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Światowa genetyka
na wyciągnięcie ręki...
Przeglądając międzynarodowe rankingi kwietniowej oceny
wartości hodowlanej rozpłodników wycenionych genomowo,
łatwo dostrzec, że zdecydowana większość liderów to synowie takich buhajów jak: Supershot, Balisto, Mogul czy Damaris.
Dostęp jednak do nasienia najjaśniejszych gwiazd światowych
rankingów często, z wielu przyczyn, jest bardzo utrudniony.
Synowie Balisto liderami
w Polsce i Holandii

Kolejny sezon wyceny, w Holandii, jak i w Polsce, należy do synów buhaja DE SU -11236 Balisto.
Bouw Finder, który z indeksem
gNVI 398, po raz kolejny jest numerem jeden na liście TOP 100 gNVI.
W Polsce pierwsze miejsce przypadło jego synowi, debiutującemu
w poprzedniej wycenie, buhajowi
Playboy (gPF 160).
Sam BALISTO, po raz pierwszy,
w kwietniowej publikacji uzyskał
ocenę wartości hodowlanej na potomstwie, tym samym, potencjał
genetyczny tego osobnika oszacowany dotychczas wyłącznie na podstawie genomu, został potwierdzony. Jest to bardzo ważna informacja dla hodowców, którzy dotychczas korzystali z nasienia nie tylko
samego buhaja, ale i jego męskich
potomków. Godny podkreślenia
jest fakt, że choć w Top 20 najlepszych rozpłodników krajowych jest
kilku synów Balisto, to właśnie
WCHiRZ oferuje nasienie najlepszego z nich: wycenionego na bazie polskiej – Playboya, który jest
numerem jeden nie tylko na liście
buhajów krajowych, ale i międzynarodowych! Co najważniejsze,
nasienie tego rozpłodnika jest dostępne dla hodowców w całym kraju. Buhaj cieszy się ogromną popularnością, ze względu na znakomite
parametry hodowlane. Bardzo wysoki podindeks produkcyjny, piękny pokrój – o silnym i wysoko za-

wieszonym wymieniu oraz imponującej długowieczności córek, to
mocne strony tego rozpłodnika,
a dodatkowo jego unikalny rodowód (Balisto x Bookem x Numero
Uno) sprawia, że często może być
wykorzystywany w kojarzeniach,
bez obaw o wzrost inbredu w stadzie. Pełnym bratem lidera wyceny
genomowej w Polsce jest Part (gPF

148), którego nasienie sprzedawane jest także w wersji seksowanej.
Obaj bracia ze względu na imponujące wyniki hodowlane należą do
znanej w całej Polsce, a oferowanej
przez WCHiRZ – Diamentowej
Elity!

Supershot
oraz jego wyjątkowi synowie
w Polsce i Ameryce

Numerem jeden na amerykańskiej liście TOP100 gTPI, w sezonie oceny 2016.1 został DG Charley z gTPI 2786! Mocne strony tego
syna Supershota obok imponującego rodowodu (Supershot x Mogul
x Observer) to: wysoka produkcja

Lider wyceny genomowej w Polsce PLAYBOY (gPF 160)
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mleka, niskie komórki somatyczne
oraz wysoka płodność córek. DG
Charley jest popularny na całym
świecie, jednakże dostępność jego
nasienia jest ograniczona, a sprzedaż jest prowadzona pod pewnymi
warunkami. Jak podkreśla właściciel buhaja – Firma przy sprzedaży
nasienia pozostawia sobie prawo do
zakupu męskiego potomstwa po buhaju DG Charley. Można powiedzieć,
że światowa genetyka nie jest dostępna od ręki i wiąże się z ograniczeniami, ale czy na pewno? Jeśli hodowca
szuka półbraci buhaja DG Charley
w Polsce, to w TOP 20 gPF, odnaj>dokończenie na str. 54

54
>dokończenie ze str. 53
dzie dwa buhaje: New York (poz.
7 gPF 151, gTPI 2588) oraz Luigi
(poz. 9 gPF 150, gTPI 2508). Obaj
synowie Supershota utrzymywani
są w należącym do WCHiRZ centrum pozyskiwanie nasienia w Tulcach k. Poznania. Nasza Spółka jest
właścicielem tych buhajów. Co najważniejsze, nasienie tych rozpłodników jest dostępne dla polskiego
hodowcy od ręki, bez ograniczeń.
Warto wspomnieć, że poznańskie buhaje oprócz bardzo wysokich wartości hodowlanych w polskiej wycenie, uzyskały imponujące noty na bazie amerykańskiej.
Te dwa rozpłodniki również należą
do prestiżowej Diamentowej Elity
WCHiRZ.

Kto nadążył
a kto został w tyle

Pierwsza, uznająca ocenę na podstawie genomu publikacja wyników
szacowania wartości hodowlanych
miała miejsce w Polsce, w sierpniu
2014 roku. Na zachodzie Europy ta
metoda funkcjonuje od roku 2008
a w Stanach Zjednoczonych została wprowadzona jeszcze wcześniej.
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Postęp hodowlany, jaki umożliwia
stosowanie selekcji genomowej,
był przez wiele lat nieosiągalny dla
polskiego hodowcy. Nasienie wybitnych, czołowych ojców buhajów
ocenionych genomowo, można było
stosować wyłącznie w ramach zamkniętych programów badawczych
i było na potrzeby tych programów
importowane.
Dziś po niespełna dwóch latach,
tylko jedna ze spółek polskich
w pełni dostosowała się do nowych wyzwań i dotrzymuje kroku
zagranicznym spółkom inseminacyjnym. W ofercie sami posiadamy
nasienie ojców buhajów (Playboy,
New York, Nikkelback). Ostatni
polski ranking buhajów wyraźnie
wskazuje, że WCHiRZ oferuje hodowcom genetykę na światowym
poziomie. W TOP20 gPF blisko
60% buhajów jest własnością poznańskiej spółki inseminacyjnej,
jest to najlepszy dowód, że to właśnie ona dotrzymuje kroku konkurencyjnym zagranicznym firmom,
a zarazem oferuje polskiemu hodowcy najlepszy na rynku materiał
genetyczny.
Marta CZEKALSKA
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Aby utrzymać jak najlepszą jakość...

Czyli o rozwoju
nowych struktur
WCHiRZ w Polsce
W
momencie prywatyzacji
polskich spółek inseminacyjnych skończył się okres
rejonizacji ograniczającej aktywność
Wielkopolskiego Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu do
województw wielkopolskiego i lubuskiego. Teoretycznie, będąc liderem
genetyki w Polsce mogliśmy hodowcom z całego kraju dostarczać nasienie naszych reproduktorów za pośrednictwem pozostałych spółek inseminacyjnych. W praktyce, w swoim rejonie, spółki te ograniczały
klientom dostęp do naszej oferty.
W wyniku decyzji o wyjściu naszego Centrum poza narzucone wcześniej granice, specjaliści WCHiRZ
pojawili się na terenie całego kraju

proponując nawiązanie współpracy
inseminatorom, lekarzom weterynarii i przede wszystkim hodowcom
bydła i trzody chlewnej.

Zenek mówi, a Mazurek radzi...

Od drugiego tygodnia do szóstego miesiąca

W

trzecim tygodniu życia cielęta zaczynamy karmić paszą, w skład której
wchodzi koncentrat białkowy 28%,
ziarna jęczmienia oraz ziarna kukurydzy (najlepiej, żeby było gniecione, a nie śrutowane).
Takiego sposobu żywienia nie zmieniamy do
3 miesiąca. Przez cały ten czas musimy pamiętać, że cielę powinno mieć dostęp do wody pitnej i paszy przez całą dobę. Dobrze, gdyby od 1
dnia po urodzeniu cielęta były trzymane z dala
od krowy, pojedynczo (np. w budkach lub kojcach), nie ma wtedy możliwości, żeby się obdajały, a u krów nie będzie problemu z chorymi
strzykami. Zmniejsza się również możliwość
zakażenia różnymi chorobami. Każdy hodowca sam musi zdecydować, czy w tym okresie
karmić młode zwierzęta paszą własnej produkcji, czy dostępną komercyjnie – obrobioną
termicznie, niezawierającą mikotoksyn, lepiej
przyswajalną dla małego cielęcia. Na podstawie własnych doświadczeń radzę, aby karmić
paszą zakupioną w renomowanej firmie paszowej. Do 90 dnia pasiemy cielęta paszą treściwą, a nie objętościową! W tym okresie wytwarzają się kosmki jelitowe – im większa ilość
kosmków, tym większa przyswajalność paszy
w późniejszych latach życia zwierzęcia. Około 3 miesiąca życia zaczynamy dodawać paszę

objętościową: kiszonkę z kukurydzy, sianokiszonkę z trawy i siano, wszystko bardzo dobrej
jakości. Podając cielęciu paszę objętościową nie
przestajemy karmić paszą, którą podawaliśmy
cielęciu począwszy od drugiego tygodnia życia,
tj. koncentratu 28% białka + ziarno jęczmienia
+ ziarno kukurydzy, z tym wyjątkiem, że ziarna śrutowane lub płatkowane, a nie jak wcześniej, gniecione. W okresie od 90 do 180 dnia
po urodzeniu, u jałówki wytwarza się tkanka
gruczołowa wymienia. Chcąc uzyskać w przyszłości dobre mlecznice, musimy tak komponować dawkę pokarmową, aby w swoim składzie
zawierała przewagę białka nad energią. Od 6
miesiąca życia cielęcia, wprowadzamy do paszy
dodatek śruty rzepakowej w ilości 3 dag na 1 kg
masy ciała zwierzęcia. Jednym z wyznaczników
właściwego żywienia jest sposób wypróżniania
cielęcia, luźna masa kałowa świadczy o tym, że
w podawanej paszy jest za dużo białka, z drugiej strony, w przypadku, gdy jest za mocno
zbita – występuje deficyt białka w paszy. Jeziorko wypróżniania musi mieć średnicę ok. 5
cm – wówczas mamy dobry stosunek ilościowy
białka do energii. Pierwsze pół roku w życiu jałówki to czas, w którym hodowca nie powinien
oszczędzać na żywieniu. Za wszelkie zaniedbania w tej materii będzie płacił do końca życia
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Zenon Mazurek

zwierzęcia. Warto dodać, że wszelkie przebyte choroby cielęcia w omawianym okresie (zapalenie płuc, biegunki) mają odzwierciedlenie
w późniejszym życiu produkcyjnym zwierzęcia, zmniejszając jego wydajność o 500–600 l.
W następnym numerze przedstawię jak żywić krowy od szóstego do dwunastego miesiąca życia – czyli w okresie, w którym hodowca
może najwięcej zaoszczędzić na żywieniu.
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Chodzi nam o to, by dotrzeć z ofertą
bezpośrednio do jak największej liczby hodowców z całej Polski. 60-letnia
tradycja poznańskiej Spółki, w połączeniu z nowymi, właśnie zdobywanymi doświadczeniami, zaowocowała
gwałtownym wzrostem liczby naszych
nowych klientów zainteresowanych
doskonaleniem swoich stad. Rozwój okazał się na tyle dynamiczny, że
o ile w przypadku regionów sąsiadujących z rodzimym terenem działania
WCHiRZ obsługa nowych punktów
nie stanowiła większego problemu, to
w przypadku tych zdecydowanie oddalonych, było już poważnym wyzwaniem. Od początku zależało nam na
tym, by wszystkim nowym klientom
poza fachowym doradztwem hodowlanym zapewnić także obsługę techniczną na najwyższym poziomie.
Dwa lata temu uruchomiliśmy
przedstawicielstwo naszego Centrum
w miejscowości Kosierady Wielkie
koło Sokołowa Podlaskiego.

By zapewnić najwyższy
poziom obsługi

Początkowo był to niewielki punkt,
który miał ułatwić działalność
WCHiRZ w nowym rejonie. Systema-
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tyczny rozwój spowodował, że jest to
obecnie bardzo ważna jednostka poznańskiej Spółki w tej części Polski.
Dzięki niej jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć współpracujące
z nami punkty inseminacyjne z terenu
województw: lubelskiego, podlaskiego
oraz wschodniej części mazowieckiego. Za sprawą działającego tam banku
nasienia, hodowcy mają stały dostęp
do kilkunastu tysięcy porcji nasienia, tak aby w razie potrzeby mogło
jak najszybciej trafić do tamtejszych
gospodarstw. Jesteśmy także w stanie

zapewnić dostawy azotu i drobnego
sprzętu inseminacyjnego (rękawice,
osłonki) przy okazji regularnych tras
azotowych.
Dodatkowo za sprawą dostępu do
znajdującej się na miejscu, odpowiedniej do takich celów, bazy szkoleniowej, mamy możliwość organizacji kursów inseminacyjnych. Odbywają się one zazwyczaj w okresie
jesienno-zimowym.
Wszyscy nasi klienci poza wspomnianą wcześniej obsługą techniczną mogą oczywiście liczyć na fachowe
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porady hodowlane ze strony naszych
specjalistów pracujących w terenie.
W chwili obecnej placówka pod Sokołowem Podlaskim obsługuje szerokie
grono klientów, ale liczba ta cały czas
rośnie, w ostatnim czasie, w szczególności w województwie podlaskim.
W związku z tym, w kwietniu 2016 r.
została uruchomiona kolejna placówka WCHiRZ w Łomży. Więcej na
ten temat w kolejnym wydaniu Poradnika Hodowcy.
Jakub KRASUSKI
Filia Kościelec, WCHiRZ
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Światowa hodowla
prosto z Podlasia
60-letnia tradycja Wielkopolskiego Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, zdobyte doświadczenia i aktywne podejście do
zmieniającej się rzeczywistości hodowlanej na świecie i w Polsce, procentują
w chwili obecnej uznaniem
ze strony hodowców z całej
Polski.
podlaskie

gospodarstwa, zarówno pod względem posiadanego areału, jak i liczby krów. W związku z tym w 1996
roku zdecydował o budowie obory
wolnostanowiskowej dla 70 krów
wraz z halą udojową typu rybia ość.
Była to jedna z pierwszych tego
typu inwestycji w regionie. W roku
2006 wybudował kolejną oborę wolnostanowiskową, tym razem mogącą pomieścić 140 krów oraz 70 jałówek. Wraz z nią powstała hala udojowa typu bok w bok, która przejęła
także zadania poprzedniej hali.

że pan Stanisław docenił buhaje oferowane przez Wielkopolskie
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu i stosuje w swoim stadzie nasienie liderów naszego rankingu, takich jak PART
i POWERBOSS.
Mimo wszystko czas oraz trud poświęcony w drodze do potencjału genetycznego, jakim dysponuje dzisiaj
stado pana Żochowskiego, bez wątpienia zostaje wynagrodzony. Poza
dobrymi wynikami produkcyjnymi oraz ogromną satysfakcją, jaką

S

ą wśród nich także tacy, mogący poszczycić się posiadaniem hodowli zasługujących
na miano elitarnych. Reprezentantem Podlasia w tej kategorii jest
z pewnością Stanisław Żochowski z Kamińskich Wiktorów, hodowca bardzo znany w całym regionie przede wszystkim za sprawą
licznych sukcesów osiąganych na
wystawach zwierząt hodowlanych
w Szepietowie. Pan Stanisław zasłynął także na wystawach krajowych
na warszawskim Służewcu kiedy to
w 1986 roku zdobył swój pierwszy
czempionat. – W 1985 roku pojechałem na wystawę krajową na Służewcu w Warszawie, a już za rok w 1986
wróciłem z pierwszym czempionatem. Wtedy jeszcze nikt z Podlasia
na wystawy nie jeździł... Od tamtej
pory praktycznie nie było wystawy,
żebym nie wrócił z tytułem czempiona – wspomina hodowca. Na
uznanie zasługuje na pewno spektakularny sukces pana Stanisława
z ubiegłorocznej wystawy w Szepietowie, kiedy to zdobył sześć czempionatów oraz dwa tytuły superczempiona. Jest to rekordowy wynik w historii tej regionalnej imprezy, którego jak dotąd nie udało się
osiągnąć nikomu.

Praca i pasja
Stanisław Żochowski swoją historię z hodowlą bydła rozpoczął
w 1977 roku, kiedy to przejął gospodarstwo od rodziców. Jak wspomina – w tamtym czasie do dyspozycji miał 12 ha oraz 8 krów. Od samego początku jednak podchodził
do swojej pracy z ogromną pasją,
a efektem tego był ciągły rozwój

Krowa Veela 217 o. Superstition (PF 126), matka jałówki Veela 362 o. Supersire (gPF 144) i dwóch buhajków (ciąża bliźniacza) o. Baltikum
Obecnie gospodarz ma do dyspozycji 260 ha ziemi, z czego pod uprawę kukurydzy przeznaczone jest 120
ha, użytki zielone to 100 ha, zboża
stanowią pozostałą część. Stado liczy w tej chwili 250 krów, ze średnią
roczną wydajnością 10 000 kg mleka.

Cel hodowlany
To bardzo dobry wynik, jednak,
jak podkreśla hodowca, nie tylko
wydajność mleczna jest dla niego
ważną cechą, od zawsze ogromną
uwagę przywiązywał do cech funkcjonalnych. Przy kojarzeniu par
rodzicielskich kieruje się przede
wszystkim wysoką zawartością suchej masy, poprawną budową kończyn i dobrą zdrowotnością wymienia. Jak sam przyznaje, odpowiedni dobór to często godziny spędzone nad rodowodami i katalogami
buhajów. Tym bardziej miło nam,

z pewnością dają zdobywane przez
hodowcę na wystawach trofea, może
liczyć na dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży zwierząt o wysokich
wartościach hodowlanych. Hodowca nie ma najmniejszego problemu
ze zbytem jałówek cielnych i średnio
sprzedaje 60 sztuk rocznie po cenie
6–7 tys zł. Także męski materiał hodowlany pochodzący z tej hodowli
cieszy się sporym zainteresowaniem.
Część buhajów trafia do rolników indywidualnych z przeznaczeniem do
krycia naturalnego, te z najwyższymi indeksami natomiast nabywane
są przez spółki inseminacyjne.

Wysokiej klasy
materiał genetyczny
Pan Stanisław może poszczycić się
wyhodowaniem wielu cennych buhajów, które w wycenie na córkach osiągnęły wysokie indeksy PF. Przykła-
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dem jest buhaj JEGIER ST (PF 124),
wyceniony na 3100 córkach w 1291
oborach. Jest także hodowcą młodych
buhajków pochodzących z kojarzeń
swoich najcenniejszych krów z czołowymi rozpłodnikami światowymi.
Z takiego kojarzenia pochodzą dwa
buhajki zakupione ostatnio przez
WCHiRZ w Poznaniu. To buhaj
STAN o numerze PL005244212851,
który w ostatniej wycenie uzyskał indeks gPF 147 oraz buhaj STIV o numerze PL005244213025 z indeksem
gPF 141. Ich nasienie będzie niebawem dostępne w ofercie WCHiRZ.
Poza tymi dwoma buhajkami poznańska Spółka zakupiła od pana
Stanisława osiem kolejnych młodych
sztuk, wśród których są takie, które osiągnęły jeszcze wyższe indeksy gPF. Mówiąc o zakupie buhajków
do stacji unasienniania warto wspomnieć, że poza wysokimi indeksami
gPF zwierzęta takie muszą przejść
restrykcyjne badania weterynaryjne.
Warto też podkreślić, że stado pana
Stanisława jak sam zaznacza „jest
wolne od wszelkich chorób”. Potwierdziło się to po raz kolejny przy okazji
badań 32 najlepszych krów i jałówek,
związanych z przygotowaniami sztuk
do tegorocznej wystawy w Szepietowie. Jest to z pewnością zasługa wysokiego rygoru weterynaryjnego utrzymywanego przez hodowcę, ale przede
wszystkim, oparcie całego stada wyłącznie na materiale genetycznym
pochodzącym z własnej hodowli.
– Do niedawna w kwestii sprzedaży buhajków współpracowałem
tylko ze SHiUZ Bydgoszcz – opowiada pan Stanisław – ale kiedy
okazało się, że za SHiUZ-em stoi
francuska firma Genes Diffussion,
postanowiłem nawiązać współpracę
z inną spółką inseminacyjną, taką
która tak jak ja, działa na rzecz polskiej hodowli. Konsorcjum EBP,
które powstało rok temu wspiera francuskich a nie polskich hodowców i pod szyldem bydgoskiej
spółki promuje buhaje pochodzące
z Genes Diffusion. Obawiam się,
że z czasem dojdzie niestety do całkowitego przejęcia SHiUZ-u przez
Francuzów. Mimo tego, że bliska
współpraca z WCHiRZ w Poznaniu
nie trwa jeszcze zbyt długo, bardzo sobie ją cenię. Dziękuję za to
i liczę na dalszą współpracę, która
przyniesie nam obopólne korzyści –
kwituje hodowca. My również dziękujemy i jesteśmy przekonani, że to
dopiero początek naszej wspólnej,
wieloletniej drogi. Życzymy wielu sukcesów hodowlanych panie
Stanisławie!
Jakub KRASUSKI
Filia Kościelec, WCHiRZ
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Inni się chwalą swoimi buhajami a my próbujemy ustalić fakty, jakie stoją za sukcesem buhajów Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu,
które podbijają coraz większe obszary hodowli bydła
w Polsce.

FAKTY NIE KŁAMIĄ... OKO HODOWCY JEST NAJWAŻNIEJSZE

Buhaje WCHiRZ
podbijają całe Pomorze
Hodowca należy do Słupskiej Grupy
Producentów Mleka i za jej pośrednictwem sprzedaje wyprodukowane mleko. Jest bardzo zadowolony z członkostwa w grupie, którą zarządza znakomity człowiek – Henryk Grzecza.
Prezes robi wszystko, aby wynegocjować z mleczarniami najwyższą cenę za
mleko, ale w dobie mlecznego kryzysu
jest to bardzo trudne.
Trzymamy kciuki, aby sytuacja
ekonomiczna w produkcji mleka
i hodowli bydła poprawiła się.

pomorskie
Od lat związany
z Wielkopolską
Z wielu dostępnych przykładów
przytoczę dzisiaj oceny hodowcy
z województwa zachodniopomorskiego w powiecie sławieńskim. Jestem z wizytą u Jarosława Ossowskiego, który w od lat 80. zajmuje
się hodowlą bydła w Jarosławie Starym. Jeszcze w latach 90. hodowca
zakupił w Wielkopolsce pierwsze
jałowice w celu poprawy genetyki własnego stada. Korzystał także
z poznańskich reproduktorów (np.:
HANOVRE) mimo trudności, jakie
przy zakupie nasienia z innych firm
stwarzała stacja bydgoska. Po prywatyzacji spółek inseminacyjnych,
dostęp do najlepszej, wielkopolskiej
oferty stał się łatwiejszy, w związku z tym hodowca zakupił nasienie
z WCHiRZ, aby podnieść poziom
genetyczny i poprawić wyniki swojej hodowli. Uzyskane efekty w pełni
go satysfakcjonują. Ma piękne krowy i jałowice po buhaju VALJEAN
(o. Justice). Córki tego reproduktora są kalibrowe, o pięknym pokroju, łatwo się cielą i produkują bardzo dużo mleka. Hodowca bardzo
dobrze wspomina tego buhaja ze
względu na jego wysoką skuteczność
zacieleń i łatwe porody. W opinii
hodowcy grupa córek VALJEANA
przewyższa córki innych buhajów
z konkurencyjnych firm, które także
ma w swoim stadzie. Pewien jestem,
że oko hodowcy nie kłamie. Przed-

Pozytywna prognoza

stawiona na zdjęciu pierwiastka po
buhaju VALJEAN ur. 07.02.2013 r.
jest krową bardzo dobrze wyrośniętą
(wysokość w krzyżu 159 cm), pięknie
zbudowaną, z bardzo dobrym wymieniem. W czasie pierwszych 200
dni laktacji wyprodukowała 6021 kg
mleka i dalej doi. W chwili obecnej
została już zacielona buhajem CAPORAL – liderem buhajów wycenionych na potomstwie WCHiRZ.
Pan Jarosław w swoim stadzie ma
też piękne jałowice po buhaju CARRASSO. W inseminacji, poza seksowanym nasieniem buhaja PART,
używa z dobrym skutkiem nasienia buhajów: ODEON, NABIS,
CAPORAL.
Obecnie w gospodarstwie poza
hodowcą pracuje żona Grażyna i syn Marek. Hodowla liczy 30
krów dojnych i 12 jałówek. Średnia
roczna wydajność z obory to 7787

kg mleka od krowy (tłuszcz 4,18%,
białko 3,3%).

Widoczny postęp hodowlany
Przykładów świadczących o tym,
że genetyka WCHiRZ wywiera bardzo korzystny wpływ na doskonalone stada można przytoczyć więcej.
Wiele krów po buhaju VALJEAN
znajduje się w gospodarstwie Bernarda Kleina w Barłominie, o którym wcześniej już pisałem.
Hodowcy chwalą sobie nasienie
rozpłodników z Wielkopolski – jest
ono bardzo skuteczne i piękne rodzą się po nim zwierzęta. Niewątpliwie wysoka skuteczność zabiegów wykonanych z wykorzystaniem
naszego nasienia wynika z troski
o dobrostan reproduktorów, ich
najlepsze zdrowie, jak i z wysokiej
koncentracji plemników w dawce
(20 milionów).

Hodowca z powołania
wielkopolskie

K

to poznał Henryka Olejniczaka,
ten nie ma wątpliwości, że rolnictwo, zootechnika, a w szczególności hodowla bydła mlecznego
to jego pasja i hobby. Pierwsze pięć
lat po ukończeniu technikum rolniczego w Nietążkowie był zootechnikiem oceny wartości użytkowej bydła
w ówczesnej Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu. Doświadcze-
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nia zdobyte w tej pracy utwierdziły
go w przekonaniu jak istotna jest informacja wynikowa dotycząca każdej
krowy w stadzie. Umożliwia ona podejmowanie trafnych decyzji hodowlanych, dlatego jego obora zawsze była
i jest objęta oceną wartości użytkowej
bydła mlecznego.
Po przejęciu gospodarstwa w roku
1991, podjął wraz z żoną Zoﬁą decyzję o specjalizacji w kierunku
hodowli bydła i produkcji mleka.

Obecnie w nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej utrzymywanych
jest 76 krów mlecznych, 15 jałówek cielnych oraz 55 sztuk pozostałej młodzieży żeńskiej. Przeciętna
wydajność za ostatnie 12 miesięcy
wyniosła 10 800 kg mleka o 4,14%
tłuszczu i 3,36% białka. Zawartość
komórek somatycznych w mleku
nie przekraczała 300 000.
Wchodząc do obory od razu zwraca się uwagę na dobrostan jaki ho-

tygodnik PORADNIK rolniczy

Na zakończenie rozmowy pytam
hodowcę czego mu życzyć. – Wysokiej ceny mleka oraz dalszej, owocnej współpracy z WCHiRZ. Poza waszym profesjonalizmem cenię sobie
to, że pozostaliście w 100% polską
firmą hodowlaną – odpowiedział pan
Jarosław.
Podsumowując nasze działania
na Pomorzu, należy z satysfakcją
stwierdzić, że coraz większa grupa
hodowców przekonuje się do wielkopolskiej genetyki i bliskiej współpracy z wysoko wykwalifikowanymi
specjalistami ds. hodowli i rozrodu
WCHiRZ.
Jesteśmy do dyspozycji hodowców,
prosimy o kontakt a obiecujemy, że
zrobimy wszystko, aby nie zawieść
Państwa zaufania. Dziękujemy hodowcom, którzy już są z nami – to
dzięki Wam możemy być LIDEREM i patrzeć z optymizmem
w przyszłość.

Ryszard ANDRZEJEWSKI
Filia Wągrowiec, WCHiRZ

dowca stworzył dla swoich zwierząt.
Krowy są bardzo spokojne, nie boją
się ludzi nawet podczas wykonywania zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. W budynku panuje
wspaniały mikroklimat a warunki
zoohigieniczne są doskonałe. Legowiska dla krów wyścielone są piaskiem i słomą. Bazę pasz objętościowych stanowi kiszonka z lucerny,
sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane oraz kiszone młóto browarniane. Dój odbywa
się w hali typu rybia ość 2 x 4.
>dokończenie na str. 58
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>dokończenie ze str. 57

Genetyka, która procentuje
Od samego początku pan Henryk
korzystał z nasienia buhajów pochodzących ze stacji poznańskiej (obecnie
Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu).
W stadzie są córki buhajów: Fan, Valjean, Banjoelor, Carrasso, Hiacynt,
Caporal, Maximus, Clown, Joshua,
Fabrycy, Irys, Torana, Tombeur, Absolut. Hodowca nigdy nie obawiał się
stosowania nasienia buhajów testowych. Jałówki inseminowane były i są
nasieniem seksowanym, między innymi dlatego nigdy nie trzeba było się
posiłkować zakupem materiału żeńskiego z zewnątrz, co również ma niebagatelny wpływ na status zdrowotny
stada, a także pozwala zaostrzyć selekcje w stadzie. Od momentu pojawienia
się w ofercie WCHiRZ buhajów ocenionych genomowo, udział nasienia
tych rozpłodników w całej puli wykorzystanego nasienia wynosi około
60%. Urodziły się już pierwsze cielęta
po buhaju Imperator.

Średni współczynnik inbredu dla
stada wyliczony dzięki programowi Matesel jest niski i wynosi 3,5%.
Świadczy to o pozytywnych efektach
świadomie podejmowanych decyzji
dotyczących kojarzenia par rodzicielskich. Hodowca zawsze stawiał
na zdrowotność stada, prawidłowe
cechy budowy wymienia oraz nóg.

Działalność społeczna
Należy wspomnieć, że Henryk
Olejniczak znajduje również czas

na pracę dla innych ludzi. Obecnie
jest sołtysem swojej wsi – Zamysłowo w gminie Stęszew. Od wielu lat
jest prezesem i animatorem Rejonowego Koła Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Swojej aktywności
nie ogranicza do najbliższej okolicy
– jest sekretarzem Wielkopolskiego
Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka a w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest członkiem Komisji
Rewizyjnej.

Nr 2/2016
Za swoją działalność został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, odznakami honorowymi: „Za
zasługi dla województwa wielkopolskiego” i „Zasłużony dla Rolnictwa”
oraz Złotą Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka.
W środowisku hodowców jest autorytetem w dziedzinie budownictwa
inwentarskiego, żywienia zwierząt,
hodowli bydła. Swą wiedzą i doświadczeniem zawsze dzieli się chętnie
i szczerze. Jest człowiekiem obdarzonym dużym poczuciem humoru. Rodzina jest dla naszego hodowcy najważniejsza. Dom prowadzony przez
panią Zofię jest zawsze gościnny.
Pan Henryk z żoną zaszczepili
swoim dzieciom zamiłowanie do rolnictwa i szacunek dla innych ludzi.
W 2015 roku państwo Olejniczakowie przekazali gospodarstwo w godne ręce syna, absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mgr.
inż. Piotra Olejniczaka.
Krzysztof GROBELNY
Filia Gostyń, WCHIRZ

Pokonana granica stu tysięcy
wielkopolskie

M

iło jest poinformować, że
do elitarnego grona krów,
których produkcja życiowa przekroczyła 100 000 kg mleka
dołączyła kolejna rekordzistka. Jest
nią krowa SABA z hodowli Andrzeja Baczyńskiego z Podolina, gmina
Wapno. Wydarzenie jest szczególne,
ponieważ jest to pierwszy udokumentowany przypadek tak wysokiej
produkcji mleka w populacji bydła
na terenie powiatu wągrowieckiego, na którym według danych na
koniec roku 2014, było 59 stad ocenianych, w których utrzymywano łącznie 3281 krów. Pod względem liczby sztuk ocenianych, powiat ten jest na miejscu 15 wśród 34
wchodzących w skład województwa
wielkopolskiego.

Buhaj WCHiRZ
ojcem rekordzistki
Opisywana tutaj krowa SABA ma
na swoim koncie (tabela 1.) wyprodukowanie 101 354 kg mleka (udój kontrolny z dnia 11.01.2016 r). Dokonała
tego w czasie ośmiu laktacji. Ojcem
naszej rekordzistki jest buhaj PONY,
który pochodzi z Wielkopolskiego
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu.
Gospodarstwo, w którym SABA
się urodziła i nadal produkuje mleko

ma długą historię. Powstało w 1880
roku. Wówczas obok domku gospodarzy była mała obórka. Około roku
1905 przybyli tutaj pradziadkowie
pani Beaty, małżonki pana Andrzeja. Dziadek zajmował się jednak bardziej ogrodnictwem. Historia hodowli bydła mlecznego zaczęła się
w latach siedemdziesiątych XX wie-

ku. W gospodarstwie było wtedy 15
krów. Później jednak, ze względu na
słabą opłacalność produkcji mleka,
krowy musiały ustąpić miejsca trzodzie chlewnej.

...„aż” trzy krowy
Państwo Baczyńscy – obecni właściciele – przejęli w roku 1994 gospodarstwo, w którym były „aż”
trzy krowy. W zasadzie do dalszej
hodowli nadawały się tylko dwie

z nich. Na bazie tych dwóch matek
zostało zbudowane całe obecne stado krów mlecznych w tej hodowli.
Równocześnie z powiększaniem się
stada następowały zmiany w budynkach inwentarskich. Właściciele przenieśli krowy w roku 2008 do
nowej wolnostanowiskowej obory.
W ciągu ubiegłych 12 lat nastąpił

2-krotny wzrost wydajności mlecznej od sztuki. W roku 2014 średnia
wydajność roczna wynosiła 10 085
kg mleka.
Świetną ilustracją wpływu warunków utrzymania krów na ich
produkcyjność jest zestawienie wyników kolejnych 305-dniowych laktacji naszej rekordzistki (tabela 2.).
Widać wyraźnie wpływ nowych,
lepszych warunków po przejściu do
nowej bezuwięziowej obory (laktacja
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Tabela 1. Krowa SABA
wyniki produkcyjne
Czas produkcji

11,32 lat

Produkcja

101 354 kg mleka

Produkcja śr. rocznie

8954 kg mleka

Produkcja śr. laktacje 305 dni

9218 kg mleka

Tabela 2. Krowa SABA,
laktacje 305-dniowe
Nr laktacji

Rok

Mleko (kg)

1.

2004

5937

2.

2006

6831

3.

2007

6564

4.

2009

9058

5.

2010

11 254

6.

2011

12 261

7.

2012

13 162

8.

2014

8673

nr 4). Drugi skok wydajności laktacyjnej w górę nastąpił od kiedy w żywieniu został zastosowany wóz paszowy (laktacja nr 5).
Obecnie stado liczy 90 krów dojnych rasy hf. Wszystkie krowy pochodzą z własnej hodowli. Tak efektywne namnożenie stada udało się
przeprowadzić dzięki zastosowaniu
nasienia seksowanego.
Dzierżysław BONOWSKI
Filia Wągrowiec, WCHiRZ

Nr 2/2016

59

PRZEWODNIK HODOWCY

Relacja z otwarcia nowych obór, hodowców współpracujących z WCHiRZ

Mimo kryzysu, hodowcy inwestują
wielkopolskie

J

est nam niezmiernie miło, że
WCHiRZ w Poznaniu, wraz
z firmami: BLATTIN, GEA
i Turbańscy, mogło być współorganizatorem imprezy z okazji otwarcia nowej obory na 65 krów mlecznych w miejscowości Zalesie Wielkie gmina Kobylin. 16 kwietnia 2016
roku państwo Edyta i Karol Nowak
zaprosili przyjaciół, znajomych i zainteresowanych rolników do swojego
gospodarstwa.
Uczestnicy tego hodowlanego
święta mieli możliwość obejrzenia
pokazów mieszania pasz. Firma
BLATTIN zaprezentowała mieszanie TMR-u w wozie paszowym,
a firma Turbańscy mieszanie paszy treściwej w mobilnej mieszalni
pasz.

Obora została wyposażona w nowoczesne rozwiązania wspomagające
dobrostan i usprawniające warunki
pracy w chowie zwierząt. Na wentylację składają się: świetlik kalenicowy
oraz kurtyny boczne z poliwęglanu.
Przed zbliżającymi się upałami hodowca planuje zamontować dodatkowo wentylatory. Legowiska tworzą
materace słomiano-wapienne. Odchody usuwane są przez zgarniacze
typu delta. Hodowcy zainwestowali
w halę udojową typu rybia ość 2x6.
Średnia produkcja w oborze państwa Nowaków wynosi blisko 12 000
litrów mleka rocznie od sztuki. Cieszymy się niezmiernie, że wszystkie krowy pochodzą po buhajach
z WCHiRZ. Systematycznie, od 10
lat, prowadzone są kojarzenia krów
z naszymi buhajami. Indywidualne
kojarzenia dla każdej samicy pro-

ponujemy wykorzystując program
Matesel. Aktualnie w gospodarstwie
używane są takie buhaje jak: Part,
Powerboss, Supergen, Tracer, Imperator, Oblat, Carrasso oraz Caporal.
Przykładem inwestycji, mimo kryzysu, jest także obora w gospodar-

stwie panów Hądzlika i Lipowczyka w Drzewcach. Uroczyste otwarcie
miało miejsce 6 maja, ale o tym w następnym numerze Przewodnika, gdy
na karuzeli „zakręcą się” krowy.

Tomasz WOŹNIAK
WCHiRZ, Filia Gostyń

podlaskie

Źródło: Podlaskie Agro

W

dniu 14.05.2016 roku
w miejscowości Leszkiemie, gmina Wiżajny, powiat
suwalski, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystym otwarciu obory wolnostanowiskowej na 185 krów
dojnych u Stanisławy i Walentego
Wałejków. Gospodarze rozpoczęli budowę w czerwcu 2015 roku a do
zasiedlenia doszło w marcu bieżącego
roku. Nowy obiekt wyposażony został
w 3 roboty udojowe, podłogę rusztową i robota do czyszczenia rusztów,
drabiny paszowe, podgarniacz paszy,
czochradła. Legowiska dla krów ścielone są separatem. Sprawność systemu
wentylacji zapewniają otwory w ścia-

nach przysłaniane kurtynami bocznymi z poliwęglanu, mieszacze powietrza i świetlik kalenicowy.
Mamy głęboką nadzieję, że już
wkrótce poczyniona przez państwa

Wałejków inwestycja, zacznie się
zwracać i przyniesie naszym hodowcom wymierne korzyści.
Krowy naszych gospodarzy produkują średnio rocznie blisko 9000 litrów

mleka, a warto podkreślić, że wydajność w oborze z roku na rok wzrasta.
Jest to wynik systematycznej pracy
hodowlanej prowadzonej przez pana
Walentego i jego małżonkę. Hodowcy stawiają na jakość, dlatego od kilku lat współpracują z Wielkopolskim
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu, zaopatrującym ich w nasienie najlepszych w kraju rozpłodników. Wybrali naszą spółkę inseminacyjną po starannym zastanowieniu.
Wierzą, że dzięki nam osiągną założony cel hodowlany! Dziękujemy bardzo
za zaufanie i możliwość współpracy.
Życzymy rekordowej produkcji mleka
sprzedawanego po dobrych cenach!
Elwira ZABŁOCKA
WCHiRZ, Filia Kościelec

Nowa technika doju – roboty udojowe
J
eszcze kilkanaście lat temu żadna z firm instalujących w Polsce urządzenia do doju krów
mlecznych nie miała w ofercie robota. Powodem był bardzo wysoki
koszt urządzenia oraz brak możliwości serwisowania tych skomplikowanych maszyn. Polscy rolnicy widywali w zachodniej Europie obory
bydła mlecznego, w których dój był
całkowicie zautomatyzowany.
W chwili obecnej, w kraju pojawiło
się na tyle dużo robotów udojowych,
że warto rozpocząć dyskusję na temat
kryteriów wyboru buhajów do rozrodu w oborach z robotami. Nawet, jeże-

li hodowca dopiero planuje instalacje
automatów lub dopuszcza takie rozwiązanie w przyszłości, powinien już
teraz spojrzeć pod tym względem na
buhaje używane w stadzie.

Kosztowny komfort
Czy warto rozważać decyzję o modernizacji systemu udojowego we własnym stadzie? Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie. Wydatek
na ten cel jest bardzo duży. Przy dzisiejszych cenach mleka trudno jest
wygospodarować kwotę potrzebną
na zakup urządzenia, lub bezpiecznie zaplanować spłatę kredytu zacią-

gniętego na ten cel. Robot udojowy
jest maszyną bardzo zaawansowaną
technicznie. Potrzebny jest profesjonalny i bardzo szybki serwis do utrzymania go w stałej sprawności. Praktycznie w ciągu kilku godzin każda
awaria powinna być usunięta. Dobry serwis to dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić w planowaniu
przedsięwzięcia. Również konieczne
jest zainstalowanie w gospodarstwie
dobrego agregatu prądotwórczego, by
uniezależnić się od przerw w dostawie
energii elektrycznej. W oborach z dojem automatycznym wzrastają koszty
energii elektrycznej i zużycie wody.
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Co w zamian?

Powyżej wymienione zostały negatywne strony robotyzacji doju. Jakie
są pozytywne aspekty inwestycji? Na
pewno hodowca zyskuje więcej czasu,
który może spożytkować na inne prace – we własnym gospodarstwie lub na
świadczenie dodatkowych usług rolniczych. Raczej nie można sobie pozwolić na dłuższy wyjazd poza gospodarstwo, trzeba w razie konieczności
szybko zajrzeć do obory. Pomimo to
można wygospodarować dużo dodatkowego czasu. Nie jest to jednak tak
>dokończenie na str. 60
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uciążliwa praca jak codzienne dojenie krów. W gospodarstwach zmuszonych do korzystania z pracy najemnej,
użycie robotów znacznie zmniejsza
ryzyko problemów z dojem związanych z niedyspozycją pracownika. Rynek pracy też się zmienia. Pracownicy chętniej podejmują pracę, w której
są wolne dni, chociażby w niedzielę –
czego nie da się zrobić pracując przy
krowach dojonych tradycyjnie.
Dla hodowcy istotne znaczenie
może mieć także stały dostęp do zbieranych i dostarczanych przez automat
udojowy danych o krowach.

Aspekt genetyczny
automatycznego doju
W artykule chciałbym jednak skupić się na aspekcie genetycznym związanym z automatycznym dojem. Jakie
cechy córek buhajów są szczególnie pożądane przy takim systemie doju? Na
co zwrócić największą uwagę, aby było
jak najmniej problemów z zakładaniem
kubków udojowych na strzyki? Jak
sprawnie połączyć maszynę z żywym
organizmem bez udziału człowieka?
Myślę, że odpowiednią pracą hodowlaną można modyfikować kilka
cech, tak aby udój zautomatyzowany

Długość strzyków
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wo małą wagę pośród cech wymienia
i dość dobrą odziedziczalność. Gdyby
na cechy te spojrzeć z perspektywy całego pokroju krowy, to okazuje się, że
ustawienie strzyków tylnych ma 3%
udziału w indeksie, a ustawienie strzyków przednich i ich długość mają tylko po 1,5 % wagi. Łącznie daje to 6%
wszystkich cech pokrojowych. Dlatego nie można wybierać buhajów tylko
na podstawie dobrego indeksu ogólnego pokroju, a trzeba zagłębić się
w najważniejsze cechy indywidualnie.
Oczywiście ogólny indeks wymienia,
a także nóg i racic powinien być możliwie jak najwyższy.

Ważne również cechy
funkcjonalne
Warto zwrócić też uwagę na niektóre cechy funkcjonalne, takie jak zawartość komórek somatycznych w mleku,
temperament krów oraz szybkość oddawania mleka, przekazywane córkom przez wybieranego buhaja. Pierwsza z wymienionych cech ma związek
z mniejszą możliwością obserwacji stanu wymienia przez człowieka – dojarza. Co prawda robot określa parametry mleka wskazujące na zdrowotność
gruczołu mlekowego, jednakże nic nie
zastąpi obserwacji i zmysłów doświadczonego pracownika. Cecha szybkości

Jest to długość strzyka mierzona
od jego nasady do końca. Określa się
w skali 9-punktowej, gdzie 1 oznacza bardzo krótkie strzyki a 9 skrajnie długie (9 i powyżej centymetrów).
W ocenie krajowej cecha ta dotyczy
strzyków przednich. Długość strzyków jest szczególnie ważnym kryterium wyboru buhaja do udoju robotowego. Bardzo krótkie strzyki, szczególnie te o złym ustawieniu, powo-

dują spadanie kubków udojowych.
Może to zakłócić przebieg doju, co po
pewnym czasie doprowadzi do wzrostu komórek somatycznych w mleku.
Nawet najbardziej wydajna krowa
okaże się wtedy nieprzydatna i będzie musiała zostać wybrakowana ze
stada. Jest to cecha o dobrej odziedziczalności (h2=0,36), ale stosunkowo
niskiej wadze wśród wszystkich cech
wymienia (3%).
Lekkie skracanie strzyków jest dopuszczalne, nie powinno się jednak
wybierać buhajów o wartości hodowlanej dla tej cechy mniejszej niż 95. Należy jednak indywidualnie podejść do
każdej krowy i nie dopuszczać do nadmiernej długości strzyków. Zbyt długie strzyki narażone są bowiem bardziej na uszkodzenia mechaniczne.

sprawiał jak najmniej problemów. Największą uwagę warto zwrócić na trzy
szczegółowe cechy budowy wymienia:
■■ustawienie strzyków przednich
■■długość strzyków
■■ustawienie strzyków tylnych
Na trzy powyżej omówione cechy
należy zwrócić szczególną uwagę ze
względu na ich duże znaczenie przy
ocenie przydatności krów do zautomatyzowanego doju oraz stosunko-

oddawania mleka może poprawić wykorzystanie drogiej maszyny, a łagodny
temperament krów chroni robot przed
uszkodzeniami. Niestety, chociaż obserwacje tych cech prowadzone są od
wielu lat, to nie doczekaliśmy się jeszcze publikacji wartości hodowlanych.

Indeks na robota
W chwili obecnej, w krajowym
systemie selekcji bydła mlecznego
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Ustawienie strzyków przednich

Cecha ta jest określana jako punkt
umiejscowienia nasady strzyków
przednich w stosunku do dna wymienia. Strzyki powinny wychodzić z najniższego punktu na wymieniu – dna
wymienia. Zapewnia to optymalny
kąt ustawienia strzyków, co ułatwia
robotowi założenie kubka udojowego. Strzyki nie powinny też znajdować się w dużej odległości od siebie,
co utrudnia robotowi ich zlokalizowanie. Cechą szczególnie niepożądaną
jest ustawienie strzyków przednich
na zewnątrz. Pod względem tej cechy

najlepiej wybierać buhaje o wartości
hodowlanej powyżej 100. Waga tej
cechy spośród wszystkich cech wymienia wynosi 3%, a odziedziczalność cechy h2= 0,29.

Ustawienie strzyków tylnych

Cecha definiowana analogicznie
jak ustawienie strzyków przednich.
Strzyki powinny wychodzić z dna wymienia. Niekorzystne jest zewnętrzne
ustawienie, a przy skrajnie wewnętrznym ustawieniu, strzyki krzyżują się,
co bardzo utrudnia robotowi precyzyjne ustalenie ujścia strzyka i założenie kubka udojowego.
Pod względem tej cechy proponuję wybierać buhaje o wartości hodowlanej od 100 do 115. Odziedzinie ma określonej formuły indeksu,
która pomógłaby hodowcom prowadzić pracę hodowlaną w oborach
wykorzystujących roboty. Jako kraj
nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem
pośród znaczących hodowli europejskich. W konkretnym kształcie
indeks ten prezentowany jest tylko
w Niemczech. W Holandii już szeroko dyskutuje się na ten temat, chociaż nie ma konkretnego indeksu.
Myślę, że w naszym kraju również
byłoby wskazane rozpoczęcie prac
nad stworzeniem indeksu selekcyjnego dla stad z automatycznym systemem doju. Co prawda, trudno jest
przewidzieć koniunkturę w mleczarstwie, aby podjąć teraz decyzję
wybiegającą w przyszłość. Na pewno będzie coraz trudniej znaleźć na
rynku pracy doświadczonych i odpowiedzialnych dojarzy. Praca przy
doju krów, ze względu na swoją powtarzalność, częstotliwość i systematyczność należy do trudniejszych w produkcji zwierzęcej. Również ceny robotów, przy większym
ich upowszechnieniu, powinny być
niższe. Z tych powodów robotyzacja doju krów prawdopodobnie będzie się rozwijać i należy wcześniej
przygotowywać genetycznie stado
do tych specyficznych wymagań.
Proponowane buhaje do kojarzeń
w oborach z robotami:
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czalność jest taka sama jak strzyków
przednich: h2=0,29, natomiast waga
cechy wynosi 6% wszystkich cech
wymienia.
■■TRACER – buhaj o najlepszej wartości hodowlanej dla produkcji mleka i białka u córek, wymię o bardzo
dobrych cechach dla doju automatycznego, prawidłowo ustawione
i średniej długości strzyki. Pochodzenie buhaja pozwala stosunkowo
łatwo dopasować go do krów bez
ryzyka podwyższania inbredu. Dodatkową zaletą jest większa przydatność córek do produkcji mleka
o większej zawartości kappa-kazeiny. Córki posiadają prawidłowo
skątowane nogi o dobrych racicach.
■■GERONIMO – bardzo dobra produkcja mleka córek, szczególnie
polecany do kojarzenia z krowami
o zewnętrznym ustawieniu strzyków
przednich. Córki buhaja powinny
odziedziczyć skłonność do mniejszej ilości komórek somatycznych
w mleku. Również bardziej unikalny
rodowód pozwoli łatwiej dopasować
buhaja do posiadanych krów.
■■POTOK – bardzo dobra produkcja mleka u córek, szerokie wymię,
szczególnie przydatny do kojarzenia
z krowami o krótkich strzykach.
■■OREST – buhaj o dobrych parametrach pokrojowych i produkcyjnych, w średnim przedziale cenowym. Nasienie dostępne też w wersji seksowanej.
Dzierżysław BONOWSKI
WCHiRZ, Filia Wągrowiec
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Prawidłowa płodność, z zachowaniem właściwego każdemu
gatunkowi rytmu rozrodczego,
wpływa decydująco na opłacalność hodowli i chowu oraz
pożądaną wydajność. Stąd też
zjawiska płodności i niepłodności stanowią zawsze aktualny przedmiot zainteresowania hodowców zwierząt oraz
nauki i praktyki. Wiadomo jest,
że przyczyn powodujących
zaburzenia płodności krów jest
wiele, a wśród nich wymienić
można choroby zakaźne.
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Gdy wirus szaleje,
płodność kuleje...

W

śród hodowców panuje przekonanie, że głównym źródłem zakażeń są zwierzęta
sprowadzane z zagranicy, natomiast
nasze krajowe są czyste i bezpieczne.

Wszędzie, tylko nie u nas

Wirusy, wirusy
i jeszcze raz wirusy
Jednymi z najczęściej występujących w Polsce chorób zakaźnych,
mających wpływ na rozród bydła są
wywoływane przez wirusy: IBR/IPV
(zakaźne zapalenie nosa i tchawicy
bydła/ otręt bydła) oraz BVD/MD
(wirusowa biegunka bydła i choroba
błon śluzowych).
Ta pierwsza powoduje problemy
z: zamieraniem zarodków, spadkiem
odporności (podwyższone komórki
somatyczne), z kolei BVD/MD odpo-

wiada zarówno za zamieranie zarodków, jak i poronienia w każdym okresie ciąży. Często poronienia występują
po falowej biegunce w stadzie u krów.
Innym problemem jest rodzenie się
słabych cieląt. Wspomniane powyżej
choroby wirusowe są częstym tematem konferencji i wystaw, choć nazwy
brzmią dla „przeciętnego Kowalskiego” obco, choroby dotyczą większości stad w Polsce i powodują ogromne
straty finansowe w gospodarstwach.
Ale zacznijmy od początku…

pienia tej choroby w gospodarstwie
są: spadek wydajności mlecznej, pogorszenie wskaźników rozrodu, poronienia, utrudniony odchów cieląt,
zaburzenia funkcjonowania układu
oddechowego.

Fot. homepage.usask.ca

Faktem jest, że wielu chorób zakaźnych nie obserwowano wcześniej
w Polsce i zostały zaimportowane
wraz z materiałem hodowlanym. Tak
było kilkanaście lat temu. Obecnie
stan epizootyczny naszego krajowego
pogłowia jest często gorszy niż w państwach leżących na zachód od Polski.
Wynika to z faktu, iż w wielu krajach od kilku lat wdrożone są krajowe programy zwalczania chorób (obowiązkowe szczepienia, rekompensaty
za ubój), natomiast u nas szczepienie
wciąż wynika tylko z dobrej woli rolnika. Hodowca powinien mieć świadomość, że praktycznie każde stado
narażone jest na zakażenie (zakupy
materiału hodowlanego z zewnątrz,
wizyty obcych osób, uczestnictwo
w wystawach zwierząt).W każdym
przypadku należy liczyć się z obecnością w stadzie chorób, które powodują
powikłania w rozrodzie. Oczywiście
nie sugeruję, że wszystkiemu winne
są czynniki zakaźne, ale należy je brać
pod uwagę i w razie podejrzeń zrobić
odpowiednie badania w celu zidentyfikowania i ustalenia odpowiedniego
programu zapobiegania i leczenia.

IBR/IPV – z czym właściwie
mamy do czynienia?
IBR/IPV jest dolegliwością wywoływaną przez herpeswirus bydła
typu 1 (BHV –1) oraz jego podtypy.
Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt zwierząt, ich kontakt
płciowy, może być przenoszone przez
osoby obsługujące zwierzęta a także
na narzędziach do obsługi zwierząt.
Objawy kliniczne są zróżnicowane,
charakterystyczną cechą jest bezobjawowe bytowanie wirusa w organizmie zwierząt, które raz zainfekowane pozostają do końca życia nosicielem i źródłem zakażenia wirusem.
Tym też tłumaczy się utrzymywanie
się choroby w stadach przez wiele
lat. Źródłem zakażenia są także dzikie przeżuwacze i niektóre kleszcze.
Czynniki stresowe takie jak walka
o dominację, transport, zmiana żywienia, poród, czy choroba sprzyjają
aktywacji wirusa w organizmie nosiciela. Głównymi skutkami wystą-

Stan zapalny jamy gębowej, jeden
z objawów IBR/IPV
Innego obrazu choroby należy
spodziewać się w stadach, gdzie IBR
stwierdzane jest od dawna, a innego
w stadach mających po raz pierwszy
kontakt z wirusem. Objawy kliniczne
w krótkim czasie mogą dotyczyć dużej liczby osobników, mogą jednak pojawiać się tylko sporadycznie, u pojedynczych sztuk. Szerzą się wtedy stopniowo, obejmując całe stado w ciągu
kilku tygodni. Zachorowalność w gospodarstwie sięga 20 –100%, a śmiertelność wynosi od kilku do kilkunastu procent. W stadach bydła mlecznego, równolegle z pojawianiem się
kolejnych objawów, gwałtownie spada
produkcja mleka. Jeżeli nie dojdzie do
powikłań (wtórne infekcje bakteryjne) bydło wraca do zdrowia w ciągu
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2 tygodni. Wydajność mleczna w danej laktacji pozostaje jednak zazwyczaj na obniżonym poziomie.

Płodność w dół
Zakażenie układu rozrodczego wirusem IPV wywołuje postać płciową
choroby zwaną otrętem, która początkowo objawia się unoszeniem nasady
ogona i częstym oddawaniem moczu.
W następnej kolejności pojawia się
obrzęk błony śluzowej sromu i pochwy, jej bolesność i zaczerwienienie
oraz śluzowy wypływ. Na powierzchni błony śluzowej widoczne są białawe grudki z zagłębieniem w środku.
Nadżerki i owrzodzenia zwykle towarzyszą krwotocznemu zapaleniu błony śluzowej sromu i pochwy. W przypadku buhajów zmiany dotyczą błony śluzowej prącia i napletka, a ich
następstwami mogą być zrosty prącia
z napletkiem oraz stulejka.

Co kraj to obyczaj
W Europie sytuacja pod względem
IBR jest zróżnicowana. Kraje jak:
Dania, Finlandia, Szwecja Austria
i Szwajcaria, są wolne od tej choroby
dzięki likwidacji wszystkich seropozytywnych zwierząt. Takie działanie
było możliwe ze względu na nieznaczny odsetek zakażonych osobników
i finansowe możliwości zrekompensowania różnic między ich wartością
rzeźną i hodowlaną. W wielu krajach,
zależnie od sytuacji epizootycznej
>dokończenie na str. 62

>dokończenie ze str. 61
i możliwości ekonomicznych, przyjęto różne programy zwalczania tej
choroby, bazujące w dużej mierze na
szczepieniach. W Polsce podejrzewanych o zakażenie jest od 8 do 23%
stad, zależnie od regionu. Nasza stacja
inseminacyjna nie może wprowadzać
i posiadać buhajów z dodatnim wynikiem badania w kierunku IBR niezależnie czy odczyn pozytywny jest
wynikiem szczepienia czy kontaktu
zwierzęcia z żywym wirusem.

BVD/MD – problemy
gwarantowane
Wirusową biegunkę bydła i chorobę błon śluzowych (BVD/MD) wywołuje Pestiwirus z rodziny Flaviviridae.
Zarazek ten wykazuje możliwość oddziaływania na wszystkie układy organizmu, a w szczególności na układ
rozrodczy i odpornościowy. Kontakt
z wirusem powoduje obniżenie odporności. Sprzyja to pojawianiu się
wtórnych zakażeń, obejmujących różne narządy, zwłaszcza układu oddechowego i pokarmowego. Uważa się,
że od 40 – 80 % bydła na świecie miało
kontakt z dziką formą wirusa. Sama
nazwa choroby (wirusowa biegunka
bydła i choroba błon śluzowych) obrazuje jedynie część skutków, wywołanych chorobą. Takie objawy występują w stadzie bydła zwłaszcza przy
pierwszym kontakcie z wirusem, gdy
zwierzęta są w pełni wrażliwe na zakażenie. Jest to tak zwana ostra postać
zakażenia wirusem BVD. Niezależnie
od wieku, u bydła obserwuje się objawy niespecyficzne takie jak: przemijająca gorączka, brak apetytu, osowiałość. Następnie pojawia się wodnista
biegunka, kał u części zwierząt może
zawierać domieszkę krwi. W tym
czasie u zwierząt w laktacji następuje znaczący spadek produkcji mleka.
Należy podkreślić, że podejmowane w tym czasie leczenie zwykle nie
przynosi szybkich i wyraźnych efektów, może przyczynić się do ograniczenia upadków pojedynczych sztuk.
Po kilku – kilkunastu dniach widoczne objawy stopniowo zanikają. Pojawia się swoista odporność, a wirus jest
eliminowany z organizmu.

Zakażenie a wpływ na
przebieg ciąży
Utrzymywanie się wirusa w organizmie zakażonego zwierzęcia nie przekracza zwykle 15 dni. Zależne od fazy
ciąży, w której dojdzie do zakażenia
różne są jego skutki dla układu rozrodczego. Infekcja ciężarnej krowy
do 40 dnia ciąży zwykle kończy się
obumarciem zarodka i jego resorpcją (rozłożenie i wchłonięcie embrio-
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nu wewnątrz macicy), a u krowy pojawia się kolejna, nieterminowa ruja.
Zakażenia w okresie 50 – 100 dnia
ciąży skutkują poronienem lub mumifikacją płodów. Pojawianie się wad
wrodzonych jest wynikiem zakażeń mających miejsce pomiędzy 100
a 150 dniem ciąży. Zakażenia powyżej 150 – 180 dnia ciąży mogą rozwinąć się dwukierunkowo. Płód jest już
w tym czasie w stanie zareagować samodzielnie na obecność wirusa, jeżeli
pokona infekcję, to w momencie urodzenia, jeszcze przed pobraniem siary, cielę takie będzie posiadało przeciwciała przeciwko wirusowi i będzie
odporne na zakażenie. Jeżeli organizm cielęcia nie poradzi sobie z wirusem, to o ile ciąża zostanie donoszo-
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ska oocyty, które stanowią materiał
zakaźny dla żywicieli pośrednich,
którymi najczęściej są zwierzęta roślinożerne. Zakażenie żywiciela pośredniego, którym może być krowa
następuje drogą pokarmową po zjedzeniu paszy zanieczyszczonej psim
kałem. Źródłem zakażenia żywiciela
ostatecznego mogą być błony płodowe, poronione płody, wody płodowe.

Objawy infekcji
Zarażenie bydła drogą pokarmową nie manifestuje się zazwyczaj objawami klinicznymi. Objawy obecności pasożyta występują dopiero po
zacieleniu się krowy i tylko u pewnego odsetka zwierząt w stadzie. Charakter objawów klinicznych u krów

Fot. archive.magwet.com
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Szczepienie przeciw BVD/MD
na, osobnik taki urodzi się z objawami choroby.

Co jeszcze w „trawie piszczy”?
Zbliżając się do końca artykułu,
chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze
jedną chorobę zakaźną, obecną coraz
częściej w naszych krajowych oborach, jednakże nie o podłożu wirusowym, a pasożytniczym. Neosporoza,
bo on niej mowa, jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaka Neospora
caninum. Pasożyt ten stwierdzany jest
u wielu gatunków zwierząt, a zwłaszcza u psów i bydła, powodując zaburzenia w rozrodzie u osobników dorosłych oraz objawy nerwowe u młodych
zwierząt. Ten mało znany pierwotniak
potrafi narobić sporo zamieszania
w stadach bydła, a niespecyficzne objawy choroby utrudniają postawienie
diagnozy i podjęcie dalszych kroków.

Krowa, pies – dwa bratanki
Jak wynika z badań nad rozwojem pasożyta, w warunkach naturalnych pierwotniak ten posiada dwóch
żywicieli. Żywicielem ostatecznym
jest pies, w organizmie którego pierwotniak przechodzi rozwój płciowy.
Zarażony pies wydala do środowi-

zarażonych zależy między innymi
od momentu zarażenia oraz od odpowiedzi immunologicznej (obronnej)
organizmu. Stąd możemy obserwować resorpcję zarodków, przedwczesne porody, poronienia, porody cieląt
martwych oraz porody cieląt żywych
z neosporozą wrodzoną. U krów, zarażenie może mieć miejsce drogą wewnątrzmaciczną, gdzie pewna liczba
zwierząt z utajoną postacią choroby
może ronić. Inne rodzą żywe cielęta,
wśród których są zarówno cielęta nie
zarażone, jak i zarażone w pierwszych
tygodniach życia.

Ujemny bilans ekonomiczny
Neosporoza powoduje duże straty
ekonomiczne, do których wlicza się
koszty bezpośrednie (utratę cieląt),
a także koszty pośrednie, wynikające
z wydłużonego okresu międzywycieleniowego, kosztów inseminacji, brakowania krów w stadzie, obniżonej
mleczności czy gorszej jakości mięsa.
Stwierdzono, że krowy zarażone pasożytem dają średnio, w jednym udoju
jeden litr mleka mniej, od krów wolnych od inwazji tego pasożyta. Straty
ekonomiczne powodowane neosporozą, np. w Kalifornii szacuje się na
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około 35 mln dolarów rocznie. W Australii natomiast na około 85 mln dolarów w fermach bydła mlecznego
oraz 25 mln dolarów w fermach bydła
mięsnego.

Zapobiegać, a nie leczyć
Zakażenia pasożytem nie da się wyleczyć, a podejmowane próby kuracji cieląt z wrodzoną neosporozą nie
przynosiły pozytywnych rezultatów,
pomimo stosowania różnych środków. Stąd w krajach, gdzie choroba
stanowi poważny problem zdrowotny,
celem ograniczenia poronień u krów
powodowanych inwazją tego pasożyta, prowadzi się szczepienia. Za skuteczną metodę uwalniania stada od
neosporozy uważa się systematyczne
prowadzenie badań serologicznych
i usuwanie zwierząt o dodatnim odczynie. Ważnym elementem w zapobieganiu choroby jest przestrzeganie
zasad higieny, dotyczy to głównie bezzwłocznego usuwania poronionych
płodów i łożysk, okresowej dezynfekcji pomieszczeń, obrotu zwierzętami
oraz skrupulatnej analizy rozrodu ze
szczególnym uwzględnieniem jakości
środowiska.

Wszystkiemu winny
inseminator?
Jednym z kluczowych warunków
dobrej produkcji mleka, a tym samym
dobrych wyników ekonomicznych
jest, aby nasze krowy były płodne i się
zacielały. Często winą za brak ciąży
obarczamy: nasienie, sam zabieg inseminacji, czy błędy związane z pracą
człowieka. Oczywiście ma to bardzo
duże znaczenie, ale należy mieć świadomość, że równie ważne są działania, które zależą od Ciebie, drogi Hodowco. Zmienić inseminatora zawsze
jest najłatwiej, ale co wtedy, gdy taka
zmiana nie pomoże? Trzeba zabrać się
za sprawy, na które mamy wpływ my
sami, a niestety często trudniej, znaleźć belkę we własnym oku niż słomkę w cudzym.
Jeżeli istnieje problem z płodnością
krów, należy sprawdzić czy dotyczy
braku zapłodnienia, czy wczesnego
zamierania zarodków. Prawidłowa
diagnoza pozwoli na późniejsze skuteczne działanie.
Należy pamiętać również, że zarówno sukcesy jak i problemy nie wynikają nigdy z jednego powodu, ale są zawsze sumą wielu czynników np.: genetyka, żywienie, dobrostan, warunki
środowiska, choroby, metody zarządzania. Jedne wpływają bardziej, inne
mniej, ale poprawianie któregokolwiek z nich zawsze działa na Twoją
korzyść.
Szymon BUGAJ
WCHiRZ, Centrala Tulce
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Fachowy zabieg
inseminacyjny w obiektywie

Przyjazd inseminatora na fermę krów

Spotkanie inseminatora z hodowcą, panem Ryszardem Snelą

Informacje na temat stanu ﬁzjologicznego samicy przeznaczonej
do inseminacji mają duże znaczenie dla inseminatora

Fachowe badanie rektalne umożliwiające właściwą ocenę narządu rodnego oraz podjęcie
decyzji o przeprowadzeniu zabiegu inseminacyjnego

Wybór buhaja do kojarzeń często poprzedzony jest indywidualnym doborem, przy użyciu programu MATESEL,
wykonanym przez specjalistę ds. hodowli i rozrodu

Fachowe i sprawne przełożenie słomki nasienia z kontenera do rozmrażacza

Przeniesienie rozmrażacza i sprzętu inseminacyjnego
do obory

Wyjęcie porcji nasienia z rozmrażacza i dokładne
osuszenie słomki

Podgrzanie pistoletu
inseminacyjnego
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Umieszczenie słomki
w pistolecie inseminacyjnym

64

PRZEWODNIK HODOWCY

Obcięcie pod kątem prostym końcówki słomki specjalną gilotynką

Nr 2/2016

Sprawdzenie sprawności sprzętu
Założenie jednorazowej osłonki na pistolet inseminacyjnego poprzez wyciinseminacyjny
śnięcie pierwszej kropli nasienia

Fachowe wykonanie zabiegu inseminacyjnego

Wydruk zaświadczenia inseminacyjnego i przekazanie
go hodowcy

Inseminator WCHiRZ,
Ryszard Robaczyński
na fermie krów państwa Snelów
z Baszkowa
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