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W tym roku odbył się po raz pierwszy zakład treningowy organizowany przez Związek 

Trakeński w Polsce. Po zakończeniu zakładu, na podstawie not jakie uzyskały ogiery podczas 

egzaminu końcowego, zostały policzone indeksy wartości użytkowej (ogólny, ujeżdżeniowy i 

skokowy). Jest to dobry moment by przybliżyć hodowcom zarówno sposób liczenia indeksów,  jak  i 

celowość stosowania tej metody oceny, jej zalety jaki i wady.  

Metoda oceny wartości użytkowej młodych ogierów za pomocą indeksów jest szeroko 

stosowaną w wielu krajach. Pozwala ona na przedstawienie wartości użytkowej konia poddanego 

ocenie za pomocą jednego, a zazwyczaj trzech indeksów. W ten sposób noty za poszczególne cechy  

podlegające ocenie prowadzonej przez: kierownika zakładu treningowego, jeźdźca (bądź jeźdźców 

testowych), a także komisję oceniającą ulegają przeliczeniom, efektem czego jest indeks (ogólny, 

ujeżdżeniowy, skokowy) przedstawiający wartość użytkową konia. Opisując indeksową metodę oceny 

wartości użytkowej postaram się odpowiedzieć na kilka nasuwających się pytań. Pierwsze z nich to: 

Jakie wartości przyjmują owe indeksy i jak należy interpretować wyniki zakładu? 

Zazwyczaj wartość indeksów ocenionych koni waha się między 60 a 140 z tym, że w praktyce rzadko 

się zdarza by konie miały indeks w powyżej 135 i poniżej 60 pkt. Bez względu na ilość koni biorących 

udział w próbie dzielności połowa koni po zakończeniu próby uzyska indeks 100 i więcej,  zaś druga 

połowa koni uzyska indeks, którego wartość nie przekroczy 100. Fakt ten wynika z konstrukcji 

indeksu, który jest standaryzowany na 100 i odchylenie standardowe 20. Oznacza to (przekładając na 

„język ludzki”), że koń który otrzymał noty zbliżone do średnich ocen wszystkich poddanych w danej 

próbie koni uzyska indeks 100. Konie uzyskujące podczas próby dzielności noty (za poszczególne 

cechy podlegające ocenie) wyższe od noty średniej uzyskają indeks powyżej 100 pkt i odwrotnie.  

Czy wartość indeksu 120 jest znacząco większa od indeksu 100? By odpowiedzieć na 

takie pytanie trzeba wyjaśnić pojęcie odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe badanej cechy 

(ilościowej), w tym wypadku indeksu jest miarą skupienia wartości (indeksów, jakie uzyskują konie) 

wokół średniej wartości dla badanej stawki (koni). Standaryzacja indeksu  wartości użytkowej koni 

przypomnę wynosi - średnia 100 i odchylenie standardowe 20. Według stwierdzonych przez 

naukowców-statystyków zależności, cechy ilościowe charakteryzują się tzw. rozkładem normalnym 

(oczywiście przy założeniu że badana stawka – populacja jest dostatecznie liczna). Oznacza to według 

reguły trzech sigm, że w naszym przypadku  pisząc „ludzkim językiem”, ok. 68%  populacji (stawki 

koni w zakładzie treningowym) uzyska indeks, którego  wartość będzie w przedziale od 80 do 120 

(100+/- jedno odchylenie standardowe =20). Dalej reguła trzech sigm (odchyleń standardowych) 

mówi, że około  95,5% koni w zakładzie uzyska indeks, którego wartość będzie w przedziale od 60 do 

140 (100+/- dwa odchylenia standardowe 2x20). Natomiast 99,7% koni (praktycznie w całej ocenianej 

grupie) wartości indeksu będą w przedziale od 40 do 160 (100 +/- trzy odchylenie standardowe 3x20).  

Teraz przedstawię te zależności w nieco inny sposób, co może będzie bardziej obrazowe i 

odpowie na postawione wyżej pytanie. Z przedstawionych powyżej wywodów wynika, że ok. 32% 

(100% - 68%) koni w zakładzie treningowym uzyska indeks niższy niż 80 i wyższy niż 120. Przy 

założeniu, że tyle samo będzie tych gorszych i tych lepszych, można w uproszczeniu przyjąć, że ok. 

16% koni będzie miało indeks powyżej 120 i 16% poniżej 80.  



Idąc dalej ok. 4,5% (100% - 95,5%) koni osiągnie indeks poniżej 60 i powyżej 140. Z czego 

w uproszczeniu ok. 2,25% koni będzie miało indeks powyżej 140 i 2,25% poniżej 60. I tak dalej… 

Koni osiągające wyższe wartości praktycznie się nie ma. Tak więc konie które uzyskają indeks 120 i 

większy jest nie wiele i stanowią w pewnym uproszczeniu ok. 16% stawki koni, dlatego w niektórych 

związkach wystawia im się słowną ocenę bardzo dobrą. Natomiast koni o indeksach powyżej 140 jest 

bardzo mało i uzyskują ocenę wybitną.  

Dlaczego rzadko się widuje konie o tak dużych wartościach indeksu jak 140 i więcej? 

Wynika to z kilku faktów. Po pierwsze z liczebności koni poddanych jednorazowo próbie dzielności. 

By opisane wyżej reguły mogły zaistnieć w pełni wymagana jest duża, jak nie ogromna populacja 

(grupa) poddana analizie. Po drugie wartości indeksu ulegają pewnym „zakłóceniom” wynikającym z 

faktu „niewykorzystywaniu przez sędziów na próbie dzielności pełnego zakresu ocen”. W praktyce 

wystawiane koniom oceny zazwyczaj oscylują w przedziale od 5 do 10 pkt., zaś skala jest od 1 do 10 

pkt. Fakt ten powoduje owe zakłócenia w rozkładzie cechy (wartości indeksu). Po trzecie wartości 

indeksu zależą też od wyrównania stawki, czyli od tego czy jakość ocenianych koni jest podobna czy 

bardzo zróżnicowana, począwszy od koni bardzo słabych do wybitnych. Jeżeli stawka koni jest 

wyrównana, czyli są to konie zbliżone pod względem swoich walorów użytkowych (bez względu na 

to czy wszystkie są bardzo słabe, przeciętne, czy dobre), ich indeksy będą do siebie zbliżone i trudno 

będzie któremuś z ocenianych koni uzyskać znacząco wyższy indeks od rówieśników z zakładu 

treningowego. Natomiast jeżeli stawka konie będzie bardzo zróżnicowana to mogą się również 

pojawić konie o bardzo wysokim indeksie i o bardzo niskim. Po czwarte koni wybitnych jest po prostu 

bardzo niewiele. 

Czy można porównywać konie o podobnych indeksach? Trzeba pamiętać, że nie wolno w 

prosty sposób porównywać koni o tych samych wartościach indeksu np. z różnych zakładów 

treningowych, czy z różnych roczników. Obliczone dla koni indeksy obrazują tylko wartość konia na 

tle stawki, która razem z nim została poddana ocenie. Dlatego trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że im 

większa stawka koni poddanych jednorazowo ocenie tym lepiej z punktu widzenia prawidłowości 

oceny. Dlatego hodowcy koni trekeńskich i nie tylko oddawajcie swoje ogierki do „trakeńskiego” 

zakładu treningowego, tym bardziej, że koszty z tym związane są w znacznej mierze refundowane 

i można powiedzieć, że tanim kosztem uzyskuje się trzymiesięczny trening swojego konia. Zyskują 

na tym hodowcy, ocena koni w zakładzie i ocena reproduktów-ojców przyjętych do zakładu koni, 

których wartość hodowlaną ocenia się między innymi  na podstawie wyników prób dzielności 

potomstwa. 

Wracając do pytania, trzeba również pamiętać, iż dwa konie o tych samych wartościach 

indeksu np. (130) z różnych lat, czy zakładów mogą się znacznie różnić realną jakością, bowiem może 

się zdarzyć, iż ogier A uzyskał tak dużą wartość indeksu w słabej stawce koni, a ogier B w stawce 

koni bardzo dobrych. Tak, więc ten drugi będzie realnie lepszy.  

Może się również zdarzyć sytuacja, że przeciętny ogier w przeciętnej stawce uzyska 

wymagany programem hodowlanym próg indeksu wartości użytkowej kwalifikujący go do hodowli, a 

w innym przypadku dobry ogier w mocniejszej stawce takiego progu nie osiągnie. 

Czy metoda indeksowa oceny wartości użytkowej koni ma jeszcze jakieś zalety lub 

wady? Sposób liczenia indeksów dla koni ma jedną zaletę. Obliczane indeksy nie są wrażliwe na 

„ostrość oceny przez komisję”. Nie ma znaczenia czy bardzo dobry koń dostaje dziewiątki, czy tylko 

ósemki, oczywiście przy założeniu, że słabsze konie dostają odpowiednio do swojej klasy niższe noty. 

Konstrukcja, bowiem indeksu, jego sposób liczenia odnosi się zawsze do średniej noty za oceniane 



cechy i odchyleń standardowych cechy. W obliczeniach uwzględnia się tzw. przewagi. Przewagi 

(różnice między notą konia a średnią notą całej stawki koni) pokazują o ile dany koń jest lepszy (lub 

gorszy) od średniej. Jeżeli komisja jest „szczodra” i daje wysokie noty wszystkim koniom, zawyża w 

ten sposób średnią. Jeżeli komisja jest „surowa” zaniża średnią i w obu przypadkach oceniany koń 

uzyska podobną „przewagę”. Z punktu widzenia prawidłowości oceny należy jednak zadbać by 

komisja oceniająca była dostatecznie liczna, a każdy z jej członków niezależnie od drugiego wystawiał 

noty, z których później wyliczona zostanie średnia.  

Jakie cechy podlegają ocenie podczas próby dzielności? W tym miejscu należy przybliżyć 

potrzebne do liczenia indeksów wzory oraz podlegające ocenie cechy ich wagi ekonomiczne. Każdej z 

podlegających ocenie cech przypisana jest waga ekonomiczna. 

CECHY PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH WAGI EKONOMICZNE  (%) TABELA 1. 

CECHA OCENIAJĄCY INDEKS 
OGÓLNY UJEŻDŻENIOWY SKOKOWY 

1. Charakter T 5 5 5 
2. Temperament T 5 5 5 
3. Dzielność T 5 5 5 
4. Konstytucja T 5 5 5 
5. Jedność T 15 20 - 
6. Skoczność T 7,5 - 30 
7. Kłus T 2,5 5 - 
8. Galop T 2,5 5 - 
9. Stęp T 2,5 5 - 
10. Jezdność P 15 30 - 
11. Wolne skoki P 7,5 - 17,5 
12. Skoki park. P 10 - 17,5 
13. Kłus P 2,5 5 - 
14. Galop P 2,5 5 - 
15. Stęp P 2,5 5 - 
16. Galop w ter. P 5 - 7,5 
17. Styl krosu P 5 - 7,5 
T – oceny kierownika ZT, P- oceny komisji (tym jeździec testujący) 

Wagi ekonomiczne odzwierciedlają znaczenie danej cechy dla hodowców i użytkowników 

koni w całokształcie oceny. Suma wszystkich wag ekonomicznych wynosi zawsze 100%, z tym, że 

często różne są wagi ekonomiczne danej cechy w przypadku liczenia indeksu ogólnego, 

ujeżdżeniowego, czy skokowego. Poniżej podany jest wzór potrzebny do wyliczenia indeksu wartości 

użytkowej i wyjaśnienia poszczególnych symboli. 

IWU= 100+b1(C1-x1)+ b2(C2-x2)+ b3(C3-x3)+…..+ b17(C17-x17) 

IWU – indeks wartości użytkowej (ogólny, ujeżdżeniowy, skokowy) 

b – waga indeksowa poszczególnych cech (b1 b2 b2…. b17) 

b = 
Sc

RWC
x

Siwu

20
 

RWC  - waga ekonomiczna cechy (patrz tabela 1). wyrażona ułamkiem np. cecha charakter 

0,05 

Sc – odchylenie standardowe punktów wszystkich koni za daną cechę (Sc1 Sc2 Sc3 …Sc17) 



Siwu – odchylenie standardowe punktów indeksowych. 

C - punkty jakie uzyskał  koń  za cechę (C1 C2 C3 …C17) 

x – średnia nota za cechę wszystkich koni (x1 x1 x1…. x17) 

  

W podanym wyżej wzorze pojawiają się wagi indeksowe cech (b), które oblicza się 

przeliczając wagi ekonomiczne (RWC) według podanego wzoru.  

b = 
Sc

RWC
x

Siwu

20
 

Mimo, iż wagi ekonomiczne są stałe (tab.1), to wagi indeksowe zmieniają się w zależności od 

jakości stawki koni. W ten sposób następuje „korekcja ważności wag ekonomicznych”. Waga 

indeksowa cechy „wzrasta” w przypadku gdy konie prezentują zbliżony poziom pod względem danej 

cechy (wtedy odchylenie standardowe  (Sc) jest  niskie) i „obniża się” w przypadku gdy konie pod 

względem tej cechy są zróżnicowane (duża wartość odchylenia standardowego  cechy).  

Do obliczenia wagi indeksowej konieczna jest również znajomość ile wynosi odchylenie 

standardowe punktów indeksowych – Siwu. Sposób jego wyliczenia jest dość skomplikowany i zawiły. 

Wartość tego odchylenia dla koni biorących udział w Zakładzie Treningowym w Galinach wynosiła 

dla indeksu ogólnego, ujeżdżeniowego i skokowego odpowiednio: Siwu=0,71689; Siwu=0,72434 i 

Siwu=0,79313.  

Reszta potrzebnych do obliczenia indeksów danych znajduje się na stronie internetowej 

Związku Trakeńskiego w Polsce, gdzie podane są wyniki koni biorących udział w zakładzie 

treningowym w Galinach (noty koni, średnie noty za podlegające analizie cechy i odchylenia 

standardowe).  

Podsumowując artykuł można powiedzieć, że metoda indeksowa ma swoje zalety i wady. 

Obecnie jest ona szeroko stosowana podczas oceny wartości użytkowej koni. Metoda ta pozwala za 

pomocą indeksu (ów) przedstawić w sposób obiektywny wartość użytkową (ogólną, ujeżdżeniową lub 

skokową) konia na tle całej ocenianej stawki. Niewątpliwie mankamentem tej metody jest fakt, iż za 

jej pomocą nie można porównywać koni trenowanych w innych zakładach, czy innych latach, czy 

innych turach w tym samym zakładzie treningowym. Z punktu widzenia dokładności oceny koni 

ważna jest również: jak największa liczebność ogierów w zakładzie, szeroki skład komisji, niezależne 

sędziowanie i profesjonalizm jeźdźców zajmujących się treningiem koni i ich testowaniem. 

W tym miejscu nasuwa się jeszcze jedna refleksja dotycząca oceny ogierów w zakładzie 

treningowym. Jak wysoki powinien być próg indeksu kwalifikującego ogiera trakeńskiego do 

hodowli? Ostatnio w różnych gremiach toczy się w tej sprawie dyskusja. Myślę, że po lekturze tego 

artykułu znajdzie się więcej osób podzielających pogląd, że wysoki. Bo jak wynika z obliczeń próg 

100 i więcej punktów indeksu ogólnego uzyska co roku ok. 50% ogierów z czego tak naprawdę 

godnych polecenia będzie jeden czy dwa. Z całym szacunkiem dla hodowców i ich pracy, ale czy stać 

nas na hodowlę koni „przeciętnych”??? Jeśli polski koń trakeński ma konkurować z końmi innych 

ras to musimy w hodowli naszych koni robić więcej niż inni i wymagać od naszych koni więcej niż 

inni wymagają od swoich… 



  Nasuwa się jeszcze jedno pytanie ściśle związane z poprzednim. Czy jeżeli próg będzie 

wysoki, to czy warto w ogóle oddawać swojego ogierka do zakładu skoro nie jest on „wybitny” i ma 

małe szanse osiągnąć wymagany programem hodowlanym próg? Osobiście uważam, że warto, 

bowiem jest to w chwili obecnej najtańszy sposób „uznawania ogiera do hodowli”. Już po 100 dniach 

treningu, co za tym idzie, tanim kosztem (refundacja części kosztów zakładu) ma się konia poddanego 

ocenie. Nawet, jeśli koń nie uzyska wymaganego programem hodowlanym indeksu wartości 

użytkowej to zostanie on przedstawiony szerszemu gronu widzów, w tym również potencjalnym 

nabywcom. W przypadku, kiedy nasz koń nie uzyskał wymaganego indeksu zawsze możemy 

próbować uznać naszego ogiera do hodowli przez sport, ale ta droga z pewnością jest dużo trudniejsza 

i bardziej kosztowna. Szerokie poddawanie koni próbom dzielności zarówno ogierów jak i klaczy 

ma również inne ważne znaczenie selekcyjne. Im więcej potomstwa reproduktorów, zastanie 

poddanych ocenie wartości użytkowej, tym dokładniej można analizować wartość hodowlaną 

rozpłodników - ojców. Pozwoli to w przyszłości na bardziej racjonalny dobór reproduktorów do 

rozrodu i zaowocuje większym postępem hodowlanym w zakresie cech użytkowych.  


