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PRZEWODNIK

RIOAVESO & DANKO ZOOM 
– na czele zestawień

W sierpniu Instytut Zootechniki po 
raz kolejny opublikował wyniki oce-
ny wartości hodowlanej buhajów. 

Spośród 10 000 rozpłodników 
z całego świata, pierwsze miejsce 
w rankingu międzynarodowym, 
jak i krajowym w Polsce przypa-
dło naszemu Rioaveso gPF151 
(o. Ocd Franchise Rio Et, o.m. 
Bandares). Ten wybitny buhaj 
o jeden punkt gPF wysunął się 
przed sensacyjnego lidera minio-
nego sezonu, debiutującego wte-
dy Danko Zoom gPF150 (o. Brave-
ness o.m. Milton).

Od blisko 10. lat buhaje Wiel-
kopolskiego Centrum wygrywają 
w krajowych rankingach, jednak 
ten sezon jest kolejnym, w którym 
nasze reproduktory zdobywają 
miano „najlepsze z najlepszych” 
w zestawieniu międzynarodo-
wym. Jest to niesamowity sukces 
naszej Spółki oraz z pewnością 
efekt postępu, jakiego dokonuje na 
naszych oczach polska hodowla.

Rioaveso bezapelacyjnie wy-
grywa w tym sezonie w rankin-
gu krajowym i międzynarodo-
wym według indeksu PF oraz 
w zestawieniu według indek-
su ekonomicznego (3080 PLN).  

Lider sezonu 2020.2 zdobył rów-
nież wysoką notę (2. miejsce) 
w wycenie międzynarodowej 
w Holandii (gNVI 351). Mocne 
strony tego niespełna dwuletnie-
go syna Rio to:

 ● podindeks produkcyjny 140,
 ● podindeks pokroju 122,
 ● podindeks wymienia 128,
 ● podindeks płodności 110,
 ● WH dla długowieczności 154,
 ● WH dla komórek somatycznych 
130.
Lidera rankingu charakteryzują 

wysokie wyniki produkcyjne (mle-
ko 1136 kg, białko: 47,7 kg, 0,12%; 
tłuszcz 65,1 kg, 0,22%) oraz pożą-
dany w mleczarstwie wariant ka-
zeiny A2A2.

Tuż za zwycięzcą zestawienia, 
zarówno na liście krajowej, jak 
i międzynarodowej stanął syn 
Bravenessa. Dobrze znana ho-
dowcom nasza „perełka z Cho-
ryni” Danko Zoom to znakomi-
ty przykład buhaja kompletnego. 
Jego atuty to z pewnością:

 ● podindeks produkcyjny 141,
 ● wydajność białka 50,1 kg,

 ● WH dla komórek somatycznych 
129,

 ● podindeks płodności 109,
 ● IE 2729 PLN,
 ● kazeina BB/A2A2.
Warto dodać, że w bieżącym se-

zonie zarówno Danko Zoom, jak 
i Rioaveso, jako ojcowie buha-
jów zostaną wykorzystane w na-
szym programie oceny i selekcji. 
Wierzymy, że z kojarzeń z matka-
mi buhajów urodzi się wybitne 
potomstwo, które już w niedale-
kiej przyszłości będzie oferowane 
w naszym katalogu!

Krajowe listy buhajów
Na stronie internetowej PFHBiPM 

można odnaleźć „Krajową listę 
buhajów rasy pfh proponowanych 
do wykorzystania w sztucznym una-
siennieniu w sezonie oceny 2020.2 
uszeregowanych według indeksu PF 
oraz IE”, jak co sezon, zestawienia 
te gromadzą informacje o buhajach, 
których właścicielem są krajowe 
spółki (wykaz nie obejmuje repro-
duktorów, których nasienie jest im-
portowane). Jak podaje zestawie-
nie w bieżącym sezonie oceny, 
w Top 10 najlepszych buhajów 
według indeksu gPF, aż 80% 
osobników należy do poznań-
skiej Spółki, zaś w Top 20 sta-
nowią 60% (wykres nr 1).

Obok Danko Zoom oraz Rioave-
so, można odnaleźć na liście kil-
ku sierpniowych debiutantów. 
Pierwszy z nich to Kelvin gPF 145 
(o. Keith o.m. Superhero) . Mocne 
strony tego osobnika to znakomita 
sucha masa: tłuszcz 62 kg, 0,42%, 
białko 43 kg, 0,26% oraz wysoki 
podindeks płodności (111). Drugą 
nowością oceny sierpniowej jest 
Zentos gPF 145 (o. Gywer RDC 
o.m. Puma), którego głównym 
atutem jest znakomity podindeks 

> dokończenie na str. 2

Rioaveso gPF 151 (o.Ocd Franchise Rio Et)

Danko Zoom gPF 150 (o. Braveness) 



produkcyjny. Ten imponujący re-
zultat zapewnił mu 10. miejsce 
w Polsce pod względem tej cechy. 
Trzecią zupełnie nową propozycją, 

z wynikiem gPF143 na „federacyj-
nej liście” jest Genuine (o. Gywer 
RDC, o.m. Selfie), który może po-
chwalić się najwyższym w naszym 
portfolio podindeksem nóg i racic 
(120).

Ekonomiczne buhaje
Jeszcze więcej debiutantów 

WCHiRZ, można odnaleźć w ze-
stawieniu Top 10 i TOP 20 we-
dług indeksu ekonomicznego, 
w którym to poznańskie repro-
duktory zdeklasowały konku-
rencję. Na krajowej liście buha-
jów według IE, nasze buhaje 
stanowią od 75 do 80% (wy-
kres nr 2). Ranking otwiera już 
po raz drugi Rioaveso, który 
z wynikiem 3180 PLN, jest 
„najbardziej ekonomicznym” 
buhajem w naszym kraju. 

W zestawieniu wysokie miejsce 
zajęły pozostałe nowości naszej 
bieżącej oferty tj. Pantone (o. Pa-
dawan o.m. Superhero), Pavian 
(o. Prosperous o.m. Superhe-
ro) oraz Hogan (o. Hotspot o.m. 
Eclair) (tabela nr 1).

Nasza oferta
Oferta WCHiRZ w tym sezonie 

zdecydowanie deklasuje krajową 
konkurencję. Blisko połowa roz-
płodników w naszej ofercie ma 
indeks powyżej 140 gPF. War-
to nadmienić, że tak znakomite 

wyniki naszej firmy, to także owoc 
współpracy z polskimi hodowca-
mi (więcej na ten temat na stronie 
3 i 10 „Przewodnika Hodowcy”). 
Wiele także zawdzięczamy pracy 
rady hodowlanej WCHiRZ, której 
członkom chciałabym w tym miej-
scu serdecznie podziękować.

Od października na naszej stro-
nie internetowej (wchirz.pl) do-
stępny jest nasz najnowszy katalog 
buhajów, w którym odnajdą Pań-
stwo zarówno dobrze znane, jak i te 
zupełnie nowe propozycje buha-
jów. Zachęcamy Państwa do zapo-
znania się z bogatą ofertą nasienia 
naszych reproduktorów. Gorąco po-

lecamy również nasz kanał Buha-
je WCHIRZ na YouTube gdzie na 
ponad 70 filmach można podziwiać 
poznańskie rozpłodniki oraz ich 
potomstwo. Zapraszamy również 
wszystkich hodowców zarówno 
współpracujących z nami od wielu 
lat, jak i tych zupełnie nowych, do 
polubienia, śledzenia i oznaczania 
„lajkami” naszego profilu na Face-
booku. Znajdą tam Państwo aktual-
ne informacje o promocjach, nowo-
ściach i wydarzeniach branżowych 
(www.facebook.com/wchirz). 
Pozostańmy w kontakcie!

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Tabela nr 2. Top 10 buhajów wg PF
Lp. Nazwa buhaja GPF Właściciel

1 RIOAVESO 151 WCHiRZ
2 DANKO ZOOM 150 WCHiRZ
3 SKI 148 WCHiRZ
4 GARRETT 145 MCHiRZ
5 KELVIN 145 WCHiRZ
6 PALMER 145 WCHiRZ
7 PREMIUM 145 WCHiRZ
8 ZENTOS 145 WCHiRZ
9 HITCHCOOK 144 MCHiRZ

10 CASTROMIL 143 WCHiRZ

Tabela nr 1. Top 10 buhajów wg IE
Lp. Nazwa buhaja IE Właściciel

1 RIOAVESO 3180 WCHiRZ
2 DANKO ZOOM 2729 WCHiRZ
3 GARRETT 2678 MCHiRZ
4 HOTPOL 2645 SHiUZ
5 KELVIN 2618 WCHiRZ
6 PANTONE 2601 WCHiRZ
7 FLORIN 2564 WCHiRZ
8 PAVIAN 2500 WCHiRZ
9 SKI 2500 WCHiRZ

10 IMATION 2446 WCHiRZ

Kelvin gPF 145 (o. Keith) 

Genuine gPF 143 (o. Gywer RDC) 

> dokończenie ze str. 1

Wykres nr 1. Procentowy udział buhajów 
w zestawieniu wg PF według właściciela
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WarTo WIEdzIEć!
Geronimo z PF 138 (o. Kingboy) po raz kolejny stanął na podium 
krajowej wyceny buhajów ocenionych na potomstwie. W ToP 10 
krajowych buhajów z wyceną konwencjonalną aż 50% rozpłod-
ników należy do WCHirz. Wszystkie topowe osobniki są dostępne 
w naszej ofercie: New York PF134, Powerboss PF130, Tarzan PF130 
oraz Tracer PF130.
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Miejscowość Mąkolin Kolonia to 
wieś położona w powiecie płockim, 
w gminie Bodzanów. Tu od 1984 r. 
gospodarstwo rolne, przejęte od ro-
dziców, prowadzą Grażyna i Wło-
dzimierz Opulscy. Na początku skala 
produkcji była niewielka – zaledwie 
5 krów i 10 ha ziemi. W chwili obec-
nej powierzchnia gospodarstwa wy-
nosi 70 ha własnych i 10 ha dzier-
żawionych. Wraz ze zwiększaniem 
areału rosło pogłowie bydła i dzisiaj 
hodowcy utrzymują 37 krów doj-
nych oraz 33 jałówki.

W roku 2010 nastąpiło wiele 
zmian, między innymi: stado weszło 
pod ocenę wartości użytkowej krów 
mlecznych. Początkowo średnia 
wydajność wynosiła 7 tys. kg mle-
ka. Z biegiem lat produkcja zwięk-
szała się i aktualnie wynosi 11 012 
kg mleka, przy średniej zawartości: 
4,0% tłuszczu i 3,21% białka. Re-
kordzistki w stadzie dają blisko 13 
tys. kg mleka w laktacji. Do tak im-
ponującego wzrostu produkcji na 
pewno przyczynił się zakup wozu 

paszowego i zmiana systemu ży-
wienia na TMR. Mlecznice są utrzy-
mywane w oborze uwięziowej. Na 
jej korzyść przemawia możliwość 
indywidualnego traktowania krów 
przy zadawaniu paszy i zabiegach 
oraz łatwość obserwacji wszystkich 
zwierząt.

– Musimy niezwykle starannie 
dbać o higienę, ponieważ w warun-
kach doju za pomocą dojarki rurocią-
gowej, na stanowiskach ścielonych, 

dużo łatwiej o zapalenie wymienia 
– mówi pan Włodzimierz. 

Niezwykle ważnym z punktu wi-
dzenia przyszłej wydajności krów 
jest okres odchowu jałówek, które 
utrzymywane są w osobnej wiacie 
z dostępem do wybiegów.

Od 2009 roku gospodarstwo po-
maga prowadzić syn państwa Opul-
skich – Hubert, który jest absolwen-
tem naszego kursu inseminacyjnego. 
Genetyka WCHiRZ jest obecna w sta-

dzie od 2018 r. W kojarzeniach stoso-
wane jest nasienie czołowych buha-
jów oferowanych przez naszą Spółkę. 
W inseminacji jałówek używane jest 
nasienie seksowane, dzięki czemu 
rodzi się zdecydowanie więcej cieli-
czek. Jak mówi pan Hubert – decyzja 
o udziale w kursie inseminacyjnym 
procentuje, gdyż najważniejszy jest 
optymalny czas wykonywania zabie-
gu, co nie zawsze było możliwe przy 
korzystaniu z usług inseminatora.

Według opinii wielu hodowców, 
w oborach uwięziowych nie ma wa-
runków do osiągania wysokich wy-
dajności. – To dość krzywdząca opi-
nia. Wyniki naszego gospodarstwa 
pokazują, że jest ona nieprawdziwa 
– mówi gospodarz. 

Państwu Opulskim gratulujemy 
wspaniałych wyników i mamy na-
dzieję, że kolejne lata współpracy 
z naszą Spółką zaowocują jeszcze 
lepszymi efektami hodowlanymi 
i produkcyjnymi.

Łukasz Jasiński
Filia Kościelec, WCHiRZ

11 tysięcy na uwięzi...

Hodowcy – Państwo Opulscy

mazowieckie

„Wielki Szlem” dla HR Danko
W tenisie, Wielki Szlem oznacza 

odniesienie przez zawodnika lub za-
wodniczkę zwycięstw we wszystkich 
czterech turniejach wielkoszlemo-
wych. Należą do nich turnieje będą-
ce jednocześnie międzynarodowymi 
mistrzostwami: Australii, Francji, An-
glii i Stanów Zjednoczonych. Spek-
takularny sukces polskiej tenisistki 
Igi Świątek w turnieju French Open 
w Paryżu był pierwszym w historii ty-
tułem wielkoszlemowym dla Polski.

Porównanie wspaniałych sukce-
sów spółki Danko HR z „Wielkim 
Szlemem” nasuwa się samo. Trzy 
zwycięstwa w trzech kategoriach 

hodowlanych, w jednym roku, zdo-
byte przez tę Spółkę robią ogrom-
ne wrażenie. Warto przypomnieć 
te wybitne zwierzęta wyhodowane 
przez Danko HR:

 ● Danko Bomba PF 148 
(ur. 23.01.2019) – najlepsza w ka-
tegorii jałówek w Polsce,

 ● Danko Wiochna PF 142 
(ur. 17.06.2018) – najlepsza 
polska krowa według wyceny 
z sierpnia 2020,

 ● Danko Zoom PF 150 – według 
wyceny krajowej oraz międzyna-
rodowej z kwietnia 2020 r. – naj-
lepszy buhaj w Polsce.

O spółce Skarbu Państwa Danko 
HR pisaliśmy wielokrotnie, także na 
tych łamach, jednak obecny rok jest 
dla tej firmy swego rodzaju zwień-
czeniem wielu lat konsekwentnej 
pracy hodowlanej i pasmem szcze-
gólnych sukcesów. Do tej pory bo-
wiem w naszym kraju nie zdarzyło 
się, by ten sam hodowca w ciągu 
jednego roku zdobył trzy mistrzow-
skie tytuły. I na pewno ten rekord 
długo nie zostanie powtórzony 
(chyba że przez Danko HR)! Trudno 
nie przyznać, że jest to najlepsza fir-
ma hodowlana w Polsce w dziedzi-

nie bydła mlecznego. Jest ta Spółka 
jednocześnie od wielu lat, kluczo-
wym partnerem Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu, w realizacji wiel-
kopolskiego programu oceny i se-
lekcji buhajów. Wierzymy, że dalsza 
współpraca oraz zachowanie cią-
głości w jej prowadzeniu zapewni 
stały, dynamiczny rozwój polskiej 
hodowli bydła, z którego owoców 
będą mogły korzystać kolejne po-
kolenia polskich hodowców.

Grzegorz Pietrzak
Filia Gostyń, WCHiRZ

Danko Bomba PL005482473694 (o. Braveness)

Danko Wiochna PL005371677462 (o. Cyrano)
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W okresie ostatnich dwóch – 
trzech dekad, nasze rolnictwo 
przeszło wiele, czasami nawet 
bardzo burzliwych zmian. Trendy 
zmierzające do ciągłej intensyfi-
kacji produkcji i poprawy jej efek-
tywności zmusiły wielu rodzimych 
farmerów do podjęcia kluczowych 
decyzji w zakresie sposobu utrzy-
mania krów, metod przygotowa-
nia i gromadzenia pasz objętościo-
wych, sposobu doju.

Tacy, którzy kilka lat temu zde-
cydowali się na modernizację obór 
w chwili obecnej już planują dal-
sze etapy rozwoju gospodarstwa 
i… związane z tym kolejne wydat-
ki. Wszystko po to, by produkować 
więcej.

Ostatnio coraz częściej w rozmo-
wach z rolnikami, hodowcami krów 
pojawia się pytanie o granice wzro-
stu produkcji. Czy nie ma innej dro-
gi zapewniającej rentowność go-
spodarstwa niż wzrost jednostko-
wej wydajności zwierząt? Czy jest 
alternatywa dla ciągłego poszuki-
wania krów produkujących coraz 
więcej mleka? Nie znamy wpraw-
dzie biologicznych granic, ale wielu 
hodowcom trudno zaakceptować 
pogoń za wydajnością jako jedy-
ny kierunek naszych działań zwią-
zanych z hodowlą i zarządzaniem 
stadem.

Myśląc w ten sposób, coraz licz-
niejsza grupa naszych hodowców 
zaczyna rezygnować z ustawicznej 
walki o kilogramy mleka, kierując 
swoje priorytety w stronę parame-
trów funkcjonalnych bydła, poszu-
kując w nich nowych rozwiązań dla 
obniżenia kosztów produkcji.

Krajowy indeks PF (produkcja 
i funkcjonalność) zawiera w swo-
jej strukturze wartości hodowlane 
dla trzech cech funkcjonalnych: po-
dindeks płodności z udziałem 15%, 
wartość hodowlana dla zawarto-
ści komórek somatycznych (10%) 

i wartość hodowlana dla długo-
wieczności z udziałem 10%. Długo-
wieczność wyraża okres w dniach 
pomiędzy datą ubycia zwierzęcia 
lub ostatniego próbnego udoju, 
a dniem pierwszego wycielenia. 
Wniosek jest zatem oczywisty – im 
wyższa wartość hodowlana dla dłu-
gowieczności tym krowa żyje dłu-
żej – produkując mleko.

Dlaczego skupiam się w tym mo-
mencie na długowieczności? Za-
inspirowała mnie do tego wizyta 
w gospodarstwie Jerzego Woźnia-
ka w Lipiu (powiat gostyński, wo-

jewództwo wielkopolskie), gdzie 
podczas długiej rozmowy hodow-
ca pokazał mi wyjątkową dla nie-
go krowę.

Urodzona 4.07.2008 r. Milka 
PL 005181552959, właśnie roz-
poczęła 10 laktację i do tej pory 
wyprodukowała około 80 000 kg 
mleka. Jest córką buhaja BZIK PL 
005061905998. Wielu hodowców 
jeszcze pamięta, jakie piękne cielę-
ta dawał ten poznański reproduk-
tor. Kiedy oglądaliśmy Milkę na 
wybiegu, podziwiając znakomitą, 
jak na jej wiek kondycję, pan Jurek 
stwierdził, że chciałby, aby takich 
zwierząt w jego oborze było jak naj-
więcej. I może to jest kierunek wart 
zainteresowania: krowy zdrowe, 
płodne i długowieczne jako alterna-
tywa „wyścigów” produkcyjnych?

Wielkopolskie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt robi wszystko, 
aby w ramach realizacji programu 
oceny i selekcji buhajów znajdować 
najlepsze reproduktory o ponad-
przeciętnych parametrach w zakre-
sie cech funkcjonalnych, a w szcze-
gólności dla długowieczności.

Panu Jurkowi oczywiście gratulu-
jemy, życząc jednocześnie wszyst-
kim naszym hodowcom, aby krowy 
w ich stadach cieszyły się równie 
długim życiem jak Milka.

Grzegorz Pietrzak
Filia Gostyń, WCHiRZ

Milka, krowa nieprzeciętna

Milka PL005181552959 (o. Bzik)
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Wykres. Produkcja mleka na fermach używających wyłącznie inseminacji (AI) 
lub krycia naturalnego (NS)
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Nie inseminujesz?! – To tracisz!
W Polsce inseminacja krów prowadzona jest od ponad sześćdzie-
sięciu lat. U podstaw wprowadzenia tej metody rozrodu była mię-
dzy innymi walka z chorobami bydła. 

Bardzo duże straty ekonomicz-
ne powodowały w hodowli takie 
choroby jak gruźlica, bruceloza, czy 
otręt. Efekt poprawy stanu zdro-
wia stad bydła uzyskano dwoma 
drogami: eliminując fizyczny kon-
takt między samcem i samicą oraz 
restrykcyjnie kontrolując stan we-
terynaryjny reproduktorów. Do 
dzisiaj buhaje utrzymywane w sta-
cjach inseminacyjnych przechodzą 
wielokrotne i wieloetapowe bada-
nia weterynaryjne. Do wykorzysta-
nia w rozrodzie przeznaczane są 
tylko te z najwyższym statusem 
zdrowotnym.

Inseminacja zapewnia zysk
Najważniejszą zaletą insemina-

cji jest możliwość realizowania 
bardzo dużego postępu prowa-

dzonego w linii męskiej. Postęp 
ten związany jest bezpośrednio 
z ostrością selekcji, czyli liczbą 
wybranych buhajów w stosun-
ku do wszystkich ocenionych. 
Buhaj używany do naturalnego 
krycia zostawia po sobie około 
stu potomków rocznie. Insemi-
nacja pozwala zwielokrotnić licz-
bę potomstwa uzyskiwanego od 
jednego buhaja do nawet kilku 
tysięcy rocznie. Dzięki temu pula 
buhajów potrzebnych do zapew-
nienia męskiej strony reproduk-
cji w stadach inseminowanych 
może być znacznie mniejsza, a co 
za tym idzie, można wybierać tyl-
ko osobniki o bardzo wysokich 
wartościach genetycznych Stacje 
hodowlane na całym świecie, któ-
re prowadzą program oceny i se-

lekcji buhajów takie jak WCHiRZ od-
powiedzialne są za „dostarczanie do 
populacji” wybitnych rozpłodników 
o wysokiej wartości hodowlanej.

Tracisz, gdy nie inseminujesz
Wybór buhajów do kojarzeń i de-

cyduje o tym jak produkcyjne, zdro-
we i długowieczne będzie kolejne 
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Ośrodek Hodowli Zwierząt i Pro-
dukcji Rolnej w Tarnawatce mieści 
się w malowniczej okolicy w powie-
cie tomaszowskim na Lubelszczyź-
nie. W skład jednostki wchodzą trzy 
gospodarstwa: Pucharki, Przeorsk 
i Pukarzów. Całym przedsięwzię-
ciem bardzo sprawnie zarządza 
dyrektor Bartosz Dębowski. Pytany 
o plany na przyszłość, odpowiada:

– Postanowiliśmy postawić na 
nowoczesną hodowlę bydła mlecz-
nego. Chcemy realizować postęp 
w zakresie: cech mlecznych, budo-
wy, odporności na mastitis, łatwości 
wycieleń i długowieczności. Prowa-
dząc doskonalenie stada w kierun-
ku typowo mlecznym skupiamy się 
na poprawie cech wpływających na 
polepszenie opłacalności produk-
cji mleka. Jednym słowem, chcemy 
mieć w oborze samice cechujące się 
dobrym zdrowiem, zadowalającą 
płodnością, przystosowaniem do: 
utrzymania wolnostanowiskowego 
i doju w halach udojowych. Dlatego 
wybór padł na poznańską spółkę. 
Genetyka to podstawa.

Współpracę z Wielopolskim Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
rozpoczęliśmy w lipcu 2019 roku. 
Wcześniej kupowaliśmy od firm 
oferujących nasienie sprowadzane 
z zagranicy, teraz postawiliśmy na 
materiał rodzimy, zyskując tym sa-
mym fachowe doradztwo.

W stadzie nie możemy so-
bie pozwolić na nieprawidłowo-
ści w rozrodzie, bo wydłużające 
się okresy międzywycieleniowe, 
konieczność powtarzania zabie-
gów inseminacji, leczenie oraz 
długie utrzymywanie krów za-
suszonych, generują dodatkowe, 
duże koszty związane z produkcją 
– podkreśla pan Bartosz.

Obecnie stado wraz z młodzieżą 
liczy 280 sztuk a średnia wydajność 
jest na poziomie 9500  kilogramów 
mleka. Ośrodek korzysta z wysoko 
wycenionych rozpłodników takich 
jak: Goal, Zeto, Zeus, Lucky, Notting-
ham, Jazz. Wszystkie jałówki insemi-
nowane są nasieniem seksowanym, 
zalety z tym związane to łatwiejsze 
porody i duża liczba rodzących się 
samiczek stanowiących doskonały 
materiał na remont stada i jego po-
większenie.

Areał gospodarstwa wynosi 840 
ha ziemi, na której uprawiane są 
zboża, rośliny okopowe, kukurydza, 

rzepak. Od kilku lat zarząd 
inwestuje w nowy sprzęt, 
stąd w parku maszynowym 
znajdują się kombajny Cla-
as i New Holland, 5 ciągni-
ków, sieczkarnia John Deere 
7400, wóz paszowy RMH. 
Do operacyjnego zarządza-
nia produkcją roślinną wy-
korzystywane są programy: 
Tronik i Agrinavia.

W najbliższym czasie pla-
nowana jest budowa nowej 
obory wolnostanowisko-
wej, która ma pomieścić 300 

sztuk. Nowo powstały obiekt 

przeznaczony będzie tylko dla krów. 
Pozostałe grupy będą utrzymywane 
w istniejących już budynkach. Nowo-
czesne technologie w oborze w dużej 
mierze ułatwią ludziom pracę a kro-
wom zapewnią korzystne warunki 
do życia. Wierzymy, że poprawa wa-
runków dobrostanu zwierząt z pew-
nością w przyszłości zaprocentuje.

Z niecierpliwością czekamy na 
nowy obiekt. Jesteśmy przekonani, 
że przy tak ambitnej kadrze, sukces 
to kwestia czasu. Z naszej strony do-
łożymy wszelkich starań, aby nasza 
kooperacja była długa i owocna. Bo 
jak wszystkim wiadomo, partnerska 
współpraca to gwarancja sukcesu.

Joanna Dziak
Kosierady Wielkie, WCHiRZ

Ambitne plany na przyszłość

Załoga OHZ w Tarnawatce

Dyrektor zakładu Bartosz Dębowski

lubelskie

pokolenie krów w stadzie a w kon-
sekwencji jak rentowna będzie pro-
wadzona działalność gospodarcza. 
W literaturze można odnaleźć wie-
le dowodów na potwierdzenie tezy, 
że żywe buhaje używane w stadach 
mają niższy potencjał genetyczny 
niż rozpłodniki proponowane do in-
seminacji. Skutkiem tego jest mniej-
sza produkcja mleka córek, a co za 
tym idzie, słabsza rentowność. 

W czasopiśmie „Animal” w arty-
kule „Comparison of artificial in-
semination and natural service 
cost effectiveness in dairy cattle”.
(G.E.Valergakis, G.Arenos, G.Banos) 
autorzy przytaczają wiele badań, 
które wyraźnie pokazują, że stada, 
w których używana jest wyłącznie 
inseminacja uzyskują wyższe śred-
nie wydajności mleka wykres nr 1 
(różnica od 846 kg do blisko 1500 
kg, patrz wykres str. 4). W lipcu tego 
roku Steven Thompson w tekście  
„Artifical insemination impacts da-

iry herd production”, zwraca rów-
nież uwagę jak ogromny postęp do-
konał się w Stanach Zjednoczonych 
w zakresie produkcji mleka krów za 
sprawą poprawy żywienia, zarzą-
dzania stadem a szczególnie wpro-
wadzenia w rozrodzie sztucznej in-
seminacji. W 1944 roku, czyli tuż 
przed wprowadzeniem tej bio-
techniki, krowa średnio dawała 
w laktacji 4563 funtów mleka. 
Jak przytacza Thompson, w 2007 
roku, po ponad 60. latach wydaj-
ność ta była na poziomie 20 225 
funtów. Różnica jest ogromna, 
statystyczny hodowca pozysku-
je aż 15 662 funtów więcej bia-
łego surowca od sztuki niż przed  
laty!

Inseminacja daje duże możliwości 
wyboru ojca przyszłego pokolenia 
i realny wpływ na jego jakość. Pro-
wadzący hodowlę nie jest skazany 
na jednego rozpłodnika (o średniej 
wartości hodowlanej), którego i tak 

co 2 – 2,5 roku trzeba wymieniać, 
by nie krył własnych córek i żeby 
przez swą masę ciała nie był zagro-
żeniem dla zdrowia samic. Zakup 
buhaja (lub odchów we własnym 
gospodarstwie) oraz jego utrzyma-
nie i obsługa stanowią istotne pozy-
cje po stronie kosztów.

Poza aspektami zootechniczny-
mi, weterynaryjnymi i genetycz-
nymi – inseminacja, szczególnie ta 
wykonywana usługowo przez sta-
cję unasienniania, znacznie ułatwia 
organizację pracy w oborze. Do ho-
dowcy należy tylko zaobserwowa-
nie początku rui „stojącej” i zgło-
szenie tego faktu inseminatorowi, 
którego zadaniem jest wykonanie 
zabiegu w odpowiednim terminie. 
Zawodowy inseminator wykonuje 
od kilkuset do kilku tysięcy zabie-
gów rocznie i jest specjalistą w swo-
jej dziedzinie.

Buhaje utrzymywane w stadach 
bydła są zwierzętami dużymi i nie-

bezpiecznymi. Przy ich eksploata-
cji wymagane są specjalne, wzmoc-
nione pomieszczenia. Mimo zacho-
wywania środków ostrożności do-
chodzi do wielu groźnych wypad-
ków wśród pracowników obsłu-
gujących żywe, kryjące naturalnie 
buhaje. Dzięki inseminacji możemy 
tego uniknąć. Narażony na kontakt 
z samicą jest wprawdzie insemina-
tor, ale on wie jak minimalizować 
ryzyko.

Trudno zrozumieć dlaczego wielu 
hodowców w Polsce, z pełną świa-
domością rezygnuje z dobrodziej-
stwa inseminacji, mając na wycią-
gnięcie ręki dowody potwierdzające 
jak ogromny wpływ ma ta biotech-
nika na rentowność produkcji, na 
zarządzanie i bezpieczeństwo oraz 
zdrowotność zwierząt.

Dzierżysław Bonowski
Filia Wągrowiec, WCHiRZ

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Wielkopolskie Centrum Hodow-
li i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
od wielu lat, specjalną ikonką, 
oznacza w katalogach i mate-
riałach informacyjnych, buhaje 
przekazujące potomstwu cechy 
przydatne w doju automatycz-
nym. Chodzi przede wszystkim o: 
ustawienie strzyków i ich długość 
oraz szybkość doju. Liderami w tej 
grupie są reproduktory: Zentos, 
Genuine, Palmer, Premium, Pavian 
i cała gama innych wybitnych roz-
płodników należących do WCHiRZ 
w Poznaniu.

Chcąc dowiedzieć się więcej na 
temat uroków i bolączek pracy 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii w oborze, odwiedzi-
liśmy kilka gospodarstw zaprzy-
jaźnionych hodowców w Dolinie 
Noteci. Pionierem na opisywanym 
terenie jest Gospodarstwo Rolne 
Przemysława Jagły z Jędrzejewa. 
Pan Przemysław hodowlą bydła 
zajmuje się wspólnie z synem Do-
minikiem. Wszystkie strategiczne 
decyzje podejmowane są wspólnie. 
O zmianie sposobu utrzymania by-
dła zdecydowano 11 lat temu. Wi-
zyty w gospodarstwach krajowych 
i za granicą skłoniły właścicieli do 
zbudowania obory rusztowej z wy-
korzystaniem robotów udojowych 
opracowanych przez firmę DeLa-
val. Dzisiaj funkcjonują trzy roboty 
udojowe, w których doi się około 
230 krów o średniej wydajności 
rocznej przekraczającej 10 700 kg 
mleka. Według właścicieli, system 

ten sprawdził się bardzo dobrze 
w ich warunkach. 

Początki gospodarstwa w Jędrze-
jewie sięgają roku 1920, kiedy to 
gospodarstwo zostało zakupione 
przez Władysława Grundta, na-
stępnie odziedziczyła je Aurelia 
Jagła (żyjąca do dziś mama Prze-
mysława). Obecnie gospodarstwo 
obejmuje 400 ha. Hodowla bydła 
mlecznego od dawna stoi tu na 
bardzo wysokim poziomie i „od 
zawsze” oparta jest o współpra-
cę z WCHiRZ. Przy wyborze buha-
jów korzysta się głównie z repro-
duktorów wysoko ocenionych pod 
kątem przydatności do doju w ro-
botach. Warto wspomnieć, że pan 
Przemek udziela się społecznie: 
jest członkiem rady hodowlanej 
WCHiRZ w Poznaniu, prezesem 
Wielkopolskiego Związku Hodow-
ców i Producentów Bydła, człon-
kiem zarządu PFHBiPM, przewod-
niczącym rady OSM w Czarnkowie.

Danuta i Zbigniew Sówka pro-
wadzą w Kruszewie typowe go-
spodarstwo rodzinne, przekazane 
przez rodziców w roku 2000. Tak 
jak dziadkowie i rodzice, hodują 
krowy mleczne. Od dawna stawia-
ją na dobrą genetykę z WCHiRZ. 
W 2017 roku wprowadzili kro-
wy do nowej obory na 150 sztuk. 
Chcąc zaoszczędzić czas i ułatwić 
pracę zainstalowali w obiekcie 
dwa roboty firmy DeLaval. Obec-
nie średnia jednostkowa wydaj-
ność wynosi 9 700 kg mleka. Do-
datkowo, gospodarstwo posiada 

nowoczesny park maszynowy, któ-
ry musi obsłużyć uprawy polowe 
na powierzchni 180 ha. Rodzicom 
w gospodarstwie pomaga syn Ka-
rol z małżonką.

Gospodarstwo Joanny i Szy-
mona Nowaków w Przybycho-
wie (także z długą rodzinną tra-
dycją w hodowli bydła) pierw-
szą dużą modernizację przeszło 
w roku 2003, kiedy zbudowano 
oborę wolnostanowiskową na 50 
szt. z halą udojową. W 2016 roku 
oddano do użytku nową oborę na 
140 krów dojnych z dwoma robo-
tami udojowymi firmy Lely. W tym 
obiekcie poza techniką udojową 
zastosowano wiele nowoczesnych 
rozwiązań zapewniających kro-
wom odpowiednie warunki śro-
dowiska, dbające o dobrostan 
zwierząt. Dzięki dbałości o kro-
wy i swojej ciężkiej pracy, hodow-
cy utrzymują się w czołówce obór 
o najwyższych wydajnościach. 

Średnio jedna krowa produkuje 
rocznie około 11 500 kg mleka.

Zarówno dobór buhajów do ko-
jarzeń, jak i prawidłowe funkcjo-
nowanie rozrodu są efektem ści-
słego współdziałania hodowców 
z Wielkopolskim Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt. Warto 
dodać, że pierwiastka państwa 
Nowaków (o. Carrasso) w wyce-
nie 2017/3, w rankingu najlep-
szych krów pod względem in-
deksu PF, zajęła czołową pozycję 
(PF 130).

Następni hodowcy, którzy po-
stawili na nowoczesność to Pau-
lina i Adam Warnke z Gajewa. 
Głównym kierunkiem gospodar-
stwa jest produkcja mleka kro-
wiego. W 2018 roku oddali oni 
do użytku nową oborę, w której 
70 krów dojonych jest przez je-
den robot udojowy firmy DeLaval. 
Średnia roczna wydajność stada 
to prawie 11 000 kg mleka. Pan 

Innowacyjni hodowcy z Doliny Noteci

Szymon Nowak (Przybychowo)

Zbigniew Sówka z synem Karolem (Kruszewo)

Przemysław Jagła z wnukami (Jędrzejewo)

Nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają w każdą dziedzinę 
naszego życia. Produkcja rolna jest gałęzią gospodarki, która powinna 
rozwijać się i korzystać z postępu technicznego, szczególnie, że przez 
wiele lat oparta była na ciężkiej fizycznie i uciążliwej pracy ludzi. Dzię-
ki innowacyjnym inwestycjom możemy ograniczyć pracochłonność 
produkcji. Dotyczy to również obór, w których prawdziwym skokiem 
technologicznym są roboty udojowe.
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Adam jest rolnikiem otwartym na 
nowości. Praca w gospodarstwie 
to jego pasja, poparta jest wiedzą 
z szeroko rozumianej agrono-
mii. Znaczna część utrzymywa-
nych w oborze krów i ich córek 
ma w swoim rodowodzie buhaje 
z oferty WCHiRZ. Pan Adam nie 
wyobraża sobie współpracy z żad-
ną inną firmą.

Przemysław Mazur z Młynko-
wa jest jednym z najmłodszych 
hodowców, których odwiedzili-
śmy poszukując nowoczesności 
w oborach w Dolinie Noteci. Po 
przejęciu gospodarstwa postano-
wił wybudować nową oborę na 
70 szt., z jednym robotem udojo-
wym firmy Lely. W obiekcie odda-
nym do użytku w 2019 r. znajduje 
się obecnie 55 krów dojnych, wy-

dajność stada wynosi 10 200 kg 
mleka.

Pan Przemysław jest otwarty na 
wszelkie innowacje w rolnictwie 
i jeszcze nie powiedział ostatnie-
go słowa. W najbliższym czasie 
chce wybudować nowy jałownik. 
Rolnik w swoim gospodarstwie 
ma kontener z nasieniem buha-
jów naszej Spółki. Podkreśla, 
że jest bardzo zadowolony z tej 
współpracy.

Warto dodać, że w Dolinie Note-
ci jest grupa gospodarzy, którzy są 
w trakcie projektowania lub bu-
dowy nowoczesnych obór z ro-
botami udojowymi. Właściciela-
mi pierwszej z nich są Małgorza-
ta i Remigiusz Kowal z Krucza. 
Obora jest na ukończeniu. Jałowi-
ce już do niej wprowadzono. Wraz 

z pojawieniem się robota (na po-
czątku 2021 roku), wejdą do niej 
także krowy.

Drugie gospodarstwo, które ak-
tualnie zmaga się z podobną in-
westycją w postaci budowy nowej 
obory należy do Renaty i Marci-
na Czerniaków z Kuźnicy Czarn-
kowskiej. Jest to typowa firma ro-
dzinna, przekazana przez rodzi-

ców w roku 2018. Państwo Czer-
niakowie postanowili zbudować 
w swoim gospodarstwie obiekt 
dla krów mlecznych, który pomie-
ści 70 szt. dojonych, z jednym ro-
botem. Oddanie obory do użytku 
planowane jest w lutym 2021.

Wszyscy hodowcy, których od-
wiedziliśmy zgodnie uważają, że 
postęp w technicznym wyposa-
żeniu obór dla krów mlecznych 
jest nieunikniony. Rosną koszty 
pracy, także wykonywanej oso-
biście. Coraz trudniej znaleźć od-
powiedzialnych, wykwalifikowa-
nych pracowników. Wymagania 
zwierząt wraz z rosnącą produk-

cyjnością są coraz większe. Może 
jeszcze niektóre z rozwiązań są 
drogie i nie do końca się spraw-
dzają, ale widać istotny postęp 
w tej dziedzinie. Nie jest tak, że 
wyposażenie obory w robot udo-
jowy całkowicie zwalnia hodow-
ców z pracy. Automatyczny dój 
zwalnia z obowiązku przeprowa-
dzania dojów o ściśle określonych 

porach doby. Jednocześnie ten 
system doju wymaga poświęcenia 
czasu na kontrolę krów i obsługu-
jących je urządzeń. Bez wątpie-
nia, roboty udojowe zapewniają 
krowom ogromny komfort odda-
wania mleka „na życzenie”. Krowy 
nie są przymusowo zaganiane do 
miejsca doju, a przychodzą tylko 
wtedy, kiedy mają na to ochotę. 
Jedynie „nadgorliwe” lub zbyt za-
interesowane paszą treściwą nie 
są przez automat obsługiwane.

Ryszard Andrzejewski 
Filia Wągrowiec, WCHiRZ 

Szymon Bugaj 
Centrala Tulce, WCHiRZ

Przemysław Mazur (Młynkowo)

Renata i Marcin Czerniak z córkami (Kuźnica Czarnkowska)

Małgorzata i Remigiusz Kowal (Krucz)

Paulina i Adam Warnke z dziećmi (Gajewo)
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Jednymi z najczęściej występu-
jących zaburzeń metabolicznych, 
wpływających na ogólną zdrowot-
ność stada są: porażenie (zaleganie) 
poporodowe oraz ketoza.

Pierwszy problem spowodowa-
ny jest zwiększonym zapotrzebo-
waniem organizmu na wapń, wy-
nikającym z rozpoczęcia sekrecji 
(produkowania) siary.

Czym objawia się porażenie 
(zaleganie) poporodowe?

Porażenie poporodowe wystę-
puje zazwyczaj w okresie wycie-
leń. 75% przypadków tej choroby 
objawia się natychmiast po poro-
dzie, pozostałe przed porodem lub 
w jego trakcie. Bezpośrednią przy-
czyną zalegania poporodowego jest 
niedostateczna ilość wapnia. Po wy-
cieleniu zapotrzebowanie na wapń 
wzrasta 2–3 krotnie, ponieważ na 
każdy litr wyprodukowanej siary 
potrzeba 1–1,5 g Ca. Krowy nie są 
w stanie pokryć tak wzmożonego 
niedoboru Ca, co wynika z niskie-
go pobrania paszy oraz nieprawi-
dłowego przygotowania krowy do 
uwalniania wapnia znajdującego 
się w kościach.

Pierwiastki czy wieloródki?
Zaleganie poporodowe najczę-

ściej występuje u wieloródek bę-
dących w 3–6 laktacji. Wiąże się to 
z gorszym wchłanianiem wapnia 
w jelitach, słabszym jego uwalnia-
niem z kości oraz większą produk-
cją mleka. Choroba rzadko atakuje 
pierwiastki i krowy po drugim wy-
cieleniu.

Jak rozpoznać chorobę?
Początkowo następuje spadek 

apetytu, osłabienie, niepokój i drże-
nie mięśni. Następnie hodowca 
może zaobserwować zataczanie 
się zwierząt i ich pokładanie się. Le-
żąc zwierzęta w charakterystyczny 
sposób kładą głowę na boku i ku ty-
łowi ciała, a ich kręgosłup esowato 
się wykrzywia. Pojawiają się trud-
ności ze wstawaniem. Obserwuje 

się wstrzymanie oddawania mo-
czu i kału, chłodne uszy oraz suche 
nozdrza. Niedobór wapnia wpływa 
na ograniczenia w funkcjonowaniu 
mięśni gładkich. W wyniku czego 
mogą nastąpić kłopoty zdrowotne: 
zatrzymanie łożyska, zapalenie bło-
ny śluzowej macicy. Zwierzęta cho-
re drastycznie zmniejszają wydaj-
ność mleczną.

Pomoc lekarza weterynarii
Krowa zmagająca się z poraże-

niem poporodowym wymaga in-
terwencji lekarza weterynarii. 
Leczenie polega na dożylnym po-
daniu preparatów wapniowych. 
Przyczyną zalegania poporodowe-
go jest spadek poziomu wapnia we 
krwi oraz niepoprawny mechanizm 
uwalniania Ca z kości i wchłanianie 
tego pierwiastka z układu pokar-
mowego. Mechanizm ten nie działa 
prawidłowo przez stan metabolicz-
nej alkalozy spowodowany niewła-
ściwym w okresie zasuszenia ży-
wieniem mineralno-witaminowym 
– zbyt duży udział Na i K w dawce 
pokarmowej. Dodatek tych pier-
wiastków powoduje podwyższenie 
pH krwi, co wpływa na mniejszą ak-
tywność parathormonu odpowie-
dzialnego za uwalnianie wapnia 
z kości. W warunkach alkalozy na-
stępuje zatrzymanie powstawania 
aktywnej formy witaminy D3 odpo-
wiedzialnej za wchłanianie wapnia 
w jelitach. Aby leczenie przyniosło 
dobre efekty, należy wykonać bada-
nie laboratoryjne krwi określające 
zawartość wapnia, magnezu oraz 
fosforu.

Zapobieganie
W czasie zasuszenia należy tak 

skomponować dawkę pokarmo-
wą, aby dzienna ilość wapnia nie 
była wyższa niż 50 g na krowę. Po-
kryjemy w ten sposób potrzeby by-
towe krowy oraz zapotrzebowanie 
na rozwój szkieletu płodu. Należy 
żywić zwierzęta paszami ubogimi 
w wapń oraz unikać nadmiernych 
ilości kationów: potasu i sodu. Za-
dbajmy, aby nasze krowy w okresie 
zasuszenia nie były zbyt otłuszczo-
ne, ponieważ może to być przyczy-
na braku apetytu po porodzie. Sto-
sowanie doustnych soli wapnio-
wych w postaci żelu (np. chlorek 
wapnia, propionian wapnia) kilka 
godzin przed porodem lub 1–2 dni 
po porodzie, powoduje zwiększe-
nie poziomu Ca we krwi zwierząt 
w okresie poporodowym. Nadmier-
ne dawki soli wapniowych mogą 

powodować kwasicę me-
taboliczną, czego następ-
stwem może być słabszy 
apetyt po porodzie.

Z kolei ketoza jest cho-
robą przemiany mate-
rii spowodowaną nad-
miernie ujemnym bi-
lansem energii u krów. 
Ujawnia się zwykle 
u wieloródek w fazie 
rozdojenia (do 60. dnia 
po wycieleniu).

Ketoza
Częściej zapadają na nią krowy 

starsze. Rozróżniamy dwa rodza-
je ketozy: kliniczną i subkliniczną. 
Pierwszy z nich dotyczy niewiel-
kiej liczby zwierząt i jest chorobą 
pełnoobjawową. Większość krów 
chorych ma bezobjawową ketozę 
subkliniczną, która dzieli się na ke-
tozę pierwotną (2/3 przypadków 
krów chorych) oraz ketozę wtórną 
(1/3 przypadków krów chorych).

Objawy ketozy klinicznej
Krowy gwałtownie zmniejszają 

apetyt, kał wydalany staje się su-
chy, śluzowaty, ale nie dochodzi do 
zatwardzenia. Krowa początkowo 
przestaje jeść paszę treściwą, a na-
stępnie objętościową (kiszonki). 
Następuje spadek produkcji mle-
ka nawet do 25%. Szybko możemy 
zaobserwować duży spadek masy 
ciała (BCS). Mleko i wydychane po-
wietrze mają specyficzny zapach  
acetonu. Jest to znak dla hodowcy, 
że należy bezzwłocznie wezwać le-
karza weterynarii.

Objawy ketozy subklinicznej
Ketoza wtórna związana jest z in-

nymi zaburzeniami zdrowotnymi 
krowy takimi jak: zatrzymanie łoży-
ska, przemieszczenie trawieńca, za-
palenie błony śluzowej macicy. Za-
burzenia te powodują utratę apety-
tu, a w dalszej konsekwencji ketozę. 
Wieloródki chorują głównie na ke-
tozę pierwotną, spowodowaną błę-
dami żywieniowymi popełnianymi 
w: końcowym okresie poprzedniej 
laktacji, okresie zasuszenia oraz fa-
zie rozdojenia.

Niski poziom glukozy
Jeżeli w trakcie wycielenia kro-

wy są w zbyt dobrej kondycji BCS 
(przetłuszczone), a pobieranie pa-
szy przed porodem jest mniejsze 
(naturalna przypadłość związana 
z przemianami hormonalnymi to-
warzyszącymi narodzinom cielę-

cia oraz wejściem w laktacje) wzra-
sta zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe (zwłaszcza glukozę). 
Skutkuje to uwalnianiem zapasów 
zgromadzonych w postaci tkanki 
tłuszczowej, zwiększa się stężenie 
wolnych kwasów tłuszczowych 
(NEFA) we krwi, co wpływa na 
mniejsze pobranie paszy. W efekcie 
zmniejszeniu ulega poziomu glu-
kozy we krwi do ok. 25–30 mg% 
(zalecany poziom 50-60mg%). 
Wpływa to na zbyt niską zawar-
tość kwasu szczawiooctowego, 
który odpowiada za spalanie kwa-
sów tłuszczowych. Niecałkowite 
spalenie kwasów tłuszczowych 
w wątrobie powoduje powstanie 
ciał ketonowych: acetonu, kwa-
su acetylooctowego oraz kwasu 
ß-hydroksymasłowego. Są one wy-
dalane przez zwierzęta w wydy-
chanym powietrzu, mleku oraz mo-
czu, co zwiększa niedobór energii 
u krów. Przeprowadzenie testów 
na obecność ciał ketonowych we 
krwi, moczu lub mleka pomaga 
w zdiagnozowaniu choroby. W ra-
mach przeprowadzania kontroli 
użytkowości mlecznej krów w na-
szym kraju, w pobieranych prób-
kach mleka oznacza się zawartość 
ciał ketonowych, dzięki czemu ho-
dowcy mogą monitorować wystę-
powanie subklinicznej ketozy we 
własnych stadach.

Niedobory energetyczne, 
a płodność krów

U wysokowydajnych wieloró-
dek okres ujemnego bilansu ener-
getycznego niekorzystnie wpływa 
na wskaźniki rozrodu. Deficyt ener-
getyczny zmniejsza wydzielanie 
gonadotropin co wpływa na dys-
funkcję jajnika i mniejsze pęcherzy-
ki. Obniża poziom IGH-1 i insuliny 
w plazmie krwi, powoduje większą 
zamieralność zarodków i wolniej-
szy wzrost pęcherzyków. Niedobo-
ry energii zmniejszają produkcję 

Choroby metaboliczne – nie ma jednej przyczyny
Niedostosowane do potrzeb żywie-
nie krów mlecznych w poszczegól-
nych fazach ich życia, może przy-
czynić się do chorób metabolicz-
nych. Bardzo często występujące 
zaburzenia równowagi organi-
zmu bydła mlecznego związane 
są z dużymi wymaganiami żywie-
niowymi i wysoką produkcją mle-
ka. Najczęściej dochodzi do nich 
w okresie pomiędzy porodem 
a szczytem laktacji.

Krowa z objawami zalegania poporodowego
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Jak Polska długo i szeroka, ze 
świecą można szukać hodowcy, 
który pamięta rodowody wszyst-
kich swoich krów. 

Szczegółowe informacje o przod-
kach są w kartach jałówki-krowy, 
programach do zarządzania stadem 
lub w profesjonalnych programach 
do kojarzeń, mających dostęp do 
danych o pochodzeniu. Rodowody 
buhajów, obejmujące przynajmniej 
dwa pokolenia wstecz są zwykle 
podawane w katalogu. Systemy 
do kojarzeń korzystają z danych 
o wielu pokoleniach przodków. To 
bardzo ważne, by w procesie dobo-
ru buhaja do krowy uwzględniać 
ich ewentualne spokrewnienie. 
U potomstwa zwierząt kojarzo-
nych w bliskim pokrewieństwie 
(wzrost inbredu) może wystąpić 
depresja inbredowa, objawiająca 
się spadkiem produkcji i obniże-
niem płodności. Wyższy poziom 
wskaźnika inbredu, to między in-
nymi wzrost częstości występo-
wania zaburzeń genetycznych po-
wodowanych przez geny recesyw-
ne. Lista tych wad stale się wydłu-
ża. Warto stosować przynajmniej 
taką minimalną zasadę, że krowa 
i używany do jej pokrycia buhaj 
nie mogą mieć wspólnego ojca ani 
żadnego z dziadków. Najlepiej ko-
rzystać z doradztwa hodowlanego 
z wykorzystaniem komputerowego 
programu do kojarzeń, który z za-
łożenia eliminuje z doborów osob-
niki, których użycie prowadzi do 
wzrostu inbredu powyżej wyzna-
czonego poziomu. 

Spokrewnienie w populacji by-
dła na świecie rośnie od wielu lat. 
Jest swego rodzaju negatywnym 
efektem ubocznym pozytywnych 
zjawisk w chowie i hodowli bydła, 
takich jak: przechowywanie na-
sienia w ciekłym azocie (łatwość 
transportu), powszechność inse-
minacji i embriotransferu, wzrost 
precyzji i szybkości oceny warto-
ści hodowlanej buhajów, szybkość 
przepływu informacji, czy globali-
zacja gospodarki światowej. Jed-
nocześnie linie (rodziny) bydła, 
w których pojawiały się wady ge-
netyczne, czy niepożądane cechy, 
systematycznie były eliminowane 
z hodowli. Z czasem różnorodna 
pula genowa uległa koncentracji, 
tworząc mniej zróżnicowany za-
sób genomu. Programy hodowlane 
bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na 
całym świecie korzystają z mocno 
zawężonej liczby topowych roz-
płodników wybieranych na ojców 
buhajów.

Kilka lat temu naukowcy z Uni-
wersytetu Stanowego Pensylwanii 
przeanalizowali rodowody repro-
duktorów rasy hf, których nasienie 
było używane w USA i stwierdzi-
li, że w ponad 99% z nich można 
znaleźć jednego z dwóch buhajów 
urodzonych w latach 60. ubiegłego 
wieku: Elevation i Chief. Każdemu 
z nich przypisano około 50% ży-
jących rozpłodników.

Obecnie w hodow-
li bydła tej rasy pro-
blemem jest zbyt 
wysoki udział krwi 
takich buhajów jak: 
O-Man, Shottle, Gold-
wyn, Planet, Hershell. 
Często zdarza się, że 
w rodowodach ro-
dziców z obu stron 
występują one wielo-
krotnie.

Obecnie, problem 
wysokiego tempa 
wzrostu współczyn-
nika inbredu dotyczy 
głównie amerykańskiej populacji 
bydła, gdzie hodowanych jest po-
nad 9 000 000 krów mlecznych, 
z których zdecydowana większość 
jest rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. 
W znacznie mniejszej populacji 
kanadyjskiej średnie, roczne wzro-
sty współczynnika inbredu dla kil-
ku wybranych ras wyglądają na-
stępująco: jersey +0,10%, ayrshi-
re +0,11%, brown swiss +0,15% 
i holsztyńska +0,25%.

W ostatniej dekadzie średni, rocz-
ny przyrost inbredu obliczony dla 
tej części polskiej populacji bydła 
holsztyńsko-fryzyjskiego, której 
osobniki mają pełny 4-pokoleniowy 
rodowód, wyniósł około 0,05% dla 
buhajów i blisko 0,03% dla krów. 
Gdyby uwzględnić rzeczywiste 
dane rodowodowe krów z niepeł-
nymi rodowodami (często w ostat-
nich latach sprowadzanych), war-
tości te będą na pewno wyższe. Już 
jednak ten poziom wzrostu chowu 
wsobnego w populacji powinien 
być sygnałem alarmowym dla pol-
skich hodowców. Muszą liczyć się 
z jego negatywnymi konsekwencja-
mi w przyszłości. Dlatego, warto już 
zawczasu podejmować odpowied-
nie działania, służące ograniczeniu 
inbredu w następnych pokoleniach.

Kiedy w trakcie rozmów z ho-
dowcami zadajemy pytanie: „ja-
kie nasienie najczęściej stosowane 
jest do inseminowania najlepszych 
krów?” – zwykle odpowiadają, że 
pochodzące od topowych zagra-
nicznych buhajów (przeważnie 
z USA). Z jednej strony nie ma się 

czemu dziwić, renoma, jaką cieszy 
się hodowla amerykańska, wsparta 
wynikami produkcyjnymi robi swo-
je. Warto jednak pamiętać, że dłu-
goletnia praca hodowlana i dobory 
w amerykańskich stadach, wpraw-
dzie okazały się efektywne, jednak 
sprowadziły na tamtejszą hodowlę 
wiele problemów, choćby taki jak 
opisywany wyżej wzrost inbredu.

Ważne jest posiadanie krajowych 
programów hodowlanych i budo-
wanie potencjału hodowli w opar-
ciu o zdrowy, rodzimy materiał 
własny, bo kto wie... może niedłu-
go Amerykanie zaczną sprowadzać 
nasienie buhajów z Europy, w tym 
również z Polski, aby poprawić wła-
sne linie genetyczne i poszerzyć do-
stępną pulę genów.

WCHiRZ w Poznaniu w swoim 
programie oceny i selekcji buhajów 
koncentruje się na zapewnieniu 
hodowcom w Polsce najlepszych 
pod względem hodowlanym osob-
ników, których część jest rodowo-
dowo „odległa” od tych najbardziej 
rozpropagowanych na rodzimym 
rynku. Warto tu wskazać choćby 
buhaja, obecnie nr 1 w Polsce: 
Rioaveso (o. Rio,  o.o. Franchise, 
o.o.o. Rodgers), czy Risto (o. Rio, 
o.o. Franchise o.o.o. Rodgers). 
Ciekawą propozycją pod kątem 
rodowodowym są również buha-
je: Marca (o. Malinus, o.o. Mode-
co, o.o.o. Model) czy Premium (o. 
Prosperous o.o. Magnus o.o.o. 
Tuffenuff).

Podsumowując, znalezienie 
buhajów o dobrych cechach ge-
netycznych, niespokrewnionych 
z kojarzonymi z nimi krowami po-
winno być kwestią nadrzędną dla 
świadomych producentów mleka. 
Da to hodowcy komfort w postaci 
łatwiejszej selekcji, polepszy cechy 
zdrowotne krów oraz zapewni lep-
sze wyniki produkcyjne.

Szymon Bugaj
Centrala Poznań, WCHiRZ

Trochę o rodowodach

Risto gPF 141 (o. Rio) 

progesteronu przez ciałko żółte 
(zwiększa się procent zamiera-
nia embrionów).

Jak leczyć?
Leczenie polega na podwyż-

szeniu stężenia glukozy we 
krwi poprzez dożylne podanie 
glukozy przez lekarza weteryna-
rii. Można też zastosować przez 
kilka dni dodatek do paszy gli-
kolu propylenowego, który jest 
prekursorem glukozy i pozwala 
na utrzymanie odpowiedniego 
jej stężenia.

Czy możemy zapobiec 
chorobie?

W okresie zasuszenia i koń-
ca laktacji, należy odpowiednio 
zbilansować dawki pokarmowe, 
aby nie dopuścić do nadmierne-
go otłuszczenia krów. Kilka ty-
godni przed wycieleniem nale-
ży przyzwyczajać wieloródki do 
dawki pokarmowej stosowanej 
u krów po wycieleniu (większy 
udział pasz treściwych). Po po-
rodzie pobranie paszy przez kro-
wy powinno być wysokie oraz 
odpowiednio zbilansowane pod 
względem energetycznym (do-
starczanie glukozy). Należy uni-
kać skarmiania pasz przyczynia-
jących się do ketozy: zepsutych 
kiszonek i buraków pastewnych.

Wydajności coraz wyższe
Reasumując, mleczny kieru-

nek użytkowania bydła przez 
kilkadziesiąt lat ulegał ciągłemu 
doskonaleniu. Hodowcom udało 
się kilkukrotnie zwiększyć ilość 
produkowanego mleka w lakta-
cji. W Polsce w 1950  r. wydaj-
ność krowy w laktacji wynosiła 
3023 kg, natomiast w 2019  r. 
8530 kg (źródło PFHBiPM). 
Taka olbrzymia zwyżka pro-
dukcji spowodowała kłopoty 
związane z funkcjonowaniem 
organizmów wysokowydajnych 
mlecznic. Hodowcy w stadach 
bydła musieli zacząć się zma-
gać z zaburzeniami trawienny-
mi i metabolicznymi, których 
przyczyną były błędy żywie-
niowe. Zaburzenia są jednym 
z głównych czynników obni-
żających: produkcyjność krów 
i jakość mleka, a także wystą-
pienie kłopotów z rozrodem. 
Należy pamiętać, że krowy wy-
sokomleczne wymagają odpo-
wiednio zbilansowanych dawek 
żywieniowych dostosowanych 
do poszczególnych faz laktacji.

Paulina Pałasz
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Od kilku lat przydatnym narzę-
dziem dla hodowców bydła mlecz-
nego jest genomowa ocena warto-
ści hodowlanej. 

Dzięki genotypowaniu możemy 
poznać wartość hodowlaną jałówek 
zaraz po ich urodzeniu i wyselekcjo-
nować sztuki, które spełniają okre-
ślony przez gospodarza cel hodow-
lany jego stada. Mając świadomość, 
że dysponujemy młodą jałówką 
o bardzo wysokiej wartość hodow-
lanej, warto taką samicę poddać 
zabiegowi embriotransferu (ET), 
wykorzystując ją jako dawczynię 
zarodków. Dzięki transferowi za-
rodków możemy w krótkim czasie 
uzyskać wiele osobników od wybit-
nych matek skojarzonych z cennymi 
genetycznie buhajami.

Współpraca Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt z Witoldem Skorupką z Ziemli-
na (woj. wielkopolskie) trwa od po-
czątku istnienia gospodarstwa. Za-
owocowała ona posiadaniem przez 
hodowcę samic o najwyższych war-
tościach genetycznych, co z kolei 
pozwoliło na ich kwalifikacje na 

matki buhajów, a następnie zakup 
urodzonych w stadzie buhajków do 
naszej stacji inseminacyjnej. Pierw-
szy transfer zarodków w Ziemlinie 
przeprowadzono już w roku 2002.

Z biegiem czasu hodowlą bydła 
w gospodarstwie zajął się syn wła-
ściciela Rafał. Hodowca w ramach 
współpracy przygotował w swoim 
stadzie biorczynie, do których prze-
niesiono zarodki amerykańskie, za-

kupione przez poznańską spółkę. 
Z 7. zarodków mrożonych, które zo-
stały użyte w zabiegach ET, urodziło 
się 7 żywych cieląt: 4 buhajki oraz 
3 jałóweczki (100% skuteczności). 
Buhajki trafiły do WCHiRZ, nato-
miast dwie jałówki zostały wybrane 

do programu hodowlanego naszej 
spółki. Trzecia została do dyspozy-
cji hodowcy.

W 2019 r. jałówki z programu 
hodowlanego zostały skojarzone 
z topowymi buhajami. W grudniu, 
w wyniku procedury pozyskiwania 
zarodków uzyskaliśmy 28 embrio-
nów z kojarzeń:

PL005330962943 x SOUNDBAR 
– 8 zarodków,

PL005330963018 x PREDATOR – 
20 zarodków.

Z tego do biorczyń, na świeżo 
zostało przełożonych 11 zarod-
ków, z których urodziło się 6 cieląt  
(54,5% skuteczności). Ku nieza-
dowoleniu hodowcy urodziły się 

same buhajki (zdjęcia obok), które 
trafią do WCHiRZ. Pozostałe em-
briony zostały zamrożone i prze-
kazane do dyspozycji WCHiRZ. 
Wszystkie zabiegi: przenoszenie 
zarodków, przygotowanie daw-
czyń oraz pozyskiwanie zarodków 
przeprowadził zespół doktora Ja-
rosława Czeladko, z którym z bar-
dzo dobrymi wynikami współpra-
cujemy od lat.

Warto dodać, że podczas ostatnich 
zabiegów ET, dzięki gościnności ho-
dowcy grupa zagranicznych stu-
dentów zootechniki z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu mogła 
śledzić poszczególne etapy embrio-
transferu i poszerzać swoją wiedzę 
w dziedzinie biotechnik rozrodu. 

Po zakończeniu pierwszego etapu 
hodowlanego pan Rafał postanowił 
kontynuować zabiegi ET, w celu uzy-
skania wartościowych jałówek do 
dalszej hodowli. Dwie z trzech jałó-
wek zostały zakwalifikowane przez 
lekarza weterynarii jako dawczynie 
zarodków. Zainseminowano je na-
sieniem seksowanym i wypłukano 
od nich 31 zarodków, a następnie 
przeniesiono  do biorczyń. Uzyska-
no 21 ciąż (67,7% skuteczności). Ak-
tualnie czekamy na urodzenia (w li-
stopadzie), mamy nadzieję samych 
cieliczek. Dawczynie po transferze 
zostały pokryte skutecznie również 
nasieniem seksowanym i nie będą 
już poddawane zabiegowi ET.

Efektem wykorzystania technolo-
gii ET jest znaczne przyspieszenie 
postępu hodowlanego, czyli uzy-
skanie potomstwa znacznie lepsze-
go od pokolenia rodzicielskiego pod 
względem grupy cech, które posta-
nowiono doskonalić w stadzie. Go-
spodarz decydując się na transfer 
zarodków zyskuje bardzo warto-
ściowe jałówki lub buhajki. Jeśli od 
dawczyni wypłuczemy zarodki, któ-
re następnie są przetransferowane 
do biorczyń, to hodowca może się 
cieszyć z dużej ilości cieląt po wy-
bitnych rodzicach.

Paulina Pałasz
Centrala Tulce, WCHiRZ

Ireneusz Beczkiewicz
Filia Gostyń, WCHiRZ

W Ziemlinie stawiają na innowacje

All inclusive-S Atlantic-S Azarro-S

Abglanz-S Akzent-S Absatz-S

Wizyta zagranicznych studentów podczas ET w Ziemlinie
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Z firmą WCHiRZ współpracujemy od czterech lat. Pierwsze pier-
wiastki po poznańskich reproduktorach zamykają laktację z wydaj-
nością powyżej 10 000 kg mleka. Są to córki takich buhajów jak: Part 
i New York. Naszym szczególnym celem hodowlanym jest poprawa 
składu mleka. Zwracamy także uwagę na budowę nóg i długowiecz-
ność. Pod tym kątem dobieramy buhaje do naszego stada. Szeroka 
oferta WCHiRZ w połączeniu z fachowym doradztwem hodowlanym 
w pełni zaspokaja wszystkie moje oczekiwania.

MARCIN STEFANIUK
Stare Łepki, woj. ma-
zowieckie
Liczba krów: 125 szt.
Średnia wydajność: 
10 000 kg
Stado pod oceną: Nie
Powierzchnia gospo-
darstwa: 140 ha

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Wiele lat temu, mój ojciec rozpoczął hodowlę krów mlecznych w na-
szym gospodarstwie. Odkąd pamiętam zawsze opierał się na genetyce 
z wielkopolskiej stacji inseminacyjnej. Teraz ja, prowadząc naszą ho-
dowlę, korzystam z bogatej oferty buhajów WCHiRZ. Wydajność, zdro-
wotność czy płodność to główne cechy, na które zwracam szczególną 
uwagę. Dzięki przemyślanym doborom, stado uzyskało bardzo dobre 
wyniki hodowlane. Znakomicie sprawdziło się u mnie seksowane na-
sienie buhajów. Dzięki temu mogłem zwiększać obsadę nie kupując 
sztuk z zewnątrz. Buhaje, które ostatnio stosowałem w kojarzeniach to: 
Babylone, Imation, Denmark, Risk oraz Mozilla, ale miło wspominam 
córki takich buhajów jak: Bang, Dojan, Hobbit czy Baylaboy.

BARTOSZ NOWICKI 
Gorzykowo, 
woj. wielkopolskie
Liczba krów: 81 szt.
Średnia wydajność: 10042 kg
Powierzchnia gospodarst-
wa: 30 ha

MAREK I PAWEŁ JAKUBOWSCY
Smaszew, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 50 szt.      
Średnia wydajność: 10 161 kg     
Powierzchnia gospodarstwa: 60 ha

Cenimy WCHiRZ w Poznaniu za wyniki hodowlane i produkcyjne 
uzyskiwane przez córki ich reproduktorów. W pierwszej piątce krów 
o najwyższym indeksie PF trzy sztuki są po buhajach z WCHiRZ. Pierw-
sze nasze pierwiastki po buhajach Part i Nicelback uzyskają wydajność 
powyżej 10 tys. kg mleka. Córki buhaja Lewy produkują jeszcze lepiej 
i prawdopodobnie przekroczą 11 tys. kg mleka w swoich pierwszych 
laktacjach. Podjętą cztery lata temu decyzję o współpracy z poznań-
ską Spółką uważamy za bardzo dobry krok na drodze doskonalenia 
naszego stada krów mlecznych.

ZHR CIELEŚNICA SPÓŁKA Z O.O., 
woj. lubelskie
Liczba krów: 110 szt.
Średnia wydajność: 10 597 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 700 ha

 Obecnie nasze stado po linii ojcowskiej w całości wywodzi się od 
buhajów pochodzących z oferty WCHiRZ. Na bieżąco, we współpracy 
z doradcą hodowlanym i inseminatorem z WCHiRZ, wybieramy buha-
je do inseminacji krów korzystając z programu do kojarzeń „DOKO”. 
W praktyce wygląda to tak, że zgłaszamy swoje oczekiwania co do 
wartości hodowlanej buhajów doradcy i po zapoznaniu się z rapor-
tem kojarzeń dokonujemy zakupu nasienia buhajów sugerowanych 
w raporcie. W ostatnim czasie zdecydowanie odważniej sięgamy po 
nasienie „seksowane” używając jego przede wszystkim w inseminacji 
jałówek, również i w tym przypadku, przy wyborze buhaja korzysta-
my z raportów kojarzeń. 
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Z Wielkopolskim Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt współ-
pracuję od zawsze. W moim go-
spodarstwie mam piękne krowy 
i cieliczki. Bardzo ważne dla mnie 
przy wyborze buhaja są przeka-
zywane potomstwu cechy: dłu-
gowieczności, oraz dobrej bu-
dowy wymienia, nóg i racic. Po 
przejęciu gospodarstwa od ro-
dziców dużą uwagę przywiązuję 
do doradztwa waszych specja-
listów. Cenię ich za fachowość, 
wiedzę i poświęcony czas. Ży-
czę wszystkim firmom, aby tak 
dbały o hodowców jak wasza 
o mnie.

ZOBACZ POZOSTAŁE OPINIE – ZESKANUJ KOD QR

Wspólnie z mężem Markiem prowadzimy gospodarstwo rolne i ho-
dowlę bydła mlecznego. Z firmą WCHiRZ w Poznaniu współpracuje-
my od kilkunastu lat. Korzystamy z usług inseminatora zatrudnionego 
przez WCHiRZ. W oparciu o często wykonywane komputerowe dobory 
buhajów, z proponowanych do kojarzeń reproduktorów wybieramy od-
powiadających nam ojców następnego pokolenia. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza potomstwo buhajów: Caporal, Powerboss, Luigi, Imperator. 
Nasze jałóweczki kilka razy uczestniczyły w wystawie cieliczek w Sielin-
ku, zdobywając nagrody. Bardzo dobre wyniki hodowlane w połączeniu 
z odpowiednim żywieniem pozwalają nam na wysoką produkcję mle-
ka. Jestem zadowolona ze współpracy, przyjemnej i fachowej obsługi. 
Polecam wszystkim nasienie buhajów z WCHiRZ.

Z WCHiRZ współpracuje-
my od kilkudziesięciu lat. 
Najpierw mój ojciec Zenon, 
teraz ja, korzystamy z ofer-
ty firmy z Tulec. Pełny po-
tencjał produkcyjny krów 
objawił się w momencie 
przeniesienia zwierząt do 
nowej obory. Zmiana sposobu utrzymywania krów, w połączeniu ze zmia-
ną doju na automatyczny, umożliwiły duży, skokowy wzrost wydajności. 
Dzięki informacjom, które pozyskuje robot udojowy wiem, że wydajność 
laktacyjna niektórych sztuk dochodzi do 16 000 kg mleka. W stadzie znaj-
dują się między innymi córki takich buhajów jak: Huprano, GH Samar, Su-
pergen i Playboy. Oprócz przekazywanych córkom cech budowy wymienia, 
wydajności i składu mleka, przy wyborze reproduktora, w ostatnim czasie 
coraz większą uwagę przykładam do cechy szybkości oddawania mleka.

ŁUKASZ KRENC
Mikołajewo, 
woj. wielkopolskie
Liczba krów: 80 szt.
Średnia wydajność:  
10 000 kg
Stado pod oceną: Nie
Powierzchnia gospo-
darstwa: 95 ha

Nasze gospodarstwo związane jest z Filią WCHiRZ w Ostrowie od wielu 
lat. Początkowo korzystaliśmy z usług inseminatora etatowego. Odkąd syn 
Dawid zrobił kurs inseminacyjny, to on odpowiada za zacielanie krów i ja-
łówek – ma bardzo dobre wyniki skuteczności. Najczęściej są stosowane 
rozpłodniki z najwyższymi indeksami, po uprzednim przeanalizowaniu 
doboru buhajów dokonanego przez doradcę z WCHiRZ. Do zapładniania 
jałówek w dużej części wykorzystywane jest nasienie seksowane. W sta-
dzie na uwagę zasługuje potomstwo buhajów: Len, Luksus i Imperator. 
Wyróżniają się wysoką wydajnością, dobrze ukształtowanym wymieniem, 
jak również bardzo niską zawartością komórek somatycznych. Jestem 
bardzo zadowolony z wieloletniej współpracy, oferowanego nasienia 
buhajów i fachowego doradztwa.

HENRYK SZYSZKA
Krotoszyn, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 62 szt.
Średnia wydajność: 10 300 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

AGNIESZKA WEBER–HAŁABURDA
Radoszkowo, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 20 szt.
Średnia wydajność: 9000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

ZDZISŁAW PIOCHACZ
Rosko Kolonia, 
woj. wielkopolskie
Liczba krów: 60 szt.
Średnia wydajność: 8000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 
80 ha


