
Ideksy selekcyjne u∏atwiajà
prowadzenie pracy hodowlanej
w stadzie, a najprostszà formà
sà indeksy produkcyjne. 
Czy mogà byç one jedynym
kryterium wyboru buhaja 
- wyjaÊnia Aleksander 
Osten-Sacken z Poznania.

Celem indeksów selekcyjnych jest
pomoc hodowcom w wyborze

najlepszych zwierzàt do kojarzeƒ, nie mo-
gà one jednak odgrywaç roli jedynej i de-
cydujàcej. Dotyczy to zw∏aszcza indeksów
produkcyjnych nie uwzgl´dniajàcych cech
pokrojowych i funkcjonalnych krów - mo-
˝e przecie˝ zdarzyç si´, ˝e buhaj o wyso-
kim indeksie produkcyjnym przekazuje
cechy wykluczajàce jego u˝ycie w konkret-
nym stadzie. Mogà to byç np. s∏abe nogi
czy te˝ nisko wycenione wymi´ (s∏abe wi´-
zad∏o, z∏e po∏o˝enie i zawieszenie wymie-
nia). Tak czy inaczej ˝aden indeks selek-
cyjny, nawet bardzo rozbudowany i dos-
kona∏y, nie mo˝e byç jedynà przes∏ankà
do wyboru buhaja. Mo˝e i powinien byç
natomiast cennà wskazówkà i jednym 
z elementów wyboru, uwzgl´dniajàcego
równie˝ ocen´ wartoÊci hodowlanej buha-
ja w zakresie poszczególnych cech pro-
dukcyjnych, pokrojowych i funkcjonal-
nych.

Indeksem, z którym najcz´Êciej spoty-
kajà si´ hodowcy w Polsce, jest polski in-
deks selekcyjny. Jego wartoÊç obliczana
jest wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

2x kg bia∏ka +1x kg t∏uszczu
WartoÊci podstawiane do tego wzoru

przy obliczaniu wysokoÊci indeksów po-
szczególnych buhajów sà szacowanymi
wartoÊciami hodowlanymi, odniesionymi
do polskiej bazy genetycznej. Jest nià
Êrednia wartoÊç hodowlana krów urodzo-
nych w 1995 roku, którà przyj´to za punkt
odniesienia równy zero.

WysokoÊç indeksu wylicza si´ w bardzo
prosty sposób: jeÊli wartoÊç hodowlana
buhaja (tzw. przewaga) podana  w katalo-
gu wynosi np. w stosunku do bia∏ka + 30
kg, a w stosunku do t∏uszczu + 50 kg,
wówczas wysokoÊç indeksu tego buhaja

wyniesie 110 kg (2x 30 kg + 50 kg). Uzys-
kana w ten sposób wartoÊç stanowi o wy-
cenie buhaja i jego miejscu na polskiej liÊ-
cie rankingowej. Indeksy te podawane sà
równie˝ w katalogach polskich firm inse-
minacyjnych, b´dàc jednym z wa˝nych pa-
rametrów decydujàcych o cenie nasienia. 

WyjaÊnienia wymaga, jakà informacj´
niesie polski indeks selekcyjny i sporzà-
dzony w oparciu o niego polski ranking
buhajów. Cz´sto mo˝na spotkaç si´ z nie-
prawid∏owym traktowaniem tego ran-
kingu - hodowcy przyjmujà, ˝e buhaj zaj-
mujàcy pierwsze miejsce jest najlepszy,
drugi nieco gorszy itd. Jest to powa˝ny
b∏àd, poniewa˝ u˝ywany w Polsce indeks
informuje tylko i wy∏àcznie o potencjale
produkcyjnym, przekazywanym przez bu-
haja na jego córki. A to przecie˝ tylko
cz´Êç wartoÊci buhaja - niemniej wa˝ny
jest pokrój jego córek i ich d∏ugowiecz-
noÊç, a tak˝e cechy funkcjonalne. 

Aktualnie trwajà prace nad przygoto-
waniem i wprowadzeniem do praktyki no-
wego polskiego indeksu selekcyjnego. 

Europejskie indeksy selekcyjne

W wielu krajach zachodnich równie˝
u˝ywane sà indeksy obejmujàce wy∏àcznie
cechy produkcyjne, jednak o formule bar-
dziej rozbudowanej ni˝ w Polsce. Ich war-
toÊci podawane sà w katalogach, stano-
wiàc dodatkowà informacj´ u∏atwiajàcà
wybór buhaja. Najbardziej znane polskim
hodowcom sà niemiecki RZM, francuski

INEL i holenderski INET. Ich formu∏y
przedstawiajà si´ nast´pujàco (dla uprosz-
czenia szacowane wartoÊci hodowlane dla
poszczególnych cech opisano jako prze-
wagi):
u RZM = 91,5 + 0,137 x przewaga kg
t∏uszczu + 0,548 x przewaga kg bia∏ka +
4,907 x przewaga zawartoÊci t∏uszczu % +
19,628 x przewaga zawartoÊci bia∏ka %
(dot. rasy czarno-bia∏ej);
u INEL = 0,98 (przewaga kg bia∏ka + 0,2
x przewaga kg t∏uszczu + przewaga zawar-
toÊci bia∏ka ‰ + 0,5 x przewaga zawar-
toÊci t∏uszczu ‰);
u INET =  – 0,08 x przewaga kg mleka +
przewaga kg t∏uszczu + 6 x przewaga kg
bia∏ka

Proporcje pomi´dzy wagami przyj´tymi
dla kg t∏uszczu i kg bia∏ka w poszczegól-
nych indeksach krajowych sà ró˝ne i wy-
noszà dla niemieckiego indeksu RZM jak
1 : 4, dla francuskiego indeksu INEL jak
1 : 5 i dla holenderskiego indeksu INET
jak 1 : 6. Od niedawna do indeksów fran-
cuskiego i niemieckiego wprowadzono te˝
procentowà zawartoÊç t∏uszczu i bia∏ka, co
Êwiadczy o po∏o˝eniu wi´kszego nacisku
na sk∏ad mleka kosztem wydajnoÊci. 
W zwiàzku z tà zmianà spoÊród dwóch
buhajów, przekazujàcych takà samà wy-
dajnoÊç t∏uszczu i bia∏ka, wy˝szà pozycj´ w
rankingu produkcyjnym uzyska ten, który
przekazuje lepszy sk∏ad mleka, a zw∏asz-
cza wy˝szà procentowà zawartoÊç bia∏ka
(tzn. jego przewagi w % t∏uszczu i bia∏ka
sà wi´ksze). Powinno to odwróciç utrzy-
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si´ cechy eksterieru wp∏ywajàce na walory produkcyjne krów. Zdj´cie: Lesiakowski

           



231/2005

mujàcy si´ w ostatnich latach ujemny
trend w zakresie przekazywania przez bu-
haje dobrego sk∏adu mleka. 

Po∏o˝enie du˝ego nacisku na sk∏ad mle-
ka kosztem ograniczenia nadmiernego
wzrostu wydajnoÊci i zastosowanie w tym
celu indeksu, b´dàcego narz´dziem reali-
zacji takiego za∏o˝enia hodowlanego, jest
niezwykle skuteczne. Dowodem na to jest
prosty holenderski indeks produkcyjny
INET, w którym przewaga kg mleka, uzys-
kana przez buhaja, ma wartoÊç ujemnà.
Dzi´ki temu preferuje on buhaje przeka-
zujàce dobry sk∏ad mleka tzn. takie, które
uzyskujà wy˝sze przewagi kg t∏uszczu i kg
bia∏ka przy mniejszych przewagach dla
wydajnoÊci mleka. Mo˝na to przedstawiç
w prosty sposób na przyk∏adzie dwóch bu-
hajów, które uzyska∏y takie same przewa-
gi t∏uszczu i bia∏ka, wynoszàce po 40 kg dla
ka˝dego z tych sk∏adników, przy czym
pierwszy z nich ma szacowanà przewag´
dla mleka 1500 kg, a drugi tylko 500 kg.

BBuuhhaajj 11.. INET = – 0,08 x 1500 + 40 +
6 x 40 = – 120 + 40 + 240 = 160

BBuuhhaajj 22.. INET = – 0,08 x 500 + 40 + 6
x 40 = –  40 + 40 + 240 = 240

Buhaj drugi uzyska∏ wy˝szy indeks dla-
tego, ̋ e jego córki produkowaç b´dà t´ sa-

mà iloÊç t∏uszczu i bia∏ka w mniejszej iloÊ-
ci wody, która w procesach przetwórstwa
mleka jest tylko niepotrzebnym balastem
i powoduje wzrost kosztów funkcjonowa-
nia mleczarƒ. Wysoka zawartoÊç suchej
masy w mleku daje w efekcie wzrost ren-
townoÊci przy jego przetwarzaniu, co po-
winno przek∏adaç si´ na wy˝sze ceny uzys-
kiwane przez rolników. Holandia nie jest
zresztà jedynym krajem, w którym war-
toÊç hodowlana buhaja w odniesieniu do
wydajnoÊci mleka ma wartoÊç ujemnà –
tak samo dzieje si´ np. w amerykaƒskim
indeksie serowarskim Cheese Merit. Wi-
daç wi´c, ˝e jest to cecha wspólna dla in-
deksów, których rolà jest przygotowanie
dla zak∏adów przetwórczych mleka o do-
brym sk∏adzie.

Podsumowanie

Selekcja byd∏a mlecznego w kierunku
poprawy sk∏adu mleka nie pociàga za sobà
istotnego zmniejszenia wydajnoÊci mlecz-
nej krów. Przyk∏adem jest holenderska
populacja byd∏a holsztyƒsko-fryzyjskiego,
gdzie stosowany od ok. 20 lat indeks INET
umo˝liwi∏ hodowcom uzyskanie bardzo
dobrego sk∏adu mleka przy jednoczeÊnie

wysokiej wydajnoÊci mlecznej – przekra-
cza ona Êrednio 8000 kg. Zastosowanie
dobrego indeksu selekcyjnego ma wi´c
ogromny wp∏yw na prawid∏owe kszta∏to-
wanie si´ krajowej populacji byd∏a mlecz-
nego.

Wspó∏czesne indeksy produkcyjne ukie-
runkowujà selekcj´ byd∏a zgodnie z ocze-
kiwaniami zak∏adów mleczarskich. Umo-
˝liwiajà tym samym uzyskiwanie hodow-
com korzystnej ceny za mleko, co pozy-
tywnie wp∏ywa na ekonomik´ tego kie-
runku produkcji. Ponadto w Europie
z uwagi na system limitowania produkcji
mleka (a konkretnie t∏uszczu mlecznego)
hodowla rozwija si´ w kierunku zwi´ksze-
nia zawartoÊci bia∏ka w mleku. Ma to tak-
˝e swoje odzwierciedlenie w formule in-
deksów produkcyjnych. 

Hodowcy byd∏a mlecznego zwi´kszenie
rentownoÊci produkcji mleka upatrujà tak-
˝e w poprawie zdrowotnoÊci i d∏ugowiecz-
noÊci krów. W tym kierunku prowadzona
jest tak˝e selekcja, a s∏u˝à temu syntetycz-
ne indeksy selekcyjne. Obejmujà one za-
równo cechy produkcyjne, jak i cechy po-
krojowe oraz funkcjonalne. Wi´cej infor-
macji o indeksach syntetycznych zamieÊ-
cimy w kolejnym wydaniu top byd∏o. o


