
Indeks Ekonomiczny
efektywne narzędzie dla hodowcy i producenta mleka

  Indeks Ekonomiczny (IE) to łączna wartość hodowlana zwie-
rzęcia wyrażona w złotówkach.

  Wartość IE pozwala ocenić różnicę zysków w przeliczeniu 
 na laktację.

  IE to pierwszy polski indeks ekonomiczny.

IE  został stworzony dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, aby hodowcy i producenci mle-
ka mogli zwiększać zyski. W jego opracowaniu wzięło udział wielu hodowców. Uwzględniono  
także najnowszą wiedzę oraz bardzo szeroki zakres informacji na temat uwarunkowań produkcji.

Indeks Ekonomiczny służy do porównywania zwierząt

o 150 zł większy zysk od córek na laktację

2 100 zł

+150 zł

1 800 zł
300 zł

Różnica wartości IE

Lepszy buhaj,  
to większe zyski  

dla hodowcy

POLSKA FEDERACJA 
HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA



W Indeksie Ekonomicznym uwz-
ględnione są następujące cechy 
podlegające doskonaleniu: wydaj-
ność tłuszczu, wydajność białka, 
wydajność mleka, współczynnik 
zapłodnień jałówek, współczynnik 
zapłodnień krów, okres międzycią-
żowy, wysokość w krzyżu, liczba 
komórek somatycznych, długo-
wieczność, wymię, nogi i racice.

Do obliczenia IE osobnika potrzeb-
ne są jego wartości hodowlane 
poszczególnych cech. Każda jest 
przemnażana przez jej ekonomicz-
ną wagę odnoszącą się do krajo-
wych uwarunkowań ekonomicz-
nych.

Indeks Ekonomiczny pozwoli hodowcy na osiągnięcie rocznych zysków wyższych 
o15% niż PF. Wynika to zwłaszcza z doskonalenia cech produkcyjnych  (w tym wydaj-
ności mleka) i LKS, a także skrócenia długości okresu międzyciążowego.

IE doskonali cechy o znaczeniu ekonomicznym

Jak obliczany jest IE?

Większy nacisk na cechy  
produkcyjne i funkcjonalne,
a mniejszy nacisk na pokrój
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Zestawienie wyników oceny geno-
mowej dla sztuk zgenotypowanych 
w Laboratorium Genetyki Bydła 
PFHBiPM. Podsumowanie geno-
typowania jest dostępne w cenie 
genotypowania i ułatwi hodowcom 
analizę wyników genotypowania.

Każdej wartości IE towarzyszy do-
kładność oceny. Dzięki temu ho-
dowca wie jakie ryzyko wiąże się  
z selekcją danego osobnika. Ła-
twiej zrozumieć zmiany w rankin-
gach zwierząt z niską dokładnością  
oceny wartości hodowlanej.

Wartości Indeksu Ekonomiczne-
go dla wszystkich buhajów są do-
stępne na stronie cgen.pl/indeksy. 
Centrum Genetyczne PFHBiPM 
rozpoczęło rozpowszechnianie war- 
tości IE począwszy od grudniowego 
sezonu oceny.

Pierwszy polski indeks selekcyjny z dokładnością

Wartości IE wyświetlane na stronie cgen.pl/indeksy

Podsumowanie wyników genotypowania – cgen.pl/indeksy
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Centrum Genetyczne PFHBiPM 
stale pracuje nad rozwojem oceny 
wartości hodowlanej w Polsce.
Już niebawem będzie możliwe pro-
wadzenie oceny dla wytrwałości 
laktacji i zdrowotności racic. CGen 
jest gotowe na rozbudowę indeksu
o nowe cechy.

Więcej na temat Indeksu Ekonomicznego na stronie:  
cgen.pl/indeks-ekonomiczny

Dla hodowców
Dla rozwoju

Dla przyszłości

PFHBiPM stale monitoruje ceny 
mleka. Po wdrożeniu IE skala moni-
toringu uwarunkowań ekonomicz-
nych zwiększy się. Wagi ekono-
miczne IE pozostają odpowiednie  
w przypadku zmian cen mleka  
i jego składników sięgających do 20%.

  Sprawdzać IE buhajów w rankingach i porównywać je między sobą.
  Oceniać stosowane buhaje na tle buhajów dostępnych.
  Genotypować wszystkie jałówki.
  Korzystać z podsumowania genotypowania.
  Nie pozostawiać potomstwa od jałówek o najniższym IE.
  Oczekiwać wartości genomowych podczas kupna jałówek.
  Od 2020 roku korzystać z raportów hodowlanych.

Odporność IE na wahania uwarunkowań ekonomicznych

Jak korzystać z IE?

Rozwój IE zgodnie  
z oczekiwaniami hodowców


