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Danko Zoom wciąż liderem
RANKINGU MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ KRAJOWEGO

Na początku kwietnia na całym świecie pojawiła się pierwsza w tym roku ocena wartości hodowlanej 
buhajów. W większości krajów Europy Zachodniej oraz za Oceanem na czele rankingów pojawili się 
nowi liderzy wyceny. Analizując poniższe listy można zauważyć, że najlepsze rozpłodniki w jednym 
kraju niekoniecznie sprawdzają się w innych (Tabela nr 1).

Różnice wynikają przede wszyst-
kim z odmiennych celów hodowla-
nych (indeksy hodowlane), pozio-
mów genetycznych oraz metodyki 
obliczeniowej, jak i środowisk po-
szczególnych krajów. Dlatego 
z perspektywy polskiego hodowcy, 
listy rankingowe publikowane 
przez Instytut Zootechniki powin-
ny stanowić główne źródło infor-
macji o wartościach hodowlanych 
buhajów używanych w rozrodzie.

Wyniki wyceny w Polsce

Analizując TOP 10 buhajów na 
międzynarodowej liście rankin-
gowej opublikowanej na stronie 
IZ Balice oraz uwzględniając dane 
z Symleku, widzimy, że aż 40% bu-
hajów należy do WCHiRZ, 10% 
do MCHiRZ, a reszta osobników  
należy m.in. do różnych firm  
dealerskich (Wykres nr 1). 

W bieżącej ocenie w Polsce na-
dal numerem 1 pozostaje Danko 
Zoom. Debiutant sezonu 2019.2 
w kwietniowej wycenie uzyskał 
najwyższy indeks gPF 151 zdobył 
zaszczytne pierwsze miejsce za-
równo w genomowym rankingu 
krajowym, jak i na liście między-
narodowej. Danko Zoom urodził 

się blisko 2 lata temu w spółce  
HR Danko, która od wielu lat 
współpracuje z Wielkopolskim 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu w ramach progra-
mu oceny i selekcji buhajów. Lider 
wyceny pochodzi z embriotrans-
feru i jest synem ojca buhajów 
Bravenessa oraz Danko Szampy 
PL005410621616. Powody jego 
ogromnej popularności wśród 
hodowców to: wysoka płodność 
(113), ponadprzeciętny indeks 
produkcyjny (162,3 kg) oraz zna-
komite podindeksy: pokroju (129) 
oraz wymienia (133). W zestawie-
niu najlepszych buhajów w naszym 
kraju, można odnaleźć jeszcze trzy 

osobniki należące do WCHiRZ, są 
to: Pump (o. Aristocrat) gPF150,  
Theodor (o. Timberlake) gPF 150, 
gNVI 352 ( nr 6 w Holandii) oraz 
Rioaveso (o. Rio) gPF 149, gNVI 358  
(nr 3 w Holandii). (Tabela nr 2). 

Warto zwrócić uwagę, że ten 
ostatni uzyskał już po raz 4. naj-
wyższy indeks ekonomiczny w Pol-
sce (3018 PLN). Wszystkie wyżej 
wymienione rozpłodniki z Danko 
Zoom na czele zostały wybrane na 
ojców buhajów do kojarzeń z naj-
lepszymi sztukami w kraju, w bie-
żącym sezonie. 

OCENA GENOMOWA OCENA KONWENCJONALNA
WYCENA AMERYKAŃSKA

JOHN O.CHARL GTPI 3162 CHARL O.CHARLEY TPI 3058

JACK O. CHARL GTPI 3162 BURLEY O.BOASTFUL TPI 2884

CAPITAN O.CHARL GTPI 3162 ABS ACHIVER O.YODER TPI 2875

GARDNER O.HEROIC GTPI 3085 MARIUS O. JEDI TPI 2848

ALTAZEOLITE 
O.ALTAZAZZLE

GTPI 3067 HELIX O.SILVER TPI 2845

WYCENA NIEMIECKA

FOREMAN O.FREEMAX GRZG 171 SEMINO O.SILVER RZG 159

MAHOMES O. ELDORADO GRZG 167 TOPSHOT O.SUPERSHOT RZG 158

STAR P RDC O. SOLITAIR P GRZG 166
MOONGLOW 
O.SUPERSHOT

RZG 157

BENDER O. BALI GRZG 165 SAMIRAH O.ALTASPRING RZG 154

CAPITAN O.CHARL GRZG 165 BURLEY O. BOASTFULL RZG 153

WYCENA HOLENDERSKA

ENDLESS O.JACUZZI GNVI 390 BERNELL O.BUBE NVI 322

CROWNTOWN 
O.CROWNMAX

GNVI 367 EMPIRE O. BRAVO NVI 302

RIOAVESO O.RIO GNVI 358
ALTABANCO 
O.DONATELLO

NVI 296

DELTA WAKE UP O.FLORIS GNVI 357 REFLECTOR O.MOGUL NVI 295

DELTA POWERLIFT GNVI 354 BARCLEY O.BALISTO NVI 294

Tabela nr 1

DANKO ZOOM o. Braveness gPF 151
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Krajowe buhaje

W zestawieniu Top 20 osobników 
należących do polskich Spółek, we-
dług indeksu gPF aż 65% buhajów 
należy do WCHiRZ (wykres nr 2). 

W czołówce krajowego rankingu 
oprócz dobrze znanych hodowcom 
reproduktorów takich jak: Ski, Zen-
tos, Genuine czy Palmer pojawiło się 
aż 5 debiutujących w kwietniowej 
wycenie osobników (Tabela nr 3). 
Oprócz wyżej wspomnianego Pumpa, 
na wysokim miejscu w rankingu ulo-
kował się m.in. Paolo (gPF 145). Syn 
Aristocrata, oferowany wyłącznie 
w wersji seksowanej charakteryzu-
je się wysokim podindeksem płod-
ności (112) oraz ponadprzeciętnymi 
podindeksami: produkcyjnym (135) 
i wymienia (135). W zestawieniu  
IZ Balice pojawiły się jeszcze z wyni-
kiem gPF 145 dwie nowości. Pierw-
szy z nich Zabero (o. Subzero), który 
obecnie jest numerem 1 na krajo-
wej liście wg. podindeksu produk-
cyjnego (147), ponadto jego mocne 
strony to: łatwe porody (101), pod-
indeks pokroju (120) oraz kazeina 
A2A2/ BB. Drugim jest Danko Adel 
(o. Firebird), jego atuty to wysoka 
wydajność mleka (1228 kg), tłuszczu 
(71,8 kg), niska zawartość komórek 
somatycznych (126), IE 2720 PLN 
oraz kazeina A2A2. 

Oferta buhajów

Nasienie wszystkich powyższych 
nowości już od czerwca będzie do-
stępne dla hodowców. Najnowsza 
oferta katalogowa zawiera ponad 
50 propozycji, w tym aż 8 nowości. 
Atutem najnowszego portfolio są 
buhaje pochodzące z ponad 30. linii 
rodowodowych, z których blisko 60% 
legitymuje się indeksem równym lub 
większym niż 140 punktów gPF. 
Aby dostarczać hodowcom najlepszą 
genetykę na rynku, co sezon zwięk-
szamy minimalny pułap gPF, dzię-
ki czemu, jesteśmy przekonani, że 
oferowane przez nas reproduktory 
umożliwią realizacje najbardziej wy-

szukanych celów hodowlanych. Wy-
magania naszych klientów wzrastają 
dlatego oprócz nacisku na wysoki 
potencjał genetyczny, badamy nasze 
buhaje pod kątem haplotypów nega-
tywnie wpływających na płodność 
(HHF) czy wariantu kazeiny (beta, 
kappa). Powadzimy liczne obserwa-
cje oraz analizy, by rekomendować 
naszym hodowcom odpowiednie, 
tylko najlepsze osobniki do stad z 
robotami udojowymi. W naszej pro-
pozycji dostępne jest również nasie-
nie seksowane wysoko ocenionych 
buhajów. Więcej informacji na temat 
najnowszej wyceny oraz całej oferty 
znajdą Państwo na naszej stronie

wchirz.pl

Marta Czekalska
WCHiRZ, Centrala Tulce

Czy wiesz, że aż 4 oferowane 
przez WCHiRZ buhaje znajdują 
się w TOP 10 najlepszych bu-

hajów w Polsce pod względem 
podindeksu produkCyjnego: 

Holmes (147), Zabero (147), pump 
(146), Zentos (143).

Czy wiesz, że 
buhajem o najniższej 
zawartości komórek 

somatycznych w 
mleku jest oferowany 
przez WCHirZ buhaj 

palma p (140!).

“

“

Lp. Nazwa buhaja gPF Właściciel

1. DANKO ZOOM 151 WCHIRZ

2. SPRINGSTEE 151 MCHIRZ

3. THEODOR 150 WCHIRZ

4. PUMP* 150 WCHIRZ

5. RIOAVESO 149 WCHIRZ

6. GALLIUS 149 MCHIRZ

7. ZENTOS 146 WCHIRZ

8. SKI 146 WCHIRZ

9. GENUINE 146 WCHIRZ

10. KZ GODRYK 146 MCHIRZ

11. ZABERO* 145 WCHIRZ

12. PAOLO* 145 WCHIRZ

13. DANKO ADEL* 145 WCHIRZ

14. PALMER 145 WCHIRZ

15. GARETT ET 145 MCHIRZ

16. TOPLES HZO 144 MCHIRZ

17. KR FRAZER 144 MCHIRZ

18. ZOL ZENIT 143 WCHIRZ

19. ZOL ABAT* 143 WCHIRZ

20. PROTON ET 143 SHIUZ

Tabela nr 3 (*nowości wyceny)

Pump gPF 150 Theodor gPF150 Rioaveso gPF 149
MOCNE STRONy:

•	 ojciec buhajów •	 ojciec buhajów •	 ojciec buhajów

•	 pod. prod. 147 •	 pod. wym. 137
•	  IE 3018 PLN–numer 1 
w Polsce	!!

•	 wydajność	tłuszczu	
74,6 kg, 0,29%

•	 łatwe	porody	110
•	 Lider	wyceny	sezon	

2020.2

•	 pod.płod.108 •	 pod.	płod.	115 •	 pod.	płod.	105

•	 nasienie	seksowane/
konwencjonalne

•	 IE 2767 PLN •	 kazeina	A2A2

•	 GTPI 2907
•	 GNVI 352 ( nr 6 
w Holandii)

•	  GNVI 358 (nr 3 
w Holandii)

Tabela nr 2

RIOAvESO o. Rio gPF 149

THEODOR o. Timberlake gPF 150
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Córki buhajów WCHiRZ
długowieczne, wydajne i nie tylko!
 woj. wielkopolskie

To jeden z najprzyjemniejszych fragmentów mojego zakresu obowiązków zawodowych  
– ocena w gospodarstwach potomstwa urodzonego w wyniku kojarzenia krów z buhajami 
z oferty mojej macierzystej Spółki. Proponuję dziś Państwu krótką przejażdżkę po powiecie 
kościańskim.

Zaczniemy od miejscowości Spytkówki, 
położonej na wschód od Kościana.  
Tu, w gospodarstwie młodego ho-
dowcy, pana Bogusza Tomczyka, moją 
uwagę zwróciła córka buhaja PAVLOV 
PL000609386542, urodzona w 2008 
roku krowa PSTRA. Prezentowane 
zwierzę może nie wyróżnia się wy-
stawowym pokrojem, pozwalającym 
otrzymać tytuł championa, czy też re-
kordową produkcją mleka; to, co czyni 
ją wyjątkową jest jej wiek. Trzeba przy-
znać, że nieczęsto w krajowych obo-
rach można spotkać krowę tak długo 
żyjącą i produkującą - właśnie kończy 
jedenastą laktację! Dotychczasowych 
dziesięć zamknęła wynikiem 72 855 kg 
udojonego mleka! W czasach, gdy 
coraz więcej uwagi zwracamy na dłu-
gowieczność zwierząt i ich dobrostan, 
przykłady samic regularnie się zacie-
lających i dobrze produkujących przez 
wiele lat, są szczególnie budujące. Taka 
krowa dobrze świadczy o warunkach 
stworzonych przez właściciela w oborze. 
Dumnemu hodowcy życzymy sukce-
sów w hodowli bydła oraz tego, aby 
większość krów dożywała tak piękne-
go wieku. 

Przemieszczam się w kierunku za-
chodnim by w położonym na północ-
nych przedmieściach Kościana Kieł-
czewie odwiedzić gospodarstwo pana 
Andrzeja Smoczyka. Chcę Państwu 
zaprezentować krowę, której wyniki 
produkcyjne obserwuję już od pewne-
go czasu. Urodzona w 2013 roku AGA, 
w dotychczasowych pięciu laktacjach 
dała w sumie około 65 000 kg mleka. 
Wygląda na to, że nie zwalnia tempa: 
podczas pierwszego próbnego udoju, 

zaczynającego szóstą laktacje (sty-
czeń 2021) uzyskano od niej 62 kg 
mleka. Ojcem AGI jest buhaj TORA-
NA FR2921632745. Panu Andrzejowi 
życzymy dalszych sukcesów hodowla-
nych i kolejnych wyjątkowych zwierząt 
w stadzie. Mamy nadzieję, że inne bu-
haje oferowane przez WCHiRZ zosta-
wią w tej hodowli cenne potomstwo.

Warto dodać, iż w wynikach prac 
hodowlanych opublikowanych przez 
PFHBiPM, w zestawieniu wydajno-
ści mleka w laktacjach 305 dniowych 
krów (powyżej 17 000 kg mleka) 
znajduje się wiele córek naszych bu-
hajów co nas napawa ogromną dumą.

Dalej podróżuję na południowy  
– zachód, w pobliże słynnego niegdyś 
Czacza, do miejscowości Glińsko.  
Tu pan Marek Cieśla z żoną zarządzają 
stadem liczącym 25 krów, których 
średnia wydajność w roku 2020 wy-
niosła 10 665 kg mleka, przy 3,80 % 
tłuszczu i 3,23 % białka. Jednak to nie 
uzyskiwane przez zwierzęta wydajno-
ści zwróciły moją uwagę, a ich kaliber, 
który u większości krów w oborze 
znacząco przekracza wartości dla rasy 
holsztyńsko – fryzyjskiej, spotykane 
w naszym regionie. Szczególnie moją 
uwagę zwróciły dwie krowy. Pierwsza 
to ROSA (rocznik 2016), córka buhaja 
DESRIT RED NL571011333, druga to 
o rok młodsza SROKATA, córka buha-
ja LECH PL005210523110. To co je 
wyróżnia to ponadprzeciętna wyso-
kość w krzyżu: Rosa 160 cm, a Srokata 
155 cm. Stado pana Marka jest dobrą 
wskazówką dla hodowców pragnących 
zwiększyć kaliber krów w następnych 

pokoleniach: nie muszą sięgać po ofer-
tę firm amerykańskich. Jak widać bar-
dzo dobre rezultaty można uzyskać ko-
rzystając wyłącznie z oferty rodzimej 
spółki inseminacyjnej.
Panu Markowi gratulujemy tak do-
rodnych zwierząt i życzymy dalszych 
sukcesów.
Wszystkim odwiedzonym hodowcom 
dziękujemy za wieloletnią współpracę 
z Wielkopolskim Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu i życzy-
my satysfakcji hodowlanej i finansowej 
w prowadzonych gospodarstwach.

Grzegorz Pietrzak
WCHiRZ, Filia Gostyń

Hodowca Miejscowość Numer krowy Nazwa
Rok 
ur.

Nazwa ojca
Wydajność
mleka (kg)

GR DRZEWCE HĄDZLIK LIPOWCZYK Drzewce PL005350229354 FRIGGA433 2014 OREST 19 429

GR KOKOCIŃSKI JERZY Snowidowo PL005244938638 SUZA 2014 BANG ET 19 159

GR PRZEMYSŁAW JAGŁA Jędrzejewo PL005259691849 ANNIE 33 2014 CAPORAL 19 154

GR DRZEWCE HĄDZLIK LIPOWCZYK Drzewce PL005162441753 DILA367 2016 PART 18 889

GR DRZEWCE HĄDZLIK LIPOWCZYK Drzewce PL005388564700 KALA6 2016 IWO 18 876

GR POHL MACIEJ Krotoszyn PL005374296486 JO 2016 POWERBOSS 18 770

SK RACOT SP. ZO.O. Racot PL005363271197 HANKA 2015 CARRASSO 18 754

OSUCH DANUTA Jasne Pole PL005374502532 KALINKA 2014 CAPORAL 18 469

OHZ GARZYN Mierzejewo PL005237440391 AFRA 2014 ODEON 18 315

GR WONIEŚĆ SP. ZO.O Jezierzyce PL005346288020 JENTJE 2015 BANG ET  18 248

HZZ OSOWA SIEŃ Osowa Sień PL005264207592 LEVITA 2015 CARRASSO 19 176

HZZ OSOWA SIEŃ Jędrzychowice PL005336241684 ESTA 2015 CAPORAL 18 675

HZZ OSOWA SIEŃ Jędrzychowice PL005349495166 WAJA 2015 CAPORAL 18 671

HZZ OSOWA SIEŃ Osowa Sień PL005401028288 REGATA 2015 CAPORAL 17 950

 Źródło: Wyniki oceny PFHBiPM za 2020 rok (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie).

“ Numer 1
wg IE (2291 PLN, 

130 GPF) w Polsce
pośród wszystkich krów 

ocenionych
konwencjonalnie zdobyła 

córka buhaja new york  
– sAgA, pL005336128992 

z gr. p. Furche
(woj. wielkopolskie).

AGA hod. A. Smoczyk

PSTRA hod. B. Tomczyk

ROSA hod. M. Cieśla
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Obecnie w rozrodzie stosowane jest nasienie 
buhajów: GERONIMO, BAByLONE, RISK, ME-
GABIT oraz OUED (seksowane). Od czasu, gdy 
ukończył kurs inseminacyjny w Wielkopolskim 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, zabiegi  
inseminacyjne pan Mateusz wykonuje sam.  
Hodowca podkreśla, że córki buhajów oferowa-
nych przez WCHiRZ, poza lepszym składem mleka, 
charakteryzują się także wyższą wydajnością 
i poprawniej zbudowanymi kończynami. Korzy-
ści płynące ze współpracy z WCHiRZ napawają 
hodowców optymizmem. Posiadane w oborze 
potomstwo naszych buhajów, jego potencjał ge-
netyczny w pełni pozwala snuć plany na dalszy, 
korzystny rozwój hodowli w przyszłości. 
Objęte oceną wartości użytkowej, utrzymy-
wane w oborze uwięziowej dla 30. sztuk stado 
ma średnią roczną wydajność 8400 kg mleka 
o zawartości 4,71% tłuszczu i 3,65 % białka. 
Żywienie oparte jest na kiszonce z kukurydzy, 
sianokiszonce z traw, wysłodkach buraczanych, 
młócie browarnianym i sianie. Wśród stosowa-
nych dodatków są: witaminy, drożdże i mocznik 
paszowy otoczkowany. Na 33 ha ziemi (częściowo 
dzierżawionej), wśród upraw znajduje się: 13 ha 
kukurydzy, 10 ha użytków zielonych, 3 ha pszen-
żyta, 1 ha żyta i 2 ha lasu.

Państwo Stosikowie są hodowcami bydła mlecz-
nego od roku 2017, kiedy przejęli pieczę nad ho-
dowlą i uprawą od ojca pani Aleksandry.
Nasi dzisiejsi gospodarze uważają, że do osiągnię-
cia sukcesu potrzebne są: wiedza, umiejętności 
oraz pasja, poparte współpracą ze specjalistami. 
Cieszymy się, że państwo Stosikowie zaliczają 
WCHiRZ w Wągrowcu do grona wspierających 
ich fachowców. Życzymy dalszych sukcesów 
na płaszczyźnie hodowlanej i dalszej owocnej 
współpracy z wielkopolską genetyką.

Marek Staroń
WCHiRZ, Filia Wągrowiec

Doskonałe sery naszych hodowców
Gospodarstwo państwa Aleksandry i Mateusza Stosików we wsi Płocicz w województwie 
kujawsko – pomorskim, wyróżnia przeznaczenie części produkowanego mleka na domowy 
wyrób serów. Pani Aleksandra robi podpuszczkowe sery typu korycińskiego z wieloma do-
datkami takimi jak: czarnuszka, kozieradka, czosnek niedźwiedzi, orzechy, czy wiśnie. Jakość 
jej serów jest doskonała, a smak przywodzi wspomnienia z dzieciństwa. Wiem, bo próbo-
wałem! Wykorzystywanie mleka do produkcji sera powoduje większe zainteresowanie  
hodowców wykorzystaniem w  kojarzeniach buhajów poprawiających u córek zawartość  
suchej masy i skład kazeiny w mleku.

Dobra współpraca daje efekty!
Po rozpadzie PGR Pan Andrzej 
postanowił wykorzystać zdoby-
te umiejętności w prowadzeniu 
własnej działalności gospodar-
czej w zakresie wykonywania 
usług inseminacyjnych. Praca na 
własny rachunek wymaga wielu 

poświęceń i dobrej organizacji 
czasu pracy by zdobyć uznanie 
i zaufanie hodowców. W najlep-
szych okresach, rocznie wyko-
nywał około 1500 pierwszych 
zabiegów inseminacji. Obecnie 
na skutek spadku pogłowia 

jest tych zabiegów około 
1000. Pan Andrzej jest 
znanym i cenionym przez 
hodowców inseminato-
rem a nasza współpraca 
rozpoczęła się około 8 
lat temu. Stale utrzymuje 
w swojej ofercie nasienie 
około 40. naszych repro-
duktorów. Współpracu-
jący z nim hodowcy mogą 
dobierać buhaje na pod-
stawie raportów z progra-
mu DOKO, który wskazu-
je optymalne rozpłodniki 
dla poszczególnych krów 
w stadzie.

Województwo kujawsko-
-pomorskie jest regionem 

o dużym potencjale w hodowli 
bydła mlecznego. Od wielu lat, 
mocno zauważalna jest obec-
ność WCHiRZ na hodowlanej 
mapie tego regionu. O popu-
larności spółki świadczy liczba 
sprzedawanego nasienia. Przy-
czyn zainteresowania naszą fir-
mą jest wiele, ale przede wszyst-
kim wynika ono z najwyższych 
indeksów proponowanych bu-
hajów oraz jednej z najlepszych 
na rynku ofert, dostosowanych 
do potrzeb i oczekiwań hodow-
ców bydła.

Wszystkim naszym klien-
tom w  tym regionie jesteśmy 
wdzięczni za zaufanie, a panu 
Andrzejowi, dziękując za do-
tychczasowy okres miłej i owoc-
nej współpracy z nami, życzymy 
wielu jeszcze lat satysfakcjonu-
jącej dla obu stron kooperacji.

Krzysztof Pawłowski,
WCHiRZ, Filia Kościelec

Nasi hodowcy

Nasi hodowcy

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie
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Najcześciej występujące
MUTACJE GENETYCZNE U BYDłA MLECZNEGO
Mutacje genetyczne są naturalnym zjawiskiem, występującym u wszystkich organizmów. Są one jedną z przyczyn zmien-
ności genetycznej. W populacji jednorodnej pod względem posiadanych genów nie można uzyskać postępu hodowla-
nego, nie można też wyhodować zwierząt o korzystnych cechach takich jak np.: bezrożność czy pożądany skład mleka. 
Jednak termin „mutacje” budzi w nas złe skojarzenia. Na całym świecie stwierdzono dotychczas ponad 250 rozmaitych 
defektów genetycznych u bydła, które mają wpływ na przeżywalność, czy płodność. Na szczęście większość z nich wy-
stępuje sporadycznie lub pojawia się u ras i odmian bydła o niewielkim znaczeniu ekonomicznym, dlatego nie stanowią 
one zagrożenia gospodarczego. Niekorzystnym efektom wad genetycznych najczęściej występujących w stadach krów 
holsztyńsko-fryzyjskich poświęcony jest poniższy tekst.

Największe znaczenie ze względu na 
swoje rozpowszechnienie w świecie 
mają mutacje genetyczne oznaczane: 
CVM (Complex Vertebral Malforma-
tion), BLAD (Bovine Leukocyte Adhe-
sion Deficiency) i Brachyspina. Każda 
z tych wad uwarunkowana jest oczy-
wiście innymi genami ale podłoże jej 
pojawienia się u zwierzęcia potomne-
go ma ten sam charakter – wszystkie 
one ujawniają się gdy zmutowany gen 
recesywny występuje w formie homo-
zygotycznej. Przekładając na prostszy 
język – do pojawienia się objawów któ-
rejś z tych wad koniecznym jest, by jej 
nosicielami (bezobjawowymi) byli za-
równo ojciec jak i matka, a potomek 
otrzymał od każdego z nich tę rece-
sywną postać genu. W tym momencie 
warto przypomnieć, że w wyniku ko-
jarzenia dwóch heterozygotycznych 
osobników nosicieli (nie mających ob-
jawów): „Aa” otrzymujemy w potom-
stwie: 25% homozygot dominujących 
„AA” (bez objawów, wolnych), 50% he-
terozygot „Aa” (bez objawów, nosicieli) 
i 25% heterozygot recesywnych „aa” 
mających objawy.

CvM, czyli zespół deformacji kręgów 
jest defektem genetycznym, który  

 

powoduje resorpcję zarodków lub 
poronienia przed 260. dniem ciąży, 
przyczynia się do wydalania mar-
twych płodów, przeważnie 1-2 tygo-
dnie przed planowaną datą wycielenia. 
Najbardziej widocznymi wadami są 
zniekształcenia kończyn, objawiające 
się wykręconymi i sztywnymi pęcina-
mi oraz zniekształcenie kręgosłupa w 
okolicach szyi i odcinka piersiowego. 
Anomalie w budowie kręgów mogą 
być mniej lub bardziej zaawansowane. 
U wielu cieląt i płodów wady fizyczne 
są często bardzo nieznaczne. Osta-
teczne postawienie diagnozy w kie-
runku CVM wymaga na ogół przepro-
wadzenia sekcji lub prześwietlenia, co 
pozwala wykryć nieprawidłowe skrzy-
wienie kręgosłupa, zrośnięte kręgi lub 
brakujące żebra. Zidentyfikowane na 
podstawie badań genetycznych osob-
niki będące nosicielami oznacza się 
symbolem CV (w przypadku buhaja, 
umieszczonym przy nazwie) natomiast 
osobniki całkowicie wolne oznacza się 
symbolem CVF.

BLAD, czyli wrodzony niedobór leu-
kocytarnych cząstek adhezyjnych 
jest to letalna (śmiertelna) wada ge-
netyczna o charakterze recesywnym, 
występująca u bydła rasy HF. Jego 
istotą jest zanik funkcji obronnych 
leukocytów, tj. białych ciałek krwi. 
Cielęta obciążone tym genem w for-
mie homozygotycznej charakteryzują 

się brakiem odporności i cierpią na 
częste, powtarzające się infekcje 

bakteryjne, owrzodzenia wokół 
jamy ustnej i jej wnętrzu, zapa-

lenia przewodu pokarmowe-
go uniemożliwiające właści-

we pobieranie pokarmu, 
biegunki, infekcje układu 

oddechowego, a masa 
ich ciała stanowi 

około 60% normy. 
Wymienione obja-

wy prowadzą do 
opóźnionego 

wzrostu i roz-
woju cie-

ląt, które 
z w y k l e 

padają 

w  pierwszych miesiącach życia, na 
skutek wyniszczenia organizmu. Roz-
powszechnianiu BLAD sprzyja fakt, że 
heterozygoty, nosiciele formy recesyw-
nej, u których nie obserwuje się fenoty-
powych objawów upośledzenia funkcji 
immunologicznych charakteryzują się 
często wysoką wartością hodowlaną. 
Wykazano między innymi, że krowy no-
sicielki BLAD produkowały więcej mleka 
i białka, niż ich półsiostry o prawidłowym 
genotypie. Zwierzęta będące nosicielami 
BLAD oznacza się w katalogach symbo-
lem BL, a wolne od nosicielstwa BLF.

Brachyspina objawia się przez po-
ronienia występujące u krów, cielęta 
urodzone martwo po normalnym prze-
biegu ciąży, niedorozwój narządów 
wewnętrznych np. nerki, serce, skró-
cony kręgosłup, wydłużone kończyny, 
bardzo niska urodzeniowa masa ciała. 
Samo nosicielstwo jest jak przy wa-
dach opisanych wyżej bezobjawowe. 
Szybki postęp genetyki molekularnej 
sprawił, że umiemy zidentyfikować 
zwierzęta będące nosicielami rece-
sywnego genu. Osobniki wolne ozna-
cza się symbolem ByF.

Jak widać defekty genetyczne ujaw-
niające się u potomstwa są przy-
czyną dużych strat ekonomicznych 
w hodowli zwierząt, powodując: po-
ronienia, martwe porody, padnięcia, 
obniżenie płodności i zmniejszenie 
produkcji. Coraz częstsze pojawianie 
się objawów wad jest w dużej mierze 
skutkiem wzrastającego spokrewnie-
nia światowej populacji bydła rasy HF. 
Szacuje się, że współczynnik inbredu 
w  niektórych krajach pokonał już 
granicę 5%, a jego wzrost w populacji 
następuje z szybkością co najmniej 0,1 
punktu procentowego rocznie. Daje 
to poważne podstawy do zastanowie-
nia się w jakim kierunku powinniśmy 
zmierzać, aby jak najlepiej zadbać 
o  następne pokolenia hodowanych 
przez nas krów.

Przeznaczone do inseminacji nasze 
buhaje są przed wprowadzeniem do 
oferty badane w kierunku nosiciel-
stwa, oznaczane w katalogach i mate-
riałach informacyjnych. Część badań 
zastrzeżonych licencją wykonują upo-
ważnione laboratoria. Coraz więcej 
ewentualnych defektów genetycznych 
sprawdzanych jest podczas genotypo-
wania.

Niewiadomą pozostają w większości 
samice. Krajowy program hodowla-
ny nie przewiduje obowiązkowego 
badania jałówek i krów metodą ge-
notypowania pod kątem nosicielstwa 
żadnego z defektów genetycznych. 
Możliwe jest to jednak na życzenie 
i koszt hodowcy. Światowe programy 
hodowlane są stopniowo rozszerzane 
o testy genetyczne wykrywające przy-
najmniej część wad, szczególnie tych 
powodujących największe straty eko-
nomiczne (związane ze zdrowiem, pro-
dukcją lub płodnością). Zwiększanie 
świadomości hodowców, dotyczącej 
korzyści wynikających z genotypowa-
nia zwierząt umożliwia objęcie bada-
niami coraz większej populacji samic 
i  wykorzystanie uzyskanych danych 
do lepszego planowania kojarzeń.
Selekcja bydła w oparciu o ocenę ge-
nomową została wprowadzona do 
polskich programów hodowlanych 
w  roku 2015. Dzięki tej metodzie 
możliwe jest określenie genomowej 
wartości hodowlanej zarówno samca 
jak i samicy. Coraz więcej miejsca na 
chipie służącym badaniu genomu (na 
tak zwanej części prywatnej) poświę-
ca się na wykrywanie innych, istotnych 
cech, wśród których są: kontrola zgod-
ności pochodzenia, czy nosicielstwo 
defektów genetycznych. Zdobyte tą 
drogą informacje umożliwiają zarów-
no wczesne eliminowanie nosicieli de-
fektów, jak i prowadzenie odpowied-
niego doboru par do kojarzeń.

Warto w tym momencie zachęcić ro-
dzimych hodowców bydła mlecznego 
do poddawania swoich krów i jałówek 
genomowej ocenie wartości hodow-
lanej. Dzięki znajomości ich wartości, 
znacznie efektywniej można realizo-
wać postęp hodowlany we własnym 
stadzie. Niejako przy okazji zdobywa 
się wiedzę o ewentualnych zagroże-
niach ze strony defektów genetycz-
nych. Szybkie wykrycie wad pozwala 
na efektywne zahamowanie rozprze-
strzeniania ich w populacji. 

Szymon Bugaj
WCHiRZ, Centrala Tulce
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SCHORZENIA RACIC,
ogromny i powszechny problem w gospodarstwach
Schorzenia racic stanowią jedną z głównych przyczyn brakowania krów, zaraz po zaburzeniach płodności i zapa-
leniach wymion. Szacuje się, że 75% krów populacji europejskiej boryka się dolegliwościami racic. Straty związa-
ne z wystąpieniem jednego klinicznego przypadku choroby racic wynoszą w Europie ponad 100 euro, natomiast 
w schorzeniach powikłanych notuje się nawet trzykrotnie wyższe straty. Wynikają one z wysokich kosztów le-
czenia i spadku wydajności mlecznej. Dla krowy wszystkie objawy kulawizny są źródłem bólu i dyskomfortu. 
Dlatego w hodowli bydła mlecznego coraz ważniejsze staje się ograniczenie częstości występowania tych pro-
blemów, nie tylko z uwagi na aspekty ekonomiczne, ale również ze względu na poprawę dobrostanu zwierząt.

Sygnały
Występowanie schorzeń racic jest zależ-
ne od oddziałujących na siebie warun-
ków środowiska i czynników hodowla-
nych. Pierwszym elementem profilaktyki 
jest przede wszystkim obserwacja stada. 
Jeżeli krowa ogranicza ruch do mini-
mum, niechętnie wstaje, nie ma ochoty 
jeść, zmniejszyła wydajność, kuleje to 
powinna zostać natychmiast sprawdzo-
na. Wczesne zauważenie pierwszych 
oznak problemów z racicami pozwala 
efektywniej podejmować działania in-
terwencyjne, zarówno wobec konkret-
nej krowy, jak i całego stada. 

Jak środowisko wpływa na problemy 
z racicami?
Obora dostosowana do potrzeb krów. 
System utrzymywania bydła w odpo-
wiednio zaprojektowanych i  wykona-
nych pomieszczeniach inwentarskich 
ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia problemów z racicami. Stano-
wiska i legowiska odpowiedniej długości 
pozwalają krowom stać i leżeć wygodnie. 
W oborach, w których te miejsca są zbyt 
krótkie obserwujemy zwierzęta stojące 
tylnymi nogami na części komunikacyj-
nej. Powoduje to nadmierne obciążenie 
tych kończyn, zaburzenie mikrokrążenia, 
a racice tylnych nóg mają stały kontakt z 
kałem i moczem na gankach gnojowych. 
Uważa się, że aż 80% schorzeń dotyka 
kończyn tylnych, szczególnie palców 
zewnętrznych. Od rodzaju i jakości wy-
konania podłoża na traktach komuni-
kacyjnych zależy sposób ścierania rogu 
racicowego i liczba obserwowanych kon-
tuzji. Także przy ograniczonym miejscu 
i zbyt dużej obsadzie, ryzyko mechanicz-
nego uszkodzenia racic wzrasta.

Regularne ścielenie i dbanie o czystość 
legowisk, pozwoli krowom zachować 
komfort i dobrostan, ograniczy rozprze-
strzenianie drobnoustrojów w stadzie. 
Regularne usuwanie zalegającego kału 
i moczu zmniejsza ryzyko infekcji i za-
pobiega mechanicznym uszkodzeniom 
racic spowodowanym poślizgnięciami. 
Zbyt śliska nawierzchnia zniechęca 
zwierzęta do przemieszczania się, co 
przekłada się na stres oraz ograniczenie 
spożycia paszy. Słabsze okazywanie ob-
jawów rui na śliskim podłożu zmniejsza 
płodność.

Kąpiele racic to kolejny istotny element 
profilaktyki, który utwardza róg racicy, 
chroni przed rozprzestrzenianiem się 
drobnoustrojów odpowiedzialnych za 
schorzenia infekcyjne. Kąpiele zapobie-

gają gniciu racic przez usunięcie z nich 
szkodliwych substancji takich jak kał 
i  mocz, rozmiękczających róg. Miękka 
racica łatwiej ulega mikro urazom, któ-
re są później miejscami zakażeń bakte-
ryjnych. Odpowiednio dobrane płyny do 
kąpieli odgrywają istotną rolę w procesie 
leczenia. Lokalizację miejsc do tego typu 
profilaktycznych i leczniczych zabiegów 
warto dobrze przemyśleć na etapie pla-
nowania obory.

Korekcja racic, to zabieg pielęgnacyj-
ny, który powinny być wykonywany w 
stadzie krów mlecznych przynajmniej 
dwa razy w roku. To zadanie należy po-
wierzyć fachowcom, gdyż źle wykonana 
korekcja może wyrządzić więcej szkody 
niż pożytku. Zaniedbanie formowania 
racic powoduje nadmierne wyrastanie 
rogu racicowego i w konsekwencji de-
formację postawy zwierząt.

Kwarantanna przed wprowadzeniem 
do stada nowo zakupionych sztuk to 
konieczność, z uwagi na możliwość 
przeniesienia drobnoustrojów chorobo-
twórczych z innego gospodarstwa. Tego 
typu izolacja, jest nie tylko istotna przy 
schorzeniach racic, ale pozwala ograni-
czyć przynoszenie z nowymi zwierzę-
tami ogólnych infekcji np. górnych dróg 
oddechowych.

Żywienie to kolejny bardzo ważny czyn-
nik mający bezpośredni wpływ na jakość 
rogu racicy. Strukturę dawki, jakość pasz 
objętościowych, udział pasz treściwych 
oraz zawartość składników mineralnych 
i witamin należy dostosować do potrzeb 
danej grupy produkcyjnej bydła. Odpo-
wiednio zbilansowana dawka wspomaga 
formowanie się zdrowej tkanki rogowej. 
Należy też pamiętać, że niewskazana 
jest nagła zmiana pasz. Nieprawidłowe 
żywienie prowadzi do chorób metabo-
licznych, które przekładają się na zdro-
wotność racic i mogą doprowadzić do 
powstania wrzodów podeszwy. Luźny 
kał, który może być wynikiem błędów 
żywieniowych i zaburzeń trawiennych, 
w kontakcie z racicami, sprzyja ich roz-
miękczaniu i infekcjom.

Jak metodami hodowlanymi można 
wpływać na stan racic w stadzie?
Częstotliwość występowania schorzeń 
racic w stadach krów mlecznych stale ro-
śnie. Jest to m.in. wynik równoczesnego 
zwiększania się masy ciała tych zwierząt 
oraz wzrostu ich wydajności. Fakt osią-
gania przez krowy wyższych wymiarów, 
niż kilka, kilkanaście lat temu potwier-

dzają wyniki prowadzonej oceny typu 
i budowy krów ras mlecznych. Z uwagi 
na ich większą 
masę przy tej sa-
mej powierzchni 
podeszwy racic, 
ryzyko schorzeń 
wzrasta (większy 
nacisk na jednost-
kę powierzchni 
podeszwy).
W y t r z y m a ł o ś ć 
narządu ruchu 
oraz jakość rogu 
racicowego są ce-
chami osobniczy-
mi, które można 
poprawiać w na-
stępnych pokole-
niach przez prowadzenie selekcji krów 
oraz dobieranie buhajów.

Kojarzenie buhajów o silnych nogach 
i racicach z wyselekcjonowanymi sa-
micami pomoże 
zwiększyć ogólną 
zdrowotność po-
tomstwa i ogra-
niczy brakowanie 
w przyszłości. 
Krowy, będą mia-
ły zdrowsze nogi 
i racice. Z łatwo-
ścią będą się prze-
mieszczać, dzięki 
czemu pewniej 
i chętniej będą 
podchodzić do 
stołu paszowe-
go, co przełoży 
się na wyższą produkcję mleka. Krowy  
o zdrowszych nogach i racicach wy-
raźnie sygnalizują ruje, a to wpływa 
na zwiększoną płodność, są też tańsze  
w utrzymaniu przez 
ograniczenie kosz-
tów leczenia.
W ofercie WCHiRZ, 
można znaleźć 
buhaje, które cha-
rakteryzują się 
dobrymi parame-
trami podindeksu 
nóg i racic oraz 
długowieczności. 
Zapraszamy do za-
poznania się z naszą 
ofertą.

Emilia Skobiej
WCHiRZ, Centrala Tulce

Schorzenia
racic

PALMA P Pod. NiR 118

SKI Pod. NiR 120

ZONDA Pod. NiR 119

* „CGen korekcja” jest projektem, którego celem jest poprawa zdrowotności racic w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. 
W ramach projektu została stworzona aplikacja, która umożliwia bieżące rejestrowanie różnych informacji w trakcie wykonywania zabie-
gu korekcji racic. Uwzględnienie występowania schorzeń racic wraz z selekcja genomową, pozwoli zwiększyć skuteczność prowadzonej 
pracy hodowlanej, przyspieszając uzyskanie bydła ze zwiększoną zdrowotnością racic.
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NOWE CECHY W OCENIE HODOWLANEJ
bydła w Polsce
Wyniki oceny wartości hodowlanej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej rozszerzono ostatnio o nowe, oczekiwa-
ne przez hodowców cechy. Publikację grudniową (2020) wzbogacono o wartości hodowlane zwierząt pod względem 
cech zdolności udojowej, cech związanych z przebiegiem porodu oraz wydajności i zawartości laktozy. W publikacji 
kwietniowej (2021) pojawiły się po raz pierwszy wartości hodowlane zwierząt pod względem lokomocji i kondycji ciała.  
Wymienione powyżej nowe cechy objęte są oceną międzynarodową z wyjątkiem wydajności i zawartości laktozy, dla któ-
rych Instytut Zootechniki PIB publikuje oszacowania tylko dla buhajów aktywnych w Polsce.

Fenotypowe wartości krów dla 
dwóch cech związanych ze zdol-
nością udojową: szybkości od-
dawania mleka i temperamentu 
oceniane są subiektywnie przez 
zootechników. Ma to miejsce pod-
czas pierwszej laktacji w trakcie 
drugiego próbnego udoju. Cechy 
opisywane są przy wykorzystaniu 
skali liniowej o zakresie: dla szyb-
kości od 1 (bardzo wolne) do 5 
(bardzo szybkie) a dla tempera-
mentu od 1 (zwierzę powolne 
i  łagodne) do 3 (zwierzę pobu-
dliwe lub agresywne). Dane słu-
żące za podstawę oceny wartości 
hodowlanej dla przebiegu poro-
dów i przeżywalności opierają się 
o informacje przekazywane zoo-
technikowi oceny przez hodowcę.
Ocenę lokomocji i punktację 
kondycji ciała przeprowadzają 
klasyfikatorzy pokroju jednocze-
śnie z oceną innych cech pokrojo-
wych w trakcie trwania pierwszej 
laktacji krowy. Dane dotyczące 
wydajności i zawartości laktozy 
przekazywane są do systemu po-
dobnie jak inne dane produkcyjne, 
z próbnych udojów.

Oszacowane na podstawie tak 
zbieranych informacji wartości 
hodowlane mogą wspierać ho-
dowców w podejmowaniu decyzji 
selekcyjnych i przy zestawianiu 
kojarzeń. Warto się zastanowić 
jakie znaczenie dla samicy, stada 
i hodowcy ma doskonalenie po-
szczególnych cech.

Krowa o niskiej szybkości odda-
wania mleka częściej ma proble-
my ze zdrowotnością wymienia.  
 

Przedłużanie czasu doju na po-
trzeby takiej sztuki źle wpływa na 
inne krowy w grupie wzbudzając 
nerwowość i niosąc zagrożenie 
występowania mastitis. Hodowca 
(lub jego pracownik) traci czas 
czekając na zakończenie doju sa-
micy wolno oddającej mleko. Ła-
godna krowa spokojnie reagująca 
na czynności wykonywane przez 
obsługę w trakcie doju sama osią-
ga lepsze wyniki produkcyjne, 
swoim zachowaniem nie zaburza 
doju innych krów i nie stanowi 
zagrożenia dla dojarza. Najwięk-
szą średnią dzienną wydajnością 
mleka, tłuszczu i białka mogą się 
pochwalić spokojne krowy szybko 
oddające mleko. Krowa o złej lo-
komocji gorzej pobiera pokarm, 
ma niższą wydajność, więcej 
leży, blokuje przejścia i drogi ko-
munikacyjne co wpływa także na 
funkcjonowanie stada. Z punktu 
widzenia hodowcy takie zwierzę 
jest często obiektem przedwcze-
snego brakowania. Pamiętając, 
że lokomocja ma niską odziedzi-
czalność, przy selekcji i doborach 
można wykorzystywać jej silne 
dodatnie skorelowanie z cechami 
takimi jak: racice, postawa tylnych 
nóg widok z tyłu, zawieszenie i po-
łożenie wymienia.

Punktacja kondycji ciała (BCS  
– Body Condition Score), co warto 
przypomnieć,  opisuje większą lub 
mniejszą skłonność zwierzęcia do 
otłuszczania się.
Cecha ma wyższą nieco odziedzi-
czalność niż lokomocja co daje 
większe możliwości doskonalenia  
ale i tu warto wykorzystać dodat-

nią korelację z  cechami: szero-
kość klatki piersiowej, głębokość 
tułowie oraz ujemną korelację 
z charakterem mlecznym i tylnym 
zawieszeniem wymienia. Krowa 
o dużej skłonności do otłuszcza-
nia się szczególnie w okresie za-
suszenia zagrożona jest szeregiem 
chorób metabolicznych i związa-
nym z nimi spadkiem wydajno-
ści i  płodności. Trudno wskazać 
wpływ otłuszczania się krowy na 
inne samice w stadzie natomiast 
zagrożenia dla hodowcy są liczne: 
spadek produkcji mleka, gorszy 
odchów cieląt, koszty leczenia 
i przedwczesne brakowanie. 

Jeśli chodzi o przebieg porodów 
i przeżywalność cieląt, cechy te 
dla konkretnego buhaja charak-
teryzowane są przez łącznie czte-
ry wartości hodowlane. Przebieg 
porodu bezpośredni opisuje jak  
rodzą się cielęta (potomstwo) tego 
samca. Przebieg porodu matczyny 
mówi nam o tym, jak przebiegają 
porody u córek tego buhaja. Ana-

logicznie z przeżywalnością cieląt: 
efekt bezpośredni charakteryzuje 
okołoporodową śmiertelność 
dzieci buhaja a matczyny mówi 
o przeżywalności cieląt, które uro-
dzą jego córki.

Trudne porody mają długotrwały, 
negatywny wpływ na przebieg lak-
tacji, problemy z zacieleniem i na-
rażają hodowcę na wzrost kosz-
tów leczenia i inseminacji. Wysoka 
śmiertelność cieląt jest dla niego 
stratą ekonomiczną i hodowlaną. 
Niewłaściwy buhaj w kojarze-
niach zwiększa ryzyko powsta-
nia trudności okołoporodowych. 
Wybierając reproduktora na ojca 
przyszłych pokoleń, przy kojarze-
niu z jałówkami, powinno się brać 
pod uwagę osobniki o  wysokich  
wartościach efektu bezpośrednie-
go dla obu cech (porody powinny 
być łatwe a przeżywalność wysoka). 
W rozrodzie krów starszych, do-
brze wyrośniętych preferowane 
powinny być samce o wysokim 
efekcie matczynym. Liczymy, że 

w Polsce

Buhaje WCHiRZ rekomendowane w doskonaleniu poszczególnych nowych cech

Nazwa buhaja Szybkość doju Temperament Przebieg porodu Lokomocja Kondycja

Castromil ++ + + ++ +

Lucky + + + +

Danko Zepp + + ++ ++

Oldboy + + + +

Holmes + + +

Galon + + + ++ +

Zeto + + + +

Danko Wild + + ++ ++
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MISTRZ AGRO-LIGI 2020 na Podlasiu
Pod koniec 2019 roku, z okazji uro-
czystego otwarca nowej obory opi-
sywałem dla Państwa historię i stan 
obecny (ówczesny) Gospodarstwa 
Rodzinnego Zaręba w miejscowości 
Jastrząbka Młoda gm. Śniadowo.  
Dzisiejsza wizyta ma związek  
z zajęciem przez to gospodarstwo 
pierwszego miejsca w AGRO-LIDZE 
2020 woj. podlaskiego. Podsu-
mowanie konkursu odbyło się we 
wrześniu w Księżynie. Warunki 
pandemii uniemożliwiły udział ho-
dowców, sponsorów i publiczności. 
W  związku z  tym WCHiRZ w Po-
znaniu postanowiło odwiedzić pod-
laskich mistrzów, by bezpośrednio 
w gospodarstwie nagrodzić: pana 
Damiana, jego żonę Natalię i jego 
rodziców Małgorzatę i Dariusza. 
W dowód uznania otrzymali od 
WCHiRZ nasienie czołowego bu-
haja Danko Zoom!

Kilka słów o zmianach, które za-
szły od września 2019 roku. Go-
spodarstwo powiększa cały czas 
swoją powierzchnię. Obecnie na 
uprawianych około 320. hektarach, 
zasiewy kukurydzy zajmują 140 ha, 
około 100 ha stanowią łąki, a resz-
ta obsiewana jest zbożami. Paszy 

jest pod dostatkiem dla wszystkich 
zwierząt. Zakupuje się jedynie kom-
ponenty wysokobiałkowe i dodatki 
mineralne.
Stan krów dojnych powiększył 
się do 600 sztuk, a bydła ogółem 
jest ponad 1000. Współpraca 
z  WCHiRZ w Poznaniu przynosi 
efekty! Dzięki wykorzystaniu sek-
sowanego nasienia buhaja CHARM 
oraz nasienia konwencjonalnego 
reproduktorów: RISK, MARCA, 
LUCKy, DANKO ZOOM i  innych, 
do remontu stada szykowanych jest 
ponad 200 jałówek.
Przychody z produkcji dużej ilości 
mleka są dobrze inwestowane. Naj-
nowszy zakup to ciągnik Fendt 930 
VARIO, znawcy znają jego możli-
wości - ja jestem pod wielkim wra-
żeniem.
I na koniec, pewnie najważniejsza 
zmiana: pojawił się Antoś, nowy 
członek rodziny, być może przyszły 
następca. Gratulujemy całej rodzi-
nie sukcesów hodowlanych, gospo-
darczych i rodzinnych. Życzymy 
wiele pomyślności i dalszej owocnej 
współpracy z naszą Spółką.

Grzegorz Milewski
WCHiRZ, Kosierady Wielkie

urodzi się dużo córek mających 
w przyszłości łatwe porody, które 
będą dawać dobrze przeżywające 
cielęta). 

Synteza i zawartość laktozy w 
mleku zależą w znacznym stop-
niu od bilansu energetycznego 
i metabolizmu krowy. Sposób 
żywienia może zmieniać zawar-
tość laktozy: krowy na diecie 
wysokoenergetycznej produkują 
mleko o wyższej jej zawartości 
niż krowy na diecie niskokalo-
rycznej. Największą zawartość 

laktozy w mleku obserwuje się 
w pierwszej laktacji, w kolejnych 
laktacjach jej zawartość stopnio-
wo się zmniejsza. Zainteresowa-
nie budzą korelacje genetyczne 
między procentową zawartością 
i wydajnością laktozy a cechami 
zdrowotności bydła. Dostępne 
w piśmiennictwie wyniki badań 
wskazują na istotne korelacje 
genetyczne wydajności laktozy z 
występowaniem zapalenia gruczo-
łu mlekowego i ketozy. Mniejsze i 
negatywne korelacje stwierdzo-
no między wymienionymi choro-

bami a procentową zawartością 
laktozy, co pozwoliłoby na użycie 
laktozy jako cechy – wskaźnika 
zdrowia w zakresie niektórych 
chorób metabolicznych. Lakto-
za jest to dwucukier zbudowany  
z glukozy i galaktozy, jest źródłem 
energii dla niemowląt i dzieci. 
Średnia jej zawartość w mleku 
waha się od 4,6 do 4,8%. W związ-
ku z objawami nietolerancji laktozy  
u blisko 25% ludzi w Polsce, nie-
które mleczarnie zdecydowały się 
na dodatek do swoich produktów 
enzymu trawiącego ten składnik 

mleka, poszukując i preferując jed-
nocześnie dostawców produkują-
cych mleko o niższej wydajności 
i zawartości laktozy. 

Wielkopolskie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt przygotowało 
ofertę nasienia buhajów, które po-
mogą w doskonaleniu stad bydła 
mlecznego w całej Polsce pod wzglę-
dem zarówno cech dotychczas uży-
wanych jak i nowowprowadzonych.

Aleksandra Klein
WCHiRZ, Filia Wągrowiec

woj. podlaskie

cd. artykułu: Nowe cechy w ocenie hodowlanej w Polsce

Od	lewej:	Syn	Damian	oraz	ojciec	Dariusz	Zaręba

DANKO WILD o. Wings DANKO ZEPP o. Braveness

Nasi hodowcy
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Dlaczego hodowcy tracą
ZAINTERESOWANIE GENETYKą?

Genetyczne możliwości uzyska-
nia rzeczywistych przychodów. Od 
2008 roku w genomice wydarzył się 
przełom, dzięki któremu nastąpiły 
wyraźne zmiany w branży hodowla-
nej. Amerykański producent mleka, 
od dawna przygląda się temu i pro-
ponuje różne możliwości uzyskania 
większych przychodów przy pomo-
cy genetyki. Poniżej przedstawiamy 
jego sugestie, które warto wdrożyć 
we własnym gospodarstwie.

„Dlaczego ludzie tracą zainteresowanie 
genetyką?” Przecież w ten sposób, tra-
cą swoje pieniądze – uważa amerykański 
hodowca bydła mlecznego. Według niego 

nadal wiele osób sądzi, że nie warto zbyt 
dużo inwestować w swoje stado krów, 
uważają, że jest to nieopłacalne. Nie przy-
wiązują również większej uwagi do wybo-
ru buhajów, którymi kryją krowy. Również 
wielu, kupuje nasienie buhajów losowo, 
bez większego sprawdzenia, sugerując się 
głównie ceną, a  nie parametrami. Sporo 
gospodarstw nadal nie jest zdecydowa-
nych na wprowadzenie genotypowania 
krów. Małe gospodarstwa nie są pewne 
czy pasują do branży genetycznej. Główny 
powód to obawa przed kosztami genoty-
powania samic. Zastanawiają się czy jest 
to rzeczywiście opłacalne. Nie znajdują 
alternatywnych ścieżek uzyskania rze-
czywistych przychodów z genotypowania.  
Za brak opłacalności hodowli nie można 
obwiniać hodowców, którzy ciężko pracu-

ją ani krów czy też buhajów. To 
czasy się zmieniają, a postęp 

hodowlany realizowany 
jest dzięki genetyce.  

Potrzebna jest więc 
rewolucja. Z każdą 

zmianą przychodzą 
nowe możliwości. 

Na początku, 
może to wyglą-

dać inaczej 
niż oczeki-

wania.

Ważne jest pełne zaangażowanie, umiejęt-
ności i doświadczenie. Również war-
to wziąć pod uwagę ryzyko jakie 
genotypowanie stada za sobą 
niesie. Należy potraktować 
genetykę w stadzie jako 
inwestycje. Ważne jest 
kreatywne myśle-
nie i postępowość. 
Poniżej przed-
stawione jest 
kilka sugestii 
w p r o w a -
d z e n i a 
z m i a n , 
k t ó r e 
m o g ą 
okazać się 
kluczem do 
sukcesu.

Opcje dla mniejszych  
gospodarstw (1-200 krów).

Decyzje podejmowane już dziś, 
mają wpływ na wysoką produktyw-
ność stada w przyszłości. Dlatego warto 
zainwestować w genetykę. Jedną z takich 
możliwości jest nabycie jałówki z wysokim 
indeksem, w celu pozyskania zarodków o 
wysokiej wartości hodowlanej. Niestety 
zakup takiej dawczyni to duże obciążenie 
finansowe, dlatego warto rozważyć jej za-
kup, przy współpracy z innym hodowcą. 
Pozwoli to podzielić koszty na pół. W celu 
znacznego przyśpieszenia postępu hodow-
lanego i wykorzystania pełnego potencjału 
dawczyni, warto zastosować nowoczesne 
techniki rozrodu: in vivo lub in vitro. Pole-
gają one na pozyskaniu kilkunastu zarod-
ków od jałówki, a następnie przeniesieniu 
ich do macic innych krów zwanych biorczy-
niami. Z ekonomicznego punktu widzenia, 
są to zdecydowanie opłacalniejsze metody, 
niż tradycyjna ciąża. Dodatkowo, po wy-
płukaniu zarodków od dawczyni, można ją  

Schorzenia racic, ogromny i powszechny 
problem w gospodarstwach.
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dalej sprzedać, odzyskując 
część zainwestowanych pie-
niędzy. To jest ten moment, 
kiedy wiele osób może się za-
stanawiać, dlaczego taką super 
dawczynię lepiej odsprzedać? 
Odpowiedź na to pytanie jest 
prosta. Po wypłukaniu z niej za-
rodków, uzyskaliśmy w stadzie 
kilka, kilkanaście ciąż, które 
podniosą wartość hodowlaną 
stada w podobnym stopniu.  
Zakładając, że jej potomstwo 
będzie miało wyższą wartość 
niż ona, wykorzystując dalej 
samą dawczynię, nie odniesie-
my już większej korzyści gene-
tycznej. Inaczej mówiąc, ona 
nam nie wniesie więcej niż jej 
potomstwo. Tak więc docho-
dzimy do momentu, w którym 
korzyść genetyczna z takiej 
super jałówki, mogłaby nam 
zastopować postęp genetycz-
ny w stadzie. Dlatego lepiej ją 
sprzedać.
Posiadanie jałówek o wysokiej 
wartości hodowlanej, otwie-
ra również nowe możliwości 
współpracy np. z firmami gene-
tycznymi, które poszukują ma-
tek buhajów – reproduktorów 
o wysokiej klasie. Tego typu 
kooperacja niesie ze sobą wiele 
korzyści m.in. finansowych.

Większe stada

Duże stada to większy zakres 
możliwości. Warto tu rozważyć 
współpracę z dużymi firmami 
genetycznymi a także z małymi 
stadami, w których znajdują się 
wybitne samice. Dzięki temu 
można wprowadzić wiele cie-
kawych, długotrwałych wspól-
nych działań, które przyniosą 
wzajemnie korzyści. Mając 
powyższe na uwadze, najlepiej 
rozpocząć od poszukania od 5 

do 10 elitarnych dawczyń, któ-
re będą  stanowić doskonałe 
„źródło” zarodków. Dzięki me-
todzie in vivo, można uzyskać 
we własnym stadzie nawet 
100 cieląt o wysokiej wartości 
hodowlanej!

W dużych stadach każdego 
roku sprzedaje się tysiące rocz-
nych rozpłodników jako towar, 
a nie jako buhaje o wysokiej 
wartości hodowlanej. Warto tu 
skupić się na celowej produkcji 
buhajków o wysokiej wartości 
hodowlanej, które następnie 
będzie można odsprzedać fir-
mom genetycznym, za dużo 
korzystniejszą cenę. A jak moż-
na uzyskać w stadzie buhajki 
o dobrej wartości hodowlanej? 
Dobrze, aby przy doborach 
skupić się na poprawie tych 
cech, na których najbardziej 
danemu gospodarstwu zależy. 
Przy wyborze nasienia, warto 
również skupić się na spraw-
dzonych buhajach, których imię 
i osiągnięcia są znane w branży. 
Jest to swego rodzaju reklama, 
że w gospodarstwie posiada się 
buhaje, które są potomkami np. 
Burleya, Helixa, Rubicona lub 
Duke’a. Można również skupić 
się na używaniu nasienia buha-
jów sprawdzonych pod kątem 
konkretnych cech. Urodzony z 
takiego kojarzenia buhaj, może 
być sprzedawany jako rocz-
ny, za wyższą cenę dlatego, że 
posiada cechy pożądane przez 
innych hodowców.

Przy tak dużych stadach moż-
na negocjować możliwość bez-
płatnego przebadania genomu 
wszystkich jałówek w stadzie w 
zamian za oddanie kilku najlep-
szych jałówek innemu zaintere-
sowanemu hodowcy lub w ra-

mach współpracy  
z firmą genetyczną. 
Znajomość geno-
typu całego sta-
da daje nam 
pełną kon-
trolę i ro-
zeznanie 
s t a n u 
p o -
s i a -
d a -
nia.

Ko n c e p c j e ,  
pomysły.

Omawiane meto-
dy są sprawdzonymi 
pomysłami, które mają 
na celu wdrożenie gene-
tyki do stada w sposób jak 
najbardziej opłacalny dla 
hodowcy. Możliwe jednak, 
że występuje jeszcze wiele 
innych ciekawych, alternatyw-
nych koncepcji, które nie zosta-
ły tu wymienione. Jeżeli jesteś 
chętny by podzielić się swoimi 
pomysłami, zapraszamy do 
kontaktu z nami. Jeżeli okażą 
się one sprawdzone, kolejny 
artykuł będzie poszerzony  
o Twoje porady. Hodowla by-
dła z naciskiem na produkcje 
mleczną, zmienia się dyna-
micznie, dlatego musimy razem 
skupiać się na poszukiwaniu 
i wdrażaniu nowych możliwo-
ści. Wykorzystanie w tym ge-
netyki, jest drogą do uzyska-
nia coraz większego postępu  
i sukcesu hodowlanego.

Tekst oryginalny: Holstein In-
ternational; “Why are people 
losing interest in genetics? 
Genetic Income Opportuni-
ties.” An American Dairyman, 
Christie Massfeller

Emilia Skobiej
WCHiRZ, Centrala Tulce

cd. artykułu: Dlaczego hodowcy tracą zainteresowanie genetyką?
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Hodowcy o Nas

Kacper Łączniak
gola, woj. wielkopolskie
liczba krów: 50
średnia wydajność: 7280 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 70 ha
Jestem lojalnym hodowcą i dlatego wspieram polską hodowlę. Przez wiele lat mój ojciec współpracował 
z firmą WCHiRZ i nigdy się na niej nie zawiódł, dlatego ja kontynuując jego pracę hodowlaną korzystam 
z nasienia tej wielkopolskiej firmy genetycznej. Krowy w naszej oborze są wysokie, o mocnych nogach 
i prawidłowo ustawionym wymieniu, dlatego nie szukam żadnych zmian. Razem z WCHiRZ osiągnęli-
śmy sukces jakim były narodziny czworaczków w naszej oborze. Cztery jałóweczki: Łatka, Łysa, Łoza, 
Łezka - córki buhaja GH Ozon, udało się odchować w komplecie bez problemu a jedna z  nich brała 
udział w wystawie hodowlanej w Sielinku. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z obsługującym 
moje gospodarstwo przedstawicielem wielkopolskiej firmy hodowlanej i z jego fachowego doradztwa.

Bogdan Pasek
Wierzchocino, woj. pomorskie
liczba krów: 35
średnia wydajność: 6500 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 50 ha
Mam w oborze piękne córki buhajów Lee, Mogty, które są kalibrowe o pięknym pokroju, łatwo się 
cielą i stopniowo, od kilku lat, podnoszą wyniki produkcyjne mojego stada. WCHiRZ to mój spraw-
dzony partner. Fachowe doradztwo i znakomita oferta tej firmy to sposób na rozwój hodowli.

Robert Breza
kalisz kaszubski, woj. pomorskie

liczba krów: 50
średnia wydajność: 9000 l

powierzchnia gospodarstwa: 40 ha
Z WCHiRZ współpracuję od 2016 roku. Do inseminacji krów używam nasienia buhajów rasy sim-
mental, takich jak Waalkes, Mustang, Headhunter, które przekazują swoim córkom doskonałą budo-
wę wymienia oraz mocne nogi. Urodzone z tych kojarzeń byczki świetnie się opasają. Jałówki i krowy 
z dolewem krwi simmentalskiej inseminuję m.in. nasieniem buhajów Mogty, Mohito oraz buhajami 

z hodowli DANKO, cechującymi się wysoką produkcyjnością i znakomitymi parametrami mleka.

Krzysztof Napierała
dworzyszcze, woj. wielkopolskie

liczba krów: 30
średnia wydajność: 9700 l

stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 25 ha

Inseminacja w gospodarstwie państwa Napierałów prowadzona była od zawsze przez inseminatora 
z WCHiRZ. W roku 2017 gospodarstwo przejmuje syn Krzysztof i sam zaczyna inseminować swoje 
krowy. W tym samym roku stado wchodzi pod ocenę użytkowości mlecznej a nowy gospodarz za-
czyna wprowadzać liczne zmiany w funkcjonowaniu gospodarstwa i stada. Zmienia profil zasiewów 
wprowadzając w uprawie polowej, oprócz kukurydzy, lucernę i mieszanki traw, tak aby sprostać wy-
maganiom pokarmowym krów. Współpracuje z lekarzem weterynarii, który sprawuje kontrolę nad 
stanem zdrowotnym bydła oraz z żywieniowcem, który dba o właściwy dobór pasz. Młody hodowca 
wie, że użytkowość krów oparta jest także na fundamentach genetyki i zasadach hodowli, dlatego 
wspólnie ze specjalistą do spraw rozrodu z WCHiRZ dobiera nasienie buhajów kierując się indeksem 
gPF tak, aby w harmonijny sposób doskonalić cechy mleczności i budowę ciała przyszłego pokolenia. 
Ciągły wzrost potencjału genetycznego stada powinien skutkować podnoszeniem wydajności zwie-
rząt, jednak, aby tak się stało konieczna staje się poprawa warunków utrzymania i żywienia, dlatego 
Krzysztof myśli o wozie paszowym, który z pewnością usprawni i ujednolici żywienie krów. Pytany 
dlaczego współpracuje z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt? Krzysztof odpowia-
da: „To nie tylko przyzwyczajenie lub tradycja ale świadomość, że to najlepsza krajowa spółka gene-

tyczna. Firma godna zaufania, z fachowym doradztwem.”

DOłąCZ DO GRONA NASZYCH HODOWCóW



Sławka i Tomasz Teodorczak

Niechłonin, woj. warmińsko-mazurskie
liczba krów: 60
średnia wydajność: 8800 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 60 ha
Podstawą żywienia krów i 60. jałówek są plony z 15 ha kukurydzy, 25 ha łąk i 15 ha zbóż. Mleko 
kupuje Mlekovita. Z firmą WCHiRZ współpracujemy od października 2020 roku kiedy zdobyłem 
uprawnienia inseminatora. W moim stadzie od początku sprawdza się seksowane nasienie buhajów. 
Oczywiście doboru buhajów do krów dokonujemy na podstawie raportów komputerowego pro-
gramu do kojarzeń DOKO.

Marzena i Andrzej Zienkiewicz

Ulan Duży, woj. lubelskie
liczba krów: 32
średnia wydajność: 9300 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 35 ha
Współpracę z WCHIRZ rozpoczęliśmy 5 lat temu od zrobienia kursu inseminacji. Wybieramy buhaje 
o najlepszych parametrach pod względem wydajności, suchej masy, wymienia oraz nóg i racic. Mamy 
jałówki między innymi po buhajach: Baylaboy i Megabit. Ostatnio zamawiamy nasienie buhaja  
Danko Zoom.

Agnieszka i Stanisław Portalscy

Uniejewo, woj. mazowieckie
liczba krów: 75

średnia wydajność: 11.974 l
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 50 ha
Państwo Agnieszka i Stanisław Portalscy wraz z synem, prowadząc gospodarstwo rolne, rocznie 
dostarczają ponad 700 tys. litrów mleka do OSM Sierpc. Uprawiają 23 ha kukurydzy, 16 ha traw 
oraz 11 ha zbóż. Poza krowami utrzymują 55 jałówek. Mleko, przy bardzo wysokiej średniej pro-
dukcji od krowy, zawiera 4,13% tłuszczu i 3,45% białka. Stado państwa Portalskich znajduje się na 

pierwszym miejscu pod względem wydajności w powiecie płockim.

Tomasz Wasilewski

Żarnowo Pierwsze, woj. podlaskie 
liczba krów: 130

średnia wydajność: 8000 l
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 92 ha
Z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt współpracuję od 2019 roku. To właśnie wte-
dy zdecydowałem się na zrobienie kursu inseminacyjnego. Wcześniej zabiegi w stadzie przeprowa-
dzali okoliczni inseminatorzy. Dziś, dzięki dobremu doradztwu oraz wykorzystaniu rozpłodników 
idealnie dobranych do stada, zauważam wyższy poziom skuteczności zacieleń jak również znaczną 
poprawę w budowie potomstwa. Z oferty WCHiRZ wybieram buhaje pod kątem budowy i zdrowot-
ności nóg, wymienia, ale także ogromne znaczenie ma dla mnie długowieczność. Obecnie częściej 
korzystam z nasienia „seksowanego”. Wiem, że dzięki temu już niedługo będę miał stado ładnie zbu-

dowanych, zdrowych krów dających duże ilości mleka o bardzo dobrych parametrach.

Hodowcy o Nas

Zobacz więcej opinii


