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Metoda genomowa? Zdecydowanie TAK!
Kto skorzystał ten zyskał!
Nasienie buhajów ocenionych genomowo przebojem wkraczało
w 2008 roku do obór bydła mlecznego w krajach Europy i Ameryki. W Polsce początkowo nową metodę oceny wartości hodowlanych stosowały stacje unasienniania do preselekcji buhajów.
Ostatecznie pierwsze oficjalne, oparte o genom, wyniki młodych
reproduktorów opublikowano w sierpniu 2014 roku. Wśród producentów mleka rozpoczęła się debata – czy wzorem innych krajów,
hodowcy bydła mlecznego powinni postawić na genom? Jeśli tak,
to jaka powinna być strategia? Dziś wiemy, że buhaje ocenione na
podstawie DNA cieszą się ogromnym popytem w USA, Kanadzie
i Europie. Można postawić tezę, iż ten kto skorzystał ten zyskał.
Przyjrzyjmy się, jaka jest sytuacja w Polsce i jakie są doświadczania poza granicami naszego kraju.
Pierwszy rok genomu w Polsce
Analizując dane dotyczące nasienia wykorzystanego w inseminacji w 2014 roku (wykres nr 1)
widzimy, że tylko niewielką (około 10%) jego część pozyskano od
samców wycenionych wyłącznie
na podstawie genomu. Główną
przyczyną sceptycznego podejścia rolników prowadzących hodowlę bydła była wówczas obawa
o stabilność i powtarzalność oceny
i ryzyko spadku wartości hodowlanej osobnika w kolejnych wycenach lub w miarę pojawiania się
jego potomstwa. Hodowcy mający
WYKRES 1.

Czteromiesięczna córka buhaja
Tarzan – Dolana, hod. W. Konarczak, Kaczagórka

wcześniej doświadczenia z testowaniem buhajów odważniej sięgali po dostępną „młodą genetykę”.
Część z nich powstrzymywała jednak trochę wyższa cena nasienia
buhajów ocenionych genomowo.
Pakiet rozwiązań
Jako antidotum na trochę niższą
powtarzalność oceny buhajów, zaproponowaliśmy stosowanie pakietów. Takie podejście zmniejszało
ryzyko związane ze zbyt szerokim
użyciem jednego osobnika w stadzie. Realny wzrost powtarzalności nastąpił po połączeniu polskiej

UDZIAŁ W SPRZEDAŻY NASIENIA BUHAJÓW
Z OCENĄ GENOMOWĄ W SPRZEDAŻY NASIENIA OGÓŁEM.
WCHiRZ W LATACH 2014–2017

Pakiet to propozycja kilku
lub kilkunastu buhajów,
które są w stanie realizować
ten sam cel hodowlany (np.:
wzrost wydajności mleka, czy
poprawa konkretnych cech
pokrojowych).
bazy referencyjnej, liczącej około
4 tys. osobników, z bazą EuroGenomics. Dzięki temu, dokładność oceny wartości hodowlanych dla poszczególnych cech wzrosła w przedziale od 8 do 15%.
Wzrost wykorzystania nasienia
genomowego
Hodowcy widzą coraz więcej zalet płynących z wykorzystywania
genomowej oceny bydła w praktyce hodowlanej. Większy postęp hodowlany za sprawą wysoko ocenionych osobników, większy wpływ
samic na postęp oraz pojawienie się
nowych linii genetycznych, to tylko niektóre z nich. Na wykresie nr
1 widać wyraźnie tendencję wzrostu wykorzystania nasienia „geno-

mowego” aż do 73%. Oznacza to,
że w minionym roku ponad 7 z 10
wykorzystanych porcji nasienia
to były „genomy”. Można się spodziewać, że w roku 2018 ten udział
jeszcze wzrośnie. Jednakże najbardziej wygranymi są ci, którzy na
buhaje genomowe postawili na
samym początku, dziś są już posiadaczami pięknych cieląt, jałowic,
pierwiastek czy krów. Najpiękniejsze z nich będą prezentować się
na wystawach hodowlanych. Wierzymy, że z sukcesami wystartuje
córka buhaja Geronimo, Wiesława
Konarczaka, właściciela pięknych
jałówek po topowych buhajach
WCHiRZ: Mogty, Nikkelback czy
Tarzan. W gospodarstwie Adama
Florkowskiego udało się nam sfotografować niespełna dwumiesięczną, piękną cieliczkę – córkę trzykrotnego lidera krajowej wyceny
buhaja Baylaboy. U tego hodowcy
zaczynają już swoje pierwsze laktacje jałówki po „genomach”. Na
> dokończenie na str. 2
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WYKRES 2.

> dokończenie ze str. 1
przykład, córka buhaja Carlo dała
w pierwszym próbnym udoju ponad 38 l mleka, co jak podkreśla
hodowca, jest bardzo dobrym wynikiem. Panowie Wiesław i Adam
są czołowymi hodowcami z Wielkopolski, osiągają rocznie ponad 11
tys. litrów mleka średnio od krowy.
Od lat współpracują z WCHiRZ, wiedzą, że kluczem do wysokiej wydajności przy zoptymalizowanym żywieniu jest jak najlepsza genetyka
– obecnie stawiają na genom.

Doświadczenia kolegów
z zagranicy!
Niedawno na kanadyjskiej stronie internetowej zajmującej się
oceną wartości hodowlanej buhajów: ww.cdn.ca ukazał się artykuł
na temat ogromnego postępu hodowlanego i związanego z nim zysku ekonomicznego w efekcie korzystania z nasienia genomowego.
Na przedstawionym wykresie nr 2

Dziewięciomiesięczna córka buhaja Geronimo
– Jaguś, hod. W. Konarczak, Kaczagórka

widać, jak wzrastał z roku na rok
indeks selekcyjny LPI buhajów oferowanych na rynku kanadyjskim.
Średni wynik LPI użytkowanych
rozpłodników wzrósł o 1182 jednostek od momentu wprowadzenia genomu w 2007 roku. Autor
tekstu: „Genomic young Bulls: Accelerating Genetics Progress” Brian
Van Doormaal wyraźnie wskazuje, że zanim wprowadzono młode
buhaje do rozrodu, średni roczny
postęp hodowlany z wykorzystaniem wyceny tradycyjnej wynosił
tylko 54 jednostki LPI, co przekładało się na zysk w wysokości 87$. Po
wprowadzeniu genomu, było to już
149 jednostek LPI o wartości 257
$. Co w konsekwencji, jak tłumaczy
dalej autor, oznacza, że córki buhaja
użytego w 2016 roku, będą o blisko

700 dolarów bardziej rentowne niż
te urodzone po rozpłodniku użytym
w 2013 roku. Do podobnych wniosków dochodzi w artykule: „Can You
Trust Genetic Evaluation? 7 Facts
Exposed”, Murray Hunt na łamach
internetowego portalu Bullvine.
Im wyższy indeks selekcyjny, tym
większy zysk hodowcy. Pokazuje to
wykres nr 3 – wraz ze wzrostem indeksu LPI, indeks ekonomiczny Pro$
wzrasta. To samo wykazują analizy
pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. George Wiggans w artykule
„Forecasting the Future of genomics
selection” podaje, że średni dodatkowy zysk NM$ z tytułu korzystania
w inseminacji z nasienia buhajów
genomowych (sprzedawanych w latach 2011–2016) to ponad 80$ na
rok, podczas gdy średni roczny przy-

Zenek mówi a Mazurek radzi...

Jak rozpoznać i leczyć zatrzymanie żwacza?

Pierwszym z objawów jest pojawienie się silnych boleści u krowy, która często wstaje i pokłada
się, dodatkowo końcówki jej uszu
robią się zimne. Gdy staniemy na
wysokości dołu głodowego krowy
i oburącz, z całej siły go naciśniemy
a krowa nie będzie uciekać i pozwala się uciskać, mamy potwierdzenie, że u danej sztuki żwacz się zatrzymał (przestał pracować). Istnieją dwa domowe sposoby, żeby jak
najszybciej zareagować i pomóc.
Pierwszy: jeżeli jesteśmy pewni, że krowa nie ma uszkodzonej

wątroby to robimy wlewkę składającą się z: 1 szklanki octu (nie
denaturatu ani spirytusu), który
podnosi pH w żwaczu i 2 szklanek
ciepłej wody. Mieszaninę podajemy doustnie, następnie dostarczamy zwierzęciu siano i słomę do jedzenia, po około 12. godzinach podajemy podwójną dawkę drożdży
(w celu namnożenia drobnoustrojów w żwaczu) oraz glukozę spożywczą (ok. 150 g), żeby wzmocnić
wątrobę krowy.
Drugi sposób: podajemy około 250 g kwaśnego węglanu sodu

Zenon Mazurek

i wodę – robimy z tego wlewkę,
następnie dostarczamy do jedzenia siano lub słomę. Po około
12. godzinach robimy drugą wlewkę składającą się z podwójnej dawki drożdży i glukozy spożywczej (ok.
150 g) – tak postępujemy przez
3 dni, aż zwierzę zacznie normalnie
funkcjonować. W tym czasie pasze
objętościowe i treściwe zmniejszamy o połowę. Głównym pożywieniem ma być siano i słoma.
Tak wyglądają moje sposoby na
przywrócenie krowy do normalnego
funkcjonowania...
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Im wyższy indeks selekcyjny
buhaja, tym większy zysk
hodowcy
hodowcy. W Polsce młoda genetyka na stałe już zagościła w oborach,
na co wskazuje rosnąca sprzedaż.
Ważny jest też pogląd hodowców.
Chcą korzystać z najlepszej dostępnej genetyki – czyli osobników
o najwyższych gPF. Ofertą buhajów z wysokimi indeksami może
poszczycić się Wielkopolskie Centrum. W najnowszym katalogu,
WCHiRZ oferuje aż 10 reproduktorów z gPF > 140. Grupę dziesięciu reproduktorów otwierają dwa

WYKRES 3.

LPI Points

rost tego indeksu dla rozpłodników
ocenionych tradycyjnie (sprzedawanych w latach 2000–2004), wynosił
tylko 18$ (wykres nr 4).
Główną zaletą korzystania z nasienia buhajów genomowych miał
być szybszy postęp hodowlany.
Przykłady analiz z USA i Kanady
zdecydowanie pokazują, że „genomy” dają także większy zysk

debiutujące w tym sezonie: Moon
o. Baltikum gPF147 i Mitch
o. Kerrigan gPF145, pierwszy
z nich został ojcem buhajów w Polsce. Wysokie noty mają także nowości: Myway o. Jetset gPF141, Raptor
o. Battlecry gPF141 oraz Mozilla o.
Hotshot gPF141. Wśród oferowanych i dobrze znanych są takie buhaje jak Megabit o. Beat gPF142, czy
Baylaboy o. Kingboy, gPF143.
Przykłady z zagranicy pokazują,
że polscy hodowcy stawiając na genom podążają najlepszą ze ścieżek
postępu, by osiągnąć jak najszybciej
wyznaczony cel hodowlany, a tym
samym, czynią hodowlę najbardziej
rentowną.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

WYKRES 4.

Dwumiesięczna córka buhaja Baylaboy – Dolina, hod. A. Florkowski,
Wziąchów
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Dwumiesięczna córka buhaja Nikkelback, hod. W.Konarczak, Kaczagórka

