PRZEWODNIK
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl; www.wchirz.pl

Nr 15 (3/2018)

hodowcy

Publikacja specjalna na zlecenie WCHiRZ Tulce sp. z o.o.

O miłości, seksie i partnerstwie
Tytuł mojej wypowiedzi może sugerować, że to bynajmniej nic
o hodowli, lecz bardziej o sprawach, które powodują szybsze bicie
ludzkich serc. Nic bardziej mylnego!
Koncentruję się na problemach, które na co dzień macie Państwo w swoich gospodarstwach i w których rozwiązaniu chcielibyśmy Państwu
towarzyszyć.

Pokochajmy ekonomię
Przemierzając Polskę wzdłuż
i wszerz, oglądając obory, rozmawiając z hodowcami, zauważam
ciągle pewne zjawiska i nieprawidłowości, które mają olbrzymie przełożenie na opłacalność w produkcji mleka. Przede
wszystkim niepokoi mnie brak
wpływu wielu hodowców na
wybór nasienia do inseminacji
w swoim gospodarstwie! Bardzo
często przyjeżdża lekarz weterynarii czy inseminator prywatny i bez najmniejszych ceregieli
inseminuje nasieniem „czarno-białym”, nie pytając o kryteria
i preferencje. Nie traktuje doboru buhajów, jako działań zmierzających ku doskonaleniu stada,
a tym samym, poprawie wyników ekonomicznych w przyszłości. Bo właśnie o to chodzi! Wielokrotnie w takich przypadkach
aplikowane jest nasienie bardzo
niskiej wartości, niestety, często
za bardzo duże pieniądze. Musimy zdawać sobie sprawę, że
w Polsce jest to zjawisko masowe
wszędzie tam, gdzie osoby inseminujące zainteresowane są jedynie, by tanio kupione nasienie
sprzedać wraz z usługą możliwie
najdrożej.
Wiele razy na spotkaniach
z hodowcami zwracałem uwagę,
że tak jak zakupują ze starannością materiał siewny zbóż i kukurydzy, tak również powinni
nie oddawać absolutnie nikomu
„pałeczki” w zakupie nasienia
bydlęcego. Inaczej chwieje się
cały fundament w optymalizacji
produkcji mleka, długowiecz-

ności stada, a w konsekwencji
zysk. Ekonomię zastępuje przypadek. Wielokrotnie też informowaliśmy naszych hodowców, że
koszty rozrodu powinny mieścić
się w granicach 1–2% całkowitych kosztów produkcji mleka
i naprawdę warto inwestować
w dobrą, sprawdzoną genetykę,
kupując nasienie buhajów, o których wiemy, że pomogą nam zrealizować cele hodowlane.
Cieszy mnie fakt, że zorganizowane niedawno w Poznaniu przez Centrum Genetyczne
PFHBiPM forum, w swojej dużej
części skupiło się na tematyce
indeksu ekonomicznego. Myślę,
że będzie to ważne narzędzie
dla naszych hodowców, bardzo
mocno wspomagające coraz popularniejszy w Polsce indeks PF.
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, że konstrukcja indeksu ekonomicznego powinna nie
tylko wnikliwie obejmować bieżącą sytuację w szeroko pojętej branży hodowlano-mleczarskiej, lecz nade wszystko wybiegać kilka dobrych lat do przodu.
Widząc, jak są przeróżnie sprofilowane mleczarnie, jak w zupełnie odmienny sposób płacą
one za mleko, zdaję sobie sprawę, że próba ujednolicenia jakichkolwiek planów perspektywicznych, na których osadzony
byłby indeks ekonomiczny może
być bardzo trudna.

Nie lubimy seksu…
Uśmiechając się w tym miejscu
do Czytelników spieszę z wyjaśnieniem, że oczywiście chodzi
w tym podtytule o zdecydowanie
małe zainteresowanie wśród hodowców nasieniem seksowanym.
Chociaż Wielkopolskie Centrum
sprzedaje w Polsce największą
ilość nasienia seksowanego produkowanego przez nasze buha-

je, to jednak jako kraj mocno odbiegamy w wolumenach od tego
co dzieje, chociażby w Europie
Zachodniej. Czy wydatek rzędu
100–130 zł jest nie do przeskoczenia, wiedząc, że prawdopodobieństwo urodzenia się jałówki
sięga prawie 95%? Czy Polska,
jako trzecie co do wielkości sta-

Andrzej Baehr
– Prezes Zarządu WCHiRZ Sp. z o.o.

do w Europie, osiągające pułap
ponad 8000 kg mleka od rejestrowanej krowy, ciągle musi
przywozić tysiące sztuk materiału żeńskiego od zachodnich
sąsiadów? W wielu przypadkach
słyszałem, że od jałowic importowanych rodzi się coraz więcej
byczków… Kalkulacja związana
z użytkowaniem nasienia seksowanego i korzyściami z tego
płynącymi jest wyjątkowo prosta
i gorąco zachęcam, ażeby się nad
nią pochylić.
Sprawdzony partner
Jakże diametralnie zmieniło się
rolnictwo w Polsce w minionych
kilkunastu latach. W tym kontekście mam na uwadze również
zmiany na rynku hodowlanym

i inseminacyjnym. Wzrost oczekiwań i wymagań hodowców,
bardzo silna konkurencja z całego świata, a także niezliczone,
przeróżne słabości w polskich
realiach sprawiły, że chwila nieuwagi, czy też obniżenia jakości
pracy mogłyby spowodować nieodwracalne skutki.
Cieszę się, że dzisiaj WCHiRZ,
firma z ponad 60-letnim doświadczeniem jest nie tylko liderem i ekspertem w branży, ale
również wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Z dumą
mogę pochwalić się niezwykle
atrakcyjną i najlepszą w kraju
ofertą buhajów. Wszyscy wiedzą
o zdecydowanej dominacji naszych reproduktorów w rankingach. Bardzo mnie cieszy fakt, że
podwoiliśmy w ostatnich latach
grupę doradców hodowlanych,
którzy mają towarzyszyć hodowcom, wspomagać ich w niełatwej pracy hodowlanej na terenie całej Polski. Nie ukrywam,
że największą radość sprawiają
mi hodowcy, którzy tak wiernie
od wielu lat korzystają z naszych
usług. Z niekłamaną satysfakcją
pragnę odnotować, że z każdym
rokiem przybywa nam wielu
nowych, jak również z różnych
województw, którzy nam zaufali.
Mogę ze swojej strony obiecać,
że zrobimy wszystko, ażeby każdy z państwa był z naszej pracy
zadowolony.
Na koniec chciałbym po raz
kolejny oświadczyć, że staje się
dla mnie nudne i żenujące ciągłe dementowanie przypisywanych nam co chwila związków
z jakimś obcym kapitałem. Spółka Wielkopolskie Centrum jest
w 100% w posiadaniu kapitału
polskiego, skupiającą wokół siebie prawie 7300 udziałowców.
Domyślam się, że nasza pozycja i sukcesy na rynku niejednego konkurenta frustrują, ale
jak mówi stare, znane przysłowie – „psy szczekają, karawana
idzie dalej”.

2

PRZEWODNIK HODOWCY

Nr 3/2018

SZACH! MAT!
Mat – sytuacja w szachach, w której król jednej ze stron jest szachowany
i nie ma żadnego dozwolonego ruchu, aby się przed szachem zasłonić
lub od niego uciec. Mat kończy grę porażką gracza, którego król znalazł
się w takim położeniu i zwycięstwem strony przeciwnej. Danie mata
przeciwnikowi jest celem gry.
Drodzy Czytelnicy, bez obaw – nie chcę dziś rozważać zasad gry w szachy. Jedynie sytuacja panująca od lat w krajowych rankingach buhajów,
przypomina opisaną wyżej sytuację na szachownicy... Konkurencja się
stara coś „ugrać”, ale WCHiRZ po prostu szachuje przeciwników, uniemożliwiając im jakikolwiek ruch.
Z faktami się nie dyskutuje
Za nami kolejna wycena wartości hodowlanej buhajów. Cytując artykuł federacyjnego miesięcznika („Analiza wyników”
T. Krychowski, A. Nowosielska
Hodowla i Chów Bydła (HiChB)
nr10/2018): „buhaje pochodzące
z WCHiRZ w Poznaniu w aktualnej
ocenie charakteryzują się najwyższą wartością hodowlaną, która
wynosi średnio 120 jednostek PF
dla całej subpopulacji buhajów,
której są własnością”. Jak zaznaczają autorzy, wszystkie pozostałe trzy spółki inseminacyjne mają
słabsze osiągi. Co więcej, właścicielem buhajów z najwyższą średnią genomową wartością hodowlaną: 129 jednostek, jest także
WCHiRZ w Poznaniu.
Analizując publikowane co sezon
przez HiChB stawki 10. najlepszych buhajów na listach rankingowych z ostatnich dwóch lat widzimy, że mimo usilnych prób konkurencji, WCHiRZ po prostu mówi:

SZACH! MAT! Osiem wycen, to nie
przypadek – to już trend. Osobniki z poznańskiej Spółki wygrywają
co sezon w zestawieniach zajmując
od 50% do 70% miejsc (wykres nr
1). Jeśli chodzi o lidera rankingu według indeksu gPF, to sytuacja również i tu jest od lat niezmienna: 30
zwycięstw naszych buhajów w 33
rankingach. Taką przewagę trudno
przypisywać szczęściu. Poznańskie
rozpłodniki są na krajowym rynku
inseminacyjnym po prostu najlepsze.

Zwycięskie premiery
– w Polsce URQUELL
Prawie na całym świecie niebo
sierpniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów genomowych
rozświetlają nowe gwiazdy rankingów. W Ameryce Północnej:
w USA wygrał potomek Dynasta
– Nashville gTPI 2964, zaś w Kanadzie Westcoast Horizon gLPI
3628 (o. Fortune). W rankingach
europejskich zwyciężyli: Niemcy –
Gywer RC gRZG 165 (o.Gymnast),

Top 5 buhajów genomowych – sezon 2018.2 (źródło HI 09/2018)
KRAJ WYCENY

Indeks

Ojciec x ojciec matki

KANADA

gLPI

Westcoast Horizon

3628

Fortune x Bayonet

Claynook Discjockey

3621

Fortune x Monterey

Peak AltaDateline

3578

Hotline x Montross

Westcoast Boulevard

3571

Router x Afterburner

Progenesis Hemingway

3561

Fortune x Jedi

NIEMCY

gRZG

Gywer RC

165

Gymnast x Lobach

Garido

162

Gymnast x Penley

PG Bestday

162

Bestboss x Balisto

Sandy-Valley Braveness

161

Bandares x Balisto

Fustead Lavonte

161

Superhero x Rubicon

FRANCJA

gISU

Notify

222

Jedi x Powerball

Nougaro

221

Lover x Iznogoud

Newstar

219

Louxor x Capital Gain

Louxor

218

Iznogoud x Benito

Nantais

218

Chasy x Ponder

HOLANDIA

gNVI

Delta Treasure

382

Finder x G-Force

Delta Castor

374

Barcley x Atlantic

Weelder Empire

372

Bravo x G-Force

Dela Reloader

367

Finder x G-Force

Manders Dazzel

364

Finder x Bube

USA

gTPI

Mr Dynasty Nashville

2964

Hurtgenlea Richard Charl

2952

Charley x Yoder

Peak AltaLawson

2929

AltaRobson x Delta

Mr Frazzled Aristocrat

2920

Frazzled x Monterey

Denovo 7947 Glitz

2917

Jedi x Rubicon

Dynasty x Nominee

Francja – Notify gISU 222 (o.Jedi),
Holandia – Delta Treasure gNVI
382 (o. Finder).
W Polsce, pozycję lidera krajowego w publikowanym na stronach Instytutu Zootechniki (IZ) rankingu
zdobył URQUELL (gPF 153) syn
Gymnasta, półbrat buhaja Gywer
RC (gRZG 165). Mocne strony tego
dziesięciomiesięcznego rozpłodnika to z pewnością odległy rodowód (o.m. Citizen, o.m.m. Tribune), rewelacyjny indeks produkcyjny +169,2kg oraz imponująca
zawartość suchej masy: 72,6 kg
i 0,30 tłuszczu, 48,3 kg i 0,13
białka. Ponadto ten młody osobnik zapewni swoim córkom dobrze
zbudowane i zdrowe wymię (Podindeks wymienia 136, WH dla
kom. som. 118).
Czy hodowcy mogą już kupić nasienie tego buhaja? Niestety, jego młody wiek sprawia,
że oferowany będzie hodowcom
dopiero po wycenie grudniowej.
Jednak, wszyscy zainteresowani, na kanale YouTube WCHiRZ,
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już dziś mogą oglądać nowego
lidera wyceny w ruchu!

Sezon oceny

Topowe buhaje
● Koden gPF 152 – lider oferty
WCHiRZ charakteryzuje się unikalnym rodowodem Kal x Lexington x Snow�lake, który niewątpliwe jest atutem tego buhaja.
Jest on także jednym z najwyżej
wycenionych osobników w naszym kraju – ojcem buhajów, który z pewnością zapewni córkom
wysoką produkcję białego surowca (+1228 kg mleka, Podindeks
produkcyjny 136) oraz poprawę
cech funkcjonalnych (Podindeks
płodności 119, WH dla długowieczności 124).
● Moon gPF 150 – (Baltikum x
Galaxy x Gold Chip) lider rankingu w sezonie 2018.1, po raz
trzeci oferowany przez WCHiRZ
to buhaj, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
hodowców a to za sprawą wysokich wartości hodowlanych dla
produkcji mleka (+1024 kg mleka, +62,2 kg, 0,24% tłuszczu,
+41,9 kg, 0,10% białka) oraz
ponadprzeciętnym pokrojem córek (Podindeks rama ciała 121,
Podindeks wymienia 128, Charakter mleczny 118).
● Lucky gPF 149 – (Sillian x Supershot x Fanatic) wysoko oceniony w tym sezonie osobnik to

PROCENT BUHAJÓW WG WŁAŚCICIELA
NA LIŚCIE 10 NAJLEPSZYCH BUHAJÓW W SEZONACH

Procent buhajów
nowość oferty WCHiRZ, zajmuje trzecie miejsce pod względem
wydajności mlecznej wśród oferowanych reproduktorów (+1377
kg mleka, indeks produkcyjny

+156,7). Dodatkowo jego córki
będą produkować mleko z kazeiną typu BB, która jest szczególnie ważna przy produkcji serów.
Do innych atutów buhaja należą:
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Podindeks Płodność 110, Podindeks Pokroju 128.
● Unicat gPF 149 – (Gymnast x
Commander x Bookem) półbrat
lidera wyceny Urquell, nowość
oferty, jego indeks selekcyjny zagwarantował mu pewną i wysoką
notę w rankingu Top 10 najwyżej
wycenionych buhajów krajowych.
Poprawa nóg i racic (Podindeks
nóg i racic 117), wysoka wartość
hodowlana dla długowieczności
(WH dla dług. 129), to mocne
strony tego reproduktora. Już dziś
można go oglądać na naszym kanale YouTube.
Oferta WCHiRZ w tym sezonie,
zdecydowanie mówi SZACH! MAT!
krajowej konkurencji. Ponad połowa
rozpłodników w naszym katalogu
ma indeks powyżej 140 gPF. Dodatkowo prawie 10 z nich (wszystkie wyżej wymienione) – będą proponowane do kojarzeń z wybitnymi krowami – jako ojcowie buhajów. Jest to sukces, że posiadamy tak
duże grono wybitnych reproduktorów, które spełniają wysokie kryteria selekcyjne. Warto nadmienić, że
tak znakomite wyniki naszej �irmy,
to także owoc współpracy z polskimi hodowcami (często właścicielami naszej �irmy), którym w tym
miejscu chciałabym serdecznie
podziękować.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Pan Kazimierz rozkręca hodowlę

lubelskie
Anna i Kazimierz Wierzchowscy prowadzą rodzinne gospodarstwo specjalizujące się w hodowli
bydła mlecznego, w miejscowości
Wierzchowiny, w gminie Ulan Majorat, w powiecie radzyńskim. Mają
czworo dzieci: szesnastoletnią Julię,
czternastoletnich: Szymona i Kacpra
oraz rocznego Stanisława. Młodych
gospodarzy w codziennych obowiązkach, wspierają rodzice pana
Kazimierza: Jan i Jadwiga. Rolnicy utrzymują 40 krów mlecznych
i łącznie z dzierżawami, korzystają
z 40 ha ziemi. W tym roku na 16 ha
uprawiana była kukurydza, 17 ha
zajmują użytki zielone, a pozostały
areał obsiany został zbożami.
Pan Kazimierz przejął gospodarstwo po rodzicach w 2005 roku.
Wybudowaną w latach 70. oborę
uwięziową na 36 stanowisk, przebudował na wolnostanowiskową na
45 krów. Powstał budynek o wymiarach 24 x 38 metrów, z centralnie
umieszczonym stołem paszowym
o szerokości 4 m. Po jednej jego stro-

nie, w boksach legowiskowych wyłożonych matami, przebywają krowy dojne. Po drugiej, wyznaczonych
jest 9 boksów na głębokiej ściółce
dla jałówek. W części przeznaczonej dla krów znajduje się dojarnia
wyposażona w halę udojową typu
rybia ość 2 x 5 stanowisk. Mleko tra�ia do schładzalnika o pojemności
3200 litrów.
Krowy żywione są TMR-em zadawanym z wozu paszowego �irmy
METALTECH o pojemności 10m³.
W skład dawki wchodzą: sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, młóto

browarniane, śruty: sojowa i rzepakowa oraz mieszanka zbożowa własnej produkcji. Od ponad 2 lat mleko
jest dostarczane do Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, która od 1 sierpnia
2017 roku skupuje wyłącznie mleko pochodzące od krów żywionych
paszami bez GMO. Hodowca dostarczający rocznie ponad 300 tys. litrów
jest zadowolony z konkurencyjnych
warunków cenowych, jak i polityki
wewnętrznej spółdzielni.
Właściciele gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka
zwracają uwagę na hodowlę bydła
i osiągany postęp hodowlany. Na
przestrzeni kilku lat nastąpił znaczący wzrost średniej wydajności
mlecznej krów z 7419 l do 8777 l
(4,17% tł, 3,5% białka) przy jednoczesnym wzroście liczby krów
z 27 do 41. Celem gospodarzy jest
pozyskiwanie dużej ilości surowca
o dobrych parametrach suchej masy.
Gospodarz, około 10 lat temu,
ukończył kurs inseminacji i od tego
momentu sam wykonuje wszystkie
zabiegi. Za zaletę samodzielnej inseminacji uważa przede wszystkim

krycie w czasie najdogodniejszym,
co ma wpływ na skuteczność.
Współpracę z WCHiRZ, pan Kazimierz rozpoczął w lipcu 2015 roku
i od tego czasu niezmiennie korzysta
z oferty naszej �irmy. Przy doborze
buhajów uwzględnia takie cechy
jak wydajność, zdrowie nóg i racic
oraz zawieszenie wymienia. Ważne
jest również to, aby nie były spokrewnione z krowami gospodarza. Hodowca wybiera nasienie najlepszych
dostępnych rozpłodników holsztyńsko-fryzyjskich. W 2015 r. skojarzył
swoje krowy z reproduktorami ocenionymi tradycyjnie: CARRASSO,
CAPORAL i CUPIDON. W kolejnych
latach wybierał z wielkopolskiej oferty najwyżej wycenione buhaje genomowe takie jak: PART, POWERBOSS
czy ASTONISHING. Aktualnie stosowane jest nasienie naszych buhajów
MITCH, BAYLABOY i MOGTY. Dziękujemy panu Kazimierzowi za zaufanie
i współpracę oraz życzymy dalszej
pomyślności i sukcesów w hodowli
bydła oraz produkcji mleka.
Katarzyna Nowacka
Kosierady Wielkie, WCHiRZ
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Młode pokolenie rolników
a media społecznościowe
Paweł Snela – tak nazywa się
kanał na YouTube 26-letniego
hodowcy z Baszkowa. Młody rolnik udowadnia, że w dobrze zarządzanym gospodarstwie znajdzie
się czas na realizację nawet najbardziej wyszukanego hobby.
wielkopolskie
Wizytówka gospodarstwa
Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez Marię i Ryszarda
Snelów wraz z synami: Pawłem
oraz Sławomirem i jego żoną Marią, od lat znane jest w Wielkopolsce. Współpracujący z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt rolnicy postawili kilka
lat temu na rozwój a dziś ich dorobek został włączony do sieci
gospodarstw demonstracyjnych
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nowa imponująca obora wolnostanowiskowa,
po blisko 2 latach budowy, została otwarta w 2015 roku. Budynek
w planach ma pomieścić prawie

Paweł Snela, Baszków

300 szt. bydła. Dziś, za pomocą 4
robotów udojowych �irmy Lely, dojonych jest 200 krów. W nowoczesnej oborze usuwaniem odchodów
i podgarnianiem paszy na stole paszowym zajmują się również roboty. Mleko gromadzone jest w schładzalniku o pojemności 16 tys. li-

trów. Łącznie w gospodarstwie
wykorzystywanych jest około 60
nowoczesnych maszyn.
Dzięki znakomitemu zarządzaniu żyjące w nowej oborze krowy od lat wykazują bardzo wysoką produkcję mleka.
W minionym roku średnia wydajność mleka od krowy wyniosła 12 013 kg, co dało gospodarstwu 3. miejsce w Regionie Oceny Poznań i 8. pozycję w Polsce
w kategorii 150–300 sztuk.
Ponadprzeciętne osiągnięcia rodziny Snelów, zostały docenione
w takich konkursach jak: „Rolnik –
Farmer Roku”, „Wielkopolski Rolnik
Roku”, Mistrz AGROLIGI woj. wielkopolskie, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
To co szczególnie wyróżnia opisywane gospodarstwo to fakt, że
nazwisko Snela znane jest również w Internecie a to za sprawą
młodszego syna Państwa Snelów –
Pawła, który w wieku 17 lat odkrył
swoje zamiłowanie do �ilmowania.

Gospodarstwo w roli głównej
Początkowo młody youtuber przy
użyciu bardzo prostego sprzętu tj.
telefonu komórkowego oraz aparatu cyfrowego montował i zamieszczał w sieci amatorskie �ilmy, które
pokazywały maszyny podczas sezonowych prac polowych.
Pierwszy �ilm: „Kukurydza”
pojawił się na YouTube aż
9 lat temu. Zyskał on w miesiącu
3 tys. wyświetleń a po roku ponad
10 razy więcej – 31 tys. wyświetleń. Jak zaznacza hodowca: – To
i tak wydaje mi się dużo jak na tamte czasy, gdzie �ilmów rolniczych nie
kręciło jeszcze dużo osób.

Pan Paweł był pierwszym w Polsce hodowcą, który postanowił zainteresować widzów YouTube tym
wszystkim co jest związane z gospodarstwem. Nadal pozostaje jednym z nielicznych, którzy to robią
systematycznie. Łącznie na pro�ilu pojawiły się 32 �ilmy, a kanał
ma 31,5 tys. subskrypcji. Suma
wyświetleń wszystkich �ilmów
wynosi ponad 11 mln.
A co na nich oglądają rolnicy?
Filmy na dobrą sprawę pokazują
życie w gospodarstwie od wiosny
do zimy, różne etapy prac na polu.
W roli głównej występują: nowoczesna obora oraz maszyny rolnicze. Jak stwierdza pan Paweł: „Używamy maszyn najlepszych na rynku
(Pottinger, John DEER), ale nie promujemy żadnej z nich…”
Ostatnie lata przyniosły duże
zmiany. W pełni zautomatyzowana obora nie wymaga nieustannej obecności i dlatego jak mówi
nasz rozmówca: – Kiedy jedziemy
w pole, mama spokojnie jest w stanie
sama obejść i skontrolować czy jest
wszystko dobrze, co w przypadku
starej obory było niemożliwe. Nowe
obiekty pozwalają nam lepiej organizować czas pracy jak i minimalizują pracę �izyczną przy zwierzętach.
Nowa, doskonale funkcjonująca wolnostanowiskowa inwestycja stała się motorem dla młodego
hodowcy, by kręcić jeszcze więcej
�ilmów i udostępniać je w sieci. Tą
drogą chciał pokazać, że polskie
gospodarstwa mogą z łatwością
dorównać tym światowym a nawet być od nich lepsze.
Również warsztat �ilmowy naszego hodowcy przeszedł ewolucję. Obecnie do realizacji swoich
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których dzieci w kółko oglądają te �ilmy. Nie raz już się zdarzyło, że rodzice robili niespodziankę
swoim dzieciom przywożąc je do
nas, aby mogły zobaczyć nasze gospodarstwo na żywo. To również,
w jakimś stopniu mobilizuje mnie
do kontynuowania prowadzenia
kanału.

Od prawej: Marta Czekalska WCHiRZ i Paweł Snela hodowca

projektów używa najwyższej klasy sprzętu: kamery amerykańskiej
�irmy Gimbal GoPro 6 i drona �irmy DJI.
Na pytanie, który �ilm pochłania
najwięcej pracy odpowiada zdecydowanie: – Podsumowanie roku.
Jednym z moich najważniejszych �ilmów, na który jak wiem, czeka bardzo dużo ludzi, jest podsumowanie sezonu, które tradycyjnie jak co
roku wstawiam w Wigilię. Ostatni
�ilm, który udostępniłem w Wigilię
2017 roku miał w ciągu tygodnia ponad 100 tys. wyświetleń i mnóstwo
komentarzy.

„To jest prawdziwa PETARDA”
taki komentarz wśród tysiąca innych można odnaleźć na kanale
Pawła Sneli. Młody pracowity hodowca może być wzorem do naśladowania dla wielu rolników
młodego pokolenia. W sposób
mądry i umiejętny, potra�i promować rodzinne gospodarstwo,
które niewątpliwe w bardzo pozytywnym świetle pokazuje, jak
zmieniły się w naszym kraju rolnictwo i hodowla. Jak sam mówi,
�ilmy inspirują najmłodszych. –
Dostaję od nich wiele miłych wiadomości. Często piszą też rodzice,

Buhaje ON-LINE
Zapytaliśmy pana Pawła czy Internet jest miejscem, gdzie rolnicy szukają ofert rolniczych, porad
i korzystają z doświadczeń innych młodych rolników – stwierdza, że bez wątpienia tak. Sam
obecny jest na dwóch portalach
społecznościowych: Facebook
i YouTube. Na obu jest bardzo
popularny.
Nowe pokolenie rolników coraz
częściej wykorzystuje media społecznościowe. Dla nich prasa drukowana, czy nawet telewizja odchodzą do lamusa, wszystko bowiem, od ręki jest dostępne w Internecie. Wielkopolskie Centrum
stawia na rozwój nowych kanałów
komunikacji społecznej. Pokłada
nadzieję w młodym pokoleniu
hodowców, które zdecydowanie

5
bardziej świadomie podejmuje
decyzje hodowlane wykorzystując wszystkie dostępne, nowoczesne narzędzia. Wielokrotnie podczas pokazów buhajów w ramach
drzwi otwartych przekonaliśmy
się, że na wybór buhaja do krycia wpływ ma wiele czynników
od jego budowy czy lokomocji
przez cenę nasienia i realizowany
cel hodowlany, po umaszczenie
i ogólne wrażenie, jakie sprawia
reproduktor.
Właśnie podczas takich wizyt hodowców organizowanych w siedzibie Spółki obserwowaliśmy żywe
reakcje widzów na prezentacje
buhajów, mające często decydujący wpływ na decyzje zakupowe.
W związku z tym prezentujemy
nasze buhaje nie tylko w katalogach ale i na krótkich �ilmikach online. Można je znaleźć na kanale
YouTube: WCHiRZ. Cieszymy się,
że rośnie liczba wyświetleń oraz
subskrypcji. Wierzymy, że jest
to kolejne narzędzie, które ułatwi naszym obecnym i przyszłym
klientom wybór ojca następnego
pokolenia.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Buhaj do krycia w oborze z robotem
Nowoczesny sposób przeprowadzania doju krów za pomocą automatycznego urządzenia zwanego
potocznie „robotem udojowym‟,
zyskuje coraz większą popularność. Idą za tym wyspecjalizowane oczekiwania, co do wartości
hodowlanych buhajów dla wybranych cech pokrojowych takich jak:
● długość strzyków,
● ustawienie strzyków przednich i tylnych,
● podindeks wymienia,
● podindeks nóg i racic.
Wybór buhajów o odpowiednim poziomie wartości hodowlanych dla tych cech daje największe
szanse na poprawę stada w tych
obszarach, które mają decydujący wpływ na przydatność krów –
córek do doju z wykorzystaniem
robota. Bardzo ważna jest także
wartość hodowlana dla zawartości
komórek somatycznych w mleku.
Należy brać pod uwagę odziedziczalność poszczególnych cech, tak,
aby maksymalnie szybko osiągnąć
oczekiwany wzrost lub przeciwnie – uchronić stado przed niekorzystnymi trendami genetycznymi.
Odziedziczalność cechy długości
strzyków wynosi 36%, a ustawienia strzyków tylnych 29%. Są to
więc cechy dosyć dobrze odziedzi-

GH UBRUS o. Milord gPF 139

czalne – dlatego należy zwrócić na
nie dużą uwagę.
W ofercie nasienia buhajów
2018.3, przygotowanej przez
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
znajduje się aż 14 buhajów spełniających minimalne kryteria użycia do inseminacji w oborach dojących krowy w robotach. Oprócz
znanej już wcześniej czołówki buhajów – MANO, MEGABIT,
RAPTOR i MYWAY, znajdują się
trzy nowości: GH UBRUS, UPOJNY
I SUPERGEN.
Pierwszy z wymienionych – buhaj
GH UBRUS, wyhodowany w czoło-

wym polskim stadzie zarodowym
OHZ Garzyn, posiada bardzo dobre wartości hodowlane w zakresie
cech produkcyjnych. Dla produkcji
mleka wynosi ona +1277 kg, białko
i tłuszcz równo po +41 kg.
Córki tego buhaja powinny odznaczać się bardzo dobrą zdrowotnością wymienia – WH 119 i rewelacyjną długowiecznością – WH
121. Buhaj ten dzięki unikalnemu
rodowowi nie powinien podnosić
poziomu zinbredowania w stadzie.
Kolejna nowość – buhaj UPOJNY
pochodzi ze stada GRH Żydowo.
Posiada również bardzo dobre
WH dla: produkcji mleka +1298 kg

i produkcji tłuszczu + 45,8 kg. Córki powinny odznaczać się bardzo
dobrze zbudowanymi wymionami – o wysokim zawieszeniu, położeniu i więzadle. Również użycie
tego buhaja nie powinno podnosić
średniego inbredu w stadzie, chociaż zawsze wskazane jest użycie
profesjonalnego programu do doboru buhajów MATESEL.
Kolejny rozpłodnik – SUPERGEN,
był już używany wcześniej, pierwsze zabiegi były wykonywane jesienią 2014 roku – posiadał wtedy tylko ocenę genomową. Można
go nazwać buhajem kompaktowym. Obecna wycena została poszerzona o informację o 168 córkach, produkujących w 94 stadach.
Buhaj ten wnosi umiarkowany postęp genetyczny do stada, ale posiada dobre WH dla cech dobrze
odziedziczalnych: procentu tłuszczu i białka. Cechą na rekordowo
wysokim poziomie jest długowieczność córek: WH 148. Należy jednak mocno podkreślić, że
użycie tego buhaja powinno poprzedzić dokonanie doboru, gdyż
tylko w ten sposób można ograniczyć ryzyko wysokiego inbredu
potomka.
Dzierżysław Bonowski
Wągrowiec, WCHiRZ

PRZEWODNIK HODOWCY

6

Nr 3/2018

Embriotransfer – najszybsza droga do sukcesu
Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem
priorytetowym dla większości
gospodarstw mlecznych zarówno
w kraju, jak i za granicą. Dla osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji
producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa
ocena wartości hodowlanej. Wykorzystywanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpie-

Zarodek bydlęcy – stadium moruli
– 5 dzień po inseminacji

sza postęp genetyczny w stadzie
i obniża koszty produkcji. Dzięki
genotypowaniu wartość hodowlana zwierzęcia jest znana od urodzenia, co pozwala na wczesny wybór jałówek, które zostaną w hodowli i które reprezentują wybrany cel hodowlany przez hodowcę
dla jego stada. Tyczy się to każdej
cechy, a zwłaszcza cech funkcjonalnych, gdzie wartości hodowlane na podstawie genotypu są dużo
bardziej precyzyjne, niż te na podstawie wyników własnych. Mając
świadomość, że wartość hodowlana młodej jałówki jest naprawdę

wysoka dla cech, które hodowca
wybrał jako cel hodowlany swojego stada, warto wykorzystać taką
samicę jako dawczynię zarodków,
a te przeniesione do biorczyń znacząco pozwolą powiększyć potencjał hodowlany gospodarstwa.

Przyszłość hodowli
Transfer zarodków (ET) znalazł
zastosowanie w nowoczesnej hodowli bydła mlecznego ze względu
na możliwość uzyskania w krótkim
czasie wielu osobników posiadających wyselekcjonowane cechy,
pochodzące od dobrych i cennych
genetycznie matek oraz wybitnych
buhajów. Obok inseminacji jest biotechniką rozrodu znacznie przyspieszającą postęp hodowlany. Metoda ta rozszerza możliwości wynikające z inseminacji, a w związku
z zastosowaniem zaawansowanej
techniki, wymaga zaangażowania
bardziej wykwalifikowanego personelu i odpowiedniego przygotowania zwierząt. Embriotransfer
nie jest bardzo popularną formą
rozrodu bydła w naszym kraju,
jednakże zainteresowanie tą metodą systematycznie rośnie, szczególnie w przypadku zwierząt o wysokiej wartości hodowlanej. Należy zaznaczyć, iż w porównaniu do
inseminacji jest to metoda o wiele
bardziej kosztowna. Efektywność
przenoszenia zarodków uwarunkowana jest wieloma czynnikami,
jednym z ważniejszych, o ile nie
najważniejszym, mającym wpływ
na opłacalność tej metody, jest
liczba pozyskiwanych zarodków.
Do transferu zarodków używa się
dwóch grup samic określanych
mianem dawczyń oraz biorczyń.
Sztuki o najwyższej wartości hodowlanej (dawczynie), wybierane

Liczba przeniesionych zarodków w Polsce
w latach 2015–2017
źródło: prof. J.M. Jaśkowski, 2018

Wykorzystanie zarodków przez krajowe
spółki inseminacyjne w 2017 roku
MCHiRZ

SHiUZ

WCHiRZ

MCB

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA…
●● Liderzy wykonywania zabiegów ET oraz produkcji zarodków
w Europie – Francja i Holandia
●● Najwięksi eksporterzy zarodków – USA i Kanada
●● Liczba przenoszonych zarodków na świecie – 600 tys./rok
(in vivo) i 400 tys./rok (in vitro)
●● Liczba przenoszonych zarodków w Europie – ok. 130 tys./rok
do ET skojarzone wyłącznie z topowymi buhajami dają szansę na
jeszcze wyższe wartości hodowlane potomstwa. W celu zwiększenia
skuteczności procedury, zaleca się,
aby zabieg ET wykonywać na jałówkach. Jednorazowo, doświadczony zespół ET od wybitnej sztuki
– córki bardzo dobrej krowy, przy
jednym wypłukiwaniu jest w stanie
uzyskać kilkanaście dobrych jakościowo zarodków. Następnie embriony przenoszone są do biorczyń,
pełniących funkcję swego rodzaju
inkubatorów, których zadaniem
jest wydanie na świat potomstwa.
Podjęcie ryzyka
Decyzja o wykorzystaniu technologii, jaką jest ET w oborze, powiązanej z genetycznym doskonaleniem cech bydła, powinna być
świadomym działaniem każdego
hodowcy. Efektem tej pracy będzie
znaczne przyśpieszenie postępu hodowlanego – posługując się
prostym językiem – uzyskanie pokolenia potomstwa znacznie lepszego od pokolenia rodzicielskiego pod względem cechy lub grupy
cech, którą zdecydowano doskonalić w stadzie. Gospodarz, podejmując ryzyko i inwestując swoje
środki finansowe (procedura nie
należy do najtańszych, a skuteczność powodzenia procedury ET

wynosi 50–70%) zyskuje bardzo
wartościową jałówkę lub buhajka
(jeśli szczególnie zależy nam na
jałówce, to warto skorzystać z nasienia seksowanego), ponadto jeśli
od dawczyni została wypłukana,
a następnie przetransferowana do
biorczyń większa liczba zarodków,
wówczas hodowca jest „do przodu” o kilka–kilkanaście cieląt po
superrodzicach.

W pogoni za ideałem
Zwierzęta, które urodziły się
w wyniku zabiegu ET powinny
być zgenotypowane w celu potwierdzenia ich wartości genetycznej, a następnie w najbardziej
racjonalny sposób wykorzystane
na poziomie stada np. jako kolejne
pokolenie dawczyń zarodków. Embriotransfer daje możliwość wykonania ostrzejszej selekcji wśród
samic, a tym samym, racjonalnego
i optymalnego doboru par do kojarzeń. Stado z wyższym potencjałem genetycznym, przy odpowiednim użytkowaniu, daje szanse na
większą konkurencyjność w warunkach braku stabilności na rynku mleka i ekonomicznego kryzysu
– w czasach chwiejnej koniunktury mleczarskiej warto mieć to na
uwadze...
Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ
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No to nas WYDOILI!!!

Podsumowanie II edycji Konkursu Dojenia Sztucznej Krowy z WCHiRZ
Skąd pomysł na konkurs?
Wielokrotnie nasza �irma, zabierała
na różne targi czy dożynki sztuczną
krowę do dojenia, głównie z myślą
o najmłodszych pociechach naszych
hodowców. Dzieci miały zawsze
ogromną frajdę, gdy mogły same,
bez obaw udoić choćby trochę mleka.
Jednak, szybko się okazało, że z nutką nieśmiałości i dorośli chcieli sobie
przypomnieć jak to „się robiło”. Wówczas pojawił się pomysł, by przeprowadzić zawody w dojeniu na czas dla
dorosłych w dwóch kategoriach.
Zeszłoroczny sukces oraz duże
zainteresowanie mieszkańców
gmin sprawiły, że w tym roku zorganizowaliśmy po raz kolejny „Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy z WCHiRZ”. Rywalizowało barPRZEBIEG KONKURSU
Każdy uczestnik ma za zadanie wydojenie jak największej
ilości mleka w czasie 30 sekund.
● Wygrywa osoba, która uzyska najlepszy wynik.
● Mistrzostwa odbywają się
w dwóch kategoriach osobno dla kobiet i dla mężczyzn.

dzo duże grono mieszkańców gmin.
W tym roku to blisko 350 uczestników (w tym 60 nagrodzonych).
Z pewnością czytelnicy Tygodnika
Poradnika Rolniczego kojarzą konkurs WCHiRZ za sprawą wielu relacji w tygodniku, który objął to wydarzenie patronatem medialnym.
Pobito rekordy…
Tegoroczne dożynki odbywały się
w skrajnie różnych warunkach pogodowych od dotkliwego upału po
mokra i wilgotną iście jesienna aurę.

Święto Mleka – Mlekovity, Wysokie Mazowieckie

Dożynki w Czerwinie

Lista zwycięzców, w kategorii mężczyzn i kobiet
w poszczególnych gminach
Gminy/województwo

Imię i Nazwisko

Wysokie Mazowieckie
Święto Mleka – Mlekovita (woj. podlaskie)

Aneta Kaczyńska

1786

Daniel Samulski

2346

Paulina Budniak

2047

Tomasz Jankowski

2159

Sokoły (woj. podlaskie)
Klukowo (woj. podlaskie)
Kulesze Kościelne (woj. podlaskie)
Czerwin (woj. mazowieckie)
Troszyn (woj. mazowieckie)

wynik (ml)

Karolina Grzeszczuk

1678

Michał Karolewski

1906

Anna Kalinowska

1743

Dariusz Godlewski

2080

Anna Czarnecka

1530

Adam Lipski

2171

Mariusz Kryspin

2339

Grażyna Prosińska

1586

Dożynki w gminie Troszyn

Dożynki w Kuleszach Kościelnych

Jedno było jednak niezmienne,
znakomite humory i dobra zabawa.
Gen rywalizacji spowodował, że tegoroczni uczestnicy pobili zeszłoroczne rekordy. W Mistrzostwach
2017 najlepszy, (podczas rozegranych wszystkich 4. Konkursów),
w kategorii mężczyzn okazał się
Adam Kosiński, który w Kuleszach
Kościelnych wydoił, aż 2111 ml mleka. Jego rezultat został w tym roku
pobity przez Daniela Samulskiego, hodowcę 320 krów z miejscowości Wojny Szuby Włościańskie.
W regulaminowym czasie nasz rekordzista wydoił blisko 2,5 l mleka (2345 ml)!! Rekord w kategorii
kobiet z 2017 roku Karoliny Gołębiewskiej pobiła zaś w tegorocznych
Mistrzostwach Paulina Budniak
z Waniewa podczas festynu Natura 2018 uzyskała wynik 2047 ml.
Cieszymy się, że zdecydowanie
większa część uczestników zorganizowanych przez nas zawodów, to
hodowcy korzystający z oferty Wielkopolskiego Centrum. Pracujemy
i bawimy się razem!
Oczywiście tak wspaniała zabawa
nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność lokalnych władz oraz dyrektorów Gminnych Ośrodków Kultury. Za ogromną życzliwość, pomoc
i wsparcie w tym przedsięwzięciu
serdecznie dziękujemy.
Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Waniewo Festyn Natura 2018
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Hodowla ze stutysięcznicami i rysem historycznym w tle
lubelskie
Zakład Rolno-Handlowy Cieleśnica Spółka z o.o. położony jest
w miejscowości Cieleśnica w województwie lubelskim, powiecie
bialskim, blisko granicy z Białorusią. Gospodarstwo ma długoletnią
historię. Przed wojną właścicielem
istniejącego tu majątku ziemskiego był baron Stanisław Różyczka
de Rosenwerth. Po wojnie utworzono państwowe gospodarstwo
rolne. Ostatnim dyrektorem PGR
był Zbigniew Cisoń, który na początku lat 90., w okresie przemian
gospodarczych, przekształcił PGR
w spółkę z o.o. Wieloletni dyrektor
zmarł 5 lat temu, a stery gospodarstwa przejęła po nim córka Karolina Cisoń.
Gospodarstwo specjalizuje się
głównie w produkcji roślinnej. Dodatkowo prowadzona jest produkcja mleka, a także na niewielką skalę hodowla karpia. Wcześniej działała tu jeszcze winiarnia, która została zamknięta w latach 90. oraz
gorzelnia – zamknięta 8 lat temu.
Stado bydła liczy 230 szt. w tym
110 krów mlecznych i 120 jałówek
rasy hf. W okresie PGR i na początku działalności spółki utrzymywano tu krowy rasy nizinnej czarno-białej. Dopiero w 1995 roku zaimportowano 25 jałowic hodowlanych z Niemiec, a następnie w 1997
roku 45 jałowic z Holandii.
Stado jest objęte kontrolą użytkowości mlecznej, a średnia wydajność to: 10 332 kg mleka, 3,83%
tłuszczu i 3,32% białka od krowy
za laktację w 2017 roku. W tym
miejscu należy dodać, iż dotychczas
w stadzie ZRH Cieleśnica wyhodowano 3 krowy, których życiowa
produkcja mleka przekroczyła
100 tys. kg mleka. Są to:
● Prinses – 130 516 kg mleka,
4,40% tłuszczu i 3,18 %białka,
● Bloma 8 – 101 266 kg mleka,
3,59% tłuszczu i 3,59% białka,
● Wema 2 – 118 771 kg mleka,
4,31 % tłuszczu i 3,40 kg białka.
Zostały one wpisane na honorową listę „stutysięcznic”. Ostatnia
z nich, po zakończonej produkcji,
przebywa na zasłużonej, dożywotniej emeryturze - w listopadzie
skończy 18 lat! Już niebawem kolejna sztuka powinna dołączyć do
tej listy.
Powierzchnia gospodarstwa to
blisko 700 hektarów, głównie gleb
klas IV z czego grunty orne zajmują
620 ha a użytki zielone 80 ha. Dodatkowo w stawach o łącznej powierzchni 20 ha prowadzona jest

hodowla ryb. W uprawach przeważają rośliny ozime: pszenica,
rzepak, żyto hybrydowe oraz kukurydza. Gospodarstwo może się
pochwalić wysokimi plonami jak
na taką klasę gleb. W poprzednim
roku, gdy warunki były sprzyjające
średnie plony żyta wyniosły 8,5 t/
ha, pszenicy ponad 7 t/ha, a rzepaku 4,5t/ha. Na najlepszych polach rzepak osiągnął plon 5 t/ha.

oraz jałowice. To budynek z okólnikami, w którym w płytko ścielonych słomą kojcach przebywają: jałówki młodsze, jałówki kryte,
jałówki cielne i krowy zasuszone.
W budynku dla krów mlecznych
jest 114 stanowisk uwięziowych.
Obornik usuwany jest za pomocą
wyciągu. Do obory przylega prawie
dwuhektarowy okólnik, na którym
przy sprzyjającej pogodzie prze-

Jałóweczki po buhaju Part

W tym roku, tak jak na obszarze
całego prawie kraju, we znaki dała
się susza.
Bazę paszową dla bydła stanowi
uprawiana na 45. ha kukurydza na
kiszonkę, oraz lucerna zajmująca
12 ha. Większość łąk położonych
nad Bugiem objęta została programem Ochrona ptaków lęgowych.
ZRH Cieleśnica zatrudnia łącznie
22 pracowników, w tym do obsługi
bydła mlecznego 6. Od 15 lat zootechnikiem w gospodarstwie jest
Adam Korniluk.
Trochę o budynkach
W gospodarstwie znajdują się
4 obory. W najstarszej z nich wybudowanej w 1927 roku mieści
się porodówka – kilka stanowisk
udojowych i pojedynczych kojców
dla cieląt. Tu po urodzeniu cielęta przebywają około 2 tygodnie
i przez 2 dni pojone są mlekiem
matki, a następnie pełnym mlekiem z chłodni. Po 2 tygodniach
cielęta przenoszone są do cielętnika. Tu przebywają w kojcach
grupowych i do osiągnięcia 6–8
tygodni życia pojone są preparatem mlekozastępczym. Cały czas
mają dostęp do startera dla cieląt
i siana dobrej jakości. Po upływie
5–6 miesięcy cielęta przenoszone
są do następnej obory, w której
utrzymywane są krowy zasuszone

bywają krowy. Mleko dojone jest
dojarką rurociągową �irmy SAC na
8 aparatów udojowych.
Wszystkie obory ścielone są słomą, której w gospodarstwie, ze
względu na duży obszar uprawy
zbóż, nie brakuje. Obornik przechowywany jest na płycie, która
w tym roku została zmodernizowana zgodnie z wymogami.

Upał nam niestraszny
Mikroklimat panujący w oborze
ma ogromny wpływ na produkcyjność, wydajność mleczną oraz
zdrowotność i kondycję zwierząt.
Po wejściu do każdego z budynków
inwentarskich czuje się delikatny
ruch powietrza i zapach świeżej paszy na stole paszowym, ale nie ma
przeciągów. W każdym budynku
zastosowany jest system wentylacji grawitacyjnej – naturalnej wymiany powietrza. W miejscu przebywania krów dojnych zamontowano 4 wentylatory Multifan, które w czasie tegorocznych upałów
sprawdziły się znakomicie.
Na stole paszowym
Stół paszowy jest jednym z najważniejszych punktów w oborze bo przecież wiadomo, że, „ile i czego krowa zje, tyle da nam mleka”.
W dawce paszowej TMR dla krów
mlecznych znajdują się: kiszonka

z kukurydzy, kiszonka z lucerny,
śruta poekstrakcyjna sojowa, młóto browarniane, gniecione ziarno
kukurydzy i pszenicy, premiks mineralno-witaminowy, bufor, kreda
i sól. Polser Siemiatycze – mleczarnia do której sprzedajemy mleko,
póki co, nie wprowadziła zakazu
stosowania pasz GMO, wiec możemy używać standardowej śruty sojowej – mówi pan Adam. Do
przygotowywania TMR służy wóz
paszowy Sgariboldi (typ Monofeeder 11 DF) z poziomym systemem mieszania i frezem do wycinania kiszonek. Dawka ustawiona
została na poziomie 28 kg mleka.
Krowy, które dają więcej mleka są
premiowane z ręki paszą pełnoporcjową o zawartości 21% białka.
Jedna sztuka może maksymalnie
dostać 7 kg w 3 odpasach.
Genetyka to podstawa
Pan Adam oraz Pani Karolina
mają ogromną świadomość roli,
jaką w hodowli bydła mlecznego
odgrywa genetyka. Rozród w gospodarstwie opiera się na sztucznej
inseminacji, choć w gospodarstwie
utrzymywany jest też buhaj zarodowy do krycia problemowych sztuk.
Przy wyborze reproduktorów jest
starannie analizowany rodowód,
aby inbred był na jak najniższym
poziomie. Wybierając buhaje pan
Adam selekcjonuje je pod względem długowieczności, składu mleka oraz zdrowych: nóg i wymienia. Jałówki inseminowane są wyłącznie nasieniem seksowanym.
Wskaźnik inseminacji w przypadku
jałówek wynosi 1,3 słomki i w przypadku krów 2,1 słomki. Urodzone
jałówki pozostają w stadzie, natomiast byczki są sprzedawane
(w tym małe buhajki do rozrodu,
urodzone po ojcach buhajów). Gospodarstwo sprzedaje też nadwyżki jałówek cielnych.
O wysokim poziomie genetycznym stada świadczy wyhodowanie
buhaja Omer Just (po Justice), który
uzyskał wycenę i którego nasienie,
przez kilka sezonów było dostępne
w ofercie SHiUZ.
Od 2016 roku podjęto współpracę z WCHiRZ w Poznaniu, które jest
w Polsce jedną z głównych �irm oferujących i dostarczających nasienie
czołowych buhajów. W gospodarstwie używa się nasienia takich
buhajów jak: PART, LEWY, BAYLABOY, GH SENATOR i MITCH.
Pierwsze córki buhaja Part za moment będą inseminowane.
Artur Siwek
Kosierady Wielkie, WCHiRZ
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Wystawa w sercu rolniczej Wielkopolski
Pudliszki to mała wieś położona w pobliżu Krobi, w województwie wielkopolskim. Przez
dziesięciolecia kojarzona była
z miejscem, gdzie znajdowała
się słynna na cały kraj fabryka produkująca znakomite ketchupy oraz przetwory i dania
owocowo-warzywne.
wielkopolskie
Jadnak od blisko dwudziestu kilku lat Pudliszki rozpoznawalne są
również dzięki znanej w makroregionie leszczyńskim Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, odbywającej się na terenach
miejscowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
8 lipca 2018 roku miała miejsce
XXIII już edycja tej wystawy, którą swym patronatem tradycyjnie
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas trwania wystawy
swój dorobek przedstawiło wiele
firm z branży rolniczej prezentując
elementy wyposażenia budynków
inwentarskich, nowości z dziedziny
żywienia zwierząt gospodarskich
i paszoznawstwa oraz hodowli.
Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt – wiodącego dostawcy elitarnej genetyki, zarówno na rynek krajowy, jak
i zagraniczny.
Najnowsza oferta poznańskiej
spółki cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających
nasze stoisko rolników – tych z okolicznych miejscowości, jak i tych,
którzy przyjechali z odległych rejonów Wielkopolski.
W trakcie wystawy zwiedzającym
zaprezentowano około 80 sztuk
bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
oraz rodzimej rasy zachowawczej
– polskiej białogrzbietej, którą
prezentował Sebastian Marciniak
z Poświętna.

Nagrodę zwycięzcy 8-letniemu Marcinowi Dymarskiemu wręczył Prezes
WCHiRZ Andrzej Baehr oraz Dyrektor Regionu Południe Anna Włodarczak

Jednak największy podziw
wzbudzały same zwierzęta. Zaprezentowane i przygotowane prawdziwie „po profesorsku” przez czas
trwania wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
zwiedzających, którzy pozytywnie ocenili trud i wysiłek włożony
w ich przygotowanie.
Tradycyjnie jednak największy entuzjazm wśród zgromadzonej na trybunach publiczności wzbudził zorganizowany, po
raz kolejny, przez Wielkopolskie

Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt: „Konkurs Młodego
Hodowcy”, podczas którego najmłodsze zwierzęta prezentowane
były przez dzieci i wnuczęta naszych rolników.
Pod czujnym okiem dorosłych
„młodzież” oprowadzała swój inwentarz wykazując się dużym
zaangażowaniem oraz „profesjonalnym” podejściem – w tej nowej dla wielu z nich roli. W trakcie występu na ringu głównym na
twarzach naszych milusińskich
malowała się powaga i „zawodowe skupienie” mające zapew-

nić najlepszy wynik i ostatecznie miejsce na przysłowiowym
„pudle” – będącym ukoronowaniem żmudnych przygotowań do
wystawy.
Każda kolejna edycja konkursu
cieszy się wśród młodych hodowców tak dużym zainteresowaniem,
że liczba chętnych często przerasta
możliwości logistyczne organizatorów, dlatego o występie w kolejnych
latach rozmawia się już w trakcie
trwania obecnej.
Tytuł najpiękniejszej w tegorocznej edycji konkursu uzyskała Mała PL 005370163447 pochodząca z Gospodarstwa Rolnego Euzebiusza Dymarskiego
z Nepomucynowa, którą prowa-

dził ośmioletni syn Marcin. Natomiast za najlepiej zaprezentowaną jałóweczkę jury uznało Wisłę
PL005387680722 należącą do
Macieja Wyzuja z Maksymilianowa, oprowadzaną przez ośmioletniego syna Wojtka.
Wspomniany konkurs, w roku bieżącym poprzedzony został bardzo
interesującą prezentacją stawek
jałówek po buhajach wycenionych
metodą genomową, pochodzących
z oferty poznańskiej spółki: BAYLABOY, PART, OREST, GERONIMO oraz
IMPERATOR.
Na koniec tego reportażu należy
wspomnieć, że tytuł superczempiona wystawy Pudliszki 2018
w grupie jałówek zdobyła jałówka numer PL 005321851140,
należąca do Artura Klupsia z Pępowa, a w grupie krów – krowa PL005328041377 z Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego
Żydowo.
Cieszymy się, że w czasach, gdy
wielu z nas narzeka na permanentny brak czasu, wystawa w Pudliszkach nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, a frekwencja nigdy
nie zawodzi.
Grzegorz Pietrzak
Gostyń, WCHiRZ
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Szkoleniowo w Holandii
W dniach 10–14 września 2018 r.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizowały
dla hodowców bydła mlecznego wyjazd studyjny do Holandii pt.: „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem
embriotransferu”.
Plan przewidywał zapoznanie
polskich hodowców z zagadnieniami nowoczesnej hodowli bydła
z wykorzystaniem innowacyjnych
technik rozrodu m.in.: przygotowanie dawczyń i pozyskiwanie
zarodków (in vivo), metody produkcji zarodków (in vitro, OPU),
procedura ET, przygotowanie
biorczyń.
Nie bez powodu, pierwszego
dnia gościliśmy w stacji ALH Genetics, która jest największym
w Europie importerem zarodków z Ameryki Północnej. Po oficjalnym przywitaniu, właściciel
opowiedział hodowcom o firmie
od początków jej działalności, aż
po plany na najbliższą przyszłość.
W następnej kolejności zaprezen-

Prezentacja stacji ALH Genetics

HOLANDIA W LICZBACH…
●● Średnia liczba krów w gospodarstwie – ok. 100 szt.
●● Populacja krów mlecznych
– 1,61 mln
●● Średnia liczba zarodków pozyskiwanych podczas jednego zabiegu ET – 5,8 szt.
●● Średnia zawartość białka
w mleku – pow. 3,5%
●● Średnia wielkość gospodarstwa rolnego – 41,5 ha
Wizyta w oborze w Damwoude

Spotkanie hodowców w mleczarni Lazur

towano obiekty inwentarskie,
w których utrzymywane są najlepsze krowy (dawczynie), jak
również biorczynie embrionów.
Tego dnia wysłuchaliśmy wykładu lekarza weterynarii, który na
co dzień zajmuje się pozyskiwaniem zarodków oraz oocytów od
zwierząt utrzymywanych w stacji
ALH Genetics.
W kolejnych dniach, w ramach
szkolenia, mieliśmy zaplanowane wizyty u hodowców posiadających swoje gospodarstwa w północnej Fryzji. Uczestnicy wyjazdu
mieli okazję zobaczyć na własne
oczy jak one funkcjonują i posłuchać o codziennych problemach,
z którymi zmagają się hodow-

cy bydła w Holandii. W ramach
programu złożyliśmy również
wizytę w ośrodku naukowo-doświadczalnym Dairy Campus, należącym do Uniwersytetu w Wageningen. Przedostatniego dnia,
w gospodarstwie Future Dream,
mieliśmy okazję poznać zasady
funkcjonowania hotelu dla cieląt
i jałówek o wysokich wartościach
hodowlanych.
Było trochę czasu na przyjemności – zwiedziliśmy muzeum krów,
a w miejscowości Noardburgum
przedstawiono nam proces pro-

Obora Future Dream – pokaz wybitnych sztuk – dawczyń zarodków

dukcji i obróbki popularnych holenderskich chodaków. Ostatniego
dnia naszej wizyty odwiedziliśmy
stolicę kraju – Amsterdam.
Trzeba przyznać, że trafiła się
nam wyjątkowo zgrana grupa hodowców, dlatego, aby utrwalić
i powspominać wspólnie spędzone chwile postanowiliśmy spotkać
się ponownie kilka tygodni poźniej,
tym razem na polskiej ziemi, a konkretnie w Nowych Skalmierzycach,
gdzie ma swoją siedzibę spółdzielnia mleczarska LAZUR. Korzystając
z zaproszenia wieloletniego włodarza, a jednocześnie uczestnika wycieczki – Zdzisława Otwiaski oraz
obecnego prezesa mleczarni Jerzego Krzaka mieliśmy okazję zwiedzić nowoczesny hotel i restaurację, a przede wszystkim prześledzić
proces produkcji jedynych w swoim
rodzaju serów pleśniowych. Warto nadmienić, iż mleczarnia Lazur
to nowoczesna firma, posiadająca
niemal 90-letnią tradycję i w 100%
polski kapitał. Oryginalna, wypracowana przez lata receptura sprawia, że spółdzielnia dostarcza na
rynek szlachetne sery pleśniowe
o najwyższej jakości, które mają
swoich zwolenników zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Wojciech Szołowski
Białaczów, woj. łódzkie
Liczba krów: 300 szt.
Średnia wydajność: 10 200 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 560 ha

Współpracę rozpoczeliśmy, bo mieliśmy zaufanie do Agnieszki
Zaremby (przedstawiciela na terenie woj. łódzkiego), z którą już
wcześniej współpracowaliśmy. Stałe i profesjonalne doradztwo.
Szybka i niezawodna obsługa
Dużym atutem firmy jest bogata oferta buhajów, które zajmują
czołowe miejsca w Polsce. Nasienie wysokiej jakości (certyfikat jakości), dzięki temu uzyskujemy dobre wyniki skuteczności zacieleń
jałówek nasieniem seksowanym. Duży wybór buhajów poprawiających takie cechy jak wydajność, wysoka zawartość białka i tłuszczu,
płodność córek.

Roman Leszczuk
Dymnica, woj. pomorskie
Liczba krów: 60 szt.
Wydajność: 7500 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnie gospodarstwa: 80 ha

Prowadzę gospodarstwo rodzinne z naciskiem na hodowlę krów
mlecznych. Od kilku lat prowadzę inseminację we własnym gospodarstwie, a współpracę z WCHiRZ rozpocząłem rok temu. Znalazłem w ofercie firmy ogromny potencjał do rozwoju swojego
stada pod względem wydajności mlecznej oraz cech pokrojowych.
Miła, kompleksowa i fachowa obsługa przez przedstawicieli
firmy oraz bogata oferta buhajów to rzeczy, które skłoniły mnie
do wyboru WCHiRZ. Mam nadzieję na owocną współpracę i czekam na jej wymierne efekty.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Sylwester Wojno
Czosaki-Dąb, woj. podlaskie
Liczba krów: 35 szt.
Średnia wydajność: 7400 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 25 ha

Z firmą WCHiRZ w Poznaniu współpracuję od ponad dwóch lat.
Jestem bardzo zadowolony z obsługi oraz szerokiej oferty buhajów.
W swoim stadzie posiadam potomstwo rozpłodników Baylaboy,
Sniper, Part. Najbardziej zadowolony jestem z córek buhaja Lewy.
Cielęta są bardzo żywotne i szybko przyrastają.

Karol Kowalski
Wymysłowo, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 106 szt.
Średnia wydajność: 10 003 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 113 ha

Jestem dumny, że mogę współpracować z WCHiRZ, genetyka na
wysokim poziomie, specjalistyczne i fachowe doradztwo.
Przykładem jest krowa PL-005142434799 po buhaju BOND z waszej oferty, która dała 103 686 kg w 10,5 laktacji i jeszcze produkuje
mleko.
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Dariusz Ptak
Bestwin, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 45 szt.
Średnia wydajność: 11 000 tys. l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 35 ha

Mam piękne córki buhaja Tracer, dają dużo mleka po ocieleniu,
charakteryzują się piękną budową wymienia, zdrowymi, mocnymi
racicami i łatwymi wycieleniami.
Bardzo dobra współpraca, profesjonalne doradztwo, od momentu
wykorzystania w kryciu nasienia WCHiRZ widać wpływ genetyki.
Poprawia się pokrój i ogólna zdrowotność stada.

Anna i Zbigniew Serafin
Cmolas, woj. podkarpackie
Liczba krów: 60 szt.
Średnia wydajność: 8900 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 85 ha

Naszą współpracę z WCHiRZ rozpoczęliśmy wiosną 2015 roku
kupując 10 porcji nasienia buhajów: Carrasso i Hobbita.
Ostatnio zainwestowaliśmy w buhaje z wyceny genomowej:
Baylaboy i Tarzan. Baylaboy ma poprawić płodność a Tarzan pokrój
i budowę wymienia krów w stadzie. Cieliczki po Tarzanie charakteryzują się harmonijną i szlachetną budową, rozwijają się znakomicie
i liczymy, że w przyszłości będą produkowały dużo mleka.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Grzegorz Józefowski

Tadeusz Karwowski
Pokrzywno, woj. kujawsko-pomorskie
Liczba krów: 30 szt.
Średnia wydajność: 8000 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 50 ha

Jesteśmy razem już 5 lat, przez ten czas w moim stadzie pojawiło się wiele samic po buhajach z WCHiRZ m.in. Imperator,
Caporal, Carrasso. Po tych ojcach mam w stadzie wyróżniające
się córki. Po tych wspólnych latach wiem, że to dobry wybór.
Pełna dyspozycyjność, fachowe doradztwo, buhaje światowej
klasy. Polecam.

Stary Widzim, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 73 szt.
Średnia wydajność: 8000 l
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 100 ha

Zabiegi unasienniania wykonuję samodzielnie po ukończeniu
kursu w 2007 r. Odkąd zacząłem używać do inseminacji nasienia
seksowanego nie mam problemów z uzyskaniem odpowiedniej
liczby jałówek na remont stada. W mojej oborze mam piękne córki buhajów: Part, Bang, Orest. Stosowanie nasienia seksowanego
jest najtańszą i najskuteczniejszą, a przy tym stwarzającą najmniej
problemów metodą na dochowanie się jałówek. Duże znaczenie
ma dla mnie to, że WCHiRZ jest firmą polską z fachową obsługą
i krótkimi terminami realizacji zamówień. Praca nad genetyką
trwa wiele lat a współpraca z WCHiRZ daje mi pewność na dobre
efekty i stabilność na przyszłość.

