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Wysokowydajne i długowieczne krowy są 
wizytówką gospodarstwa produkującego mleko

30 lat pracy, ciągły rozwój gospo-
darstwa polegający na wzroście 
powierzchni z 30 ha do 100 i  sta-
da z 12 do 100 krów dojnych.

Agata i Wiesław Ferencowie z Ro-
gowa wiedzieli, że mają dla kogo 
pracować. Syn Hubert chętnie po-
maga rodzicom i widzi w gospodar-
stwie przyszłość dla siebie.

W prowadzonej hodowli bydła 
właściciele nigdy nie inwestowa-
li w przypadkowe kojarzenia. Za-
wsze wiedzieli, że aby osiągnąć 
sukces, trzeba wybierać buhaje 
z najwyższym potencjałem gene-

tycznym. Właściwie zastosowany 
postęp hodowlany musi przynieść 
oczekiwane owoce. W roku 2014, do 
wykorzystania w rozrodzie wybrali 

buhaje WCHiRZ takie jak: Valjean, 
Carrasso, Cupidon. Z tych kojarzeń 
urodziło się wiele pięknych jałówek, 
w tym 30 sztuk po Carrasso, które 

zostały przez pana Wiesława sko-
jarzone z buhajem Tarzan. W paź-
dzierniku 2017 r. przyszły na świat 
pierwsze jałóweczki. Chcąc się prze-
konać co one sobą reprezentują, pan 
Wiesław poddał je ocenie genomo-
wej. Okazało się, że wyniki są bardzo 
obiecujące – jałóweczki mają warto-
ści indeksu gPF: 126 i 130.

Cieszymy się razem z państwem 
Ferencami i wierzymy, że sukces nie 
tylko ma na imię Carrasso i Tarzan, 
lecz także Baylaboy, Megabit i inne 
z bogatej oferty Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu.

Robert Filipowicz 
Filia Kościelec, WCHiRZ

To nie jest reklama, to fakty

Pan Andrzej Janiak przejął gospo-
darstwo po dziadkach w 1993 roku, 
gdy miał zaledwie 17 lat i uczęszczał 
jeszcze do Zespołu Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach. Młody rolnik 
w prowadzeniu gospodarstwa miał 
i nadal ma wsparcie swoich rodzi-
ców, Krystyny i Zygmunta Janiaków. 

Od kilkunastu lat to rodzinne 
przedsiębiorstwo rolne zlokalizo-
wane we wsi Bilew w powiecie ła-
skim, w województwie łódzkim, pan 
Andrzej prowadzi wspólnie z żoną 
Wioletą.

Rozwój gospodarstwa 
W chwili przejmowania, w go-

spodarstwie było zaledwie 6 krów. 
W tej chwili stado liczy 85 szt. wraz 
z jałówkami. Chęć zwiększenia sta-
da i optymalizacji pracy zachęciła 
właścicieli do wybudowania obory. 
Nowy budynek został oddany do 
użytku w roku 2007. Stado utrzy-
mywane jest w oborze wolnosta-
nowiskowej. Dój odbywa się w hali 
udojowej 2x3. Boksy legowiskowe 
wyścielone są piaskiem i słomą. 
Przy stole paszowym krowy poru-
szają się po posadzce betonowej. Do 
tego rodzaju nawierzchni hodow-
ca ma zastrzeżenia: wprawdzie nie 
ma problemów z racicami, ale kro-
wy rozjeżdżają się i dlatego szuka 
nowego, lepszego rozwiązania. Sta-
do objęte jest oceną użytkowości 

mlecznej od roku 1998. Przez ten 
czas liczba krów wzrosła z 15 do 
45 sztuk. Średnia wydajność w lak-
tacji wynosi 7000 l. Gospodarstwo 
ukierunkowane na produkcję mle-
ka, sprzedaje surowiec do pobliskiej 
mleczarni OSM Łask.

Wszystkie jałóweczki, które się 
urodzą zostają na remont stada 
a buhajki są sprzedawane. Pan An-
drzej hodowlę dopasowuje do za-
plecza paszowego produkowanego 
we własnym gospodarstwie. Łącz-
nie z powierzchni 65 ha – zarów-
no własnych, jak i dzierżawionych, 
pozyskiwana jest pasza dla bydła. 
Struktura zasiewów to: użytki zie-
lone 15 ha, zboża 10 ha i kukurydza 
40 ha.

Hodowla a nie chów bydła
Pan Andrzej ma świadomość, jak 

ogromne znaczenie w doskonale-
niu cech np. wydajności mlecznej  
odgrywa genetyka. Od momen-
tu przejęcia gospodarstwa, roz-
ród w stadzie opiera się wyłącz-
nie o sztuczne unasiennianie. Od 
2015 roku, kiedy właściciel rozpo-
czął współpracę z WCHiRZ w Po-
znaniu, ma zdecydowanie większą 
świadomość co do wyboru buha-
jów do krycia. Współpraca rozpo-
częła się od wizyty doradcy tereno-
wego, który za pomocą komputero-
wego programu MATESEL II zapro-
ponował najlepsze kojarzenia dla 
każdej krowy. W posiadanym w go-
spodarstwie kontenerze czeka na 
wykorzystanie nasienie buhajów 
WCHiRZ. Program elektroniczny 
do samodzielnego wprowadzenia 
do systemu zabiegów inseminacji 
bardzo ułatwia ich rejestrację. Pań-
stwo Janiakowie bardzo wysoko so-

bie cenią współpracę z wielkopol-
ską spółką, stabilną firmą dbającą 
o jakość i oferującą również roz-
płodniki o bardzo dobrej płodno-
ści. Przy wyborze reproduktora do 
kojarzeń hodowca zwraca szczegól-
ną uwagę na przekazywane potom-
stwu: pokrój, budowę racic i cechy 
płodności. Rodowód jest starannie 
analizowany, by wykluczyć inbred. 
W tej chwili w stadzie są już pierw-
sze jałówki i pierwiastki po takich 
buhajach jak Carrasso (bliźniaki 
– dwie jałóweczki), Caporal, Bang 
et, Hobbit. A niedługo powinno 
się pojawić też potomstwo buha-
jów ocenionych genomowo takich 
jak Tracer, Nh Jaguar, Lewy, Gero-
nimo, Nikkelback, Tarzan, Mogty, 
New York, Sniper.

Życzymy Hodowcy oraz całej rodzi-
nie pomyślności w realizacji planów 
i wytrwałości w codziennej pracy.

Agnieszka Zaremba
Filia Kościelec, WCHiRZ

łódzkie

Z hodowlą bydła mlecznego związana jest codzienna praca wymaga-
jąca wielu wyrzeczeń. Kiedy jednak osiąga się wcześniej wytyczone 
cele, włożony wysiłek daje wiele powodów do radości i dumy. 

mazowieckie


