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CORLEONE znów zwyciężył!
Znamy już wyniki sierpniowej oceny wartości hodowlanej buhajów. Publikowany przez Instytut Zootechniki Państwowy  
Instytut Badawczy w Balicach trzy razy w roku ranking reproduktorów, na pierwszym miejscu ponownie umieścił buhaja  
CORLEONE oferowanego przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Osiągnięty przez niego,  
najwyższy w Polsce indeks gPF wynosi 159 punktów.
Warto zauważyć, że wśród 20 najlepszych w Polsce rozpłodników, 10 należy do WCHiRZ (Tabela nr 1). 

Z analizy listy 15 najlepszych buhajów ocenionych genomowo,  
należących do krajowych spółek inseminacyjnych wynika,  
że aż 56% z nich stanowią buhaje należące do Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu (Rys. 1.).

TOP 15 buhajów krajowych
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W ofercie WCHiRZ największą grupę stanowią 42 buhaje rasy 
HO. Wśród nich 38% uzyskało indeksy powyżej 150 punktów.  
Nie oferujemy rozpłodnika o indeksie gPF niższym niż 140 punktów.

Jak przystało na lidera rankingu, gwiazdą oferty jest buhaj  
CORLEONE (o. Perry) z rewelacyjnym indeksem gPF 159, który 
po raz drugi uplasował się na najwyższym stopniu podium ran-
kingu krajowego. Głównymi atrybutami tego wybitnego repro-
duktora są: wysoki indeks produkcyjny 175,6 kg, wydajność 
tłuszczu (75,9 kg, 0,32 %) i białka (49,8 kg, 0,13 %) w mleku,  
kappa-kazeina A2A2 oraz niska zawartość komórek somatycz-
nych (138). Uzyskał on również najwyższy wśród oferowanych 
przez WCHiRZ buhajów, indeks ekonomiczny IE 3066 zł.
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CORLEONE o. Perry gPF 159

                                                                   RANkINg BuHAjóW, WyCENA kRAjOWA

Lp. Nazwa buhaja gPF Właściciel

  1. CORLEONE 159 WCHiRZ

  2. WIL gLENN 157 Diler nasienia

  3. MD BALT 157 WCHiRZ

  4. CICERONE 157 WCHiRZ

  5. HAS gIROu 156 Diler nasienia

  6. BALSAM 156 WCHiRZ

  7. kAX BENICIO 155 Diler nasienia

  8. BESTIA 155 WCHiRZ

  9. HAS PESOA 154 Diler nasienia

10. HAgOS 154 Diler nasienia

11. DANkO BLuES 154 WCHiRZ

12. DANkO ALIANS 154 WCHiRZ

13. Sk BATMAN 154 WCHiRZ

14. ZOL BEBETO 154 WCHiRZ

15. kASTOR 153 MCB

16. SHA FOREMAN 153 Diler nasienia

17. BRAVISSIMO 153 WCHiRZ

18. BENNy 153 MCB

19. PROMOTOR 153 SHIUZ

20. D.PETRONIuSZ 153 SHIUZ

 Źródło: IZ Balice, Symlek z dn. 06.09.20221                                                               Tabela nr 1

 Rys. 1. Ranking buhajów ocenionych genomowo, należących do spółek krajowych.
Źródło: IZ Balice, Symlek z dn. 06.09.2022

c.d. artykułu na str. 2

WCHIRZ MCHIRZ MCB SHIUZ
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BALT o. Fortnite gPF 157

DANKO ALIANS o. Topmodel gPF 154

ZOL BEBETO o. Rioaveso gPF 154

Swoją wysoką pozycję utrzymał buhaj BALT (o. Fortnite), który 
poprawił wycenę kwietniową o dwa punkty uzyskując indeks 
gPF 157. Rozpłodnik ten zapewni potomstwu wysoką wydajność 
– jego wartość hodowlana dla produkcji mleka wynosi 1385 kg  
a indeks produkcyjny 168 kg. Przekazuje też cechy znakomite-
go składu mleka: tłuszcz: 60,6 kg, 0,05 %; białko: 54 kg, 0,09 %; 
kappa-kazeina A2A2.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę szczególnie na dwa debiutujące 
w aktualnej ofercie osobniki:

• CICERONE (o. Soundtrack) gPF 157,
• CARAMELO (o. Copyright) gPF 154.

Głównymi atutami pierwszego z nich są: wysoka wartość hodow-
lana dla produkcji mleka 1136 kg, wydajność tłuszczu 78,2 kg  
i białka 52 kg. CICERONE przekazuje także odpowiednią bu-
dowę wymienia z długimi i dobrze ustawionymi strzykami, wy-
maganymi do doju z użyciem robota. Natomiast zaletami roz-
płodnika CARAMELO obok wysokiej wartości hodowlanej dla 
produkcji mleka 1033 kg, są: bardzo dobry skład suchej masy 
mleka, wysoka wartość podindeksu wymienia (139) i długo-
wieczność (138).

Wysoki potencjał hodowlany reproduktorów: CORLEONE, 
BALT, CICERONE zadecydował o tym, że w bieżącym sezonie 
będą one używane do kojarzeń z matkami buhajów, w stadach 
realizujących program oceny i selekcji buhajów Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt (Tabela nr 2).

W ofercie pozostają oczywiście rozpłodniki, które przez cały 
czas cieszą się ogromną popularnością wśród hodowców. Na ich 
czele wspaniały DANkO ALIANS (o. Topmodel), który z gPF 154  
debiutował w sierpniu 2021 r. W sezonie 2022.2 utrzymał  
wartość indeksu gPF i nadal plasuje się w czołówce rankingu 
TOP buhajów. Głównymi atutami tego wybitnego reproduktora są: 
wydajność tłuszczu (61,7 kg, 0,30 %) i białka (42,1 kg. 0,15 %) 
w mleku, kazeina BB/A2A2, niska zawartość komórek somatycz-
nych (125), wysoki podindeks płodności 120 oraz bardzo dobry 
indeks długowieczności 132. Należy wspomnieć, iż córki tego 
buhaja będą się charakteryzowały budową wymienia odpowiednią 
do doju z użyciem robota.

Drugim z grupy bardzo chętnie wybieranych przez hodowców 
buhajów WCHiRZ jest BESTIA (o. Hurcan) z indeksem gPF 155. 
Charakteryzuje go wysoka wartość hodowlana dla produkcji 
mleka – 1126 kg, podindeks produkcyjny 158,7 kg, bardzo dobry 
skład suchej masy i doskonała budowa wymienia – podindeks 
wymienia 135.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszych  
buhajów dostępną na stronie www.wchirz.pl, fanpage na  
Facebooku oraz do spotkania z naszym doradcą.

Katarzyna Darul

WCHiRZ, Centrala Tulce

                                        OjCOWIE BuHAjóW WCHIRZ

Lp. Nazwa buhaja gPF

  1. CORLEONE 159

  2. BALT 157

  3. CICERONE 155

  4. BESTIA 155

  5. DANkO ALIANS 154

  6. ZOL BEBETO 154

  7. ZOL BALIN 153

                                                                                                                                        Tabela nr 2
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Do początku 2021 roku, gospodarze 
mieli 60 krów utrzymywanych w obo-
rze typu uwęziowego. Obecnie hodow-
la krów i produkcja mleka prowadzona 
jest w obiekcie o szerokości 36 m i dłu-
gości 55 m, o konstrukcji bezsłupowej.  
Ta jedna z najnowocześniejszych obór w 
Polsce, ma wysokość 13,5 m, co bardzo 
dobrze wpływa na klimat oraz tempera-
turę powietrza w środku. Kurtyny o du-
żej przepuszczalności światła pomagają 
w utrzymaniu odpowiedniej temperatury, 
steruje nimi automat pogodowy.

Pomysł na budowę nowego obiektu 
rodził się od 2015 roku, kiedy pan Pa-
weł zaczął odwiedzać podobne inwe-
stycje, prowadzić liczne konsultacje, 
aby zminimalizować liczbę błędów  
w wymarzonym przez siebie obiekcie.  

Rozwiązania, które znalazły zastoso-
wanie w budynku inwentarskim można 
śmiało zakwalifikować jako innowacyjne,  
a jednocześnie bardzo przyjazne dla krów. 
Na legowiskach zostały zamontowane 
materace wodne, stwarzające komfor-
towe warunki do odpoczynku zwierząt.  
W oborze na gankach komunikacyjnych 
jest podłoga rusztowa, sprzątana przez 
robot Lely. Z kolei na porodówkach za-
stosowano ruszt perforowany, ścielony 
słomą – wszystko co mokre samoczynnie 
odcieka do kanału. Na stole paszowym 
pracuje robot do podgarniania, który 
dba o utrzymanie porządku, jak rów-
nież o jakość kiszonki. W oborze został  
zamontowany system bezpiecznych 
drabin paszowych, umożliwiających 
krowie wyjmowanie głowy zarówno do-
łem jak i górą. Posiada on również możli-

wość zablokowania pojedynczej sztuki,  
przy równoczesnym swobodnym korzy-
staniu pozostałych zwierząt ze stołu pa-
szowego.

Zwierzęta dojone są przez dwa roboty 
Lely Astronaut 5 – średnio 3,5 razy na 
dobę. Nowa obora została zasiedlona w 
dwóch etapach. Najpierw, w kwietniu 
2021 r. hodowcy przeprowadzili wła-
sne 60 krów. Następnie, kilka miesięcy 
później do obsady obory dołączyły sztu-
ki z zakupu. Nowe zwierzęta uczyły się 
funkcjonowania w nowych warunkach 
ponad tydzień, podczas gdy pierwszej, 
własnej grupie wystarczyło jedynie  
3 dni. Wynikało to z faktu, że: nowe 
sztuki zmieniły zupełnie środowisko 
oraz dawkę żywieniową; mocno dała 
też o sobie znać walka o hierarchię  

Nasi hodowcy
woj. wielkopolskie

Agnieszka i Paweł Nowiccy, z pomocą rodziców – Bogumiły i Marka, prowadzą gospodarstwo w połu-
dniowej Wielkopolsce, w niewielkiej wsi Węgry (pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce), niedaleko 
kalisza. Na gruntach o powierzchni 80 ha uprawiają kukurydzę, zboża, lucernę i łąki. 

Obecnie utrzymują 210 sztuk bydła, w tym 135 krów dojnych. Miesięcznie dostarczają ok. 100 tys.  
litrów mleka do Spółdzielczego Związku grup Producentów Rolnych „Lazur” w Nowych Skalmierzycach.  
Stado od ponad 40. lat objęte jest oceną użytkowości mlecznej, a średnia wydajność laktacyjna za 305 dni 
wynosi  ok. 10,5 tys. kg mleka i systematycznie rośnie.

GR Nowiccy – innowacje w parze z wynikami

Hodowcy Agnieszka i Paweł Nowiccy

>>
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Nasi hodowcy
woj. wielkopolskie

w stadzie – na samym początku kro-
wy z zakupu zostały mocno zdomino-
wane przez zadomowione zwierzęta.  
 
W nowym obiekcie mlecznice są podzie-
lone na dwie grupy, każda z nich obsłu-
giwana jest przez jeden robot i dostaje 
TMR o innym składzie. 
Pierwsza grupa to krowy w szczycie 
laktacji, zaś druga grupa to sztuki z po-
twierdzoną cielnością, będące w póź-
niejszej fazie laktacji. Warto dodać, że 
na początku, gdy hodowcy rozpoczyna-
li dój w nowym obiekcie, dziennie, prze-
ciętnie uzyskiwali od krowy 31 l mleka, 
obecnie już osiągają 33,5 l.

W oborze zainstalowano zbiornik na 
mleko o pojemności 12 tys. litrów, z od-
zyskiem ciepła, które służy do wstęp-
nego podgrzewania wody użytkowej. 
W kanałach na gnojownicę zastoso-
wano 2 mieszadła, które uruchamiane 
są samoczynnie. Do opróżniania kana-
łów i napełniania beczkowozu zasto-
sowane zostały automatyczne pompy 
nalewające. W obiekcie zamontowano 
nagłośnienie, z którego słychać muzykę, 
dzięki temu zwierzęta są spokojniejsze 
i nie zwracają większej uwagi na hałasy 

z zewnątrz. Monitoring oraz system za-
rządzania stadem doskonale wspierają 
chów zwierząt: wykrywanie rui, spraw-
dzanie poboru pasz objętościowych  
i treściwych, przeżuwanie, pomiar tem-
peratury. Dzięki temu, hodowca może 
bardzo szybko reagować na pojawiają-
ce się problemy ze zdrowotnością krów. 

Jak zaznacza hodowca, najbardziej in-
nowacyjną rzeczą jaka została zamonto-
wana w oborze jest pompa ciepła, która 
wykorzystuje gnojowicę. Odbywa się to 
poprzez zastosowane w dnie zbiornika 
6 km wężownicy, dzięki której wytwo-
rzone ciepło wykorzystywane jest do 
ogrzania pomieszczeń socjalnych, biu-
rowych oraz miejsc, w których znajdują 
się roboty udojowe. Dzięki tej instalacji, 
ogrzewana jest również woda bieżąca, 
którą wykorzystuje się następnie do my-
cia robotów i zbiornika na mleko.

Gospodarstwo od samego początku 
współpracuje wyłącznie z Filią w Ostro-
wie Wlkp. WCHiRZ w Poznaniu. Od 5 lat 
dobór buhajów do kojarzeń odbywa się 
z uwzględnieniem cech przydatnych do 
doju automatycznego. Wybierane są 
rozpłodniki, które przekazują córkom 

pożądaną budowę wymienia – odpo-
wiedni rozstaw strzyków i ich właści-
wą długość. Od chwili wybudowania 
nowego obiektu, większość zwierząt  
inseminowana jest nasieniem seksowa-
nym. Warto zaznaczyć, że są to buhaje 
o najwyższej wartości hodowlanej np.: 
PUMP, BRAVISSIMO, PAOLO. 

W celu zgłębienia tajników sztucznego 
unasieniania, hodowca pozytywnie 
przeszedł tygodniowy kurs insemina-
cyjny w poznańskiej stacji, dzięki temu, 
od kilku miesięcy samodzielnie wyko-
nuje część zabiegów inseminacji, ale 
nie ukrywa, że korzysta również z usług  
i fachowej pomocy etatowego insemina-
tora WCHiRZ w Poznaniu.

Rodzinie Nowickich życzymy wspania-
łych wyników hodowlanych i ekono-
micznych.

Szymon Bugaj

WCHiRZ, Filia Ostrów Wlkp.
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Negatywny wpływ  
mikotoksyn na rozród bydła
Bromatologia to nauka zajmująca się 
badaniem żywności, jej strawnością  
i przyswajalnością, składem chemicznym, 
zawartością składników odżywczych 
i antyodżywczych. Badana jest także 
zawartość składników obcych: zanie-
czyszczeń, mikroorganizmów, wirusów 
oraz szkodników żywności. Kontroluje 
się wpływ środowiska naturalnego na ja-
kość płodów rolnych, w tym pasz, bada-
jąc poziom zanieczyszczeń chemicznych 
i biologicznych, które mogą dostawać się 
do żywności za pośrednictwem zwierząt.

Instytucje zajmujące się paszami i ży-
wieniem zwierząt coraz większą uwagę 
zwracają na zawartość w paszach mi-
kotoksyn czyli metabolitów wtórnych 
grzybów pleśniowych, należących 
przede wszystkim do rodzajów: Asper-
gillus, Penicillium i Fusarium. Jak podaje 
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt 
PAN w Jastrzębcu, powodem skażenia 
badanych pasz są następujące toksyny: 
• deoksyniwalenon – 60 %, 
• fumonizyny – 32 %, 
• ochratoksyny – 28 %, 
• zearalenon – 26 %, 
• aflatoksyny – 14 %),

Utrwalony przez wiele lat pogląd, że 
duże przeżuwacze, (np.: bydło) są od-
porne na mikotoksyny, jest ostatnio 
rewidowany. Sądzono, że bytujące 
w żwaczu pierwotniaki mają wysoką 
sprawność odtruwania pobranych z pa-
szą toksyn pochodzenia grzybowego. 
Nawet przy niewielkim skażeniu pasz, 
współczesna krowa mleczna pobiera-
jąc duże ilości pasz przyjmuje jednak 
duże dawki mikotoksyn, a czas pozo-
stawania paszy w przedżołądku jest 
stosunkowo krótki. Mikroflora żwa-
cza nie ma czasu na unieszkodliwienia 
wszystkich toksyn. Trzeba też mieć 
świadomość, że pasze skażone przez 
choroby grzybowe są szczególnie nie-
bezpieczne dla zwierząt młodych.
Równie niebezpiecznym, choć często 
lekceważonym źródłem zakażenia 
może być także ściółka.

Mikotoksyną najbardziej niebez-
pieczną dla prawidłowego rozrodu 
bydła jest zearalenon wytwarzany na 
polu przez grzyby z rodzaju Fusarium.  

Toksyna ta występuje głównie na rośli-
nach kukurydzy i innych gatunkach zbóż.  
Ze względu na budowę chemiczną 
wykazującą powinowactwo do re-
ceptorów estrogenowych w układzie 
rozrodczym samicy, blokuje działanie 
prawdziwego żeńskiego hormonu.  
W efekcie pojawiają się objawy rujowe 
bez możliwości zapłodnienia, zaburzenia 
cyklu rujowego i owulacji. Toksyczne 
działanie na błonę śluzową macicy 
utrudnia lub uniemożliwia implantację 
i rozwój zarodków. Na zatrucie zeara-
lenonem krów mogą wskazywać bie-
gunki, spadek ilości pobieranej paszy 
i spadek produkcji mleka. U jałówek 
żywionych skażoną paszą dochodzi do 
przedwczesnego rozwoju wymienia 
jeszcze przed pokryciem lub w pierw-
szym okresie cielności.

Podsumowując:
Do najczęstszych objawów zatrucia 
zearalenonem u bydła należą: 
• infekcje układu rozrodczego, 
• zapalenie pochwy a nawet wypa-

danie pochwy, 
• cysty na jajnikach, 
• zaburzenia cyklu rujowego, 
• ronienia, 
• biegunki, 
• spadek żerności oraz spadek pro-

dukcji mleka i w efekcie pogorszenie 
wskaźników zacielenia, 

• powiększenie wymienia u jałówek.

Wszystkie wymienione objawy prowa-
dzą do pogorszenia rentowności pro-
dukcji mleka.

Producenci mleka zdają sobie sprawę 
jak ważne jest zapewnienie swojemu 
stadu możliwie najlepszej bazy paszowej. 
Od jakości i ilości zgromadzonych pasz 
objętościowych uzależniona jest wy-
dajność i zdrowotność zwierząt, a od 
nich zależy opłacalność produkcji mleka 
w gospodarstwie. Dlatego w szczególny 
sposób powinniśmy zwracać uwagę 
na jakość zakiszanego materiału oraz 
prawidłowy przebieg samego procesu  
fermentacji. Zaniedbanie jednego  
z elementów może doprowadzić do 
powstawania mikotoksyn, czyli szko-
dliwych produktów przemiany materii  
różnych gatunków grzybów pleśniowych.

Chcąc zmniejszyć zagrożenie poraże-
nie roślin chorobami grzybowymi na-
leży: stosować właściwy płodozmian, 
unikać uprawy kukurydzy na tym sa-
mym polu w kolejnych latach, niszczyć 
resztki pożniwne oraz stosować prepa-
raty grzybobójcze. Duże zachwaszcze-
nie pola ułatwia chorobom grzybowym 
atakowanie roślin. Warte polecenia są 
praktyki hodowców stosujących przy-
śpieszony termin siewu kukurydzy  
w celu przesunięcia terminu jej kwit-
nienia względem okresu uwalniania 
zarodników grzybów.

Na zakończenie warto wspomnieć  
o prawidłowej wysokości cięcia kuku-
rydzy zbieranej na kiszonkę. Można w 
ten sposób wyeliminować dolne części 
roślin najsilniej porażone przez grzyby 
i ograniczyć zakażenie bakteriami bez-
tlenowymi z grupy Clostridium, ale….  
to już temat na kolejne rozważania.

WCHiRZ, Filia Gostyń
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Sezon wystaw w roku 2022 rozpoczęli-
śmy od udziału w Agro-Targach w Czarn-
kowie. To mające wieloletnią tradycję 
wiosenne spotkanie rolników, hodow-
ców i publiczności z wystawcami maszyn 
i zwierząt, miało w swej bogatej ofercie 
także kiermasz produktów lokalnych 
połączony z degustacją i występy arty-
styczne. Dla każdego coś interesujące-
go. W sam raz by zachęcić całe rodziny 
do odwiedzenia targów. Dla nas była to 
okazja, by zaprezentować ofertę i poroz-
mawiać z obecnymi i nowymi klientami.

4. i 5. czerwca na terenie Centrum Wy-
stawowo-Szkoleniowego w Sielinku 
odbyła się XVIII Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. Ze szczególną 
uwagą śledziliśmy sukcesy konkurso-
we córek naszych buhajów. Tym razem 
zwycięstwo wśród pierwiastek przypa-
dło krowie o imieniu ONA urodzonej  
w zaprzyjaźnionej Hodowli Zwierząt 
Zarodowych Osowa Sień. Jej ojcem jest 
buhaj MOZILLA, którego nasienie było 
rozchwytywane przez hodowców w po-
przednich sezonach.

Tradycyjnie już, podczas wystawy naj-
większe emocje publiczności licznie 
zgromadzonej wokół ringu wzbudził 
„Konkurs Młodego Hodowcy”, w któ-
rym dzieci prezentowały cieliczki pocho-
dzące po buhajach z oferty naszej Spółki.  

W opinii komisji sędziowskiej rywaliza-
cję wygrał Aleksander Gracz z Sielinka  
z jałóweczką KRYNIA, z RSP Urbanowo.

W tym samym czasie, w Lubaniu w wo-
jewództwie pomorskim, odbyły się XXIX 
Agro-Targi połączone z prezentacją  
bydła ras mięsnych. Te pomorskie targi to 
święto rolników, hodowców oraz wszyst-
kich, którzy uwielbiają sielskie klimaty.

W kolejnym tygodniu czerwca wzię-
liśmy udział w XXII Wojewódzkiej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych, 
która odbyła się w Łódzkim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewi-
cach. Cieliczki, jałówki i krowy poka-
zane przez hodowców z województwa  

łódzkiego rywalizowały ze sobą na ringu.  
Dla nas dużym sukcesem był tytuł wice-
czempiona, który zdobyła córka naszego 
buhaja UNICAT. Jej hodowca, pan Daniel  
Matusiak, współpracuje z nami od lat. 
Radość była podwójna, bo w konkursie 
młodego hodowcy zwyciężył Miłosz 
Matusiak, syn pana Daniela, który prezen-
tował jałóweczkę, córkę buhaja PIANO.

W ostatnim tygodniu czerwca spotkali-
śmy się z Państwem na XV Świętokrzy-
skiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. 
Córki naszych rozpłodników prezento-
wały się przepięknie. 
W stawce jałówek tytuł czempiona zdo-
była sztuka, której ojcem jest buhaj RISK 
z oferty WCHiRZ. Właścicielem jest 

Agro-Targi w Czarnkowie

Jałowica MEWA 6, o. Baylaboy, hodowca Ewa Zalewska Konkurs Młodego Hodowcy, Pudliszki 2022

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy znów spotykać się z Państwem  

na licznych wystawach zwierząt hodowlanych oraz targach rolniczych.

Dumni z naszych 
Hodowców!
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nasz Hodowca pan Michał Matuszczyk. 
Powodem do satysfakcji były też, poka-
zane na wystawie przez SK Michałów, 
trzy piękne krowy rasy Jersey po buhaju 
VINCI, który był oferowany przez naszą 
Spółkę. Tradycyjnie i tutaj odbył się „Kon-
kurs Młodego Hodowcy”. Miło patrzeć 
jak młodzi uczestnicy z wielką powagą  
i dumą prezentowali swoje zwierzęta.

Równolegle na wschodzie Polski odbyła się 
XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt  
i Dni z Doradztwem Rolniczym w Sze-
pietowie. Było to prawdziwe podlaskie 
święto. Nie mogło nas tam zabraknąć.  
Atmosfera była cudowna. Nasi hodowcy 
aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu,  
a nasz zespół był dla nich wsparciem w za-
kresie doradztwa hodowlanego. Hodowcy 
podlascy coraz więcej uwagi przywiązują 
do wyboru reproduktorów przekazują-
cych najlepsze cechy. Na Podlasiu cenią 
nasze buhaje za doskonałe parametry od-
powiadające za wydajność i jakość mleka.

Na początku lipca mieliśmy przyjem-
ność uczestniczyć w XI Ogólnopolskiej 
Wystawie Bydła Hodowlanego w Mi-
nikowie. Jednocześnie odbyły się XLIV 
Międzynarodowe Targi Rolno – Przemy-
słowe i Kujawsko–Pomorskie Dni Pola. 
Trzydziestu siedmiu hodowców z całego 
kraju przedstawiło do oceny 142. sztuki 
bydła mlecznego w tym 70 jałowic i 72. 
krowy. Uroda zwierząt i ich przygotowa-
nie do wystawy robią wrażenie szcze-
gólnie podczas prezentacji na ringu.

W niedzielę 10 lipca 2022 roku odbyła się 
XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych w Pudliszkach, która cieszy 
się zawsze zainteresowaniem przekra-
czającym granice regionu. Przed wyceną, 
na ringu, nasi mali hodowcy wspomagani 
przez rodziny wzięli udział w konkursie, 
który zorganizowała nasza filia w Go-
styniu. Uczestnicy rozwiązywali test 

sprawdzający wiedzę z zakresu ho-
dowli bydła oraz zdobywali punkty w 
rzutach do celu. W rywalizacji zwycię-
żyła Agnieszka Jakóbczak z rodziną,  
z miejscowości Mąkoszyce.

Po uroczystym otwarciu wystawy nastąpił 
finał konkursu odchowu cieliczek zorga-
nizowany przez Wielkopolskie Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt z/s w Tulcach. 
Wszystkie zwierzęta podczas wyceny pre-
zentowały się doskonale. Słowa uznania 
należą się naszym małym bohaterom, za 
ogrom pracy włożonej w przygotowanie 
jałóweczek do pokazu. Konkurs wygrał 
Mateusz Kordus z Potarzycy z jałóweczką 
AGA, której ojcem jest buhaj SANTANA. 
Nagrodę dla najlepiej oprowadzanego cie-
lęcia zdobyła Kinga Florkowska z cieliczką 
IGA (o. GENUINE).

Podczas wystawy została pokazana 
wytypowana przez nas stawka jałówek, 
córek fenomenalnego DANKO ZOOM 
(gPF 151). Warto przypomnieć, że był 
liderem wyceny w 2021 roku a jego do-
skonałe cechy nadal cieszą się uznaniem 
wśród hodowców. Za najpiękniejszą  
z nich uznano jałówkę KALINA 989, któ-
ra zdobyła również tytuł wiceczempiona 
w grupie jałowic 9 - 10 miesięcy. Została 
wyhodowana w Drzewcach przez panów 
Michała Hądzlika i Romana Lipowczyka.
Po raz drugi w tym roku tytuł czempio-

na wystawy zdobyła pierwiastka ONA  
z HZZ Osowa Sień. To piękne zwierzę 
jest powodem do dumy dla właścicieli  
i dla nas. Jej ojcem jest wcześniej wspo-
mniany buhaj MOZILLA.

W piękny wrześniowy weekend mieliśmy 
zaszczyt uczestniczyć w XVI Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach. 
Tam także zwyciężały córki naszych re-
produktorów. MEWA 6, córka buhaja 
BAYLABOY wygrała kategorię: jałowice  
12-16 miesięcy. Jałówka pochodzi  
z hodowli pani Ewy Zalewskiej z miej-
scowości Czarnowąż. OKSANA 3, jało-
wica pochodząca z gospodarstwa Seba-
stiana Szalucha, córka buhaja MARCA 
została wiceczempionem.

Okres letni był dla nas bardzo intensyw-
ny, a dzięki Państwu bardzo interesują-
cy. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i zwycięzcom. Życzymy Na-
szym Hodowcom dalszych sukcesów na 
arenie krajowej a może także międzyna-
rodowej. Dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas. Radością i dumą napawają 
nas Państwa sukcesy osiągnięte z wyko-
rzystaniem najlepszych w kraju buhajów 
WCHiRZ. Do zobaczenia za rok!

Małgorzata Soppa

WCHiRZ, Centrala Tulce

Konkurs Młodego Hodowcy, Sielinko 2022

Minikowo 2022 Pierwiastka ONA, o. Mozilla, HZZ Osowa Sień Stawka jałówek po Danko Zoom, Pudliszki 2022



s. 8

Pan Rafał objął prowadzenie gospodarstwa po swoim tacie  
Piotrze w 2018 r. Należy dodać, że tata Piotr to niezwykle do-
świadczony i mądry człowiek, sprawny gospodarz, który prowa-
dził to gospodarstwo od roku 1987. Jego cenne rady, którymi 
służy synowi wynikają z wiedzy, nabytego doświadczenia i ży-
ciowej mądrości. Doradzając, zostawia synowi przestrzeń do 
podejmowania suwerennych decyzji. Droga pana Rafała prowa-
dząca go do rodzinnego gospodarstwa była ciekawa i dość kręta. 
Przez blisko siedem lat (w okresie 2010 – 2017) miał możliwość 
posmakować wielkomiejskiego życia. Warszawa kusiła go róż-
nymi urokami, otwierała przed nim różne barwne możliwości.  
W okresie warszawskim (jak go sam określa) zarówno studiował 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku budow-
nictwo jak i pracował w Polskich Kolejach Państwowych, gdzie 
zgodnie z kierunkiem studiów, zajmował się budownictwem.  
Po doświadczeniach warszawskich wrócił na wieś wiedząc już 
czym chce się w życiu zajmować. W stolicy odkrył, co go tak na-
prawdę interesuje i co kocha.
Jeszcze przed objęciem gospodarstwa, w roku 2017, pan Rafał 
odbył kurs inseminacyjny zorganizowany przez Wielkopolskie 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Chciał mieć realny wpływ 
na wybór rozpłodników do hodowli. Hodowca doskonale zdaje 
sobie sprawę, że odpowiedni materiał genetyczny stanowi ideal-
ną bazę do uzyskiwania odpowiednich wyników produkcyjnych. 

Często w rozmowach ze mną podkreśla, że „doskonały potencjał 
genetyczny to punkt wyjściowy, ale to od umiejętności, wiedzy i do-
świadczenia gospodarza zależy czy ten potencjał będzie należycie 
wykorzystany”.

W 2019 roku w gospodarstwie powstał duży silos, który stano-
wi ważne zaplecze żywieniowe dla krów. Pan Rafał w roku 2020 
ożenił się. Jego żona Natalia jest osobą kipiąca wprost niesamo-
witą energią, wszędzie jej pełno, pojawia się znienacka w różnych 
miejscach gospodarstwa. Dobranej parze łatwiej gospodarować. 
W kolejnych krokach zmodernizowano park maszynowy gospo-
darstwa, zwiększono jego areał, zainstalowano panele fotowol-
taiczne. Podejrzewam, że młodzi państwo Jamiołkowscy nie 
zamierzają zwalniać w kolejnych latach.

Jeżeli chodzi o materię związaną z rozrodem, gospodarz ma 
pełne zaufanie do nasienia oferowanego przez WCHiRZ. Od-
kąd nawiązał współpracę z naszą firmą, jak twierdzi, wzrosła 
skuteczność inseminacji w gospodarstwie. Poza doskonałą ja-
kością nasienia, podkreśla także świetną wartość hodowlaną 
rozpłodników, których nasienie dostarcza wielkopolska Spółka.  
Do ulubionych buhajów stosowanych w gospodarstwie należą: 
Danko Alians, Danko Zoom i Rioaveso. Zostały one starannie 

dobrane pod kątem celów hodowlanych gospodarstwa. W pro-
cesie wyboru reproduktorów do stada wykorzystywano nie tylko 
doskonałą wiedzę i doświadczenie obu panów (juniora i seniora), 
ale również stosowano program do kojarzeń DoKo, co pozwoliło 
uzyskać optymalne zestawienia kojarzonych par.
Odwiedzając gospodarstwo jako doradca hodowlany bardzo lubię 
przysłuchiwać się dyskusji ojca i syna. Pan Piotr patrzy przez pry-
zmat doświadczenia, lat spędzonych na prowadzeniu gospodarstwa, 
a pan Rafał reprezentuje młodość, świeże spojrzenie, skłonność do 
innowacji. Z tych dyskusji wynika coś absolutnie bezcennego: opty-
malna ścieżka bardzo mądrego rozwoju gospodarstwa. 
Interesującym przykładem dbania o dobrostan zwierząt, jest 
dostęp do pastwiska w okresie wegetacyjnym. Bydło, które ma 
możliwość przebywania na powietrzu jest w doskonałej kondycji 
zarówno psychicznej jak i fizycznej. Jest to swoista forma rekre-
acji dla obciążonych produkcją krów. Ma to między innymi wpływ 
na świetną skuteczność inseminacji. 
Charakterystyczna jest u pana Rafała dbałość o szczegóły np.: 
kukurydza na kiszonkę, w trosce o wysoką jakość produkowanej 
paszy, koszona jest wyżej, tak by na polu zostawić dolne, najbar-
dziej porażone chorobami grzybowymi części roślin.
Rodzina Jamiołkowskich od samego początku dostarczała wy-
produkowane mleko do mleczarni w Zambrowie. Kiedy spółdziel-
nia mleczarska w Zambrowie przyłączyła się do dużej spółdzielni 
Mlekpol, są lojalnymi dostawcami Mlekpolu.

Na koniec dwa słowa o gościnności gospodarzy: w czasie ostatniej 
wizyty panował upał powyżej 33°C. Już od samego progu, zostali-
śmy poczęstowani zimną lemoniadą z lodem oraz aromatycznym 
ciastem z malinami i jagodami, wedle autorskiego przepisu pani 
Natalii. Smak tego ciasta i orzeźwienie jakie dała zimna lemoniada 
są naprawdę nie do opisania. Dziękujemy!

Waldemar Szaniawski
WCHiRZ, Filia Ostrów Mazowiecka

Nasi hodowcy
woj. mazowieckie

gościmy w malowniczej miejscowości Michałowo-Wróble w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie).  
gospodarstwo pana Rafała jamiołkowskiego położone jest w niezwykle urokliwym otoczeniu, nieco na uboczu. 
Panuje tu spokój i sielska atmosfera a okoliczna przyroda jest piękna. 

Pan Rafał i jego żona Natalia prowadzą gospodarstwo rolne liczące ogółem 45 hektarów, z czego użytki zielone 
stanowią 23 hektary. głównym kierunkiem gospodarstwa jest hodowla krów mlecznych. Stado liczy 115 sztuk 
o średniej rocznej wydajności mlecznej na poziomie 11000 litrów.

Z wizytą u Państwa Jamiołkowskich

Państwo Jamiołkowscy
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Pierwszego dnia w ramach Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych zaprezentowano i oceniono w 8. kate-
goriach najpiękniejsze przedstawicielki bydła mlecznego.
W poszczególnych rasach, grupach laktacyjnych i kategoriach 
wiekowych uznanie jury zdobyły:

Najlepsze zwierzę-
ta dekorowali i ho-
dowców nagradzali:  
Norbert Kaczmarczyk 
wiceminister rolnictwa, Artur Chojecki wojewoda Warmińsko-
-Mazurski i Andrzej Steckiewicz wiceprezydent PFHBiPM  
i jednocześnie prezes W-MZHBM.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym hodowcom i wszystkim 
wystawcom.
Drugiego dnia wystawy odbył się Konkurs Młodego Hodowcy, 
który otworzyli: Janusz Wojciechowski i Andrzej Steckiewicz. 
Dla najmłodszych hodowców to jest zawsze wielkie przeżycie, 
kiedy wspierani przez rodziny i znajomych, prezentują swoje 
zwierzęta na ringu wystawy. Wszyscy uczestnicy poradzili so-
bie na medal. Tym bardziej miło nam poinformować, że wyróż-
niony w tym konkursie został nasz młody hodowca – Miłosz 
Janiszewski z miejscowości Miętkie. Serdecznie gratulujemy.

Targi Rolne w Gryźlinach uznać należy za bardzo udane,  
w czym ogromna zasługa gospodarza wydarzenia: Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz 
organizującego wystawę bydła mlecznego Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Serdeczne gratu-
lacje i podziękowania.
Ponad 55 tysięcy zwiedzających z ogromnym zainteresowaniem 
odwiedzało stoiska ponad 200. wystawców z całego kraju. Zdo-
bywali interesujące informacje na temat: maszyn rolniczych, 
hodowli zwierząt, pasz, nawozów, produktów regionalnych, 
rękodzieła, kwiatów, krzewów czy też fotowoltaiki.

Nasze stoisko odwiedziło bardzo wielu hodowców bydła. 
Byli wśród nich tacy, którzy nasienie buhajów WCHiRZ wy-
korzystują już od dłuższego czasu. Mieliśmy też możliwość 
zaprezentować naszą ofertę i złożyć propozycję współpracy 
tym hodowcom, którzy jeszcze z wielkopolskiej genetyki nie 
korzystają. Z wieloma umówieni jesteśmy na wizyty w go-
spodarstwach. Mamy nadzieję na długą i owocną pracę nad 
doskonaleniem pogłowia bydła mlecznego w województwie 
warmińsko-mazurskim z użyciem najlepszych w Polsce buha-
jów należących do naszej Spółki. 

Grzegorz Borzych, Karol Kołakowski

WCHiRZ, Filia Kościelec

WIELKOPOLSKA GENETYKA  
NA WARMII I MAZURACH
„WSZySTkO DLA ROLNICTWA” pod takim hasłem w dniach 3 - 4.09.2022  
odbyły się w gryźlinach pod Olsztynem XXVIII jesienne Targi Rolnicze. 

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Damian godziński dyrektor Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Honorowym 
patronatem targi objęli: Henryk kowalczyk wicepremier, minister rolnictwa,  
Andrzej Śliwka podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych oraz Artur Chojecki wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

gościem honorowym był janusz Wojciechowski, komisarz uE ds. rolnictwa.

kROWy PIERWIASTkI – RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO - FRYZYJSKA

I PL005433533002   jON ARTIST RAMOS THEA Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

II PL005385950384   jON SkyWALkER LANDA Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

III PL005473248829   NuTA Piotr Żukowski - Wierciny

kROWy W II laktacji – RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO - FRYZYJSKA

I PL005398906965   BEEMER BANTy A Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

II PL005382200017   LILA 6 Piotr Chmiel - Krzykały

III PL 005399929758   DEMETER Andrzej Waszczyszyn - Lechowo

kROWy – RASA BIAŁOGRZBIETA

I PL005264694422   kOZA Andrzej Michalak - Krokowo

II PL005323572746   BELLA Andrzej Michalak - Krokowo

III PL005519531038   STOkROTkA Mariusz Głażewski - Jesionowiec

kROWy – RASA POLSKA CZARNO - BIAŁA

I PL005352021604   SyRENA Marek Stefański - Kokoszewo

II PL005498482017   jARySkA 3 Zdzisław Nowakowski - Groszki

III PL005321709274   kOLA Mirosław Szych - Bratuszewo

jAŁóWkI 10 – 12 miesięcy

I PL005433533958   jON DENER MONTI 112 Ewa Wojciech Jończyk - Garzewko

II PL005485065087   ŁySA 17 Tadeusz Jaroszek - Adamowo

III PL005483573478   BIAŁA MŁODA 2 Krzysztof Knap - Płonne

jAŁóWkI 13 - 15 miesięcy

I  PL005491327117   CZARNA 19 Michał Paliński - Komorowo

II PL005515830210   DB BOOkEM FLORyDA Dariusz Pawłyk - Stegny

III PL005483573317   BIAŁA Krzysztof Knap - Płonne

jAŁóWkI 16 - 18 miesięcy

I PL005433533590   jON DENVER MONTjE 1 Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

II PL005432044233   FREZjA Piotr Żukowski - Wierciny

III PL005473575758   BERkA 5 Stanisława Skórczyńska -Prosity

SuPER CZEMPION - jAŁóWkI

PL005433533590   jON DENVER MONTjE 1 Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

SuPER CZEMPION - kROWy

PL005398906965   BEEMER BANTy A Ewa, Wojciech Jończyk - Garzewko

kROWy W III i dalszych laktacjach – RASA POLSKA HOLSZTYŃSKO - FRYZYJSKA

I PL005302165396   jASkóŁkA 30 Magdalena Różańska - Brejnak - Adamowo

II PL005414771461   FRyDA 4 Magdalena Różańska - Brejnak - Adamowo

III PL005412924449   MICkIEWICZOWA 8 Mateusz Obrębski - Ostrowin
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INWESTOWANIE W DOBROSTAN OPłACA SIę
Wieś karna to miejscowość leżąca w typowo rolniczej gminie Siedlec, w zachodniej części województwa  
wielkopolskiego. Rozproszony charakter zabudowy wsi sprzyja prowadzeniu hodowli zwierząt,  
szczególnie trzody chlewnej i bydła. To właśnie tutaj swoje gospodarstwo rodzinne prowadzą państwo 
justyna i Waldemar janus.

Pan Waldek przejął gospodarstwo od ro-
dziców w 1995 roku kiedy miał zaledwie 
18 lat. W tym czasie w gospodarstwie, 
w starej, oborze utrzymywane były świ-
nie i 8 krów mlecznych. Po kilku latach 
właściciel postanowił wyspecjalizować 
swoje gospodarstwo w hodowli krów 
mlecznych. Obora została w roku 2000 
rozbudowana i w całości przeznaczona 
na potrzeby 30. krów dojonych dojarką 
przewodową. Następne etapy moder-
nizacji gospodarstwa to zrealizowane 
w kolejnych latach: budowa nowej sto-
doły, w szczycie której powstała kolejna 
obora dla krów, które nie mieściły się już 
w starej oraz wiata dla jałówek.

Kiedy stado urosło do 65. szt. krów roz-
mieszczonych w dwóch oborach, a dal-
sza modernizacja istniejących budynków 
była niemożliwa, zapadła decyzja o bu-
dowie nowej obory. Inwestycja miała 
przynieść ułatwienie pracy i poprawę 
dobrostanu zwierząt. W starej oborze 
ze stropem i złą wentylacją, warunki śro-
dowiska zwierząt były szczególnie złe w 
letnie upalne dni. Skutkowało to spad-
kiem apetytu, obniżeniem zdrowotności, 
częstymi zapaleniami wymion, podwyż-
szoną liczbą komórek somatycznych 
oraz niskimi parametrami rozrodu. Kro-
wy często nie miały objawów rui i były 
trudności z ich zacieleniem.

Rozważając, jak ma wyglądać nowa obo-
ra i jakiego typu ona ma być, pan Waldek 
odbył wiele rozmów z osobami zajmują-
cymi się hodowlą, wyposażeniem obór  
i budownictwem inwentarskim. Obej-
rzał także wiele funkcjonujących obór. 
Ostatecznie została podjęta decyzja  
o budowie obory wolnostanowiskowej,  
z posadzką rusztową, wyposażoną w halę 
udojową typu rybia ość 2x10.

Do układu funkcjonalnego oddanej do 
użytku w roku 2020 nowej obory włą-
czono wybudowaną wcześniej wiatę dla 
jałówek. Z istniejącego budynku pozo-
stawiono konstrukcję i dach. Posadzki, le-
gowiska i wygrodzenia zostały wykonane 

od nowa. W tej części obornik usuwany 
jest zgarniaczem typu delta. Został też 
przygotowany obszerny kojec z głęboką 
ściółką dla krów, które się cielą.

Nowa obora ma 35 m szerokości i 60 m 
długości. Całość łączy szeroki stół pa-
szowy, a od góry dach ze świetlikiem. 
Krowy w laktacji na gankach komunika-
cyjnych mają ruszt, legowiska ścielone 
są słomą z wapnem. W oborze panuje 
bardzo dobry mikroklimat, wentylacja 
funkcjonuje doskonale. Ściany boczne są 
murowane tylko do pewnej wysokości, 
a powyżej jest siatka, którą w chłodne 
dni przysłaniają opuszczane kurtyny.

W chwili obecnej obora ma pełną obsadę 
140 krów. Już przed rozpoczęciem bu-
dowy, gospodarz zakupił 30 jałówek, aby 
po zakończeniu inwestycji, wykorzystać 
w pełni możliwości produkcyjne obory. 
Także w tym celu, w inseminacji jałówek, 
stosował nasienie seksowane.

Obecnie do wykrywania rui u krów wy-
korzystywany jest system elektroniczny 
DeLaval. Zabiegi inseminacyjne rolnik 
przeprowadza sam. Po wycieleniu, pierw-
sze krycie wykonuje około sześćdziesią-
tego dnia, a sztuki, które nie manifestują 
objawów rui, poddawane są synchronizacji 
hormonalnej. Do inseminacji wybierane 
są buhaje z najwyższymi indeksami ho-
dowlanymi: Danko Zoom, Danko Alians, 
Rioaveso, Theodor. 
Hodowca zwraca 
szczególną uwagę na 
nogi i racice, budowę 
wymienia, wartość 
hodowlaną dla za-
wartości komórek 
somatycznych oraz 
wzrost procentu biał-
ka i tłuszczu w mleku. 
Jałówki inseminowa-
ne są wyłącznie na-
sieniem seksowanym 
najlepszych buhajów: 
Bravissimo, Paolo, 
Pump, Palma P.

Poprawa warunków bytowania krów 
spowodowała nie tylko wzrost wydajno-
ści mlecznej do 35 l dziennie od krowy,  
ale znacząco poprawiła zdrowotność 
stada i parametry rozrodu. Widać to po 
zapełnieniu starych obiektów, które zo-
stał zaadaptowane dla jałówek. W tym 
roku na 86 wycieleń, urodziły się 62. 
jałóweczki. Wkrótce hodowca będzie 
mógł sprzedawać nadmiar materiału 
hodowlanego, jednak najpierw planuje 
odmłodzić własne stado, wymieniając 
starsze krowy.

Państwo Janus gospodarują na 30. ha 
gruntów własnych i 36. ha dzierżawio-
nych. Produkcja polowa przeznaczona jest 
wyłącznie na paszę dla zwierząt, Na 30. ha 
są użytki zielone, 24 ha obsiewa się kuku-
rydzą na kiszonkę a 12 ha stanowią zboża.

Pan Waldek żartuje, że wybudował oborę 
rusztową, aby mieć mniej pracy, a po wy-
budowaniu ma jej więcej, jednak pogłowie 
samych krów zwiększyło się dwukrotnie. 
W gospodarstwie rodzicom pomagają sy-
nowie Andrzej i Tomasz, a to pozwala mieć 
nadzieję, że rozwój gospodarstwa będzie 
kontynuowany przez następne pokolenie 
czego gospodarzom życzymy. 

Marek Liszkowski
WCHiRZ, Filia Skwierzyna

Państwo Justyna i Waldemar Janusowie z synami Andrzejem i Tomaszem

Nasi hodowcy
woj. wielkopolskie
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Majkowski Marcin

Jamno, woj. pomorskie
liczba krów: 20

średnia wydajność: 7500 l
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Od 2019 r. WCHiRZ jest moim stabilnym partnerem w hodowli, wspie-
rającym rozwój gospodarstwa. Fachowe doradztwo, znakomita oferta  
i przyjazna atmosfera zaczynają przynosić efekty.

Mleko produkują piękne córki buhajów: Mozilla, Risk, Watson, Danko 
Zoom, które są kalibrowe, o doskonałym pokroju, łatwo się cielą. Dzięki 
nim, od kilku lat wzrasta wydajność stada i poprawia się skład mleka.

Daje to wymierne korzyści w postaci większych wpływów i lepszej ceny 
mleka. Rozwój hodowli napawa optymizmem.

Justyna i Tomasz Czapiewscy

Osowo, woj. pomorskie
liczba krów: 30
średnia wydajność: 8000 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Współpracę z WCHIRZ rozpoczęliśmy 4 lata temu od kursu inseminacyj-
nego. Dobór buhajów przeprowadzamy głównie pod kątem wydajności, 
ale często posiłkujemy się doradztwem przedstawiciela. 

Dzięki takiemu doborowi, poprawiliśmy znacznie wydajność oraz zdro-
wotność stada. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współ-
pracy z WCHIRZ.

Zobacz więcej opinii
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Dariusz Wojciechowski

Gorzyce Wielkie, woj. wielkopolskie 
liczba krów: 60

średnia wydajność: 9400 kg
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 60 ha

Naszą współpracę z WCHiRZ oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki fa-
chowemu doradztwu, precyzyjnemu doborowi buhajów oraz atrakcyj-
nej ofercie, mogę śmiało stwierdzić, iż uzyskuję zadowalające wyniki  
w produkcji mleka i zdrowotności stada. W rozrodzie stawiam na buha-
je z najwyższymi indeksami. Do inseminacji zwierząt w 90 % zabiegów 
wykorzystujemy nasienie seksowane. Korzystanie z tego nasienia daje 
możliwość dysponowania większą liczbą samic w stadzie. Porody są ła-
twiejsze, co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. 

Dzięki samodzielnemu wykonywaniu zabiegów unasieniania uzyskuję 
wysoką ich skuteczność. Uważam, że w hodowli bydła mlecznego za-
równo żywienie jak i genetyka są najważniejsze.

Mogę śmiało stwierdzić, że długoletnia współpraca z WCHiRZ przebie-
gająca w miłej atmosferze, przyczynia się do wzrostu wydajności mlecz-
nej oraz postępu hodowlanego w moim stadzie.

Włodzimierz Tomczyk

Żerniki, woj. wielkopolskie
liczba krów: 73
średnia wydajność: 8700 l
stado pod oceną: TAK
powierzchnia gospodarstwa: 60 ha

Od kiedy przejąłem gospodarstwo teściów, zawsze korzystałem z na-
sienia Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. 

Początkowo, za pośrednictwem lekarza weterynarii, następnie prze-
szedłem kurs inseminacyjny i sam wykonuję zabiegi inseminacyjne  
w moim stadzie. Buhaje, jakie oferuje mi ta firma mają wysoki indeks PF, 
przy stosunkowo niskiej cenie. Krowy po buhajach Hobbit, Carasso są 
bardzo długowieczne i do dziś doimy je w naszej oborze. Mają bardzo 
mocne nogi, dzięki czemu chętnie pobierają paszę. Konsekwencją tego 
jest zwiększona wydajność mleczna. 

Szeroka oferta WCHiRZ w połączeniu z fachowym doradztwem hodow-
lanym w pełni zaspokajają moje oczekiwania.


