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Co nowego w wycenie
W

sierpniu na stronie internetowej
Instytutu Zootechniki ukazała
się nowa wycena buhajów.
W ocenie konwencjonalnej, nadal
niekwestionowanym LIDEREM jest buhaj CARRASSO, PF 133 (o. Roumare). Poniżej przedstawiamy Państwu TOP 10 buhajów krajowych, gdzie aż 60% należy do
WCHiRZ Sp. z o.o.
Wycena w sezonie 2014.2 jest o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy obejmuje również wartości hodowlane młodych buhajów, które zostały ocenione na podstawie
genomu.
W poprzednich numerach „Przewodnika hodowcy”, pisaliśmy już o zaletach i wadach nowej rewolucyjnej metody, pokazywaliśmy również jak rynek inseminacyjny
adaptował się do nowej oferty buhajów.
Ogromnie się cieszymy, że również
nasi hodowcy od tego sezonu będą mogli
używać w swoich stadach nasienie buhajów ocenionych genomowo. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, pragnie w pełni wykorzystać szanse, jakie stwarza nowa, genomowa ocena buhajów bez córek. Właśnie
dlatego przygotowaliśmy ofertę buhajów
zgenomowanych, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego hodowcy. Za sprawą: światowych ojców buhajów, wysokich indeksów: gTPI i gPF,
ponadprzeciętnej produkcji, wspaniałego
pokroju – możemy ją nazwać: „Najlepszą
ofertą buhajów genomowych na polskim
rynku”. Zapraszamy do zapoznania się
z jej szczegółami (na stronie IX). Wśród
wielu interesujących, młodych buhajów,
są synowie najbardziej pożądanych na
całym świecie ojców buhajów: MOGUL
i SUPERSIRE.
Opierając się na doświadczeniu innych
krajów, proponujemy, by wybierali Państwo pakiet buhajów o podobnych cechach hodowlanych. Pozwoli to zminimalizować ryzyko użycia w stadzie jednego,
młodego buhaja. W tym sezonie WCHiRZ
Sp. z o. o. przygotowało propozycję 16 buhajów dostępnych w czterech pakietach:
n POLSKA ELITA GENOMOWA
n ELITA PRODUKCJI
I FUNKCJONALNOŚCI
n ELITA PRODUKCJI
n ELITA FUNKCJONALNOŚCI
Wierzymy, że cała nasza nowa oferta buhajów spełni Państwa oczekiwania hodowlane.

TOP 10 BUHAJÓW KRAJOWYCH
Sezon 2014/2
METODA KONWENCJONALNA

W TOP 10
aż 60% buhajów
należy do
WCHiRZ Poznań
Córka buhaja Carrasso HR Smolice

Pozycja
w TOP 10

Nazwa buhaja

Numer buhaja

Ojciec buhaja

Indeks
PF

Właściciel

#1

CARRASSO

FR2241421918

Roumare

133

WCHiRZ Poznań

#2

DILVOC

FR2141060160

Baxter

133

SHiUZ Bydgoszcz

#3

CAPORAL ET

FR2941260624

Roumare

130

WCHiRZ Poznań

#4

JEGIER ST

PL005106913698

Justice

130

SHiUZ Bydgoszcz

#5

VALJEAN

FR2941260084

Jutice

129

WCHiRZ Poznań

#6

SNOWBULL

PL005216085612

Shottle

129

SHiUZ Bydgoszcz

#7

B.MIRKULA ET

NL5535413245

Goldwyn

127

WCHiRZ Poznań

#8

R.MANNIE ET

NL529460994

Planet

126

WCHiRZ Poznań

#9

HOBBIT ET

PL005132477003

Justice

126

WCHiRZ Poznań

#10

ELATIER

FR0802065511

Baxter

126

SHiUZ Bydgoszcz

CARRASSO NAJLEPSZY, SPRAWDZONY,
BUHAJ DLA TWOJEGO STADA

Carrasso po raz trzeci #1 w Polsce.
Największe zainteresowanie wśród hodowców!!!!!
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Preparat HeiferPlus to sprawdzony środek wspomagający zacielenie u bydła poprzez zwiększenie ruchliwości plemników
(okres aktywności nasienia bydła wydłuża się do 6–8 godzin).
Stosowany z nasieniem buhajów
zwiększa procent rodzących się
jałówek. Wyniki badań pochodzące ze Stanów Zjednoczonych
oraz Wielkiej Brytanii wskazują, że używanie nowoczesnego środka seksującego skutkuje zwiększeniem odsetka rodzących się osobników płci żeńskiej.
Na 100 urodzonych cieląt aż 75
stanowiły jałówki.
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Preparat HeiferPlus

W

ielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu,
jako jedyna spółka w Polsce posiada w ofercie nasienie z HeiferPlus dodawanym w procesie konfekcjonowania
nasienia.
Zainteresowani skutecznością preparatu,
odwiedziliśmy jednego z hodowców, który
postanowił „wypróbować” oferowany przez
nas produkt.
Zootechnik z P.P.H.U WIESZCZYCZYN (woj. wielkopolskie) – Andrzej Wojtkowiak przyjął strategię inseminacji wybranych krów nasieniem z dodatkiem HeiferPlus. – Interesowały mnie szczególnie sztuki,
które wykazywały wcześniej problemy z za-

Fot. Tomasz Woźniak

Preparat HeiferPlus dostępny jest również w ampułkach. Wówczas to hodowca decyduje, do jakiego nasienia buhaja go doda. Środek sprawdza się w każdej rasie bydła.
Wadą użytkowania ampułek jest specjalna procedura postępowania z preparatem, co
wpływa na wydłużenie czasu związanego z przygotowaniem nasienia do inseminacji.
chodzeniem w ciążę – oznajmił zootechnik.
Plan pana Andrzeja zakłada konsekwentne
stosowanie nasienia wzbogaconego o preparat przez cały rok kalendarzowy. Wyniki, które dotychczas uzyskano w stadzie, są
bardzo obiecujące.
Ze zgromadzonych danych wynika, że na
zacielenie 36 krów zużyto łącznie 55 porcji nasienia, czyli średnio 1,52; (skuteczność I zabiegu wyniosła 55%). Szczegóły
zamieszczono na wykresie.
Imponujące wyniki uzyskano w grupie
jałówek, gdzie skuteczność zabiegu wyniosła 100%. By uzyskać cielność 10 jałówek
zużyto 10 porcji nasienia.
Stosowanie wyłącznie nasienia z preparatem HeiferPlus do skutecznego pokry-

LICZBA KRÓW CIELNYCH PO INSEMINACJI
NASIENIEM Z PREPARETEM HEIFERPLUS
25
20

– Na obecnym etapie stosowania nasienia z dodatkiem HeiferPlus, jestem
zadowolony z osiągniętych wyników
– mówi Andrzej Wojtkowiak.
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10

(55%)
cia, jest jedyną słuszną metodą, jeśli hodowca liczy na sukces. Można stwierdzić,
że w hodowli bydła WIESZCZYCZYN,
nowoczesny środek seksujący spełnił swoje zadanie. Za kilka miesięcy dowiemy
się, czy oprócz wspomagania zapłodnienia, HeifersPlus wpływa równie skutecznie na zwiększenie liczby rodzących się
jałówek.
Krzysztof GROBELNY

WCHiRZ Sp. z o.o. poszukuje pracowników
terenowych oraz inseminatorów
na terenie całego kraju
Jeśli chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie,
wiarygodnej oraz z polskim kapitałem wyślij CV na adres:
marketing@tulce.wchirz.pl
Szczegóły pod nr. tel. 61/872 73 30

DOŁĄCZ DO LIDERA GENETYKI W POLSCE JUŻ DZIŚ
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Stosowanie wyłącznie nasienia z preparatem
Na obecnym etapie
HeiferPlus do skutecznego pokrycia, jest jedyną
stosowania nasienia z
dodatkiem HeiferPlus,
słuszną metodą,
jeśli
hodowca
liczy
na
sukces.
ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ
jestem zadowolony z
Można stwierdzić, że w hodowli bydła
www.wchirz.pl
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mówi Pan Andrzej
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Wojtkowiak.
się, n czy
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n najlepsza oferta nasienia buhajów ras mlecznych i mięsnych
Krzysztof Grobelny
n bogata oferta nasienia knurów
fot. Tomasz Woźniak
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Lista buhajów, których nasienie wzbogacono o preparat HeiferPlus, jest stale
poszerzana. Aktualne informacje dotyczące oferty można uzyskać:
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Najlepsza oferta genomowa
na polskim rynku
w wyjątkowo dobrych cenach
Nasza ELITA genomowa

gTPI 2365
gPF 135

gTPI 2372
gPF 133

SUPERGEN
o. Supersire

IMPERATOR
o. Mogul

Światowa ELITA genomowa

gTPI 2419

CARLO
o. Mogul

gTPI 2345

CENTURION
o. Cosmopolitan

gTPI 2350

Polska ELITA genomowa

gPF 142

NAPIER
o. Altaiota

gPF 142
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MONDOS
o. Hayden

TAPIC
o. Epic

X

R

adość z realizacji wytyczonych wcześniej celów, to efekt
trudów hodowcy z Kaszub.
Jesteśmy w gospodarstwie rolnym Teresy i Bernarda Kleinów
w Barłominie, w powiecie wejherowskim. Jest to jedno z pierwszych na Kaszubach gospodarstw,
które podjęły współpracę z Wielkopolskim Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
zs. w Tulcach. To typowe gospodarstwo rodzinne przekazywane
„z dziada pradziada” następnym
pokoleniom. Państwo Kleinowie
mają czwórkę dzieci: dwie córki
– Kasię i Aleksandrę oraz dwóch
synów – Łukasza i Adama. Kiedy w 1984 roku ojciec Leon przekazał gospodarstwo synowi Bernardowi, utrzymywano w nim10
krów i kilkanaście sztuk trzody
chlewnej.
– Rodzina się powiększała –
mówi pan Bernard – aby ją utrzymać, musiałem wyznaczyć sobie
nowe zadania, jakie należy podjąć
i zrealizować. Zacząłem kupować
małe jałówki. W roku 2009 została wybudowana nowa obora uwięziowa na 30 sztuk. Zaszczepiłem
u moich dzieci zamiłowanie do
hodowli bydła. Jak to, w gospodarstwie rodzinnym – jeśli tylko
czas pozwala – wszyscy pracują.
Szczególnie syn Łukasz, który
ukończył technikum Agro Biznesu interesuje się produkcją rolną.
Od kilku lat razem podejmujemy
decyzje, jak poprawiać genetykę
w stadzie, jak żywić zwierzęta.
Mieliśmy różne problemy z rozrodem bydła i doborem odpowiednich buhajów do kojarzeń. Mając
w pobliżu SHiUZ nie mogłem liczyć na fachową pomoc. Nikt z doradców przez tyle lat nie pofatygował się, aby doradzić i wybrać dobre kojarzenia.
W czerwcu 2013 roku na pomorskiej wystawie w Lubaniu
koło Kościerzyny, zauważyłem
stoisko Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt z Poznania. Zwróciłem uwagę na napis

PRZEWODNIK HODOWCY

Nr 3/2014

Wielkopolska genetyka
zawitała na Kaszuby
nasienia buhaja BANG ET. Bernard Klein postawił sobie cel, aby
uzyskać krowy wydajne, długowieczne i zdrowe.
Wprowadzenie pół roku temu
wozu paszowego zwiększyło średnią wydajność od krowy o 400 litrów mleka. Aktualnie stado doi
średnio rocznie 8450 kg mleka
od krowy (białko 4,08%, tłuszcz
3,36%). Do mleczarni miesięcznie odstawiane jest 20 000 litrów
mleka. Od piętnastu lat gospodarstwo jest pod kontrolą użytkowości mlecznej. Hodowca chciałby zwiększyć liczbę krów, lecz
wielkość gospodarstwa na to nie
pozwala.
Naszym gospodarzom życzymy
wielu sukcesów oraz zadowolenia
z wykonywanej pracy, stabilnej
ceny mleka, a dzieciom, aby pro„LIDER POLSKIEJ GENETYKI” – to hasło pamiętam do dzisiaj i jest ono jak najbardziej aktualne. Poznałem tam miłych i merytorycznie przygotowanych specjalistów obeznanych w sprawach
hodowli i rozrodu bydła. Po bardzo przyjaznej rozmowie, umówiliśmy się na wizytę w moim gospodarstwie – kończy swą wypowiedź
pan Bernard.
– Po tygodniu przyjechaliśmy do
gospodarstwa państwa Kleinów,
gdzie zostaliśmy – jak to nakazuje tradycja kaszubska – serdecznie
przyjęci. Po długiej rozmowie obejrzeliśmy oborę i dokonaliśmy oceny liniowej krów, aby przystąpić do
kojarzeń z wykorzystaniem komputerowego programu Matesel II.
Najczęściej na liście proponowanych kojarzeń pojawiały się buha-

je WCHiRZ: VALJEAN, ówczesny
lider polskiej genetyki, CAPORAL
i HIACYNT.
Hodowca od tego czasu korzysta z WIELKOPOLSKIEJ GENETYKI, posiada kontener wypożyczony przez WCHiRZ a zabiegi inseminacyjne wykonuje lekarz weterynarii Tomasz Kobiela. Należy nadmienić, że na 15
krów pokrytych nasieniem buhaja
VALJEAN – po pierwszym zabiegu – cielnych zostało 11 a z tego
urodziło się 8 jałówek. Jest to
niewątpliwie sukces inseminacji.
Obecnie hodowca kojarzy swoje krowy z najlepszymi buhajami
w Polsce: CARRASSO, CAPORAL, używa także seksowanego
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pagowały tradycje rodzinne i dalej pracowały na rzecz polskiej hodowli bydła.
Należy także podkreślić, że na
Kaszubach więcej osób zainteresowanych jest współpracą z nami.
Wielu hodowców korzysta z wielkopolskiej genetyki. Wierzymy, że
także oni, podobnie jak państwo
Kleinowie, są bardzo zadowoleni
ze współpracy z WCHiRZ.
Zachęcamy inseminatorów oraz
hodowców bydła i trzody chlewnej
do korzystania z NAJLEPSZEJ
GENETYKI W POLSCE.
Życzymy wszystkim hodowcom
z Kaszub wspaniałych wyników
hodowlanych i ekonomicznych.
Ryszard ANDRZEJEWSKI
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Jedna obora – trzy roboty

P

rzy pięknej pogodzie, 6.
czerwca 2014 roku, w Kiedrowie, odbyła się niecodzienna uroczystość. W tym
dniu, do spokojnej miejscowości
nieopodal Wągrowca, na oﬁcjalne otwarcie „Nowoczesnej Obory Robotowej” przyjechało kilkaset osób związanych z hodowlą krów mlecznych.
Gospodarzem imprezy był Jan
Kamiński z rodziną. Tradycje
hodowlane u państwa Kamińskich mają długą historię. Od zakończenia wojny stado było systematycznie powiększane i doskonalone genetycznie. Wraz ze

trudne, ale udało się je zrealizować znakomicie.
W rozbudowanej oborze gospodarz, znany, ceniony w powiecie wągrowieckim przedsiębiorca i hodowca, postawił na najnowocześniejsze rozwiązania techniczne sprawdzone w praktyce.
Przede wszystkim został zrewolucjonizowany system pozyskiwania mleka od krów. W oborze
zamontowano trzy roboty udojowe ﬁrmy Lely typu Astronaut
A4. Maszyny przejęły obowiązek wydojenia wszystkich – na
dzień dzisiejszy 180 krów. Robią
to bardzo precyzyjnie, nie żaląc
Poza tym, dla każdej ćwiartki
wymienia osobno analizowany
jest czas doju i ilość oddawanego mleka.
W oborze zainstalowany jest
system monitorowania aktywności krów oraz czasu i częstotliwości przeżuwania. Te bardzo

wzrostem pogłowia krów budynki inwentarskie były ciągle przebudowywane i dostosowywane
do nowych potrzeb. Najnowszym
osiągnięciem w tym zakresie jest
przebudowa, a w zasadzie, postawienie od nowa przestronnej
obory. W historii gospodarstwa
jest to już trzeci z kolei budynek
inwentarski tego typu – największy, przeznaczony na 230 krów
mlecznych. Ze względu na ograniczenia wynikające z wielkości
działki było to zadanie bardzo

pomocne informacje pozwalają
z wyprzedzeniem wykryć zaburzenia zdrowia krów oraz określić najlepszy moment do przeprowadzenia zabiegu inseminacji. Urządzenie to, bez udziału człowieka, wykrywa 95% rui
w stadzie. Dzięki temu udaje

się przy tym na swoją 24-godzinną dyspozycyjność w ciągu doby,
przez 365 dni w roku.
Podczas każdego doju robot
ocenia następujące parametry
mleka: % tłuszczu, % białka,
% laktozy, liczbę komórek somatycznych (w pięciu przedziałach), przewodność mleka (parametr związany ze zdrowotnością wymienia), obecność krwi
w mleku. Urządzenie ma możliwość rozpoznania siary i przekazania jej do osobnego zbiornika.
się utrzymywać wysoki poziom
zdrowia zwierząt oraz stosunkowo małe zużycie nasienia na
uzyskaną ciążę. Aby zacielić jałówkę potrzeba około 1,8 porcji
nasienia, w przypadku krów 2,13
(wliczając w to zabiegi reinseminacji). Przy średniej wydajności krów w stadzie na poziomie
10 800 kg mleka, należy uznać
taki wynik za bardzo dobry.
Przed modernizacją obory wyniki te były znacznie gorsze. Również rozkład płci rodzących się
cieląt można uznać za dobry. Pomijając przypadki wykorzystania nasienia seksowanego, liczba rodzących się cieliczek nawet
nieznacznie przewyższa urodzenia buhajków.

tygodnik PORADNIK rolniczy

Oprócz robotów udojowych
w oborze znajdują się też inne urządzenia automatyczne, takie jak:
 dwie stacje żywienia do zadawania paszy treściwej, przyznawanej w zależności od wydajności mleka z uwzględnieniem paszy zjadanej w robocie
udojowym,
 robot do czyszczenia rusztów
„Discovery”,
 robot do podgarniania paszy objętościowej na stole paszowym
„Juno”,
 czochradła „Luna” (opcja z podawaniem wody),
 bramki separacyjne – do oddzielania krów w rui lub chorych,
 bramki napędowe – ułatwiające
wyszukiwanie krów opóźniających wejście do doju,
 schładzalnik do mleka.
Inwestycja pozwala dokonać dużych oszczędności w czasie, który trzeba poświęcić na obsługę
zwierząt. Praca, która pozostaje do
wykonania jest też lżejsza. Ma to
bardzo duże znaczenie w okresie
spiętrzenia prac polowych. Można
śmiało stwierdzić, że polscy hodowcy dorównują, a nawet przewyższają, poziomem hodowli oraz mechanizacji farmerów z Europy Zachodniej. W przypadku takim jak opisany powyżej, na pewno wyznaczają
nowe kierunki w hodowli krów
mlecznych. Miło jest wspomnieć,
że Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
ma swój mały wkład w sukcesy opisanej hodowli. Ojcami większości
najwydajniejszych krów w stadzie –
tych dających ponad 13 000 kg mleka rocznie – są buhaje z Tulec:
 BANG ET,
 BECKERSON ET,
 DC CABANON,
 COMAZ ET,
 UNDEUTROI.
Ojcem najwydajniejszej z nich,
krowy Nocna, o imponującej rocznej produkcji 15 298 kg mleka – jest
tulecki buhaj IRYS.
Dzierżysław BONOWSKI

XII
W 2013 roku w Wielkopolsce aż 28 krów przekroczyło granicę 100 000 kg mleka wydajności życiowej.
Jest to najlepszy wynik
pośród wszystkich województw a spółka inseminacyjna, Wielkopolskie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt ma w tym
sukcesie także swój udział.
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Kora z Wielkopolski
fakt, że przy tak dużej produkcji
KORA nie miała większych problemów z rozrodem – przez pierwsze 5 sezonów oraz dwa ostatnie,
ciążę uzyskano po pierwszym zabiegu inseminacyjnym. W sumie
na 9 ciąż potrzebnych było 13 porcji nasienia, czyli indeks inseminacyjny wynosi 1,44!
Zwieńczeniem wytrwałej pracy hodowlanej są przyznane nagrody:
l Nagroda championa na wojewódzkiej wystawie bydła mlecznego w 1986 roku,
l I miejsce na wystawie w Sielinku w roku 2004,
l I miejsce (bliźniaczki po buhaju BRISTOUT), konkurs odchowu
cieliczek w Sielinku, 2009 r.

W

ostatnim czasie do elitarnej grupy „stutysięczników”, dołączyła krowa
KORA z hodowli Eugeniusza Podolskiego z Margonina. Pan Eugeniusz kontynuuje rodzinne tradycje
hodowli bydła mlecznego po ojcu –
panu Edmundzie Podolskim, który już w latach 50. ubiegłego wieku
prowadził punkt kopulacyjny. Inseminacja krów dopiero raczkowała
i używanie w ówczesnych czasach
rozpłodnika z licencją i badaniami świadczyło o wysokim poziome
hodowli. Śladami przodków podąża też syn pana Eugeniusza, Paweł,
który aktualnie studiuje rolnictwo
na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu.
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sztuki mogą sobie nie poradzić.
Te, które nie przechodzą rygorystycznej próby są eliminowane ze stada.

W gospodarstwie najwięcej
uwagi poświęca się hodowli krów
rasy phf. Stado liczące 50 krów
produkuje rocznie średnio około

Wydajności życiowe Kory

Ojciec KORY

Ponad 100 tys. kg

Najwięcej krów, które w życiu wyprodukowały ponad
100 000 kilogramów mleka pochodzi z Wielkopolski
10,5 tys. kg mleka i ponad 1300
kg suchej masy (tłuszcz+ białko
+ laktoza) od sztuki. W stadzie
były też matki buhajów. Hodowca kładzie duży nacisk na długowieczność krów. Chodzi o to, by
minimalizować nakłady finansowe produkcji mleka. Koszt wprowadzanej do stada wartościowej
jałówki cielnej ma na to bardzo
duży wpływ. Na chwilę obecną
średnia produkcja życiowa krów
wybrakowanych ze stada wynosiła 43 000 kg mleka. Rekordzistką pod tym względem jest wspomniana krowa KORA. Trzeba
mocno podkreślić, że krowa ta jest
w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, cały czas produkuje mleko
i swój wynik z każdym dniem poprawia. Na podkreślenie zasługuje

buhaj – HERSCOT (o. Mascot),
urodzony w roku 1992,
właściciel: WCHiRZ Sp. z o. o.
sprzedano ok. 140 000 porcji,
w ocenie: ponad 14 000 córek
w ponad 4 000 stad.
Stado jest pod kontrolą użytkowości od 1965 roku, w 1972
roku pan Edmund wybudował
wyróżnioną „Złotą Wiechą”
oborę uwięziową z 24 stanowiskami. Obecnie w tym budynku, na twardej posadzce, testuje
się nogi odchowywanych jałówek. Ponieważ używana obora
posiada także betonową podłogę, przy obciążeniu organizmu
zwiększoną produkcją, słabsze

Stutysięczne krowy z Wielkopolski

BERGA PL005005264273, ur. 2000
hodowca: Krzysztof Szlachetka, Chwałkowo
ojciec: IGOR-AERO, właściciel: WCHiRZ sp. z o.o.

NINA PL005010789600, ur. 2002
hodowca: GR Dariusz Olek, Kuźnica Dobrowska
ojciec: BAMBINO, właściciel: WCHiRZ sp. z o.o.
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Pan Eugeniusz chętnie dzieli
się z innymi swoim doświadczeniem hodowlanym. Od początku
jej istnienia, jest bardzo aktywnym członkiem Rady Hodowlanej Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu zs. w Tulcach.
Wiele uwagi wymaga też praca na roli – 80 ha własnej ziemi
i około 10 ha dzierżawionej. Gospodarzowi dzielnie towarzyszy
żona Bernadeta. Jej niewątpliwą
zasługą są gustownie urządzone
klomby wokół domu, na których
zawsze kwitną piękne kwiaty.
Panu Podolskiemu gratulujemy
sukcesów i życzymy dalszych wyjątkowych osiągnięć w hodowli
bydła mlecznego.
Dzierżysław BONOWSKI
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Wycieczka hodowców do Anglii
W dniach 15–18 września
grupa hodowców współpracujących z WCHiRZ
miała okazję zapoznać się
z hodowlą bydła mlecznego w Anglii.

P

ierwszego dnia pobytu mieliśmy okazję zobaczyć stację
unasienniania ﬁrmy Cogent
Ltd., z Chester w Anglii, w której utrzymywane są, należące do
Wielkopolskiego Centrum buhaje, których nasienie poddawane
jest procesowi seksowania. Z racji
bardzo wysokich wymogów sanitarnych nie mogliśmy zobaczyć
laboratorium, w których znajdują się sortery (cytomerty) do seksowania nasienia. Specjalnie dla
nas przygotowano prezentację
rozpłodników, pokazano między
innymi buhaja WCHiRZ – LUMET (gPF 135), którego seksowane nasienie, w chwili wyda-

nia „Poradnika” będzie dostępne
w naszej ofercie. Pracownicy stacji szczegółowo opowiadali o swojej codziennej pracy oraz skrupulatnie odpowiadali na wszystkie
pytania polskich hodowców.
Tego samego dnia odwiedziliśmy dwie duże farmy bydła
mlecznego, zlokalizowane w ma-

lowniczych terenach położonych
w północno-zachodniej części
Anglii, w pobliżu granicy z Walią. Szczególnie interesujące było
drugie z wizytowanych gospo-

darstw, typowo rodzinne, gdzie
zamiłowanie do hodowli bydła
mlecznego, wiedza na temat żywienia i doświadczenie w pozyskiwaniu mleka, przechodzą
z pokolenia na pokolenie. Obecni właściciele wykorzystują efekty intuicji hodowlanej swoich
przodków, którzy prawidłową se-

lekcją samic i starannym doborem buhajów zbudowali podstawy pod imponujące efekty produkcyjne. Nasi hodowcy z pewnością mogli podejrzeć kilka ciekawych rozwiązań możliwych do
zastosowania w polskich gospodarstwach.
Kolejny dzień zaczęliśmy od
zwiedzania wystawy UK Dairy
Day w Telford. Wystawa po raz
pierwszy została zorganizowana

w nowoczesnym centrum wystawienniczym. Należy podkreślić
bardzo wysoką frekwencję osób
zwiedzających. Z pewnością pod
tym względem impreza nie ustę-
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powała innym, bardziej znanym
targom odbywającym się na terenie Anglii.
Drugą część dnia przeznaczyliśmy na londyńskie atrakcje i za-

bytki. Odwiedziliśmy najbardziej
znane miejsca stolicy Wielkiej
Brytanii – od Pałacu Buckingham, przez Pałac Westminsterski, aż po Big Ben i London Eye.
Dla wielu z uczestników wycieczki była to pierwsza możliwość bycia w mieście nad Tamizą.
Wieczorem, przy wspólnej kolacji, była świetna okazja, aby
w swobodnej atmosferze podsumować wyjazd, porozmawiać
o krajowych i światowych perspektywach hodowli bydła i dalszej współpracy. Mamy nadzieję,
że wyjazd stanowił dla hodowców
świetną okazję do spojrzenia na
hodowlę bydła mlecznego z nieco
innej perspektywy.
Szymon BUGAJ
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INDEKSU PF wp ywa:

Indeks PF 133 jaki osi gn

+ 10% komórki somatyczne + 10% d ugowieczno .
buhaj CARRASSO to najwy szy indeks w ród buhajów ocenionych na polskich córkach.

40% produkcja + 25% pokrój + 15% p odno

Aktualnie, na warto

!

9. Podindeks produkcyjny buhaja CARRASSO 124 jest o prawie 3
odchylenia standardowe wy szy od redniej, buhaj ten szczególnie poprawia
cechy zwi zane z produkcj mleka (kg mleka, kg bia ka, kg t uszczu).

8. Warto 128 w ocenie buhaja dla cechy racice oznacza, e szacowana
warto hodowlana buhaja CARRASSO dla racic córek jest wy sza od
przeci tnej prawie o 3 odchylenia standardowe, buhaj bardzo wyra nie
podwy sza warto tej cechy. Córki tego buhaja charakteryzuj si wi c bardzo
zdrowymi racicami z bardzo wysok pi tk .

W przypadku Indeksu, podindeksów i cech pokrojowych w polskiej ocenie
warto ci hodowlanej wyniki poddawane s standaryzacji na redni 100 i
odchylenie standardowe 10. Daje to mo liwo prezentowania informacji o
osobniku, na tle populacji, do której nale y.

Pami tajmy jednak, e przeci tna warto hodowlana córek buhaja lepiej
ocenionego jest wy sza ni jego gorszego konkurenta.

7. Warto hodowlana buhaja CARRASSO FR2241421918 dla produkcji
mleka wynosi +1269 kg. Oznacza to, e przeci tnie, córki buhaja CARRASSO
powinny produkowa o 634,5 kg mleka (warto genetyczna córki tylko w
rednio produkowa y krowy urodzone w
po owie zale y od ojca) wi cej ni
roku 2005.
Oczywi cie, nie ma gwarancji, e ka da jego córka b dzie o tyle lepsz
producentk mleka od redniej bazowej.

10. INDEKS SELEKCYJNY PF
O warto ci hodowlanej buhaja w sposób najbardziej obiektywny i porównywalny w danym kraju informuje indeks hodowlany.
W Polsce od roku 2007 jest to PF - Produkcja i Funkcjonalno .

Musimy pami ta , e warto hodowlana dla cechy informuje o spodziewanej,
szacowanej ró nicy pomi dzy warto ci tej cechy u zwierz cia i przeci tn
warto ci tej cechy dla bazowej grupy zwierz t. W Polsce, obecnie baz
stanowi krowy, które urodzi y si w roku 2005. Baza zmieniana jest co 5 lat,
wi c od roku 2015 do porówna b d u ywane warto ci cech krów urodzonych
w roku 2010.

• sezonu w jakim wykonano ocen ,
• liczby córek na podstawie których buhaj zosta oceniony,
• liczby stad, w których znajdowa y si te córki.
6. Warto ci hodowlane dla poszczególnych cech powinny by podawane z ich
wiarygodno ciami oraz przedstawiane w takich jednostkach w jakich mierzona
jest cecha.

dotycz ce:

5. Informacjom o warto ciach hodowlanych buhaja powinny towarzyszy dane

1. Ka dy rozp odnik powinien by

oznaczony nazw niepowtarzalnym w
wiecie numerem.
2. Powinna by podana data, lub cho by tylko rok jego urodzenia.
3. Niezb dna jest te informacja o nosicielstwie wad genetycznych .
g bokiego rodowodu rozp odnika pozwala zminimalizowa
4. Znajomo
niebezpiecze stwo inbredu w nast pnym pokoleniu. Minimum danych o
przodkach reproduktora to:
• jego ojciec (O),
• ojciec jego matki (OM),
• ojciec matki, jego matki (OMM).

Jak czyta katalog buhajów?

nie tylko do odzyskania poniesionych
Selekcja najlepszych osobników m skich jest bardzo kosztownym etapem pracy hodowlanej. Organizacje realizuj ce programy oceny i selekcji buhajów d
nak adów, ale i do wypracowania rodków na dalsz dzia alno . Aby nasienie najwy ej ocenionych buhajów trafia o do jak najwi kszej liczby odbiorców opracowywane i wydawane s katalogi
buhajów. Firmy inseminacyjne prze cigaj si w szatach graficznych swoich katalogów. Nie to jest jednak wa ne dla hodowcy.
Dla hodowcy najwa niejsza jest rzetelna informacja o buhaju, którego nasienie jest proponowane.

