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„Limitowany” Lider,
czyli o dostępności nasienia
Pojawienie się nowych nazw buhajów na szczytach międzynarodowych list nie oznacza, że hodowcy mają natychmiast do
nich dostęp. Coraz częściej nasienie najlepszych genomowych
buhajów pojawia się na rynku z opóźnieniem lub dostępne jest
jedynie w wersji seksowanej. Ten nowy dla hodowców bydła
mlecznego problem wynika z tego, że liderzy rankingów to
często bardzo młode zwierzęta, które mają ograniczone możliwości rozpłodowe, dlatego dostępność ich nasienia często jest
przesunięta w czasie.

L

istopadowy numer „Holstein International” (HI 11/2015) omawia obecne trendy na świecie
w tym zakresie i przedstawia opinie
hodowców zebrane w formie ankiety. Według najbardziej poczytnego
pisma branżowego, światowe firmy
inseminacyjne w różny sposób podchodzą do sprzedaży nasienia najlepiej wycenionych młodych buhajów.
Amerykańska firma Select Sires
wyjaśnia, że ich elitarne buhaje,
przez pewien czas używane są jako
ojcowie buhajów (na potrzeby własnego programu) nim staną się dostępne dla wszystkich odbiorców.

szych młodych buhajów w momencie zgromadzenia wystarczającego
zapasu.
Opinie hodowców na ten temat są
podzielone, jednak HI podaje, że blisko 70% ankietowanych uważa ograniczanie dostępności nasienia liderów za złe podejście (Wykres 1).

American Sexing Technologies,
proponuje zaś hodowcom nasienie
swoich wybitnych rozpłodników wyłącznie w wersji seksowanej. Takie
buhaje nigdy nie pojawiają się w wersji konwencjonalnej.
Nasienie buhajów – młodych liderów francuskiej firmy Evolution, pojawia się w ofercie dostępnej wszystkim klientom od 4 do 6
miesięcy po pierwszym użyciu we
własnym programie hodowlanym
spółdzielni.
Masterrind tak jak i pozostałe
stacje naszego zachodniego sąsiada, udostępniają nasienie najlep-

Wykres 1. Co sądzisz o tym, że stacje najpierw
wykorzystują topowe buhaje, opóźniając szerokie
wykorzystanie najlepszej genetyki?
Nie mam zdania

4,6

Uważam, że stacje mają do tego prawo, to one zainwestowały
w te buhaje i to one powinny być pierwszym beneficjentem

27,4

Uważam, że nie jest to najszczęśliwsze
rozwiązanie, ale jestem w stanie to zrozumieć
Uważam, że jest to bardzo złe zjawisko. Jeśli stacje chcą używać
buhaje na wyłączność, to mają takie prawo, ale powinna być
możliwość zakupu nasienia po odpowiednio wysokiej cenie.
Uważam to za bardzo złe zjawisko. Najlepsza genetyka powinna
być dostępna dla wszystkich tak szybko jak to możliwe

30,5
14
23,5
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A jak wygląda
strategia WCHiRZ?
Stosowana w Wielkopolskim Centrum strategia udostępniania i sprzedaży nasienia buhajów ocenionych
>dokończenie na str. 82
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Wykres 2. Jaka część krów w Twoim stadzie jest
inseminowana nasieniem młodych buhajów?

27,8

więcej niż 80%
pomiędzy 60 a 80%

19,5

pomiędzy 40 a 60%

17,6

pomiędzy 20 a 40%

16,9
18,2

mniej niż 20%

>dokończenie ze str. 81
genomowo zakłada, że hodowcy powinni mieć pełen dostęp do najlepszej w Polsce genetyki od momentu,
gdy mrożone nasienie opuści kwarantannę (30 dni po pobraniu), bez
wstępnego gromadzenia zapasów.
Na potrzeby realizacji własnego programu hodowlanego, poza sprowadzanym nasieniem ojców buhajów,
Spółka proponuje wykorzystanie
własnych ojców buhajów z oferty.
Okresowe trudności z zaspokojeniem popytu biorą się stąd, że najmłodsze oferowane buhaje WCHiRZ
mają 12–14 miesięcy i produkują
mniej ejakulatów niż dorosłe osobniki w tym samym czasie.

Diamentowa Elita
Jest to obecnie najlepsza na rynku oferta buhajów ocenionych genomowo, których nasienie jest do-

stępne tylko w naszej firmie. To
pakiet rozpłodników, liderów rankingu krajowego, z najwyższymi indeksami gPF, ojców buhajów
WCHiRZ. W skład pakietu wchodzą dwie nowości: ojciec buhajów
Playboy (gPF 159!), na którego nasienia hodowcy wciąż czekają oraz
buhaj Jaguar (gPF 152). Ponadto
dobrze znany hodowcom, też ojciec
buhajów Part (gPF 156) (jego nasienie oferujemy również w wersji
seksowanej). Jest to wspaniałe trio
buhajów warte uwagi każdego polskiego hodowcy zainteresowanego
podnoszeniem wartości hodowlanej
stada krów.
W wyborze rozpłodników – ojców następnego pokolenia, pomagają pakiety WCHiRZ (m.in.: Elita
Produkcji czy Elita Funkcjonalności). Podejście pakietowe pozwala przy zminimalizowaniu ryzyka stosowania młodych buhajów,

ocenionych z niższą niż
w metodzie konwencjonalnej powtarzalnością,
z rea lizować założone
cele hodowlane.
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Wykres 3. Procent córek
w TOP 500 najlepszych krów
w Polsce – pochodzących po
buhajach krajowych

Popyt na młodą
genetykę rośnie
Z ankiety przeprowadzonej przez HI wśród
blisko 700 hodowców,
27,8% respondentów wybiera w 80% wyłącznie
nasienie genomowe do
kojarzeń jałowic i krów
(Wykres 2). Tylko 18,2%
pytanych hodowców zadeklarowała, że do inseminacji krów i jałowic,
WCHiRZ
firma A
firma B
wybiera poniżej 20%
nasienia buhajów genoRanking TOP 500 krów
mowych, skupiając się głównie na
buhajach wycenionych tradycyjnie.
Niezbitym dowodem jest najZainteresowanie młodymi buha- nowszy ranking TOP 500 zejami w Polsce wzrasta z sezonu na stawiający 500 najlepszych krów
sezon, co nie jest niczym zaska- w Polsce (sezon 2015.3) – opublikującym jeśli mamy świadomość, kowany przez PFHBiPM. Wśród
jaki potencjał genetyczny tkwi krów znajdujących się w rankingu,
w młodych rozpłodnikach. W na- jest grupa córek, która pochodzi po
szych statystykach odnotowujemy buhajach z polskich stacji insemiwzrost popytu na nasienie buha- nacyjnych. Okazuje się, że aż 74%
jów genomowych z 5% do 35%. z nich to córki pochodzące po rozReproduktory z Wielkopolskiego płodnikach z poznańskiej spółki
Centrum, używane w kojarzeniach (Wykres nr 3). To najlepszy dowód,
na terenie całego kraju, cieszą się że WCHiRZ jest liderem i eksperogromną, uzasadnioną popularno- tem w branży. Głęboko wierzymy,
ścią, ponieważ publikowane ran- że na listach Top 500 krów wkrótce
kingi jednoznacznie wskazują, że pojawią się córki naszych buhajów
to rozpłodniki WCHiRZ pozwalają genomowych.
najlepiej realizować cele hodowlaMarta CZEKALSKA
ne polskich hodowców.
Centrala Tulce, WCHiRZ

Zenek mówi, a Mazurek radzi...

P

Pierwsze 2 tygodnie z życia cielęcia

o przyjściu zwierzęcia na świat, bezpośrednio po wycieleniu hodowca powinien wykonać dwie czynności: zalać
pępowinę jodyną, aby uniknąć zakażenia
cielęcia oraz wytrzeć cielę do sucha, by pobudzić jego krążenie. Następnie wynosimy
zwierzę do suchego, wydezynfekowanego,
niewilgotnego pomieszczenia i kładziemy
na grubą matę lub obornik ze słomą po to,
aby nie przeziębić żołądka. Kolejną czynnością jest wydojenie 4–5 l siary (nie więcej!)
od matki, cielę musi to wypić w przeciągu
1–2 godzin. Należy pamiętać, aby siara miała temperaturę ok. 35oC. Po 12 godzinach
od wycielenia podajemy zwierzęciu siarę
w ilości ok. 8–10% jego wagi, aby uniknąć
biegunek, najlepiej w 3–4 dawkach. W drugiej dobie życia cielę musi mieć stały dostęp
do czystej wody oraz paszy w postaci ziarna

kukurydzy i jęczmienia (mogą być płatki).
Z praktyki wiem, że najlepiej przejść z siary na preparat mlekozastępczy w piątej dobie od wycielenia (temp. podawania 35oC,
rozrobić zgodnie z wymogami producenta). Mleko matki zawiera więcej tłuszczy, co
utrudnia powstawanie brodawek w żwaczu.
Z kolei zaletą preparatu mlekozastępczego
jest to, że jest odtłuszczone, a tym samym
zwiększa wzrost brodawek. Trzeba uważać,
żeby podawane mleko miało jak najmniej
włókna, które powoduje biegunki u cieląt.
W diecie młodego zwierzęcia ciągle występuje ziarno kukurydzy i jęczmienia lub
płatki. Taki system żywienia hodowca powinien utrzymać do 14 dnia życia cielęcia.
W następnym numerze przedstawię jak
obchodzić się z cielęciem od 2 tygodnia
do 6 miesiąca życia.

tygodnik PORADNIK rolniczy

Zenon Mazurek
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Ogólnopolska akcja
szkoleń WCHiRZ dla hodowców
W ciągu ostatnich kilku lat zima była dla nas wyjątkowo ciepła i łagodna, korzystając z mało kapryśnej aury Wielkopolskie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu postanowiło zorganizować dla właścicieli gospodarstw rolnych cykl szkoleń, które swoim zasięgiem objęły całą Polskę. Miały one na
celu przede wszystkim edukację oraz podnoszenie świadomości wśród hodowców bydła mlecznego. Swoją uwagę skupiliśmy w szczególności na rolnikach zamieszkujących województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie i świętokrzyskie, ale nie zapomnieliśmy również o naszych
rodzimych hodowcach z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

W

raz z nadejściem zimy, rokrocznie rozpoczynamy tournée szkoleniowe, które
cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród hodowców. Bywa tak,
że na niejedno spotkanie przybyło
więcej gości niż możliwości danego lokalu – a proszę wierzyć na słowo, w większości przypadków sale,
■ Ponad 30 szkoleń w całej Polsce
■ Ponad 2500 uczestników
w których organizujemy szkolenia są
w stanie pomieścić pokaźne wesele.
Na organizowane spotkania zawsze
staramy się zapraszać najlepszych
ekspertów, prelegentów z dziedziny
genetyki, żywienia krów, techniki
rolniczej, a nawet łąkarstwa.

dowli pragniemy pomóc mu tę wiedzę należycie przyswoić.
Obecny sezon szkoleniowy rozpoczęliśmy w drugiej połowie listopada 2015 r., a zakończenie planowane
jest wraz z początkiem wiosny 2016.
Jako pierwsze w kolejności wybraliśmy przepiękne tereny województwa
podlaskiego, gdyż to właśnie tam lawinowo przybywa hodowców, inseminatorów oraz lekarzy weterynarii
chcących nawiązać szeroką współpracę z naszą spółką.
Do uczestnictwa we wszystkich
spotkaniach, jako gościa honorowego a zarazem głównego prelegenta,
zaprosiliśmy jednego z najlepszych
i najwybitniejszych hodowców bydła mlecznego w Polsce – Zenona
Mazurka. Właściciel gospodarstwa
w Ostrobudkach (gm. Pakosław)
może poszczycić się najwyższą śred-

Ciechanów woj. mazowieckie

(średnia wydajność mleka 15 059
kg) krowy pana Mazurka „wydoiły”
dla niego pierwsze miejsce i pozwoliły utrzymać pozycję niekwestionowanego lidera w swojej grupie
(w momencie zamknięcia numeru
nie otrzymaliśmy oﬁcjalnych informacji z PFHBiPM za 2015 rok).

Tradycyjnie, w drugiej części spotkania bardzo wnikliwie omawiamy
i przedstawiamy nowoczesne metody
hodowlane, które są pomocne hodowcy przy wyborze buhaja do inseminacji oraz prezentujemy ofertę nasienia
poznańskich buhajów, wszakże nie
mamy się czego wstydzić – rozpłod-

Kolno woj. podlaskie

Chmielno woj. pomorskie

Wiemy doskonale, jaką wiedzę powinien posiadać każdy rolnik, by radzić sobie z codziennymi problemami w gospodarstwie,
a my jako partner i doradca w ho-

nią wydajnością (13 698 kg) mleka
od krów w grupie do 50 sztuk na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku. Wszystko wskazuje również na to, iż w 2015 roku

Podczas głoszonych prelekcji, hodowca na przykładzie własnego stada oraz wieloletniego doświadczenia
opowiada o praktykach stosowanych
przy odchowie i żywieniu bydła.
Z wielkim zaangażowaniem przedstawia, sprawdzone niejednokrotnie
na własnej skórze„ metody i rozwiązania poprawienia ekonomii produkcji mleka w gospodarstwie.
Zwyczajem na stałe wpisanym
w konwencję szkolenia jest to, iż po
zakończonej prezentacji, przybyli hodowcy, chcąc pogłębić zdobytą
wiedzę dalej drążą temat wypytując
prelegenta o różne sytuacje, które
mogą mieć miejsce przy odchowie
i żywieniu bydła.

tygodnik PORADNIK rolniczy

niki WCHiRZ od wielu lat są niekwestionowanymi liderami rankingu
oceny wartości hodowlanej w Polsce.
Szanowni Hodowcy, niezmiernie cieszymy się z Waszej obecności na szkoleniach zorganizowanych
przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, utwierdza nas to w przekonaniu,
iż tego typu działania są bardzo potrzebne, wręcz nieodzowne i dlatego
dopóki starczy nam sił, nadal będziemy je organizować.
Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i już teraz zapraszamy
na kolejne szkolenia.
Szymon BUGAJ
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Nauka nie poszła w las

(program doboru buhajów Matesel
II) pozwoliło na znaczny wzrost wydajności mlecznic. W 2015 r. średnia
wydajność mleka od krowy wyniosła
10 180 kg. Rekordzistką jest krowa
Bestra ur. 2008 r. córka buhaja INDOS, która w 2015 r. dała 14 009 kg
mleka (451 kg białka, 4,51%; 496 kg
tłuszczu, 3,54%). Jej rekordowa laktacja wyniosła 15 875kg mleka (2014 r.)!
Rekordzistka pozostawiła po sobie
trzy córki, które pod względem wydajności nie ustępują matce i stanowią jądro hodowlane tego stada.

wielkopolskie

K

iedy pracowałem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych
a ściślej hodowli zwierząt w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie), kontakty
z absolwentami tej szkoły – moimi
byłymi uczniami – ograniczały się
do spraw ogólnie związanych z ich
rodziną czy karierą zawodową. Nie
sądziłem, że kiedyś jeszcze dyskutować będziemy o wszystkich sprawach związanych z hodowlą zwierząt. A jednak! Po tym jak podjąłem pracę specjalisty ds. hodowli
i rozrodu zwierząt w Wielkopolskim
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Filii w Ostrowie Wlkp. często
spotykam się z hodowcami, wśród
których sporą grupę stanowią moi
wychowankowie.
I choć od ich czasów szkolnych sporo czasu minęło, to jednak szybko się
rozpoznajemy a rozmowa staje się bardzo przyjemna.

Dawniej uczeń dziś partner
Jednym z moich byłych uczniów
a obecnie często spotykanych hodowców jest Mirosław Mieszała, absolwent Liceum Ekonomicznego w Grabowie nad Prosną, z roku 2005.

kujawsko-pomorskie

Z

najdujemy się we wsi
Szustek, w powiecie
rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie), w gospodarstwie, które jest dorobkiem rodzinnym, przekazywanym od kilku pokoleń.
Obecny właściciel Dariusz
Ronowicz, posiada wykształcenie rolnicze i dzięki pomocy rodziców wciąż
rozwija i modernizuje swoje
gospodarstwo.

Historia gospodarstwa
Początki wcale nie były łatwe. Pierwszym właścicielem
był pradziadek pana Darka,
który w 1948 roku zdecydował się na kupno 22 hektarów ziemi. Nie był to łatwy
czas, zwłaszcza dlatego, że
nie było wtedy możliwości
zakupu maszyn, a podmokłe
tereny nie nadawały się pod
uprawę. Ponadto w owych
czasach w ramach obowiązkowych kontyngentów, należało odstawiać żywność na
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Praca hodowlana
– wielokrotnie doceniana
Tego, zawsze wzorowego ucznia,
wyobrażałem sobie, jako pracownika
uczelni bądź otoczenia rolnictwa. Tak
się jednak nie stało. Mirek po zdaniu
matury i ukończeniu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu postanowił wykorzystać zdobytą wiedzę bezpośrednio w produkcji zwierzęcej, obejmując po rodzicach
gospodarstwo w miejscowości Kuźnica
Bobrowska, gmina Grabów nad Prosną. Gospodarstwo Małgorzaty i Stanisława Mieszałów posiadało 13 ha
użytków rolnych,12 krów i było nastawione na produkcję głównie kwalifikowanego materiału nasiennego – ziemniaków sadzeniaków. Produkcja mleka
była drugim kierunkiem, w którym
nadwyżki ziemniaków wykorzystywa-

no jako paszę dla krów. W 1974 r. pan
Stanisław wybudował nową, w pełni
zmechanizowaną (na miarę owych czasów) oborę uwięziową.

Nastawienie na rozwój
Dzięki zakupowi w 2008 r. wozu
paszowego zaczęto racjonalnie żywić
zwierzęta. Po przejęciu gospodarstwa
przez syna Mirosława w 2011 r. następuje dalsza modernizacja gospodarstwa i jego powiększenie.
Produkcja roślinna, z posiadanych
obecnie 38 ha, całkowicie jest podporządkowana potrzebom stada, które
liczy już 50 krów mlecznych. Właściwe żywienie krów i stosowanie
metod hodowlanych polegających na
świadomym doborze par do rozrodu

Z wizytą u...

Córka buhaja Part
rzecz państwa. Aby zmniejszyć obciążenia sprzedano
5 hektarów. Rok 1971 przyniósł nowe nadzieje, dzięki
melioracji, powierzchnia gospodarstwa mogła już być wykorzystywana pod uprawę.
Pierwszy park maszyn powstał w 1986 roku, udało się
między innymi zakupić nowy
ciągnik. W kolejnych latach,
gospodarstwo ukierunkowało się na hodowlę krów mlecznych. Należy wspomnieć,
że były to czasy, w których

średnia wydajność mleczna
nie przekraczała 3000 litrów
od krowy. Stopniowo zwiększano areał i wielkość stada.
W 2011 roku zakupiono wóz
paszowy, a trzy lata później,
stara obora licząca 62 stanowiska, została rozbudowana
o kolejne 45 miejsc.
Ciężka praca, doświadczenie oraz wiedza, zaowocowały zwiększeniem wydajności
mleka do 8000 l.
Obecnie, łącznie z dzierżawą, gospodarstwo liczy 100
hektarów, a liczba krów przekroczyła 60 sztuk (jest też 10
jałówek i 13 opasów). W planach była budowa nowej obory, do której miały być przeniesione wszystkie dorosłe jałowice. Niestety, obecne ceny
mleka uniemożliwiły rozpoczęcie tej inwestycji.

Z WCHiRZ się opłaca
Inseminacja w gospodarstwie rodziny Ronowiczów,
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Sukcesy hodowlane Mirka zostały
nagrodzone przez organizacje hodowców licznymi dyplomami i pucharami. W 2012 r obora zajęła I miejsce
pod względem wydajności w powiecie
ostrzeszowskim, w rankingu obór od
21 –50 szt.
Wśród wielu planów młodego hodowcy, plan pierwszy to założenie rodziny, dalej może nowa obora z prawdziwego zdarzenia? Czas pokaże.
Cieszę się, że wiedza, którą przekazałem „nie poszła w las” i jest właściwie wykorzystywana w praktyce. Wszystkim hodowcom, moim
byłym uczniom szczególnie, życzę
pomyślności.
Piotr KICIŃSKI
Filia Ostrów Wlkp., WCHiRZ

od lat ma duże znaczenie,
jednak to obecny właściciel,
w marcu 2014 roku, ukończył w Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu
z Poznania, kurs inseminacji. To nowe doświadczenie
umożliwiło panu Darkowi
świadome kierowanie rozrodem krów i bardziej precyzyjny dobór buhajów do
swojego stada. Po dwóch latach współpracy, można zauważyć bardzo dobre wyniki. Duże znaczenie odgrywa dodawany do nasienia
preparat HeiferPlus, któremu zaufał nasz hodowca.
Do inseminacji wykorzystywał nasienie CUPIDON
H+ oraz BAKOU H+. Na
20 wykonanych inseminacji, do zapłodnienia doszło
u 15 krów. Znamy rezultaty
pierwszych dziesięciu porodów: urodziło się 7 cieliczek i 3 buhaje; z niecierpliwością czekamy na wyniki jeszcze pięciu wycieleń.
Pan Darek stawia na dobre
geny naszych buhajów, dlate-

go korzysta z nasienia buhaja NIAGARA, syna buhaja VALJEAN, który przez
12 wycen z rzędu zajmował
pierwsze miejsce w Polsce
w wycenie konwencjonalnej.
Oferta nasienia buhajów
ocenionych genomowo ucieszyła i zainteresowała naszego hodowcę. Czekamy na
potomstwo naszych czempionów. Do powiększenia stada wybierane jest seksowane nasienie buhaja PART.
– Chciałbym mieć pewność,
że będę miał w swoim stadzie
najlepszy materiał genetyczny z bardzo dobrym rodowodem – wyjaśnia pan Darek.
Postęp, jaki jest widoczny w gospodarstwie państwa Ronowiczów, robi na
nas ogromne wrażenie, Życzymy dalszych sukcesów.
W kwestiach hodowlanych
dołożymy wszelkich starań,
aby współpraca z naszą firmą przynosiła jak największe
korzyści.
Marcin TYBURSKI
Filia Kościelec, WCHiRZ
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Czy zawsze więcej
znaczy lepiej?
Początek nowego roku to okres sprzyjający różnorodnym podsumowaniom i wynikającym z nich postanowieniom. W każdym
przedsiębiorstwie szczególnej ocenie podlegają wówczas wyniki finansowe, obejmujące przychody i rozchody – czyli roczny
bilans. Podobne zasady obowiązują, czy raczej powinny obowiązywać, w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, niezależnie od ich wielkości.

W momencie, gdy wśród cieląt z różnopłciowej ciąży mnogiej pojawi się
buhajek, to urodzona z tej samej ciąży jałóweczka nie nadaje się w przyszłości do rozrodu. (tzw. frymartynizm – proces maskulinizacji płodu powodujący niepłodność samic niektórych
ssaków (owiec, kóz, bydła), zachodzący u bliźniąt dwujajowych różnej płci.
Wikipedia).
Jeśli jednak mamy same jałóweczki to możemy pozwolić sobie na
szybsze powiększenie liczebności
stada. Dzięki większej dostępności
materiału żeńskiego możemy przeprowadzić intensywniejszą selekcję
w stadzie i zastąpić osobniki gorsze

J

ednak pisząc ten krótki artykuł
nie mam zamiaru dokonywać
głębokiej analizy ekonomicznych skutków nakładów poniesionych na chów i hodowlę bydła oraz
produkcję mleka.
Tym bowiem zajmują się powołane
w tym celu instytuty naukowe oraz
ośrodki doradztwa rolniczego, dokonujące na bieżąco obliczeń opłacalności produkcji rolniczej, wyspecjalizowane w poprawianiu ekonomicznej strony przedsięwzięcia.

W świetle jupiterów
Do dzisiejszych rozważań sprowokowało mnie, kolejne w prasie rolniczej, zdjęcie uśmiechniętych, zadowolonych hodowców pozujących
z właśnie urodzonymi cielętami –
bliźniętami .
Zacząłem się zastanawiać czy ciąża
mnoga to w hodowli bydła zjawisko
pożądane czy nie?
Wieloletnie analizy potwierdzają, że częstość występowania ciąż
bliźniaczych nie jest wysoka i wynosi około 3% (2%–4%) wszystkich
ciąż, trojaczki rodzą się raz na około 10 000 porodów, a czworaczki to
już. bardzo rzadko. Mam świadomość, że ciąże mnogie w hodowli
bydła były, są i będą. Wprawdzie
3% to nie jest dużo, jednak w ostatnim czasie zauważono, że odsetek ciąż mnogich systematycznie
rośnie.

hod. J. Kostrzewa – Śniaty. Trojaczki po buhaju IMPERATOR
ki ciąż mnogich w hodowli mydła
mlecznego.

Zalety
Po stronie plusów, moim zdaniem
jedyną, choć wątpliwą zaletą występowania ciąż mnogich jest fakt urodzenia większej liczby potomstwa
z jednej ciąży. Dodajmy od razu, że
wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie cielęta z tej ciąży są płci żeńskiej.

lepszymi. W końcu, nadmiar jałówek
pozwala także na sprzedaż młodego
materiału żeńskiego i pozyskanie dodatkowego przychodu do kasy.

Są i minusy
Negatywnych efektów ciąż mnogich, których działanie trzeba zapisać raczej po stronie strat niż zysków
jest niestety znacznie więcej. Zacząć
należy od zwiększonego zapotrzebo-

hod. S. Kowalski – Szkaradowo.
Trojaczki po buhaju VALJEAN

Ciąża mnoga, to nie
przypadek?
Powodem rosnącej skali tego zjawiska jest bardzo wysoka wydajność bydła mlecznego i wywołane
nią zmiany metaboliczne. Jak podają
niektórzy autorzy, wraz ze wzrostem
mleczności wzrasta liczba przypadków występowania podwójnej owulacji (nawet do 20%). W zaaranżowanym na potrzeby tego artykułu
krótkim bilansie, chciałbym zestawić pozytywne i negatywne skut-
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wania na wapń podczas ciąży, wynikającego z konieczności zbudowania układów kostnych kilku płodów, drenującego organizm matki.
W konsekwencji trzeba się spodziewać komplikacji okresu poporodowego, takich jak: porażenie poporodowe, zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, choroby metaboliczne,
czy też zapalenia wymienia (Andrzej
Max, SGGW).
Newralgicznym momentem jest
oczywiście sam proces porodowy,
będący dla samicy olbrzymim wysiłkiem, który dodatkowo może zostać
skomplikowany przez niewłaściwe
ułożenie płodów lub niekorzystny
przebieg akcji porodowej, co w rezultacie kończy się interwencją lekarza
weterynarii.
Dodatkowy, negatywny efekt wynika z faktu, że urodzone cielęta są
mniejsze i podatniejsze na choroby,
a w ich odchowie można spodziewać
się wielu problemów.
Przyglądając się zagrożeniom, które mogą się pojawić w przypadku ciąż
mnogich dojdziemy do przekonania,
że lepszym, a na pewno bezpieczniejszym rozwiązaniem, zarówno
dla hodowcy, jak i dla samej samicy, jest urodzenie jednego zdrowego, dobrze rozwiniętego cielęcia –
najlepiej oczywiście płci żeńskiej.
Jak widać, musimy się przyzwyczaić do wzrostu częstości występowania zjawiska ciąż mnogich w stadach o bardzo wysokiej produkcji
mleka. Musimy także pogodzić się
z jego niekorzystnymi następstwami.
Ocenę, czy jest się z czego cieszyć,
gdy w hodowli bydła mlecznego pojawiają się dwojaczki lub trojaczki –
pozostawmy indywidualnie każdemu z zainteresowanych.
Grzegorz PIETRZAK
Filia Gostyń, WCHiRZ

4

PRZEWODNIK HODOWCY

tygodnik PORADNIK rolniczy

Nr 1/2016

Nr 1/2016

PRZEWODNIK HODOWCY

tygodnik PORADNIK rolniczy

5

88

PRZEWODNIK HODOWCY

Nr 1/2016

Poznańska jakość „na żywo”,
czyli relacja z wizyty hodowców z Podlasia

D

zięki zaproszeniu nas przez
organizatorów konferencji
w Sokołach (27 listopada 2015
r.) Grażyny i Andrzeja Remisiewicz – właścicieli firmy Trans-Rol,
mieliśmy możliwość przedstawienia
podlaskim hodowcom naszej firmy, ale… jedynie na slajdach. Powstał zatem pomysł, aby zebrać grupę osób chętnych do zapoznania się
z poznańską firmą „na żywo”. Propozycja wyjazdu wzbudziła także
duże zainteresowanie wśród hodowców uczestniczących we współorganizowanych przez WCHiRZ szkoleniach, które odbyły się w Zambrowie i w Kolnie (8 i 9 grudnia 2015
roku). Lista chętnych na wyjazd zapełniła się w kilka dni nazwiskami
czołowych hodowców z powiatów:
białostockiego, bielskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. W dniach 1–2 lutego
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
miało zaszczyt gościć w swojej siedzibie w Tulcach liczną, ponad pięćdziesięcioosobową delegację hodowców z Podlasia.
Gości przywitał prezes zarządu Andrzej Baehr, który nie krył
zadowolenia z wizyty tak licznej
delegacji podlaskich hodowców.
W trakcie pobytu w głównej siedzibie WCHiRZ uczestnicy wyjazdu
wysłuchali prezentacji dotyczących
działalności spółki, różnic pomiędzy tradycyjną i genomową metodą oceny, a także zalet i wad każdej z nich. Poza tym hodowcy mieli
możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą naszych rozpłodników,
tym razem nie tylko za sprawą ka-

Wizyta w głównej
siedzibie WCHiRZ

pobrania od buhaja do uzyskania
zamrożonej w azocie porcji.

Integracja przede wszystkim

talogu, ale także „na żywo” w trakcie prezentacji buhajów. Hodowcy
deklarowali chęć zamówienia porcji
nasienia wskazując na rozpłodniki, które zrobiły na nich największe
wrażenie podczas oglądania m. in.:
Jaguar (gPF 152), Tracer (gPF149),

Powerboss (gPF149) oraz Mogty
(gPF 141). Wizyta w siedzibie poznańskiej Spółki oczywiście nie
mogła obyć się bez zwiedzania laboratorium oraz banku nasienia buhajów, gdzie podlascy hodowcy poznali drogę nasienia od momentu jego

Lech Browary Wielkopolskie
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Kolejnym punktem wycieczki,
a zarazem nie lada atrakcją, było
zwiedzanie browaru Lech w Poznaniu, w trakcie którego przewodnicy
przedstawili fakty i ciekawostki procesu powstawania piwa. Zwiedzanie browaru nie mogło zakończyć
się inaczej jak degustacją, po której
mimo wyczerpującego dnia wszyscy
w bardzo dobrych nastrojach udali się do miejsca noclegowego. Tam
czekała kolacja, która poza posileniem się była idealnym momentem
na zawarcie nowych znajomości, dyskusje oraz wymianę doświadczeń. Jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń,
Wpis pamiątkowy
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przede wszystkim doświadczeń wielkopolsko-podlaskich, to drugi dzień
wyjazdu dawał ku temu bardzo dużo
możliwości.

Wymiana doświadczeń

Gospodarstwo Violetty i Andrzeja Jackowskich

Zakład doświadczalny IZ PIB Pawłowice

Tego dnia podlascy hodowcy mieli możliwość gościć w trzech wielkopolskich gospodarstwach. Z pewnością była to świetna okazja dla obydwu stron na podzielenie się problemami, a także rozwiązaniami stosowanymi w gospodarstwach.
Pierwsza wizyta miała miejsce w Wilkonicach, we współpracującym od wielu lat z WCHiRZ
w Poznaniu, rodzinnym gospodarstwie Violetty i Andrzeja Jackowskich. Właściciele oprowadzili gości z Podlasia po oddanej do użytku
w 2014 roku nowej oborze rusztowej
na 100 sztuk bydła (w tym 60 krów
dojnych). Poza pięknym budynkiem
inwentarskim, w którym zastosowano nowoczesne technologie, na uwagę zasługują także osiągane przez
państwa Jackowskich wyniki. Chodzi tu przede wszystkim o średnia
wydajność mleka od sztuki, która
za 2015 rok wyniosła 10 079 kg oraz
liczbę zużytych porcji nasienia na
jedną ciążę – 1,97.
Kolejnym punktem drugiego
dnia wyjazdu było gospodarstwo
Sylwii i Bogdana Maćkowiaków
w Nieparcie. Właściciele zaprezentowali pracujące tam roboty udojowe, a także podzielili się swoimi doświadczeniami w codziennej pracy
z tymi urządzeniami.
Ostatnim miejscem na trasie wycieczki był Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach, którego historię oraz profil działalności przedstawił główny
specjalista ds. produkcji zwierzęcej
dr Marian Kamyczek. Podlascy hodowcy mieli także możliwość zwiedzenia budynków inwentarskich
należących do Instytutu oraz zapoznania się z zastosowanymi tam
rozwiązaniami. Trzeba przyznać,
że największe wrażenie zrobiły na
nich: nowoczesna obora dla krów
mlecznych i jałownik, wyposażone

w systemy i urządzenia umożliwiające pełne zarządzania stadem. IZ
w Pawłowicach może pochwalić się
osiągnięciami w hodowli i odchowie wysokowartościowego materiału hodowlanego zarówno żeńskiego, jak i męskiego, czego dowodem
są liczne zakupy buhajków pochodzących z pawłowickiej hodowli przez poznańską Spółkę. Duża
część z nich ze względu na osiągane wartości hodowlane trafia także
do katalogu, a ich nasienie oferowane jest do sprzedaży polskim hodowcom. Należy tutaj wspomnieć,
że WCHiRZ w Poznaniu związane
jest z IZ PIB w Pawłowicach wieloletnią, bliską współpracą, a dr Ireneusz Dymarski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego, poza pełnioną
funkcją jest także przewodniczącym Rady Hodowlanej WCHiRZ.
Na zakończenie pobytu w Pawłowicach goście z Podlasia zwiedzili należący do Instytutu pałac z XVIII
wieku.

Dwustronne zadowolenie
Jako organizatorzy chcielibyśmy
przede wszystkim podziękować
uczestnikom za przybycie, a panu
A. Remisiewiczowi oraz pracownikom firmy Trans-Rol za pomoc
i zaangażowanie w organizację wyjazdu. Mamy nadzieję, że było to interesujące przeżycie zarówno dla gości, jak i dla gospodarzy, a zdobyte
przez podlaskich hodowców w trakcie wyjazdu: wiedza i doświadczenie, pomogą w codziennej pracy we
własnych gospodarstwach. Liczymy
również na to, że możliwość odwiedzenia tych wszystkich interesujących miejsc i spotkania ciekawych
ludzi, a także miła atmosfera w pełni zrekompensowały daleką podróż.
Patrząc na odzew ze strony uczestników wycieczki zaraz po powrocie,
jesteśmy przekonani, że to początek
wspólnej drogi hodowców z Podlasia
z Wielkopolskim Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu.
Jakub KRASUSKI
Filia Kościelec, WCHiRZ

Gospodarstwo Sylwii i Bogdana Maćkowiaków
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Rzeka mleka... od 30 do 200
hektarów, od 30 do 300 krów
Karolina i Cezary Kowalscy wspierani przez rodziców – Danutę i Mirosława oraz trzy wspaniałe córki: Zuzię, Milenę i Sandrę
– prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Chochołów, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Pasją życia całej rodziny stało
się gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. To też zdominowało sposób wykorzystania posiadanego areału.
łódzkie

P

owierzchnia gospodarstwa wynosi 230 ha. Struktura upraw
podporządkowana jest produkcji pasz i przedstawia się następująco: kukurydza 115 ha, lucerna 35 ha,
zboża 15 ha oraz użytki zielone 65 ha.
Państwo Kowalscy utrzymują 560
szt. bydła, w tym 240 krów mlecznych. Rocznie sprzedają 2 000 000 kg
mleka do OSM Sierpc. Średnia roczna wydajność mleka od krowy wynosi 9100 kg.

Ambitne plany zrealizowane
Pan Cezary po przejęciu od rodziców gospodarstwa w 1998 roku, doszedł do wniosku, że pozostanie przy
30 ha i 30 krowach zamyka mu drogę
do dalszego rozwoju i nie daje przedsiębiorstwu najmniejszych szans ekonomicznych. Powstał w tym czasie
projekt budowy obory na 120 stanowisk. Życie weryfikuje plany.
W 2005 roku ożenił się z panią Karoliną – jak dziś podkreśla, wspaniałą
żoną, matką i pasjonatką krów, projekt zmodernizowano i powstał budynek na 300 stanowisk.
W celu zasiedlenia obory, w 2009
roku zakupiono jałówki cielne pochodzące z dwóch ferm z terenu województwa lubuskiego: Spółki Rolnej Kalsk oraz z Tipperary Farm
w Kruszynie.
W ten sp osób genet yk a
z WCHiRZ dotarła do Chochołowa. Córki reproduktorów z poznańskiego centrum okazały się materiałem hodowlanym wysokiej jakości, co
skłoniło państwa Kowalskich do nawiązania ścisłej współpracy z firmą
z Tulec.
W tym czasie dobra cena mleka oraz współpraca z OSM Łowicz
sprzyjały przedsięwzięciu. Równocześnie myślano o zapewnieniu odpowiedniej jakości i ilości pasz na
wyżywienie rosnącego stada bydła. Kupowano ziemię wystawianą do sprzedaży przez okolicznych
rolników.

Obecnie hodowcy posiadają
175 ha własnych i 55 ha dzierżawy.
Równolegle z rozbudową obory
i powiększaniem stada modernizowano park maszynowy, co jest domeną pana Cezarego. Z ważniejszych,
pracujących w gospodarstwie maszyn można wymienić: paszowóz firmy STRAUTMAN 24 m3, ładowarki JCB, ciągniki FENDT i VATRA.
W rozwoju gospodarstwa w znacznej mierze pomogły fundusze unijne.
W nowym rozdaniu małżeństwo Kowalskich również na nie liczy.

Obecnie całą uwagę skupiono na
produkcji mleka, dbając szczególnie o:
■■żywienie – jako podstawę opłacalnej produkcji mleka – doradz-

■■profilaktykę, zdrowie – kompleksową opiekę nad stadem sprawuje
lekarz wet. Arnold Lipski,
■■rozród – pan Cezary jest inseminatorem w swoim własnym stadzie,
■■współpracę z mleczarnią – od ponad roku mleko odstawiane jest do
OSM Sierpc. Jej prezes Grzegorz
Gańko z wielkim zrozumieniem
traktuje dostawców mleka. Jak
mówi hodowca – „W OSM Sierpc
dostawca jest partnerem”.

two prowadzi Mariusz Ostrowski
– AGRO PROGRESS (żywieniowiec nie związany z żadną firmą
paszową),
■■genetykę – prawidłowy dobór
buhajów (m.in. hodowcy korzystają z czołowych buhajów należących
do WCHiRZ w Poznaniu), co pozwoli zwiększyć docelowo produkcję o kolejne 1000–1500 kg/szt.,
■■dobrostan, zoohigienę – dobre warunki życia pozwalają krowom na
bezstresową produkcję,

Pan Cezary wspomina, że w początkowym okresie po przejęciu gospodarstwa od rodziców, brak doświadczenia w tak trudnej działalności,
jaką jest hodowla bydła i produkcja
mleka, przyczynił się do popełnienia przez niego kilku błędów. Dziś,
na podstawie własnych doświadczeń, pan Cezary jest przekonany,
że w celu osiągnięcia dobrych wyników współpraca z podmiotami
branżowymi musi być długofalowa,

Kilka
podstawowych czynników

Ważne jest doświadczenie
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w oparciu o stałych przedstawicieli
i dostawców.
Państwo Kowalscy nie poprzestają
na dotychczasowych osiągnięciach –
stale myślą o nowych inwestycjach.
W planach jest dalsza modernizacja i unowocześnianie gospodarstwa
w celu poprawy dobrostanu zwierząt
i maksymalnego zmechanizowania
pracy. Podstawowe cele na przyszłość
to:
■■budowa jałownika z częścią dla
krów zasuszonych,
■■modernizacja hali udojowej.
Jak wspomina pan Cezary – Na te
przedsięwzięcia muszą zarobić krowy. Będzie to możliwe przy dalszym
wzroście produkcji mleka o dużej
zawartości suchej masy i obniżeniu
kosztów produkcji.
Cele te właściciele zamierzają osiągnąć przez stosowanie w rozrodzie
nasienia najlepszych buhajów i pracę hodowlaną w kierunku uzyskania
długowiecznych zwierząt o zdrowych
i mocnych nogach oraz zdrowych
wymionach.
W dzisiejszych czasach osiągnięcie trwałego sukcesu jest możliwe tylko dzięki umiejętnemu zastosowaniu
wiedzy, ciężkiej pracy, zaangażowaniu gospodarzy i wsparciu firm z otoczenia rolnictwa.
Dla WCHiRZ możliwość pracy z takimi otwartymi na wiedzę i nowości
hodowcami jest ogromną satysfakcją.
Dziękując za dotychczasową współpracę, życzymy powodzenia w realizacji celów i dalszych sukcesów. Wierzymy, że państwo Kowalscy znakomicie poradzą sobie z wyzwaniami,
jakie przyniosą kolejne lata.
Edmund GASPEROWICZ
Filia Skwierzyna, WCHiRZ
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Jak pozyskujemy i konfekcjonujemy
nasienie
Oprowadzanie buhajów oraz wykonywanie przez nie jałowych skoków
zwiększa ich pobudzenie płciowe

Przesyłanie danych sczytanych z chipa buhaja do systemu komputerowego SMILE (numer i nazwa buhaja,
numer ejakulatu, data i godzina pobrania)

Pobieranie nasienia buhaja do sztucznej pochwy zakończonej kalibrowanym
zbiorniczkiem

Przekazywanie ejakulatu do laboratorium

Identyﬁkacja ejakulatu

Ocena nasienia świeżego – odczytywanie objętości ejakulatu i ocena ruchu plemników pod mikroskopem

Karta nasienia – rejestrowanie kolejnych etapów od
pozyskania nasienia przez
ocenę, konfekcjonowanie,
ekwilibrację do zamrażania
– zgodnie z normami ISO.
Certyﬁkat uzyskany w 2004
roku jest co roku odnawiany.
Proces pozyskiwania nasienia podlega stałemu nadzo- Określanie za pomocą fotometru koncentracji
rowi weterynaryjnemu
plemników w 1 mm3

Na podstawie objętości i koncentracji ejakulatu komputer oblicza odpowiednie rozrzedzenie nasienia w celu
uzyskania 20 milionów plemników
w słomce
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Zintegrowany system do napełniania i znakowania słomek
>dokończenie na str. 92
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Rozłożone słomki z nasieniem przenoszone są do Ekwilibracja nasienia (przygotowanie do głębokiego mrożenia) – przechowywanie w temp. 4–5oC
chłodziarki w celu ekwilibracji
przez około 4 godziny

Przenoszenie zamrożonego nasienia do kontenera kontumacyjnego. Kwarantanna (kontumacja) nasienia mrożonego,
zgodnie z wymogami weterynaryjnymi trwa 30 dni od daty
pozyskania

Zamrażanie nasienia w parach ciekłego azotu,
do temperatury -140o C
Wykres przebiegu mrożenia nasienia

Przechowywanie nasienia w ciekłym azocie (-196oC), bank nasienia
Ocena pod mikroskopem ruchu plemników
po rozmrożeniu (partia nasienia jest poddawana czterokrotnej
ocenie) dzień po mrożeniu, przy przenoszeniu z kwarantanny do
banku, przez androloga podczas kontroli
oraz przed wysyłką do
hodowcy

Kolory słomek stosowane przez WCHiRZ Sp. z o.o.: szare –
mleczne, czerwone – mięsne, żółte – trio mięsne
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