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PPoo  ppiieerrwwsszzee  --  wwyyzznnaacczzyyçç  cceell  hhooddoowwllaannyy
Zanim przystàpimy do wyboru buhajów odpowied-
nich dla stada musimy okreÊliç, jakie cechy chcieli-
byÊmy poprawiç u naszych krów. Dotyczy to zarów-
no cech produkcyjnych jak i pokrojowych, a tak˝e
cech tzw. funkcjonalnych. Generalnie mo˝na powie-
dzieç, ˝e celem hodowlanym powinna byç wydajna,
ale jednoczeÊnie zdrowa i d∏ugowieczna krowa,
przynoszàca hodowcy maksymalny zysk. Jednak sta-
da ró˝nià si´ mi´dzy sobà, majà ró˝ne zalety i wady,
ró˝ne sà te˝ warunki ich utrzymania i ˝ywienia. Dla-
tego te˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e dla dwóch ró˝nych, mo-
˝e nawet sàsiadujàcych ze sobà stad, odpowiednie
b´dà zupe∏nie inne buhaje. 

Na co wi´c powinniÊmy w pierwszym rz´dzie
zwróciç uwag´, by nasz wybór by∏ trafny? JeÊli cho-
dzi o eksterier zwierzàt to o wyborze buhaja w nie-
których przypadkach mo˝e przesàdziç wysokoÊç
i kaliber jego córek. Obie te cechy sà wysoko odzie-
dziczalne, a warunki utrzymania krów decydujà
o tym, jak du˝e mogà byç zwierz´ta w naszym sta-
dzie. W wielu oborach krowy utrzymywane sà nadal

na uwi´zi, na zbyt krótkich stanowiskach, co powo-
duje wiele niekorzystnych zjawisk np. deformacje
tylnych koƒczyn czy wypychanie narzàdów rodnych.
W takich warunkach, przy zwierz´tach zbyt kalibro-
wych mo˝na zaobserwowaç, ˝e zaczyna brakowaç
miejsc legowiskowych dla cz´Êci krów, które nie mo-
gà si´ po∏o˝yç. Jest to dla nich powa˝ny dyskomfort
i z ca∏à pewnoÊcià odbija si´ negatywnie na ich zdro-
wiu i produkcji mleka. Dlatego te˝ starajmy si´ „do-
pasowywaç“ gabaryty krów do konkretnych warun-
ków, w jakich b´dà one przebywaç: w przypadku
krótkich stanowisk wybierajmy tylko te buhaje, któ-
rych córki sà mniejsze i nie b´dà nam sprawiaç z te-
go powodu k∏opotów.

W przypadku obór bezuwi´ziowych nie jesteÊmy
ograniczeni d∏ugoÊcià stanowisk, dlatego te˝ nie jest
to najwa˝niejsze kryterium wyboru buhaja. Pami´-
tajmy jednak zawsze, ˝e najlepszy jest Êredni kaliber
i wysokoÊç krów. Nie jest absolutnie prawdà, ˝e kro-
wy bardzo du˝e dajà wi´cej mleka - prawdà nato-
miast jest, ˝e zjadajà one wi´cej paszy, a d∏ugoÊç ich
u˝ytkowania jest mniejsza, ni˝ krów o przeci´tnej
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Dobry buhaj to po∏owa stada - mówi stare przys∏owie hodowlane. Nie ma jednak jednego najlepszego
buhaja na Êwiecie czy te˝ w jakimÊ kraju - najlepszy jest zawsze ten, który pasuje do konkretnego
stada. Oznacza to, ˝e musi on spe∏niaç za∏o˝one kryteria hodowlane, tzn. poprawiaç u naszych krów
te cechy, które uznaliÊmy za najwa˝niejsze i priorytetowe.
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wysokoÊci. Krowy zbyt du˝e sà wi´c nieekonomicz-
ne i z tego punktu widzenia zwi´kszanie ich kalibru
ponad miar´ nie ma uzasadnienia - zasadniczo wy-
sokoÊç doros∏ej krowy nie powinna przekraczaç 150
cm w krzy˝u, jednak w wielu stadach zupe∏nie wy-
starczajàce jest ok. 145 cm. 

U˝ycie buhajów przekazujàcych na córki wysoki
wzrost w niektórych przypadkach ma oczywiÊcie
swoje uzasadnienie. Dotyczy to np. krów w starym
typie, niskich, z ma∏ym dolewom krwi rasy hf. Zasto-
sowanie do kojarzenia z nimi takich w∏aÊnie buha-
jów pozwoli znaczàco poprawiç wyrostowoÊç u po-
chodzàcych z tego kojarzenia córek. Mo˝e jednak
zdarzyç si´, ˝e u cz´Êci z nich nie osiàgniemy w pe∏-
ni spodziewanego efektu - jest to przecie˝ biologia
i przy dzisiejszym stanie wiedzy niemo˝liwoÊcià jest
przewidzenie wszystkiego ze 100-procentowà pew-
noÊcià. Nie zmienia to oczywiÊcie faktu, ˝e opisany
wy˝ej sposób post´powania jest prawid∏owy. 

BBiiaa∏∏kkoo  ii tt∏∏uusszzcczz
Cechà produkcyjnà, bardzo wa˝nà dla wszystkich
stad bez wzgl´du na ich wydajnoÊç, jest bez wàtpie-
nia procentowa zawartoÊç bia∏ka w mleku krów. Jest
to wa˝ny parametr decydujàcy o rentownoÊci pro-
dukcji mleka, gdy˝ olbrzymia wi´kszoÊç mleczarƒ
w Polsce wprowadzi∏a ju˝ do cenników zap∏at´ za
jednostk´ bia∏ka - we wszystkich przypadkach jest
ona wi´ksza, ni˝ cena za jednostk´ t∏uszczu. Poza
tym bia∏ko nie ogranicza, w przeciwieƒstwie do
t∏uszczu, wielkoÊci kwoty sprzedawanego mleka,
przynoszàc jednoczeÊnie coraz bardziej wymierne
korzyÊci finansowe. Zjawisko to wyst´puje w ca∏ej
Europie, w krajach zachodnich ju˝ od wielu lat, dla-
tego dla tamtejszych farmerów jest to sprawa zupe∏-
nie oczywista. Np. w Holandii dla wi´kszoÊci z nich
pierwszym i najwa˝niejszym kryterium wyboru bu-
haja jest jego wartoÊç hodowlana w zakresie przeka-
zywania na córki procentowej zawartoÊci bia∏ka
w mleku. Praca taka przynosi wymierne efekty - kraj
ten mo˝e poszczyciç si´ najwy˝szà procentowà za-
wartoÊcià bia∏ka w mleku swoich krów, a poziom
3,5-3,6% bia∏ka Êrednio w stadzie przy wydajnoÊci 9-
11 tysi´cy kg jest rzeczà najzupe∏niej normalnà.

Troch´ inaczej po wprowadzeniu kwotowania
mleka przedstawia si´ sytuacja z t∏uszczem - nie za-
wsze po˝àdane jest, by jego zawartoÊç w mleku by∏a
wysoka. Zale˝y to oczywiÊcie od mleczarni, do której
odstawiamy mleko - niektóre z nich, ze wzgl´du na
specyfik´ produkcji, p∏acà za t∏uszcz dobrze i bez
ograniczeƒ. Jednak znaczna cz´Êç z nich ogranicza
procentowà zawartoÊç t∏uszczu w skupowanym mle-
ku do 4,3-4,5%, co w po∏àczeniu z uzale˝nionym od
t∏uszczu rozliczaniem kwotowania mleka pozwala na
wyciàgni´cie jednoznacznego wniosku - nie nale˝y
zbytnio zwi´kszaç procentowej zawartoÊci t∏uszczu
w mleku, a w przypadku niektórych stad wr´cz staraç
si´ jà obni˝yç. Nie nale˝y jednak popadaç w przesad´

- Êrednia zawartoÊç t∏uszczu w granicach 4,2-4,3% wy-
daje si´ byç najbardziej odpowiednia. A trzeba si´ li-
czyç z tym, ˝e mo˝e si´ ona zmniejszaç wraz ze wzro-
stem wydajnoÊci, a tak˝e w miesiàcach, w których pa-
nuje wysoka temperatura powietrza. Poza tym jest
du˝a cz´Êç stad, w których zawartoÊç t∏uszczu w mle-
ku oscyluje oko∏o 4,0%. Mo˝e to byç efekt zarówno
˝ywienia, jak i genetyki, dlatego w takich stadach ce-
lowe mimo wszystko by∏oby zastosowanie buhajów,
których wartoÊç hodowlana w stosunku do procento-
wej zawartoÊci t∏uszczu w mleku jest dodatnia.

Trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e odziedziczalnoÊç
sk∏adników tworzàcych suchà mas´ mleka (bia∏ko
i t∏uszcz) jest wysoka - wspó∏czynnik ich odziedziczal-
noÊci si´ga 0,5. Dla porównania - wspó∏czynnik
odziedziczalnoÊci wydajnoÊci mleka to 0,25, a prze-
cie˝ ró˝nice pomi´dzy córkami ró˝nych buhajów
w przeci´tnej produkcji mleka sà wyraênie zauwa˝al-
ne. Dlatego ∏atwo sobie wyobraziç, jak du˝y mo˝e byç
efekt zastosowania buhajów o ró˝nych przewagach
w stosunku do procentowej zawartoÊci sk∏adników
suchej masy mleka. Dotyczy to zw∏aszcza bia∏ka, dla
którego wspó∏czynnik odziedziczalnoÊci jest wy˝szy
ni˝ t∏uszczu. Miejmy to zawsze na uwadze, wybierajàc
buhaje dla naszego stada - chcielibyÊmy przecie˝ na
sprzeda˝y mleka godziwie zarabiaç, a zawartoÊç bia∏-
ka w mleku w coraz wi´kszym stopniu b´dzie decydo-
waç o rentownoÊci tego kierunku produkcji. Pami´-
tajmy o tym tak˝e wtedy, gdy mleczarnia nie uwzgl´d-
nia jeszcze bia∏ka w rozliczaniu si´ z nami. Sà to na-
prawd´ przypadki coraz rzadsze, a w krajach starej
Unii bia∏ko od wielu lat jest wa˝nym elementem
kszta∏towania cen za skupowane mleko. Kierujmy si´
wi´c tym, co dzieje si´ w Europie, w której przecie˝
˝yjemy - mo˝na sàdziç, ˝e z czasem b´dzie dochodziç
do coraz wi´kszego zbli˝enia warunków produkcji
i zasad skupu mleka na naszym kontynencie. 

IInnnnee  cceecchhyy  ttee˝̋  ssàà  wwaa˝̋nnee
Poza wielkoÊcià krów i sk∏adem ich mleka jest jesz-
cze ca∏y szereg cech, na które musimy zwróciç uwa-
g´ wybierajàc buhaja. Z cech produkcyjnych jest to
jego wartoÊç hodowlana (przewaga) w stosunku do
produkcji mleka, wyra˝ona w kilogramach. Ma ona
z pewnoÊcià znaczenie w przypadku stad, majàcych
du˝e ambicje produkcyjne, które chcà osiàgaç wyso-
kie wydajnoÊci i sà w stanie zapewniç krowom opty-
malne warunki utrzymania i ˝ywienia. Nie przywià-
zujmy natomiast wi´kszej wagi do przewagi w kg
mleka, jeÊli wybieramy buhaja dla stada produkujà-
cego na poziomie 7,0-8,5 tysiàca kilogramów. War-
toÊç buhajów w wielu katalogach firm komercyjnych
dost´pnych w Polsce jest naprawd´ wysoka i nie jest
niczym niecodziennym, ˝e córki buhajów z ujemny-
mi przewagami w produkcji mleka osiàgajà Êrednià
wydajnoÊç 9,5 i wi´cej tysi´cy. Starajmy si´ raczej
skupiç na poprawie warunków ˝ywienia, utrzymania
i piel´gnacji krów, gdy˝ w wielu przypadkach to w∏a-



Ênie one, a nie wartoÊç genetyczna zwierzàt, ograni-
czajà wzrost produkcji.

Z cech pokrojowych najwa˝niejsze sà te, które
w istotny sposób wp∏ywajà na zdrowie krów i ich
d∏ugowiecznoÊç. W pierwszym rz´dzie nale˝y tu wy-
mieniç budow´ nóg i racic oraz wymion. Dlatego
wybierajàc buhaja musimy zwróciç uwag´ na ocen´
ogólnà (tj. standaryzowanà wartoÊç hodowlanà)
tych elementów eksterieru, a tak˝e wartoÊç poszcze-
gólnych pojedynczych cech, sk∏adajàcych si´ na t´
ocen´. Wszystko to mo˝emy znaleêç w tzw. diagra-
mach liniowych, opisujàcych wartoÊç hodowlanà bu-
haja w odniesieniu do cech budowy i pokroju.

Z punktu widzenia d∏ugoÊci u˝ytkowania krów
i ich zdrowia najwa˝niejsze cechy wymienia to wyso-
koÊç jego po∏o˝enia, moc wi´zad∏a Êrodkowego
i d∏ugoÊç strzyków:
• po∏o˝enie wymienia - idealne jest wtedy, gdy odle-

g∏oÊç pomi´dzy dnem wymienia i linià poprowa-
dzonà na wysokoÊci stawów skokowych (zwanych
cz´sto b∏´dnie kolanami) równa jest szerokoÊci
d∏oni. W praktyce najcz´Êciej spotykamy si´ z kro-
wami, u których po∏o˝enie wymienia jest zbyt ni-
skie, dlatego w wi´kszoÊci stad w Polsce po˝àdane
jest stosowanie buhajów, które poprawiajà po∏o˝e-
nie wymienia.

• wi´zad∏o Êrodkowe - jego zadaniem jest zapobie-
ganie „obrywaniu si´“ wymienia w trakcie kolej-
nych laktacji, dlatego krowy o s∏abym wi´zadle lub
ja∏ówki pochodzàce po buhajach nisko wycenio-
nych pod wzgl´dem tej cechy nale˝y kryç buhaja-
mi, majàcymi w diagramie liniowym wysokà wyce-
n´ wi´zad∏a.

• d∏ugoÊç strzyków - generalnie lepsze sà strzyki
nieco krótsze, ni˝ zbyt d∏ugie, które sà bardziej
nara˝one na uszkodzenia i urazy mechaniczne.
Dlatego wiele buhajów, dost´pnych w katalogach,
przekazuje cech´ skracania strzyków. W niektó-
rych jednak stadach mo˝na spotkaç si´ u cz´Êci
krów ze strzykami zbyt krótkimi - wybierajmy
wówczas buhaje, które pozwolà skorygowaç t´ ce-
ch´ i doprowadziç jà do optimum: preferowane sà
strzyki o d∏ugoÊci 5-7 cm.

Coraz wi´kszego znaczenia, zw∏aszcza przy bez-
uwi´ziowym utrzymaniu krów, nabiera budowa nóg
i racic. Ich schorzenia sà cz´stà przyczynà brakowa-
nia, dlatego w programach doskonalenia genetycz-
nego wielu firm hodowlanych na Êwiecie sà one
traktowane priorytetowo. W ocenie budowy tylnych
nóg wyró˝niamy:
• postaw´ z boku - oceny skrajne to spionowanie

lub szablastoÊç. ˚adna z tych skrajnoÊci nie jest
oczywiÊcie po˝àdana, a optymalne skàtowanie nóg
w stawie skokowym to 145-155 stopni. Wi´ksze
spionowanie nóg zalecane jest przy utrzymaniu
krów na twardym betonowym pod∏o˝u, w przy-
padku pod∏o˝a mi´kkiego (g∏´boka Êció∏ka, pa-
stwisko) spionowanie nóg ma mniejsze znaczenie. 

W stosunku do tej cechy warto zwróciç uwag´ na
cz´sto pope∏niany b∏àd przy odczytywaniu jej war-
toÊci z diagramu liniowego. Wycena poni˝ej 100
(a wi´c s∏upek wychylony w lewo) oznacza tenden-
cj´ do przekazywania przez buhaja wi´kszego
spionowania nóg, co w wielu stadach jest cechà
po˝àdanà. Cz´sto zdarza si´, ˝e rolnicy traktujà
wychylenie s∏upka wyceny w lewo jako ocen´ ne-
gatywnà, co oczywiÊcie nie jest prawdà i mo˝e pro-
wadziç do b∏´dnych wyborów buhaja dla stada. 

• postaw´ z ty∏u - nogi powinny byç spionowane,
a wi´c wycena tej cechy powinna byç mo˝liwie wy-
soka. Spionowanie nóg z ty∏u jest istotne ze wzgl´-
du na lokomocj´ zwierzàt oraz mo˝liwoÊç swobod-
nego rozwoju wymienia i jego zdrowotnoÊç - przy
ustawieniu iksowatym mo˝e dochodziç do jego
otarç i odparzeƒ. Dobre spionowanie nóg ma te˝
du˝e znaczenie w dojarniach typu „bok w bok“,
gdzie aparaty udojowe zak∏adane sà od ty∏u.

• ustawienie racic - racice zbyt d∏ugie sprzyjajà po-
wstawaniu tzw. mi´kkiej p´ciny. Cech´ t´ nale˝y
korygowaç, dobierajàc buhaje o odpowiedniej war-
toÊci - najcz´Êciej po˝àdane jest skrócenie i spiono-
wanie racic (wycena w diagramie liniowym ponad
100), co sprzyja poprawie ustawienia tylnych nóg
w stawach p´cinowych. Kàt ustawienia przedniej
Êciany racicy w stosunku do pod∏o˝a powinien wy-
nosiç 45-60 stopni, a wysokoÊç pi´tki (tj. tylnej
Êciany racicy) 4-5 cm. 

Z budowà nóg bezpoÊrednio zwiàzana jest wpro-
wadzona ju˝ w niektórych katalogach dost´pnych na
polskim rynku tzw. „ocena w ruchu“, zwana te˝ lo-
komocjà. Ma ona du˝e znaczenie w oborach bezu-
wi´ziowych i jest oczywiste, ˝e im wy˝sza wycena tej
cechy w diagramie, tym lepiej.

WWiiaarryyggooddnnooÊÊçç  wwyycceennyy
Przy korzystaniu z informacji dotyczàcych wartoÊci
produkcyjnych i eksterierowych buhaja musimy ko-
niecznie zwróciç uwag´ na wiarygodnoÊç ich wyce-

hodowlaHodowca Byd∏a 9/06

37



ny, a tak˝e liczb´ stad i liczb´ córek, na których bu-
haj ten zosta∏ wyceniony. Pami´tajmy, ˝e informacja
ta powinna byç podana osobno dla cech produkcyj-
nych i osobno dla cech pokroju i budowy! Najlepiej
przyjàç jako zasad´, by wiarygodnoÊç wyceny buha-
ja wynosi∏a przynajmniej 80%, a w przypadku cech
produkcyjnych êród∏em wyceny by∏o co najmniej 80
jego córek, ocenionych w min. 40 stadach. 

Cennà informacjà zamieszczanà w wi´kszoÊci
katalogów zagranicznych, dost´pnych w Polsce, sà
te˝ przeci´tne wydajnoÊci córek buhaja i sk∏ad ich
mleka (bia∏ko, t∏uszcz). Brak tej informacji mo˝e
wynikaç z gry marketingowej i niech´ci do ujawnia-
nia prawdziwych danych, nie zawsze korzystnych dla
oferujàcego nasienie. Trzeba te˝ zawsze zwróciç
uwag´, czy przy przeci´tnej wydajnoÊci córek poda-
no d∏ugoÊç laktacji, której ta informacja dotyczy -
w cz´Êci krajów laktacje przeliczane sà na 365 dni
(w Europie dotyczy to krajów skandynawskich).
Dlatego przy braku konkretnej liczby dni laktacji, na
którà przeliczona zosta∏a podana w katalogu prze-
ci´tna wydajnoÊç córek buhaja nale˝y za∏o˝yç, ˝e
jest to 365, a nie 305 dni - jak jest to przyj´te w wi´k-
szoÊci krajów europejskich. Musimy zdawaç sobie
spraw´, ˝e nie podawanie liczby dni laktacji jest
równie˝ elementem gry marketingowej. 
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