
Wy so ko wy daj ne kro wy są z re gu ły 

kró cej użyt ko wa ne w sta dzie i je śli 

nie mia ło to aż ta kie go zna cze nia 

w sta dach by dła mię sne go, to wy -

so kie bra ko wa nie krów mlecz nych 

ze wzglę du na sła bą płod ność, za -

pa le nie wy mie nia czy cho ro by me -

ta bo licz ne mia ło swój ne ga tyw ny 

wpływ na ra chu nek eko no micz ny 

go spo dar stwa.  

     Zmia ny kli ma tu, wraz z ro sną cą 

czę sto tli wo ścią za bu rzeń śro do wi -

sko wych, wy wie ra ją rów nież pre sję 

na sek tor ho dow la ny. Jest on bo -

wiem od po wie dzial ny za oko ło 6% 

eu ro pej skiej emi sji ga zów cie plar -

nia nych. Aby so bie z tym po ra dzić, 

w sto so wa nych stra te giach za rzą -

dza nia i w pro gra mach ho dow la nych 

na le ża ło by zre zy gno wać z do sko -

na le nia zwie rząt je dy nie w kie run ku 

wy daj no ści i uwzględ nić w se lek cji 

bar dziej zło żo ną ce chę, któ rą na 

przy kład jest od por ność. Od por ne 

zwie rzę ta do brze re agu ją na wy zwa -

nia śro do wi sko we i le piej zno szą 

ewen tu al ne za bu rze nia w po sta ci 

na głej zmia ny wa run ków at mos fe -

rycz nych i spo wo do wa ną tym, na 

przy kład, róż ną ja kość daw ki po kar -

mo wej. Jed nym z re ali zo wa nych, 

w ra mach eu ro pej skie go pro jek tu 

GenTore www.gen to re.eu, za dań jest 

opra co wa nie me to dy oraz kry te riów 

se lek cji zwie rząt cha rak te ry zu ją cych  

się wy so ką od por no ścią, któ rą bę -

dzie moż na sto sun ko wo ła two wdro -

żyć na du żą ska lę w róż ne go ty pu 

go spo dar stwach. Pierw szym kro kiem, 

któ ry na le ża ło uczy nić by ło pre cy -

zyj ne okre śle nie fe no ty pu od por ne -

go zwie rzę cia, a więc ze spo łu cech, 

któ re by ły by do wy ko rzy sta nia nie 

tyl ko w za rzą dza niu go spo dar stwem, 

ale rów nież w ho dow li. Każ da mia ra 

re ak cji i po wro tu do zdro wia od -

zwier cie dla za rów no od por ność zwie -

rząt, jak i po strze ga ną wiel kość ne -

ga tyw nych od dzia ły wań śro do wi ska, 

któ re mo gą się zmie niać w cza sie, 

w za leż no ści od wpły wów zwią za -

nych ze zwie rzę ta mi i go spo dar stwem. 

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 140

Od por ność kro wy na wa run ki 
śro do wi ska pro duk cyj ne go  
w po łą cze niu z efek tyw no ścią eko no micz ną  
i ana li zą za cho wa nia wy zna cza no wy kie ru nek 
w ho dow li by dła mlecz ne go

postęp i  innowacje
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W prze szło ści ho dow la zwie rząt kon cen tro wa ła się przede wszyst kim 

na po pra wie niu ich wy daj no ści. Do ty czy ło to wszyst kich ga tun ków 

zwie rząt go spo dar skich. Z ro ku na rok u by dła ro sła wy daj ność mlecz -

na i mię sna, a u trzo dy chlew nej ob ni ża ła się war stwa tłusz czu pod -

skór ne go i zwięk sza ła mię sność tu szy. Po pra wie ule ga ły też wła ści wo -

ści tech no lo gicz ne mię sa, a w mle ku po szu ki wa no spo so bu na wzrost 

udzia łu biał ka i utrzy ma nia ko rzyst nej pro por cji biał ka do tłusz czu. Ma -

ło wte dy mó wi ło się o zdro wiu zwie rząt i nie kon cen tro wa no się szcze -

gól nie w pra cach se lek cyj nych na ge ne tycz nym uwa run ko wa niu tych 

cech, bo jak wie my ce chy zwią za ne z wy daj no ścią by ły ne ga tyw nie 

sko re lo wa na ze zdro wiem zwie rzę cia.



Po nie waż uni wer sal ne de fi ni cje od -

por no ści są zbyt sze ro kie, aby mo -

gły mieć prak tycz ne za sto so wa nie, 

stwier dzo no, że od por ność po win -

na być po strze ga na ja ko ze spół cech, 

któ re go nie moż na bez po śred nio 

zmie rzyć. Je śli od por ność nie jest 

bez po śred nio mie rzal na to jej wiel -

kość skła da się z su my miar wy bra -

nych wskaź ni ków skła da ją cych się 

na od po wiedź or ga ni zmu na ne ga -

tyw ne wpły wy śro do wi ska. Wskaź -

ni ki te mu szą jak naj do kład niej od -

zwier cie dlić mia rę od por no ści zwie -

rzę cia. Po stu lo wa ne ope ra cyj ne mia -

ry od por no ści bę dą mu sia ły zo stać 

po twier dzo ne wzglę dem cech re fe -

ren cyj nych, któ re są sku mu lo wa ny -

mi wskaź ni ka mi do brej od por no ści 

(np. pro duk tyw na dłu gość ży cia lub 

zdol ność do po now ne go ocie le nia). 

     Na za łą czo nych zdję ciach przed -

sta wio ne są dwa ty py (śro do wi ska) 

pro duk cji mlecz nej. Pierw sze (zdję -

cie 1) jest opar te na wy pa sie krów 

w se zo nie let nim i ży wie niu sia nem 

w se zo nie zi mo wym. W dru gim przy -

pad ku (zdję cie 2) ma my ty po wą pro -

duk cję mle ka w sys te mie za mknię -

tym opar tą o ży wie nie krów TMR 

przez ca ły rok. Oba ty py pro duk cji 

wy ma ga ją zwie rząt o in nej, le piej do 

nich do sto so wa nej, od por no ści. 

     W przy pad ku krów mlecz nych za -

pro po no wa no i prze te sto wa no prak -

tycz nie de fi ni cję od por no ści by dła 

mlecz ne go w opar ciu o sys tem punk -

ta cji za wie ra ją cy kil ka ka te go rii. Ogól -

nie rzecz bio rąc, w ra mach tej oce ny 

kro wa otrzy mu je punk ty do dat nie 

za każ de wy cie le nie, krót szy od stęp 

mię dzy wy cie le nio wy, mniej szą licz -

bę in se mi na cji i wyż szą pro duk cję 

mle ka w po rów na niu z ró wie śni ca mi 

ze sta da. W prze ciw nym przy pad ku, 

je śli licz ba in se mi na cji wzro śnie, 

za każ dy dzień le cze nia i je śli jej 

pro duk cja mle ka bę dzie niż sza w po -

rów na niu z ró wie śni ca mi ze sta da, 

kro wa otrzy ma punk ty ujem ne. Ko -

rzy sta jąc z ła two do stęp nych da nych 

z go spo dar stwa, moż na oce nić prak -

tycz ną mia rę od por no ści ży cio wej, 

na pod sta wie któ rej kro wy w sta dzie 

zo sta ną skla sy fi ko wa ne. Kro wy, któ -

re osią gnę ły ko lej ną lak ta cję są wy -

żej kla sy fi ko wa ne w sta dzie od krów, 

któ re zo sta ły wy bra ko wa ne przed 

na stęp nym po ro dem. Chcąc prze ko -

nać się o przy dat no ści otrzy ma ne go 

wy ni ku, ran king od por no ści po wią -

za no z dwo ma in ny mi pre cy zyj ny mi 

mia ra mi do stęp ny mi w tech no lo gii 

ho dow li zwie rząt. Są to da ne o od -

chy le niu wy daj no ści mlecz nej oce -

nia nej kro wy od śred niej sta da (wy -

kres 1) i zmian w jej za cho wa niu uzy -

ska nych z za mon to wa ne go na szyi 

lub w uchu zwie rzę cia czuj ni ka ru -

chu. Kro wy o wyż szej po zy cji w ran -

kin gu od por no ści mia ły od no to wa -

ną mniej szą ilość spad ków dzien nej 

wy daj no ści mle ka i bar dziej sta bil ny 

wzo rzec ak tyw no ści pod czas lak ta -

cji. Sche mat 1 przed sta wia skła do -

we sys te mu punk ta cji, na pod sta wie 

któ rej moż na stwo rzyć ran king naj -

bar dziej od por nych krów w sta dzie. 

Zo stał on opra co wa ny dla po trzeb 

pro jek tu przez na ukow ców z fran cu -

skie go In sty tu tu Ho dow li By dła IDELE 

i fran cu skiej fir my MEDRIA So lu tions. 

Na war tość in dek su od por no ści skła -

da ją się punk ty za ko lej ne od no to -

wa ne wy cie le nie, wy daj ność mlecz -

ną, licz bę in se mi na cji, dłu gość okre -

su mię dzy wy cie le nio we go i wiek 

pierw sze go wy cie le nia. 
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Fot. 1. Kro wy na pa stwi sku w ho dow li eko lo gicz nej o bu do wie cia ła  
le piej przy sto so wa nej do więk szej ak tyw no ści ru cho wej

Fot. 2. Kro wy pro du ku ją ce w sys te mie za mknię tym o bu do wie cia ła 
wska zu ją cej na wyż szą wy daj ność mlecz ną (du ża ra ma cia ła i po jem ne 
wy mię) ale gor szą mo to ry kę (słab sze no gi), któ ra nie sprzy ja więk szej 
ak tyw no ści ru cho wej



     Na wy kre sie 1 przed sta wio na jest 

dzien na wy daj no ści kro wy mlecz -

nej 3919 w uję ciu rze czy wi stym (krzy -

wa nie bie ska) w od nie sie niu do śred -

niej użyt ko wo ści tej kro wy za zna czo -

nej ko lo rem zie lo nym.  

     Wy ko rzy sta nie w oce nie użyt ko -

wo ści mlecz nej mo de lu dzien ne go 

umoż li wia ho dow cy pre cy zyj niej szą 

ana li zę prze bie gu lak ta cji krów w sta -

dzie. Od no to wy wa ne na głe wzro sty 

lub spad ki dzien nej wy daj no ści mlecz -

nej da ją się ła twiej po wią zać ze sta -

nem fi zjo lo gicz nym lub zdro wot nym 

zwie rzę cia, niż in for ma cja otrzy ma na 

raz w mie sią cu na pod sta wie jed ne -

go prób ne go udo ju. Spad ki i wzro sty 

wy daj no ści dzien nej mo gą być spo -

wo do wa ne w du żej mie rze czyn ni -

ka mi śro do wi sko wy mi, jak na przy -

kład ja ko ścią pa szy, tem pe ra tu rą po -

wie trza, czy źle pra cu ją cy mi urzą -

dze nia mi udo jo wy mi. Mo że to być 

rów nież wpływ pra cow ni ka nie umie -

jęt nie ob cho dzą ce go się ze zwie rzę -

ta mi lub źle przy go to wu ją ce go kro -

wy do do ju. Wśród czyn ni ków uwa -

run ko wa nych ge ne tycz nie waż ną ro -

lę od gry wa ilość una sie nień przy pa -

da ją cych na sku tecz ne za cie le nie, 

HODOWCA  BY D Ł A  1 2 / 2 0 2 142

Sche mat 1. Oce na od por no ści za pro po no wa na przez na ukow ców z IDELE i MEDRIA 

Wy k. 1. Wy daj ność dzien na kro wy 3919 (li nia nie bie ska) na tle śred niej (li nia zie lo na) 
Rysunek dzięki uprzejmości Wijbranda Ouweltjesa



czy dłu gość okre su mie dzy wy cie le -

nio we go. Z te go punk tu wi dze nia 

waż ne są też pierw sze trzy mie sią ce 

ko lej nej lak ta cji. Wy ja śnie niu przy -

czyn sła bej płod no ści lub ni skiej wy -

daj ność sprzy ja ob ser wa cja za cho -

wa nia się zwie rząt i oce na okre sów 

ich wzmo żo nej lub osła bio nej ak tyw -

no ści, czy li na przy kład dłu go ści i czę -

sto tli wo ści okre sów po bie ra nia pa -

szy lub jej prze żu wa nia. Umoż li wia 

to mię dzy in ny mi za sto so wa nie w cho -

wie róż ne go ro dza ju czuj ni ków ru -

chu w po łą cze niu z al go ryt ma mi ana -

li zu ją cy mi te ak tyw no ści.  

     Oce na od por no ści, czy li przy sto -

so wa nia do wa run ków śro do wi ska 

pro duk cyj ne go jest waż nym wskaź -

ni kiem efek tyw no ści w cho wie i ho -

dow li zwie rząt. Jest ona sze ro ko ana -

li zo wa na i opi sa na w licz nych pra -

cach na uko wych. Jed nak jej zde fi -

nio wa nie jest trud ne i za le ży od kon -

tek stu, w ja kim jest ona oce nia na. 

Ogól na de fi ni cja od por no ści spro wa -

dza się do „oce ny zdol no ści zwie -

rzę cia do re ago wa nia na za kłó ce nia 

śro do wi sko we”. Sku pia się ona wy -

raź nie na re ak cji zwie rzę cia na zmia -

ny w je go śro do wi sku i ozna cza je go 

zdol ność do ab sor bo wa nia wy zwań 

śro do wi sko wych po przez me cha ni -

zmy bu fo ru ją ce (me ta bo licz ne i be -

ha wio ral ne) oraz do tym cza so we go 

mo dy fi ko wa nia do stęp nych mu za -

so bów do pod trzy ma nia funk cji ży -

cio wych, na da jąc in ny prio ry tet tym, 

któ re są nie istot ne, a in ny tym, któ re 

są po trzeb ne aby spro stać wy zwa -

niu. Ja ko ta ka, od por ność jest kon -

cep cyj nie po dob na do po ję cia ho -

me osta zy w fi zjo lo gii i z ewo lu cyj ne -

go punk tu wi dze nia, wy ni ka ze spraw -

no ści w prze zwy cię ża niu wy zwań śro -

do wi sko wych. 

     Oma wia na w ar ty ku le kon cep cja 

po mia ru od por no ści za wie ra się 

w roz wią za niu trzech klu czo wych 

pro ble mów, któ ry mi są:  

1.  Od por ność na cho ro by prze by te 

w prze szło ści i dla cze go ich bez po -

śred nia oce na ilo ścio wa jest trud na, 

2. Dłu go ter mi no we skut ki i czy moż -

na je wy ko rzy stać do oce ny od -

por no ści zwie rząt w go spo dar -

stwie i na po zio mie po pu la cji,  

3. Tech no lo gie pre cy zyj nej ho dow li 

zwie rząt (PLF) i zwią za ne z ni mi 

mia ry sze re gów cza so wych, za -

pew nia ją ce moż li wość kwan ty fi -

ka cji wy bra nej ce chy.  

     Jed na z ostat nio opu bli ko wa nych 

de fi ni cji od por no ści okre śla ją ja ko 

„zdol ność zwie rzę cia do po ko na nia 

wpły wu na je go funk cjo no wa nie, wy -

wo ła ne go przez ze wnętrz ne czyn -

ni ki, i do szyb kie go po wro tu do sta -

nu w ja kim by ło przed tym wy zwa -

niem”. W tej de fi ni cji „stan” od no si 

się nie tyl ko do sta nu pro duk tyw ne -

go, ale mo że rów nież być sta nem fi -

zjo lo gicz nym, be ha wio ral nym, po -

znaw czym lub zdro wot nym.  

     Jak już wcze śniej wspo mnia no, 

od por ność to zdol ność zwie rzę cia 

do „od bi cia się” od za kłó ce nia w funk -

cjo no wa niu, któ re w do my śle trwa 

sto sun ko wo krót ko. Ozna cza to, że 

od por ne zwie rzę ta są po trzeb ne, gdy 

śro do wi sko jest zmien ne. Przez ży -

wot ność okre ślo na jest za to umie -

jęt ność do sto so wa nia ogól ne go po -

zio mu wy daj no ści do wa run ków, któ -

re są za zwy czaj ogra ni czo ne i zdol -

ność do wy ko rzy sta nia do stęp nych 

za so bów do pod trzy ma nia róż nych 

funk cji ży cio wych. Jest ona zrów no -

wa żo na w dłuż szej per spek ty wie cza -

so wej (Frig gens i in) i ja ko ta ka, ży -

wot ność jest kon cep cyj nie po dob na 

do po ję cia ho me or he zy w fi zjo lo gii. 

Sło wo ho me or he za okre śla stan eko -

sys te mu, któ ry jest w po stę pu ją cym 

roz wo ju. Ter min ten, wy wo dzą cy się 

z ję zy ka grec kie go, ozna cza wspól -

ny dy na micz ny prze pływ i jest prze -

ci wień stwem ho me osta zy, czy li sta -

nu rów no wa gi. Zo stał wpro wa dzo ny 

przez bio lo ga Con ra da Ha la Wad -

ding to na w 1940 ro ku.  

     Więk szość de fi ni cji ży wot no ści 

(ro bust ness) pod kre śla zdol ność 

zwie rzę cia do ra dze nia so bie w nie -

sprzy ja ją cych wa run kach przez dłu -

gi czas. Do bre i sta bil ne śro do wi sko 

nie wy ma ga ani od por no ści, ani ży -

wot no ści, pod czas gdy sła be i zmien -

ne śro do wi sko wy ma ga za rów no od -

por no ści jak i ży wot no ści. W przy -

pad ku od por no ści ela stycz ność 

w oce nie klu czo wych pa ra me trów 

jest waż niej sza niż ich po zio my, pod -

czas gdy w przy pad ku ży wot no ści 

jest na od wrót. Po pu lar ną ana lo gią 

do od por no ści jest trzci na, ro śli na, 

któ ra ła two ugi na się pod wpły wem 

po dmu chu wia tru i pro stu je się po je -

go przej ściu. Z ko lei ży wot ność moż -

na po rów nać do opi su dę bu, któ ry 

nie ugi na się opie ra jąc się wia tro wi. 
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Dia gram 1. Czyn ni ki śro do wi sko we i ge ne tycz ne ma ją ce bez po śred ni 
wpływ na od por ność i ży wot ność zwie rzę cia

Wydajność, dobre wykorzystanie 

paszy, jakość paszy, warunki 

środowiskowe i dochodowość

Zdrowie, budowa ciała, liczba komórek 

somatycznych, płodność, dobra motoryka

Wymogi rolnictwa ekologicznego, 

etycznego chowu zwierząt  

i stosunek konsumentów  

do hodowli bydła

Odporność 

i żywotność



Ta ana lo gia La Fon ta ine'a (1668) zo -

sta ła uchwy co na w ob ra zie „Dąb 

i trzci na” Achil le'a Mi chal lo na z ro ku   

1816 (powyżej).  

     Za kła da się, że zwie rzę ta mo gą 

pro du ko wać w róż nych śro do wi -

skach, ale ich or ga ni zmy są mie -

szan ką róż nych kom bi na cji od por -

no ści i ży wot no ści. Ce chy te są uwa -

run ko wa ne ge ne tycz nie, a więc ana -

li zu jąc naj bar dziej ko rzy sta ne SNP-

y (Po li mor fizm po je dyn cze go nu kle -

oty du z an giel skie go Sin gle Nuc le -

oti de Po ly mor phism) dla cech wy -

daj no ścio wych i zdro wia moż na bę -

dzie wy brać do dal szej se lek cji te, 

któ re są naj le piej po wią za ne z od -

por no ścią i ży wot no ścią zwie rzę cia. 

Na tej pod sta wie ho dow ca już we 

wcze snym okre sie ży cia zwie rzę cia 

mo że do wie dzieć się o je go po ten -

cjal nej war to ści ho dow la nej, któ rej 

do kład ność po twier dzo na zo sta nie 

w póź niej szej oce nie użyt ko wo ści 

po tom stwa. Spraw dza się ona z re -

gu ły w 65-70%. Wy bór zwie rząt do 

re pro duk cji na pod sta wie ge no mo -

wej se lek cji znacz nie przy śpie sza 

po stęp ho dow la ny u by dła ze wzglę -

du na istot ne skró ce nie od stę pu mię -

dzy po ko le nio we go. Do brze wy se -

lek cjo no wa ne mło de bu ha je tra fia ją 

do re pro duk cji, w któ rej bę dą kryć 

ży wot ne i od por ne kro wy wy bra ne 

na pod sta wie prze pro wa dzo nych 

w sta dach ran kin gów od por no ści 

zwie rząt. W ta be li 1 po ka za ne są przy -

kła dy mo de li ma te ma tycz nych słu -

żą cych do opra co wa nia ran kin gów 

względ nej od por no ści za pro po no wa -

nych przez sze ściu (A -F) part ne rów 

GenTORE. Dla każ dej z uwzględ nio -

nych w mo de lu cech za sto so wa no 

od po wied nie wa gi eko no micz ne, któ -

re róż nią się od sie bie w po szcze -

gól nych po dej ściach.  

     Re ali zu jąc za ło żo ny pro gram ho -

dow la ny ocze ku je my, że zwie rzę 

o do brej od por no ści bę dzie ży ło dłu -

żej niż zwie rzę o sła bej od por no ści. 

In ny mi sło wy, spo dzie wa my się ku -

mu la cji ko rzy ści wy ni ka ją cych z od -

por no ści, nie tyl ko dla te go, że bio lo -

gicz nie jest to po wód, dla któ re go 

w pierw szej ko lej no ści wy ewo lu owa -

ły wła śnie te me cha ni zmy. Od por -

ność jest prze cież pod sta wo wą umie -

jęt no ścią zwie rzę cia re ago wa nia na 

wpły wy śro do wi sko we, a tym sa mym 

ochro ny zdol no ści do prze ka zy wa -

nia ge nów na stęp ne mu po ko le niu. 

A B C D E F

Ko lej na lak ta cja +300 +500 +300 +100 +10 +100

Liczba  

in se mi na cji  

(ins.)

+10 za 1 ins., 

+8 za 2 ins., 

+4 za 3  

i ko lej ną ins. 

+10 za 1 ins.,  

+8 za 2 ins.,  

+4 za 3  

i ko lej ną ins. 

0* 0* -0.75 

+10 za 1 ins. 

-5 za 2  

i ko lej ną ins.

Wy daj ność  

mle ka za 305 dni  

lak ta cji (MY)

+/- %  

wię cej/mniej  

niż ró wie śnicz ki 

+/- %  

wię cej/mniej  

niż ró wie śnicz ki

2* (MY/MY  

ró wie śni czek 

w sta dzie 

+9.3 +0.1

+/- %  

wię cej/mniej  

niż ró wie śnicz ki 

Licz ba za bie gów  

we te ry na ryj nych

-20  

je śli był  

wy ko na ny  

za bieg

-1  

za każ dy  

za bieg

0* 0* 0* 0*

Okres  

mię dzy wy cie lenio wy 

(CI)

CI – śred ni CI  

ró wie śni czek

CI – śred ni CI 

sta da

CI – śred ni CI 

sta da

-3.39*  

(CI – śred ni CI  

sta da)

-0.005*  

(CI – śred ni CI 

sta da) 

100 –  

(CI/śred ni  

CI sta da)

Wiek pierw sze go  

wy cie le nia (AFC)
730 – AFC

śred ni AFC 

w sta dzie – AFC

0.5*  

(AFC – AFC  

sta da)

0.15*  

(AFC – AFC  

sta da) 

-0.005*  

(AFC – AFC  

sta da) 

100 – (AFC 

– AFC sta da)

Ta b. 1. Przy kła do we wa gi od por no ści za sto so wa ne w ba da niu prze pro wa dzo nym przez 6 róż nych part ne rów 
w GenTORE z za sto so wa niem róż nych mo de li ma te ma tycz nych

A -F – sta da, któ rych da ne po słu ży ły do wy li cze nia in dek su od por no ści dla krów
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     Od wie lu lat ob ser wu je się po stę -

pu ją cy spa dek dłu go ści użyt ko wa nia 

krów w naj bar dziej in ten syw nych sta -

dach mlecz nych. W ta kich sys te mach 

pro duk cyj nych wiek ubo ju krów wy -

no si od 4,5 do 6 lat. Po mi mo to że 

od por ność nie jest je dy nym czyn ni -

kiem wa run ku ją cym dłu gość użyt ko -

wa nia w sta dzie ocze ku je się, że 

wpły wa ona po zy tyw nie na dłu gość 

ży cia (de fi nio wa ną ja ko czas od pierw -

sze go wy cie le nia do ubo ju). In ne 

czyn ni ki rów nież od gry wa ją waż ną 

ro lę w po pra wie efek tyw no ści pro -

duk cji w sta dzie. Są to przede wszyst -

kim wy daj ność mlecz na i wy trwa łość 

lak ta cji krów. W za leż no ści od spo -

so bu za rzą dza nia go spo dar stwem 

i pre fe ren cji rol ni ków mo gą to być: 

wskaź nik za stą pie nia mło dym by -

dłem, po li ty ka bra ko wa nia, ży wie nie, 

ilość przy pad ków cho ro bo wych, od -

dzia ły wa nie ryn ku mle ka itp. Ozna -

cza to, że je śli dłu gość ży cia pro duk -

cyj ne go ma być okre ślo na ja ko mia -

ra od nie sie nia od por no ści, na le ża ło -

by ją sko ry go wać o wpły wy sta da, 

ro ku i se zo nu, po zio mu pro duk cji 

mle ka oraz mie rzal ne czyn ni ki od -

zwier cie dla ją ce od por ność, ta kie jak 

licz ba przy pad ków cho ro bo wych lub 

ma sa cia ła zwie rzę cia. 

     Kro wy, któ re osią gnę ły szóste lub 

ko lej ne wy cie le nie uzy ska ły, sza co -

wa ny w mo de lu „B” z ta be li 1, wy so ki 

in deks od por no ści już w pierw szej 

lak ta cji (502 punk ty), w po rów na niu 

z ró wie śnicz ka mi o du żo niż szym in -

dek sie po pierw szym po ro dzie (412 

punk tów). Mo że to wska zy wać na moż -

li wość od róż nie nia krów z wy so kim 

praw do po do bień stwem do po now ne -

go ocie le nia (dla te go ży ją dłu go i ma -

ją wy so ką wy daj ność ży cio wą) od 

krów, któ re wy ka zu ją mniej sze praw -

do po do bień stwo po now ne go ocie le -

nia, już po pierw szym po ro dzie.  

     Do kład ność sza co wa nia od por -

no ści moż na do dat ko wo zwięk szyć 

ko rzy sta jąc z czuj ni ków ru chu 3D do 

oce ny ak tyw no ści krów na pa stwi -

sku i w obo rze. Stwier dzo no, że zwie -

rzę ta, któ re spę dza ły wię cej cza su 

na kar mie niu i prze żu wa niu, pro du -

ku ją od po wied nio 0,12 kg i 0,10 kg 

mle ka na każ dy 1% swo jej ak tyw no -

ści pa szo wej i prze żu wa nia. Wskaź -

ni ki do bro sta nu by ły rów nież istot nie 

zwią za ne z za war to ścią tłusz czu i biał -

ka w mle ku. No wo cze sne na rzę dzia 

in for ma tycz ne, roz wój baz da nych 

wy daj no ści, sta nu zdro wia i ak tyw -

no ści zwie rząt da ją w dzi siej szych 

cza sach znacz nie więk sze moż li wo -

ści po szu ki wa nia dłu go wiecz nych, 

płod nych, od por nych krów, któ re do -

brze przy sto so wa ły się do wa run ków 

pro duk cji. W świa do mo ści wie lu ho -

dow ców pa nu je prze ko na nie, że po -

stęp ho dow la ny do ko nu je się głów -

nie przez do bór od po wied nich bu -

ha jów, a nie dzię ki kro wom naj le piej 

przy sto so wa nym do lo kal ne go śro -

do wi ska. Na szczę ście po gląd ten 

się zmie nia, zwłasz cza wśród ho dow -

ców ras dwu stron nie użyt ko wych, 

któ rzy wy ko rzy stu ją głów nie pa szę 

z użyt ków zie lo nych. Pro du cen ci mle -

ka eko lo gicz ne go są rów nież za in te -

re so wa ni po sia da niem krów od por -

nych i dłu go wiecz nych. Dla nich le -

cze nie za pa le nia wy mie nia, gor szej 

płod no ści czy ku la wi zny ma więk szy 

ne ga tyw ny wpływ na efek tyw ność 

eko no micz ną pro duk cji. 

     Pod su mo wu jąc, przy wy bo rze 

zwie rząt do dal szej ho dow li w sta -

dzie nie na le ży kie ro wać się je dy nie 

wy daj no ścią. Na le ży zwró cić uwa gę 

na te kro wy, któ re naj le piej przy sto -

so wa ły się do wła sne go śro do wi ska 

pro duk cyj ne go, są od por ne i ży wot -

ne, czy li funk cjo nu ją w sta dzie przez 

kil ka lak ta cji, cha rak te ry zu ją się do -

brą płod no ścią i ni ską za pa dal no ścią 

na cho ro by. Oprócz ce ny mle ka waż -

ny mi wskaź ni ka mi efek tyw no ści pro -

duk cji są też kosz ty le cze nia, dłu -

gość okre su mię dzy wy cie le nio we go, 

koszt sku tecz ne go za cie le nia i wiek 

pierw sze go wy cie le nia. Tą sa mą za -

sa dą na le ży kie ro wać się przy wy bo -

rze oj ców na szych krów, zwra ca jąc 

rów nież uwa gę na opis i punk ta cję 

bu do wy koń czyn, któ re ma ją wpływ 

na po pra wę mo to ry ki po tom stwa. ■  
–––––––– 

Po dzię ko wa nie: 

Pra ca ta jest czę ścią pro jek tu GenTORE,  

któ ry otrzy mał do fi nan so wa nie z unij ne go  

pro gra mu ba daw cze go i in no wa cyj ne go  

Ho ry zont 2020, w ra mach umo wy o grant 

nr 727213.


