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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POGŁOWIA 

W latach 1975-1979 pogłowie bydła zmniejszyło się o ok. 200 tys. 

sztuk, a krów o ok. 100 tys. szt. Spadek pogłowia o 800 tys. szt. 

odnotowano w gospodarstwach indywidualnych, podczas gdy sektor uspo- 

łeczniony zwiększył stan posiadania o 21%. Udział krów utrzymuje się 

na stałym poziomie wynosząc 46% w całym pogłowiu, 24% w sektorze us- 

połecznionym i 54% w sektorze indywidualnym. Niski udział krów w PGR 

jest głównie wynikiem prowadzenia dużych zakupów cieląt. Gospodarstwa 

indywidualne są obecnie w posiadaniu 73% ogólnego pogłowia i 86% krów, 

podczas gdy w 1975 r. udział ten wynosił odpowiednio 78% i 88%. 

Brak ścisłych danych o składzie rasowym pogłowia krów. Szacunkowo 

można przyjąć, że rasa czarno-biała stanowi ok. 83%, czerwono-biała 

ok. 6-7%, polska czerwona ok. 5-6%, simentalskie i tzw. simentaloidy 

1%. 

Około 3-4% przypada na krowy mieszańce głównie pochodzące z krzyżo- 

wania krów pc buhajami rasy cb lub czb. 

Niniejsze opracowanie obejmuje doskonalenie bydła rasy cb i czb, które 

łącznie reprezentują 90% krajowej populacji bydła /tab. 1/.
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Tabela 1 

Pogłowie bydła, liczba krów ocenianych i ich wydajność 

  

  

Wyszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 

Pogłowie bydła /tys.szt/ 13 254 12 879 13 019 13 115 13 036 
w tym: 

gospodarstwa uspołecznione 2 875 3 099 3 325 3 441 3 474 

Pogłowie krów /tys.szt/ 6 146 5 989 6 008 6 082 6 049 

w tym: 

gospodarstwa uspołecznione 708 725 765 800 836 

Ogólna liczba krów ocenianych , 
/tys.szt/ 795 867 929 992 1 070 

Przeciętna liczba krów ocenia= 
nych: 

w PGR /tys.szt/ 433 441 478 511 532 

w ZHi0Z /tys.szt/ 45 48 49 52 54 

w gosp.indywid. /tys.szt/ 172 180 203 225 244 

Udział krów ocenianych % 13 14 15 16 18 

Przeciętna wielkość stad 

ocenianych w rasie cb: 

sektor państwowy szt ‚ 133 139 147 160 164 

sektor indywidualny szt Sad 3,9 4,3 5,1 5,3 

Przeciętna wydajność krów 

ocenianych: 

w PGR 

mleko kg 3 185 3 256 3 191 3 108 2 997 

tłuszcz % 3,84 3,91 4,11 9,92 3,84 

м ZHi0Z 

mleko kg 3 985 4 127 4 086. 4 091 4 010 

tłuszcz % 3,99 4,04 4,23 4,00 3,94 

w gosp.indywidualych 

mleko kg 3 963 4 060 4 156 4 076 4 053 

tłuszcz % 3,90 3,95 4,14 3,93 3,88 

Liczba krów wpisanych do 

ksiąg /tys.szt/ 327 352 395 412 397 
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OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA 

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby krów ocenia- 

nych. W 1979 r. liczba ta przekroczyła milion, co w porównaniu do 

1975 r. stanowi wzrost o blisko 300 tys. sztuk, tj. o 35%. W PGR 

przybyło 23% krów ocenianych, a w gospodarstwach indywidualnych aż 

42%. Udział krów ocenianych w pogłowiu wynosi 18%. Zwiększyła się 

również przeciętna liczebność krów w 1 oborze - w sektorze uspołe- 

cznionym ze 133 do 164 krów,a w sektorze indywidualnym z 3,7 do 5,3 

krów. Liczby te dotyczą rasy czarno-białej. 

Wydajność krów ocenianych, biorąc pod uwagę trudne i pogarszające 

się warunki atmosferyczne i paszowe w latach 1977-1979, właściwie 

nie uległa zmianie. Kształtuje się ona na poziomie 3000 l mleka w PGR 

i 4000 1 w ZHi0Z oraz w oborach rolników indywidualnych. Często spo- 

tyka się opinię, że świadczy to o braku postępu hodowlanego. Moim 

zdaniem istnieje szereg przyczyn obiektywnych, które wpłynęły na tę 

stagnację. Należą do nich: 

- znaczny wzrost pogłowia krów w PGR, przy czym przyrost stanowisk 

dotyczył głównie obór tzw. przemysłowych. 

Obecnie 15% krów w PGR znajduje się w tych oborach,a ich średnia wy- 

dajność wynosi 2819 l mleka; 

- przyrostowi stanowisk dla krów nie towarzyszył odpowiedni przy- 

rost stanowisk dla młodzieży. Warunki odchowu uległy wyraźnemu po- 

gorszeniu, gdyż PGR odchowują nie tylko materiał własny, ale i pod- 

chodzący z zakupu /ok. 1300 tys. cieląt i jałówek przerzucanych na 

duże odłegłości w bardzo nieodpowiednich warunkach/; 

- utworzenie, w ramach kolejnej reorganizacji, wielkich kombina- 

tów i odejście praktycznie rzecz biorąc od chowu bydła w cyklu zamk- 

niętym, co jest działaniem antyhodowlanym,
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- praktykowany system nieustannych masowych przerzutów bydła, nie 

tylko młodzieży, ale i krów w czasie laktacji; 

- brak selekcji krów w oparciu o ich wydajność w wyniku prowadze- 

nia reprodukcji rozszerzonej, dużych upadków cieląt i obowiązku utrzy- 

mywania określonych planem stanów pogłowia. W wielu przypadkach plany 

te nie uwzględniają możliwości pomieszczeniowych; 

- nie notowany dotychczas rozwój oceny w zosycdarstwnah indywidual- 

nych zmuszający do obejmowania obór o niższej wydajności. 

Czy w tej sytuacji uzasadniony jest dalszy wzrost oceny lub utrzymy- 

wania obecnych jej rozmiarów? /Do końca 1980 r. ocena obejmie 1120 

tys. krów,w tym 300 tys. u rolników indywidualnych/. 

Należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel prowadzenia 

oceny. Otóż służy ona 2 celom: ocenie i selekcji buhajów i produkcji 

jałowic hodowlanych dla obrotu krajowego i na eksport. W wycenie bu- 

hajów uczestniczy zarówno sektor uspołeczniony, jak i indywidualny, 

natomiast w produkcji jałowic hodowlanych na sprzedaż praktycznie 

tylko sektor indywidualny. Do wyceny buhajów wystarczy w ocenie 800- 

900 tys. krów, w tym ok. 300 w sektorze indywidualnym. Ta liczba jest 

również wystarczająca dla potrzeb obrotu, którego zasady powinny ulec 

istotnej zmianie. Obecnie stosowany system dopłat i umorzeń stymuluje 

obrót, a przeciwdziała pozostawianiu własnych jałowic na remont stada. 

Należy również zmienić zarządzenie o obowiązku oceny w gospodarstwach 

państwowych. Obory towarowe, nie prowadzące chowu bydła w cyklu zamk- 

niętym, o niskiej wydajności, nie posiadające odpowiednich pomiesz- 

czeń i właściwej produkcji pasz nie powinny być objęte oceną, która 

nie daje im żadnych korzyści, a koszt jej prowadzenia jest znaczny. 

Centralna Stacja złożyła w tej sprawie wnioski w Ministerstwie Rol- 

nictwa. 

0d 1978 r. w całym kraju wprowadzono system elektronicznego prze- 

twarzania danych z oceny wartości użytkowej. System ten jest 

#
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przedmiotem uzasadnionej krytyki, głównie z powodu długiego cyklu 

obliczeniowego, co powoduje kilkumiesięczne opóźnienia w otrzymywa- 

niu wyników. Istnieją szanse, że stan ten ulegnie zmianie na lepsze 

po wyposażeniu OSHZ w urządzenia do przygotowywania i kontroli noś- 

ników informacji. 

OCENA I SELEKCJA BUHAJÓW 

Program oceny i selekcji buhajów, opracowany przez zespół pracow- 

ników IZ, AR w Krakowie i Ministerstwo Rolnictwa, został zatwierdzo- 

ny i wprowadzony w życie w 1971 r. | 

Do chwili obecnej ulegał on 2-krotnie modyfikacjom w zakresie mery- 

torycznym, metodycznym i organizacyjnym. 

0d 1976 r. nadzór i koordynację programu prowadzi Centralna Stacja. 

Program ten, zakładający selekcję w kierunku mięsno-mlecznego typu 

użytkowego bydła, obejmuje: 

- wybór matek i ojców następnego pokolenia buhajów, 

- ocenę osobniczą i selekcję buhajów w wychowalniach, 

- ocenę na podstawie mlecznej użytkowości potomstwa i selekcję 

buhajów. 

Wybór rodziców następnego pokolenia buhajów 

Matki buhajów wgbisza się spośród krów wpisanych do ksiąg, które 

spełniają określone wymagania w zakresie wydajności w jednej z trzech 

pierwszych laktacji, wykazują się przewagą w wydajności tłuszczu 

w stosunku do średniej stada w sektorze uspołecznionym lub do śred- 

niej wydajności krów wpisanych do ksiąg w obrębie województwa i rasy 

w sektorze indywidualnym /tab. 2/.
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Tabela 2 

Ojcowie i matki buhajów 

  

  

Wyszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 

Stan matek buhajów rasy: 
szt 

cb 6638 7290 8046 8223 8193 

czb 736 884 894 1040 1038 

pc 93 94 130 124 119 

sim. 121 119 123 152 167 

Udział matek w sektorze: 

uspołecznionym % 58,6 65,3 71,0 73,0 73,0 

indywidualnym % 41,4 34,7 29,0 27,0 27,0 

Średnia wydajność stad, 

w których wybrano matki 

buhajów: 

mleko kg 4565 4603 4635 4601 4592 

Przewaga w wydajności 

tłuszczu w stosunku do 

średniej stada matek 

buhajów przedstawionych 

do selekcji w wychowal- 

niach % 126 123 113 114 115 

Liczba ojców buhajów, w tym 123 124 159 119 125 
nasienie importowane 25 70 62 - 70 

Liczba wybranych ojców 

buhajów /krajowych/ 49 41 34 33 

Średni indeks wartości 

hodowlanej ojców buhajów 

/krajowych/ 109,0 108,6 109,0 109,3 

  

W sektorze uspołecznionym, gdzie określenie przewagi w stosunku 

do średniej stada jest bardziej reprezentatywne, stosuje się wstępną 

kwalifikację krów na matki buhajów po pierwszej,względnie po pierw- 

szych dwóch laktacjach.
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W gospodarstwach indywidualnych wybór ten przeprowadza się dopiero 

po ukończeniu pierwszych 3 laktacji. Krowa, która spełnia wymaga- 

nia produkcyjne, jest poddawana inspekcji i o wyborze na matkę bu- 

hajów decyduje ostatecznie ocena typu i budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymienia i nóg..Stan matek buhajów utrzymuje się na 

poziomie ok. 9500 szt,, przy czym w ostatnich latach nastąpiło 

wyraźne przesunięcie udziału matek na korzyść sektora uspotecznio- 

nego, gdzie ocena wartości hodowlanej może być dokonana w śposób 

dokładniejszy. Średnia wydajność stad, w których znajdowały się 

matki buhajów ocenianych w wychowalniach, kształtuje się na pozio- 

mie 4600 kg mleka. 

Szacuje się, że w wyborze matek buhajów uczestniczą stada o łącznej 

liczebności ok. 100 tys. krów, co należy uznać za niezadowala jące. 

Średnia przewaga produkcyjna matek buhajów nad średnią stada, wyż- 

sza w latach 1975 i 1976, wynosi obecnie 115%, tj. ok. 25 kg tłusz- 

czu. Obniżenie tej przewagi nastąpiło na skutek zmniejszenia udziału 

krów z gospodarstw indywidualnych. Średnio na jednego buhajka zaku- 

pionego do wychowalni przypadają 4 matki buha jów. 

Ojcowie buhajów wybierani są komisyjnie spośród najlepszych wy- 

cenionych na potomstwie buhajów, które również przekazują swojemu 

potomstwu pożądane cechy typu i budowy oraz nie są podejrzane o no- 

sicielstwo cech letalnych. 

W ostatnich 3 latach do zacielenia ok. 20% matek używa się nasienia 

importowanego od sprawdzonych buhajów. Ogółem w rasie cb i czb uży- 

wa się ok. 120 ojców buhajów, z których ok. 50% pochodzi z hodowli 

krajowej. Unasienia się buhajami krajowymi ok. 80% matek buhajów. 

Są one w zasadzie używane przez 1 rok, niekiedy są dopuszczone rów- 

nież w roku następnym. 

Średni indeks wartości hodowlanej ojców buhajów wynosi 109 tj. 2 s 

powyżej średniej.
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Ocena osobnicza buhajów 

Począwszy od 1973 r. wszystkie buhaje hodowlane przechodzą oce- 

nę osobniczą. Wychowalnie kupują je w wieku 6-8 tyg. i po okresie 

odchowu trwającym do 120 dnia życia rozpoczyna się okres kontrolny, 

trwający do 360 dnia życia /tab. 3/. 

W tym okresie żywienie jest oparte o standardową mieszankę normowa- 

ną według wieku oraz siano do woli. Po ukończeniu 12 miesięcy życia 

przeprowadza się rutynowe badania weterynaryjne oraz kontrolę jakoś- 

ci nasienia. W każdej wychowalni 4-5 razy w roku odbywa się komisyj- 

na selekcja buhajów. Cechy uwzględniane w ocenie osobniczej /ciężar 

w wieku 360 dni, przyrost dzienny 121-360 dni oraz wysokość w kłębie 

w wieku 360 dni/, są wyrażone w procentach średniej rotacyjnej w obrę- 

bie wychowalni i rasy, obliczonej dla 50 buhajów, które ostatnio ukoń- 

czyły ocenę. Ponadto komisja bierze pod uwagę wartość hodowlaną ro- 

dziców, budowę buhaja oraz przydatność rozpłodową. 

Wzrastające zapotrzebowanie buhajów na punkty kopulacyjne, głów- 

nie dla dużych jałowników w gospodarstwach państwowych, powoduje 

zwiększenie się liczby buhajów odchowywanych w wychowalniach, co poz- 

wala na zaostrzenie selekcji przy kwalifikowaniu buhajéw do SHiUZ. 

Na przestrzeni lat 1975-1979 ostrość selekcji wzrosła z 1:3 do 1:5. 

Na rzeź kieruje się ok. 20% selekcjonowanych buhajów. 

Głównymi przyczynami brakowania są niskie wyniki oceny osobniczej, 

wady narządu płciowego i jakość nasienia. 

System odchowu buhajów w tzw. centralnych wychowalniach, mimo li- 

cznych początkowo zastrzeżeń, jest organizacyjnie dopracowany, wszedł 

na trwałe do naszej praktyki hodowlanej i stanowi ważny element dos- 

konalenia bydła. Uciążliwe są jednak okresowe braki mieszanki oraz 

często niezadowalająca jej jakość, w wyniku stosowania różnych re- 

ceptur zastępczych, złego wymieszania itp. 

№
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Tabe la 3 

Ocena osobnicza buhajów 

  

Wyszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 
  

Liczba buhajów wstawionych 

do wychowalni 2310 2495 2570 2799 

Liczba buhajów przedstawio- | 

nych do selekcji 1726 1946 2199 2373 2558 

Udział buhajów sprzedanych 

z wychowalni: 

do SHiUZ % 31,7 29,9 30,0 25,0 20,0 

na punkty 

kopulacyjne % 43,5 46,8 48,7 59,1 59,9 

na rzeź % 24,8 23,3 21,3 15,9 20,1 

Średnie dla cech w ocenie 

osobniczej /wszystkie bu- 

haje poddane do selekcji/ 

Ciężar /360 dni/ kg 430 432 430 434 432 

Przyrost dzienny 

/121-360 dni/ g 1195 1219 1227 1243 1240 

Wysokość w kłębie . 

/360 dni/ cm 117,0 118,0 117,6 117,9 118,0 

  

Testowanie i ocena buhajów na potomstwie 

Program oceny i selekcji buhajów wprowadził zasadniczą zmianę 

w organizacji testowania /tab. 4/. Przyjęto zasadę testowania wszy- 

stkich buhajów kupowanych do SHiUZ na podstawie tzw. stada testowe- 

go, w którym używa się wyłącznie nasienia młodych buhajów. Nasieniem 

jednego buhaja unasienia się ok. 300-350 krów, przy czym dąży się do 

równoczesnego używania w jednej oborze kilku buhajów, a nasienia jed- 

nego buhaja w kilku oborach. 0d 1976 r. testowanie skupione jest



36 MARIA STOLZMAN 
  

w rejonach dysponujących dużą liczbą obór państwowych. Jak wynika 

z danych w tabeli 4,w latach 1975-1979 przetestowano 92% buhajów 

zakupicnych do SHiUZ. Proces oceny buhajów od chwili rozpoczęcia 

testowania do ukazania się wyniku oceny trwa w naszych warunkach 

5-6 lat. Dla przykładu, wyników oceny buhajów testowanych w 1975 r. 

należy oczekiwać w 1980/81 r. Ponieważ liczba buhajów kupowanych 

rocznie do SHiUZ utrzymuje się na zbliżonym poziomie, można szaco- 

wać, że dotychczas w ocenie ujawnia się tylko ok. 60% buhajów uży- 

wanych w SHiUZ. Są to jednak buhaje testowane w pierwszych latach 

wdrażania programu. 

W latach 80-tych można oczekiwać wzrostu liczby ocenianych buhajów. 

Proces testowania jednak jest w dalszym ciągu daleki od doskonałoś- 

ci. Głównym problememjest uzyskanie potrzebnej do oceny liczby po- 

tomstwa ze znanym i prawdziwym pochodzeniem. Prowadzone losowo ba- 

dania grup krwi, obejmujące ok. 25% żeńskiego potomstwa w oborach 

testowanych, wykazują znaczny stopień niezgodności, co rzutuje na do- 

kładność oceny. Analiza przyczyn niezgodności wskazuje, że większość 

błędów jest zawinionych przez inseminatorów, z których ok. 50% to 

pracownicy PGR. Podejmuje się szereg poczynań dla poprawy tej 

sytuacji,ale pełne jej uzdrowienie wymaga głębokich zmian w systemie 

ekonomicznym, powodujących zainteresowanie PGR chowem i hodowlą byd- 

ła na odpowiednim poziomie. 

Obliczenia wyników oceny dokonuje Instytut Zootechniki posługując 

się metodą równoczesnego porównania. Wykorzystując wyniki prac prof. 

Żarneckiego zamierza się dokonać w ciągu 2 najbliższych lat modyfi- 

kacji systemu obliczeń opierając je na metodzie BLUP. 

W stadach testowych prowadzi się również wycenę buhajów w zakre- 

sie zdolności wydojowej oraz typu i budowy |potomstwa żeńskiego. Wy- 

ceną tą obejmuje się obecnie około 12 tys. pierwiastek.
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Tabe la 4 

Testowanie i ocena buhajów na potomstwie 

Wyszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 

Liczba krów w stadach testo- 

wych /tys.szt/ 119 172 203 196 190 

Liczba buhajów ras cb i czb 

zakupionych do SHiuz 550 508 614 574 490 

Liczba buhajów przetestowa- { 

nych rasa cb i czb 421 445 566 579 500 

Liczba buhajów ocenionych 

metodą c.c. - rasa cb i czb 

ogółem 645 612 460 408 473 

w tym po raz I 347 261 200 249 312 

Średni wiek buhajów ocenio- 

nych po raz I 

lat i miesięcy 7 7 7 7 76 
Średnia liczebność córek 

efektywnych w ocenie 38 40 37 32 28 

Średnia wydajność pierwia- 

stek uczestniczących 

w ocenie 

rasa cb kg mleka. 3001 3016 2998 3076 3059 

rasa czb kg mleka 2997 3087 ‘3103 3424 3240 

Liczba pierwiastek objętych 

badaniem zdolności wydojowej 

2700 4981 9753 11495 11871 w stadach testowych szt 

  

Wykorzystanie wyników oceny 

Inseminacją objęte jest w kraju 87% pogłowia krów /tab. 5/. W la- 

tach 1975-1979 podwoił się udział nasienia mrożonego, którym w 1979 r. 

wykonano 79% zabiegów. Pozwoliło to na wzrost wykorzystania buhajów
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Tabela 5 

Unasienianie bydła, stan buhajów w SHiUZ oraz zapasy nasienia 

  

  

mrożonego 

Wyszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 

Liczba krów unasienionych 

ogółem tys.szt 5019 5089 5379 5370 5268 
% 82 85 90 88 87 

Udział sztuk unasienionych 

nasieniem mrożonym % 40 57 68 70 70 

Stan buhajów w SHiUz 

w układzie rasowym.: szt 

cb | 2019 2179 2499 2384 

w tym hf 5 48 92 115 

1/2 hf = 68 97 120 

ezb 186 202 201 190 

w tym 1/2 hf = 3 13 20 

pc 14 20 19 2a 

simental 20 33 54 57 

miesne + simental 
używane do krzyż. 
towarowego 172 166 161 150 

Wszystkie rasy razem 2411 2600 2934 2804 

Stan zapasów nasienia 

mrożonego mln. dawek 11,3 .18,0 25,0 31,6 

w tym od buhajów wycenion. 

mln. dawek | 1,3 1,5 2,2 

Import nasienia buhajów ras 

mlecznych tys. dawek 14,7 30,6 26,5 28,1 

Udział unasienień buhajami 

wycenionymi $ 6,9 9,1 14,4 20,6 29,3 

Udział unasienień buhajami 

odmiany hf i 1/2 ВЕ % 6,5 9,3 

Udział unasienień buhajami 

ras mięsnych % 8,7 8,3 8,0 7,4 8,9 
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wycenionych. W 1975 r. w obrębie populacji unasienionej buhajami 

sprawdzonymi zainseminowano tylko 7%,a w 1979 r. już 29,3%. Do una- 

sieniania dopuszcza się buhaje ocenione z wynikiem dodatnim i obo- 

jętnym. Równocześnie, począwszy od 1976 r. przystąpiono do gromadze- 

nia zapasów nasienia od młodych testowanych buhajów, zwiększając 

znacznie eksploatację rozpłodową buhajów. Obecnie stan zapasów na- 

sienia mrożonego wynosi 31,6 mln. dawek,a średnia roczna eksploata- 

cja buhajów w 1979 r. kształtowała się na poziomie 7,5 tys. dawek. 

Zakłada się gromadzenie od buhaja rasy cb oczekującego na wynik oce- 

ny wartości hodowlanej, 40 tys. dawek /w rasie czb 30000/, w ciągu 

3-4 lat użytkowania rozpłodnika w SHiuz. 

Posiadane obecnie zapasy nasienia pozwalają na zaostrzenie selek- 

cji buhajów w oparciu o wyniki oceny na podstawie mlecznej użytkowo- 

Ści potomstwa. 

Należy stwierdzić, że w terenie jest duże zainteresowanie na- 

sieniem buhajów o wysokich wynikach oceny, co jest objawem korzyst- 

nym. Zapotrzebowanie to nie może być w pełni zaspokojone, gdyż ta- 

kich buhajów jest niewiele. Będzie to możliwe w latach 1981-1982, 

gdy zaczną się ukazywać wyniki oceny tych buhajów, od których żgro- 

madzono odpowiedni zapas nasienia. 

KRZYŻOWANIE MIĘDZYODMIANOWE I MIĘDZYRASOWE 

Dolew krwi odmiany holsztyńsko-fryzyjskiej /hf£f/ 

Stosowanie dolewu krwi odmiany hf ma głównie na celu przyspie- 

szenie postępu hodowlanego w wydajności mleka oraz poprawę budowy 

wymienia i nóg. Używa się buhajów czystej odmiany otaz 1/2 krwi. 

Buhaje są sprawdzane w ramach poprzednio omówionego programu. Obec- 

nie ok. 10% unasienień w rasie czarno-białej jest dokonywane
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nasieniem buhajów hf, które zaczęto wprowadzać na szerszą skalę 

w 1977 r. W rasie czerwono-białej używa się buhajów 1/2 krwi pocho- 

dzących od matek krajowych zacielonych importowanym nasieniem czer- 

wono-białych rozpłodników ПЕ. 

Za wcześnie jeszcze na ocenę wyników tej działalności, jednak pier- 

wsze wyniki wskazują na jej celowość. 

Potomstwo z udziałem krwi hf wyróżnia się lepszą wyrostowością, po- 

prawną budową wymienia oraz przewagą w wydajności mleka, wahającą 

się w warunkach terenowych od 300 do 700 1 mleka. Wielkość przewagi 

zależy od poziomu produkcji w danym stadzie. Sądząc po pierwszych wy- 

nikach oceny wartości hodowlanej buhajów hf, powodują one obniżenie 

zawartości tłuszczu w mleku potomstwa oraz pogorszenie jakości umięś-— 

nienia. Przy odpowiednio ustawionym doborze i selekcji można jednak 

wybierać buhaje, które dają poprawnie umięśnione potomstwo i nie ob- 

niżają zawartości tłuszczu w mleku. Pełne wykorzystanie potencjału 

produkcyjnego bydła z dolewem krwi hf wymaga intensywnego żywienia. 

Obecna trudna sytuacja paszowa i dążenie do ograniczenia zużycia pasz 

treściwych w żywieniu bydła, przy niezadowalającej jakości pasz 

objętościowych, wymaga zrewidowania planowanego zakresu dolewu krwi 

hf. Uzasadnione wydaje się użycie tej odmiany do doskonalenia nasze- 

go bydła tylko w tych oborach i rejonach kraju, gdzie żywienie bydła 

jest na odpowiednim poziomie. 

Krzyżowanie towarowe z rasami mięsnymi 

Krzyżowanie towarowe jest prowadzone przy użyciu nasienia buhajów 

ras Charolaise i simentalskiej oraz w bardzo niewielkim stopniu Li- 

mousine i Blonde d'Aquitaine. Nasienie buhajów wymienionych ras uży- 

wa się do zacielania krów rasy cb, pc i bezrasowych. 

#
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Nie stosuje się krzyżowania towarowego w rasie czb i simentalskiej. 

W stosunku do populacji objętej krzyżowaniem towarowym, jego zakres 

kształtuje się w 1980 r. na poziomie 12%, przy czym udział ten wy- 

nosi w sektorze uspołecznionym ok. 3,5%,a w sektorze indywidualnym 

15%. Zakres krzyżowania towarowego wykazuje duże zróżnicowanie re- 

gionalne. 

Najwięcej mieszańców po buhajach ras mięsnych jest produkowanych 

w tych rejonach kraju, gdzie dawniej występowało bydło polskie czer- 

wone. 

Uznane powszechnie zalety krzyżowania towarowego są przyczyną dą- 

żenia do zwiększenia jego zakresu. 

Czynnikami hamującymi rozwój tego krzyżowania jest prowadzenie re- 

produkcji rozszerzonej stada krów w PGR oraz duże rozdrobnienie gos- 

podarstw indywidualnych. 

WNIOSKI 

W odróżnieniu od trzody chlewnej i owiec, gdzie realizacja pro- 

gramów genetycznego doskonalenia jest ograniczona do stad zarodowych 

i reprodukcyjnych w hodowli bydła w warunkach powszechnego stosowa- 

nia sztucznego unasieniania, praca ta jest prowadzona w całej popu- 

lacji aktywnej, tj. objętej oceną wartości użytkowej i inseminacją. 

Możliwość pełnej realizacji programu hodowlanego i jego efektywność 

są ściśle związane z opłacalnością produkcji mleka i mięsa,a tym sa- 

mym z zainteresowaniem chowem bydła na odpowiednim poziomie. 0 ile 

w hodowli owiec i trzody chlewnej utrzymywanie stad zarodowych 

i reprodukcyjnych może być regulowane cenami materiału hodowlanego, 

o tyle w chowie bydła o powodzeniu prac hodowlanych decyduje opła- 

calność produkcji mleka i mięsa oraz relacja ceny mleka do mięsa.
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w referacie przedstawiono szereg obiektywnych trudności w reali- 

zacji programu hodowlanego, które nawarstwiły się w ostatnich la- 

tach w wyniku błędów w polityce rolnej i ekonomicznej. 

Tylko zasadnicze zmiany w zakresie poprawy efektywności chowu bydła 

mogą stworzyć warunki prawidłowej pracy hodowlanej. 

Maria Stolzman 

REALIZATION OF THE NATIONAL PROGRAMME OF CATTLE IMPROVEMENT 

Summa ry 

In the introduction a general characteristics of cattle in Poland 

as well as the state and extent of estimation of the performance of 

animals are presented. Then the valid methods of estimation of bulls 

and utilization of the results of crossing lines and breeds and of 

marketable crossing are discussed. 

Мария Стольцман 

Реализация отечественной программы улучшения крупного 

рогатого скота 

Резюме | 

Во вступлении приводится общая характеристика крупного рогатого 

скота в Польше, а также рассматриваются состояние и принципы оценки 

продуктивности животных. 

Рассматриваются действительные методы оценки быков и использова- 

ние полученных результатов. Затем приводятся пределы и результаты 

проводимого межлинейного и мекпородного, а также товарного скрещива- 

HUA.


