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Selekcja prowadzona w stadach krów mlecznych jedynie w kie-
runku wysokiej wydajności niesie za sobą także negatywne 
skutki, takie jak obniżenie płodności, większa podatność na 
mastitis, skrócenie okresu użytkowania krów. Z powodu zmniej-
szonej produkcji i wyższych kosztów leczenia hodowca ponosi 
wysokie straty. Intensywne jednostronne doskonalenie bydła  
w kierunku wysokiej wydajności mlecznej narusza także home-
ostazę organizmu.

Włączenie spożycia i wykorzystania paszy do programów 
hodowlanych jest powstrzymywane przez fakt, że kontrola żer-
ności krów mlecznych jest zbyt droga i pracochłonna. Rejestra-
cja cech spożycia i wykorzystania paszy możliwa jest w wycho-
walniach buhajów, gdzie potencjalni ojcowie buhajów są oce-
niani na podstawie własnej użytkowości. Selekcja bydła na 
wysoką wydajność mleka powoduje równocześnie wzrost cał-
kowitego spożycia paszy, co jest rezultatem genetycznej kore-
lacji pomiędzy tymi cechami, oraz poprawę wykorzystania pa-
szy. Bezpośrednia kontrola spożycia i wykorzystania paszy 
może prowadzić do większego i szybszego postępu w przy-
padku obu tych cech, a także poprawienia opłacalności pro-
dukcji [31]. Spożycie paszy powinno być rozważane jako od-
dzielne kryterium selekcyjne, gdyż potomstwo buhajów o wy-
sokiej wartości hodowanej pod względem wydajności mleka  
i zawartości białka lub tłuszczu nie charakteryzuje się lepszym 
wykorzystaniem paszy. Podobne konkluzje były publikowane 
przez Korvera i wsp. [16], którzy sugerują, że selekcja na wy-
dajność mleka nie może automatycznie prowadzić do wzrostu 
spożycia paszy u bydła mlecznego w pierwszej części laktacji. 
Zaobserwowano mniejsze pobranie suchej masy paszy objęto-
ściowej u żeńskiego potomstwa buhajów charakteryzujących 
się niskim spożyciem paszy, w porównaniu do córek ojców  
o wysokiej żerności. Van der Waaij i wsp. [30] nie znaleźli za-
leżności pomiędzy żernością buhajków a poziomem spożycia 
paszy ich córek. Brak zależności tłumaczą zróżnicowaniem 
pod względem fizjologicznym tej cechy u obu płci oraz odmien-
nymi systemami żywienia. 

Powstawanie zarodowych centrów hodowlanych bydła 
mlecznego otwiera możliwości dla bardziej szczegółowych 
metod (procedur) mierzenia różnych cech, włączając rejestra-
cję indywidualnej żerności. Bezpośrednia selekcja na żerność 
i wykorzystanie paszy w tradycyjnych programach hodowla-
nych jest uciążliwa i kosztowna. Jednakże przy użyciu techniki 
MOET (superowulacji i przenoszenia zarodków), w progra-
mach hodowlanych realizowanych w stadach liczących około 
100 sztuk można stosować metody oceny niemożliwe do za-
stosowania w warunkach polowych i osiągać taki postęp gene-
tyczny, jak w programach tradycyjnych, opartych na testowaniu 
potomstwa na dużą skalę [23]. 

Centra zarodowe stworzyły możliwości kontroli cech spoży-
cia i wykorzystania paszy u matek buhajów. Koszty takiej reje-
stracji można obniżyć, mierząc żerność tylko w części laktacji. 
Rejestracja żerności tylko w pierwszej części laktacji ogranicza 
koszty i może dać rezultat w krótszej przerwie międzypokole-
niowej oraz większą intensywność selekcji. Jednak ta strategia 
selekcyjna może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy rejestra-

cja spożycia i wykorzystania paszy w początkowym okresie lak-
tacji ma wystarczającą odziedziczalność i dobrze koreluje z re-
jestracją spożycia paszy podczas całej laktacji. Wyniki badań 
Penno i wsp. [22] wskazują, że najlepszy dla kontroli żerności 
jest okres pomiędzy 15. a 20. tygodniem laktacji. Selekcja na 
spożycie i wykorzystanie paszy w tym okresie jest równie efek-
tywna jak podczas całej laktacji. Badania dotyczące genetycz-
nych aspektów spożycia i wykorzystania paszy wskazują na 
umiarkowaną odziedziczalność obu cech. Wielkość współczyn-
nika odziedziczalności pobrania paszy szacowana jest w grani-
cach od 0,16 do 0,64, a wykorzystania paszy – od 0,2 do 0,59 
(w zależności od kategorii zwierząt i systemów żywienia).

Czynniki wpływające na spożycie i wykorzystanie paszy

Żerność jest uwarunkowana wieloma czynnikami zarówno na-
tury genetycznej, jak i środowiskowej. Rzeczywiste pobranie 
energii oraz innych składników pokarmowych często różni się 
od zaplanowanych i ułożonych racji żywieniowych. Dzieje się 
tak, ponieważ spożycie suchej masy zależy nie tylko od samej 
dawki pokarmowej, ale także od zmiennych czynników środowi-
skowych: jakości paszy, praktyk żywieniowych, kondycji zwie-
rząt i klimatu. Rasa zwierzęcia jest czynnikiem w znaczącym 
stopniu wpływającym na spożycie paszy. Różnice w żerności  
i wykorzystaniu paszy u osobników różnych ras wynikają mię-
dzy innymi z odmiennego poziomu zapotrzebowania bytowego 
[9]. Rasy mleczne mają większe zapotrzebowanie bytowe niż 
rasy mięsne, a spożycie paszy na jednostkę masy metabolicz-
nej u ras mięsnych jest niższe niż u pozostałych ras. Spożycie 
paszy w przeliczeniu na 100 kg masy ciała przez bydło rasy 
jersey może być aż o 26% wyższe w porównaniu z dużymi ra-
sami mlecznymi. Różnice te mogą być, w niektórych przypad-
kach, jeszcze wyższe o 15-20%. Spożycie paszy u przeżuwa-
czy ma także wpływ na ich kondycję. Zapotrzebowanie bytowe 
na energię na 1 kg masy metabolicznej jest niższe u osobników 
otłuszczonych niż u chudych. Wszelkiego rodzaju błędy przy 
układaniu dawek pokarmowych, niedobory białka i składników 
mineralnych, nadmiar substancji toksycznych oraz choroby po-
wodują zmniejszenie potencjału spożycia paszy u bydła. Regu-
lacja spożycia paszy u bydła uwarunkowana jest kompleksem 
wielu czynników biologicznych, nie do końca jeszcze pozna-
nych. Szereg prac [27, 28] wskazuje na poszczególne czynniki 
związane z samym zwierzęciem, żywieniem, zarządzaniem 
stadem, systemem utrzymania i środowiskiem, które odgrywają 
bardzo ważną rolę w regulacji i prognozowaniu spożycia paszy; 
niektóre z tych cech zamieszczone są w tabeli. Podstawowym 
czynnikiem środowiskowym oddziałującym na żerność bydła 
mlecznego jest temperatura otoczenia. Wysoka temperatura re-
dukuje spożycie paszy, a w następstwie obniża tempo wzrostu 
i wydajność mleczną. Wpływ wysokiej temperatury ujawnia się 
najbardziej u wysokowydajnych krów, które spożywają duże ilo-
ści pasz treściwych. Niskie temperatury powodują wzrost spo-
życia pasz. Jednak wpływ niskich temperatur na żerność może 
być o wiele mniejszy niż sądzono [8]. Produkcyjność przeżuwa-
czy jest uzależniona także od cyklu świetlnego. Wpływ ten naj-
bardziej ujawnia się u małych przeżuwaczy, natomiast u bydła 
jest mniej wyraźny. Pomimo tego wydłużający się dzień zwięk-
sza spożycie paszy u rosnącego bydła o około 0,32% na 1 go-
dzinę dnia świetlnego [14].

Na żerność zwierząt oddziałuje system ich utrzymania. 
Zwierzęta utrzymywane w oborach wolnowybiegowych lub na 
pastwisku pobierają o 4% więcej suchej masy. Ograniczenie ru-
chu może zmniejszyć pobranie o około 8%, co prawdopodobnie 
jest spowodowane neurologicznymi mechanizmami związany-
mi ze stresem. Częstość zadawania oraz czas dostępu do pa-
szy także wpływa na jej spożycie. Ograniczenie dostępu do 
paszy poniżej 20 godzin na dobę może zredukować pobranie 
suchej masy u laktujących krów. Żywienie bydła ad libitum może 
dostarczyć informacji na temat indywidualnej zmienności osob-
niczej w zakresie tempa wzrostu i wykorzystania paszy. Żywie-
nie do woli prowadzi do wzrostu genetycznej zmienności pobra-
nia suchej masy, przy jednoczesnym obniżeniu zmienności 
wykorzystania paszy, a korelacja genetyczna pomiędzy spoży-
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ciem a wykorzystaniem paszy jest bliska zeru [1]. Z badań Ols-
sona i wsp. [20] wynika, że żywienie do woli nie poprawiło 
wydajności mleka, ale spowodowało zwiększenie zawartości 
i wydajności białka w mleku oraz obniżenie wykorzystania 
paszy. Zmienność pomiędzy osobnikami w apetycie, wyma-
ganiach bytowych, trawieniu i absorpcji pokarmu, wykorzy-
staniu energii, podziale substancji odżywczych i składzie 
produkcji tworzy całkowite wykorzystanie paszy.

Znaczenie żerności w redukcji ujemnego bilansu energe-
tycznego u wysokowydajnych krów

Maksymalne spożycie i wykorzystanie energii w początkowym 
okresie laktacji jest niezbędne dla optymalnej produkcji i zdro-
wia wysokowydajnych krów mlecznych. Bilans energetyczny 
to różnica pomiędzy pobraniem energii a jej zużyciem na po-
trzeby bytowe i produkcyjne. Jeżeli pobranie energii jest mniej-
sze od jej wydatkowania dochodzi do ujemnego bilansu ener-
getycznego i redukcji masy ciała. Wskaźnikami bilansu ener-
getycznego mogą być: zmiany masy ciała, koncentracja gluko-
zy, wolnych kwasów tłuszczowych i ciał ketonowych we krwi 
lub mleku. U krów selekcjonowanych w kierunku wysokiej wy-
dajności mlecznej zwiększone spożycie paszy, wynikające  
z korelacji pomiędzy wysoką wydajnością a żernością, może 
jedynie zaspokoić 40-48% dodatkowego zapotrzebowania na 
energię, wynikającego z bardzo wysokiej produkcji mleka  
w początkowym okresie laktacji [31]. Ujemny bilans energe-
tyczny w początkowym stadium laktacji jest bardzo zmienny  
i zależy od takich czynników, jak: kondycja, wydajność mleka, 
apetyt, poziom żywienia i jakość pasz. Straty tłuszczu zapaso-
wego o około 30-40% w pierwszych 6 tygodniach laktacji są 
dość powszechne i mogą wzrosnąć nawet do 60% lub 80% 
tłuszczu ciała u niedożywionych zwierząt. Współczynniki ko-
relacji genetycznych pomiędzy wydajnością mleka a zmianą 
masy ciała po wycieleniu wynoszą od –0,37 do –0,84 [15]. Mo-
bilizacja tłuszczu podczas laktacji bezspornie zależy od kon-
dycji krów przy wycieleniu. Niewłaściwe żywienie krów, pole-
gające na zbyt obfitym karmieniu, nieadekwatnym do wydaj-
ności mleka pod koniec laktacji i w trakcie okresu zasuszenia, 
powoduje ich zapasienie. „Tłuste” krowy są bardziej narażone 
na problemy zdrowotne w okresie okołoporodowym oraz na 
większe straty masy ciała i kondycji po wycieleniu, co jest re-
zultatem redukcji spożycia suchej masy paszy. Kiedy niedoży-
wienie występuje na umiarkowanym poziomie, początkowe 
otłuszczenie ma ograniczony wpływ na mobilizację tłuszczu 
ciała. Ujemny bilans energetyczny u krów po wycieleniu, spo-
wodowany wysoką wydajnością i niewystarczającym spoży-
ciem energii, prowadzi do silnej mobilizacji tłuszczu własnego 

ciała i może zakłócać prawidłowe przemiany energe-
tyczne oraz być przyczyną ketozy lub innych proble-
mów zdrowotnych, a także reprodukcyjnych. Wydłu-
żeniu ulegają okresy pomiędzy porodem a wystąpie-
niem pierwszej owulacji oraz międzyciążowe [19]. 
Hoekstra i wsp. [13] podają, że u krów selekcjono-
wanych tylko na wysoką produkcję mleka ujemny 
bilans energetyczny ulega pogłębieniu, powodując 
problemy z rozrodem. Pogorszenie zdolności re-
produkcyjnych może mieć wpływ na wzrost kosz-
tów remontu stada i na ograniczenie możliwości 
tzw. wolnego brakowania krów ze względów selek-
cyjnych (voluntary culling), powodując obniżenie 
zysku, jaki może być osiągnięty z selekcji na wyso-
ką wydajność. Buckley i wsp. [6], badając kondycję, 
zmiany masy ciała oraz poziom glukozy, stwierdzili 
większy ujemny bilans energetyczny u wysokowy-
dajnych krów niż u krów z niższą produkcyjnością. 
Spożycie paszy po wycieleniu wzrasta wolniej niż 
produkcja mleka i osiąga maksymalną wartość 
dużo później niż szczyt dziennej wydajności. Naj-
wyższe spożycie energii występuje dopiero 2-4 ty-
godnie później niż maksymalna produkcja mleka. 
Prawidłowe żywienie można podzielić na etapy: 
zbilansowanie dawki, kontrola jej prawidłowości  

i ewentualne korygowanie. W wypadku krów o wysokiej wy-
dajności występują trudności ze zbilansowaniem pasz. Stan-
dardowe dawki zazwyczaj kończą się na wydajności 30-35 kg 
mleka/dzień [32].

Tempo wzrostu jałówek a ich późniejsza użytkowość mleczna

Jednym z większych wyzwań dla hodowców bydła mlecznego 
jest wyhodowanie zwierząt, które byłyby zdolne do optymalnej 
produkcji przy możliwie najniższych nakładach. Jałówki powin-
ny być gotowe do wycielenia i stać się wartościową częścią 
stada w wieku 2 lat. Produkcyjność pierwiastek jest funkcją ich 
wartości genetycznej i poziomu żywienia [22]. Wiele wiadomo 
na temat wpływu poziomu żywienia w okresie okołoporodo-
wym na wydajność mleczną. Mniej jest znany wpływ żywienia 
podczas wzrostu jałówek na ich późniejszą wydajność. Jedną 
z dróg redukcji kosztów odchowu może być obniżenie wieku 
przy pierwszym wycieleniu. W przeważającej części populacji 
bydła mlecznego pierwsze wycielenie następuje między 24.  
a 30. miesiącem życia. Wiek wystąpienia pierwszej rui jest od-
wrotnie proporcjonalny do tempa wzrostu. Genetyczna i feno-
typowa korelacja pomiędzy masą ciała w 180. dniu a stopniem 
dojrzałości jest ujemna i wynosi, odpowiednio: –0,93 i –0,40. 
Dlatego jałówki wymagają specjalnej diety, aby osiągnąć doj-
rzałość przy tak zredukowanym wieku pierwszego wycielenia. 
Niestety szybki wzrost jałówek przed osiągnięciem dojrzałości 
płciowej negatywnie wpływa na rozwój gruczołu mlecznego i 
ich przyszłą produkcyjność. Jałówki ras mlecznych osiągające 
przyrosty masy ciała powyżej 800 g/dzień przed osiągnięciem 
dojrzałości mają znacząco mniejszą wydajność mleka. Niektó-
rzy badacze sugerują [7, 24], że kiedy tempo wzrostu jałówek 
przed osiągnięciem dojrzałości płciowej wzrasta, to okres 
usługi, wiek pierwszego wycielenia i wydajność mleka podczas 
pierwszej laktacji obniżają się. Nie potwierdzają tego badania 
van Amburgh i Galton’a [29]. Każdy dodatkowy kilogram masy 
ciała przy pierwszym wycieleniu może powodować wzrost wy-
dajności o 23 litry mleka w pierwszych trzech laktacjach. Więk-
sze przyrosty pomiędzy 15. a 22. miesiącem życia oraz wyż-
sza masa ciała przy wycieleniu mają pozytywny wpływ na wy-
dajność pierwiastek. Wzrost koncentracji białka ogólnego  
w dawce pokarmowej krów może zapobiec niższej wydajności 
spowodowanej wysokimi przyrostami przed osiągnięciem doj-
rzałości [24]. 

Spożycie i wykorzystanie paszy oraz tempo wzrostu są ze 
sobą ściśle powiązane. Berry i Crowley [4], przy żywieniu do woli, 
stwierdzili bardzo wysoką genetyczną korelację pomiędzy spoży-
ciem paszy a przyrostami dziennymi, wynoszącą 0,98. W bada-
niach Nieuwhofa i wsp. [17] wartość ta wynosiła 0,77, natomiast 

Tabela
Czynniki wpływające na spożycie paszy [21]

Osobnicze Żywieniowe Zarządzanie, utrzymanie,  
środowisko

Rasa Skład dawki Czas dostępu do paszy

Płeć Zawartość składników  
mineralnych

Częstotliwość żywienia

Masa ciała Strawność Oddzielne dawki dla różnych 
grup produkcyjnych

Wiek Fizyczna postać dawki Dodatki paszowe 

Poród Sposób konserwacji Sole mineralne

Wydajność Zawartość suchej masy Rodzaj obory (wiązana lub  
wybiegowa)

Stadium laktacji Jakość fermentacji kiszonki Ilość miejsca w oborze

Ciąża Smakowitość Ilość miejsca przy żłobie
Wcześniejsze  
żywienie Długość dnia

Kondycja Temperatura

Otłuszczenie
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dużo niższą (0,58) uzyskali Korver i wsp. [16]. Korelacje gene-
tyczne oszacowane dla tych cech na laktujących krowach i pier-
wiastkach są bardzo zróżnicowane, i wynoszą od 0,23 do 0,86. 
Nieuwhof i wsp. [17] podają, uzyskaną na rosnących buhajkach, 
korelację genetyczną między spożyciem energii a masą ciała 
wynoszącą 0,96 oraz pomiędzy całkowitym wykorzystaniem 
paszy a tempem wzrostu zwierząt wynoszącą –0,96 i spoży-
ciem energii wynoszącą 0,85. Genetyczne korelacje pomiędzy 
wykorzystaniem paszy a dziennymi przyrostami kształtują się w 
zakresie od –0,59 do –1,00. Przytoczone wartości współczynni-
ków korelacji wykazują istotny związek między cechami żerno-
ści i tempem wzrostu, przemawiając za równorzędnym trakto-
waniem tych cech w programach hodowlanych. Odziedziczal-
ność dziennych przyrostów waha się od 0,14 do 0,59, natomiast 
masy ciała od 0,23 do 0,88. Jako kryterium selekcyjne do oceny 
tempa wzrostu i polepszenia wykorzystania paszy mogą być 
użyte pomiary zoometryczne. Zależności pomiędzy pomiarami 
ciała a wykorzystaniem paszy były analizowane przez kilku ba-
daczy [31]. Znaczenie rozmiarów i masy ciała u bydła mleczne-
go jest podkreślane przez niektórych autorów, którzy twierdzą, 
że większe i cięższe krowy mają wyższą wydajność mleczną 
[5]. Fenotypowe i genetyczne korelacje pomiędzy poszczegól-
nymi wymiarami ciała a produkcją mleka i jego składnikami są 
sprzeczne i niejednoznaczne. Pryce i wsp. [26] badali zależno-
ści pomiędzy cechami tempa wzrostu, spożyciem i wykorzysta-
niem paszy rosnących jałówek a spożyciem, wykorzystaniem 
paszy i użytkowością mleczną pierwiastek podczas pierwszych 
105 dni laktacji. Oszacowali oni genetyczne dodatnie korelacje 
pomiędzy spożyciem paszy, energii i pomiędzy masą ciała 
mierzoną podczas wzrostu i w czasie laktacji, wynoszące po-
wyżej 0,5. Stwierdzili także umiarkowaną korelację genetycz-
ną pomiędzy użytkowością mleczną a przyrostami dziennymi 
(0,34) i całkowitym wykorzystaniem paszy podczas wzrostu 
(–0,36).

Pożądane są biologiczne i genetyczne markery wykorzy-
stania paszy, za pomocą których w łatwy i tani sposób będzie 
można określić ten parametr na dużej liczbie zwierząt, np. 
koncentracja IGF-1 we krwi, niezestryfikowane kwasy tłusz-
czowe oraz β-hydroksymaślan, warianty genetyczne genów-
-kandydatów oraz polimorfizm SNP [11]. Wykorzystano także 
profil metaboliczny mleka i osocza krwi określone przy użyciu 
spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). 
Jednakże nie stwierdzono konkretnych relacji pomiędzy profi-
lem metabolicznym a spożyciem paszy. Alternatywnym podej-
ściem może być opracowanie mikromacierzy SNP, które są 
silnie powiązane ze spożyciem paszy [2]. Stwierdzono, że in-
teresujący może być chromosom 14 bydła, w którym zidentyfi-
kowano loci cech ilościowych spożycia paszy podczas wzro-
stu zwierząt [18, 25].

Udział rolnictwa w łącznej emisji gazów cieplarnianych wy-
nosi około 8%. Gazy te pochodzą w głównej mierze z fermenta-
cji jelitowej bydła oraz obornika i stanowią 96% całkowitej emi-
sji. Bell i wsp. [3] stwierdzili, że poprawa wykorzystania paszy 
przez bydło mleczne jest niezawodnym środkiem do zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę 
produkcji mleka. Coraz częściej w przypadku spożycia paszy 
mówi się o resztkowym wykorzystaniu paszy – RFI (residual 
feed intake). RFI jest miarą wykorzystania paszy niezależną od 
poziomu produkcji. Jest to cecha do badania fizjologicznych 
mechanizmów leżących u podstaw zróżnicowania wykorzysta-
nia paszy. Pięć głównych procesów może przyczynić się do 
zróżnicowania poziomu RFI, procesy te są związane ze spoży-
ciem paszy, trawieniem pokarmu, metabolizmem, aktywnością 
fizyczną i termoregulacją [9]. Badania naukowe wykazały, że 
rosnące wolce z niskim RFI mają co najmniej o 25% niższą emi-
sję metanu w porównaniu z osobnikami z wysokim RFI; podob-
ne relacje zachodzą również u bydła mlecznego [12, 18]. De 
Hass i wsp. [10] stwierdzili pozytywne genetyczne korelacje 
pomiędzy RFI a szacunkami emisji metanu podczas laktacji. 
Zatem ograniczenie emisji metanu przez bydło mleczne może 
być uzyskane poprzez wykorzystanie do dalszej hodowli zwie-
rząt o niskim RFI, czyli o lepszym wykorzystaniu paszy.

Jednym z najważniejszych celów w hodowli bydła mleczne-
go jest poprawienie ekonomiki chowu i opłacalności produkcji. 
Dlatego nie tylko wydajność mleczna, ale także spożycie i wy-
korzystanie paszy powinny być bardzo ważnymi składnikami  
w programach hodowlanych. Koszty paszy są niezwykle istotny-
mi zmiennymi kosztami produkcji mleka. Mogą dochodzić nawet 
do 80% wszystkich kosztów ponoszonych na produkcję mleka. 

*Praca wykonana w ramach grantu NCN nr 2011/01/B/NZ9/00587
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W sierpniu 2014 roku ukazała się, po raz pierwszy w Polsce, 
oficjalna ocena wartości hodowlanej buhajów, określona na 
podstawie genomu. Od tego momentu hodowcy w naszym kra-
ju mogą używać w inseminacji bydła zarówno nasienia buhajów 
ocenionych konwencjonalnie na podstawie córek, jak również 
nasienia buhajów tzw. genomowych. 

Jakiego rozpłodnika wybrać do inseminacji samic w stadzie 
– to bardzo ważna i trudna decyzja hodowlana, zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę wpływ, jaki ma wartość hodowlana ojców na 
wartość hodowlaną przyszłego pokolenia samic. Każdy hodow-
ca na pewno stanął przed takim dylematem, czy podjąć ryzyko 
i zakupić nasienie młodego buhaja ocenionego z mniejszą do-
kładnością, ale z wybitnymi wartościami hodowlanymi, czy bu-
haja znanego i sprawdzonego, z dużą liczbą córek, choć z nie-
co mniejszą wartością hodowlaną. 

Należy przypomnieć, że w wielu innych krajach Europy i 
Ameryki nasienie młodych buhajów genomowych użytkowane 
było już od 2011 roku, czyli 3 lata wcześniej. Ponieważ rok 2015 
był pierwszym pełnym rokiem, kiedy to polscy hodowcy do inse-
minacji samic mogli wykorzystać nasienie młodych buhajów 
ocenionych na podstawie genomu, chcemy przedstawić analizę 
użytkowania nasienia buhajów genomowych w tym właśnie 
roku. Być może będzie ona małym drogowskazem dla hodow-
ców i osób zajmujących się realizacją programów hodowlanych.

Założenia

Analiza została opracowana na podstawie zabiegów insemi-
nacyjnych zewidencjonowanych w systemie teleinformatycz-
nym Symlek, wykonanych w okresie od 01.01.2015 roku do 
31.12.2015 roku w oborach znajdujących się pod oceną warto-
ści użytkowej bydła mlecznego. Uwzględniono w niej tylko za-
biegi wykonane po raz pierwszy. Przy kolejnych, powtórnych 
inseminacjach do krycia samic często używane jest tańsze na-
sienie, gorszych buhajów, dlatego wnioski mogłyby nie być ade-
kwatne do rzeczywistych decyzji hodowcy. Analizie poddano 
zabiegi wykonane nasieniem buhajów rasy polskiej holsztyń-
sko-fryzyjskiej bez rozgraniczenia na odmianę HO i RW. Należy 
również pamiętać, że podczas analizowanego roku dostępne 

było nasienie buhajów z czterech publikacji oceny wartości ho-
dowlanej: 2014.3 (publikacja w grudniu 2014), 2015.1 (publika-
cja w kwietniu), 2015.2 (publikacja w sierpniu) i 2015.3 (publika-
cja w grudniu 2015). Przyporządkowując buhaja do grupy roz-
płodników ocenionych konwencjonalnie (K) lub genomowo (G), 
kierowano się rodzajem oceny buhaja w chwili zabiegu insemi-
nacyjnego. 

W pierwszej części opracowania przedstawiono ogólny 
udział nasienia buhajów genomowych w inseminacji samic w 
stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła mlecznego, a 
także porównanie ich wartości hodowlanej w stosunku do war-
tości hodowlanej buhajów ocenionych tradycyjnie. Natomiast w 
drugiej części przedstawiono użytkowanie buhajów genomo-
wych, biorąc pod uwagę: wiek samicy, wielkość obory, woje-
wództwo i właściciela nasienia.

Jedna na trzy inseminacje wykonane nasieniem buhaja oce-
nionego genomowo 

W ciągu analizowanego okresu zarejestrowano w sumie 607 334 
zabiegi tzw. jedynki. W tym 31% z ogólnej liczby stanowiły zabie-
gi wykonane nasieniem buhajów z oceną genomową, a pozosta-
łe 69% nasieniem buhajów z oceną konwencjonalną. 

Wartość hodowlana użytkowanych rozpłodników mieściła 
się w przedziale od PF 59 do PF 158. Trudno jest zrozumieć 
decyzję hodowcy, który na ojca przyszłego pokolenia samic wy-
biera buhaje o tak niskiej wartości hodowlanej.

Średni indeks selekcyjny PF użytkowanych buhajów z oceną 
na córkach wynosił 118,3, a buhajów ocenionych na postawie 
genomu – 135,0, co stanowi różnicę 16,7 jednostki PF (rys. 1). 

Na uwagę zasługuje wzrost aż o 9,2 jednostki PF średniej 
wartości hodowlanej rozpłodników z genomową oceną wartości 
hodowlanej, których nasienie użytkowano w sezonie oceny 

Rys. 1. Średnia wartość hodowlana indeksu PF użytkowanych bu-
hajów ocenionych genomowo i konwencjonalnie
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