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PUMP I DANKO ALIANS
Ex aequo na podium!
Instytut Zootechniki (IZ) Państwowy Instytut Badawczy w Balicach opublikował w grudniu wyniki trzeciej w 2021 roku oceny 
wartości hodowlanej buhajów. W zestawieniu znalazło się łącznie 10 419 osobników pochodzących z Polski, Europy Zachodniej  
i USA. Indeks selekcyjny PF został obliczony dla ponad 10 000 rozpłodników, z rozpiętością not od 57 do 154 punktów. 
Zarówno liczba buhajów wycenionych jak i zakres wyników wskazuje na bardzo zróżnicowany potencjał genetyczny repro-
duktorów. Zdobycie pierwszego miejsca w zestawieniu, wydaje się być niesamowitym osiągnieciem wskazującym na ogromny 
potencjał genów lidera rankingu. Buhaje uzyskujące najwyższe indeksy w rankingu, należą niewątpliwie do elity hodowlanej. 
To właśnie poprzez dobór do kojarzeń tych reproduktorów, w stadzie może być realizowany postęp genetyczny.

Coś więcej o zwycięzcy…

Grudniowe zestawienie wyceny 
w oparciu o genom ma nie jed-
nego a dwóch liderów. Mowa o 
oferowanych przez Wielkopol-
skie Centrum buhajach: Dan-
ko Alians (o. Topmodel) oraz 
Pump (o. Aristocrat). Oba roz-
płodniki, pośród wszystkich 
ocenionych przez IZ Balice 
osobników, uzyskały tę samą, 
najwyższą wartość indeksu 
GPF 154. Zarówno na liście 
krajowej jak i międzynarodo-
wej te dwa buhaje nie mają so-
bie równych i są zdecydowanie 
gwiazdami bieżącego sezonu!

Danko Alians, który już po raz 
drugi znalazł się na czele listy, 
utrzymał swoją pozycję dzięki 

fenomenalnemu potencjało-
wi genetycznemu. Nie dziwią 
osiągi reproduktora pochodzą-
cego po wysoko wycenionych 
rodzicach. Urodzony w HR 
Danko buhaj jest synem Danko 
Bomby PL005482173694, 
która w bieżącym sezonie, 
pośród wszystkich wycenio-
nych krów w Polsce uzyskała 
najwyższy indeks (PF 149).  
Co więcej ojciec Danko Aliansa  
– Topmodel z gPF 151, zajął 4. 
lokatę w polskim zestawieniu 
międzynarodowym (Tabela nr 2).

Głównymi atutami wybitnego 
reproduktora jakim jest Dan-
ko Alians są: skład suchej masy 
mleka: tłuszcz 66,6kg, 0,32%; 
białko 44,9kg, 0,16 %, kaze-
ina BB/A2A2, niska zawartość  
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nr 23

PUMP o. Aristocrat gPF 154 DANKO ALIANS o. Topmodel gPF 154

Lp. Nazwa buhaja gPF Właściciel

  1. PUMP 154 WCHIRZ

  2. DANKO ALIANS 154 WCHIRZ

  3. BALSAM 153 WCHIRZ

  4. RIOAVESO 150 WCHIRZ

  5. BESTIA 150 WCHIRZ

  6. BRAVISSIMO 150 WCHIRZ

  7. PROMOTOR 150 SHIUZ

  8. SPRINGSTEEN 149 MCHIRZ

  9. DANKO ZOOM 149 WCHIRZ

10. THEODOR 148 WCHIRZ

11. GALLIUS 148 MCHIRZ

12. PAOLO 148 WCHIRZ

13. AEROSMITH 147 MCHIRZ

14. DANKO AGAR 147 WCHIRZ

15. KZ GODRYK 147 MCHIRZ

16. KR FRAZER 147 MCHIRZ

17. ZOL ZENIT 146 WCHIRZ

18. DANKO ADEL 146 WCHIRZ

19. SKI 146 WCHIRZ

20. F. HUZAR ET 146 SHIUZ

 Źródło: IZ Balice, Symlek z dn. 10.12.2021                                                                  Tabela nr 1
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komórek somatycznych (126), 
wysoki podindeks płodności 
(119). Warto dodać, że córki 
tego buhaja będą charaktery-
zować się budową wymienia 
odpowiednią do doju z użyciem 
robota. Ich dobrze ustawione i 
długie strzyki będą niewątpliwie 
ważną dla hodowców, cechą se-
lekcyjną.

Debiutujący na pozycji lidera w 
tym sezonie buhaj Pump jest sy-
nem Aristocrata. Jego nasienie, 
zarówno w wersji seksowanej 
jak i konwencjonalnej, od dwóch 
sezonów, cieszy się dużą popu-
larnością wśród hodowców. 
Ogromnym atutem tego osob-
nika jest bez wątpienia bardzo 
wysoki podindeks produkcyjny, 
który w  grudniowej ocenie za-
pewnił mu 2. miejsce w Polsce 
pod względem tej cechy (147!). 
Wysoka wydajność tłuszczu 
(75,4 kg, 0,30%) i białka (55,7kg, 
0,19%) zapewni hodowcom 
większy zysk z tytułu wyższej 
ceny mleka o bardzo dobrych 
parametrach.

W tabeli powyżej przedstawiono 
ranking – Top 20. krajowych 
buhajów wycenionych geno-
mowo. Pierwsze sześć miejsc 
w zestawieniu zajęły rozpłod-
niki z WCHiRZ (łącznie Spółka 
uplasowała 13 buhajów wśród 
20 osobników), bezdyskusyjnie 
deklasując konkurencję.

Wśród debiutantów wyceny, 
będących własnością podpo-
znańskiej Spółki wyróżniają się  
reproduktory: Balsam gPF 153 
(o. Promotion) oraz Bestia  
gPF 150 (o. Huracan).

Wysoki potencjał hodowlany 
tych osobników sprawia, że 
w bieżącym sezonie oba te bu-
haje będą używane do kojarzeń z 
matkami buhajów, w stadach re-
alizujących program oceny i se-
lekcji buhajów WCHiRZ. Choć 
nasienie tych nowości będzie 
dostępne na wiosnę, to już dziś, 
na naszym kanale na YouTube, 
na publikowanych filmach mogą 
Państwo podziwiać jak prezen-
tują się te wybitne osobniki.

Rankingi międzynarodowe

W grudniowej wycenie wartości 
hodowlanej w USA na pozycji 
lidera stanął po raz pierwszy 
buhaj AltaExqusite, potomek 
Altazazzle z gTPI sięgającym 
prawie 3100 punktów indekso-
wych. Analizując amerykańskie 
Top 5 buhajów genomowych 
wyraźnie widać dominację po-
tomków (Jack, John, Captain) 
wybitnego rozpłodnika Charl, 
który w sezonie 2021.3 uzyskał 
3. miejsce w rankingu wyceny 
konwencjonalnej (gTPI 2907). 
W Niemczech po raz drugi na 
pierwszym miejscu stanął Fo-
reman (gRZG 168) syn buhaja 
Freemax. W Holandii zadebiu-
tował na pierwszym miejscu 
rozpłodnik Flagstone z gNVI 
409, pokonując tym samym bu-
haja Dolmen, lidera poprzedniej 
wyceny. Warto zauważyć, że oba 
wyżej wymienione buhaje (Flag-
stone i Dolmen) są synami Top-
stone, którego wysoki potencjał 
genetyczny zapewnił potomkom 
wysokie noty w wycenie.

Pump i Danko Alians zaliczają 
się do liderów wyceny nie tyl-
ko krajowej ale nade wszystko 
międzynarodowej. Porównując 
czołówki międzynarodowych 
list rankingowych TOP 5 z USA 
i naszych zachodnich sąsiadów 
(Tabela nr 2), trudno znaleźć 
wspólny mianownik. Jednak 
czy jest to wskazane? Czy w hi-
storii wycen był buhaj, który we 
wszystkich krajach był nume-
rem 1? Zdecydowanie nie! Każ-
dy kraj ma inną budowę indeksu 
selekcyjnego, nadającą różne 
wagi poszczególnym cechom. 
W ten sposób realizowane są 
inne cele hodowlane. Dlatego 
tak ważne jest by korzystać z 
rodzimej genetyki, ponieważ 
tylko ona w pełni odpowiada na 
„zapotrzebowanie” hodowlane 
co do kierunku doskonalenia 
populacji masowej. Zestawienie 
rankingów różnych krajów jest 
na to najlepszym dowodem.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

BALSAM o. Promotion gPF 153

BESTIA o. Huracan gPF 150

WYCENA AMERYKAŃSKA

ALTAEXQUSITE o. ALTAZZELE GTPI 3085
MCGUIRE o. CAPTAIN GTPI 3082

JACK o. CHARL GTPI 3081
JOHN o. CHARL GTPI 3081

CAPTAIN o. CHARL GTPI 3081
WYCENA NIEMIECKA

FOREMAN o. FREEMAX GRZG 168
RIDERCUP o. LARIAT GRZG 167

MAHOMES o. ELDORADO GRZG 166
ROVER o. ALTAZAZZLE GRZG 165

MONTEVERDI o. ALTAZZALE GRZG 165
WYCENA HOLENDERSKA

FLAGSTONE o. TOPSTONE GNVI 409
VULCANO o. NIPPON P GNVI 404
DOLMEN o. TOPSTONE GNVI 403

COACH o. NIPPON GNVI 398
FAST LANE o. REMINGTON GNVI 379

WYCENA POLSKA

PUMP o. ARISTOCRAT GPF 154
DANKO ALIANS o. TOPMODEL GPF 154

BALSAM o. PROMOTION GPF 153
TOPMODEL o. ALTATOPSHOT GPF 151

BENICIO o. BARRETT GPF 151

 Źródło: cgen.pl, eurogens.com                                                                             Tabela nr 2

Czy wiesz, że...“Jak podaje najnowszy HiChB 2/2022, w 2020 roku 
wśród 10 najczęściej wybieranych buhajów, było 
aż 6 buhajów z naszej Spółki: Mozilla, Megabit, 
Nottigham,  Mogty, Zeus oraz Danko Wanila. 

W sumie nasieniem tych dziesięciu buhajów  
w 2020 roku wykonano 45 237 pierwszych 
zabiegów, z czego ponad 50% zabiegów należy do 
rozpłodników WCHiRZ. Warto dodać, że w 2019 roku 
najwięcej zabiegów wykonano nasieniem buhaja  
Megabit, który i w 2020 zajął wysokie miejsce.



s. 3

Państwo Josiewicz żywią swoje krowy  
„z ręki”, paszami głównie wyprodukowanymi 
we własnym gospodarstwie, dokupując soję, 
rzepak i witaminy bez dodatków GMO. Mleko, 
w ilości około 300 tys. litrów rocznie, odbiera 
od nich Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 
Olecku.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodar-
stwie jest hodowla bydła mlecznego i produk-
cja mleka. Kiedy w 2011 roku stado weszło 
pod ocenę Polskiej Federacji Hodowców By-
dła i Producentów Mleka, wydajność wynio-
sła około 9 tys. litrów. Gospodarze znaleźli się  
w pierwszej trójce w powiecie suwalskim pod 
względem wydajności i jest tak po dziś dzień. 

W 2018 roku średnia roczna wydajność od 
krowy wyniosła 12 722 litry co zapewniło im 
pierwsze miejsce w powiecie suwalskim i  dru-
gie w województwie podlaskim, w 2019 roku 
również zajęli pierwsze miejsce w powiecie  
i drugie w województwie z wydajnością  mleka 
13 178 kg, w 2020 usytuowali się na drugim 
miejscu w powiecie suwalskim z wynikiem  
12 382 kg i pierwszym w województwie dla 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w przedziale 
do 20. krów.

Pan Andrzej ukończył kurs inseminacji w  2015 
roku i od tego momentu po dziś dzień współ-
pracuje z WCHiRZ. Samodzielnie wykonuje 
zabieg inseminacji w odpowiednim czasie co 
przekłada się na skuteczność krycia. Lider 
Podlasia zawsze wybiera najlepsze dostępne 
buhaje rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Pierwsze 
pojawiły się: Carasso, Caporal, Hobbit. W ko-
lejnych latach były używane takie buhaje jak: 
Part, Powerboss, Tarzan, Baylaboy, Objective, 
Goal, Danko Zoom, Palma P. Państwo Josiewicz 
dbają o każdy szczegół zarówno w hodowli 
zwierząt jak i w całej produkcji rolniczej.

Dziękując za okazane zaufanie i ciesząc się  
z owocnej współpracy, życzymy państwu  
Josiewicz dalszych sukcesów.

Elwira Nowel
Oddz. Ostrawia Mazowiecka, WCHiRZ

Nasi hodowcy
woj. podlaskie

Barbara i Andrzej Josiewicz od 1994 roku prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Nieszki  
w gminie Bakałarzewo, w powiecie suwalskim. Gospodarze zaczynali od 7 krówi 20 ha ziemi. 

W tej chwili posiadają 24 krowy i uprawiają 55 ha. Struktura zasiewów wygląda następująco:  
kukurydza 6,5 ha, zboża 18,5 ha, użytki zielone 15 ha, pozostałą część stanowią lasy.

Znani z wysokich wyników produkcyjnych

Cieliczka po buhaju Hobbit, ur. 01/2022

Hodowca Andrzej Josiewicz
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JEDNOSTOPNIOwA  
OCENA wArTOśCI HODOwLANEJ  
‒ PrZySZłOśCIą POLSKIEJ HODOwLI
Szacowanie wartości hodowlanej bydła mlecznego.
Metody szacowania wartości hodowlanej bydła mlecznego wzbudzały i nadal wzbudzają  
gorące dyskusje zarówno wśród hodowców jak i wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką.

W ostatnim piętnastoleciu weszła do 
praktyki hodowlanej metoda wykorzy-
stująca wyniki badań genomowych, która 
umożliwiła skrócenie czasu niezbędnego 
dla oszacowania wartości hodowlanej 
osobnika. Ocenę przeprowadza się wielo-
stopniowo. Punktem wyjścia było zgroma-
dzenie danych o zwierzętach (na początku 
tylko o buhajach) ocenionych konwencjo-
nalnie, czyli na potomstwie. Po dodaniu 
uzyskanych w laboratorium genomowym 
danych na temat SNP czyli polimorfizmów 
pojedynczego nukleotydu (około 50 000 
informacji dla każdego osobnika) stwo-
rzono bazę referencyjną oceny wartości 
hodowlanej. Odnosząc się do tej bazy mo-
żemy oszacować bezpośrednią genomo-
wą wartość hodowlaną (DGV) badanego 
osobnika. Po dodaniu wartości wynikają-
cych z rodowodu uzyskujemy genomową 
wartość hodowlaną (EBV) interesującego 
nas zwierzęcia. Pozostające w hodowli 
samce i samice zbadane genomowo, po 
uzyskaniu własnych danych fenotypo-
wych i informacji o wynikach potomstwa 
mogą zostać włączone do bazy referen-
cyjnej.

Wady i ograniczenia.
Z tego, z konieczności schematycznego 
opisu, widać, że obecnie stosowana me-
toda ma wiele wad i ograniczeń. Dokład-
ność przewidywania wartości hodowla-
nych zwierząt zależy od wielkości bazy 
referencyjnej i doboru zwierząt w niej 
umieszczonych. Nie da się, posługując tą 
metodą szybko wprowadzić szacowania 
wartości hodowlanych dla nowych cech. 
Pomijane są także informacje pochodzą-
ce od zwierząt, które nie zostały zbadane 
genomowo mimo, że dysponujemy ich 
danymi rodowodowymi i wartościami fe-
notypowymi. W ten sposób dokładność 
dotychczasowego systemu jest obniżana 
przez eliminację danych o osobnikach, 
które w wyniku wstępnej selekcji w gospo-
darstwach nie zostały poddane badaniom 
genomowym.

Intensywne prace nad oceną 
jednostopniową
Od kilku lat trwają intensywne prace nad 
stworzeniem metody pozwalającej na 
szacowanie wartości hodowlanej zwie-
rzęcia w jednym kroku, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych informacji fenoty-
powych, genomowych i rodowodowych 
dotyczących całej populacji. Pierwszym 
etapem tych prac było stworzenie zale-
ceń zwanych „złotym standardem oceny”, 

w których, w ramach spółdzielni EuroGe-
nomics zawarto rekomendacje prowa-
dzące do ujednolicenia metod oceny w 
poszczególnych krajach. W zamyśle auto-
rów wprowadzenie tych zaleceń powin-
no przynieść wzrost dokładności oceny 
i poprawę korelacji ocen wykonywanych 
przez kraje członkowskie EuroGenomicsu.

Z państw tworzących tę europejską spół-
dzielnię najbardziej zaawansowane dzia-
łania w kierunku wprowadzenia oceny 

jednostopniowej wykonano we Francji,  
która przewiduje przeprowadzenie pierw-
szych przebiegów tą metodą jeszcze  
w tym roku. Intensywnie pracują: Niemcy, 
Holandia, kraje skandynawskie oraz Hisz-
pania. W Polsce, która jest członkiem  
EuroGenomicsu prowadzone są inten-
sywne rozmowy na temat wprowadzenia 
jednostopniowej oceny w naszym kraju. 
Szacuje się, że wdrożenie metody jednego 
kroku zajmie około 4 – 5 lat. W procesie 

tworzenia nowej metody szacowania war-
tości hodowlanej bydła w Polsce bardzo 
istotnym wsparciem, poza współpracą  
w ramach EuroGenomicsu, będzie prowa-
dzenie projektu przez Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
we współpracy z zespołem badawczym 
profesora Ignacego Misztala z University 
of Georgia, prekursora i lidera światowych 
prac nad wdrożeniem metody jednostop-
niowej. >>
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Zamierzenia.
Jak napisał w miesięczniku HiChB 
12/2021 dr hab. Sebastian Mucha, dyrek-
tor Centrum Genetycznego PFHBiPM: 

„W ramach porozumienia zawartego po-

między PFHBiPM oraz IZ PIB zamierzamy 

wdrożyć metodę jednego kroku do polskiej 

oceny wartości hodowlanej. Działania te 

zmierzają do rozwoju polskiego systemu 

oceny wartości hodowlanej co przełoży się 

na wyższą jakość informacji dostarczanej 

hodowcom”.

W tym samym tekście dr Mucha pisze tak-
że o bieżących pracach, które przebiegają 
równolegle z długoterminowymi, zmie-
rzającymi do stworzenia i wprowadzenia 
oceny jednostopniowej. Wspomina o ma-
jącej powstać „szybkiej ścieżce” – nowym 
systemie przetwarzania wyników oceny 
wartości hodowlanej, modernizacji pro-
cedur i kontroli jakości.

Planowane prace bieżące mają prowadzić 
do podniesienia jakości i punktualności 
publikacji krajowych ocen.

Emilia Skobiej
Centrala Tulce, WCHiRZ

>>

KOLEJNE SPOTKANIE rADy HODOwLANEJ wCHIrZ
Powołana przez Prezesa Zarządu WCHiRZ Rada Hodowlana działa już blisko 10 lat. Jest ona ciałem doradczym, 
opiniującym kluczowe decyzje w procesie realizacji programu oceny i selekcji buhajów wielkopolskiej spółki. 
Członkami rady są wybitni hodowcy reprezentujący: duże, państwowe stada zarodowe, gospodarstwa dzierżawio-
ne i hodowle indywidualne. Od samego początku jej przewodniczącym jest dr Ireneusz Dymarski. Na posiedzeniach 
Rady poza analizą kryteriów wyboru matek buhajów, ustalaniem listy ojców buhajów czy określaniem zawartości 
oferty na najbliższy sezon dyskutuje się istotne kwestie z zakresu szeroko pojętej hodowli bydła mlecznego.

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotka-
nia Rady Hodowlanej WCHiRZ. Pierwsze, 
jeszcze w grudniu, miało miejsce w siedzi-
bie HZZ Osowa Sień. Poza członkami Rady 
przybyli zaproszeni prezesi Spółek Skarbu 
Państwa: HZZ Żołędnica, PR Długie Stare, 
PRH Gałopol, HR Danko.

Tematem przewodnim tego nadzwyczaj-
nego posiedzenia były aktualne problemy 
oraz wyzwania w hodowli. Nasza krajowa 
populacja krów jest trzecią, co do liczby 
sztuk w Europie, jednak niskie objęcie oceną 
wartości użytkowej (niecałe 40% pogłowia) 
utrudnia wykorzystanie tego potencjału. 
Relatywnie mała populacja aktywna prze-
kłada się na małą liczbę dostępnych kan-
dydatek na matki buhajów. Niski procent 
zgenotypowanych samic w stadzie utrudnia 
lub wręcz uniemożliwia optymalizowanie 
procesów selekcji i doboru par do rozrodu.
Dyskutowano także nad problemem jakości 

materiału biologicznego sprzedawanego 
przez dealerów nasienia i łatwości z jaką 
nasienie buhajów o niskiej wartości hodow-
lanej, dzięki „promocjom”, znajduje nabyw-
ców, ograniczając postęp hodowlany wielu 
stad.

Omawiano potrzeby wprowadzenia do 
oceny wartości hodowlanej nowych cech, 
które umożliwią wybranie na rodziców 
następnych pokoleń zwierząt najlepszych 
z ekonomicznego punktu widzenia, dobrze 
wykorzystujących paszę, zachowujących 
dobre zdrowie i płodność przy jednoczesnej 
wysokiej wydajności.

Wspomniano o globalnym problemie zwią-
zanym z emisją gazów cieplarnianych przez 
bydło, co wpływa na postępujące ocieplenie 
klimatu i może w przyszłości stać się czynni-
kiem ograniczającym hodowlę i chów bydła 
mlecznego.

Kolejne, styczniowe spotkanie Rady Ho-
dowlanej odbyło się w „SM Lazur” z ini-
cjatywy członka rady Zdzisława Otwiaski  
– byłego wiceprezesa Spółdzielni w Nowych 
Skalmierzycach. Pan Jerzy Krzak, Prezes 
Zarządu SM „Lazur”, przedstawił tę nowo-
czesną firmę, posiadającą niemal 90-letnią 
tradycję, dostarczającą na rynek szlachetne 
sery pleśniowe najwyższej jakości. Mała ale 
prężnie rozwijająca się spółdzielnia, swój 
sukces zawdzięcza ogromnej konsekwencji 
zaangażowanych w pracę mleczarni spół-
dzielców – producentów mleka. Do mleczar-
ni trafia mleko wyłącznie od sprawdzonych 
dostawców, spełniających najwyższe wy-
magania jakościowe. Produkty „Lazura” 
wytwarzane są z mleka pasteryzowanego.

Spotkanie było dobrą okazują do wymiany 
doświadczeń między hodowcami bydła, 
producentami mleka i osobami zajmujący-
mi się skupem oraz przetwórstwem mleka.
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Nowy rozdział
Żona pana Jarosława przekonała go do budo-
wy nowej obory, zawsze była „motorem zmian”. 
Skutkiem tego była budowa ze środków unij-
nych, w 2008 roku, nowego obiektu. Jest to 
obora uwięziowa ze stołem paszowym po-
środku, stanowiska ścielone są słomą. Jedynie 
krowy przed wycieleniem wstawiane są na 
stanowiska z gumowymi matami w trosce o 
ich bezpieczeństwo – właściciele uważają, że 
mimo zwiększonej masy ciała krowom na ma-
tach nie rozjeżdżają się nogi. Dojone dojarką 
dwa razy dziennie mleko trafia do zbiornika 
o pojemności 3000 l, z którego odbierane jest 
przez mleczarnię co drugi dzień.

Stado liczące w tej chwili 60 krów dojnych jest 
objęte oceną użytkowości mlecznej Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Łącznie w gospodarstwie jest 115 sztuk 
bydła. Buhajki sprzedawane są krótko po uro-
dzeniu, a w gospodarstwie pozostają tylko cie-
liczki. Od roku 2014 młode jałówki przez cały 
rok utrzymywane są w otwartej hali z wyjściem 
na okólnik. W ten sposób cieliczki i jałówki żyją 
do wieku 14 - 15 miesięcy. Później przechodzą 
do obory gdzie są zacielane. Hodowcy bardzo 
chwalą ten sposób odchowu. Ma on korzystny 
wpływ na zdrowotność, możliwości produk-
cyjne i na długowieczność. W tej chwili krowy 
uzyskują średnio w laktacji około 11 200 kg 
mleka o zawartości 4,2% tłuszczu i 3,5% białka. 
Pan Jarek chętnie pokazuje w stadzie kilka  
rekordzistek, które dają nawet 14 000 kg  

Nasi hodowcy
woj. łódzkie

Z hodowlą bydła mlecznego związana jest ciężka codzienna praca wymagająca wielu wyrzeczeń. Jednak, kiedy  
osiąga się wcześniej wytyczone cele, efekty włożonego wysiłku dają wiele powodów do radości i dumy.  
Wysokowydajne i długowieczne krowy są najlepszą wizytówką gospodarstwa produkującego mleko.

Przykładem świetnie zarządzanej hodowli na terenie gminy Widawa, w miejscowości Dębina jest gospodarstwo 
Danuty i Jarosława  Pokorskich, którzy doświadczenie w rolnictwie zdobyli pracując wcześniej w gospodar-
stwach swoich rodziców. W 2006 roku przejęli od rodziców pana Jarka niespełna 30 krów dojnych o średniej 
rocznej wydajności około 7000 kg mleka, budynki i 40 hektarów ziemi (wraz z dzierżawą).

Długowieczne i wysokowydajne krowy? 
Tak, te cechy mogą iść w parze!

Hodowca Jarosław Pokorski
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w laktacji. Hodowca może też pochwa-
lić się długowiecznością swojego stada, 
gdyż średnio krowy doją u niego 4 - 5 
laktacji, a najstarsze sztuki nawet 6. 

Wydajność w pierwszej laktacji to nawet 
9 200 kg. Dobra zdrowotność, długo-
wieczność krów i konsekwentna praca ho-
dowlana sprawiają, że nasz hodowca ma 
nadmiar jałówek, których sprzedaż jest 
dla niego dodatkowym źródłem dochodu.

W tej chwili powierzchnia gospodarstwa 
wraz z dzierżawami wynosi 85 hektarów, 
w tym 20 hektarów trwałych użytków 
zielonych, co jest wystarczające aby 
zapewnić dobrą paszę dla takiej liczby 
zwierząt. Równolegle z budową obory 
i powiększaniem stada modernizowano 
park maszynowy, co jest domeną pana 
Jarka. Krowy żywione są TMR-em. 

Od kilku lat hodowca zdecydował się by 
pierwsze dwa pokosy traw kisić w pry-
zmie a tylko z trzeciego pokosu robić 
sianokiszonki. Jest to sposób dzięki któ-
remu uzyskujemy paszę lepszej jakości, 
bardziej wyrównaną, a przy tym oszczę-
dzamy czas i pieniądze, zużywając też 
mniej folii.

Ważne jest doświadczenie
Pan Jarek wspomina, że w początkowym 
okresie po przejęciu gospodarstwa od 

rodziców, z powodu braku doświad-
czenia w tak trudnej działalności, jaką 
jest hodowla bydła i produkcja mleka, 
zdarzały mu się błędy mające wpływ na 
zwierzęta i produkcję. Dziś na podsta-
wie własnych doświadczeń, hodowca 
jest przekonany, że w celu osiągnięcia 
dobrych wyników należy długofalowo 
współpracować z podmiotami branżowy-
mi, które są ekspertami w danej dziedzinie.

Inseminacja i dobór buhajów
Ważnym etapem było ukończenie przez 
pana Jarka w 2010 r kursu inseminacyj-
nego. Swoje cele hodowlane właściciele 
chcą osiągać przez stosowanie w rozro-
dzie nasienia najlepszych buhajów po-
prawiających pokrój, racice, wymiona, 
a także parametry białka i tłuszczu w 
mleku. Ważne jest tez unikanie wzrostu 
inbredu w stadzie dlatego nasz hodowca 
korzysta z programu do kojarzeń. Za atut 
samodzielnie prowadzonej inseminacji 
nasz rozmówca uważa przede wszystkim, 

możliwość optymalizacji momentu krycia, 
dzięki czemu uzyskuje wyższą skuteczność. 
Ogromne znaczenie ma osobisty wpływ 
właściciela stada na wybór buhajów 
w oparciu o propozycje programu do 
kojarzeń. Do współpracy z WCHiRZ 
zachęcili go inni hodowcy z gminy Wi-
dawa, którzy już korzystali z usług fi rmy 
i znali ofertę wysoko wycenionych roz-
płodników. W stadzie państwa Pokor-
skich można znaleźć wiele córek repro-
duktorów z Wielkopolskiego Centrum 
m.in.: Mozzila, Mano, Babylone, Odeon, 
Baylaboy, Lucky, Powerboos. Najmłodsze 
z nich to jałóweczki urodzone w wyniku 
inseminacji nasieniem buhajów: Imation, 
Denmark, Ski czy Danko Zoom.

Hodowca chwali wielkopolską fi rmę za: 
szeroką ofertę buhajów, dobrze opisany 
i wydany katalog, dostępność nasienia 
i owocną współpracę z przedstawicie-
lem, który dba m.in o systematyczne 
dostawy azotu.

Dziękujemy za poświęcony nam czas 
i życzymy państwu Pokorskim realizacji 
kolejnych wyznaczanych celów hodow-
lanych oraz dobrej koniunktury na rynku 
mleka.

Agnieszka Fijołek
Filia Kościelec, WCHiRZ

SKI o. Scotch, gPF 146

DOŁĄCZ DO NAS!
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KAZEINA A2A2  
– w KOŃCU DOCENIONA
Kazeina A2A2 od kilku lat jest języczkiem uwagi, genetyków , dietetyków jak i  produ-
centów mleka na całym świecie. Wielkopolskie Centrum już od kilku lat, sukcesywnie 
podczas szkoleń hodowców jak i w publikacjach zwracało uwagę na ogromny potencjał 
i korzyści płynące z hodowli krów o genotypie kazeiny  A2A2. 
Niestety zainteresowanie  prozdrowotnym białkiem było niewielkie, co więcej było raczej swojego rodzaju   
– „odległą wizją”. Cieszymy się, że w 2022 roku nastąpił przełom w tej kwestii, a to za sprawą nowego projektu 
współfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. PFHBiPM uruchomiła zapisy do programu: ,,A2A2 nowa droga  
produktów mlecznych - zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”.  
Celem  jest  określenie oraz stworzenie subpopulacji krów z pożądanym genotypem A2A2, które staną się 
podstawą  do dalszej hodowli. 

Kazeina β i szkodliwy peptyd
Kazeina jest białkiem złożonym z kompleksu ponad 20. róż-
nych białek, zawierającym jony wapnia i fosforu. Rozróżniamy 
4 warianty, wśród nich najbardziej znane są: β-kazeina oraz 
κ-kazeina. O ile ta ostatnia potocznie znana jako CASK od-
grywa ważną rolę w przetwórstwie serowarskim, to β-kazeina 
może wkrótce okazać się kluczowa dla konsumentów pro-
duktów mlecznych, którzy cierpią na szeroko rozumianą 
nietolerancję mleka. W białym surowcu występuję około 13 
wariantów wspomnianej kazeiny, najbardziej powszechne są 
dwa typy (allele) genu odpowiedzialnego za białko: A1 oraz 
A2. Różnica między wymienionymi typami jest subtelna, oba 
polipeptydy zawierają po 209 aminokwasów, jednak A1 i A2 
różnią się pojedynczym aminokwasem w pozycji 67.
W A1 jest w tym miejscu histydyna, zaś w A2 prolina (Rys. nr 1).

Rys. nr 1

Źródło: Genotyping Test Development and Genotyping Survey of Pakistani  
population of Holstein Friesian imported from Different Origins for A1/A2 SNP in 
Beta-casein Gene

Ta jak mogłoby się wydawać niewielka zmiana, ma jednak istot-
ny wpływ na sposób w jaki przebiega rozkład enzymatyczny 
białka, w organizmie konsumenta. Efektem trawienia kazeiny 
A1 jest peptyd BCM-7 (7 beta–kazomorfina), który uwalniany 
jest w jelicie cienkim i jest niestety odporny na działanie więk-
szości proteaz (enzymów trawiących białka). Niestrawione 
w naszych jelitach produkty rozkładu kazeiny A1, jak podają 
naukowcy mogą wywoływać i nasilać zaburzenia żołądkowo –  
jelitowe, immunologiczne a także przyczyniać się do cukrzycy  
typu I czy nawet autyzmu. 

Rozkład drugiego wariantu kazeiny czyli A2 przebiega bez 
takich komplikacji właśnie dzięki obecności proliny w pozycji 
67 łańcucha.

Mleko A2A2 w supermarketach
Wprawdzie badania naukowców i ich polemiki nie mają końca ale 
wydaje się, przeważać pogląd, że mleko z kazeiną A2 powinno 
być lepiej tolerowane przez osoby, które cierpią na nietolerancję  
laktozy. Udział takiego mleka w sprzedaży mleka ogółem  
w Nowej Zelandii stanowi na dziś ok. 8% co znaczy, że jest bar-
dziej popularne niż mleko ekologiczne. Uznanie konsumentów 
mleko A2 zdobyło także w: USA, Australii i Wielkiej Brytanii, 
gdzie produkt od kilku lat jest dostępny na pólkach sklepo-
wych. Niemieccy rolnicy również zaczynają specjalizować się 
w produkcji mleka A2.

Czy wiesz, że...“ Tysiąc lat temu 100% krów było 
homozygotami pod względem tej cechy. 
Wszystkie produkowały wyłącznie mleko  

z kazeiną A2A2. 
Mutacja punktowa spowodowała,  

że w obecnych populacjach występują 
krowy, które są homozygotami  

(A1/A1 13%, lub A2/A2 41%) i produkują 
odpowiednio β-kazeinę tylko typu  

(A1 lub A2) oraz są też heterozygoty  
(A1/A2 46%) produkujące oba typy β-kazeiny.
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Czy nowy kazeinowy trend w produkcji mleka i jego przetwo-
rów trafi też do Polski i czy pojawiający się popyt zmusi nasze 
mleczarnie do poszukiwania dostawców takiego mleka, jeszcze 
nie wiemy.

Jak uzyskać mleko A2A2?
Aby mleko produkowane przez krowę zawierało wyłącznie ka-
zeinę typu drugiego, producentka mleka musi posiadać geny 
kodujące β-kazeinę A2A2. Powinna odziedziczyć te geny od 
swoich rodziców. Możliwe kombinacje genotypu potomstwa 
w zależności od genotypu rodziców przedstawiono w tabeli nr 1.

Przy pomocy genetyki można zmieniać częstość występo-
wania genu β-kazeiny A2A2 w stadzie. Dokładniej trzeba 
konsekwentnie wybierać buhaje homozygotyczne, z lepszym 
wariantem (A2A2). Wtedy doprowadzenie stada do homo-
zygotyczności pod tym względem będzie zależało od czasu  
i ostrości selekcji. Szczególnie godny polecenia wydaje się spo-
sób, w którym wśród proponowanych do kojarzeń buhajów, 
ostatecznie zaakceptowane zostaną takie, które mają dobre 
geny kodujące β-kazeinę A2A2. 

W ofercie WCHiRZ jest już ponad 60% buhajów o korzystnym 
typie β-kazeiny, a jeszcze 2 lata temu stanowiły one niewielki 
procent. Wśród nich: DANKO ALIANS, PUMP, BALSAM, RIO-
AVESO, DANKO ZOOM, PAOLO, DANKO AGAR, SKI, DANKO 
ADEL, GIGABALL, AZZARO S, ZOL ABAT, ZABERO. 

Producenci mleka, którzy kilka sezonów temu w doborze bu-
hajów zwracali uwagę na  wariant kazeiny, już wkrótce mogą 

oczekiwać dużego zainteresowania produkowanym przez nich 
surowcem i wyhodowanym w ich stadach materiałem żeńskim.

Wierzymy, że projekt realizowany m.in. ze środków Promocji 
Mleka  nie skończy się  wyłącznie na analizach i weryfikacji, lecz 
znajdzie pozytywny finał w krajowych mleczarniach, które będą 
zainteresowana przetworzeniem „nowego” bogatego w kazeinę 
A2A2 surowca. Hodowcy powinni czuwać nad kierunkami  roz-
woju rynku  mleka i zmian w przemyśle mleczarskim, by zawsze 
byli w pełni przygotowani na zapotrzebowanie rynku.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

PAOLO o. Aristocrat gPF 148

GIGABALL o. Gigabyte gPF 145

DANKO AGAr o. Garett gPF 147
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Krowa

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 A2

A1 A1A1 A1A2 A2 A1A2 A2A2 A1 A1A1 A1A2 A2 A2A2 A2A2

A1 A1A1 A1A2 A2 A1A2 A2A2 A2 A1A2 A2A2 A2 A2A2 A2A2

POTOMSTWO:
A1A2 -50%
A1A1-50%

POTOMSTWO:
A1A2 -50%
A2A2-50%

POTOMSTWO:
A2A2 -25%
A1A1-25%
A1A2-50%

POTOMSTWO:
A2A2 -100%

Tabela nr 1
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rOLA SELEKCJI GENOMOwEJ ByDłA 
w OGrANICZANIU EMISJI METANU

Do gazów cieplarnianych zaliczamy: parę 
wodną, dwutlenek węgla (CO

2
), metan 

(CH
4
), freony, podtlenek azotu (N

2
O), ha-

lon, gazy przemysłowe, ozon. Najwięk-
szymi światowymi producentami gazów 
cieplarnianych są: Chiny emitujące rocznie 
10,2 gigatony, USA 5,3 gigaton i krowy (!), 
którym przypisuje się odpowiedzialność 
za emisję 5 gigaton gazów cieplarnianych 
rocznie. Całkowita produkcja gazów cie-
plarnianych z rolnictwa w Polsce jest 
szacowana na około 8 - 10 % wszystkich 
emisji, z czego prawie 40 % stanowi metan 
produkowany przez przeżuwacze. Krowa 
produkuje około 128 kg metanu rocznie 
co pod względem wpływu na zmiany kli-
matu odpowiada ilości dwutlenku węgla 
emitowanego przez średni samochód 
osobowy, który dwukrotnie okrążył kulę 
ziemską. Należy podkreślić, że na produk-
cję metanu krowa zużywa od 2 do 12 % 
energii dostarczanej jej z paszą.

Ograniczenie produkcji metanu na drodze 
likwidacji hodowli bydła jest rozwiązaniem 
równie prostym co niedorzecznym. Przy 
rosnącej populacji ludzi, walka z głodem na 
świecie wymaga dostępu do dużych ilości 
białka produkowanego m.in. przez krowy.

Możliwości ograniczania emisji metanu 
przez krowy można podzielić na 3 kategorie:
• organizacyjne – głównie sposób zarzą-

dzania odchodami zgodnie z wymaga-
niami ekologii,

• żywieniowe – skład dawki pokarmowej 
i niektóre dodatki paszowe mogą obni-
żać produkcję metanu przez krowę,

• hodowlane – możliwe jest obniżenie 
ilości metanu na litr produkowanego 
mleka przez: wzrost produkcyjności 
krów, ich długowieczności, zdrowotno-
ści, poprawę zdolności wykorzystania 
paszy i wybór zwierząt o niższej emisji.

Podczas odbywającej się on-line konferencji 
III Forum Genetyczne (3-4.12.2021 r.), 
dr hab. Marcin Pszczoła z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, swój wykład: 

„Genetyka a emisja gazów cieplarnianych 
przez krowy” poświęcił głównie hodow-
lanym metodom ograniczania produkcji 
metanu przez krowy. Według prelegenta 
badania wykonane na grupie około 500 
krów z wykorzystaniem urządzenia ba-
dającego skład powietrza, zainstalowa-
nego w robocie udojowym potwierdziły, 
że występują istotne różnice miedzy zwie-
rzętami produkującymi gazy cieplarniane. 
Szacuje się, że odziedziczalność dla cechy 
produkcji metanu sięga nawet 25 %.

Do wprowadzenia produkcji metanu jako 
elementu selekcji genomowej niezbędna 
jest baza referencyjna zawierająca około 
10 tys. zgenotypowanych samic posiadają-
cych dane fenotypowe na temat tej cechy.  
 

Trzeba możliwie szybko zebrać niezbędne 
dane potrzebne do stworzenia bazy referen-
cyjnej tak by można było wprowadzić cechę 
emisji metanu do praktyki hodowlanej.

Wtedy można by było prowadzić selekcję ge-
nomową dla zwierząt, które mają tylko geno-
typ. W Holandii ruszył projekt na dużą skale, 
który pozwoli im wdrożyć ocenę wartości 
hodowlanej w kierunku obniżenia metanu.

Warto podkreślić, że zdaniem dr hab. 
Marcina Pszczoły, ograniczając produkcję 
metanu poprawiamy jednocześnie ekono-
mikę produkcji mleka. 

Emilia Skobiej
Centrala Tulce, WCHiRZ
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Hodowcy o Nas

Sławomir Rahoza

Skórzyno, woj. pomorskie
liczba krów: 65

średnia wydajność: 11 500 kg
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 100ha

Gospodarstwo prowadzimy razem z bratem Marcinem. W WCHiRZ znalazłem 
swojego wiarygodnego partnera, który wspiera rozwój hodowli bydła w naszym 
gospodarstwie. Fachowe doradztwo, znakomita oferta i przyjazna atmosfera 
zaczynają przynosić efekty.
Pojawiły się pierwsze cielęta po bykach wielkopolskiej Spółki. Z córkami buhajów: 
Megabit, Danko Zoom, Geronimo wiążę nadzieję na lepsze wyniki produkcyjne 
i wzrost poziomu hodowlanego naszego stada.

Michał Mroczek 

Witaszyce, woj. wielkopolskie
liczba krów: 20

średnia wydajność: 10 000 kg
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Razem z rodzicami prowadzimy niewielkie gospodarstwo rolne. Bardzo 
dużą wagę przywiązujemy do hodowli bydła. Od początku współpracujemy 
z WCHiRZ w Tulcach a konkretnie z Filią w Ostrowie Wlkp. We wcześniejszych 
latach korzystaliśmy z usług inseminatora. Od dwóch lat, po zrobieniu kursu in-
seminacji, sam dbam o prawidłowy rozród stada. Osiągam wysoką skuteczność 
krycia. Dużo uwagi poświęcam właściwemu doborowi buhajów w czym bardzo 
pomaga mi specjalistka ds. rozrodu. Dzięki harmonijnej, fachowej i przyjemnej 
współpracy hodowla w naszym gospodarstwie stale się rozwija. Staramy się 
kontrolować żywienie utrzymując je na prawidłowo zbilansowanym poziomie. 
Dbamy o zdrowotność stada. Przy niedużej liczbie krów osiągamy wysoką pro-
dukcje mleka. Rodzą się zdrowe cieliczki o wysokiej wartości hodowlanej co jest 
wynikiem odpowiedniego doboru buhajów do rozrodu. Wśród cieliczek uro-
dzonych w naszym gospodarstwie na uwagę zasługują córki buhajów WCHiRZ: 
Mogty, Herscot i Lewy. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z WCHiRZ 
i wszystkim mogę polecić tę fi rmę hodowlaną.

Arleta i Tomasz Kamińscy

Turza Mała, woj. mazowieckie
liczba krów: 50
średnia wydajność: około 10 000 kg
stado pod oceną: TAK

Wydajność stada w 2020 roku wyniosła 10200 kg mleka. Po wybudowa-
niu nowej obory, w roku 2021, zwierzęta przeniesiono do nowego obiektu. 
Konieczność aklimatyzacji krów do nowych warunków spowodowała lekki 
spadek produkcji mleka – średnia roczna wydajność wyniosła 9400 kg od kro-
wy. Pan Tomasz sam zajmuje się inseminacją krów w swoim gospodarstwie. 
W stadzie jest wiele córek buhajów WCHiRZ takich jak: Caporal, Sniper, Heavy, 
Aimar, Tracer. Obecnie nasz hodowca do krycia używa nasienia buhaja Danko Zoom.



Hodowcy o Nas

Rafał Czerwiński 

Lutocin, woj. mazowieckie
liczba krów: 50

średnia wydajność: 9500 kg
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

Do współpracy z fi rmą WCHiRZ przekonały nas bardzo wysokie wartości 
hodowlane oferowanych buhajów. Korzystam z programu do doboru rozpłod-
ników, dzięki temu kontroluję inbred w stadzie. W naszej hodowli mamy córki 
takich buhajów jak: New York i Watson. Z niecierpliwością czekamy obecnie na 
córki buhaja Danko Zoom.

Rafał Nowicki

Skrzypnia, woj. wielkopolskie
liczba krów: 75

średnia wydajność: 12 010 kg
stado pod oceną: TAK

powierzchnia gospodarstwa: 70 ha

Nasze gospodarstwo związane jest z fi rmą Wielkopolskie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt od zawsze. Wcześniej, kiedy właścicielami byli moi rodzice, 
zawsze korzystali z usług inseminatora tej spółki i jej oferty nasienia. Dzięki 
temu genetyka w naszym stadzie jest na wysokim poziomie. Obecnie gospodaru-
jemy razem z żoną Moniką i nie zamierzamy szukać innej fi rmy, gdyż na Wielkopol-
skim Centrum nigdy się nie zawiedliśmy. Nasienie buhajów wybieram w oparciu 
o dobory buhajów przeprowadzane przez doradcę tej fi rmy. Krowy kojarzone 
z buhajami z WCHiRZ dają potomstwo o bardzo mocnych nogach, prawidłowo 
ustawionym wymieniu, oraz wysoką wydajnością mleczną. Nie jestem w sta-
nie określić jaki buhaj zostawił w moim gospodarstwie najpiękniejsze córki, 
bo składa się na to dużo elementów.
Całe stado jest wyrównane, mocne, dające dużo mleka, o czym świadczy wydajność 
roczna z całej obory. Jestem zadowolony z miłej i fachowej obsługi i każdemu 
mogę polecić tę fi rmę.

Michał Kiedrowicz

Lichnowy, woj. pomorskie
liczba krów: 74,
średnia wydajność: 8 300 kg
stado pod oceną: 
powierzchnia gospodarstwa: 100 ha

Od lutego 2017 roku, kiedy to skorzystałem z możliwości ukończenia kursu insemi-
nacyjnego, współpracuję z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. 
Od tego czasu wykonałem samodzielnie ponad 300 zabiegów w moim stadzie. 
Dzięki mojej pracy wzrosła skuteczność zabiegów inseminacji. Współpraca 
z WCHiRZ okazała się więc strzałem w dziesiątkę. 
Dziś korzystam z fachowego doradztwa w zakresie doboru odpowiednich buhajów 
pod kątem wysokich wydajności i poprawnej budowy wymienia. Jestem pewien, 
że dalsza współpraca z WCHiRZ ułatwi mi systematyczne rozwijanie stada.

Zobacz więcej opinii


