
WartoÊci hodowlane
rozp∏odników 

przedstawiane sà 
w katalogach buhajów

jako tzw. przewagi, które
odnoszà si´ do krajowej

bazy genetycznej. 
Sà one okresowo

zmieniane z uwagi na
post´p genetyczny. 

Zdj´cia: Lesiakowski

Wszystkie wartoÊci hodowlane
zwierzàt, w przypadku bu-

hajów, pokazywane w katalogach jako
tzw. „przewagi”, odniesione sà zawsze do
krajowej bazy genetycznej. Baz´ t´ sta-
nowi Êrednia wartoÊç hodowlana krów,
urodzonych w ka˝dym z krajów w roku,
który przyj´to jako bazowy. WartoÊç ta
przyjmowana jest jako punkt odniesienia
równy zero w stosunku do wszystkich oce-
nianych cech – produkcyjnych, pokrojo-
wych i funkcjonalnych. 

Jest oczywiste, ˝e wartoÊci baz krajo-
wych z poszczególnych paƒstw sà zró˝ni-
cowane. Wynika to z faktu, ̋ e Êrednia war-
toÊç hodowlana krów w ró˝nych populac-
jach krajowych w zakresie poszczególnych
cech jest inna, a ró˝nice pomi´dzy nimi sà
niekiedy bardzo wysokie – si´gajà np. kil-
ku tysi´cy kg mleka lub 0,5 i wi´cej pro-
cent zawartoÊci bia∏ka i t∏uszczu. Dlatego
przewag hodowlanych buhajów, poda-
nych w katalogach pochodzàcych z ró˝-

nych krajów, nie wolno porównywaç mi´-
dzy sobà, gdy˝ w ka˝dym z przypadków
(krajów) mogà one oznaczaç zupe∏nie in-
nà wartoÊç. Szacowane wartoÊci hodowla-
ne pokazujà tylko, o ile dane zwierz´ (bu-
haj lub krowa) jest lepsze od Êredniej war-
toÊci bazowej w kraju, w którym to zwierz´
jest oceniane.

Aktualizacja baz w lutym br.

W hodowli byd∏a holsztyƒsko-fryzyj-
skiego stosuje si´  dwa rodzaje baz gene-
tycznych, ró˝niàce si´ cz´stotliwoÊcià ich
aktualizacji. Obecnie 19 z 25 krajów prze-
kazujàcych dane do systemu Interbull
zmienia swoje bazy hodowlane co 5 lat
(nale˝à tu m.in. USA, Holandia i Niem-
cy), a pozosta∏e 6 (m.in. Kanada, Francja,
niektóre kraje skandynawskie) zmienia
bazy co roku. Coroczna zmiana bazy ma
niewàtpliwie swoje zalety, jednak wi´k-
szoÊç krajów za rozwiàzanie bardziej czy-

telne dla hodowców uzna∏a aktualizacj´
baz w odst´pach pi´cioletnich. Sama idea
okresowej zmiany baz wynika z faktu, ˝e
wskutek nast´pujàcego ca∏y czas post´pu
hodowlanego wartoÊç buhajów odniesio-
na do jakiejÊ sta∏ej, niezmiennej bazy mo-
g∏aby z czasem przybieraç bardzo du˝e
wartoÊci. Stwarza∏oby to wra˝enie, ˝e
wszystkie oferowane buhaje sà co naj-
mniej bardzo dobre – nie jest to oczywiÊ-
cie prawdà, stàd koniecznoÊç ciàg∏ej
aktualizacji baz. 

Ostatnia okresowa zmiana krajowych
baz genetycznych, po pi´ciu latach funk-
cjonowania poprzedniej bazy, nastàpi∏a 
w lutym 2005 r. Do tego czasu w ka˝dym 
z tych krajów punktem odniesienia do sza-
cowania przewag hodowlanych zwierzàt
(a wi´c bazà przyj´tà jako wartoÊç zerowa
w stosunku do poszczególnych cech) by∏a
Êrednia wartoÊç hodowlana krów, urodzo-
nych w 1995 roku w danym kraju. Poczàw-
szy od wyceny lutowej z bie˝àcego roku 
w krajach stosujàcych pi´cioletni cykl 
zmian za baz´ genetycznà przyj´to Êred-
nià wartoÊç hodowlanà krów, urodzonych
w 2000 r. Równie˝ w Polsce baz´ gene-
tycznà stanowi Êrednia wartoÊç hodowla-
na krów, urodzonych w naszym kraju
w 1995 r., jednak jej aktualizacja nastàpi
prawdopodobnie w 2006 r.
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Efektem post´pu genetycznego jest okresowa zmiana 
tzw. baz genetycznych. Jest to nic innego jak systematyczne 
podnoszenie wymagaƒ stawianych buhajom 
- twierdzi Aleksadner Osten-Sacken z Poznania. 

Aktualizacja baz genetycznych 
- nowy punkt odniesienia
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W zamieszczonych tabelach pokaza-
no zmiany, jakie zasz∏y w Êrednich war-
toÊciach poszczególnych cech w bazach
holenderskiej (tab. 1) i amerykaƒskiej
(tab. 2). W przypadku Holandii, tak jak
i innych krajów europejskich, zmiany
te dotyczà wartoÊci hodowlanej zwie-
rzàt (ang. skrót EBV). Krowa lub bu-
haj tylko 50% tej wartoÊci przekazujà
na swojego potomka, pozosta∏e 50%
wartoÊci pochodzi zawsze od drugiego
z rodziców. Dlatego wartoÊç hodowla-
na buhaja, np. +1000 kg mleka ozna-
cza, ˝e jego faktyczny wp∏yw na wzrost
wydajnoÊci mlecznej córek wynosi
+500 kg.

W USA zmiany wysokoÊci bazy doty-
czà przewidywanej zdolnoÊci przekazy-
wania danej cechy (ang. skrót PTA)
przez konkretne zwierz´ na jego po-
tomków. PTA mówi wi´c bezpoÊred-
nio o wp∏ywie np. buhaja na wyniki je-
go córek, dlatego wartoÊç tego wskaê-
nika stanowi tylko po∏ow´ ca∏ej wartoÊ-
ci hodowlanej zwierz´cia. Ujmujàc 
to inaczej, PTA stanowi informacj´ 
o przewidywanej ró˝nicy w wartoÊ-
ciach poszczególnych cech pomi´dzy
córkami danego zwierz´cia (buhaja
lub krowy), a krowami stanowiàcymi
krajowà, tj. amerykaƒskà baz´ gene-
tycznà.

Przewagi pozornie 
coraz ni˝sze

Zmiany w wysokoÊci baz genetycz-
nych sà efektem post´pu hodowla-
nego, jaki dokona∏ si´ w ka˝dym z krajów
w okresie pi´cioletnim. Oznacza to, ˝e im

szybszy post´p, tym wi´ksze zmiany nas-
t´pujà w Êrednich wartoÊciach bazowych

dla poszczególnych krajów. Inaczej
mówiàc: krowy urodzone w 2000 r.
powinny byç przeci´tnie lepsze pod
wzgl´dem ka˝dej z ocenianych
cech od krów urodzonych w 1995 r.
Gdyby tak nie by∏o, oznacza∏oby to
zamiast post´pu regres hodowlany.

Jakie skutki dla szacowania war-
toÊci hodowlanej poszczególnych
zwierzàt niesie z sobà zmiana baz
genetycznych? Efektem jest przede
wszystkim pozorne obni˝enie war-
toÊci tych zwierzàt, tj. buhajów 
i krów. Wynika to z faktu, ˝e od te-
go momentu porównywane sà one
do bazy, której poprzeczka zosta∏a
podniesiona o wartoÊç post´pu ho-
dowlanego, dokonanego w zakre-
sie poszczególnych cech. 

PPrrzzyykk∏∏aadd:: W listopadzie 2004 r.
buhajem najwy˝ej wycenionym na
holenderskiej liÊcie buhajów

aktywnych pod wzgl´dem wartoÊci hodo-
wlanej dla kilogramów mleka by∏ Win 395
z przewagà +2241 kg, a buhajami najlep-
szymi pod wzgl´dem przewagi hodowla-
nej dla kilogramów bia∏ka by∏y Bromios 
i Chrissy z wynikiem +57 kg. Gdyby wziàç
pod uwag´ tylko zmiany w wartoÊciach ba-
zowych (+389 kg dla mleka i +15 kg dla
bia∏ka), wówczas wartoÊç hodowlana tych
buhajów w lutym 2005 r. wynios∏aby od-
powiednio +1852kg mleka (2241-389) 
i +42 kg bia∏ka (57-15). Podobnie sprawa
wyglàda w przypadku buhaja Sosa, który
w wycenie listopadowej z 2004 r. by∏ 
w USA najlepszy, jeÊli chodzi o PTA dla
kilogramów mleka, osiàgajàc wynik
+3032 (wartoÊç w funtach angielskich, 
w skrócie lbs; wartoÊç 1 funta angielskiego

Cechy Odmiana hf Odmiana hf
produkcji czarno-bia∏a czerwono-bia∏a
DPS (Euro) +46 +54
kg mleka +389 +437
kg bia∏ka +15 +17
kg t∏uszczu +15 +19
% bia∏ka +0,02 +0,02
% t∏uszczu –0,02 –0,01
INET (euro) +50 +58
Cechy pokroju
Typ i budowa +3 +2
Wymi´ +3 +4
Nogi i racice +1 +3
Ocena ogólna +3 +4
* dotyczy zmian w lutym 2005 r. dla cech produkcji i pokroju 

Aktualizacja baz genetycznych 
w Holandii*1

Cecha Rasa hf
Net Merit (dolary USA) +155
Mleko (funty ang. / kg) +592 lbs / 268,5 kg
T∏uszcz (funty ang. / kg) +18 lbs / 8 kg
Bia∏ko (funty ang. / kg) +19 lbs / 8,5 kg
Indeks wymienia +0,36
Indeks nóg i racic +0,31
Indeks k∏ody +0,24
* dotyczy zmiany przewidywanej zdolnoÊci przekazy-
wania cech (PTA) dla cech produkcji i pokroju 
w lutym 2005 .

Aktualizacja baz 
genetycznych w USA*2



W doborze buhajów cechy
produkcyjne nie mogà byç

jednym kryterium. Istotna jest
tak˝e budowa, zw∏aszcza wymion

i nóg oraz cechy funkcjonalne. 

równa jest oko∏o 0,4536 kg). Po
zmianie bazy w lutym 2005 r.,
wynoszàcej dla PTA mleka 592
lbs, jego wartoÊç dla tej cechy
wynios∏aby +2440 (3032-592).

Wzrost wysokoÊci baz krajo-
wych Holandii i USA o wartoÊ-
ci podane w tabelach nale˝y
rozumieç w ten sposób, ̋ e o ta-
kie same wartoÊci zmniejszà si´
(bioràc pod uwag´ tylko zmia-
n´ bazy) szacowane wartoÊci
hodowlane wszystkich oce-
nianych buhajów. I tak np. bu-
haj holenderski hf odmiany
czarno-bia∏ej, dla którego war-
toÊç indeksu DPS wynosi∏a 
uprzednio 100 euro, w wyni-
ku zmiany bazy mia∏by wartoÊç 
indeksu DPS równà 54 euro
(100-46). Ten sam buhaj 
przy poprzednich przewagach
+1000 kg mleka, +20 kg t∏usz-
czu i +20 kg bia∏ka po zmianie
bazy mia∏by wartoÊci tych cech
od-powiednio +611 kg mleka
(1000-389), +5 kg t∏uszczu
(20-15) i +5 kg bia∏ka (20-15).
Mo˝e wr´cz zdarzyç si´, ˝e bu-
haj, którego wartoÊç hodowla-
na np. dla mleka wynosi∏a up-
rzednio +200 kg, po zmianie
bazy b´dzie mia∏ dla tej cechy
wartoÊç ujemnà – uwzgl´dnia-
jàc tylko zmian´ bazy, wyno-
si∏aby ona –189 kg mleka (200-
389). Równie˝ szacowane war-
toÊci hodowlane cech pokro-
jowych dla byd∏a hf zmniejszà
si´ dla ró˝nych cech o 1 do 
4 punktów – np. ocena ogólna
wymienia, wynoszàca poprzed-
nio 107, po odniesieniu do no-
wej bazy hf cb b´dzie mia∏a
wartoÊç 104, a odniesiona do
bazy hf czb wartoÊç 103.

Trzeba zdawaç sobie spraw´,
˝e buhaje pokazane na tle no-
wej, wy˝szej bazy hodowlanej
prezentujà si´ gorzej ni˝ po-
przednio. Z tego wzgl´du tylko
bardzo nieliczne firmy oferu-
jàce nasienie buhajów w Polsce

zdecydowa∏y si´ na wprowa-
dzenie do katalogów nowych
wycen buhajów, odnoszàcych
si´ do aktualnych baz krajo-
wych. Wynika to ze wzgl´dów
marketingowych, a wskutek te-
go buhaj pozornie lepszy pod
wzgl´dem cech produkcyjnych
czy pokrojowych w katalogu
„X” wcale takim byç nie musi –
jego przewagi mogà byç po
prostu odniesione do niskiej
bazy hodowlanej, na tle której
wyglàda on bardzo korzystnie.
Dlatego przed przystàpieniem
do wyboru buhajów z jakiego-
kolwiek katalogu nale˝y ko-
niecznie zorientowaç si´, czy
dotyczàce ich wartoÊci hodo-
wlane (przewagi) odniesione
sà do starej czy te˝ nowej bazy. 

Aktualizacja 
nie wp∏ywa na ranking

Warto wiedzieç, ˝e wprowa-
dzenie nowej bazy nie powo-
duje przesuni´ç na listach ran-
kingowych buhajów, powodu-
jàc jedynie proporcjonalne
zmniejszenie ich wartoÊci ho-
dowlanych (przewag) dla po-
szczególnych cech. Oznacza to,
˝e gdyby w lutym br. zmieni∏y
si´ tylko bazy hodowlane,
wówczas ka˝dy z wy˝ej wymie-
nionych rozp∏odników zacho-
wa∏by pierwszà pozycj´ w swo-
jej kategorii oceny (kg mleka
lub kg bia∏ka). W rzeczywistoÊ-
ci sprawa nie jest oczywiÊcie
tak prosta, gdy˝ ka˝da nowa
wycena wnosi co 3 miesiàce
zmiany szacowanych wartoÊci
hodowlanych poszczególnych
cech dla ka˝dego z buhajów.

Poza tym w wielu krajach
zmianie ulegajà równie˝
metody obliczania wartoÊci
poszczególnych cech i formu∏y
indeksów hodowlanych, dlat-
ego na krajowych listach ran-
kingowych buhajów w lutym
br. pojawi∏o si´ jednak du˝o
zmian. 

Zmiany w indeksach
hodowlanych

Poza zmianami baz hodo-
wlanych na wartoÊç buhaja 
i wysokoÊç jego indeksu wp∏y-
wajà oczywiÊcie tak˝e inne ele-
menty. Nale˝à do nich m.in.
zmiany formu∏y krajowych in-
deksów selekcyjnych, do któ-
rych wprowadza si´ cz´sto no-
we cechy lub te˝ zmienia si´ 
w nich procentowy udzia∏ po-
szczególnych cech.

Coraz wi´kszego znaczenia 
w hodowli krów mlecznych na-
bierajà cechy d∏ugowiecznoÊci
i zdrowia. Wynika to z faktu, ̋ e
cechy te majà znaczàcy i coraz
wi´kszy wp∏yw na koszty i eko-
nomik´ produkcji mleka. Ten-
dencj´ takà mo˝na obserwo-
waç ju˝ od lat w olbrzymiej
wielkoÊci krajów na Êwiecie.
Powinno to byç cennà wska-
zówkà równie˝ dla naszych ho-
dowców, by wybierajàc buhaja,
zwracali uwag´ nie tylko na je-
go wartoÊç produkcyjnà, ale
tak˝e na przekazywane przez
niego cechy pokrojowe i funk-
cjonalne – to ich wartoÊç mo˝e
ostatecznie przesàdziç o op∏a-
calnoÊci produkcji mleka 
w gospodarstwie.
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