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N ie ma dwóch takich samych krów, które 
w ciągu życia dały tyle samo mleka. Może 

zabrzmi to zgoła dziecinnie, ale warto sobie jesz-
cze raz przypomnieć starą prawdę, że dwa czyn-
niki wpływają na potencjał mleczny samicy: ge-
netyka – czyli „kim są jej rodzice” oraz środowisko, 
czyli „w jakich warunkach przyszło jej produko-
wać” (żywienie, utrzymanie zwierząt, klimat 
itp.).Wiadomo, że w najlepszym nawet środowisku 
kiepska genetyka jest czynnikiem ograniczającym 
zysk.

Genetyka teraz i potem

Bez przywoływania skomplikowanych wzorów 
na postęp hodowlany, można przyjąć, że aż 80% 
realizowanego w stadzie postępu wynika z dobrze 
dobranych ojców. Dlatego przyszłość zaczyna się 
dziś. Dokonując wyboru buhajów do kojarzeń, ho-
dowca decyduje o tym jak produkcyjne, zdrowe 
i długowieczne będzie kolejne pokolenie krów 
w jego stadzie, a w konsekwencji, jak rentowna bę-
dzie prowadzona działalność gospodarcza. Nie po-
winien więc kierować się fantazją, jak również nie 

Rentowne gospodarstwo  
czy kosztowna harówka?

powinien pozostawiać tych kluczowych decyzji 
osobom trzecim, np.: inseminatorowi czy lekarzowi 
weterynarii, chyba że oni wykonują swoją pracę 
profesjonalnie i z jak największą starannością. Nie-
stety, masowo występująca praktyka, że hodowca 
zupełnie nie wie albo nie ma wpływu na dobie-
rane nasienie do jego samic jest nieporozumie-
niem! Hodowca powinien sam lub z pomocą do-
świadczonego doradcy wyselekcjonować odpo-
wiednie buhaje dla swojego stada. To jest początek 
rentownego zarządzania stadem. Oczywiście pod 
warunkiem, że zna się swoje stado… Wierzę, że 
z tym nie powinno być kłopotu. Tak więc, aby zre-
alizować swoje wizje hodowlane (produkcja mleka, 
rozród, długowieczność) hodowca powinien jak 
najszybciej postawić przede wszystkim na buhaje 
młode, ocenione genomowo, o wysokim indeksie 
gPF. Takie rozpłodniki, często o unikalnym rodowo-
dzie, wnoszą do stada „młodą” czyli najnowszą ge-
netykę, przekazują córkom osiągnięty w hodowli 
bydła postęp hodowlany. Cechują je ponadprze-
ciętne wartości hodowlane.

Przykładem takiego rozpłodnika może być 
10-miesięczny WATSON (Backstage x Rubicon) gPF 
149, który zajmuje wysoką pozycję w rankingu TOP 
10 buhajów krajowych wg indeksu PF. Jego mocne 
strony to: ogromny! indeks produkcyjny 158,3 kg, 
znakomita wydajność mleczna (blisko 1500 kg), po-
nadprzeciętna długowieczność 131.

W dostępnych analizach zagranicznych widać 
przemożny wpływ młodych reproduktorów na 
osiągany postęp genetyczny. Co więcej, obser-
wuje się wyraźny postęp wartości hodowlanych 
dla cech funkcjonalnych, które są nisko odziedzi-
czalne, czyli w głównej mierze zależą od środowi-
ska, a praca hodowlana jest bardzo długotrwała. 
Należą do nich cechy: płodności, zdrowotności 
wymienia, długość użytkowania w stadzie czy 
niektóre elementy pokroju.

Opublikowane przez Canadian Dairy Network 
(Tabela nr 1) kanadyjskie porównanie postępu ho-
dowlanego zrealizowanego w okresie oceny kon-
wencjonalnej i po wprowadzeniu metody geno-
mowej, nie pozostawiają wątpliwości. Dla po-
szczególnych cech: płodność córek, odporność 
na mastitis, odporność na choroby metaboliczne 

Cecha
2004–2009

(buhaje wycenione 
na potomstwie)

2011–2016
(buhaje wycenione 

genomowo)
Wydajność mleka (kg) 355 603

Pokrój ogółem 3,20 5,06
Wymię 3,19 4,94

Nogi i racice 1,86 3,99
Długość życia w stadzie 1,12 3,36
Odporność na mastitis 0,92 2,46

Temperament -0,09 1,89
Odporność na choroby 

metaboliczne 0,10 1,42

Płodność córek 0,23 2,29

1. Porównanie uzyskanego postępu genetycznego dla poszcze-
gólnych cech w okresie przed i po wprowadzeniu genomu

Źródło: Genetic Progress Before and since genomic, info Holstein July/August 
2017.

Zmiana sposobu myślenia, to początek prowadzenia świadomej hodowli bydła, w której każdy 
hodowca zna mocne i słabe strony swoich krów w stadzie, wie co musi poprawić i co więcej,  
szuka dróg najszybszych z możliwych, by uzyskać założony cel hodowlany. 
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czy w końcu wytrwałość laktacji, postęp w ocenie 
na potomstwie był niemożliwy lub bardzo nie-
wielki. Teraz dzięki buhajom ocenionym geno-
mowo jest znaczny. Ponad dwukrotny postęp 
uzyskany dla jednej z cech pokrojowych: nogi 
i racice jest wprost niewiarygodny biorąc pod 
uwagę fakt, że charakteryzuje się odziedziczalno-
ścią rzędu zaledwie 15% (źródło: USA Holstein 
Association).

Jest więc oczywiste, że użytkowanie w rozro-
dzie młodych reproduktorów generuje znaczny 
postęp hodowlany w zakresie wielu cech, dzięki 
temu hodowcy mogą szybciej uzyskać założony 
cel. Holsztyny stają się coraz „mocniejsze”, dają 
coraz więcej mleka, coraz dłużej pozostają w sta-
dzie a dzięki temu więcej pieniędzy zostaje go-
spodarzowi w portfelu.

Czy cena nasienia,  
to parametr hodowlany?

W wycenie grudniowej, najlepszymi na liście 
krajowej rozpłodnikami wycenionych genomowo 
z gPF 151 są ex aequo MILLAR (Windmill x Yoder) 
oraz NEAL właściciel WCHiRZ Sp.o.o. (DG Charley x 
Gras). Warto w tym miejscu zadać pytanie, jakich 
reproduktorów w rozrodzie używają obecnie ho-
dowcy? Niestety, wielokrotne rozmowy z produ-
centami mleka pokazują, że często w inseminacji 
wykorzystywane są osobniki o bardzo niskiej war-
tości hodowlanej. W Polsce jest to kolejna sytuacja 
na masową skalę. Oczywiście tym okolicznościo-
wym towarzyszy napływ tandetnego i bardzo ta-
niego nasienia z importu. Musimy mieć w tym 
miejscu niezwykle ważną świadomość, że im wyż-
szy indeks selekcyjny buhaja, tym wyższa jego 
wartość dla cech potomstwa takich jak: wydajność 
mleka, białka czy tłuszczu. Tym szybsze doskonale-
nie stada oraz większy zysk dla hodowcy!

W jednym z amerykańskich artykułów „Forca-
sting the future of genomics selection” G. Wiggins 
podaje, że średni przyrost NM$ (amerykańskiego 
indeksu ekonomicznego) z tytułu korzystania w in-
seminacji z nasienia buhajów genomowych to 
ponad 80$ na rok, podczas gdy dla rozpłodników 
ocenionych tradycyjnie wynosi tylko 18$.

Obserwujemy, że w praktyce, często wybór 
buhaja do stada determinowany jest nie celem 
hodowlanym a ceną jego nasienia. Nasuwa się py-
tanie czy koszt zakupu to jakiś parametr hodow-
lany? Oczywiście, ekonomika produkcji wymaga 
rozsądnego podchodzenia do kontroli kosztów. 
Jednak, jak wskazują liczne analizy, wydatki pono-
szone na: zakup nasienia i zabiegi inseminacyjne 
to 1–2% ogólnych kosztów produkcji mleka. Tak 
więc, to nie cena buhaja a jego przydatność w do-
skonaleniu stada powinna decydować o wyborze. 
Czasem wystarczy nasienie o 10 zł droższe, by zna-
leźć osobnika o parametrach zapewniających po-
tomstwu większy potencjał produkcyjny czy do-

brze zbudowane i zdrowe wymię. Należy pamię-
tać, że genetyka to inwestycja w przyszłość, skutki 
dziś podjętych decyzji hodowca odczuje dopiero 
za 3 lata, kiedy to córki dziś wybranego rozpłod-
nika zaczną dawać mleko. Potwierdzają to badania 
prowadzone przez centrum obliczeniowe w Niem-
czech – VIT. Stefan Rensing, naukowiec z tej firmy, 
podczas I Forum Genetycznego w Poznaniu, dzie-
lił się praktycznymi wnioskami z tych obserwacji. 
Wykazał dużą korelację pomiędzy szacowaną ge-
nomową wartością hodowlaną dla produkcji 
mleka a rzeczywistą wydajnością osiągniętą przez 
pierwiastki. Przeanalizowano grupę 100 tys. jałó-
wek, z których połowa ukończyła już laktację. Po-
równanie koncentrowało się na 25% samic najlep-
szych pod względem wartości hodowlanej dla 
wydajności mleka oraz 25% najgorszych pod tym 
względem, którym zbadano rzeczywiście osią-
gnięte wydajności. Różnica między najlepszą (9951 
kg) a najgorszą grupą samic (8398 kg) w 305-dnio-
wej laktacji wynosiła 1553 kg mleka, co korespon-
duje z wyliczoną wcześniej różnicą w wartościach 
hodowlanych tych zwierząt, która wyniosła 1366 
kg. Czyli, to co przewidziano w oparciu o genom 
znalazło potwierdzenie w praktyce produkcyjnej.

Powyższe dane, to kolejny dowód na to, że 
wartości hodowlane zwierząt przekładają się na 
rzeczywiste wyniki krów w stadzie. Im lepszy 
buhaj, tym lepsze jego potomstwo, a co za tym 
idzie, większy przyszły zysk dla gospodarstwa.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ Sp. z o.o.

Watson gPF149 (Backstage x Rubicon) właściciel WCHiRZ Poznań Sp. zo.o.


