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Elita rankingu w rękach
Wielkopolskiego Centrum!
Ocena wartości hodowlanej rozpłodników 2017.2 nie wniosła istotnych zmian wyników w stosunku do 2017.1, aczkolwiek trend opublikowanych ocen buhajów europejskich, jak i światowych okazał się
spadkowy w stosunku do poprzedniej wyceny. Zarówno w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie czy w Niemczech doszło do zmiany lidera, na pierwszym miejscu podium pojawiły się nowe reproduktory
(Tabela nr 1). W Ameryce numerem jeden został rozpłodnik Fabulous
gTPI 2933 (Jett x Kingboy x Mogul), u naszych zachodnich sąsiadów
pierwsze miejsce przypadło buhajowi Hartley gRZG 165 (Hang-Time
x Supersire x Man-O-Man). Liderzy obu krajów są wnukami Montrossa (gTPI 2773), który po raz kolejny zajmuje wysoką – drugą lokatę
w zestawieniu TOP 100 wg TPI.
W Holandii kolejny raz na szczycie podium stanął syn Finala –
Esperanto gNVI 401. Tu ranking
nie przyniósł większych zmian,
podobnie jak w naszym kraju.

Buhaje powyżej gPF 140
31. ranking krajowych rozpłodników według indeksu PF, opublikowany w sierpniu przez IZ Balice, kolejny, czyli 28 raz wskazuje
Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt jako LIDERA
WYCENY, zarówno w metodzie
genomowej, jak konwencjonal-

nej. Numerem jeden zestawienia
buhajów ocenionych na bazie genomu po raz trzeci został buhaj
Baylaboy (o. Kingboy) gPF 145,
wśród reproduktorów ocenionych na potomstwie – Carrasso
(o. Romuare) PF 136. Przyglądając się wynikom, jakie uzyskały
krajowe buhaje, których właścicielami są rodzime spółki inseminacyjno-hodowlane, zauważymy, że tylko sześć z nich przekroczyło próg 140 pkt. gPF.
Wszystkie są własnością poznańskiej Spółki z Tulec (Tabela nr 2).
Matka buhaja Reckless gPF140, Ruby

Megabit (o. Beat) gPF140

To kolejny argument świadczący
o tym, że to jedyna firma, która
może zaoferować polskiemu hodowcy najlepszą genetyką – elitę
rankingu.
Analizując rodowody, tych wybitnych reproduktorów widzimy,
że cztery z nich wywodzą się od
słynnego Bookema: Baylaboy,
Myway, Megabit, Raptor. Dwa
pozostałe są wnukami Mogula:
Lee oraz Reckless. Z nasienia
lidera wyceny, jak i buhaja Lee
klienci WCHiRZ mogą korzystać
już od kilku sezonów. Od października poznańska Spółka oferuje
dwa nowe reproduktory z gru-

py powyżej 140 punktów gPF, są
nimi: Megabit i Reckless. Pierwszy z pewnością będzie cieszył się
ogromnym zainteresowaniem ze
względu na dostępność w wersji
seksowanej, drugi przyciągnie
hodowców unikalnym rodowodem, mamy też przekonanie, że
ten syn wybitnego Rubicona (nr.
4 w USA, TPI 2723) zapewni swoim córkom wysoką produkcję oraz
wysoki procent tłuszczu i białka
w mleku. Na dostępność nasienia
rozpłodników Myway oraz Raptor
przyjdzie czekać do lata.
> dokończenie na str. 2
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Elita rankingu w rękach Wielkopolskiego Centrum!
Tabela 1. Ranking najlepszych buhajów – wyceny międzynarodowe

Tabela 2. Ranking najlepszych krajowych buhajów

Sezon 2017.2
Ocena genomowa

Sezon 2017.2
Ocena konwencjonalna

WYCENA AMERYKAŃSKA

Ocena genomowa

Ocena konwencjonalna

Baylaboy
o.Kingboy

gPF 145

WCHiRZ
Poznań

Carrasso
o. Roumare

PF 136

WCHiRZ
Poznań

Lee
o.Altaspring

gPF142

WCHiRZ
Poznań

Fakir EBH
o. Oman

PF133

SHiUZ
Bydgoszcz

Myway
o. Jetset

gPF142

WCHiRZ
Poznań

Gold Star
o. Snowman

PF 130

SHiUZ
Bydgoszcz

1. Fabulous o.Jett

gTPI 2933

1. Delta 1427 o.Mogul

TPI 2849

2. Pinnacle o. Modesty

gTPI 2912

2. Montross o.Mogul

TPI 2773

3. Blu 11 o.Modesty

gTPI 2908

3. Josuper o.Supersire

TPI 2728

4. Klutch o.Jedi

gTPI 2902

4. Rubicon o.Mogul

TPI 2723

5. Noble o.Altaspring

gTPI 2902

5. Yoder o.Mogul

TPI 2710

Megabit
o.Beat

gPF 140

WCHiRZ
Poznań

Hilopom
o. Danillo

PF 129

SHiUZ
Bydgoszcz

Reckless
o. Rubicon

gPF 140

WCHiRZ
Poznań

Hobbit ET
o. Justice

PF 128

WCHiRZ
Poznań

Raptor
o.Battlecry

gPF140

WCHiRZ
Poznań

Caporal
o. Roumare

PF 127

WCHiRZ
Poznań

WYCENA NIEMIECKA
1. Hartley o.Hang-Time

gRZG 165

1. Mayflower o. Snowman

RZG 158

2. Padawan o.Jedi

gRZG 164

2. Rookie o.Bookem

RZG 156

3. Jagger o.Jedi

gRZG 164

3. Josuper o.Supersire

RZG 155

4. Cameron o.Penmanship

gRZG 163

4. Kruz o.Bookem

RZG 154

5. Avicii o.Araxis

gRZG 162

5. Balisto o.Bookem

RZG 153

WYCENA HOLENDERSKA
1. Esperanto o.Final

gNVI 425

1. Rookie 11057 o.Bookem

NVI 374

2. Pokemon o.Jetset

gNVI 395

2. Topsy o.Bookem

NVI 325

3. Hour o.Final

gNVI 378

3. Kruz o.Bookem

NVI 319

4. Baku o.Battlecry

gNVI 373

4. Mayflower o.Snowman

NVI 318

5. Barrage o.Final

gNVI 368

5. Delta 1427 o. Mogul

NVI 317

1. Biggie o. Banderas

gLPI 3606

1. Delta 1427 o.Mogul

LPI 3410

2. Padawan o. Jedi

gLPI 3603

2. Mayflower o.Snowman

LPI 3357

3. Jarvis o. Alltime

gLPI 3534

3. Midnight o.Mogul

LPI 3305

4. Nihgt Sky o. Altaspring

gLPI 3525

4. Bob 5170 o.Bookem

LPI 3304

5. Passport o. Jedi

gLPI 3517

5. Magnate o.Mogul

LPI 3296

WYCENA KANADYJSKA

Oprac. na podstawie informacji zawartych w Systemie SYMLEK

Topowe jałówki
Analizując zestawienie najlepszych w Polsce jałówek wg
indeksu gPF, opublikowane na
stronach PFHBiPM dostrzeżemy, że tylko trzy z nich zanotowały indeks powyżej 140
pkt. Najwyżej ocenioną samicą w zestawieniu okazała się
Mary – Kate PL005412040767
(o. Banderas) gPF 141. Ojcami trzech najwyżej ocenionych
jałowic w naszym kraju są potomkowie Bookema oraz Mogula. Sytuacja jest więc dokładnie
taka sama jak w przypadku najlepszych rozpłodników. Warto

zwrócić uwagę, że 50% jałówek
w TOP 10 pochodzi z hodowli
zarodowych, wszystkie współpracują w ramach realizacji programu oceny i selekcji buhajów
z Wielkopolskim Centrum. Wierzymy, że ten kierunek prac hodowlanych, który już owocuje
najwyższymi pozycjami w rankingach sprawi, że polska hodowla będzie rozwijać się coraz
prężniej, czego wynikiem będzie
wzrost wydajności i zdrowotności krów w krajowych stadach
hodowlanych.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Zenek mówi a Mazurek radzi...

Liczba komórek somatycznych prawdę Ci powie…

Liczba komórek somatycznych
(LKS) w mleku jest bardzo czułym miernikiem zdrowotności wymienia i jakości mleka. Zależy ona
przede wszystkim od indywidualnej
odporności zwierzęcia, działania
drobnoustrojów chorobotwórczych
oraz warunków środowiska. Mam
tu na myśli szereg czynników, począwszy od genetyki poprzez dobrej
jakości pasze, zbilansowanie dawek,
profilaktykę racic, odpowiednie zasuszanie krów. Należy wspomnieć
również o mających wpływ na LKS
patogenach chorobotwórczych, takich jak: gronkowiec, grzybiczne
zapalenia wymion (wywoływane
przez drożdżaki), pałeczki gram-ujemne i wiele innych. Na większość z tych czynników wpływ ma
hodowca, od którego pracy zależy,
z jak dużą presją środowiska musi
się zmierzyć organizm zwierzęcia.

Krowy ze zwiększoną liczbą komórek somatycznych produkują
mniej mleka, o zmienionym składzie, sprawiają trudności z zacieleniem.
Jakie mam sposoby na obniżenie
liczby komórek somatycznych? Codzienna obserwacja krów i dbałość
o warunki zoohigieniczne, w jakich
przebywają, jest tutaj sprawą nadrzędną. Zagrzybione pasze, sianokiszonki, słomy, zawierają mikotoksyny, które poprzez układ pokarmowy dostają się do krwi i mleka, dlatego należy zwracać uwagę
czym karmiony jest nasz inwentarz.
Zawsze sprawdzam również jakość
słomy, która służy do ścielenia legowisk zwierząt. Kolejnym elementem wpływającym na LKS jest odpowiednie zbilansowanie paszy –
niespełnienie tego warunku może
prowadzić do nieprawidłowej pracy

Zenon Mazurek

układu pokarmowego, co w konsekwencji powoduje podkwaszenie
organizmu krowy oraz możliwość
wystąpienia podklinicznej ketozy.
Przystępując do doju należy
sprawdzać twardość ćwiartek wymienia, w sytuacji gdy zauważymy

jakieś niepokojące objawy, powinniśmy zdoić trochę mleka (z każdej
ćwiartki) na płytkę z preparatem.
Zmiana barwy lub konsystencji
testu świadczy o stanie zapalnym
gruczołu mlekowego. Pamiętaj
Hodowco, im szybciej wykryjesz,
tym krócej leczysz. Czy należy zdajać krowy po ukończonym doju?
Moim zdaniem, krowy sprawiające
problemy – tak, gdyż zawsze resztka mleka zostaje w ćwiartce – rolnik
powinien takie rzeczy umieć ocenić.
Na sam koniec chciałbym przypomnieć o profilaktyce i pielęgnacji
racic – krowa z kulawizną to również nasz problem z wysoką liczbą
komórek somatycznych w mleku.
Uważam, że najłatwiej zapobiegać
wysokiej liczbie komórek somatycznych w przyszłości metodami
hodowlanymi, poprzez prawidłowy
dobór buhajów do kojarzeń.
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Wysokowydajne i długowieczne krowy
Z hodowlą bydła mlecznego związana jest ciężka codzienna praca
wymagająca wielu wyrzeczeń.
Jednak, kiedy osiąga się wcześniej wytyczone cele, włożony
wysiłek daje wiele powodów do
radości i dumy. Wysokowydajne i długowieczne krowy są najlepszą wizytówką gospodarstwa
produkującego mleko.
podlaskie
Przykładem świetnie zarządzanej hodowli na terenie gminy Kulesze Kościelne, w miejscowości
Wnory Wiechy jest gospodarstwo
Karola Faszczewskiego, który jest
reprezentantem następnego pokolenia gospodarującego w tym
miejscu. Nim przejął je w roku
2012, zdobywał doświadczenie
w Wielkiej Brytanii na farmie bydła mlecznego liczącej 500 krów.
Powierzchnia gospodarstwa
wraz z dzierżawami wynosi 35
ha. Struktura zasiewów: użytki zielone 15 ha, zboża ozime
5 ha, kukurydza 15 ha. Liczące
120 szt. bydła (w tym 56 krów
mlecznych) stado utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej, częściowo na głębokiej
ściółce. Przy stole paszowym
krowy poruszają się po ruszcie betonowym. Dój odbywa się
w hali typu rybia ość 2x4. Cały
obiekt powstał przez częściową
adaptację istniejącej stodoły, do
której dobudowano część obory oraz zadaszenie z wybiegiem
dla krów, dla lepszego komfortu
utrzymywanych zwierząt. Stado
objęte jest oceną użytkowości
mlecznej. W momencie przejmowania gospodarstwa, średnia roczna produkcja mleka od
krowy była na poziomie 6000 kg,
z roku na rok wzrastała osiągając
dzisiaj 11 300 kg w standardowej
laktacji.
Hodowca współpracuje z doradcą żywieniowym PFHBiPM.
Krowy mleczne podzielone są na
dwie grupy i żywione za pomocą wozu paszowego. Grupa krów
o niższej wydajności otrzymuje
TMR wystarczający na dobową
produkcję 28 litrów mleka, składający się z: kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, wysłodków
buraczanych, śruty rzepakowej
oraz witamin i buforu. Dla grupy krów o wyższej wydajności do
TMR-u podstawowego dorzucane
są jeszcze takie komponenty jak
: CCM (Corn-Cob-Mix – kiszone
kolby kukurydzy), DDGS (Dried

Distillers Grains with Solubles –
suszony wywar zbożowy), śruta
sojowa, tłuszcz chroniony oraz
dodatkowa porcja witamin.

Dodatkowy zysk ze sprzedaży
jałówek
Rozwój i powiększenie hodowli
w pierwszych latach po przejęciu gospodarstwa związane były
z zakupem materiału hodowlanego: pierwiastek oraz jałówek.
Obecnie, między innymi dzięki zastosowaniu nasienia seksowanego, hodowca na remont
stada przeznacza jałówki z własnego chowu. Sprzedaje także
innym hodowcom około 15 jałówek cielnych rocznie. Nie ma
problemu ze zbyciem nadwyżki
materiału żeńskiego, ponieważ
na sztuki ze świetnym rodowodem, wysoką wydajnością matek,

pokryte niesieniem seksowanym,
pochodzące ze stada wolnego od
IBR i BVD, zawsze są chętni. Dobre wyniki w rozrodzie są zasługą pana Karola, który ukończył
kurs unasienniania i sam zajmuje
się inseminacją bydła. Początkowo przy sztukach sprawiających
problemy korzystał ze wsparcia
zaprzyjaźnionego lekarza weterynarii.

Nacisk na procenty w mleku
Przy doborze buhajów do swoich krów zwraca szczególną uwagę na indeks PF, wybierając spośród osobników najwyżej ocenionych takie, które przekazują
potomstwu bardzo dobry pokrój,
wysoką wydajność przy dobrej
suchej masie mleka oraz zdrowe
wymiona. Spodziewa się cieląt
po takich buhajach jak Tarzan

W dowód uznania
Z radością informujemy, że Wielkopolskie Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt zostało wyróżnione przez
najwyższe władze państwowe.
W nawiązaniu do obchodów 60-lecia działalności,
uznania roli i wkładu naszej Spółki w znaczący rozwój hodowli i inseminacji bydła oraz trzody chlewnej w Polsce, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył
prezesa zarządu Andrzeja Baehra Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym odznaczeniu
doceniona została również wieloletnia działalność
społeczna i charytatywna pana prezesa.

czy Baylaboy. Hodowca współpracuje z WCHiRZ w Poznaniu
stosunkowo krótko, ale już ceni
sobie tę firmę za bogatą ofertę
buhajów, bardzo dobrą płodność
nasienia i odpowiedni stosunek
jakości do ceny.
Jak każdy ambitny hodowca,
pan Karol stawia sobie nowe
cele na przyszłość. Chce pracować nad poprawą procentowej zawartości białka i tłuszczu
w pozyskiwanym mleku. Wcześniej wybierane buhaje z wysokimi przewagami produkcji mleka spowodowały obniżenie zawartości suchej masy w mleku,
co przekłada się na niższą cenę
jednego litra mleka w mleczarni.
Celem wyznaczonym przez hodowcę jest otrzymanie średnio
w laktacji 305-dniowej, 900kg
suchej masy od każdej krowy.
Partnerem w realizacji tego celu
będzie WCHiRZ, które w powiecie wysokomazowieckim ma
dynamicznie rosnącą grupę rolników korzystających z naszej
genetyki.
Hodowca brał udział w wystawie zwierząt hodowlanych
w Szepietowie, gdzie w tym roku
prezentował swoje dwie jałówki
cielne. W Kuleszach Kościelnych,
podczas dożynek gminnych,
uczestniczył w MISTRZOSTWACH
DOJENIA SZTUCZNEJ KROWY na
czas zajmując wysokie czwarte
miejsce.
Życzymy Panu Karolowi dobrej koniunktury na rynku mleka, czempionatów na wystawach zwierząt hodowlanych, realizacji wyznaczonych celów
hodowlanych.
Szymon Kruszewski
Kosierady Wielkie, WCHiRZ
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Czy to jeszcze hodowla,
czy już ogród zoologiczny?
Hodowcy bydła mlecznego mają
świadomość, że za produkcyjność,
zdrowotność, płodność, długowieczność zwierząt oraz wynikające z nich efekty ekonomiczne
gospodarstwa w znacznej mierze
odpowiadają: genetyka i warunki środowiskowe. Bydło holsztyńsko-fryzyjskie w optymalnym
środowisku gwarantuje produkcję mleka na najwyższym poziomie. Intensywna selekcja w obrębie rasy, w kierunku zwiększania wydajności białego surowca
spowodowała, że trzeba się zmagać z problemami z zacieleniem,
większą śmiertelnością cieląt, poronieniami i skróceniem długości
życia krów. Często hodowcy mają
do czynienia z krowami trudnymi w utrzymaniu i zarządzaniu.
„Masz sto krów – masz sto problemów” – jak mawiał popularny kiedyś w Polsce holenderski doradca.

Łatwo nie jest…
Nawarstwianie się trudności
powoduje, że niektórzy rolnicy zaczynają eksperymentować
z krzyżowaniem międzyrasowym. Ta znana i stosowana na
całym świecie metoda doskonalenia zwierząt, ma na celu uzyskanie potomstwa o korzystnej kombinacji genów. Dzięki tak zwanej
wybujałości mieszańców (heterozja) potomstwo ma lepsze niektóre cechy fenotypowe niż każdy
z ich rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że stosowana jest głównie
w produkcji świń i drobiu przeznaczonych do tuczu. Np. w przemyśle drobiarskim krzyżowanie
służy do wytworzenia produktu
finalnego, jakim jest brojler, który summa summarum ma szybko
urosnąć i szybko trafić do rzeźni.
Rolnicy prowadzący hodowlę bydła mlecznego muszą zdawać sobie sprawę, że następne pokolenia
przeznaczone do dalszej hodowli
(remont stada) mają żyć wiele lat
w oborze i nie zostaną szybko, jak
przykładowy kurczak, skrócone
o głowę. Niestety, brak elementarnych informacji o poszczególnych
rasach, w połączeniu z brakiem
decyzji, w jakim kierunku ma być
zmieniane stado, widać po wejściu do niejednego gospodarstwa.
Obserwujemy zwierzęta będące
efektem nieprzemyślanych decyzji
i panujących trendów: duże, małe,
garbate, włochate, pstrokate, inny-

Krzysztof Rudowicz, Daniszyn: – Wiem, że hf-y to bardzo wymagająca rasa, ale nie wyobrażam sobie hodować innej.
Nigdy nawet nie przeszło mi przez myśl, żeby spróbować przekrzyżować moje stado. Jeśli chcę zobaczyć trochę egzotyki, to wybieram się do ogrodu zoologicznego, a nie urządzam zoo w oborze

mi słowy, istny ogród zoologiczny.
Dobrze chociaż, że nie skrzydlate!

Moda czy ciekawość?
Można odnieść wrażenie, że
wpływ na podejmowane decyzje
hodowlane związane z krzyżowaniem mają pojawiające się co
rusz mody na nowe rasy. Nasienie
buhajów w kontenerach inseminacyjnych wędruje do naszego kraju
z różnych stron świata. Zjawiskiem
zupełnie naturalnym jest postępowanie niektórych firm hodowlanych, które dążąc do zwiększenia
sprzedaży kreują zapotrzebowanie rynku na nasienie „różnych
wynalazków”. Reklamują krzyżowanie międzyrasowe jako lek na
całe zło. Poniekąd zrozumiała jest
również ciekawość hodowców, ich
chęć wykorzystania potencjału nowych ras we własnym stadzie. Bazują na przekonaniu, że skoro tak
wyśmienicie sprawdziły się w np.
w Norwegii, Brazylii czy Honolulu (miasto na Hawajach), może
sprawdzą się w naszych warunkach środowiskowych…
Złudne korzyści
Jednym z często używanych argumentów zwolenników krzyżo-

wania jest stale wzrastający poziom zinbredowania światowej
populacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. W niezliczonej liczbie
artykułów, które opublikowano na
ten temat, krzyżowanie międzyrasowe, w którym wykorzystujemy
występujący u potomstwa efekt
heterozji jest przedstawiane jako
„dar z niebios”. Wspomniany „dar”
można zdefiniować jako podwyższenie wartości fenotypowej cechy lub cech potomstwa w odniesieniu do rodziców, w efekcie czego uzyskane mieszańce powinny
być zdrowsze, mocniejsze i bardziej płodne w stosunku do ras rodzicielskich. Jeśli jednak spojrzeć
na to z szerszej perspektywy, to
możemy zaobserwować, że w następnych pokoleniach dochodzi
do rozszczepienia cech, a efekt
heterozji maleje wskutek zaniku
korzystnego współdziałania genów. Innymi słowy, drugie oraz
następne pokolenia nigdy nie
dorównają pierwszemu pokoleniu mieszańców.
Hodowco otwórz oczy...
Krowy i buhaje muszą przekazywać określone cechy potomstwu, innymi słowy rolnik powi-

nien wiedzieć czego należy się
spodziewać po swoim inwentarzu,
a jest to możliwe tylko przy prowadzeniu hodowli czystorasowej.
Jeśli nie ma się ambicji i nadmiaru pieniędzy na tworzenie nowej
rasy bydła, lepiej pozostać przy
sprawdzonych metodach hodowlanych, polegających na doborze
par do rozrodu i selekcji zwierząt.
Jeśli ze względu na trudne warunki
środowiska trzeba zmienić hf na
inną rasę, to można do tego dojść
przez krzyżowanie wypierające.
Nieprzemyślane decyzje
kosztują
Nigdy nie należy zapominać, że
genetyka jest tylko jedną z części
składowych, wpływającą na opłacalność produkcji. Nie trzeba nikomu powtarzać, że uzyskany poziom hodowli krów rasy hf jest
efektem długiej i ciężkiej pracy,
często kilku pokoleń hodowców.
Bardzo szybko można go zniweczyć wprowadzając w sposób nieprzemyślany do rozrodu buhaje
innych „egzotycznych” ras.
Hodowco, zanim przekrzyżujesz… dwa razy się zastanów!
Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Pakiety – jak z nich korzystać?
Praca nowoczesnego farmera w gospodarstwie to nie tylko codzienne obowiązki związane z żywieniem, dojem, rozrodem, profilaktyką
weterynaryjną itp. ale, co wydaje się szczególnie ważne: wyznaczanie nowych kierunków związanych z modernizacją i dalszym
rozwojem własnego warsztatu pracy. Świadomość jak kosztowne
i brzemienne w skutkach mogą być wspomniane decyzje spędza
sen z powiek wielu rolnikom i ich rodzinom. Trafione lub chybione
inwestycje, chwilowa dekoniunktura często decydują o „być albo
nie być” gospodarstwa i mogą doprowadzić do zachwiania jego rentowności, a w skrajnych przypadkach zagrożenia bytu całej rodziny.
Poziom hodowli w gestii
hodowcy
Na wiele czynników decydujących o opłacalności produkcji zwierzęcej, w skali makro pojedynczy
rolnik zwykle nie ma wpływu natomiast o potencjale hodowlanym
własnego stada może dzisiaj decydować samodzielnie. Wartość zwierząt zapisana w ich genotypie, będzie procentowała w następnych
pokoleniach przynosząc wymierne korzyści.
Jak ważne jest inwestowanie
w genetykę, mającą decydujący
wpływ na potencjał stada nikogo
z naszych rolników przekonywać
nie potrzeba. Szczególnie dobrze
wiedzą to hodowcy bydła mlecznego, do których ta krótka reflek-

sja jest skierowana. Tylko precyzyjny dobór najlepiej dopasowanych
osobników używanych w kolejnych
sezonach jako rodzice następnych
pokoleń, poprzedzony dokładną
oceną wad i zalet, poparty wnikliwą analizą będzie skutecznie budował fundamenty naszego stada.
Warto w tym momencie przypomnieć, że oceny stada można dokonać samodzielnie lub zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela poznańskiej spółki
o wsparcie i fachową poradę.
Podczas częstych wizyt w wielkopolskich gospodarstwach i oceny
eksterieru samic mamy okazję obserwować znaczące różnice pomiędzy zwierzętami w obrębie jednego
stada.

Wielokrotnie wspominaliśmy
o komputerowym systemie, opracowanym specjalnie na potrzeby naszych hodowców narzędziu, które
wykorzystywane przez specjalistę,
pozwoli uniknąć błędnych decyzji na etapie kojarzeń. Dodatkowo program sprawdza jeszcze powiązania rodowodowe osobników
i wynikający z nich współczynnik
pokrewieństwa, pozwalając ograniczyć inbred.
Tym wszystkim, którzy nie mogą
w procesie podejmowania decyzji
skorzystać z pomocy naszego specjalisty pracę mogą ułatwić pakiety. Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt po raz kolejny
ofertę swoich rozpłodników zawarło w czterech pakietach: JAKOŚĆ+, WYDAJNOŚĆ+, NOGI+ oraz
WYMIĘ+.
Jaki cel hodowlany taki pakiet
W skład każdej grupy wchodzi kilkanaście reproduktorów najlepiej
realizujących wynikający z nazwy
pakietu i jego opisu cel hodowlany. Na podstawie oceny podzielmy
stado przypisując krowy do jednego
z czterech celów głównych (pakie-

tów). Następnie w ramach pakietu możemy dobrać indywidualnie
buhaje do krów. Kryteria wyboru
konkretnego reproduktora mogą być
różne, zależnie od preferencji właściciela samic: wartość indeksu PF, wartość hodowlana dla cech doskonalonych w drugiej i trzeciej kolejności,
rodowód, bezrożność, czy wreszcie
cena nasienia.
Trzeba podkreślić, że w założeniach twórców katalogu ma on
ułatwić i uprościć rozwiązywanie
trudnego zadania optymalizacji
kojarzeń przy ogromnej liczbie danych, które należy wziąć pod uwagę.
Mamy nadzieję, że dla szerokiej
grupy rodzimych farmerów, którzy
samodzielnie chcą realizować założenia hodowlane forma prezentacji buhajów w pakietach będzie
stanowiła bardzo pomocne narzędzie, ułatwiające podejmowanie
decyzji hodowlanych w ich codziennej, zootechnicznej pracy.
Życzymy Państwu satysfakcji
i sukcesów w tej trudnej pracy.
Grzegorz Pietrzak
Filia Gostyń, WCHiRZ,
Tomasz Goliński
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Kaczagórka – miejsce,
gdzie pasja łączy się z pracą...
Gospodarstwo znajdujące się
w miejscowości Kaczagórka
(gmina Pogorzela), od wielu
pokoleń zajmuje się produkcją
mleka. Przejęte po rodzicach
przez Wiesława Konarczaka
w roku 1990, kultywuje trudną
pracę w zakresie hodowli bydła
mlecznego.

doradca z gostyńskiej filii WCHiRZ
to nie pan Tomasz, tylko po prostu... Tomek.

wielkopolskie
Już nie konie a krowy…
Do niedawna w budynkach gospodarskich obok krów znajdowały się również konie, które były
wielką pasją gospodarza. W dzisiejszych czasach to nie zamiłowanie a ekonomia wyznacza kierunki
rozwoju produkcji zwierzęcej zapewniającej byt i egzystencję całej
rodzinie. Niezwykle trudno było
podjąć decyzję o sprzedaży koni
i zrealizowano ją z ogromnym żalem. Jednak dzięki temu cała energia i pasja hodowcy skupiła się na
bydle mlecznym.
Obecnie gospodarstwo pana
Wiesława obejmuje 5 ha użytków
zielonych oraz 32 ha gruntów ornych, na których wysiewa się kukurydzę i zboża. – To wszystko dla
krów – jak mówi właściciel. W oborze typu uwięziowego utrzymywanych jest 35 krów, których wydajność w roku 2016 wyniosła 10 999
kg mleka.
Partner hodowlany
Efekty hodowlane działań podejmowanych w gospodarstwie możemy obserwować już od wielu lat.

Hodowca podczas naszej wizyty
w oborze prezentuje rodowody
każdej z krów z dokładnością do
trzeciego pokolenia oraz snuje plany kolejnych kojarzeń, wskazuje
kierunki rozwoju każdej żeńskiej
rodziny. Rozwój napędza ciągła
inwestycja w genetykę z najwyższej półki. Hodowca „od samego
początku” współpracuje z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, w oparciu
o ofertę którego realizował i nadal realizuje własne założenia hodowlane.
Córki buhajów: Caporal, Carrasso, Undeutroi, Valjean stanowią dziś jądro hodowlane
w oborze pana Wiesława, a po-

chodząca z kojarzeń z poznańską elitą młodzież czeka niecierpliwie na swoją szansę. Wszyscy
czekamy na osiągnięcia produkcyjne drugiej laktacji rekordzistki
w grupie pierwiastek, która wyprodukowała 12 400 kg mleka,
przy zawartości tłuszczu 4,52%
i 3,45% białka. W październiku
tego roku spodziewane jest jej
drugie wycielenie, ojcem mającego się urodzić cielęcia jest buhaj
Tarzan.
Osiągane wyniki, zarówno w inseminacji, jak i w produkcji sprawiają, że pan Wiesław na poznańską spółkę nie pozwoli powiedzieć złego słowa. Dla niego – stale
współpracujący z gospodarstwem

budynek mieszkalny i stodołę).
Nie posiadali żadnego majątku
i zaczynali od zera. Nakładem
ciężkiej pracy całej rodziny obrabiali 15-hektarowe gospodar-

stwo. Praca zaowocowła, ponieważ już w 1965 roku kupują swój
pierwszy a jednocześnie pierwszy
w okolicy ciągnik (Ursus SAGAN).
Krok po kroku gospodarstwo jest

Marzenie... powrót do korzeni
Jednak nie tylko praca w gospodarstwie nakreśla cykl codziennych obowiązków pana Wiesława. Szacunek i zaufanie, jakimi darzą go okoliczni hodowcy
zaowocowały objęciem w roku
2001 przez Wiesława Konarczaka funkcji Prezesa Gminnego
Koła Hodowców Bydła i Producentów Mleka w pobliskiej Pogorzeli. Przez te wszystkie lata
aż do dnia dzisiejszego wzorowo
wypełnia swe obowiązki. Dąży
do ciągłego podnoszenia poziomu hodowli bydła mlecznego
w gospodarstwach należących
do okolicznych rolników, między innymi zacieśniając współpracę z Wielkopolskim Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt.
Niezbyt często można spotkać
rolnika, który z takim zaangażowaniem, sercem i pasją poświęca się nie tylko swej codziennej
pracy, lecz także działalności
społecznej.
Na koniec spotkania nasz gospodarz przyznaje, że chciałby zrealizować jeszcze jedno marzenie –
jako kochający dziadek zamierza
w przyszłości zakupić dla dorastających wnuków… kucyka.
To będzie taka wisienka na torcie
i jednocześnie... powrót do korzeni.
Tomasz Woźniak,
Grzegorz Pietrzak
Filia Gostyń, WCHiRZ

Hodowla z 55-letnią tradycją

Warmia i Mazury posiadają naturalne warunki sprzyjające hodowli bydła, produkcji mleka i wołowiny. Powiat Lidzbark Warmiński
z racji położenia na północno-wschodnim krańcu województwa bywa narażony na okresy złej
pogody. Dariusz Jóźwiak z żoną
są trzecim pokoleniem w rodzinie prowadzącej gospodarstwo
hodowlane w miejscowości
Sarnówko.
Rodzinna historia w tym miejscu ma początek mroźną zimą
roku 1962, gdy dziadek pana
Dariusza wraz z rodziną przejął
opuszczone gospodarstwo (mały

rozbudowywane i modernizowane, a w 1971 roku pojawia się
nowy ciągnik C-4011. O tym jak
trudne były wówczas warunki do
gospodarowania może świadczyć
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fakt, że elektryczność doprowadzono do gospodarstwa dopiero
w 1973 roku. W roku 1974 ojciec
pana Dariusza podejmuje trudną,
jak na tamte czasy, decyzję o budowie nowej obory uwięziowej na
42 stanowiska. Uruchomienie jej
w 1977 roku wzmacnia potencjał
produkcyjny gospodarstwa oraz
pozwala na powiększanie areału.

Ciężka praca własnych rąk
Wprowadzenie do upraw polowych kukurydzy na kiszonkę pozwala zwiększyć wydajność mleczną krów, a stosowanie inseminacji
poprawia rozród i daje postęp hodowlany. W 1997 roku gospodarstwo przejmuje obecny właściciel:
pan Dariusz z żoną. Zmieniające się
warunki ekonomiczne i gospodarcze

wymusiły w 2004 roku podjęcie decyzji o budowie nowej obory na 110
stanowisk. Stary budynek inwentarski został zmodernizowany i przystosowany do odchowu młodzieży.
Produkcja roślinna została ukierunkowana wyłącznie na potrzeby produkcji mleka. Obecnie uprawiane
70 ha, obsiewane jest tylko trawami
i kukurydzą na kiszonkę. W tej chwili gospodarstwo wyposażone jest
w najnowszy sprzęt i maszyny rolnicze, niezbędne do zapewnienia hodowanym zwierzętom najlepszych
warunków do życia i produkcji.
Warto w tej krótkiej historii gospodarstwa podkreślić, że właściciele
większość inwestycji zrealizowali ze
środków własnych, a tylko w znikomym procencie skorzystali ze środków unijnych. Nestor rodu – pan Janusz mówi, że do wszystkiego doszli
ciężką pracą własnych rak.
Stado krów to 100% hf. Krótki
„romans” z rasą simental, pan Dariusz nazywa wypadkiem przy pra-
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cy. Z WCHiRZ hodowca współpracuje od roku 2012, dobiera do swoich
krów najwyżej wycenione buhaje
(Hobbit, Tarzan, Jaguar, Lewy, Part,
Powerboss). Należy wspomnieć, że
wszyscy właściciele gospodarstwa
zawsze mieli otwarte umysły, zamiłowanie do nowości i skłonność
do niekonwencjonalnych działań.
Dlatego dziś dużą część rozmowy
poświęcamy tematyce genomowej
oceny wartości hodowlanej jałówek
i transplantacji zarodków jako metody szerzenia postępu hodowlanego.
Pan Dariusz już to robi.
Musimy zmieniać naszą ofertę i dostosowywać się do wymagających hodowców, by wspólnie
ustalać cele, których realizacja obu
stronom przyniesie korzyści. Interes jest wtedy dobry, gdy obie
strony są zadowolone. Samych dobrych interesów rodzinie Jóźwiaków, jak i sobie szczerze życzymy.
Mirosław Szczepaniak
Filia Kościelec, WCHiRZ

Wiedza hodowcy, klucz do sukcesu

Gospodarstwo Piotra Jamiołkowskiego położone jest
w malowniczej miejscowości
Michałowo-Wróble, w powiecie
ostrowskim, nieco na uboczu,
w niezwykle urokliwym otoczeniu, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody panuje spokój
i sielska atmosfera.
mazowieckie
Pan Piotr wraz z żoną Haliną i synem Rafałem prowadzi gospodarstwo rolne liczące ogółem około
40 hektarów (w tym 18 hektarów
użytków zielonych), utrzymując
stado 82 krów mlecznych. Uzyskują średnio rocznie od krowy około
9500 litrów mleka. Mleko odbiera
mleczarnia w Zambrowie, która
w pewnym momencie przyłączyła się do Spółdzielni Mleczarskiej
Mlekpol.

Powrót na wieś
Gospodarstwo jest w rękach
obecnego właściciela od roku
1987. Zdobyte przez lata doświadczenie, zgromadzona wiedza i posiadane umiejętności pana Piotra
dobrze łączą się z chęcią znajdowania nowych rozwiązań i entuzjazmem, szykowanego na następcę syna Rafała. Dzięki połączeniu
sił ojca i syna, udaje się uzyskiwać
takie wyniki w hodowli. Panowie
często ze sobą dyskutują, bo z racji różnicy pokoleń miewają inne
spojrzenie na poszczególne za-

gadnienia związane z hodowlą, ale
udaje im się znaleźć złoty środek.
Warto wspomnieć, że Rafał w latach 2010–2017 miał przyjemność
posmakować wielkomiejskiego życia. Mieszkał, studiował i pracował
w Warszawie. W Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego był
studentem kierunku budownictwo i budownictwem zajmował
się jako pracownik Polskich Kolei Państwowych. Mimo że stolica
otwierała przed nim różne możliwości, kusiła barwami i urokami
życia, tam właśnie Rafał odkrył, co
naprawdę kocha i czym chce się
zajmować w życiu. Podjął męską
decyzję, że wraca na wieś.

Realny wpływ na hodowlę
W roku 2017 ukończył kurs
inseminacyjny zorganizowany

przez oddział w Kosieradach
Wielkich, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Chciał mieć realny wpływ
na dobór rozpłodników wykorzystywanych w hodowli. Rafał
doskonale zdaje sobie sprawę, że
odpowiedni materiał genetyczny
stanowi doskonałą bazę do uzyskiwania odpowiednich wyników
produkcji. Hodowca podkreśla,
że: „doskonały potencjał genetyczny to punkt wyjścia, ale
od umiejętności, wiedzy i doświadczenia gospodarza zależy
czy ten świetny potencjał będzie należycie wykorzystany”.
Co szczególnie należy podkreślić,
obaj hodowcy zgodnie twierdzą,
że odkąd nawiązali współpracę
z WCHiRZ wzrosła skuteczność
inseminacji w gospodarstwie.

Przyczyny upatrują w doskonałej jakości oferowanego nasienia.
Chwalą także świetne wartości
hodowlane buhajów, których nasienie dostarcza spółka z Tulec.
Do ulubionych rozpłodników stosowanych w gospodarstwie należą: Sniper, Lee i Lewy. Zostały one
starannie dobrane z wykorzystaniem programu do kojarzeń MATESEL II w oparciu o ustalone
z właścicielami cele hodowlane gospodarstwa. Doskonałym
wsparciem skuteczności inseminacji jest możliwość korzystania
z pastwiska w okresie wegetacyjnym. Bydło, które ma możliwość
przebywania na powietrzu jest
w doskonałej kondycji zarówno
psychicznej, jak i fizycznej. Jest
to dla krów swoista forma rekreacji. Dzięki temu wyniki inseminacji są na imponującym
poziomie.
Chciałbym jeszcze wspomnieć
o pani Halinie, która jest dobrym
duchem tej rodziny i gospodarstwa. Niezwykle ciepła i sympatyczna osoba, która sprawuje pieczę nad mężem i synem. Już sam
fakt, że kiedy odwiedziliśmy państwa Jamiołkowskich w domu,
zostaliśmy pięknie ugoszczeni.
Niezwykły smak grzybowego
sosu pani Haliny, przygotowanego z własnoręcznie zebranych
grzybów, dlugo pozostanie w naszej pamięci.
Waldemar Szaniawski
Kosierady Wielkie, WCHiRZ
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Kto wydoi więcej, czyli Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy
w powiecie wysokomazowieckim
Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy z WCHiRZ, idealnie wpasowały się w kanon zabaw dożynkowych, ciesząc się zainteresowaniem
mieszkańców gmin, jak i lokalnych mediów. Dojenie krowy na czas,
w dwóch kategoriach okazało się strzałem w dziesiątkę.
podlaskie
Biorąc pod uwagę fakt, że pogoda
na dożynkach w tym roku nas nie
rozpieszczała, można powiedzieć,
że liczba uczestników w konkursie
była wysoka. Łącznie w naszej zabawie wzięło udział kilkaset osób.
Poziom był raczej wyrównany. Najlepszy wyniki padł jednak w Kuleszach Kościelnych. Rekordową
ilość mleka tj. 2111 ml, w czasie
30 sekund wydoił Adam Kosiński.
W żadnym innym konkursie ten rekord nie został pokonany. U kobiet
wyniki były bardziej wyrównane.
Najlepszy jednak rezultat wśród
pań uzyskała hodowczyni bydła
Karolina Gołębiewska w Mistrzostwach na dożynkach organizowanych przez burmistrza Szepietowa

Nowe Piekuty

Nagrodzeni w konkursie, gmina Sokoły

Mistrzyni Agnieszka Kossakowska
i mistrz Adam Kosiński, Kulesze
Kościelne

w Dąbrówce Kościelnej. (Tabela
z wynikami).
Cieszymy się, że tak spora część
uczestników w zorganizowanych
przez nas zawodach, to klienci
Wielkopolskiego Centrum. Dla zdecydowanej większości mieszkańców podlaskich gmin, w których
gościliśmy z naszym konkursem,
WCHiRZ kojarzy się z solidną polską firmą, a nade wszystko z dobrą
ofertą genetyki oraz fachowym doradztwem i obsługą.
W tym miejscu serdecznie chcemy podziękować władzom gmin,
dyrektorom GOK-ów za ogromną życzliwość, pomoc i wsparcie
w tym przedsięwzięciu oraz Podlaskiemu AGRO za patronat medialny.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Nagrodzeni w konkursie wraz z Wójtem Gminy Markiem Kaczyńskim,
Nowe Piekuty

Duże zaintersowanie konkursem pozytywnie nas zaskoczyło, Kulesze
Kościelne

Zdobywcy tytułu mistrza i mistrzyni dojenia sztucznej krowy
Gmina
Sokoły
Kulesze Kościelne
Nowe Piekuty
Szepietowo

Imię i Nazwisko

Wynik (ml)

Marta Tomaszewska

1226

Maciej Karpiński

1771

Agnieszka Kossakowska

1530

Adam Kosiński

2111

Karolina Gołębiewska

1535

Karol Wyszyński

1830

Karolina Gołębiewska

1599

Krzysztof Gołębiewski

1917
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Nagrodzeni w konkursie razem z Wójtem Gminy Józefem Grochowskim i Radnym Gminy Kazimierzem Gołębiewskim,
jak i Redaktorem Naczelnym Podlaskiego AGRO Szymonem Martyszem, Kulesze Kościelne

W Dąbrówce Kościelnej, nagrody zwycięzcom wręczał Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński
wraz z Burmistrzem Gminy Szepietowo Robertem Wyszyńskim

Nowe Piekuty

Dąbrówka Kościelna

Dzieci miały największą zabawę. Kulesze Kościelne

Nowe Piekuty

Dąbrówka Kościelna
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Inseminator
– zawód wymagający, ale i satysfakcjonujący
Jeziora Margonińskiego. W pracy
inseminacyjnej jest już dużo łatwiej. Nasienie konfekcjonowane
w wygodnych do użycia słomkach,
przygotowywane jest do zabiegu
w automatycznym rozmrażaczu.
Nie potrzeba myć i sterylizować
sprzętu jednorazowego. Panu Adamowi, szczególnie w zakresie dokumentacji, pomaga żona Joanna.
W międzyczasie pojawiło się kolejne pokolenie w rodzinie państwa Pachowiczów: syn pana Adama – Patryk. Jest bardzo żywym
dzieckiem, interesuje się szczególnie techniką rolniczą. Ma już własny ciągnik z przyczepą w wersji
mini. Może w przyszłości zainteresuje się odpowiedzialną pracą inseminatora. Zawód ten jesz-

W zeszłym roku Wielkopolskie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu obchodziło swoje
60-lecie. Prace nad doskonaleniem
i upowszechnianiem inseminacji
krów w Polsce na masową skalę rozpoczęły się w 1956 roku nie
tylko w podpoznańskich Naramowicach, czy podgostyńskim Kosowie. Równocześnie powstał też
Państwowy Zakład Unasienniania Zwierząt w Pile. Z pracą w tym
zakładzie wiąże się historia rodziny
Pachowiczów z Margonina, w której zawód inseminatora przechodzi
od trzech pokoleń z ojca na syna.
wielkopolskie
Od trzech pokoleń
Historię rozpoczyna Stanisław
Pachowicz, który przeprowadził
się do Margonina z Łazisk koło Wągrowca. Podkreślał, że zostanie tutaj najwyżej jeden rok – został na
całe życie. Był związany zawodowo
z rolnictwem, szczególnie z uprawą
roli. Z uwagi na dobre kontakty z lekarzem weterynarii z pobliskiego
Szamocina oraz obdarzony jego zaufaniem, wykonywał zabiegi lecznicze na zwierzętach gospodarskich
w Margoninie i okolicach. W naturalny sposób doszedł wtedy
jeszcze jeden obowiązek – unasiennianie krów. Był rok 1956,
początki były trudne. Rano podjeżdżał bryczką na stację kolejową, aby odebrać wysyłane z laboratorium w Pile, dostarczane koleją nasienie buhajów. Było ono konfekcjonowane w postaci płynnej,
z krótkim okresem przydatności
do użycia. Podczas pobytu na stacji
wysyłał do Piły w celu sterylizacji
szklane katetery. Zachował się do
dzisiaj druk listu przewozowego,
za pomocą którego nadawano tak
specyficzną przesyłkę. Do zabiegów
inseminacyjnych dojeżdżał zaprzęgiem konnym: bryczką w lecie lub
saniami w zimie. Dopiero po kilku
latach pan Stanisław zakupił nowoczesny, jak na tamte czasy, środek transportu – motocykl SHL. Po
kilku latach „dosiadał” przekazanego przez zakład unasienniania
nowszego modelu WFM. Niestety,
karierę zawodową przerwał nagle
w 1966 roku ciężki wypadek podczas dojazdu do zabiegu inseminacyjnego. Pan Stanisław musiał
odejść z pracy.
Zastąpił go pracownik Służby
Rolnej – pan Wyrwa, który nie

mógł jednak pogodzić obowiązków pracy na dwóch etatach. Z tego
powodu inseminację krów na terenie gminy rozpoczął Zbigniew Pachowicz. Pracę poprzedziło odbycie kursu inseminacyjnego w rzeźni w poznańskich Garbarach oraz
praktyka w terenie. W tym czasie
nasienie buhajów, jeszcze w stanie
płynnym, dowożone było trzy razy
w tygodniu. Trzeba było je umieścić w lodówce. Potrzebną do tego
chłodziarkę przekazano inseminatorowi z zakładu pracy, co ciekawe,
sprzęt działa do dzisiaj!

Początki inseminacji
Głównym problemem ówczesnej
inseminacji było przekonywanie
rolników do nowej metody rozrodu
bydła. Często używali oni nielicencjonowanych buhajów stadnych.
Teren był bardzo rozdrobniony,
stada krów małe. W pierwszym
roku inseminacji – od 15.III. do
31.XII.1973 roku zostało wykonanych 513 pierwszych zabiegów. Sprzęt używany do zabiegów
był wielokrotnego użytku – trzeba
było więc go dokładnie dezynfekować. Szklane pipety wracały w tym
celu do zakładu, gumowe smoczki
sterylizowało się we własnym zakresie. Również samodzielnie trzeba było produkować lód. Był on
używany do schładzania nasienia
podczas wyjazdów w teren. Dodatkowej pracy więc nie brakowało,
ale pan Zbyszek z pomocą małżonki pani Mirosławy, dawał sobie
z tym świetnie radę. Tak na motocyklu WSK przejeździł osiem zim
– osiem lat. Dopiero po tym czasie
zakupił pierwszy samochód – Pol-

ski Fiat 126p. Od tej pory wyjazdy
w teren stały się dużo łatwiejsze.
W 2015 roku pan Zbigniew
przeszedł na zasłużoną emeryturę. Z inseminacją jednak się nie
rozstał. Wykonuje zabiegi na 1/2
etatu. Zawód przeszedł na kolejnego przedstawiciela rodziny Pachowiczów – pana Adama. W 2000
roku syn pana Zbyszka ukończył
kurs inseminacyjny, który odbył
się na Golęcinie w Poznaniu. Pan
Adam łączy obowiązki inseminatora z pracą zootechnika w dużym gospodarstwie hodowlanym
należącym do Spółdzielni „Adorol‟ w Adolfowie. Po pracy znajduje jeszcze czas i siły na realizację
ambitnych pomysłów na działce
położonej nad brzegiem pięknego

cze długo będzie potrzebny, gdyż
w przeciwieństwie do techniki
doju krów, nie da się go tak łatwo
„zrobotyzować”.

Trudny zawód
Trzy pokolenia Pachowiczów to
wyjątkowy przykład tak długiej,
rodzinnej kontynuacji zawodu.
Fach to trudny, wymagający dyspozycyjności i odpowiedzialności,
ale na pewno dający satysfakcję.
Z jednej strony udział w tworzeniu
nowego pokolenia krów, z drugiej
stały kontakt z ludźmi.
Dziękując za zaangażowanie życzymy dużo zdrowia, szczęścia rodzinnego i wytrwałości w pracy.
Dzierżysław Bonowski
Filia Wągrowiec, WCHiRZ
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Hyżyk Roman
Zawory, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 85
Średnia wydajność: 9800 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 46 ha

Córki buhajów Carrasso oraz Janus cechują się dużą siłą mleczną i osiągnęły bardzo wysoką wydajność w moim stadzie. Coraz
młodsze pokolenie cechuje się bardzo dobrym wymieniem (zawieszenie) oraz pokrojem.
Cenię WCHiRZ za profesjonalną usługę i wysoki poziom oferowanego materiału genetycznego.

Adrian Jankiewicz
Gorzysław, woj. pomorskie
Liczba krów: 50
Średnia wydajność: 8000 l
Powierzchnia gospodarstwa: 140 ha

Współpracę z WCHiRZ w Poznaniu rozpoczął 2 lata temu. Był
wtedy najmłodszym uczestnikiem kursu inseminacyjnego. Z pomocą doradców hodowlanych z filii w Wągrowcu wprowadził
w gospodarstwie własny program hodowlany. Uzyskał już pierwsze wyniki tej pracy. Po buhajach SL Limes, Maximus i Cupidon
urodziły się cielęta, z którymi wiąże wielkie nadzieje na polepszenie swojego stada.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Artur Gorzkowski
Drążgów, woj. lubelskie
Liczba krów: 80
Średnia wydajność: 8500 l
Powierzchnia gospodarstwa: 100 ha

W stadzie mam kilka córek buhaja Part, którego zakupiłem
między innymi w formie seksowanej. Wyróżniają się one szlachetnym pokrojem, mocnymi nogami oraz wysoko zawieszonym wymieniem z silnym więzadłem środkowym. Polecam
innym hodowcom.
Moja współpraca z WCHiRZ trwa nieprzerwanie od kwietnia
2015 roku. Rzetelna obsługa oraz szeroka oferta katalogowa,
to główne atuty Państwa firmy.

PRZEWODNIK HODOWCY

11

HODOWCY O NAS

Mariusz Kunicki
Prochy, woj. kujawsko-pomorskie
Liczba krów: 40
Średnia wydajność: 9500 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Moja współpraca z WCHiRZ trwa już około 4 lata, przez ten czas doczekałem się wielu córek buhajów Carrasso i Caporal ET , charakteryzują się one pięknym pokrojem. Wiem, że mój sukces hodowlany
zależy od wielu czynników, między innymi od genetyki, więc nigdy
na tym nie oszczędzałem. Obecnie do inseminacji mojego stada używam buhajów: Tarzan, Baylaboy, Santana, Albero, Luigi.
Po tych kilku latach mogę śmiało powiedzieć, że współpraca
z WCHiRZ to dobry wybór.

Adam Waberski
Glinno, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 97
Średnia wydajność: 9700 l
Powierzchnia gospodarstwa: 100 ha

Od wielu lat korzystam wyłącznie z genetyki WCHiRZ. Ścisła współpraca rozpoczęła się 15 lat temu, kiedy ukończyłem kurs inseminacyjny i samodzielnie wykonuję zabiegi inseminacyjne. Jestem zadowolony ze współpracy z doradcą , który wykonuje dobory wykorzystując program Matesel II. Dzięki temu mam pewność, że nie dochodzi do kojarzeń kazirodczych. Bardzo dużym ułatwieniem jest elektroniczny system rejestracji zabiegów. Zawsze korzystam z buhajów
o najwyższym indeksie PF, w swoim stadzie posiadam córki buhajów:
Fabrycy, Carasso, Valjean oraz bardzo obiecujące jałówki po buhajach
genomowych: Supergen i Part . Obecnie do rozrodu wykorzystuję
nasienie buhajów: Geronimo, Jaguar, Albero i Tarzan.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Jerzy Jaworski
Patrzyków, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 60
Średnia wydajność: 10 000 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 60 ha

Posiadam wiele krów po buhajach z Wielkopolskiego Centrum
– najcenniejsze dla mnie są po buhajach: Hobbit, Bakou czy Hiacynt, cechuje je wysoka wydajność mleczna oraz zdrowotność.
Średnia wydajność w moim stadzie świadczy o tym, iż współpraca z WCHiRZ przynosi oczekiwany efekt hodowlany. Poprzez
odpowiednie doradztwo i dobór buhajów z oferty WCHiRZ
mam gwarancję stałego wzrostu potencjału genetycznego mojego stada.

Łukasz i Przemysław Pliszka
Kowiesy, woj. mazowieckie
Liczba krów: 120
Średnia wydajność: 9000 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 100 ha

Mam już córki po takich buhajach jak Carrasso i Caporal o pięknym pokroju i z bardzo dobrą produkcją mleka.
Najlepsza oferta, fachowe doradztwo i kompleksowa obsługa.

Bogumiła i Jacek Parzych
Parzychy, woj.podlaskie
Stado: łącznie z młodzieżą 110 szt., w tym krowy dojne 60 szt.
Średnia wydajność: 8000 l
Powierzchnia gospodarstwa: swoich 76 ha, z dzierżawami
około 130 ha

Z WCHiRZ współpracujemy od początku naszej przygody z inseminacją, około 3,5 roku. W inseminacji stosowaliśmy wiele buhajów należących do spółki. Wielkopolską firmę cenimy za fachowość, podejście
do klienta, profesjonalną obsługę i wysoki poziom genetyki oferowanych rozpłodników. Jak dotychczas najbardziej podobają nam się córki
buhajów: Decouflant, Len, Jeż.

