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Dawno minęły czasy, kiedy kilka prostych czynności w produkcji mleka, takich jak wydojenie 
krów, wypędzenie na pastwisko, pokrycie przypadkowym buhajem przynosiło efekt zaspakajający 
zarówno producenta, jak i konsumenta produktu jakim jest mleko. Wzrastająca świadomość, chęć 
dorównania poziomu życia do tego, jaki objawił się w mediach, wraz z łatwością dostępu do nich, 
a także wzrastające wymagania co do surowca podmiotów nabywających mleko zmusiło producenta 
do szukania dróg poprawienia jakości, powiększenia i generalnie zwiększenia opłacalności produkcji. 
Powstanie ogromnych spółdzielni mleczarskich w latach dziewięćdziesiątych spowodowało duże za-
potrzebowanie na surowiec jakim było mleko.

 Produkcja mleka stała się jedną z najbardziej opłacalnych gałęzi rolnictwa. Boom ten spowodo-
wał też powstanie bardzo dużych obór nastawionych na bardzo wysoką produkcję mleka. Od tego 
momentu można zauważyć niepokojący producentów i hodowców trend. Ceny surowca, w zasadzie 
nie zwiększyły się, natomiast wzrosły i to w znacznym stopniu ceny środków do produkcji. Stan ten 
zmusza do szukania obszarów, gdzie można utrzymać  jakąkolwiek opłacalność i utrzymanie się na 
rynku produkcji mleka. 

Od początku bazą do racjonalnej produkcji mleka była ocena wartości użytkowej bydła. Infor-
macje, które producent otrzymywał z próbnych udojów były podstawą do racjonalnego żywienia, 
leczenia, czy też eliminowania krów obniżających jakość mleka (komórki somatyczne, skład mle-
ka). Część producentów, których od tej chwili możemy nazywać hodowcami, zaczęła też zwracać 
uwagę na odpowiedni dobór buhajów, na pokrój zwierząt. Szczególnie ważne okazało się to w mo-
mencie, gdy zbliżyli się maksymalnie do wykorzystania środowiska, czyli dobrostanu i żywienia 
zwierząt. Pozostała im praca nad genetyczną stroną hodowli. 

Rolą podmiotu, który prowadzi hodowlę i ocenę wydajności użytkowej bydła, czyli Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jest dostarczenie źródeł i narzędzi, które umoż-
liwiają zarówno producentom, jak i hodowcom osiągnięcie jak najlepszego efektu ekonomicznego 
produkcji mleka.

Publikacja ta ma celu przedstawienie zarówno źródeł wiedzy o zwierzętach i stadzie, jak i  narzę-
dzi, które powstały ogromnym nakładem pracy pracowników PFHBiPM i pozwalają na pracę w  sta-
dach, pozwalającą na podniesienie komfortu ekonomicznego hodowców i producentów mleka.

Dokumenty źródłowe, które zostaną omówione, to raporty wynikowe oceny wydajności użytko-
wej bydła (OWUB), które dają obraz wykorzystania zarówno czynników środowiskowych (żywie-
nie, zdrowotność) i są źródłem do podejmowania decyzji żywieniowych i selekcyjnych oraz raporty 
wynikowe Działu Hodowli: raport wynikowy Indeksy (RW Indeksy) i raporty oceny typu i budowy 
(raporty OTiB), które są podstawą do prac selekcyjnych.

Narzędzia, które zostaną omówione to program do kojarzeń DoKo z wykorzystaniem oceny typu 
i budowy pierwiastek oraz genomiką, która jest obecnie jedną z najnowocześniejszych metod wyko-
rzystywanych w selekcji zwierząt. Ukazane zostaną powiązania tych narzędzi z  indeksem Produkcja 
i Funkcjonalność (PF) oraz indeksem ekonomicznym (IE).

Raporty wynikowe Oceny Wartości Użytkowej Bydła - „kopalnia wiedzy”  
o Twoim stadzie

Efektem przeprowadzonych próbnych udojów są wyniki, które zebrane są w raportach wyniko-
wych (RW). Są one kopalnią wiedzy na temat stada i poszczególnych krów. Analiza wyników prze-
kazywanych w postaci raportów wynikowych umożliwia nowoczesne i profesjonalne zarządzanie 
stadem w zakresie planowania i kontroli żywienia krów, planowania kojarzeń, brakowania i remontu 
stada, poprawy ilości i jakości produkowanego mleka, obniżania kosztów produkcji mleka i poprawy 
ekonomicznej efektywności stada. 

Interpretacja zawartych w raportach danych pozwala na analizę przyczyn problemów występują-
cych w stadzie, znalezienie słabych punktów oraz skuteczne ich wyeliminowanie. Raporty wynikowe 
dostarczane są hodowcom w formie papierowej, jak też elektronicznej. Obecnie Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka  generuje 11 raportów wynikowych:
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RW-1  Stado
RW-2  Próba
RW-3  Rozród
RW-4  Młodzież
RW-5  Wyniki próbnego udoju (uboższa wersja RW-2)
RW-6  Zdarzenia
RW-7  Wartość Hodowlana
RW-8  Somatyka
Rw-9  Rasy-Krowy
RW-10 Rasy-Stado
RW-11 Żywienie.
Jest to konkretna dawka wiedzy o stadzie i poszczególnych użytkowanych w nim zwierzę-

tach. Optymalny i użyteczny instrument w codziennej pracy ze zwierzętami i pomoc w zarzą-
dzaniu stadem bydła mlecznego. Obecnie raporty wynikowe stają się nie tylko prostą informa-
cją, ale jak pokazują zmienione raporty RW-1 RW-2, jest to źródło wiedzy z przeprowadzoną 
analizą wyników. 

Wiedzę na temat korzystania z raportów wynikowych warto poszerzać szukając informacji 
o nich na stronie internetowej www.pfhb.pl, sięgając do czasopisma Hodowla i Chów Bydła 
oraz do podręcznika wydanego przez Polską Federacje Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
„Raporty wynikowe z oceny wartości użytkowej ich wykorzystanie w zarządzaniu stadem bydła 
mlecznego” (Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Słoniewskiego).
Prezentując tylko dwa pierwsze raporty wynikowe RW-1 Stado i RW-2 Próba, pokazujemy jak 
szeroką gamę informacji i analiz hodowca otrzymuje w pakiecie prowadząc ocenę wydajności  
użytkowej bydła i jak je może wykorzystać do pracy w swoim stadzie.

Raport wynikowy RW-1 Stado

Tabela nr 1
Raport wynikowy RW-1 Stado - strona pierwsza
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Tabela nr 1 jest to pierwsza strona raportu wynikowego RW-1 Stado. Dla tych hodowców, któ-
rzy znają starszą wersję tego raportu widoczna jest zmiana w ilości informacji, a przede wszystkim 
graficzna zmiana, która czyni ten raport narzędziem analitycznym. Pojawiające się trójkąty mają 
zwrócić uwagę hodowcy na przypadki, gdy w aktualnym próbnym udoju dana wartość uległa 
istotnej zmianie w porównaniu z poprzednim próbnym udojem. Pojawiające się kolory w komór-
kach raportu to wizualna ocena wartości liczbowej, która jest prezentowana w danej komórce. 
Stosuje się ją dla tych cech, dla których istnieją ogólnie przyjęte normy (np. poziom mocznika). 

Już na samym początku raportu spotykamy się z nowymi tabelami, których nie było w starym 
raporcie. „Produkcja mleka i brakowanie krów” informuje jak duże jest stado i czy jego wielkość 
się zmienia, ile wynosi dzienna produkcja, jak intensywnie pracują krowy w naszym stadzie 
i czy ta produkcja nie jest osiągana kosztem zdrowia zwierząt. Druga tabela w tym raporcie 
”Stany zwierząt” pozwala na konfrontację stanów w oborze ze stanami w systemie informatycz-
nym oraz informuje, ile spośród utrzymywanych samic jest zwierzętami hodowlanymi, tzn. jest 
wpisanych do ksiąg hodowlanych. Różnicę stanowią samice, które należą do ras, dla których nie 
prowadzi się ksiąg hodowlanych, albo są mieszańcami międzyrasowymi, lub ich pochodzenie jest 
nieznane. Oczywiście utrzymywanie takich zwierząt nie jest to zabronione, ale bardzo ograni-
cza możliwości pracy hodowlanej w stadzie (chociażby kojarzenia).

Ponadto, zupełna nowość. Pojawiają się w tym raporcie takie pozycje, jak „szacowane straty 
mleka w całym stadzie” z powodu mastitis i z powodu wydłużonych laktacji.

Nowością jest także druga strona raportu wynikowego RW-1 Stado (Tabela nr 2). Pojawiają 
się na niej głównie wykresy obrazujące zmiany sytuacji w stadzie na przestrzeni ostatnich sześciu 
miesięcy kalendarzowych oraz słowne komentarze do nich. Można tu dowiedzieć się, że należy 
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się do czołówki w kraju w wydajności mleka, tłuszczu, czy też białka, ale można tu też dowiedzieć 
się, jakie występują w stadzie problemy i gdzie szukać o nich szerszej informacji.

Warto zwrócić uwagę na wykres indeks ekonomiczny użytych buhajów (rasa HO/RW). 
Opisuje on wartość hodowlaną buhajów wyrażoną indeksem ekonomicznym (IE), które zo-
stały użyte do inseminacji krów i jałówek w stadzie oraz konfrontuje ze średnią wartością bu-
hajów użytych do inseminacji w Polsce. Podana jest również ilość zabiegów inseminacyjnych 
zarejestrowanych w systemie „Symlek”. Ta informacja pomaga sprawdzić, czy wszystkie za-
biegi inseminacyjne w stadzie są rejestrowane. Rzetelność w rejestrowaniu wszystkich pokryć 
ma wpływ na wielkość podindeksu płodnościowego, który stanowi 10% indeksu Produkcja 
i Funkcjonalność (PF). Im dokładniejsze informacje dostarczy hodowca, tym dokładniejsze 
otrzyma w formie indeksu o stosowanych buhajach. Wykres ten informuje o najważniejszym 
elemencie pracy hodowlanej, jakim jest wybór buhajów na ojców następnego pokolenia krów. 
Opisuje przyszłość stada.

Tabela nr 2 
Raport Wynikowy RW-1 Stado- druga strona
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Raport wynikowy RW-2 Próba

Tabela nr 3
Raport wynikowy RW-2 Próba
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W RW-2 Próba (tabela nr 3) prezentowane są wartości zarejestrowane, zmierzone lub obli-
czone indywidualnie dla każdej ocenianej krowy. Pojawiają się w tym raporcie także kolory, które 
sygnalizują, czy wartości z poszczególnych komórek mieszczą się w normie, czy też nie. Wartości 
dobre zaznaczone są kolorem zielonym, akceptowalne, ale wymagające uwagi – kolorem żółtym; 
niepożądane - kolorem czerwonym. Nie musimy odszukiwać wartości referencyjnych, raport sam 
sugeruje, gdzie plasują się wyniki danej krowy. Pojawiają się także czerwone i zielone trójkąciki, 
skierowane w dół lub w górę. Zwracają one uwagę na fakt, że wartość danej cechy uległa istot-
nej zmianie, zarówno w kierunku pożądanym, jak i niepożądanym. Oprócz graficznych znaków 
pojawiają się także proste komunikaty słowne, które wprost informują o problemach, z którymi 
zderzyły się nasze krowy. Komunikaty te nazywamy alarmami. Oprócz alarmów pojawiają się zu-
pełnie nowe informacje, takie jak ilość dni po wycieleniu, informacja o genotypowaniu zwierzęcia, 
w kolumnie rozród wszystkie informacje dotyczące rozrodu krowy, a nawet słowne komunikaty, 
które mają zwrócić uwagę na potencjalne problemy. Oczywiście pod każdym raportem dostęp-
na jest legenda, gdzie możemy znaleźć objaśnienia wszystkich pojawiających się w nim skrótów 
i symboli.

Raporty Wynikowe Indeksy (RW Indeksy) i Raporty Wynikowe Oceny 
Typu i Budowy (RW OTiB) - źródło decyzji selekcyjnych

Raporty Wynikowe Indeksy (RW Indeksy)

Pomimo, że do tej pory Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wydawała 
jedenaście różnych Raportów Wynikowych (RW), to tylko jeden RW-7 był klasycznym raportem 
przedstawiającym wartości hodowlane dotyczącym krów. Przedstawione były w nim tylko warto-
ści indeksy, podindeksy, oraz wartości hodowlane.

Tabela nr 4
Raport wynikowy RW-7
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Od momentu kiedy utworzono Indeks Ekonomiczny (IE) Dział Hodowli Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka stanął przed zadaniem stworzenia nowego raportu wy-
nikowego, który uwzględniałby ten nowy element selekcyjny, jak i w bardziej analityczny sposób 
przedstawiałby obraz stada, pozwalający na podejmowanie decyzji hodowlanych przez hodow-
ców. Uszeregowanie zwierząt, zarówno krów jak i jałowic, według Indeksu Ekonomicznego, czy 
też według indeksu hodowlanego Produkcja i Funkcjonalność (PF) oraz  podpowiedzi w postaci 
pokolorowanych w prosty sposób pozycji z wartościami daje źródło wiedzy i praktycznie narzę-
dzie selekcyjne. Możliwość genomowania jałówek pozwala na podniesienie powtarzalności wyli-
czonych indeksów do ok 70 %. A to już daje narzędzie, które z dużym zaufaniem możemy zasto-
sować do wyboru zwierząt na remont stada.

Nowy Raport Wynikowy Indeksy jest prototypem. Jest wykazem przedstawiającym wartości 
indeksów selekcyjnych zwierząt rasy PHF, odmian HO i RW. Jest podzielony na części zawierają-
ce „Wyniki oceny wartości hodowlanej” oraz „Indeksy rodowodowe do wstępnej selekcji samic”. 
W każdej z tabel  wiersze posortowane są według numerów kolczyka.

W kolumnach z indeksami i podindeksami pokolorowano po 20% zwierząt o najwyższych 
(zielony kolor) i najniższych wartościach (czerwony kolor), odrębnie dla każdej części wykazu. 
W celu wskazania tych zwierząt utworzono ranking dla stada w oparciu o następujące kryteria 
sortowania: wartość indeksu/podindeksu (malejąco), dokładność (malejąco, jedynie dla IE), data 
urodzenia (rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco). Podano także księgę, do której wpisane jest 
zwierzę, inbred oraz kompletność rodowodu. 

Wartości w tabeli podsumowującej obliczone są w odniesieniu do odpowiednich kolumn. 
Dla każdej kolumny zamieszczono także: wskaźnik kompletność ocen (kplO), który pozwala oce-
nić jakiej części samic PHF ze stada dotyczą podane wartości. Wskaźnik kompletność ocen ozna-
cza stosunek liczby krów/jałówek z wartościami w danej kolumnie tabeli wyników oceny wartości 
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hodowlanej do wszystkich żyjących krów/jałówek rasy PHF w stadzie. Najlepsze 20% ≥ czyli mi-
nimalną wartość spośród zaznaczonych na zielono komórek, wartość hodowlana 20% najlepszych 
zwierząt w stadzie jest nie niższa niż podana liczba. Najsłabsze 20% ≤ czyli maksymalną wartość 
spośród zaznaczonych na czerwono komórek, wartość hodowlana 20% najgorszych krów w sta-
dzie nie przekracza podanej liczby.

Tabela nr 5
Raport Wynikowy RW Indeksy-prototyp
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Raporty Wynikowe Oceny Typu i Budowy (RW OTiB)

Tabela nr 6

Niedocenianym źródłem informacji wydają się obecnie Raporty Wynikowe z Oceny Typu 
i Budowy (RW OTiB). Po każdym opisie pierwiastek w oborze przez klasyfikatora, można wy-
generować z systemu informatycznego „Symlek” (Tabela nr 6) raporty z opisu, gdzie zebrane są 
oceny wszystkich cech poszczególnych pierwiastek, oceny ogólne, zestawienia procentowe ocen, 
rozkład wartości cech  w stosunku do wartości optymalnych poszczególnych cech i wiele innych 
statystycznych danych np. trendy. Jest ich obecnie siedem.
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Tabela nr 7
Raport wynikowy RW OTiB-1

Raport Wynikowy RW OTiB-1 (Tabela nr 7) jest raportem, w którym zawarte jest zestawienie 
ocen cech szczegółowych i ocen ogólnych wszystkich ocenianych krów w danym dniu i oborze. 
Jest ważnym raportem, szczególnie w tych oborach, gdzie hodowcy zrezygnowali z posiadania kart 
jałówki-krowy. W kartach jałówki-krowy klasyfikator po wizycie wpisywał ocenę ogólną i ocenę za 
wymię. Był to przynajmniej sygnał, że dana krowa została opisana i w jakim przedziale ocen znalazła 
się po opisie. Ten raport daje pełny obraz sytuacji w oborze pod względem pokroju.
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Tabela nr 8
Raport Wynikowy RW OTiB-2 

Tabela nr 8 przedstawia Raport Wynikowy RW OTiB-2. Jest to w pełni raport analityczny. Mo-
żemy tu prześledzić słabe i dobre strony naszego stada. Sygnalizowane są cechy, które powinny być 
korygowane poprzez odpowiednie kojarzenia z buhajami w naszej oborze. Wartości sygnalizowane 
wykrzyknikiem wykraczają poza optymalne wartości cech dla krów. Na te cechy hodowca powinien 
zwrócić szczególną uwagę dobierając buhaje do krycia w swoim stadzie. 
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Tabela nr 9
Raport Wynikowy RW OTiB-3

Następnym typowo analitycznym raportem jest Raport Wynikowy RW OTiB-3 (Tabela nr 9). 
Jest to raport, który analizuje cechy opisanych krów. Pokazuje, jakie cechy szczegółowe mieszczą się 
w optymalnych wartościach, a które są do poprawy. Jest to bardzo pomocne narzędzie w doborze 
buhajów, jeśli oczywiście nie stosuje się programu do kojarzeń DoKo. 



15

Tabela nr 10
Raport Wynikowy RW OTiB-4

Raport Wynikowy RW OTIB-4 (Tabela nr 10) analizuje zmiany ocen typu i budowy pierwiastek 
w stadzie przez kolejne wizyty klasyfikatora w stadzie. W założeniu powinien ukazywać w jakim kie-
runku idzie praca nad doskonaleniem pokroju.



Tabela nr 11
Raport Wynikowy RW OTiB-5

Raport Wynikowy RW OTiB-5 (tabela nr 11) analogicznie do poprzedniego uwzględnia krowy 
starsze, drugie i dalsze laktacje.
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Tabela nr 12
Raport Wynikowy RW OTiB-6
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Tabela nr 13
Raport Wynikowy RW OTiB-7
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Tabela nr 12 i Tabela nr 13 przedstawiają ostatnie dwa Raporty Wynikowe RW OTiB-6 i RW 
OTiB-7. Raporty te ukazują obraz stada w kategorii pierwiastek i kategorii krów starszych na tle 
populacji całego kraju.

Przedstawione tu raporty to tylko część źródeł, z których możemy korzystać chcąc racjonalnie 
prowadzić  hodowlę. Szeroka oferta informacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, które możemy znaleźć  na stronach www.pfhb.pl i www.cgen.pl oraz w aplikacji SOL, czy też 
zamówić w pakiecie z prowadzoną oceną i pracami hodowlanymi pozwala hodowcom i współpracu-
jącymi z nimi doradcom w pełni korzystać z narzędzi hodowlanych, takich jak DoKo i genomika. 

Ocena typu i budowy krów mlecznych - powody dla których powinieneś 
klasyfikować swoje stado

Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania war-
tości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów 
mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do ko-
jarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjo-
nalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania 
krowy mlecznej.

Cechy pokrojowe stanowią grupę cech, które obok cech produkcyjnych, uwzględnione są w kra-
jowym i międzynarodowym systemie oceny wartości hodowlanej bydła. Podstawę szacowania war-
tości hodowlanej pod względem cech pokrojowych krów i buhajów-ojców stanowią fenotypowe 
oceny typu i budowy krów pierwiastek. W Polsce w indeksie Produkcja i Funkcjonalność (PF), który 
jest głównym narzędziem w selekcji buhajów i krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, uwzględ-
nia się podindeks pokrojowy z wagą 25%.

Ocena typu i budowy dostarcza  również ważnego narzędzia przydatnego do zarządzania sta-
dem, pomagającego hodowcom w uzyskaniu postępu hodowlanego. Umożliwia m.in. optymalizację 
doboru buhajów do kojarzeń w stadzie z uwzględnieniem wartości hodowlanych lub fenotypowych 
w zakresie cech pokrojowych.

Wydział Oceny Typu i Budowy Bydła Mlecznego PFHBiPM zajmuje się:
•	 wykonywaniem	oceny	typu	i	budowy	krów	pierwiastek,
•	 opracowaniem	i	modyfikacją	metodyki	/regulaminu/	oceny	typu	i	budowy	bydła	ras	mlecznych	

z uwzględnieniem systemu informatycznego,
•	 prowadzeniem	specjalistycznych	szkoleń,
•	 wykonywaniem	 oceny	 typu	 i	 budowy	 krów	 ras	mlecznych	 na	 życzenie	 hodowcy	 lub	 innego	 

podmiotu.
Podstawowym zadaniem wydziału jest prowadzanie fenotypowej oceny typu i budowy krów 

pierwiastek ras mlecznych. Zadanie to jest realizowane przez klasyfikatorów wchodzących w skład 
Wydziału Oceny Typu i Budowy. Cechy pokrojowe wchodzą w skład grupy cech funkcjonalnych,  
które obok cech produkcyjnych uwzględnione są w krajowym i międzynarodowym systemie oce-
ny wartości hodowlanej bydła. Podstawę szacowania wartości hodowlanej pod względem cech 
pokrojowych krów i buhajów-ojców stanowią fenotypowe oceny typu i budowy krów pierwiastek. 
Wprowadzenie genomowej oceny wartości hodowlanej w naszym kraju w 2014 r. spowodowało,  że 
obecnie nie ma już kategorii buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej określanych jako buhaje testowe. 
W ich miejsce pojawiły się młode buhaje z wartością hodowlaną oszacowaną na podstawie danych 
uzyskanych w drodze genotypowania. Praktyka oceny bydła w ostatnich latach wskazuje, że era 
genomiki w krajach o najlepiej rozwiniętej hodowli bydła mlecznego, tylko w niewielkim stopniu 
wpłynęła na wagę przywiązywaną do oceny pokroju. Udział podindeksów pokroju w tych krajach 
w ogólnych indeksach selekcyjnych waha się na ogół od 20% do 30%. W Polsce w indeksie PF, który 
jest głównym narzędziem w selekcji buhajów i krów od końca 2013 roku uwzględnia się podindeks 
pokrojowy z wagą 25%. Objęcie cech pokroju oceną genomową, podobnie jak w przypadku innych 
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cech, wymaga utrzymania populacji referencyjnej. Na jej podstawie tworzy się równania predykcji 
pozwalające na „przetłumaczenie” wyników genotypowania młodych zwierząt na przewidywaną ich 
wartość hodowlaną lub ich potomstwa. Stały dopływ do populacji referencyjnej buhajów z kon-
wencjonalną oceną pokroju pozwala na utrzymanie reprezentatywności populacji referencyjnej i jej 
połączeń genetycznych z populacją masową. Ocena cech pokroju pozostaje więc nadal ważnym 
narzędziem genetycznego doskonalenia bydła mlecznego, wspierającym przede wszystkim poprawę 
długowieczności i zdrowotności naszych krów. W trakcie realizacji programu hodowlanego, wyniki 
oceny typu i budowy krów mlecznych wykorzystywane są na etapach: 
•	 wyboru	krów	na	matki	buhajów,
•	 planowania	kojarzeń	i	prowadzenia	selekcji	w	stadach	hodowlanych,
•	 oceny	bydła	na	wystawach	hodowlanych.

Ocenę przeprowadza się:
•	 u	krów	pierwiastek	w	okresie	między	15	a	300	dniem	po	wycieleniu,
•	 u	krów	w	dalszych	laktacjach	w	czasie	trwania	laktacji	od	15	dnia	po	wycieleniu.

Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy 
liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).

I. Liniowa ocena cech

Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących 
krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy 
zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy, a nie jej 
celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub 
mierzona i podawana w centymetrach.

Rysunek 1. Budowa kośćca krowy mlecznej.
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Wyróżniamy następujące cechy liniowe:

1. Wysokość w krzyżu

Wysokość krowy od podłoża do punktu kręgosłupa na 
wysokości guzów biodrowych. Mierzona jest laską zoome-
tryczną, wynik podaje się w cm. Wysokość krowy jest za-
leżna od wieku krowy. Krowy pierwiastki z reguły sięgają 
wysokość 140-148 cm. Krowy starsze są wyższe, nawet po-
nad 150 cm.

2. Głębokość tułowia

Ocena odległości pomiędzy linią grzbietu, a spodem tułowia na wysokości ostatniego żebra 
(w najgłębszym miejscu). Na rysunku 3 przedstawiono 3 wybrane głębokości tułowia. Pierwsze 
zdjęcie przedstawia najpłytsze zwierzę punktowane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia głę-
bokość tułowia pośrednią punktowaną w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia głębokie 
tułowie oceniane od 7 do 9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 6, 7, 8.

3. Szerokość klatki piersiowej

Ocena szerokości klatki piersiowej pomiędzy stawami łokciowymi. Cecha bardzo ważna 
świadcząca o mleczności krowy, im szersza klatka piersiowa tym bardziej krowa powinna być 
wydajna. Najlepiej jest określać tę cechę z przodu zwierzęcia. Najlepiej prezentuje się ta cecha 
na wystawach hodowlanych, gdzie sędzia ogląda zwierzęta z przodu. Na rysunku 4 przedsta-
wiono 3 wybrane szerokości klatki piersiowej. Pierwsze zdjęcie przedstawia wąską klatkę pier-

Rysunek 2. Wysokość w krzyżu.

Rysunek 3. Głębokość tułowia.

Rysunek 4. Szerokość klatki piersiowej.
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siową punktowaną od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednią klatkę piersiową punkto-
waną w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia szeroką klatkę piersiową ocenianą od 7 do 
9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

4. Ustawienie zadu

Ocena nachylenia linii łączącej wierzchołki guzów biodrowego i kulszowego w stosunku do 
poziomu. Na rysunku 5 przedstawiono 3 wybrane ustawienia zada. Pierwsze zdjęcie przedsta-
wia uniesiony zad punktowany od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie ustawienie 
zadu, punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia spadzisty zad oceniany od 7 
do 9. Pożądany zad to 5, czyli pośredni. Krowa z takim zadem ma prawidłowo ustawione guzy 
biodrowe względem kulszowych. Bardzo niepożądany jest zad uniesiony, ponieważ krowa z ta-
kim zadem jest podatna na zaleganie moczu i kału przy odbycie i sromie, a zarazem takie krowy 
jest bardzo ciężko zacielić. Zad pochyły również nie jest pożądany, gdyż taka budowa kośćca nie 
służy długo przy użytkowości.

5. Szerokość zadu

Ocena odległości pomiędzy guzami kulszowymi w środkowych ich punktach. Cecha ta ma duże 
znaczenie przy wycieleniach. Krowy z szerokim  zadem mają lżejsze porody i odbywające się bez 
większego problemu. Sztuki z wąskim zadem mają ciężejsze porody, często potrzebują pomocy 
człowieka gdzie później występują komplikacje porodowe. Na rysunku 6 przedstawiono 3 wybrane 
szerokości zadu. Pierwsze zdjęcie przedstawia zad wąski punktowany od 1 do 3. Zdjęcie drugie 
przedstawia zad pośredni punktowany w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia zad szeroki 
oceniany od 7 do 9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

Rysunek 5. Ustawienie zadu.

Rysunek 6. Szerokość zadu.
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6. Postawa tylnych nóg - widok z boku

Ocena kąta stawu skokowego (pomiędzy podudziem a śródstopiem). Ekstremum tej cechy 
to pośrednia postawy nóg tylnych. Najbardziej niepożądana jest podsiebna, taka cecha oznacza 
krótkie użytkowanie krowy w danej oborze, szczególnie nie zdaje egzaminu w oborach wolnosta-
nowiskowych na podłożu rusztowym. Nie daje możliwości swobodnego poruszania się po twardej 
nawierzchni i utrudnia funkcjonowanie. Na rysunku 7 przedstawiono 3 wybrane postawy tylnych 
nóg widocznych z boku. Pierwsze zdjęcie przedstawia postawę tylnych nóg pionową punktowaną 
od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednią postawę tylnych nóg punktowaną w skali od 4 
do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia podsiebną postawę tylnych nóg ocenianą od 7 do 9 punktów. 
Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 4, 5, 6.

7. Postawa nóg tylnych - widok z tyłu

Ocena kierunku ustawienia racic nóg tylnych patrząc z tyłu. Kolejna cecha, która mówi o po-
ruszaniu się w oborze. Na rysunku 8 przedstawiono 3 wybrane postawy tylnych nóg widocznych z 
tyłu. Pierwsze zdjęcie przedstawia postawę tylnych nóg iksowatą punktowaną od 1 do 3. Zdjęcie 
drugie przedstawia pośrednią postawę tylnych nóg punktowaną w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie 
przedstawia równoległą postawę tylnych nóg ocenianą od 7 do 9 punktów. Najbardziej pożąda-
ną oceną jest ocena 7,8,9. Pożądaną cechą jest postawa nóg równoległa świadcząca o mocnych, 
dobrych nogach. Iksowata postawa oznacza krótką użytkowość, nie zdaje egzaminu na halach 
udojowych, gdzie podłączanie kubków udojowych odbywa się z tyłu krowy. Podłączenie do doju 
sprawia ogromny problem i jest niewygodne w obsłudze. 

Rysunek 7. Postawa tylnych nóg-widok z boku

Rysunek 8. Postawa nóg tylnych - widok z tyłu.
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8. Kąt racicy

Ocena kąta zawartego pomiędzy przednią ścianą racicy nogi tylnej a podłożem. Gdy ocena kąta 
racicy jest utrudniona ze względu na brak korekty racic, obornik, ściółkę itp. możliwa jest ocena 
poprzez sprawdzenie kąta pomiędzy linią włosów racicy a podłożem. Najbardziej poprawny jest 
kąt duży (stroma racica), gdyż stroma racica pozwala na lekkie i sprawne poruszanie się po podło-
żu, dłuższe użytkowanie. Kąt mały (płaska racica) przy poruszaniu się sprawia, że podeszwa racicy 
szybciej jest ścierana i podatna na różne choroby tj. często występująca miękka pęcina czy też kula-
wizna. Na rysunku 9 przedstawiono 3 wybrane kąty racicy. Pierwsze zdjęcie przedstawia kąt mały 
punktowany od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia kąt pośredni punktowany w skali od 4 do 6. 
Zdjęcie trzecie przedstawia kąt duży oceniany od 7 do 9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 
8, 9.

9. Struktura kostna

Ocena grubości i szerokości kości nóg tylnych poniżej stawu skokowego, patrząc z tyłu i z boku. 
Struktura kości krowy płaska, cienka, delikatna, świadczy o jej szlachetności i mleczności. Dodat-
kowo robi wrażenie krowy z większym dolewem holsztyno-fryza. Krowy o strukturze kostnej sze-
rokiej czy grubej bardziej przypominają krowy z mniejszym dolewem hf. Rysunek 10 przedstawia 
3 wybrane struktury kostne. Pierwsze zdjęcie przedstawia szeroką, grubą, obłą strukturę kostną 
punktowaną od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia strukturę kostną pośrednią punktowaną w skali 
od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia strukturę kostną płaską, cienką, delikatną ocenianą od 7 do 
9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

10. Zawieszenie przednie wymienia

Ocena siły związania przedniej części wymienia z powłokami brzusznymi. Cecha która ma 
duży wpływ na połączenie przedniej części wymienia z powłokami. Przy luźnym i słabym zawie-
szeniu tworzy się duża kieszeń między powłoką brzuszną a wymieniem, (można rękę tam włożyć)

Rysunek 9. Kąt racicy.

Rysunek 10. Struktura kostna.
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która utrudnia poruszanie się krów wydajnych. Mocne zawieszenie służy dłuższemu użytkowa-
niu. Na rysunku 11 przedstawiono 3 wybrane zawieszenia przednie wymienia. Pierwsze zdjęcie 
przedstawia luźne i słabe zawieszenie przednie wymienia punktowane od 1 do 3. Zdjęcie drugie 
przedstawia pośrednie zawieszenie przednie wymienia punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie 
trzecie przedstawia mocne zawieszenie przednie wymienia oceniane od 7 do 9 punktów. Najbar-
dziej pożądaną oceną jest ocena 6, 7, 8.

11. Zawieszenie tylne wymienia

Ocena odległości pomiędzy linią łączącą guzy kulszowe a tkanką gruczołową w górnej części 
wymienia. Cecha pokazująca jak wysoko jest zawieszone wymię według sromu. Im wyżej zawie-
szone tym dłużej krowa będzie służyć w dalszym użytkowaniu, a co za tym idzie wymię jej będzie 
utrzymywać się na wysokim poziomie po wycieleniu. Na rysunku 12 przedstawiono 3 wybrane za-
wieszenia tylne wymienia. Pierwsze zdjęcie przedstawia niskie zawieszenie tylne wymienia punk-
towane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie zawieszenie tylne wymienia punktowane 
w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia wysokie zawieszenie tylne wymienia oceniane od 7 
do 9 punktów. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

12. Więzadło środkowe wymienia

Ocena stopnia zaznaczenia oraz głębokości więzadła, zwłaszcza w dolnej części wymienia. 
Z reguły duży wpływ na więzadło środkowe ma faza laktacji. Krowy, zaraz po wycieleniu mają słabe 
więzadła, gdyż wymiona są pełne i opuchnięte. Znajdują się w fazie wczesnej laktacji. Z upływem 
czasu więzadło się wykształca i linia środkowa, przebiegająca środkiem wymienia jest bardziej 
widoczna. Linia ta łączy obie połowy wymienia i podkreśla jego kształt. Rysunek 13 przedstawia 
więzadło środkowe wymienia. Pierwsze zdjęcie przedstawia słabe więzadło środkowe punkto-

Rysunek 11. Zawieszenie przednie wymienia.

Rysunek 12. Zawieszenie tylne wymienia.
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wane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie więzadło środkowe punktowane w skali 
od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia mocne więzadło środkowe oceniane od 7 do 9 punktów. 
Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

13. Położenie wymienia

Ocena odległości dna wymienia od stawu skokowego. Cecha ta określa położenie wymienia. 
W całej użytkowości położenie powinno utrzymywać się jak najdłużej powyżej stawu skokowego. 
Wymię wówczas jest mniej skłonne na urazy mechaniczne, pozwala swobodnie poruszać się krowie 
na oborach wolnostanowiskowych oraz łatwiejsze jest w obsłudze przy doju. Wysokie zawiesze-
nie może świadczyć o niepełnym rozwinięciu wymienia. Szczególnie widoczne jest ono u krów lub 
jałówek, które poroniły. Na rysunku 14 przedstawiono 3 wybrane położenie wymienia. Pierwsze 
zdjęcie przedstawia niskie położenie wymienia punktowane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia 
pośrednie położenie wymienia punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia wysokie 
położenie wymienia oceniane od 7 do 9 punktów. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 6, 7, 8.

14. Szerokość wymienia

Ocena szerokości wymienia oglądanego z tyłu w miejscu jego zawieszenia. Cecha świadcząca 
o pojemności wymienia, im bardziej szerokie tym wymię powinno być pojemniejsze, bardziej wi-
doczne i wypukłe z tyłu. Cecha bardzo mocno brana pod uwagę na wystawach hodowlanych. Na 
rysunku 15 przedstawiono 3 wybrane szerokości wymienia. Pierwsze zdjęcie przedstawia szerokość 
wymienia wąskie punktowane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia szerokość wymienia pośred-
nie punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia szerokie oceniane od 7 do 9. Najbar-
dziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

Rysunek 13. Więzadło środkowe wymienia.

Rysunek 14. Położenie wymienia.
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15. Ustawienie strzyków tylnych

Ocena rozmieszczenia nasady strzyków tylnych na ćwiartkach wymienia. Bardzo ważna cecha 
przy obsłudze doju. Prawidłowo ustawione powinny być na dnie ćwiartki, wtedy nie ma problemu 
z założeniem kubków udojowych. Zewnętrzne ustawienie jest problemem przy doju, gdyż często 
nie do końca założone kubki udojowe trzymają się na strzykach i zasysane jest powietrze. W ta-
kim przypadku potrzebna jest pomoc osoby obsługującej. Wewnętrzne ustawienie utrudnia przy 
zakładaniu, a szczególnie tyczy się to robotów udojowych, gdzie nie ma możliwości podłącze-
nia kubków udojowych. Na rysunku 16 przedstawiono 3 wybrane ustawienia strzyków dolnych. 
Pierwsze zdjęcie przedstawia zewnętrzne ustawienie strzyków tylnych punktowane od 1 do 3. 
Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie ustawienia strzyków tylnych punktowane w skali od 4 do 
6. Zdjęcie trzecie przedstawia wewnętrzne ustawienia strzyków tylnych oceniane od 7 do 9. Naj-
bardziej pożądaną oceną jest ocena 4, 5, 6.

16. Ustawienie strzyków przednich

Ocena rozmieszczenia nasady strzyków przednich na ćwiartkach wymienia. Ta sama sytuacja, 
co przy strzykach tylnych. Prawidłowym ustawieniem jest pośrednie na dnie ćwiartki. Zewnętrz-
ne i wewnętrzne ustawienie generują problemy przy obsłudze doju. Na rysunku 17 przedstawiono 
3 wybrane ustawienia strzyków przednich. Pierwsze zdjęcie przedstawia zewnętrzne ustawienie 
strzyków przednich punktowane od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie ustawienia 
strzyków przednich punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia wewnętrzne usta-
wienia strzyków przednich oceniane od 7 do 9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 4, 5, 6.

Rysunek 15. Szerokość wymienia.

Rysunek 16. Ustawienie strzyków tylnych.
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17. Długość strzyków

Ocena podlega długości strzyków przednich. Na rysunku 18 przedstawiono 3 wybrane długości 
strzyków przednich. Pierwsze zdjęcie przedstawia krótkie strzyki przednie punktowane od 1 do 3. 
Zdjęcie drugie przedstawia pośrednie strzyki przednie punktowane w skali od 4 do 6. Zdjęcie trze-
cie przedstawia długie strzyki przednie oceniane od 7 do 9. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 
4, 5, 6. Czyli najbardziej pożądane są strzyki pośrednie, łatwe w obsłudze przy doju, które dobrze 
trzymają się w kubkach udojowych. Krótkie sprawiają problem przy podłączeniu. Długie są bardzo 
podatne na urazy mechaniczne, szczególnie gdy krowy przy wstawaniu same sobie uszkadzają strzy-
ki, co w dalszej kolejności często prowadzi to do zapalenia wymienia.

18. Charakter mleczny

Ocena cech charakterystycznych dla bydła mlecznego opisanego we wzorcu, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na kąt ustawienia, otwartość oraz wysklepienie żeber w połączeniu z płaskim, 
pozbawionym ordynarności kośćcem. Charakter mleczny świadczy o mleczności krowy. Im bardziej 
szlachetny, tym zwierzę ma większe predyspozycje do dawania mleka. Żebra powinny być długie, 
widoczne, skątowane. Na rysunku 19 przedstawiono charakter mleczny krowy. Pierwsze zdjęcie 
przedstawia ordynarny punktowany od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia pośredni charakter 
mleczny punktowany w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia szlachetny charakter mleczny 
oceniany od 7 do 9 punktów. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9.

Rysunek 17. Ustawienie strzyków przednich.

Rysunek 18. Długość strzyków.
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19. Kondycja

Ocena otłuszczenia partii zadu i lędźwi. Krowy o pośredniej kondycji są, lub powinny być naj-
bardziej wydajne. W dużej mierze kondycja ma się od fazy laktacji. Krowy po wycieleniach z reguły 
mają kondycję słabą. Z biegiem trwania laktacji kondycja się zmienia. Im dłuższa faza laktacji tym 
krowy zaczynają dawać mniej mleka, zaczynają przybierać na wadze, zatem partie zadu i lędźwi 
bardziej się odtłuszczają. Wtedy występuje mocna kondycja. Rysunek 20 przedstawia kondycję. 
Pierwsze zdjęcie przedstawia słabą kondycję punktowaną od 1 do 3. Zdjęcie drugie przedstawia 
pośrednią punktowaną w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia mocną kondycję ocenianą od 
7 do 9 punktów. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 4, 5, 6.

20. Lokomocja

Ocena układu nóg i racic w ruchu, długości i kierunku kroku. Cecha określana tylko na oborach 
wolnostanowiskowych, ponieważ zwierzę jest w ruchu. Na rysunku 21 przedstawiono lokomocję 
krowy. Pierwsze zdjęcie przedstawia wadliwą lokomocję punktowaną od 1 do 3. Zdjęcie drugie 
przedstawia pośrednią lokomocję punktowaną w skali od 4 do 6. Zdjęcie trzecie przedstawia dobrą 
lokomocję ocenianą od 7 do 9 punktów. Najbardziej pożądaną oceną jest ocena 7, 8, 9. W tej ocenie, 
patrząc na poruszające się zwierzę, tylna noga powinna trafiać w ślad przedniej nogi. Większość 
krów ma lokomocję pośrednią. Wadliwa lokomocja może wiązać się z uszkodzeniami nóg, racic. 
Duży wpływ na lokomocję ma również wypełnienie wymienia. Krowy z bardziej wypełnionym wy-
mieniem posiadają krótszy krok.

Rysunek 19. Charakter mleczny.

Rysunek 20. Kondycja.
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II. Ocena ogólna

To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności 
od typu użytkowego bazuje na czterech głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).

 

1. Rama ciała (z zadem) - 15%
ustawienie zadu - 40 %  •
wysokość w krzyżu - 25% •
szerokość zadu - 20% •
szerokość klatki piersiowej - 15 % •

2. Siła mleczności - 20%
 charakter mleczny - 50% •
 szerokość klatki piersiowej - 25% •
 głębokość tułowia - 15% •
 wysokość w krzyżu - 10% •

3. Nogi i racice - 25%
 przekątna racicy - 45% •
 ustawienie nóg z tyłu - 35% •
 ustawienie nóg z boku - 20% •

4. Wymię - 40%
 położenie wymienia - 35% •
 zawieszenie przednie - 18% •
 zawieszenie tylne - 15% •
 więzadło środkowe - 10% •
 szerokość wymienia - 10% •
 ustawienie strzyków przednich - 6% •
 ustawienie strzyków tylnych - 3% •
 długość strzyków - 3%  •

Rysunek 21. Lokomocja.
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Krótki opis pozytywnych cech:

- rama ciała (łącznie z zadem), czyli partia szkieletu krowy z wyjątkiem nóg i racic

a) Zad
 długi, szeroki •
 guzy biodrowe lekko powyżej guzów kulszowych  •
 odpowiednio szeroki w guzach kulszowych i biodrowych •
 nasada ogona położona nieco powyżej guzów kulszowych, kształtna, pozbawiona ordynarności  •
 srom ustawiony prawie pionowo •

b) Przód
 nogi przednie szeroko i prosto rozstawione w kształcie prostokąta •
 łopatka i łokcie mocno związane (przylegające) do klatki piersiowej •
 partie za łopatką odpowiednio wypełnione •

- siła mleczności to połączenie mleczności i siły zapewniające zrównoważoną produkcję i dłu-
gi okres użytkowania krowy. Nie koncentruje się na wielkości czy kalibrze ale na sile przodu 
krowy połączonej z charakterem mlecznym

a) żebra
 szeroko rozstawione •
 kości żeber szerokie, płaskie, głębokie i skierowane do tyłu •
 dobrze wysklepione, wystające poza łokcie •

b) klatka piersiowa
głęboka, szeroka i pojemna na organy życiowe, dobrze wysklepione przednie żebra •

c) tułów
długi, odpowiednio szeroki i głęboki, rozszerzający się w kierunku tyłu •

d) kłąb
ostry z widocznym grzbietem •

e) szyja
długa, smukła, przechodząca płynnie w pas barkowy •

f ) skóra
cienka, luźna i elastyczna •

- nogi i racice

 odpowiednio ustawione widok z boku i z tyłu •
 wysoka racica  •
 odpowiednia lokomocja •
 cienka struktura kostna •

- wymię

 pojemne •
 zbalansowane •
 dobrze związane z powłokami brzusznymi •
 wysoko zawieszone z tyłu •
 szerokie •
 strzyki odpowiednio ustawione i odpowiednia długość •
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Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów 
cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą inter-
pretuje się następująco:

W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna 
punktacja za ocenę ogólną może wynosić:

 I laktacja – 89 pkt. •
 II laktacja – 92 pkt. •
 III laktacja i dalsze – 93 pkt. i więcej •
Ocena ogólna doskonała (Ex) polega na wycenie krowy przez selekcjonera lub selekcjonerów, 

gdzie ocena czterech ogólnych cech wynosi 90 lub więcej punktów.
Wymagania składu osobowego oceniającego krowy na ocenę doskonałą:
 90 do 92 punkty – jedna osoba z uprawnieniami do oceny typu i budowy •
 93 pkt. i więcej – dwie osoby z uprawnieniami •
 95 pkt. i więcej – dodatkowo wizyta głównego klasyfikatora •
Z komisyjnej oceny krów ocenionych na 93 i więcej punków sporządza się oficjalny protokół. 

III. Nowoczesne metody hodowlane wykorzystywane w selekcji.

Usługa komputerowego doboru buhajów do kojarzeń – DoKo

Podstawowym założeniem programu jest optymalizacja doboru buhajów do kojarzeń na pod-
stawie wartości hodowlanej dla poszczególnych cech, a nie wartości fenotypowych (np. wydajności 
mleka). Największą zaletą programu DoKo jest możliwość wykorzystania wszystkich informacji, 
które od lat gromadzone są w systemie informatycznym SYMLEK.

W czasie doboru do kojarzeń brana jest pod uwagę:
 cała baza rodowodów krów i jałówek objętych oceną użytkowości, •
 informacje o ich wartościach hodowlanych dotyczących cech produkcji, •
 oceny typu i budowy, •
 inne cechy podlegające ocenie. •

Zalety programu DoKo:
 unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską. Nie można bowiem doprowadzić do nie- •
kontrolowanego przyrostu inbredu, będącego źródłem niekorzystnych zjawisk określanych 
jako depresja inbredowa, takich jak obniżenie wydajności, spadek wskaźników rozrodu lub 
pogorszenie zdrowotności. Nie należy przekraczać spokrewnienia powyżej 6,25%,

Tabela 1.Ocena ogólna w punktach.

Ocena ogólna w punktach Interpretacja oceny

50-64 niedostateczna (NL)

65-69 słaba (SL)

70-74 dostateczna (DS)

75-79 dość dobra (DD)

80-84 dobra (DB)

85-89 bardzo dobra (BD)

90 i więcej doskonała (EX)
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 dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce i przez INTERBULL. Jest możliwość użycia  •
wartości hodowlanej dla buhajów nie posiadających w Polsce córek, a więc ocenianych przez 
INTERBULL i odniesionych do polskiej bazy genetycznej,
 optymalizacja doboru buhaja do krowy. Hodowca otrzymuje informacje, gdy buhaj ma jakąś  •
cechę gorszą niż krowa. Program dokonuje również korekty doboru buhaja ze względu na 
pokrój krowy,
 przeznaczenie pierwiastek pod buhaja testowego, •
 użycie rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek bez oficjalnej wyce- •
ny. Na podstawie wartości hodowlanych przodków program oblicza średnią rodowodową 
wartość hodowlaną dla jałówek i pierwiastek nie podlegających oficjalnej wycenie i uwzględ-
nia ją przy doborze buhaja do kojarzeń,
 wykorzystanie w DoKo rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek, nie  •
posiadających jeszcze wyników własnej oficjalnej oceny jest dodatkowym atutem, nie tylko 
do celów doboru, ale także preselekcji samic do genotypowania.

Przykłady doboru buhaja do danej sztuki z oceną i bez oceny

Tabela 3 pokazuje, że dana sztuka nie była opisana pod względem pokroju. Do takiej sztuki tak 
naprawdę będzie pasował każdy buhaj pod względem pokroju. Nie mając żadnej informacji o danej 
krowie nie wiemy jakie cech możemy jej poprawić stosując odpowiedniego rozpłodnika.

Tabela 3. Dobór buhaja do danej sztuki bez oceny.
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Tabela 4 przedstawia krowę, która została opisana pod kątem pokroju. Każda cecha liniowa opi-
sana odpowiednią punktacją. Robiąc dobór do kojarzeń powinniśmy szukać takich buhajów, aby 
dany buhaj poprawiał dane cechy. Na danym rysunku widzimy że buhaj w 83,3% poprawia cechy 
pokroju dla danej sztuki.

Tabela 4. Dobór buhaja do danej sztuki z oceną.
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Przedstawione w publikacji źródła informacji oraz narzędzia hodowlane to tylko jedne z niewie-
lu informacji które można uzyskać. Szeroko omawiane tematy publikacji jak i wiele innych tematów 
można uzyskać na stronach www.pfhb.pl, www.cgen.pl oraz u doradców hodowlanych PFHBiPM 
pracujących na terenie całego kraju.
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