krów i jakości produktów mleczarskich. Dobrze o tym wiedzą ho-

dowcy, których samice są pod oceną wartości użytkowej.

Jak co roku, oddajemy w Wasze ręce oczekiwane przez Was wydawnictwo zatytułowane „Ocena i hodowla bydła mlecz-

nego – dane za rok 2018”. Zbiór informacji, jakie w nim prezentujemy pozwala nam wszystkim być dumnymi z rozwoju ho-

dowli i chowu bydła w naszym kraju. Gratuluję producentom osiągniętych wyników i życzę satysfakcjonujących cen mleka.

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Leszek Hądzlik
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