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Buhaj na szczycie

ydło w odróżnieniu od
owiec czy np. kóz raczej
trudno spotkać na szczytach. No chyba że mowa o rozpłodnikach Wielkopolskiego
Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Tulcach oraz szczytach krajowej listy buhajów.
W czołówce tego zestawienia od
6 lat dominują bowiem zwierzęta należące do tej stacji unasienniania.
Krajowa lista rankingowa,
szeregująca buhaje polskie według uzyskanych wartości hodowlanych, jest obiektywnym
sprawdzianem jakości prowadzonego przez firmę inseminacyjną programu oceny i selekcji rozpłodników. Lista jest
publikowana trzy razy w roku

przez Insty tut Zootechniki
w Balicach.
I choć zmieniały się metodologie tworzenia rankingu, zmieniała się kolejność buhajów na
liście oraz zwierzęta zajmujące
pozycję lidera, to jedno pozostało niezmienne – liderem od
6 lat, czyli od 18 wycen jest zawsze buhaj WCHiRZ.
– Takie wyniki osią gane
przez wyselekcjonowane w programie WCHiRZ zwierzęta są
powodem do dumy i zobowiązaniem na przyszłość – mówi Andrzej Baehr – prezes zarządu
WCHiRZ w Tulcach.
– Plasowanie się naszych rozpłodników na czołowych miejscach listy jest niezmiernie satysfakcjonujące i utwierdza

Zestawienie liderów krajowej listy buhajów od 2008 r.

w słuszności obranego kierunku selekcji, dzięki któremu zapewniamy hodowcom najlepsze
buhaje do rozrodu – dodaje.
Zaczęło się w końcówce roku
2008 kiedy ranking zdominował rozpłodnik UNDEUTROI,
którego po 2 wycenach zdetronizował FABRYCY królujący
w 3 kolejnych sezonach. Wynik
FABRYCEGO blednie jednak
przy wyczynach buhaja VALJEAN, który był królem krajowych
11 kolejnych list zdobywając uznanie hodowców i miejsce dla
swojego potomstwa w wielu oborach. Okres panowania tego rozpłodnika przeciągnął się aż do
końca roku 2013, kiedy na prowadzenie wyszedł buhaj CARRASSO – obecny lider krajowej
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HR Smolice, Rogożewo

CÓRKA BUHAJA CARRASSO

Córki buhaja CARRASSO charakteryzują się:
❑ dobrą produkcją mleka z prawie dwukrotną przewagą białka
❑ wystawowym pokrojem

 HRABIA ET
 BANG ET
 DAW NY RG ET
 CUPIDON
 BAKOU ET
 BARJOLEN
 DECOUFLANT ET
 JOSHUA
 INSERT ET
 SL KLIM AT

❑ bardzo dobrymi nogami z mocnymi racicami
❑ wspaniałym, zdrowym wymieniem
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Z/S w Tulcach Sp. z o.o.
z/s
ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce
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nam nic innego jak poczekać do
kolejnych wycen i w tym samym
czasie pracować nad udoskonalaniem kolejnych pokoleń buhajów.
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Nasienie buhajów ocenionych genomowo przebojem wkracza do obór bydła
mlecznego w krajach Europy i Ameryki. Metoda stosowana w Polsce na razie do
preselekcji buhajków w ciągu kolejnych kilku miesięcy
będzie zapewne wykorzystywana nad Wisłą na tych
samych prawach co tradycyjna wycena na potomstwie. Czy polscy hodowcy powinni postawić na
genom? Warto przyjrzeć się
doświadczeniom kolegów
zza granicy, którzy już z niego korzystają.

PRZEWODNIK HODOWCY WCHiRZ Sp. z o.o.
Jakie są doświadczenia hodowców bydła mlecznego poza granicami Polski?

Metoda genomowa?
Tak! Tylko z głową

Doświadczenia hodowców zza
granicy pokazują, że zainteresowanie metodą genomową rośnie. Według organizacji Canadian Dairy Network w 2013 roku
udział młodych buhajów bez
wyceny na potomstwie stanowił
aż 51%. Dla porównania, jesz-

czonych. – Zanim użyjemy buhaja, chcemy zobaczyć najpierw jego
córki – podsumował w HI Matt Senecal, hodowca ze stanu Connecticut. W jego stadzie w 90% kojarzeń
używa się buhajów sprawdzonych
na potomstwie.
– Praktyka pokazuje, że hodowcy na Zachodzie podchodzili do
nowej metody z dużą ostrożnością,
wprowadzali ją do hodowli w sposób ewolucyjny – podsumowuje
Andrzej Baehr, prezes WCHiRZ
w Tulcach. – Na początku potomstwo po buhajach genomowych stanowiło zaledwie kilka procent stada, by z biegiem czasu urosnąć do
kilkunastu procent. W niektórych
krajach, jak np. w Wielkiej Brytanii, do niedawna metoda nie zyskiwała na popularności, pomimo że
była dostępna – dodaje.
Faktem jest, że genomowa metoda oceny ułatwia prowadzenie
hodowli. – Na krótką metę rynek
i hodowcy dążą do wysokich wartości indeksów, najlepszych rodowodów itd., tymczasem nie można
tracić z oczu tego co najważniejsze.
W długim okresie trzeba dążyć do
tworzenia zrównoważonych, żyjących długo i przynoszących dochody krów – tłumaczy na łamach HI
Francesco Cobalchini z włoskiej
firmy inseminacyjnej Intermizoo.
W programach tej firmy zastosowanie zgenomowanych buhajów ograniczone jest na razie do 40%.

cze w 2009 r. wykorzystywano je
w 41%. Za taką zmianę odpowiada rosnące zaufanie kanadyjskich
hodowców do genomowej metody oceny. Dzięki temu w Kanadzie średni wiek buhajków wykorzystywanych do rozrodu po raz
pierwszy obniżył się w tym okresie o połowę z 6 do 3 lat.

– Jeśli kojarzysz dwa zwierzęta tylko na podstawie liczb na papierze, to może okazać się, że ich
wyniki będą kiepskie, zwłaszcza,
jeśli chcesz budować solidne krowie rodziny – powiedziała HI Lavaun Janney, hodowca ze stanu
Virginia, w której stadzie 80%.
inseminacji dokonywanych jest
z wykorzystaniem nasienia buhajów sprawdzonych na potomstwie.
Jak zatem korzystać z nowej metody? Odpowiedź jest najprostsza
z możliwych… z głową. – Hodowla to sztuka wymagająca czasu,
cierpliwości, systematycznej pracy
i ostrożności – podsumowuje Andrzej Baehr z WCHiRZ. – Dlatego
wszelkiego rodzaju nowości warto
wprowadzać ewolucyjnie. Tak jak
koledzy zza granicy użyć nasienia buhajów zgenomowanych do
pokrycia 10–15% stada, by potem
stopniowo zwiększać ten udział –
dodaje.

O

cena genomowa to rewolucyjna metoda oceny wartości
hodowlanej zwierząt, która
umożliwia oszacowanie ich wartości w oparciu o analizę genomu,
bez czekania na dane o użytkowości potomstwa. Obecnie w Polsce
może być ona stosowana jedynie do
preselekcji zwierząt. Dla porównania, w pozostałych krajach Unii rozpłodniki ocenione tylko na podstawie genomu dopuszcza się także do
rozrodu. Już za kilka miesięcy sytuacja ulegnie zmianie i polscy hodowcy będą mogli korzystać do woli
z nasienia buhajów ocenionych genomowo. Próbujemy odpowiedzieć
sobie zatem na pytanie: czy warto?
– Stosowanie tej technologii powinno przynieść wiele korzyści
hodowcom. Doświadczenia z Kanady, USA i wielu krajów europejskich pokazują, że dzięki niej poprawia się np. powtarzalność oceny
zwłaszcza w przypadku cech nisko
odziedziczalnych, takich jak płodność córek buhaja – uważa Andrzej
Baehr – prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu
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leniami, a to przekłada się na wzrost
postępu hodowlanego – dodaje.

Jak do zmian
podchodzą hodowcy?

Liczba buhajków zgenomowanych w Ameryce Północnej
rośnie z roku na rok

Jak korzystać?

Zwierząt w Tulcach. – W przypadku firmy inseminacyjnej, genom
pozwala m.in. na obniżenie kosztów
utrzymywania nowych buhajów
w stacji. Do tej pory trzeba było czekać 5 lat zanim zwierzę wchodziło
do obrotu. Szybsze wejście buhajka
do rozrodu wpływa też znacznie na
zmniejszenie odstępu między poko-

Korzystne opinie potwierdzają również głosy ze strony niektórych hodowców. Ich wypowiedzi
pojawiają się m.in. na łamach Holstein International (HI) – międzynarodowego magazynu poświęconego hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. – Przy dużej
liczbie zwierząt w stadzie genetyka ułatwia utrzymanie dobrych
wyników – powiedział redakcji
HI Joey Airoso – hodujący krowy
w dwóch lokalizacjach w Kalifornii. W jego oborach 65% inseminacji przeprowadzanych jest przy
użyciu nasienia buhajów zgenomowanych. – System nie jest perfekcyjny, ale się poprawia. Warto
też dodać, że badania genomowe
potwierdziły tylko to, co wiedzieliśmy wcześniej, że posiadamy do-
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bre, sprawdzone krowie rodziny –
dodał.

Tylko spokój
Hodowcy nie rezygnują jednak
z tradycyjnego sposobu oceny. –
Zanim użyję nasienia rozpłodnika
wolę mieć konkretną informację
o wynikach jego córek – powiedział
John McCormick z Hilltara Holsteins w Irlandii Północnej. W jego
stadzie 75% inseminacji dokonywane jest przy użyciu nasienia buhajów sprawdzonych na potomstwie.
Hodowca coraz chętniej używa jednak nasienia buhajów zgenomowanych, po tym, jak wysoka wartość
kolejnych rozpłodników potwierdzana jest także na ich potomstwie.
Podobnie do sprawy podchodzą hodowcy w Stanach Zjedno-
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Polska jest czwartym producentem mleka w Europie
z pogłowiem krów liczącym 2,4 mln zwierząt. Mamy
dobrze rozwinięty przemysł mleczarski i krajowy program hodowlany oraz polską wycenę wartości hodowlanej. Ten sielski krajobraz nie oznacza, że można spocząć na laurach. Jednym z największych wyzwań dla
całej branży hodowli bydła i produkcji mleka w Polsce
w najbliższym czasie jest bowiem budowa polskiego
systemu oceny genomowej.

O

becnie do określenia wartości hodowlanej buhaja
w Polsce niezbędne są informacje pochodzące od co najmniej kilkudziesięciu córek. Proces ten wiąże się zarówno z wysokimi kosztami, jak również długim czasem oczekiwania na rezultaty. W kilku krajach świata,
na przełomie lat 2005–2007 rozpoczęto wdrażanie programów
selekcji bydła rasy hf w oparciu
o genom. Technologia ta pozwala określić (oszacować) wartość
hodowlaną zwierzęcia w oparciu
o informacje zawarte w jego DNA.
Metoda ta cieszy się rosnącą popularnością w Europie. W Polsce
już stosuje się ocenę genomową
do wybierania najbardziej wartościowych młodych osobników.
Nie jest jednak możliwe stosowanie w rozrodzie nasienia buhajów,
ocenionych włącznie na podstawie analizy genów. Polskie prawo stanowi, że ocena genomowa
może być jedynie wzbogaceniem
oceny wartości hodowlanej wykonywanej w sposób tradycyjny,
czyli na podstawie wyników córek danego buhaja.

Co z metodą tradycyjną?
Czy czasy tradycyjnej oceny wartości hodowlanej zwierząt odchodzą
powoli w zapomnienie? Konwencjonalna ocena wartości hodowlanej opiera się na ocenie użytkowości
potomstwa. Z uwagi na biologiczne uwarunkowania rozrodu, jest to
proces czasochłonny i kosztowny.
Założenia tradycyjnych programów
hodowlanych oparte są o:
a) dokładność oceny (zależność
między prawdziwą wartością hodowlaną, a jej oszacowaniem dla
danej cechy),
b) ostrość selekcji (rozumiana jako % wybranych osobników
z całej puli),
c) odstęp międzypokoleniowy
(rozumiana jako możliwie mały
odstęp między kolejnymi pokoleniami).
Dobry program hodowlany
opiera się na dużej puli osobni-

der komórkowych. Chromosomy
bydła są nośnikiem około 30 tys.
genów, w każdym z genów występują dwa allele – jeden od ojca,
drugi od matki – wszystko to stanowi genom zwierzęcia. Zwierzę
potomne dostaje połowę genów
od ojca i połowę od matki, zawsze
w innej, losowej kombinacji. Dzięki temu, każdy osobnik jest inny

uzyskały na podstawie wyników
wystarczającej liczby córek.
Oznaczać to może, iż niektóre
buhaje mogą okazać się hodowlaną porażką, choć wcale tak nie
musi być. Czynnikiem ograniczającym dokładność takiej oceny jest
liczba poznanych markerów genetycznych u bydła (fragmentów
DNA, które mają niepowtarzal-
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me korzystanie z nowych metod
może znacznie pomóc polskiej hodowli, z kolei nieprzemyślane rewolucje mogą nas cofnąć o kilkadziesiąt lat. Niewątpliwy jest fakt,
iż selekcja genomowa wpłynie na
skrócenie odstępu między pokoleniami oraz zwiększy ostrość selekcji. Wycena genomowa stanie się
dodatkowym narzędziem w osią-

Wyzwanie dla branży
ków, z której wybieramy tylko najlepsze sztuki. Możliwie najkrótszy powinien być okres konieczny
do wprowadzenia nowych, lepszych genów do populacji. Niestety, o ile duża liczba osobników np.
przy wyborze buhajów nie stanowi problemu, o tyle w miarę dokładną ocenę wartości hodowlanej metodą tradycyjną uzyskujemy dopiero po około 5 – 6 latach
(od momentu urodzenia buhajka).
Taki czas musi upłynąć, aby na
świat przyszło ok. 40 córek ocenianego buhaja, które zostaną
poddane weryfikacji parametrów
użytkowych. To relatywnie długo, dlatego też realizacja założeń
programu hodowlanego jest balansowaniem pomiędzy skracaniem odstępu między pokoleniami, a zwiększaniem dokładności
oceny. Im wyższa wymagana dokładność, tym dłuższy jest okres
oczekiwania na wyniki. Metoda
tradycyjna rewelacyjnie sprawdza się w odniesieniu do cech produkcyjnych i pokrojowych, jest
natomiast mniej dokładna, jeśli
chodzi o nisko odziedziczalne cechy funkcjonalne (płodność, długowieczność, zdrowotność wymion). Te elementy decydują, że
proces szacowania wartości hodowlanej buhaja jest czasochłonny i bardzo drogi.

Zalety metody
genomowej
Selekcja zwierząt na podstawie
oceny genomu może być stosowana natychmiast po urodzeniu
zwierzęcia a nawet jeszcze na etapie zarodka. Aby bliżej zrozumieć
czym jest selekcja genomowa, należy przyswoić kilka niezbędnych
pojęć.
Informacja genetyczna zwierzęcia zawarta jest w jego DNA, które
znajduje się w chromosomach ją-

ganiu celów hodowlanych, choć
nie jest jedyną drogą określającą
postęp genetyczny w stadzie.

Co dalej?

(wyjątek stanowią identyczne
zwierzęta urodzone z ciąży mnogiej). Badanie, mówiąc najprościej, charakterystycznych miejsc
w DNA, zwanych snipami (SNP)
u danego osobnika i porównanie
ich z możliwie największą grupą zwierząt ocenionych tradycyjnie, o zbadanych SNP (baza referencyjna), pozwala przewidywać
wartość hodowlaną z odpowiednią
wiarygodnością. Na tej podstawie,
bez potrzeby czekania na wyniki
produkcyjne i pokrojowe córek,
można podjąć decyzję o wykorzystaniu młodego buhaja do rozrodu w momencie osiągnięcia przez
niego dojrzałości płciowej.
Buhaje z wyceną genomową
mają wyższy potencjał genetyczny w porównaniu z wycenionymi
tradycyjnie ponieważ są od nich
młodsze i reprezentują nowe trendy w genetyce.

Nie wszystko złoto
Istnieje jednak pewna ułomność
tej metody – wycena genomowa
daje niższą wiarygodność przekazywania cech w porównaniu z reproduktorami, które swoją wycenę

Drodzy Hodowcy, zapowiadana nowa strona internetowa WCHiRZ

jest już niemal gotowa i lada chwila ujrzy światło dzienne. Nowa szata
graficzna, bogata oferta nasienia buhajów, więcej porad dla hodowców
oraz aktualności z branży w atrakcyjnej i bardziej czytelnej formie
– to tylko niektóre atuty nowej strony internetowej.
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ną pozycję w genomie, występują
w dwóch wariantach i podlegają
dziedziczeniu zgodnie z prawami
Mendla). Obecnie poznano ich ponad 60 tys., ale szacuje się, że niebawem znane będzie ponad 100
tys. Istotnym elementem podnoszącym wiarygodność metody genomowej jest także wielkość bazy
referencyjnej, do której porównujemy wyniki badanego osobnika.
Zastosowanie w praktyce selekcji genomowej spowoduje w niedalekiej przyszłości prawdziwą
rewolucję w hodowli bydła, a stosowany obecnie w Polsce drogi
system testowania buhajów i ich
wyceny, wkrótce odejdzie w zapomnienie. Dzięki ocenie genomu
młodych buhajów będzie można
w sposób bardziej precyzyjny poznać ich szacowaną wartość hodowlaną, nawet bezpośrednio po
urodzeniu. Wkrótce będzie można stosować w rozrodzie nasienie
1,5–2-letnich buhajów. Hodowcy powinni świadomie korzystać
z dobrodziejstw współczesnej genetyki. Hodowla bydła to praca wymagająca systematyczności
oraz spokoju i obserwacji. Świado-

W Polsce zastosowanie oceny
genomowej w praktyce hodowlanej napotyka na szereg przeszkód. Jak wcześniej wspomniano, w chwili obecnej selekcja na
podstawie oceny genomu zwierzęcia może stanowić jedynie wzbogacenie konwencjonalnej oceny.
Ma się to jednak wkrótce zmienić.
Do zbudowania polskiej metody
oceny genomowej bydła powołano konsorcjum Genomika Polska, które rozpoczęło współpracę
z europejskim podmiotem – EuroGenomics (konsorcjum europejskich firm inseminacyjnych).
Współpraca ta nie układa się jednak wzorcowo. Władze polskiego
konsorcjum na czele z Instytutem
Zootechniki w Balicach oczekują
od europejskich firm przekazania
bazy referencyjnej rozpłodników
liczącej ok. 25 tys. genotypów.
Dostęp do tej bazy jest konieczny,
aby zapewnić odpowiednią wiarygodność obliczonych nową metodą wartości hodowlanych. Konsorcjum europejskich firm inseminacyjnych chce w zamian natychmiastowego, pełnego otwarcia rynku dla nasienia buhajów
ocenionych genomowo z zagranicy. Strona polska nie chce się jednak na to zgodzić wcześniej niż 6
do 12 miesięcy po udostępnieniu
bazy, argumentując koniecznością dostosowania polskich systemów do skutecznego konkurowania na rynku wewnętrznym. Bez
dodatkowego czasu, jak twierdzą
przedstawiciele polskiego konsorcjum – firmy z zagranicy przez pewien okres miałyby monopol na
naszym rynku.
Szymon BUGAJ

Serdecznie zapraszamy na

www.wchirz.pl
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Z gospodarską wizytą na Mazowszu
Trudy i radości związane z pracą hodowlaną
najlepiej znają oczywiście sami hodowcy, dlatego odwiedziliśmy dwóch
z nich. Bogumił i Marcin
z Mazowsza opowiadają między innymi o tym,
jak powinna wyglądać
wsp ó ł praca z f irmą
inseminacyjną.

P

ierwsze z gospodarstw, jakie odwiedziliśmy należy do
Marcina Wolskiego i znajduje się w miejscowości Pietrusy na
terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim. Pan
Marcin to młody hodowca, który
w 2005 roku przejął gospodarstwo
po rodzicach. Postawił na hodowlę bydła mlecznego. W tym celu
za pomocą pozyskanych środków
unijnych zmodernizował gospodarstwo, a także wyposażył je
w niezbędny do profesjonalnego
działania sprzęt. Stado pana Marcina to przede wszystkim bydło
rasy hf. Na dzień dzisiejszy liczy
84 sztuki, w tym 43 krowy dojne,
24 jałówki oraz 17 sztuk młodzieży. Jednak docelowa liczba to 120
sztuk.
Od wielu lat w stadzie wykorzystywana jest metoda sztucznego unasienniania zwierząt, którą
do gospodarstwa wprowadził tata
pana Marcina. Z inseminacji,
głównie w celu uzyskania jałówek
o wysokiej wartości hodowlanej,

korzysta także pan Marcin. – Potencjał genetyczny posiadanych
w stadzie sztuk to podstawa, dzięki której przy zbilansowanym żywieniu i zapewnieniu krowom
odpowiednich warunków można uzyskać wyniki gwarantujące
opłacalność produkcji mleka –
podsumowuje hodowca.
W 2010 roku pan Marcin ukończył kurs inseminacyjny i sam
zajął się unasiennianiem zwierząt w swoim stadzie. Od niedawna rozpoczął współpracę z Wielkopolskiem Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Na pytanie, co wpłynęło na
tę decyzję, hodowca odpowiada
bez wahania: „Wartość hodowlana oferowanych przez WCHiRZ
buhajów. Wystarczy spojrzeć na
czołówkę rankingu buhajów krajowych, gdzie dokładnie widać,
że WCHiRZ bije pozostałe spółki inseminacyjne na głowę. Dla
mnie najważniejsze jest, abym
współpracował z producentem
nasienia, czyli którąś ze spółek inseminacyjnych, a nie z firmą tylko handlującą nasieniem.
Tych drugich nie brakuje dzisiaj
na rynku, a niestety, często oferują one materiał niskiej jakości.
Wśród spółek najlepszą ofertę posiada w tej chwili WCHiRZ w Poznaniu, stąd decyzja o podjęciu
współpracy – mówi.
Pan Marcin docenia także
kompleksową obsługę, jaką zapewnia WCHiRZ w Poznaniu
oraz stosowane przez firmę nowoczesne rozwiązania. – Widać,

Niebezpieczne mody w krzyżowaniu zwierząt

Hodowlana ruletka

K

rzyżowanie międzyrasowe
to metoda pracy hodowlanej
powszechnie znana i używana w od wielu lat zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Z jednej
strony hodowcy wiedzą, że wymaga ona czasu, cierpliwości, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Z drugiej, często podążają za
niebezpiecznymi modami, krzyżują bez umiaru i zapełniają obory uzyskanymi przypadkowo hybrydami. Jak uniknąć tej hodowlanej ruletki?
W hodowli zwierząt przez kojarzenie osobników należących do
różnych ras tego samego gatunku, uzyskuje się organizm potomny, zwany mieszańcem (hybrydem lub bastardem). W wyniku
połączenia komórek rozrodczych
osobników o odmiennych genotypach wprowadzamy do stada pożądane geny (lub szerzej cechy).

Dodatkowym efektem może być
wykorzystanie zjawiska określanego mianem heterozji, czyli wybujałości mieszańców.
Jeżeli celem krzyżowania jest
stworzenie osobnika doskonalszego, o lepszych, w porównaniu z pokoleniem rodzicielskim,
cechach użytkowych, przeznaczonego wyłącznie do produkcji
mleka lub mięsa (tak zwane krzyżowanie towarowe) – problemem
jest tylko właściwy dobór ras do
krzyżowania.
W codziennej praktyce stada bydła mlecznego trudno sobie
jednak wyobrazić utrzymywanie
osobnych grup zwierząt: jednej
przeznaczonej do hodowli i drugiej, wykorzystywanej jedynie do
produkcji. Potomstwo osobników
pochodzących z krzyżowania zwykle nie dorównuje rodzicom, nie
prezentując także efektu heterozji.

Jakub Krasuski i Marcin Wolski
że firma stawia na rozwój – podsumowuje pan Marcin.
Tego samego dnia odwiedziliśmy także gospodarstwo położone w powiecie sokołowskim
na terenie województwa mazowieckiego, które podobnie jak
w przypadku pana Marcina rozpoczęło współpracę z WCHiRZ
w Poznaniu. – Decyzję o zmianie
podjąłem na pierwszym spotkaniu z przedstawicielem WCHiRZ
– mówi właściciel gospodarstwa.
Pan Bogumił to szanowany w regionie hodowca, który nie lubi
rozgłosu, dlatego też nie zgodził
się na ujawnienie nazwiska. Rozumiemy, choć trochę żałujemy,
gdyż w jego przypadku naprawdę
jest się czym pochwalić.
Wizytowane gospodarstwo
opiera się głównie o bydło rasy
hf, i liczy 125 krów dojnych, 50

jałówek oraz 50 sztuk młodzieży. Wyniki osiągane z obory, jak
przyznaje gospodarz, to w dużym
stopniu zasługa wieloletniej pracy hodowlanej oraz budowania
stada w oparciu o buhaje z czołówki rankingu. – W większości
przypadków korzystam z nasienia buhajów z tak zwanej górnej
półki, wyznając zasadę, że zaoszczędzone dzisiaj 20 złotych na
nasieniu, to jest nic w porównaniu z tym, ile można uzyskać od
wartościowej genetycznie krowy w przyszłości – podsumowuje pan Bogumił. Podkreśla przy
tym, że jako sprawdzonego partnera w hodowli traktuje wyłącznie polskie spółki inseminacyjne.
– Od zawsze wiedziałem, że Poznań ma najlepsze buhaje w Polsce, wie o tym większość hodowców z naszego regionu. Jednak

W związku z tym bądźmy świadomi, że powtarzalność uzyskanego,
pozytywnego wyniku będącego
efektem naszego krzyżowania, jest
bardzo niska. Często spotykamy się
ze zjawiskiem rozszczepienia cech
w pokoleniu potomnym (zwierzęta
bardzo różnią się od siebie budową
i cechami użytkowymi). Warto pamiętać, że na wytworzenie nowej
rasy bydła potrzeba zwykle około
30–40 lat bardzo żmudnej i wymagającej ogromnej wiedzy pracy hodowlanej.

Rozwojowi tak „niebezpiecznych” praktyk sprzyja obecność
na krajowym rynku nasienia buhajów wielu ras, często nieznanych, pochodzących z różnych
egzotycznych regionów Europy
i świata. Podkreślam słowo niebezpiecznych, ponieważ taka sytuacja potęguje rozwój zjawiska
określanego mianem „chaosu genetycznego”, tworzącego z wielu
gospodarstw prawdziwy ogród
zoologiczny. Mieszańce wielorasowe stanowią obecnie znaczący
odsetek pogłowia w stadach bydła mlecznego. W tym genetycznym zamęcie udział użytych ras
rodzicielskich u bastarda bywa
bardzo często nieznany, a w wielu
sytuacjach został uzyskany przypadkowo.

Niebezpieczne mody
Obserwując poczynania wielu rodzimych hodowców można
odnieść wrażenie, że większość
z nich znakomicie orientuje się
w tym temacie, a brak podstawowych informacji o poszczególnych rasach nie stanowi przeszkody w podejmowaniu decyzji w jakim kierunku zmieniają
swoje stada. Duży wpływ na podejmowane decyzje hodowlane
mają pojawiające się mody na
nowe rasy.
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Krzyżować z głową
Naturalne jest postępowanie
firm inseminacyjnych, które
dążąc do wzbogacenia asortymentu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku posiadają
w swojej ofercie nasienie wielu

dostęp do nasienia oferowanego
przez WCHiRZ w naszych stronach był do niedawna w pewnym
stopniu ograniczony – zauważa
hodowca.
W poprzednich latach bowiem, WCHiRZ w Poznaniu na
mocy rejonizacji działało głównie na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego. Od
kilku miesięcy firma rozszerzyła
swoją działalność i posiada swoich przedstawicieli na terenie
całej Polski. – To bardzo dobra
decyzja, nie tylko dla WCHiRZ,
ale także dla hodowców – kwituje właściciel gospodarstwa.
Poza ofertą, jak podkreśla pan
Bogumił, duże znaczenie ma dla
niego także fachowość pracowników oraz profesjonalne podejście,
które dostrzegł wśród naszej kadry. Docenił również posiadanie
przez WCHiRZ w Poznaniu seksowanego nasienia własnych buhajów. Szczególne zainteresowanie wzbudził w nim jednak komputerowy dobór buhajów, którego wykonanie w gospodarstwach
współpracujących z nami oferujemy bezpłatnie. Korzystamy przy
tym z najnowszego programu
do kojarzeń MATESEL II. Na
przeprowadzenie doboru w stadzie pana Bogumiła jesteśmy już
umówieni. Liczymy, że będzie to
dobry początek naszej wieloletniej współpracy. Ze swojej strony gwarantujemy, że zrobimy
wszystko, aby trwała ona w dobrych relacjach jak najdłużej.
Jakub KRASUSKI

ras bydła. Zrozumiała jest również chęć naszych rolników do
wykorzystania potencjału nowych ras we własnym stadzie,
ale pamiętajmy również o tym,
że...ciekawość, to pierwszy stopień do piekła.
Przypominam, że do prowadzania podobnych kosztownych
eksperymentów w naszym kraju
służą specjalnie powołane do tego
celu jednostki: Zakłady Doświadczalne Uniwersytetów Rolniczych
oraz Instytutu Zootechniki.
Szanujmy nasze obory, gdyż nie
powinny być one miejscem tak
nowatorskich, odważnych i wykonywanych po omacku doświadczeń. Rasą bydła, która gwarantuje obecnie produkcję największych ilości mleka jest rasa holsztyńsko-fryzyjska i wcale nie
wymaga ona ulepszaczy. Samodzielne mieszanie w tym garnku
genów może przynieść odwrotny skutek w myśl starej, ale jakże
trafnej zasady, że „lepsze jest wrogiem dobrego”.
Grzegorz PIETRZAK

Nr 2/2014
Od dawna już nikt nie
wątpi, że produkcja mleka to zajęcie dla wysokiej klasy specjalistów.
Jak sprostać wyzwaniu?
Jak osiągnąć wydajność,
która będzie jedną z najwyższych w danym regionie? Jak osiągnąć sukces
w hodowli? W poszukiwaniu odpowiedzi zaglądamy do gospodarstwa
Andrzeja Kruszyny z Górecka w gminie Zwierzyn
w woj. lubuskim.
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Hodowca z „mlecznej krainy”
a średnio od krowy uzyskuje się
4,8 laktacji.

Razem lepiej

Praca dla specjalistów
Produkcja mleka to zajęcie
dla wysokiej klasy specjalistów.
„W branży mleczarskiej, każda
przemyślana decyzja inwestycyjna w produkcję mleka jest składnikiem poniesionych kosztów rzeczywistych, a efektem końcowym
jest zysk netto” – jest to motto hodowcy, którym kieruje się w codziennym zarządzaniu.
Krowy mleczne utrzymywane są w oborze wolnostanowiskowej, na głębokiej ściółce.
Obornik usuwany jest raz na
kwartał. Jedynie jałówki i młode bydło opasowe utrzymywane są na stanowiskach i płytkiej
ściółce z wybiegami pod wiatą.
Hala udojowa Westfalia typu rybia ość 2 x 4. Hodowca wybrał
ten model dojarni ze względu
na możliwość obserwacji zwierząt w celu indywidualnego kontrolowania stanu zdrowia i wy-

Fot. Marek Kaźmierski x3

G

mina Zwierzyn słynie
z hodowli bydła mlecznego - jest w niej więcej
krów niż mieszkańców. Ludzie
mówią, że mieszkają w „mlecznej
krainie”. Właśnie tam – w miejscowości Górecko – Andrzej
Kruszyna od 12 lat samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne przejęte po rodzicach. Jego ojciec, pan Roman rozpoczął pracę hodowlaną już w 1972 roku.
Od 1996 roku stado przewodzi
w rankingach wydajności mlecznej w województwie lubuskim.
Obecnie w oborze dojonych jest
55 krów, ze średnią roczną wydajnością 10 tys. litrów, o zawartości 4,12% tłuszczu i 3,41% białka. Najbardziej wydajne sztuki
dają nawet 13 tys. litrów mleka
rocznie.
Powierzchnia całkowita gospodarstwa wynosi 90 ha, z tego
grunty orne 40 ha, trwałe użytki
zielone 50 ha; hodowca dzierżawi
także około 20 ha. Uprawiane są
lekkie gleby klas od IV do V. Łąki
i pastwiska są zmeliorowane. Do
głównych upraw należą: kukurydza na kiszonkę 13 ha, zboża ozime 13 ha, mieszanka z traw + motylkowe 14 ha.

krywania na czas ewentualnych
nieprawidłowości.

Grunt to żywienie...
Żywienie z zastosowaniem
TMR, oparte jest na własnej bazie paszowej i współpracy z firmą
SANO. Normy opracował sam
hodowca, na podstawie swoich
doświadczeń z okresu ostatnich
sześciu lat. A to właśnie w paszy
tkwi klucz do sukcesu. Jeśli bydło jest dobrze odżywiane – produkuje zdrowe mleko. Jak mówi
hodowca: „krowa pyskiem doi”.
Dla krów dojnych do wozu paszowego (Sano TMR Profi Kompakt 11 m) wsypuje się: kiszonkę z kukurydzy, siano, kiszonkę
z traw, śrutę zbożową, śrutę rzepakową, śrutę sojową, DDS (suszony wywar gorzelniany), koncentrat Protamilk, tłuszcz chroniony, premiks Topsan, mocz-

Dodatkowym zajęciem i pasją pana Andrzeja jest działalność w zarządzie Strzeleckiej
Spółdzielni Producentów Mleka Grupa Producencka w Strzelcach Krajeńskich, do której oddaje swoje mleko. SSPM to trzecia pod względem wielkości grupa w Polsce, jej prezesem jest
Andrzej Jarmasz – osoba z dużym doświadczeniem w branży
mleczarskiej. Głównym celem
Grupy jest zapewnienie wszystkim członkom zbytu wyprodukowanego mleka po dobrych cenach. Grupa systematycznie się
rozrasta i obecnie liczy ponad
380 członków, a dzienna oferta
sprzedaży do mleczarni skupujących i przetwarzających mleko
to 220 tys. litrów. Rolnicy zobaczyli i uwierzyli, że ze wspólne-

nik paszowy, drożdże paszowe
oraz cukier gronowy Multsannektar. Dodatkowo, po zadaniu
TMR-u, każdej krowie do żłobu
w oborze podaje się około 1 kg
paszy Laktoma + DDS.

... i sprawdzone buhaje
Od początku istnienia gospodarstwa, w zakresie prawidłowego funkcjonowania rozrodu
i wyboru buhajów do kojarzeń,
hodowca współpracuje z filią
WCHiRZ w Skwierzynie. Hodowla oparta jest na genetyce
WCHiRZ – buhaje wycenione.
Wybrane pierwiastki unasienniane są buhajami testowymi.
Krowy użytkowane w stadzie
pochodzą po buhajach własnych
WCHiRZ, m.in.: PULLMAN,
SOLEA, FABRYCY, PARRAIN, UNDEUTROI, FAN ET,
GALOP, VICENTE oraz im-
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portowanych przez firmę, m.in.:
SIDNEY, ASHLAR, DAWSON,
LITTORAL, PAGEWIRE.
Autor tego artykułu współpracuje z panem Andrzejem jako
specjalista do spraw rozrodu.
Od roku 2007 kojarzenia krów
i buhajów wykonywane są z wykorzystaniem programu MATESEL (aktualnie w wersji MATESEL II). Wynikiem starannego eliminowania przez program
kojarzeń w pokrewieństwie jest
średni poziom inbredu wszystkich krów w stadzie, wynoszący
1,97%.
Usługi inseminacyjne od 34 lat
wykonuje inseminator Stefan Polak (PUZ w Gościmcu). W okresie ostatnich 6 lat wskaźnik unasienniania (liczba porcji nasienia
zużytych na uzyskanie jednej
ciąży) wynosi 1,87! Rotacja stada
(brakowanie) nie przekracza 25%

go gospodarowania i sprzedaży
mleka płyną wymierne korzyści
finansowe.

Co dalej?
Główne cele na przyszłość, jakie stawia sobie pan Andrzej, to
zakup gruntów rolnych, budowa
jałownika oraz wiaty na maszyny.
Ostatnio do planów inwestycyjnych hodowca włączył oferowany
przez WCHiRZ system do wykrywania rui i monitorowania stanu
zdrowia bydła firmy SCR.
Całokształt pracy zawodowej
Andrzeja Kruszyny zarówno
w rolnictwie, jak i w Grupie Producenckiej, zasługuje na uznanie
i wyróżnienie. Hodowcy serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w branży hodowlanej oraz
w życiu osobistym.
Marek KAŹMIERSKI

XII

PRZEWODNIK HODOWCY WCHiRZ Sp. z o.o.

Nr 2/2014

Nasienie seksowane

– zysk dla hodowcy i dla mleczarni
Od momentu wprowadzenia nasienia seksowanego
do hodowli bydła mlecznego ważnym aspektem
zastosowania nowej biotechniki stała się ekonomika hodowli i produkcji. Hodowca używający w inseminacji nasienia
seksowanego może przeznaczyć do dalszej hodowli niemal całe odchowane
potomstwo.
Zysk dla hodowcy

upadków matek, wynikających
z trudnych porodów.
n uzyskanie zysku z postępu hodowlanego dzięki większej selekcji samic do rozrodu,
która zaowocuje wzrostem wartości hodowlanej (dla cech produkcyjnych) sztuk w stadzie, co
przełoży się na ich wyższą produktywność.
Wyżej wymienione czynniki
przedstawiają potencjalny zysk
płynący z wykorzystania w hodowli bydła mlecznego nasienia
seksowanego. Aczkolwiek stosowanie droższego nasienia seksowanego do inseminacji bydła mlecznego powoduje wzrost
kosztów związanych z uzyskaniem potomstwa płci żeńskiej.

Stosowanie nasienia seksowanego może wpływać na ekonomikę produkcji bydła mlecznego
poprzez:
Czynniki ekonomiczne
n zwiększenie liczby osobników płci żeńskiej w stadzie – zaAnalizując ekonomikę produkpewnienie odpowiedniej liczby cji bydła mlecznego w oparciu
sztuk do remontu stada;
o wykorzystanie nasienia sekson zwiększenie produkcji mleka wanego powinno się uwzględniać
w stadzie, więknastępujące
szy dochód ze
czynniki ekoCzy wiesz, że WCHiRZ Sp. nomiczne (De
sprzedaży mlez o.o. jako pierwsza w kraju Vries i wsp.,
ka;
wprowadziła do oferty
n zwiększe2008):
nie dochodów
n róż nicę
buhaje seksowane
ze sprzedaży
w
cenie nasierasy hf wycenione
większej licznia seksowanew polskich oborach
by „nadliczbogo w porównawych” jałówek
niu do nasienia
hodowlanych, kosztem zmniej- tradycyjnego;
szenia wpływu za mniej dochon koszt odchowu jałówek;
dowe buhajki rasy mlecznej;
n rosnące koszty uzyskania bun zmniejszenie kosztów jed- hajków;
nostkowych produkcji mleka,
n dodatkowy koszt związany
w wyniku powiększania stada z żywieniem niezapłodnionych
bydła mlecznego (powiększanie samic;
skali produkn cenę skucji) (De Vries
pu jałówek
Czy wiesz, że po buhajach
i wsp., 2008);
hodowlanych
n zmniej- seksowanych z ofert WCHiRZ na rynku rolszanie kosz- Sp. z o.o. aż 93,6% rodzących nym;
tów związan cenę skusię cieląt było płci żeńskiej
nych z opieką
pu młodych
weterynaryjbuhajków.
ną; możliwość większego brakoPozostałe aspekty
wania samic ze względów zdrowotnych oraz unikanie probleDodatkowo koszty związane ze
mów z rozrodem; do rozrodu stosowaniem nasienia seksowawchodzą tylko samice najwartoś- nego mogą być obniżone lub podciowsze z punktu widzenia ho- wyższone w konsekwencji wpłydowlanego, dzięki dostatecznie wu czynników związanych z zawysokiej liczby rodzących się cie- rządzaniem stadem i prowadzeląt mogących je zastąpić;
niem hodowli. Należą do nich:
n zmniejszenie kosztów ponien dokładność sortowania nasionych z tytułu upadków cieląt, sienia, która determinuje procent
obniżonej produkcji mleka we rodzących się cieląt określonej
wczesnym etapie laktacji a nawet płci;

RODZAJ STOSOWANEGO NASIENIA
Nasienie konwencjonalne
Cena nasienia

Nasienie seksowane

40 zł

99 zł*

150 zł**

Koszt uzyskania jałówki

114,88 zł

202,20 zł

247,43 zł

Koszt uzyskania byczka

116, 23 zł

700,90 zł

850,20 zł

+53,32 zł
+466,83 zł

+124,58 zł
+713, 53 zł

3075,26 zł

2738,30 zł

Dodatkowy koszt z tytułu
stosowania nasienia
seksowanego
a) jałówka
b) buhajek
Możliwy zysk ze
sprzedaży
jałówki

* cena nasienia seksowanego oferowanego przez WCHiRZ Sp. z o.o.
** cena nasienia seksowanego oferowanego przez firmy dealerskie
Założenia do analizy:
Koszt odchowu jałówki 4350 zł (Bzowski, 2007 r.), średnia cena skupu jałówki cielnej 7 870 zł, frekwencja rodzących się jałówek : po nasieniu seksowanym 92%,nasieniu konwencjonalnym 52%, wskaźnik ZPU (zapłodnienie po pierwszym unasiennieniu): 62% dla samic pokrytych nasieniem seksowanym, 75% dla samic pokrytych
nasieniem konwencjonalnym, przeżywalność cieląt 92,3%, analiza zakłada 100% zacieleń jałówek, pominięto koszty zabiegu inseminacji. Analiza jest częścią pracy
badawczej wykonanej w fermie Stary Gołębin, Top Farms, woj. wielkopolskie.

n przeżywalność cieląt;
n wielkość wskaźników charakteryzujących płodność stada
w wyniku stosowania mniej płodnego nasienia (IZ, ZPU) (Olynk
i Wolf, 2007);
n przyjęta strategia unasienniania:
l stosowanie nasienia seksowanego tylko do pierwszego unasienniania, na wszystkie sztuki
przeznaczone do rozrodu w stadzie (Weigel, 2004);
l stosowanie nasienia seksowanego od pierwszej inseminacji aż
do skutecznego zacielenia samicy
(Weigel, 2004);
l stosowanie nasienia seksowanego w grupie samic charakteryzujących się wysoką wartością
hodowlaną, zaś nasienie tradycyjne stosowane do inseminacji pozostałych samic (Fetrow i wsp.,
2007).

Sytuacja na rynku
rolnym – hodowca
a mleczarnie

Są to czynniki, które należy
brać pod uwagę analizując opłacalność stosowania seksowanego nasienia w produkcji bydła
mlecznego w porównaniu do nasienia tradycyjnego, oba aspekty,
czyli ekonomiczny i wynikający

tygodnik PORADNIK rolniczy

z zarządzania ściśle są ze sobą
powiązane, dlatego ważne jest
uwzględnienie ich w analizie ekonomicznej. Zasadniczą sprawą
w określeniu ekonomiki stosowania nasienia seksowanego jest
uwzględnienie sytuacji na rynku
rolnym. Jeśli cena mleka utrzymuje się na wysokim poziomie,
staje się zachętą dla hodowców,
by inwestować w hodowlę. Wówczas na rynku występuje wysoki
popyt na jałówki mleczne, a stosowanie nasienia seksowanego będzie szczególnie opłacalne dla
tych hodowców, którzy zastosują
je jako pierwsi (De Vries i wsp.,
2008). Upatruje się bowiem szansę, że koszty poniesione z tytułu
stosowania droższego i mniej skutecznego nasienia zostaną pokryte przez dochód ze sprzedaży nadliczbowych jałówek. Sytuacja ta
jednak będzie utrzymywać się tak
długo, jak długo będzie wysoka
cena mleka oraz popyt na jałówki.

Czy to się opłaca?
Nasienie seksowane stosowane przez coraz to większą część
hodowców sprawi, że z czasem
zwiększy się liczba jałówek na
rynku, czego efektem może być
spadek cen jałówek, obniżenie
cen mleka oraz zmniejszenie po-

pytu na jałówki (De Vries i wsp.,
2008). Taka sytuacja z pewnością
zadowoliłaby niejedną mleczarnię. Wówczas stosowanie nasienia seksowanego może stać się
nieopłacalne dla komercyjnego
użytku pozostając szansą dla stad
zarodowych, w których prowadzi
się intensywne prace hodowlane.
Ekonomika stosowania nasienia
seksowanego była przedmiotem
analiz zarówno ekonomistów, jak
i hodowców, zanim jeszcze ta biotechnika została wprowadzona do
komercyjnego użytku. Powyżej
przedstawiono porównanie kosztów uzyskania cieląt płci żeńskiej
obliczonych na podstawie metody zaproponowanej przed Weigla
(2004) dla określonej ceny nasienia tradycyjnego oraz dwóch wariantów nasienia seksowanego,
a także możliwy zysk ze sprzedaży odchowanej jałówki.
Jak wynika z obliczeń, obecna
sytuacja na rynku bydła mlecznego, sprzyja hodowcom inwestującym w produkcję jałówek cielnych
na sprzedaż. Przyczyną jest wysoka cena mleka oraz niska krajowa
podaż jałowic hodowlanych, co
powoduje, że pomimo bardzo wysokich kosztów odchowu samic,
produkcja ich jest rentowna.
Marta CZEKALSKA
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GrUdzieŃ / STyczeŃ
UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

STyczeŃ / lUTy
UNaSieNieNia

Rujowy

lUTy

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

dla bydła

lUTy / Marzec

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

Marzec / KwiecieŃ

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

25

3.10

15

24.10

5

14.11

26

5.12

19

26

4.10

16

25.10

6

15.11

27

6.12

27

5.10

17

26.10

7

16.11

28

7.12

28

6.10

18

27.10

8

17.11

1

29

7.10

19

28.10

9

18.11

30

8.10

20

29.10

10

31

/ daTa / wycieleNia

KwiecieŃ
UNaSieNieNia

26.12

9

20

27.12

21

28.12

8.12

22

2

9.12

19.11

3

Marzec

KwiecieŃ / Maj

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

16.01

30

10

17.01

1

11

18.01

29.12

12

23

30.12

10.12

24

Maj / czerwiec

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

czerwiec / lipiec

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

6.02

21

27.02

11

20.03

7.02

22

28.02

12

21.03

2

8.02

23

1.03

13

22.03

19.01

3

9.02

24

2.03

14

23.03

13

20.01

4

10.02

25

3.03

15

24.03

31.12

14

21.01

5

11.02

26

4.03

16

25.03

Maj

9.10

21

30.10

11

20.11

4

11.12

25

1.01

15

22.01

6

12.02

27

5.03

17

26.03

10.10

22

31.10

12

21.11

5

12.12

26

2.01

16

23.01

7

13.02

28

6.03

18

27.03

2

11.10

23

1.11

13

22.11

6

13.12

27

3.01

17

24.01

8

14.02

29

7.03

19

28.03

3

12.10

24

2.11

14

23.11

7

14.12

28

4.01

18

25.01

9

15.02

30

8.03

20

29.03

4

13.10

25

3.11

15

24.11

8

15.12

29

5.01

19

26.01

10

16.02

31

9.03

21

30.03

5

14.10

26

4.11

16

25.11

9

16.12

30

6.01

20

27.01

11

17.02

1

10.03

22

31.03

6

15.10

27

5.11

17

26.11

10

17.12

31

7.01

21

28.01

12

18.02

2

11.03

23

1.04

7

16.10

28

6.11

18

27.11

11

18.12

1

8.01

22

29.01

13

19.02

3

12.03

24

2.04

8

17.10

29

7.11

19

28.11

12

19.12

2

9.01

23

30.01

14

20.02

4

13.03

25

3.04

9

18.10

30

8.11

20

29.11

13

20.12

3

10.01

24

31.01

15

21.02

5

14.03

26

4.04

10

19.10

31

9.11

21

30.11

14

21.12

4

11.01

25

1.02

16

22.02

6

15.03

27

5.04

11

20.10

1

10.11

22

1.12

15

22.12

5

12.01

26

2.02

17

23.02

7

16.03

28

6.04

12

21.10

2

11.11

23

2.12

16

23.12

6

13.01

27

3.02

18

24.02

8

17.03

29

7.04

13

22.10

3

12.11

24

3.12

17

24.12

7

14.01

28

4.02

19

25.02

9

18.03

30

8.04

14

23.10

4

13.11

25

4.12

18

25.12

8

15.01

29

5.02

20

26.02

10

19.03

1

1
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Tel.: .......................................................................

lUTy

Jak zaobserwować i zgłosić ruJę?
• Warunkiem terminowego wykonania zabiegu, a więc skutecznego unasienienia,
jest możliwie dokładne określenie początku rui właściwej i powiadomienie o tym
inseminatora. Dlatego hodowca powinien systematycznie obserwować swoje stado.
• Obserwację stada należy prowadzić 2-3 razy dziennie, co najmniej przez 20 minut,
bowiem tylko wtedy jest szansa zauważenia 60-90 % krów będących w rui.
Potwierdzeniem rui u krowy lub jałówki jest równoczesne wystąpienie kilku
spośród wielu jej zewnętrznych objawów.

• Najwłaściwszym terminem unasienienia jest druga połowa fazy rujowej i początek
fazy porujowej tj. między 12. a 24. godziną od początku rui właściwej. U jałówek
ruja trwa krócej i dlatego należy je unasieniać dwie godziny wcześniej niż krowy,
tj. między 10. a 22. godziną od początku rui właściwej.
Niekiedy wskazana jest reinseminacja, tj. ponowny zabieg unasieniania wykonany
w tej samej rui nasieniem tego samego buhaja. Wykonuje się ją 10-12 godzin
po pierwszym zabiegu.
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lipiec
UNaSieNieNia

lipiec / SierpieŃ

/ daTa / wycieleNia

KwiecieŃ

UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

wrzeSieŃ
UNaSieNieNia

lipiec

9.04

HODOWCO PAMIĘTAJ — ŚWIADOMY WYBÓR BUHAJA
WPŁYWA NA TWÓJ ZYSK!

• WZYWAJĄC INSEMINATORA DO ZABIEGU UNASIENIENIA,
HODOWCA POWINIEN WSTĘPNIE POINFORMOWAĆ GO:
‒ o wieku latującej się samicy (jałówka czy krowa),
‒ o czasie wystąpienia rui i o zauważonych objawach,
‒ o tym, jakim buhajem ma być samica unasieniona.

Szczegółowych informacji udzieli najbliższy Punkt Unasieniania Zwierząt.

Wejdź również na naszą stronę internetową

www.wchirz.pl

dla bydła

Rujowy

SierpieŃ / wrzeSieŃ

czerwiec

wrzeSieŃ / paŹdzierNiK

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

paŹdzierNiK / liSTOpad
UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

liSTOpad
UNaSieNieNia

liSTOpad / GrUdzieŃ

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

GrUdzieŃ / STyczeŃ

/ daTa / wycieleNia

UNaSieNieNia

/ daTa / wycieleNia

2

10.04

23

1.05

13

22.05

3

12.06

24

3.07

15

24.07

5

14.08

26

4.09

17

25.09

3

11.04

24

2.05

14

23.05

4

13.06

25

4.07

16

25.07

6

15.08

27

5.09

18

26.09

4

12.04

25

3.05

15

24.05

5

14.06

26

5.07

17

26.07

7

16.08

28

6.09

19

27.09

5

13.04

26

4.05

16

25.05

6

15.06

27

6.07

18

27.07

8

17.08

29

7.09

20

28.09

6

14.04

27

5.05

17

26.05

7

16.06

28

7.07

19

28.07

9

18.08

30

8.09

21

29.09

7

15.04

28

6.05

18

27.05

8

17.06

29

8.07

20

29.07

10

19.08

1

9.09

22

30.09

8

16.04

29

7.05

19

28.05

9

18.06

30

9.07

21

30.07

11

20.08

2

10.09

23

1.10

9

17.04

30

8.05

20

29.05

10

19.06

1

paŹdzierNiK 10.07

22

31.07

12

21.08

3

11.09

24

2.10

10

18.04

31

9.05

21

30.05

11

20.06

2

11.07

23

1.08

13

22.08

4

12.09

25

3.10

11

19.04

1

10.05

22

31.05

12

21.06

3

12.07

24

2.08

14

23.08

5

13.09

26

4.10

12

20.04

2

11.05

23

1.06

13

22.06

4

13.07

25

3.08

15

24.08

6

14.09

27

5.10

13

21.04

3

12.05

24

2.06

14

23.06

5

14.07

26

4.08

16

25.08

7

15.09

28

6.10

14

22.04

4

13.05

25

3.06

15

24.06

6

15.07

27

5.08

17

26.08

8

16.09

29

7.10

15

23.04

5

14.05

26

4.06

16

25.06

7

16.07

28

6.08

18

27.08

9

17.09

30

8.10

16

24.04

6

15.05

27

5.06

17

26.06

8

17.07

29

7.08

19

28.08

10

18.09

31

9.10

17

25.04

7

16.05

28

6.06

18

27.06

9

18.07

30

8.08

20

29.08

11

19.09

1

18

26.04

8

17.05

29

7.06

19

28.06

10

19.07

31

9.08

21

30.08

12

20.09

2

11.10

19

27.04

9

18.05

30

8.06

20

29.06

11

20.07

1

10.08

22

31.08

13

21.09

3

12.10

20

28.04

10

19.05

31

9.06

21

30.06

12

21.07

2

11.08

23

1.09

14

22.09

4

13.10

21

29.04

11

20.05

1

10.06

22

1.07

13

22.07

3

12.08

24

2.09

15

23.09

5

14.10

22

30.04

12

21.05

2

11.06

23

2.07

14

23.07

4

13.08

25

3.09

16

24.09

6

15.10

Twój doRadca do spRaw
hodowli i RozRodu zwieRzĄT
Imię: ......................................................................
Nazwisko: ............................................................
Adres: ....................................................................
Tel.: .......................................................................

SierpieŃ

wchiRz sp. z o.o. − Filia w Gostyniu
ul. Mickiewicza 2, 63-800 Gostyń
tel. +48 65 572 06 57
+48 65 572 06 58
fax +48 65 572 19 67
e-mail: sekretariat@gostyn.wchirz.pl

wrzeSieŃ

wchiRz sp. z o.o. − Filia w ostrowie wlkp.
ul. prof. Kaliny 93, 63-400 ostrów wlkp.
tel. +48 62 738 32 71
fax +48 62 738 30 55
e-mail: sekretariat@ostrow.wchirz.pl

wchiRz sp. z o.o. − Filia w Kościelcu
ul. Konińska 10, 62-604 Kościelec
tel. +48 63 271 65 21
+48 63 271 62 68
tel./fax +48 63 272 04 46
e-mail: sekretariat@koscielec.wchirz.pl

liSTOpad

wchiRz sp. z o.o. − Filia w skwierzynie
ul. Międzyrzecka 15, 66-440 skwierzyna
tel./fax +48 95 717 02 83
+48 95 717 61 27
e-mail: sekretariat@skwierzyna.wchirz.pl

wchiRz sp. z o.o. − Filia w wągrowcu
ul. Berdychowska 52, 62-100 wągrowiec
tel. +48 67 268 54 63
+48 67 262 19 44
fax +48 67 268 54 65
e-mail: sekretariat@wagrowiec.wchirz.pl

GrUdzieŃ

wchiRz sp. z o.o. − centrala w Tulcach
ul. poznańska 13, 63-004 Tulce
tel. +48 61 872 73 30
fax +48 61 872 73 54
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl

STyczeŃ
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www.wchirz.pl

