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Nasze hodowlane mistrzostwa
nie genomowej pierwsze miejsce
spośród buhajów wycenionych
w Polsce.
Kolejny puchar tym samym
przypadł w udziale wielkopolskiej irmie.
Wyniki genomowe Odeona
mówią jednoznacznie – to jest
– znakomity rozpłodnik. Jego
córki będą wygrywać wystawy!

Córka buhaja Carrasso, HR Smolice

Rozgrywki piłkarskie zawsze przykuwają uwagę tysięcy
kibiców, rywalizacja na poziomie mistrzowskim wyzwala wiele emocji. Jest egzaminem dla drużyn, które przez
wiele ciężkich miesięcy, w pocie czoła, przygotowywały
się do turnieju. Wszystkie mają jeden cel: zająć pierwsze
miejsce – zdobyć PUCHAR MISTRZA.
odobnie spółki inseminacyjne, z wielkim wysiłkiem popartym wiedzą
i doświadczeniem prowadzą pracę hodowlaną, której zwieńczeniem jest wycena buhajów. Każda liczy na podium i puchar! Od
1960 roku odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, najwięcej, bo aż trzykrotnie puchar
zdobyły drużyny z Hiszpanii
i Niemiec. Rozgrywki hodowlane w Polsce w oparciu o indeks
PF trwają od 2007 roku, co odpowiada 23 sezonom. Aż 20 razy
„puchar tych mistrzostw” traił
do spółki WCHiRZ. Jest to jedyny taki wynik w Polsce. Buhaje
z Wielkopolski nieprzerwanie
od 7 lat obejmują najwyższy stopień podium w rankingu wyceny buhajów krajowych.

P

Puchar należy
do WCHiRZ

W trzecim sezonie roku 2014,
PUCHAR MISTRZA dla spółki zdobył po raz kolejny Carrasso (o. Roumare), który już od

czterech sezonów jest triumfatorem wyceny konwencjonalnej
z PF 136. CARRASSO to kompletny buhaj, mogący pochwalić się pięknym pokrojem córek
oraz ich bardzo wysoką produkcją. Cieszy się on nadal ogromnym uznaniem oraz zainteresowaniem hodowców, zwłaszcza ze
wschodniej części kraju, którzy
coraz częściej decydują się na
współpracę z ekspertem w dziedzinie hodowli – WCHiRZ.

Będą dawać bardzo dużo mleka
o dobrym składzie suchej masy.
W naszych hodowlanych rozgrywkach, w których bierze
udział pięć spółek prowadzących program oceny i selekcji
buhajów, występuje mnóstwo
wysoko ocenionych rozpłodników. Jednak liczy się wynik
końcowy, czyli zdobycie Pucha-

Lider wyceny
genomowej
W Polsce

• Podindeks produkcyjny 123
• Podindeks pokroju 125
• WH dla komórek som. 131
• WH dla długowieczności 124
• Białko + 38,2 kg, Tłuszcz +40,6 kg
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Jeden puchar
to za mało

Tak jak w piłce nożnej rozgrywane są mistrzostwa dla każdej
kategorii wiekowej, tak buhaje
mają swoją kategorię „genom”.
Odeon, to polski buhaj pochodzący z wybitnej hodowli zarodowej: HZZ Żołędnica (woj. wielkopolskie). Urodził się w 2012 roku.
Jest synem buhaja Hayden, ojcem
jego matki, jest BLOCUS rozpłodnik z WCHiRZ.
Ten młody, zaledwie trzyletni
buhaj z gPF 146, uzyskał w oce-

ru Mistrza. Zapraszamy do kibicowania naszej spółce w następnych rozgrywkach już w wycenie kwietniowej, a fanom piłki
nożnej życzymy pełnych adrenaliny rozgrywek Mistrzostw
Europy we Francji w 2016 roku
(oczywiście z udziałem reprezentacji Polski).
n
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Nie tylko długowieczność
opłacalności produkcji
mleka decyduje głównie
cena skupu tego surowca, jednak we współczesnej hodowli bydła mlecznego na plan
pierwszy zaczyna wychodzić
kwestia długości przebywania
sztuk w stadzie zależna od ich
zdrowotności. Z tego powodu do
formuły polskiego indeksu hodowlanego włączono parametr
związany z długowiecznością samicy. Określa się go jako różnicę
między datą ostatniego odnotowanego udoju lub ubycia ze stada krowy, a datą jej pierwszego
wycielenia.

O

Nasza rekordzistka
Związek długości życia krowy z ekonomią gospodarstwa
analizowaliśmy na przykładzie
krów, które przekroczyły granicę
100 000 kg mleka produkcji życiowej. Jedną z takich rekordzistek spotkaliśmy w gospodarstwie Dariusza Olka z Kuźnicy
Bobrowskiej w gminie Grabów
nad Prosną w południowej Wielkopolsce.
Krowa NINA, córka naszego
buhaja BAMBINO w ciągu 11
lat życia dała swojemu właścicielowi 105 649 kg mleka o średniej

zawartości tłuszczu 4,12% i białka 3,44%. Urodziła w tym czasie
8 cieląt (4 byczki, 4 cieliczki). Jej
ostatnie zanotowane wycielenie
miało miejsce w lipcu 2013 r. –
urodził się syn buhaja IRTYSZ.
Obecnie hodowca oczekuje kolejnego jej potomka.

Wspaniałe
wskaźniki rozrodu
Krowę rekordzistkę charakteryzują także rewelacyjne wskaźniki rozrodu. Na uzyskanie
8 ciąż zużyto 10 porcji nasienia,
czyli skuteczność inseminacji
wyniosła 80%. Wysoki, profesjonalny poziom usług inseminacyjnych, świadczonych w tym
gospodarstwie przez inseminatorów z WCHiRZ: Józefa i Tomasza Janickich z Siekierzyna, ma
zapewne ogromny wpływ na skuteczność zabiegów.
Tradycję hodowli bydła, pan
Dariusz przejął wraz z gospodarstwem po swoim teściu. Obecnie w nowej wolnostanowiskowej
oborze utrzymuje 106 krów dojnych. Żywienie bydła oparte jest
o TMR i stację paszową. Właściwe utrzymanie zwierząt, odpowiednie żywienie, stała praca
hodowlana z doborem buhajów

za pomocą programu Matesel II
(doradztwo WCHiRZ), przekładają się na wyniki osiągane przez
to gospodarstwo. Inna rekordzistka w tym stadzie, pochodząca po
buhaju OKENDO, dała w standardowej laktacji 13 668 kg mleka
(3,72% tłuszczu i 3,06% białka).
Ze względu na wyczerpujący
się limit produkcji pan Dariusz
stara się ograniczyć ilość produkowanego mleka, aby uniknąć
płacenia kar.

Świetlana przyszłość
Przedstawione wyniki pozwalają temu gospodarstwu patrzeć
z optymizmem w przyszłość,
tym bardziej, że pan Dariusz ma
następcę – syna Mateusza. Poza
nim, w prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego pomagają mu
żona Lidia oraz córki: Natalia
i Kamila. Jesteśmy przekonani,
że opisane gospodarstwo sprosta
próbie czasu i przetrwa chwilowy
kryzys w branży mleczarskiej.

Lidii i Dariuszowi Olkom gratulujemy dotychczasowych sukcesów. Dziękując za wieloletnią,
satysfakcjonującą współpracę
w realizacji programu oceny i selekcji buhajów WCHiRZ życzymy dalszych osiągnięć i dużo
wytrwałości w prowadzeniu pracy hodowlanej.
Elwira Krawiec- Doruch
Piotr Kiciński
Filia WCHiRZ
w Ostrowie Wlkp.

WCHiRZ szturmem zdobywa Kujawsko-Pomorskie

Zimowe spotkania czas zacząć
ciągu ostatnich kilku
lat zimy są dla nas wyjątkowo łagodne i ciepłe
– zachęcają rolników do udziału w szkoleniach i spotkaniach.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu postanowiło wyruszyć w teren z przygotowanym cyklem wykładów poświęconych różnym
zagadnieniom związanym z hodowlą bydła, szczególnie mlecznego. Zaczęliśmy od województwa kujawsko-pomorskiego, gdyż
to właśnie tam lawinowo przybywa hodowców, inseminatorów
oraz lekarzy weterynarii chcących nawiązać szeroką współpracę z WCHiRZ w Poznaniu.
Wieś Małe Czyste w powiecie
chełmińskim, była pierwszym
przystankiem w naszej ogólnopolskiej podróży. W spotkaniu
zorganizowanym przez poznańską spółkę 04.02.2015 r. uczestniczyło ponad 40 hodowców bydła.
Głównym punktem programu była prelekcja dr. Krzysztofa Janeczko pt. „Dlaczego rodzą

W

się słabe cielęta”. Wykład spotkał
się z dużym zainteresowaniem.
Ze strony przybyłych hodowców
padło wiele trudnych pytań. Odpowiedzi były szczegółowe i wyczerpujące.

brakło również entuzjastów hodowli trzody chlewnej.
Tym razem zastępca dyrektora filii w Gostyniu – Krzysztof
Grobelny przedstawił główne
zagadnienia dotyczące rozrodu

w oparciu o ocenę genomową,
a następnie zaprezentował ofertę nasienia buhajów ocenionych
genomowo oraz konwencjonalnie, należących do WCHiRZ
w Poznaniu.

W dniu 12.02.2015 r. odbyło
się kolejne spotkanie z hodowcami z województwa kujawsko-pomorskiego, w miejscowości Okalewo, powiat rypiński.
Uczestniczyło ponad 80 hodowców, głównie bydła, choć nie za-

krów oraz sposobów niwelowania problemów okołoporodowych.
Podczas każdego ze spotkań,
specjalista z działu hodowli – Szymon Bugaj wyjaśniał
na czym polega selekcja bydła

Podsumowaniem spotkań, po
zakończeniu prelekcji, przy wspólnym stole były szczere rozmowy
o życiu codziennym, nie tylko
związanym ze światem hodowli.
Bardzo cieszy nas wysoka frekwencja na kolejnych spotka-
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niach z hodowcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie przygotowanymi przez
nas prezentacjami i naszą ofertą.
Mamy nadzieję, że następnym
razem będzie nas jeszcze więcej,
bo na szczerej współpracy i chęci
pomocy w każdej chwili, chcemy
zbudować fundamenty naszych
trwałych relacji z hodowcami.
Pół żartem, pół serio chcielibyśmy wyjaśnić, że na zakończenie
naszych spotkań nie rozdajemy
dyplomów, certyﬁkatów ani świadectw z czerwonym paskiem, bo
dla nas największym wyróżnieniem jest możliwość goszczenia
hodowców zwierząt i skupienie
się na wspólnym rozwiązywaniu
nurtujących hodowlę problemów.
Jesteśmy przekonani, że rewelacyjne wyniki hodowlane uzyskane przez stada podejmujące współprace z nami wystawią
WCHiRZ w Poznaniu najwyższą
notę w przyszłości.
Szymon Bugaj
Centrala WCHiRZ Tulce
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Dnia 15 i 22 października 2014
roku odbyły się w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym
„Gałopol” w Gałowie koło Szamotuł, spotkania z hodowcami, zorganizowane przez Wielkopolskie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz irmę SCR.
potkania miały miejsce w zabytkowym pałacu w stylu neoklasycystycznym, który powstał około 1910 r. i jest
teraz siedzibą irmy.
„Gałopol” to jedno z najnowocześniejszych gospodarstw w Polsce. Pracują tu najnowsze systemy udojowy z dojem ćwiartkowym w hali MilproP4C oraz niezależne,

S

Najnowsze systemy udojowe w Gałowie
samodzielne systemy monitoringu krów
i wykrywania rui Heatime renomowanej
izraelskiej irmy SCR. Zadowolony z używanego wyposażenia inwestor, umożliwia
zainteresowanym rolnikom zapoznanie się
z tymi technicznymi nowinkami.
Podczas spotkania Jacek Dudziak
z WCHiRZ i Piotr Koźlicki z irmy SCR
prezentowali system Heatime. Na podstawie zmian aktywności zwierzęcia i częstości przeżuwania wykrywane są ruje
i monitorowany jest stan zdrowia samic.
Przez połączenie obserwacji szczytów
aktywności i okresów skrócenia czasu
przeżuwania, wykrywanie rui jest jeszcze
bardziej precyzyjne.
Przeżuwanie u zdrowej krowy powinno trwać od 450 do 550 minut na dobę. To
dla przeżuwacza podstawowa, niezbędna do życia czynność. System Heatime
monitoruje każdą krowę przez całą dobę
i rejestruje w minutach czas przeżuwania.
Elektroniczne monitorowanie zwierząt
odbywa się za pośrednictwem unikalnych
czujników umieszczonych na obrożach
i zakładanych na górną lewą część szyi
krowy. Zmiany przeżuwania zależne są od
czynników żywieniowych, rui, a także od
problemów zdrowotnych takich jak mastitis, metritis, ketozy, kwasicy, przemieszczenia trawieńca i wielu innych. Skrócenie czasu przeżuwania jest pierwszym
symptomem, że z krową dzieje się coś

niepokojącego. Kontrolując jego długość,
mamy możliwość wykrycia choroby w stanie podklinicznym. Odpowiednio szybkie
działanie, nawet zanim pojawią się inne
objawy, pozwala zwykle zapobiec spadkowi wydajności mlecznej krowy.
Bogdan Borowicz, specjalista ds. hodowli rozrodu (ilii Wągrowiec), wyjaśnił
hodowcom na czym polega selekcja bydła
w oparciu o ocenę genomową i zaprezentował najlepsze buhaje WCHiRZ (liderów
rankingu polskiego) w ocenie konwencjonalnej i genomowej.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel irmy Alltech, Katarzyna Bagińska. Prelegentka poruszyła temat mikotoksykoz bydła. Są to choroby wywołane przez wtórne metabolity grzybów
pleśniowych, które nazywamy mikotoksynami. Grzyby pleśniowe produkują te
związki podczas wegetacji roślin jak również podczas przechowywania zebranego
zboża.
Po części prezentacyjnej przyszedł czas
na poczęstunek dla uczestników, a następnie przejazd do obory w Lipnicy należącej
do gospodarstwa Gałopol, gdzie jest zainstalowany system Heatime HR LD. Hodowcy mogli porozmawiać tam z zootechnikami, którzy pracują z systemem.
Po przejeździe do obory w Gałowie,
była możliwość obejrzenia niedawno powstałej, nowoczesnej hali udojowej Mil-

kline z unikalnym dojem ćwiartkowym
Milpro P4C. Jest to system, który zarządza niezależnym udojem ćwiartek, poprawiając w ten sposób produktywność stada
i redukując zagrożenia wystąpienia stanów chorobowych w wymieniu.
Jacek DUDZIAK
Centrala WCHiRZ Tulce

W razie chęci wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym w przyszłości lub pytań
o system Heatime, prosimy o kontakt ze specjalistami ds. hodowli i rozrodu WCHiRZ lub
bezpośrednio z Jackiem Dudziakiem pod
numerem telefonu 785 661 882.
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Gospodarstwo rodzinne
Gospodarstwo rodzinne jest zazwyczaj prężnie prosperującym przedsiębiorstwem. Dzieje się tak między innymi
dlatego, że pracujący w nim ludzie są w pełni oddani swojej pracy. Są to osoby, na które można zawsze liczyć, nawet
w najtrudniejszych sytuacjach.
ednym z przykładów świetnie
funkcjonującego gospodarstwa rodzinnego jest gospodarstwo Leopolda Świderskiego, które prowadzi razem z żoną
Magdaleną i synami: Radosławem i Grzegorzem. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Rogoziniec, gm. Zbąszynek,
powiat Świebodzin (woj. lubuskie).
W 1982 r. pan Leopold przejął
po rodzicach gospodarstwo o powierzchni 7 ha, z inwentarzem:
6 krów i 5 loch. W kolejnych latach pracą swoją i swoich bliskich
sukcesywnie rozbudowywał gospodarstwo. Początkowo bydło
utrzymywane było w starych, poniemieckich budynkach. Pierwsza, uwięziowa obora, została wybudowana w 1996 roku. Następna
już wolnostanowiskowa, została
wybudowana w roku 2006. Budynek przeznaczony dla krów dojnych wyposażono w halę udojową
irmy Delaval typu rybia ość 2x5.
W roku 2011 powstał budynek dla
krów zasuszonych i jałówek.

J

i 3,4% białka. Rekordzistki doją
12 500 kg mleka rocznie. Mleko jest odstawiane do Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie.
Powierzchnia gospodarstwa
wynosi 190 ha. Struktura upraw
polowych podporządkowana jest
produkcji pasz i przedstawia się
następująco: pszenica 40 ha, kukurydza 42 ha, lucerna 15 ha,
żyto 15 ha, pszenżyto 22 ha, jęczmień ozimy 5 ha, łąki 51 ha.

rodzina
Obowiązki w gospodarstwie są
podzielone pośród wszystkich domowników. Pan Leopold z żoną
i synem Radosławem zajmują się
hodowlą, natomiast pan Grzegorz
odpowiada za produkcję roślinną
oraz park maszynowy. Żona pana
Grzegorza Agnieszka odpowiada za odchów cieląt do drugiego
miesiąca życia, natomiast żona
pana Radosława Iga prowadzi niezbędną dokumentację. Czynności
związane z dojem mogą wykony-

ki są łatwe – mówi hodowca. Pan
Radosław może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami – średnie
zużycie nasienia na jedną ciążę
u krów wynosi 2,3 porcji, a u jałówek 1,9 porcji. 85% jałówek jest
unasienniane nasieniem seksowanym z oferty WCHiRZ. Dodatkowo państwo Świderscy stosują
nasienie seksowane na część (ok.
10%) krów, są to sztuki bezproblemowe pod kątem zacielenia oraz
wykazujące książkowe objawy rui.
Okres międzywycieleniowy wynosi ok. 390 dni. Średnia liczba
laktacji: 4,7.
Kluczem do sukcesu jest także
wnikliwa obserwacja stada, w którą
zaangażowani są wszyscy domownicy, w każdym momencie. Krowy wykazujące ruję znakowane są
przy doju, przy zadawaniu i podgarnianiu paszy, przy wyrzucaniu
obornika.

podstawa to dobra
genetyka

korzystne rozwiązania
Wyposażając nową halę udojową pan Świderski zainwestował w mierniki mleka. Hodowca
bardzo chwali sobie takie rozwiązanie. Dzięki dokładnym pomiarom, na bieżąco otrzymuje
informacje o ilości mleka udojonego od każdej krowy w stadzie
i może szybko reagować w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
Pozwala to na wydajniejsze i skuteczniejsze zarządzanie stadem.
Obecnie w gospodarstwie jest
140 krów dojnych, około 150 jałówek oraz 80 opasów. Cielęta utrzymywane są w budkach
w stylu kanadyjskim. Średnia
wydajność wynosi 9500 kg mleka o parametrach 4,2% tłuszczu

wać wszyscy wymienieni i do tej
czynności nie są zatrudniane osoby z zewnątrz.
Zabiegi unasienniania wykonuje pan Radosław. Głównym
powodem decyzji o samodzielnej
inseminacji było… zadowolenie
z usług dotychczasowego inseminatora. Niestety, obawiając się
skutków jego odejścia na emeryturę państwo Świderscy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce.
– Początki nie były łatwe – wspomina pan Radosław. Przez kilka miesięcy po skończeniu kursu
(WCHiRZ Tulce) towarzyszył mu
zawodowy, doświadczony inseminator, potem musiał radzić sobie
sam. Wielokrotnie myślał o rezygnacji, ale praktyka dała efekty
i teraz nawet najtrudniejsze sztu-

Pan Radosław bardzo dużą uwagę przykłada do wyboru buhajów.
Nigdy nie oszczędzał na genetyce. Bardzo rzadko decyduje się na
krycie nawet tych najtrudniejszych
sztuk buhajami mięsnymi. Nieocenioną pomocą służy specjalista ds. rozrodu z Filii WCHiRZ
w Skwierzynie – Marek Kaźmierski. Wspólnie analizują katalog WCHiRZ, by dobrać najodpowiedniejszego rozpłodnika dla
danej krowy. W doborze buhajów
kierują się zarówno poprawą cech
produkcyjnych, jak i pokrojowych:
poprawą wyrostowości, budowy
nóg i wymienia, długości strzyków. Hodowca cały czas pracuje
nad doskonaleniem stada. Używanie nasienia seksowanego, a co za
tym idzie, duża liczba rodzących
się jałówek pozwala na prowadzenie ostrej selekcji wśród zwierząt
przeznaczonych na remont stada.
Hodowca może wybierać tylko najlepsze sztuki.
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nowoczesne
gospodarstwo

Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny
sprzęt rolniczy: 8 ciągników, kombajn zbożowy, sieczkarnię do kukurydzy, sprzęt zielonkowy i wiele
innych maszyn, które są niezbędne
do pracy. – Staramy się być samowystarczalni i jak najmniej korzystać z usług – mówi hodowca.

W zakresie żywienia gospodarstwo współpracuje z irmą De
Heus. Grupy sztuk powyżej trzeciego miesiąca życia karmione są
mieszanką TMR w różnych składach i dawkach zależnych od potrzeb.
Hodowca zainwestował w wóz
samojezdny Sano TMR Proi
Santrak oczekując, iż jeszcze lepiej zbilansuje żywienie, co przełoży się na wyniki produkcyjne.
Ten zakup okazał się trafną decyzją. – Pracy mamy znacznie
mniej, żywienie jest bardziej
precyzyjne, a krowy z nawiązką
pracują na spłatę wozu – mówi
hodowca.
W g o s p o d a r s t w ie Pa ń stwa Świderskich widać ciągły
i dynamiczny postęp. W ciągu
10 lat (wraz z podjęciem decyzji o likwidacji trzody i rozwoju produkcji mleka) stado rozrosło się z 40 do 140 krów dojnych,
zostały wybudowane dwie nowe
obory i hala udojowa, a wydajność od krowy wzrosła z 7 tys.
do 9,5 tys. litrów mleka rocznie.

Wysiłek i dotychczasowe osiągnięcia gospodarza zostały docenione w ubiegłym roku tytułem
mistrza Agroligi województwa
lubuskiego. Pan Leopold zajął
zaszczytne I miejsce w kategorii:
rolnicy.
Państwo Świderscy nie poprzestają na dotychczasowych osiągnięciach – stale myślą o nowych
inwestycjach.
Podstawowe cele na przyszłość
to: powiększenie areału gospodarstwa, wzrost produkcji mleka
o dużej zawartości suchej masy,
obniżenie kosztów produkcji, modernizacja gospodarstwa.
Cele te zamierzają osiągnąć
poprzez stosowanie do rozrodu
nasienia najlepszych buhajów,
w tym nasienia seksowanego,
oraz pracę hodowlaną w kierunku uzyskania długowiecznych
zwierząt o zdrowych i mocnych
nogach oraz zdrowym wymieniu.
W planach jest również dalsza
modernizacja i unowocześnienia
gospodarstwa w celu poprawy dobrostanu zwierząt i maksymalnego zmechanizowania pracy. –
Wszystkie prace w gospodarstwie
wykonujemy sami, bez pomocy osób z zewnątrz, zależy więc
nam na takiej organizacji pracy, aby maksymalnie ją uprościć
i zaoszczędzić cenny czas – mówi
gospodarz. W najbliższym czasie
planowane jest założenie monitoringu w gospodarstwie, w szczególności zaczynając od porodówki. Ma to pomóc hodowcy
w utrzymaniu kontroli i ułatwić
prawidłowe zarządzanie stadem.
W dzisiejszych czasach osiągnięcie trwałego sukcesu jest możliwe tylko dzięki ciężkiej pracy,
zaangażowaniu i umiejętnie zastosowanej wiedzy. Jest dla nas
ogromną satysfakcją współpraca
z takim hodowcą. Dziękując za
dotychczasową współpracę, życzymy powodzenia w realizacji
celów i dalszych sukcesów. Wierzymy, że państwo Świderscy
znakomicie poradzą sobie z wyzwaniami, jakie przyniosą kolejne lata.
Anna Klik
Filia WCHiRZ w Skwierzynie
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Strzał w „10”
Początek roku stanowi zawsze dobrą okazję do przeprowadzenia ocen i analiz działalności firmy w minionym okresie. Również dla nas, Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt to odpowiednia chwila, aby
spojrzeć w przeszłość dokonując krótkiego podsumowania przedsięwzięcia, które wniosło nową jakość do harmonogramu wystaw i konkursów zwierząt hodowlanych.
Rośnie zainteresowanie
Przedsięwzięciem, o którym
mowa są konkursy skierowane
do najmniejszych i najmłodszych
uczestników wystaw – zarówno
zwierząt, jak i ludzi. Organizowane w wielu miejscach naszego regionu pokazy cieliczek cieszą się dużym zainteresowaniem
publiczności stanowiąc dla wielu
uczestników pierwszy krok w ich
wystawowej karierze. To właśnie wprowadzenie do programu
każdej z wystaw grupy „junior”
sprawia, że na trybunach pojawiają się rzesze rozentuzjazmowanych kibiców.

Jak to się zaczęło
Organizatorem pierwszych
konkursów tego typu była ówczesna Stacja Hodowli i Una-

sienniania Zwierząt w Gostyniu,
znana obecnie jako Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, która premierowy
konkurs odchowu jałówek przeprowadziła w 1990 roku, czyli 25
lat temu, wspólnie z gminnym
kołem Wielkopolskiego Związku
Hodowców Bydła i Producentów
Mleka w Krobi, współpracując
z ówczesnym prezesem Janem
Łapawą.
Początki jak zwykle nie były
łatwe. Sporo wysiłku i dyplomacji wymagało przełamanie niechęci dorosłych do pracy społecznej, ale jeszcze większym
wyzwaniem okazało się zachęcenie rolników do samodzielnego wyboru oraz przygotowania i prezentacji hodowlanej
młodzieży.
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Teraz potrzebę organizacji
podobnych imprez dostrzegają
sami rolnicy doceniając ich znaczenie, gdyż dla większości jest
to pierwszy kontakt z wystawowym trudem. Zdobyte tutaj doświadczenie zostaje nagrodzone,
gdy postanawiają pokazać swoje zwierzęta na większych i poważniejszych wystawach. Organizowane wspólnie z poznańską
spółką konkursy odchowu jałówek (w wieku 10–12 miesięcy) stanowią niezwykłą atrakcję
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dla rolników, będąc jednocześnie znakomitą promocją samego
gospodarstwa.

Najmłodsze
pokolenie
Kolejnym etapem ewolucji organizacji konkursów było nakłonienie rolników, by w pokazach najmłodszych zwierząt brało udział najmłodsze pokolenie
hodowców (czyli dzieci i wnuki właścicieli zwierząt). Ta modyﬁkacja okazała się strzałem
w dziesiątkę! Perfekcyjnie przygotowane zwierzęta, prowadzone
przez kolorowy korowód zaafe-
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rowanych taką rolą maluszków
stanowią często kulminacyjny
punkt całej imprezy. Obecnie
taką formułę mają konkursy organizowane przez kilkanaście
gminnych kół hodowców na terenie całej Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej.
Dzisiaj, z perspektywy wielu
lat, gdy obecność młodych zwierząt na wystawowym ringu wydaje się całkiem naturalna można stwierdzić, że to co w założeniu miało stanowić dodatek do
wystawy, zaczęło żyć własnym
życiem. Zaangażowanie, entuzjazm i włożoną ciężką pracę do-

ceniają zwiedzający. W efekcie
rośnie liczba organizowanych
konkursów. Z pewnością trudno
dzisiaj wyobrazić sobie wystawę
zwierząt, na której tego elementu by zabrakło.
Wiemy, że jak mówi stara maksyma: „ﬁnis coronat opus” –
zwieńczeniem każdego dzieła jest
ﬁnał.
Szczególnie w konkursach
z udziałem dzieci ma on wyjątkowo uroczystą oprawę. Sędzia
na ringu uzasadnia swoje decyzje. Nagrody rzeczowe i pamiątki otrzymują wszyscy uczestnicy
konkursu. Intencją organizatorów
i sponsorów jest, by to prawdziwe
święto hodowlane zostało zapamiętane przez młodych hodowców na długo.

Hodowla
tętni życiem
Obserwując dzisiaj rywalizację, zaangażowanie i ogrom pracy wkładanej w organizację tych
konkursów cieszymy się, że nasza hodowla tętni życiem, a pomysł zrodzony w Wielkopolsce
okazał się tzw. strzałem w „10”.
Mamy również nadzieję, że zarówno liczba organizowanych
konkursów, jak i ich poziom
będą rosnąć zyskując uznanie
kolejnych pokoleń hodowców.
Grzegorz PIETRZAK
Filia WCHiRZ w Gostyniu
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Analiza wskaźników rozrodu – ważnych elementów w monitorowaniu stada krów

Czy to wina inseminatora?
Obecnie praca związana z przygotowaniem pasz, karmieniem zwierząt, usuwaniem obornika oraz pozyskiwaniem mleka jest coraz bardziej zmechanizowana. Postęp
w tym zakresie oraz w stałym doskonaleniu cech genetycznych bydła jest ogromny.

Czynników mających wpływ na
sukces w rozrodzie krów mlecznych jest wiele. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
Działania hodowcy:
n pielęgnacja i warunki zoohigieniczne,
n system utrzymania,
n żywienie (wyjątkowo istotne
w okresie okołoporodowym)
n obserwacja stanu zdrowia i objawów rui,
n występowanie chorób zakaźnych.
Działania inseminatora:
n dokładna informacja zebrana
od hodowcy – wiek samicy, data
wycielenia, czas wystąpienia
rui, trudności porodowe, itd.,
n badanie stanu izjologicznego
krowy (ogólne i rektalne),
n czas wykonania zabiegu,
n postępowanie z nasieniem,
n sprawność manualna podczas
wykonywania zabiegu,
n higiena zabiegu.
Działania irmy inseminacyjnej:
n czynniki genetyczne,
n jakość nasienia.
Dążąc do dobrych wyników rozrodu należy pamiętać, że każdy
z wymienionych wyżej elementów
jest istotny. Przyczyny problemów
z płodnością krów są zazwyczaj
złożone i tylko działania obejmujące jednocześnie wszystkie te zagadnienia, przyniosą oczekiwane
efekty. Należy przede wszystkim
uwzględnić indywidualne potrzeby
stada i na tej podstawie zapewnić
odpowiednie warunki żywieniowe,
środowiskowe i organizacyjne.
Analiza wskaźników rozrodu pozwala hodowcy w sposób obiektywny i rzetelny monitorować stado.

Liczba dni

Badania w stadach
Obok przedstawione zostały rzeczywiste analizy dotyczące jedenastu stad krów będących w tej samej
organizacji. Każde z nich liczyło
od 80 do 500 sztuk bydła mlecznego. Zabiegi inseminacyjne wykonywał ten sam pracownik, co oznacza, że jakość nasienia i sprzętu
oraz sprawność inseminatora były
identyczne w przypadku wszystkich grup krów i jałówek.

wyniki
Analizując powyższe dane można stwierdzić znaczne różnice
w skuteczności zabiegów inseminacyjnych. Wyniki wskazują także na dużo większą skuteczność
inseminacji w grupach jałówek
w porównaniu z grupami krów.
Wiedza uzyskana dzięki analizie
wskaźników, pozwala na trafną ocenę sytuacji w stadzie oraz wyciągnięcie wniosków z ewentualnych
Fakt, że zabiegi inseminacyjne
były wykonywane przez tę samą
osobę, wyklucza błędy w technice inseminacji, jako przyczynę problemów w stadach o gorszych współczynnikach rozrodu.
Dominujący wpływ na zróżnicowanie wyników miały więc,
poza wiekiem samic, działania
hodowcy, w szczególności żywienie oraz środowisko – system utrzymania krów.
niepowodzeń w rozrodzie bydła
mlecznego. Stały, systematyczny
nadzór umożliwia szybkie wyeliminowanie lub zminimalizowanie
wielu nieprawidłowości i dzięki
temu pozwala utrzymać płodność
krów na dobrym poziomie.

Numer stada

Procent skuteczności pierwszego zabiegu
% skuteczności I zabiegu

Sukces zależy
od wielu czynników

Do najważniejszych z nich zaliczyć można: okres międzyciążowy (liczba dni), okres międzywycieleniowy (liczba dni), procent
skuteczności pierwszego zabiegu
inseminacyjnego krów i jałówek,
a także liczba zużytych porcji nasienia na jedną ciążę u krów i jałówek. Należy pamiętać, że wskaźniki te są ze sobą ściśle powiązane.

Numer stada

Liczba zużytych porcji nasienia na skuteczne zacielenie
Liczba zużytych porcji nasienia

W

najważniejsze
wskaźniki rozrodu

Numer stada

Procent krów skutecznie pokrytych (>
– 3 porcji nasienia)
% krów skutecznie pokrytych

spółczesna krowa produkuje więcej mleka niż
kilkadziesiąt lat temu,
przez co wykazuje dużo większą
wrażliwość na najmniejsze nawet niedoskonałości utrzymania
i tym samym, jest bardziej narażona na wszelkie zaburzenia, które z reguły negatywnie odbijają
się na rozrodzie krów.
Niezmienny pozostaje fakt, że
każda laktacja, a tym samym produkcja mleka, musi być poprzedzona ciążą samicy, a ta z kolei
musi być zainicjowana zapłodnieniem.

Okres międzyciążowy – w zakresie od 108 do 155 dni

Krzysztof Grobelny
Filia WCHiRZ w Gostyniu

Numer stada
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Hodowla od pokoleń
Wielowiczu, wsi położonej w powiecie sępoleńskim, województwie
kujawsko-pomorskim, rozpoczyna się nowy rozdział historii rodziny Szylingów.
Anna i Sławomir Szylingowie, kontynuują tradycje rolnicze zapoczątkowane przez ojca
pana Sławomira, pochodzącego
z gospodarstwa rodzinnego, pana
Stanisława. Pierwsze gospodarstwo rolne o powierzchni 17 ha
kupił z zasobów Skarbu Państwa
w 1968 r. we wsi Suchoręczek.
W wyniku problemów spowodowanych przez zimę stulecia, postanowił je sprzedać w 1980 r.
Jak wspomina syn – gospodarstwo było przez kilka dni odcięte od świata i niemożliwe było
prowadzenie produkcji. Pan Stanisław postanowił kupić siedlisko i ziemie o powierzchni 13 ha
w miejscowości Wielowicz. Stopniowo powiększał areał, została zbudowana obora oraz garaże. Prowadził je do 2006 r., kiedy
to przepisał gospodarstwo o powierzchni 125 ha (wraz z dzierżawami) synowi Krzysztofowi.
Kolejnym etapem rozwoju gospodarstwa jest właśnie trwająca budowa obory wolnostanowiskowej
z systemem doju z wykorzystaniem robotów.

W

W roku 2008 Sławomir, który
do tej pory pomagał Krzysztofowi, z pomocą brata nabył zabudowania i grunty rolne o powierzchni 40 ha w tej samej wsi.
Młodszy brat zaczął się usamodzielniać.
Obecnie gospodarstwo Anny
i Sławomira utrzymuje dwa kierunki produkcji zwierzęcej.
W początkowym okresie wielkość stada trzody chlewnej wynosiła 80 macior. W wyniku
złej koniunktury zredukowano w 2009 roku liczbę loch do
dwóch! Obecnie stado podstawowe jest stopniowo powiększane,
liczy w tej chwili 40 loch ras PBZ
i WBP. Jednocześnie zmieniono
proil produkcji: gospodarstwo
sprzedaje warchlaki a nie jak
dawniej tuczniki.
Głównym kierunkiem, z planami rozwoju w przyszłości –

podstawowego oraz podniesienia
wartości genetycznej stada wykorzystując nasienie najlepszych buhajów WCHiRZ. Po przeprowadzeniu doborów z użyciem systemu Matesel II, uwzględniającego
rodowody zwierząt i cel hodowlany hodowcy, najczęściej w kojarzeniach występują: CAPORAL
i HOBBIT ET.

jest hodowla bydła mlecznego.
Stado liczy 32 krowy oraz 20 jałówek. Nie utrzymuje się bydła
opasowego.

Żywienie oraz genetyka
Podstawą żywienia krów są: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonki oraz pasze treściwe umożliwiające zbilansowanie dawki. Za pomocą wozu paszowego zmiksowane składniki zadawane są w oborze
raz dziennie. Sztuki o wyższych
wydajnościach dodatkowo premiuje się paszą treściwą „z ręki”. Obora
jest pod stałym nadzorem żywieniowca. Stare budynki inwentarskie zmodernizowano w taki sposób, aby umożliwić mechanizację
prac związanych z obsługą zwierząt w systemie uwięziowym. Gospodarstwo dąży do zwiększenia
produkcji mleka przez poprawę systemu żywienia, zwiększenie stada

Realizacja marzeń właścicieli
gospodarstwa o uzyskaniu krów
o ponadprzeciętnej wydajności
mleka, wysokiej zdrowotności,
właściwego pokroju uwzględniającego w dużym stopniu dobre
wymię i podniesieniu płodności
kolejnych pokoleń w stadzie, wymaga czasu i stabilnego partnera
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hodowlanego. Obecnie państwo
Szylingowie zaufali WCHiRZ. Pomagamy im w osiąganiu tych celów, przez dostęp do optymalnych
w ich sytuacji reproduktorów.

Klucz do sukcesu
Pan Sławomir przyznaje, że rezygnacja z żywego buhaja na rzecz
inseminacji spowodowała ogromny
postęp hodowlany w stadzie. Unasiennianie w stadzie rozpoczął dr
Krzysztof Janczewski z Sypniewa
(współpracujący z poznańska spółką). W 2013 roku pan Sławomir
sam zdobył uprawnienia inseminatora (kurs inseminacji zwierząt)
i rozpoczął własną praktykę w gospodarstwie brata i swoim. Można
stwierdzić, że jest on w tych oborach także zootechnikiem, gdyż
dogląda zwierząt w obu obiektach.
W 2000 roku średnia wydajność
obory wynosiła około 3 000 l od
sztuki, obecnie wynosi aż 8 500 l.
W przyszłości Anna i Sławomir Szylingowie chcą mieć swoją oborę z robotami udojowymi.
Myślą o takiej modernizacji gospodarstwa, by mimo trudnej
pracy w rolnictwie zostawało im
trochę czasu na wspólne wypady.
Nie chcą ograniczać się wyłącznie do pracy, która jest niezbędna,
daje im satysfakcję i zapewnia dobre warunki życia. Postawa tych
młodych ludzi świadczy o możliwościach kolektywnego działania
w obrębie rodziny.
A. KOMASA
Filia WCHiRZ Węgrowiec

Coraz więcej hodowców
ynamicznie rośnie grono
hodowców z województwa
kujawsko-pomorskiego,
współpracujących z nami. Jednym
z pierwszych był Wojciech Fiszer
z powiatu rypińskiego. – „Do
podjęcia współpracy z WCHiRZ
skłoniła mnie bogata oferta buhajów z wysokimi indeksami PF,
a także niewygórowane ceny nasienia” – mówi pan Wojtek.
W codziennych trudach w gospodarstwie pomaga mu żona Dorota oraz dwójka dzieci: Jowita
i Jakub. Jak to zazwyczaj bywa,
gospodarstwo państwa Fiszerów było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziadek pana
Wojtka zaczynał swoją przygodę
z hodowlą od zaledwie kilku krów
i loch, a główną siłą pociągową
były wtedy konie. Po swoim ojcu,
pan Wojtek przejął gospodarstwo
w roku 1994. Stopniowo powiększał je o kolejne krowy i jałowice.

została zbudowana nowa, wolnostanowiskowa obora, która może
pomieścić 130 krów. W nowym
obiekcie udój wykonuje nowoczesny dwustanowiskowy robot
GEA Farm Technologies, który bardzo ułatwił pracę w gospodarstwie. W przyszłości zapewne

Hodowla lubi postęp

gospodarstwo przejmie syn pana
Wojtka – Jakub. Mimo iż uczęszcza on dopiero do gimnazjum,
wykazuje chęć do pracy i doskonalenia wiedzy w tej dziedzinie.

D

Obecnie gospodarstwo zostało
zmodernizowane, a żywe konie
zostały zamienione na konie mechaniczne i roboty. W 2014 roku

W rozmowie z Jakubem można
odczuć, że będzie on godnym następcą swojego ojca.

Genetyka i inseminacja
Początkowo, we wrześniu
2013 r. pan Wojtek posiadał wypożyczony z naszej irmy konte-

ner do przechowywania nasienia buhajów w ciekłym azocie,
a usługi inseminacyjne były wykonywane przez Zenona Tyburskiego. W styczniu 2014 r. nasza
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irma organizowała kurs pozwalający zdobyć uprawnienia inseminatora. Wziął w nim udział również pan Wojtek. Od tamtej pory
z powodzeniem przeprowadza zabiegi inseminacyjne we własnym
gospodarstwie. Do tych zabiegów
pan Fiszer wykorzystuje nasienie naszych buhajów, takich jak:
CARRASSO, CAPORAL, HOBBIT ET, BANG ET. Dobór buhajów jest wynikiem kojarzeń przeprowadzonych z użyciem naszego
programu Matesel II. Pamiętamy,
że buhaje: CARRASSO i CAPORAL w zimowej wycenie zajęły
odpowiednio pierwsze i drugie
miejsce w rankingu wszystkich

polskich reproduktorów. Ten solidny fundament, jaki wniosą
nasi liderzy, zapewne doprowadzi
w przyszłości stado pana Wojtka do wyjątkowo dobrej kondycji i wysokiego poziomu wartości
hodowlanych zwierząt.
Pragniemy podziękować rodzinie państwa Fiszer za gościnne
przyjęcie i zaufanie, którym obdarzyli naszą irmę. Życzymy bohaterom naszego artykułu oraz wszystkim hodowcom z województwa
kujawsko-pomorskiego, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz owocnej
współpracy z naszą irmą.
M. Tyburski
Filia WCHiRZ Kościelec

1. Każdy rozpłodnik powinien być oznaczony nazwą i niepowtarzalnym
w świecie numerem.
2. Powinna być podana data lub choćby tylko rok jego urodzenia.
3. Niezbędna jest informacja o nosicielstwie wad genetycznych.
4. Znajomość głębokiego rodowodu rozpłodnika pozwala zminimalizować niebezpieczeństwo inbredu w następnym pokoleniu. Minimum
danych o przodkach reproduktora to:
∫ jego ojciec (O),
∫ ojciec jego matki (OM),
∫ ojciec matki, jego matki (OMM).
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Pamiętajmy jednak, że przeciętna wartość hodowlana córek buhaja
lepiej ocenionego jest wyższa niż jego gorszego konkurenta.

7. Wartość hodowlana buhaja CARRASSO FR224142918 dla produkcji
mleka wynosi +1248 kg. Oznacza to, że przeciętnie, córki buhaja
CARRASSO powinny produkować o 624 kg mleka (wartość genetyczna
córki tylko w połowie zależy od ojca) więcej niż średnio produkowały
krowy urodzone w 2005.
Oczywiście nie ma gwarancji, że każda jego córka będzie o tyle lepszą
producentką mleka od średniej bazowej.

Musimy pamiętać, że wartość hodowlana dla cechy informuje
o spodziewanej, szacowanej różnicy pomiędzy wartością tej cechy
u zwierzęcia i przeciętną wartością tej cechy dla bazowej grupy zwierząt.
W Polsce, obecnie bazę stanowią krowy, które urodziły się w roku 2005.
Baza zmieniana jest co 5 lat, do porównań będą używane wartości cech
krów urodzonych w roku 2010.

5. Informacjom o wartościach hodowlanych buhaja powinny towarzyszyć
dane dotyczące:
∫ sezonu w jakim wykonano ocenę,
∫ liczby córek, na podstawie których buhaj został oceniony,
∫ liczby stad, w których znajdowały się te córki.
6. Wartości hodowlane dla poszczególnych cech powinny być podawane
z ich warygodnościami oraz przedstawiane w takich jednostkach
w jakich mierzona jest cecha.
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wysokość w krzyżu

120
112

nogi i racice
wymię

24,0
0,00
-0,31

tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %

Katalog dostępny w wersji elektronicznej:
www.wchirz.pl

42,4

białko kg

krótkie
zewnętrzne
ordynarny

ustawienie strzyków - tył
charakter mleczny

szerokie

wąskie

niskie

długość strzyków

ustawienie strzyków

szerokość wymienia

położenie wymienia

więzadło środkowe wymienia

słabe

niskie

zawieszenie tylne wymienia

mleko kg

1248

luźne

zawieszenie przednie wymienia

dł. przekątna

Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2013/3, powt. 0,83, córek 96, obór 76
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wąski

uniesiony

pionowa

iksowate

racice

niski

wąska

płytki

postawa nóg tylnych widok z tyłu
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szerokość zadu
109

postawa nóg tylnych widok z boku

ustawienie zadu
123

typ i budowa

szerokość klatki piersiowej

głębokość tułowia

kaliber

113

107

120

126
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JUSTICE

TAMISE
STEVEN

AMAZONE

122
117

117

101

110

115

116

113

106

115

106

112

131

84

110

100

126

80 90

100

110 120
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szlachetny

wewnętrzne

długie

wąskie

szerokie

wysokie

mocne

wysokie

mocne

równolegle

kr. przekątna

podsiebna

szeroki

spadzisty

szeroka

głęboki

wysoki

Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2013/3, córek 85 / obór 66
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CASK-AB

CVF BLF
2 data ur. 23.10.2007
Hodowca: import z Francji

Carrasso

ODESSA

ROUMARE
JOCKO BESN

NR
w Polsce

Podindeksy pokroju

7

wartość hodowlana dla zawart. kom. som.

płodności

pokroju

produkcyjny

Podindeksy

Przebieg porodu krów zapłodnionych
przez buhaja: porody łatwe 98,65%
Wartość hodowlana dla przeżywalności: 118

HR Smolice, Rogożewo
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133

INDEKS PF

1 FR2241421918

Nr 1/2015

#

Indeks PF 133 jaki osiągnął buhaj CARRASSO to najwyższy indeks
wśród buhajów ocenionych na polskich córkach.

40% produkcja + 25% pokrój + 15% płodność
+ 10% komórki somatyczne + 10% długowieczność

Aktualnie, na wartość  wpływa:

10.  
O wartości hodowlanej buhaja w sposób najbardziej obiektywny
i porównywalny w danym kraju informuje indeks hodowlany.
W Polsce od roku 2007 jest to PF - Produkcja i Funkcjonalność.

9. Podinkeks produkcyjny buhaja CARRASSO 126 jest o prawie
3 odchylenia standardowe wyższy od średniej, buhaj ten szczególnie
poprawia cechy związane z produkcją mleka (kg mleka, kg białka,
kg tłuszczu.]

8. Wartość 120 w ocenie buhaja dla cechy nogi i racice oznacza, że
szacowana wartość hodowlana buhaja CARRASSO dla racic córek
jest wyższa od przeciętnej o 2 odchylenia standardowe, buhaj
bardzo wyraźnie podwyższa wartość tej cechy. Córki tego buchaja
charakteryzują się więc bardzo zdrowymi racicami z bardzo wysoką
piętką.

W przypadku Indeksu, podindeksów i cech pokrojowych w polskiej ocenie
wartości hodowlanej wyniki poddawane są standardyzacji na średnią
100 i odchylenie standardowe 10. Daje to możliwość prezentowania
informacji o osobniku, na tle populacji, do której należy.

JAK CZYTAĆ KATALOG BUHAJÓW?

Selekcja najlepszych osobników męskich jest bardzo kosztownym etapem pracy hodowlanej. Organizacje realizujące programy oceny i selekcji buhajów dążą nie tylko
do odzyskania poniesionych nakładów, ale i do wypracowania środków na dalszą działalność. Aby nasienie najwyżej ocenianych buhajów trafiało do największej liczby
odbiorców opracowywane i wydawane są katalogi buhajów. Firmy inseminacyjne prześcigają się w szatach graficznych swoich katalogów. Nie jest to jednak ważne dla
hodowcy. Dla hodowcy najważniejsza jest rzetelna informacja o buhaju, którego nasienie jest proponowane.

PRZEWODNIK HODOWCY
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