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PRZEWODNIK

Kolejna, grudniowa wycena war-
tości hodowlanej rozpłodników 
za nami. Jak podaje najowsze 
wydanie HiChB 2/2019, najwię-
cej buhajów na liście TOP 100 
umieściło WCHiRZ w Poznaniu 
– 37 buhajów ze średnim indek-
sem PF 142. Z kolei z zestawienia 
10. buhajów mających najwyższy 
indeks PF wynika, że aż 60% naj-
lepszych w Polsce reprodukto-
rów należy do poznańskiej Spółki 
(wykres 1).

Każdy świadomy hodowca 
bydła mlecznego wie, że re-
alizowany w stadzie postęp 
hodowlany, aż w 80% zależy 
od dobrze przeprowadzone-
go doboru buhajów do krów. 
Przyszłość hodowli zaczyna się 
od tego kroku. To w tym momen-
cie hodowca decyduje o tym jak 
produkcyjne, zdrowe i długo-
wieczne będzie kolejne pokole-
nie samic w jego gospodarstwie. 
To przekłada się na rentowność 
stada.

WCHiRZ, aby sprostać wymaga-
niom stawianym przez klientów, 
po każdej publikacji wyników 
oceny wartości hodowlanej, przy-
gotowuje nową atrakcyjną ofertę 
buhajów do kojarzeń.

Buhaje Wielkopolskiego Cen-
trum co sezon, od lat, zajmują 
czołowe pozycje w rankingu, de-
klasując konkurencję w zestawie-
niach. Nic więc dziwnego, że lider 
grudniowej wyceny po raz kolej-
ny należy do WCHiRZ. Hitem oce-
ny a zarazem główną lokomotywą 
pierwszej w roku 2019 oferty po-
znańskiej Spółki są ex aequo dwa 
reproduktory:

 ● Millar gPF 151 (Windmill x 
Yoder),

 ● Neal gPF 151 (DG Charley x 
Gras).
Nasienie tych reproduktorów 

już na dniach będzie dostępne. Co 
więcej, nasienie buhaja Neal bę-
dzie również oferowane w wersji 
seksowanej. Mocne strony super-
gwiazd z ostatniej wyceny zostały 
umieszczone w tabeli.

Porównując katalog WCHiRZ 
z ofertą pozostałych krajowych 
spółek zwraca uwagę fakt, że bli-
sko 60% rozpłodników oferowa-
nych przez Wielkopolskie Cen-
trum, ma indeks powyżej 140 pkt., 
czym wyprzedza konkurencję.

Poznańska Spółka z sezonu na 
sezon zmniejsza liczbę oferowa-

nych buhajów o najniższych pa-
rametrach. Zaledwie 35% osob-
ników z oferty WCHiRZ ma in-
deks w przedziale od 130 do 
139. Zupełnie inaczej wygląda to 
u konkurencji, gdzie ponad po-
łowa występujących w katalo-
gach buhajów osiągnęła indeks 
ze wspomnianego przedziału 
(wykres 2).

Pozostałe rankingi nasze!
Szczegółowo analizując pro-

pozycje hodowlane spółek kra-
jowych, szukając osobników 
wybitnych pod względem cech 
takich jak: wydajność mleka, 
indeks produkcyjny, płodności 
czy długowieczność zauważamy, 
że i w tych kategoriach buhaje 

z Wielkopolskiego Centrum są 
liderami.

Z punktu widzenia najwyższej 
wydajności mleka (kg) w bieżą-
cym sezonie, najlepszym buhajem 
okazał się DANKO WANILA (Cy-
rano x Silver) pochodzący z Ho-
dowli Roślin Danko. Oferowany 
przez nas rozpłodnik, swoim wy-
nikiem: +1788 kg mleka nokautu-
je konkurencję, zajmując 1 miej-
sce w Polsce w tej kategorii.

W zestawieniu buhajów pod 
względem indeksu produkcyj-
nego znajdujemy kolejnego wy-
bitnego lidera rankingu, repro-
duktora MITCH (Kerringan x 
Balisto) – z notą 177,6 kg! War-
to nadmienić, że aż 70% buhajów 
w rankingu Top 10 wg indeksu 
produkcyjnego, należy do naszej 
Spółki.

Od kilku sezonów liderem ran-
kingu wg podindeksu płodności 
z wynikiem 136 punktów jest: 
BAYLABOY (Kingboy x Garrett), 
zaś SANTANA (Silver x Surpri-
se) okazał się najlepszym geno-
mowym buhajem pod względem 

Nadal bezkonkurencyjni!

> dokończenie na str. 2

WYKRES 1. 

UDZIAŁ BUHAJÓW POSZCZEGÓLNYCH KRAJOWYCH SPÓŁEK W RANKINGU TOP 10 gPF 
(SEZON WYCENY 2018.3)

Neal gPF 151 Millar gPF 151

+ mocne strony: 
WH-Dług. 147, podindeks wymienia 134, mocne zawieszenie 
wymienia 136,
sucha masa: białko +0,09%, tłuszcz +0,25%, półbrat buhaja: 
Charl gTPI 2920

+ mocne strony:
Podindeks produkcyjny 140,
znakomita sucha masa:
białko +0,17%, 45,20kg, tłuszcz +0,42%, 74,80kg, 
siła mleczności 120; odległy rodowód

Ojciec buhajów: TAK Ojciec buhajów: TAK

+ nasienie seksowane: TAK + nasienie seksowane: NIE

Źródło: HiChB 2/2019
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wartości hodowlanej dla długo-
wieczności osiągając 152 punkty!

Jurne młode buhaje
W naszej najnowszej ofercie, 

można odnaleźć aż 12 nowości, po-
łowa z nich to buhajki pochodzące 
z krajowej hodowli. Są to między 
innymi: DANKO UGIL gPF144, 
DANKO WANILA gPF142 czy 
DANKO WAN gPF142. Warto do-
dać, że w bieżącym numerze Hi-
ChB 2/2019 zestawiono w ran-
kingu 10 najwyżej ocenionych 
genomowo buhajów urodzonych 
w Polsce, gdzie aż 60% należy do 
WCHiRZ, wśród nich są również te 
wymienione powyżej.

Rewolucja genomowa w ocenie 
wartości hodowlanej przyniosła 
także obniżanie wieku buhajów 
wchodzących do rozrodu. W tym 
sezonie WCHiRZ proponuje wy-
korzystanie aż 6 zupełnie nowych 
osobników, które mają mniej niż 
12 miesięcy. Wszystko po to, by do-
starczać hodowcom jak najmłod-
szą, dostępną genetykę, w celu 
uzyskania jak najszybszego po-
stępu hodowlanego w „nowej ge-
neracji” jałówek”. Warto dodać, że 
wiek oferowanych buhajów jest 
kolejnym atutem oferty Wielko-
polskiego Centrum na tle konku-
rencji. Żadna inna krajowa spółka 
nie posiada w ofercie tak młodych 
reproduktorów.

Przykładem debiutu buhaj-
ka, który dopiero w marcu bę-
dzie obchodzić swoje pierwsze 
urodziny jest: WATSON gPF149 
(Backstage x Rubicon).To osob-
nik o ogromnym potencjale ge-
netycznym, który przekazywać 
będzie córkom wysoką produk-
cję mleka, płodność, długowiecz-
ność, a nade wszystko doskonałą 
budowę wymienia odpowiednią 
do doju robotem. Ten potomek 
Backstage, zajmuje pierwsze miej-

sce w Polsce pod względem kilo-
gramów (aż 54!!!) białka w mle-
ku. Hodowcy powinni pamiętać, 
że odziedziczalność cech związa-
nych ze składem mleka jest wy-
soka, tak więc, dobór buhaja ma 
kluczowy wpływ na poprawę tych 
parametrów.

Moment uzyskania stabilnej 
produkcji nasienia przez młode-
go buhaja jest jego osobniczą ce-
chą. Niektóre potrzebują na to 
trochę więcej czasu. Zwracamy 

uwagę na nieco starszego, godne-
go zainteresowania osobnika, uro-
dzonego w roku 2017: URQUELL 
(Gymnast x Citizen), lider wyce-
ny sierpniowej, to zdecydowanie 
gwiazda oferty, którego hodow-
cy mogą oglądać na żywo na ka-
nale YouTube WCHiRZ. Potomek 
Gymnasta zajmuje wysokie miej-
sca w kilku polskich rankingach 
(źródło: IZ Balice). Jest numerem 
3 na liście buhajów wg indeksu 
gPF (gPF149), numerem 3 wg in-
deksu produkcyjnego (165,5 kg) 
oraz numerem 6 wg podindeksu 
pokroju (134).

Wyniki wartości hodowlanej 
buhajów publikowane trzy razy 
w roku przez IZ Balice, to zwia-
stun tego, czego mogą spodziewać 
się hodowcy w katalogach ofero-
wanych przez firmy insemina-
cyjne. Warto wybierać najlepsze 
oferty, nie ze względu na przywią-
zanie do firmy, ale ze względu na 
jakość oferowanych „produktów”. 
Analizując propozycje katalogowe 
spółek krajowych po grudniowej 
wycenie widzimy, że pod każdym 
chyba względem konkurencja po-
została w tyle za Wielkopolskim 
Centrum.

Świadomi hodowcy, dla których 
liczy się jakość, powinni postawić 
na najnowsza ofertę WCHiRZ.

Chcesz zamówić katalog, za-
dzwoń: 695 951 269.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

> dokończenie ze str. 1

Od oceny grudniowej 2018, pojawiła się nowa formuła dla cech płod-
ności w ocenie wartości hodowlanej bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. 
Wskaźniki niepowtarzalności unasiennień jałówek i krów (NRj i NRk) 
zostały zastąpione współczynnikami zapłodnienia jałówek i krów (CRj 
i CRk).

Nowa formuła podindeksu ma postać:
PI _PŁ = 0,70 x CRj + 0,10 x CRk + 0,10 x PP + 0,10 x OMC

Na podindeks płodności mają wpływ wartości hodowlane dla:
CRj – współczynnik zapłodnienia jałówek,
CRk – współczynnik zapłodnienia krów,
PP – przestój poporodowy, *)
OMC – okres międzyciążowy. **)

*) – przestój poporodowy – odstęp czasu od pierwszego ocielenia do 
pierwszego zabiegu unasienniania,

**) – okres międzyciążowy – odstęp czasu od pierwszego ocielenia 
do ponownego zacielenia.

Wskaźniki CRj i CRk określono przez podzielenie liczby 100 przez 
liczbę inseminacji od pierwszej do skutecznej. Jeżeli seria składa się 
z więcej niż 15 zabiegów lub żaden nie został oznaczony jako skutecz-
ny, to CR =100/16.

CRj i CRk wyższa wartość hodowlana buhaja oznacza, że przeciętnie 
na zapłodnienie jego córek przypada mniej zabiegów inseminacyjnych.

OMC i PP wyższa wartość hodowlana buhaja oznacza krótsze: odstępy 
międzyocieleniowe lub przestoje poporodowe córek.

WARTO WIEDZIEĆ!
W rankingu buhajów według podindeksu płodności, od kilku sezo-

nów, nieustanie liderem zestawienia, z wynikiem PI_Płodności 136 
jest rozpłodnik BAYLABOY (poniżej szczegółowe informacje dotyczące 
podindeksu płodności buhaja).

UWAGA – NOWA FORMUŁA PODINDEKSU PŁODNOŚCI (PI _PŁ)

Współczynnik zapłodnienia jałówek (CRj) 127

Współczynnik zapłodnienia krów (CRk) 124

Przestój poporodowy (PP) 115

Odstęp międzyciążowy (OMC) 125

PROCENT BUHAJÓW W OFERCIE SPÓŁEK A INDEKS gPF BUHAJÓW

WYKRES 2. 

Liczba buhajów
> gPF150

Liczba buhajów
> gPF140

Liczba buhajów
> gPF130

58%

Baylaboy o. Kingboy

43%

27%

66%

Spółka A Spółka B
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Wieloletnie doświadczenie 
i właściwa technika wykony-
wania zabiegu unasienniania, 
to dwa niezbędne elemen-
ty pracy inseminatora mają-
ce zapewnić końcowy sukces, 
czyli uzyskanie ciąży.

Obserwujemy niepokojące zjawi-
sko lekceważenia wpływu profesjo-
nalnego przygotowania osoby wy-
konującej zabieg. Pod rozwagę osób 
uważających, że sami wszystko zro-
bią lepiej, dajemy proste wyliczenia 
– to zwykła statystyka:

Załóżmy, że mamy do czynie-
nia ze stadem liczącym 100 krów, 
w którym potrzeba średnio dwóch 
zabiegów inseminacji na jedną cią-
żę. Daje to konieczność wykona-
nia około 200 inseminacji w roku 
u krów. Dodając do tego 100 za-
biegów u jałówek oraz 50 unasien-
nień na „trudne przypadki” ekstra, 

mamy do wykonania około 350 za-
biegów unasienniania rocznie. Sta-
tystycznie będziemy wykonywali 
około jednego zabiegu insemina-
cyjnego dziennie!

Odpowiedzmy sobie teraz na pyta-
nie: kiedy zdobędziemy wiedzę, do-
świadczenie i technikę inseminatora 
wykonującego około 20 zabiegów 
dziennie? Za 10 a może za 15 lat?

Oczywiście można usłyszeć odpo-
wiedź: „ja nie sam – ja bykiem”. No 
ale jeśli mówimy o hodowli a nie 
chowie zwierząt, to krycie natu-
ralne jest metodą rozrodu cofającą 
stado o wiele pokoleń. Nie ma po-
równania pomiędzy wartością ho-
dowlaną buhajów inseminacyjnych 
i ich aktywnych w oborach konku-
rentów własnego chowu. Pomijam 
już fakt, jak bardzo niebezpieczna 
jest dla wszystkich obecność samca 
w oborze i jakie zagrożenia mogą 
z tego wyniknąć. Warto w tym 

momencie odpowiedzieć sobie na 
podstawowe pytanie: czy ochrona 
zdrowia własnego i członków ro-
dziny jest dla nas bez znaczenia?

Jest we współpracy inseminator 
– hodowca bardzo istotny a trud-
ny do zdefiniowania element, jakim 
są wzajemne relacje. Inseminator 
jest często człowiekiem, który był 
pierwszym naszym doradcą, infor-
mował o nowościach w krajowej 
i światowej genetyce, a jego rzetel-
na i sumienna praca miała bezpo-
średni wpływ na rozwój potencjału 
naszego stada.

Doceńmy człowieka, który na 
wezwanie – w dzień powszedni, 
niedziele lub święta zostawia wła-
sną rodzinę jadąc wykonać zabieg 
inseminacyjny. Zaufajmy fachow-
com, którzy swoim zaangażowa-
niem, wiedzą oraz ciężką pracą, 
wspierają nas w lepszych i w gor-
szych czasach służąc radą i wno-

sząc postęp w rozwój stada. Gdy 
sami często nie mamy czasu, by 
dobrze wykrywać ruje czy zapo-
znać się z nowościami kolejnego 
katalogu buhajów.

Apeluję do Was Szanowni hodow-
cy: nie idźcie na skróty, nie podą-
żajcie drogą pozornej oszczędno-
ści i zaufajcie grupie doświadczo-
nych inseminatorów pracujących 
dla Wielkopolskiego Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt, których 
praca i zaangażowanie ma udział 
w Waszych sukcesach.

Na koniec pragnę przypomnieć, 
że udział wydatków ponoszonych 
na inseminacje jest stosunkowo 
niewielki i stanowi tylko około 
2% kosztów związanych z wypro-
dukowaniem 1 litra mleka. Trud-
no tu zrealizować jakieś istotne dla 
budżetu oszczędności.

Grzegorz Pietrzak 
Filia Gostyń, WCHiRZ

Wiedza, rzetelność i doświadczenie... 
to nasze atuty

Gospodarstwo państwa Edyty 
i Karola Nowaków położone jest 
we wsi Zalesie Wielkie w powiecie 
krotoszyńskim, w Wielkopolsce.

Od roku 1998, kiedy to gospo-
darstwo przejął obecny właści-
ciel podstawę stanowi produkcja 
mleka. W nowej, wybudowanej 
w roku 2015 oborze, utrzymywa-
nych jest średnio 65 krów, których 
średnia wydajność w roku 2018 
wyniosła około 12 000 kg mleka.

Potencjał hodowlany, przez wie-
le lat, konsekwentnie budowany 
był w oparciu o szeroką ofertę 
Wielkopolskiego Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt. Dzi-
siaj w oborze dominują córki 
buhajów: UNDEUTROI, VALJEAN, 
BANG, IRYS, CAPORAL oraz IMPE-
RATOR osiągające w 305-dniowej 
laktacji wydajności znacznie prze-
kraczające 14 000 kg mleka. War-
to odnotować fakt, że średnia ży-
ciowa produkcja krów brakowa-
nych w oborze wynosi 46 000 kg 
mleka, a eliminacja sztuk ze stada 
ma miejsce po ukończeniu czwar-
tej laktacji.

W tak dobrym stadzie, rekord 
produkcji mleka należy do uro-
dzonej 16.08.2012 roku kro-
wy Czarna PL 005261140205 
– córki buhaja HRABIA, któ-
ra swoją trzecią laktację za-
mknęła wynikiem 17 725 kg 
mleka (pierwsza = 12 810 kg, 
jak i druga = 15 382 kg, wcale 
nie były gorsze!). Jednak wy-
soka produkcja to nie wszystko. 

Czarna w trakcie trzeciej laktacji 
wyprodukowała rekordową ilość 
suchej masy. Osiągnięty rezultat: 
tłuszcz: 726 kg, 4,09%, oraz biał-
ko: 589 kg, 3,33%, pozwala jej za-
jąć bardzo wysoką lokatę w krajo-
wym rankingu krów.

Uzyskiwane wyniki są powodem 
do dumy dla całej rodziny, a dru-
gie miejsce wśród obór w powie-
cie jest dla wielu okolicznych rol-

ników wzorem godnym naślado-
wania.

Rodzinie państwa Nowaków ży-
czymy pomyślności w życiu osobi-
stym i dalszych sukcesów hodow-
lanych oraz krów, których produk-
cja przekroczy magiczną barierę 
20 000 kg mleka.

Tomasz Woźniak
Grzegorz Pietrzak

Filia Gostyń, WCHiRZ

Średnia życiowa produkcja 
– ponad 45 000 litrów mleka

wielkopolskie

Doradca WCHiRZ Tomasz Woźniak oraz hodowca Karol Nowak
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Zapytaliśmy naszych hodow-
ców z kliku województw (wiel-
kopolskie, mazowieckie, pod-
laskie, lubelskie, lubuskie 
i pomorskie) o kwestie dotyczą-
ce: struktury kosztów w gospo-
darstwie oraz szczegółów kosz-
tów związanych z inseminacją. 
Część odpowiedzi zaskakuje, 
część jest dobrą wróżbą...

W opinii blisko 70% naszych 
respondentów, główny koszt 
w gospodarstwie stanowi ży-
wienie zwierząt (zakup lub pro-
dukcja pasz), na drugim miejscu są 
koszty związane z opłatami za ener-
gie, paliwo i zobowiązania kredy-
towe. Trzecie miejsce w strukturze 
kosztów zajmują wydatki związane 
z inseminacją i weterynarią.

Prawie jedna czwarta ankie-
towanych hodowców bydła nie 
wie jednak, jaką częścią ogól-
nych kosztów są wydatki na za-
kup nasienia. Połowa zaś respon-
dentów wskazuje zakres od 5 do 
20%. Tylko w co trzeciej ankiecie 
znaleźliśmy prawidłową odpo-
wiedź: „koszty związane z insemi-
nacją stanowią zaledwie 2% całości 
kosztów”.

Z ekonomicznego punktu widze-
nia, ilość oraz skład sprzedawanego 
mleka decydują o wysokości przy-
chodów gospodarstwa. Możemy je 
poprawić poprzez wykorzystanie 
w kojarzeniach odpowiednio do-
branych buhajów (o wysokim po-
tencjale genetycznym). Jak się oka-
zuje dla naszych ankietowanych, ta 
sprawa nie jest taka oczywista. 

Co drugi zapytany przez nas 
hodowca wybierając buhaja do 
inseminacji kieruje się jedynie 
ceną jego nasienia lub pozosta-
wia tę decyzję doradcy. Na szczę-
ście, druga połowa ankietowanych 
wskazuje jako główne kryterium 
wyboru rozpłodnika jego indeks 
selekcyjny PF. Warto dodać, że Ci 
respondenci pochodzą głównie 
z województw: wielkopolskiego 
i lubelskiego a średnia wydajność 
od krowy w ich gospodarstwach 
wyniosła ok. 9100 l mleka. Taki 
sposób myślenia o hodowli jest na 
pewno dobra wróżbą na przyszłość.

Często hodowcy zapominają 
o niezwykle ważnej zależności: im 
wyższy indeks selekcyjny buhaja, 
tym wyższa jego wartość dla cech 
potomstwa takich jak: wydajność 
mleka, białka czy tłuszczu. To prze-
kłada się na szybsze doskonalenie 
stada oraz większy zysk dla ho-

pozostałe kosztykoszty inseminacyjnekoszty bezpośrednie

Uszereguj koszty w Twoim gospodarstwie według ich wielkości.

żywienie

dowcy! Oczywistą sprawą jest, że 
za nasienie takiego buhaja nale-
ży zapłacić kilka złotych więcej… 
Co wynika z naszej ankiety jeśli 
chodzi o skłonność hodowców do 
inwestowania w genetykę? Ponad 
50% respondentów na jedną 
porcję nasienia wydaje średnio 
od 40 do 60 złotych. Jednak co 
piąty hodowca mniej niż 35 zł. 
Tylko co czwarty hodowca prze-
znacza ponad 70 złotych na tę naj-
tańszą i najbardziej efektywną in-

My pytamy... HODOWCY ODPOWIADAJĄ

westycję jaką jest zakup nasienia 
dobrego buhaja. Biorąc pod uwagę 
fakt, że jedna porcja nasienia topo-
wych buhajów kosztuje na rynku 
powyżej 100 zł, można przyjąć, 
że hodowcy korzystają głównie 
z nasienia buhajów ze „średniej” 
i „dolnej” półki.

Biorąc pod uwagę mnogość ko-
rzyści jakie niesie ze sobą korzy-
stanie w rozrodzie z nasienia sek-
sowanego, zapytaliśmy hodowców 
czy używają je w swoim stadzie. 

Odpowiedź nas pozytywnie za-
skoczyła. Blisko połowa hodowców 
stosuje w inseminacji nasienie sor-
towane. Jest to dobra prognoza na 
przyszłość, tym bardziej, że Polska 
utrzymująca trzecią co do wielkości 
populację krów mlecznych w Eu-
ropie powinna produkować dużo 
jałowic hodowlanych na eksport. 
Dziś niestety jesteśmy wyłącznie 
importerem materiału żeńskiego.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Czy wiesz, jaki procent kosztów związanych z produkcją mleka zajmują 
wydatki na zakup nasienia oraz inseminacje?

mniej niż 2% 5–10% 20% nie wiem

Czy używasz nasienia seksowanego do inseminacji w swoim stadzie?

tak nie

Ile średnio wydajesz na zakup 1 porcji nasienia buhaja?

mniej niż 18 zł 18–35 zł 40–60 zł więcej niż 70 zł

Jakie jest twoje główne kryterium wyboru nasienia buhaja?

cena doradcawartość hodowlana (PF) inne: np. weterynarz
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Działająca już dziewiąty rok 
przy spółce Wielkopolskie Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
Rada Hodowlana, jest ciałem 
doradczym. W jej skład wcho-
dzą zaproszeni przez prezesa 
Andrzeja Baehra do współpracy 
doświadczeni rolnicy, hodow-
cy bydła z terenu Wielkopolski 
i Ziemi Lubuskiej, reprezentu-
jący zarówno duże, państwo-
we gospodarstwa hodowlane, 
KOWR jak i prywatne, rodzinne 
hodowle.

Posiedzenia Rady są okazją do 
wyrażenia opinii o różnych, bliżej 
lub dalej powiązanych z hodowlą 
zwierząt zjawiskach. Rada towa-
rzyszyła Spółce w okresie rewo-
lucji genomowej, którą światowa 
i polska hodowla bydła przeży-
ła w ostatnich latach. Poza ak-
tualnymi tematami, dyskutuje 
się zawsze o stosowanych przez 
Spółkę minimalnych kryteriach 
dla jałówek i krów, kandydatek 
na matki buhajów, listę propo-
nowanych na najbliższy sezon 
ojców buhajów i zawartość ofer-
ty Spółki. O ile wartości progowe 
dla matek buhajów, podwyższa-
ne przez Radę regularnie wraz ze 
wzrostem średnich wartości ho-
dowlanych samic, nie wzbudzają 
większych emocji, o tyle wybór 
ojców buhajów i lista reproduk-
torów oferowanych, ich wartości 
hodowlane dla poszczególnych 
cech, są przedmiotem gorących 
dyskusji. Ostateczne decyzje i wy-
nikające z nich rekomendacje dla 
Spółki przyjmowane są w głoso-
waniu.

Bardzo wiele uwagi Rada po-
święca ocenie działań Spółki 
zmierzających do pozyskiwania 
urodzonych w Polsce buhajów 
o najwyższych możliwych pa-
rametrach hodowlanych. Licz-
ba młodych buhajów z polskiej 
hodowli, poddawanych przez 
WCHiRZ ocenie genomowej, 
z roku na rok rośnie. Zwiększa 
się także liczba jałówek, których 
wartości hodowlane zostały osza-
cowane na podstawie badań DNA. 
Ma to na celu precyzyjną selek-
cję samic i podniesienie wartości 
hodowlanej części matecznej ro-
dowodów polskich buhajów. Me-
toda współpracy z najlepszymi 
hodowcami przynosi oczekiwa-
ne efekty, choć wymaga systema-
tyczności i cierpliwości. Rośnie 
jednocześnie rola zwierząt po-
chodzących z wykonanych w kra-
ju embriotransferów, w realizacji 

zamierzeń hodowlanych Spółki. 
Rada rozumiejąc znaczenie, dla 
polskiej hodowli, rozpłodników, 
których numer zaczyna się od li-
ter „PL”, nie może jednak zrezy-
gnować z oferowania hodowcom 
bydła mlecznego w Polsce najlep-
szych, dostępnych buhajów uro-
dzonych za granicą.

Suma indywidualnych doświad-
czeń członków Rady, ich zawodo-
we osiągnięcia i zamiłowanie do 
hodowli zwierząt są wartościa-
mi, których nie można przece-
nić. Na posiedzeniach dyskutują 
i radzą ludzie, dla których bydło 

mleczne jest nie tylko źródłem 
utrzymania, ale także pasją. Tacy 
hodowcy najlepiej wiedzą, jakie 
ponoszą ryzyko w związku z wy-
borem zwierząt do kojarzeń. Wie-
dzą, jakie znaczenie dla później-
szych rezultatów ich pracy ma 
trafność dokonywanych selekcji. 
Umiejętność dokonywania pro-
fesjonalnej, bez uprzedzeń, oce-
ny rodziców następnego poko-
lenia stwarza szansę na sukces. 
Członkowie Rady Hodowlanej 
mają pełną świadomość oczeki-
wań hodowców, bo sami są ho-
dowcami. Mają też wiedzę na te-

mat przyzwyczajeń polskich ho-
dowców, ich świadomości. Poza 
maksymalizacją przekazywanego 
przez reproduktory WCHiRZ po-
stępu hodowlanego, koncentrują 
się także na działaniach Centrum 
związanych z doradztwem, mar-
ketingiem i szkoleniem szerokich 
rzesz hodowców – obecnych lub 
przyszłych klientów Spółki. Pod-
kreślają znaczenie wiedzy w pra-
cy hodowlanej, w uzyskiwaniu 
sukcesów produkcyjnych. Rada 
proponuje też różne formy in-
formowania o ofercie firmy kie-
rowanej do hodowców, producen-
tów mleka i mięsa. W ten sposób 
członkowie Rady sami dla siebie, 
jak i dla wszystkich swoich bliż-
szych i dalszych sąsiadów i przy-
jaciół tworzą możliwości osiąga-
nia najlepszych rezultatów pracy. 
Efekty rozciągają się na wszyst-
kich korzystających ze współpra-
cy z Wielkopolskim Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt w Po-
znaniu z siedzibą w Tulcach.

Od pierwszego posiedzenia, 
które odbyło się we wrześniu 
2010 roku, mam przyjemność 
kierować pracami Rady. Czuję cią-
żącą na mnie odpowiedzialność, 
ale jednocześnie patrząc na efek-
ty pracy WCHiRZ, mam satysfak-
cję z dobrze wykonanego zadania.

Dr Ireneusz Dymarski
Przewodniczący Rady Hodowlanej

przy WCHiRZ w Poznaniu

Sami dla siebie

Ireneusz Dymarski na konferencji w Pawłowicach
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Wiele czynników ma wpływ na 
opłacalność produkcji mleka. 
Najistotniejszym z nich jest cena 
oferowana przez podmiot sku-
pujący (mleczarnię) za litr białe-
go surowca. Kwota ta, niestety, 
nie jest determinowana przez 
dobrą lub złą wolę samego rol-
nika, lecz wynika z aktualnych 
uwarunkowań rynkowych.

Dla hodowcy podstawową prze-
słanką do prowadzenia produkcji 
mleka jest uzyskanie adekwatne-
go do oczekiwań dochodu. W tym 
względzie zasadnicze znaczenie 
mają dwa parametry: zysk jednost-
kowy, czyli przewaga przychodu 
nad kosztami produkcji jednego 
litra oraz skala produkcji. Wzrost 
wydajności mlecznej krów jest 
bezpośrednią drogą do wzrostu 
znaczenia produkcji mleka w go-
spodarstwie, stymuluje także spa-
dek kosztów wytworzenia 1 litra 
surowca.

Działać świadomie
Podniesienie efektywności pro-

dukcyjnej i konkurencyjności na 
rynku wymaga od gospodarza sze-
regu działań w zakresie usprawnie-
nia zarządzania własnym przedsię-
biorstwem. Ustalenie właściwego, 
uzasadnionego ekonomicznie toku 
postępowania jest wyzwaniem, 

które musi podjąć każdy szanujący 
siebie i swoją pracę hodowca. Bar-
dzo ważna dla zarządzania inwen-
tarzem staje się informacja o tym, 
przy jakim wykorzystaniu zdolno-
ści produkcyjnych zostaną pokryte 
koszty funkcjonowania całego go-
spodarstwa oraz kiedy prowadzona 
produkcja zacznie przynosić zysk. 
Należy mieć na uwadze, że na ren-
towność ma wpływ nie tylko wy-
soka wydajność mleka, ale także 
koszty remontu stada uwarunko-
wane okresem użytkowania zwie-
rząt oraz ich płodnością.

Wzajemne korelacje
Obserwowany na przestrzeni 

ostatnich lat wzrost produkcji mleka 
w Polsce powiązany jest ze zwięk-
szeniem produkcyjności mlecznic. 
Na poziom wydajności wpływ mają 
czynniki genetyczne (odziedziczal-
ność), środowiskowe (np. żywienie, 
warunki utrzymania, warunki kli-
matyczne) oraz sposób użytkowa-
nia krów (np. wiek, wzrost, faza lak-
tacji, płodność, zdrowie). Czynniki 
te są ze sobą powiązane i wzajem-
nie na siebie oddziałują, przy czym 
ok. 30–40% wpływu przypisuje się 
czynnikom genetycznym, a 70–60% 
pozostałym. Najważniejszym czyn-
nikiem, tylko częściowo związanym 
z genetyką zwierząt jest sposób ich 

żywienia. Wydatki na paszę i jej 
zadawanie stanowią w strukturze 
kosztów produkcji mleka od 40 do 
48%. Mogą jednak przyczyniać się 
do bardzo szybkich zmian w po-
ziomie produkcji mleka. Na ilość 
i jakość mleka wpływ mają: rodzaj, 
jakość i ilość pasz, stosunek paszy 
treściwej do objętościowej, zbilan-
sowanie dawki pokarmowej, a na-
wet technika żywienia. Pozostałe 
wydatki, które wg różnych źródeł 
stanowią 58–50% kosztów produk-
cji mleka przypisuje się czynnikom: 
zootechniczno-weterynaryjnym, ta-

kim jak remont stada, koszty ener-
gii, paliwa, wody, środków dezyn-
fekujących, amortyzacji budynków, 
napraw i pracy. Najmniejszą pozycją 
w strukturze kosztów są wydatki na 
inseminację, które są na poziomie 
1–2% całości.

Trafiona inwestycja 
z opóźnionym zapłonem

Każdy szanujący się hodowca – 
ekonomista, wiedząc, iż koszty roz-
rodu czyli zakup nasienia dobrych 
buhajów i szeroko rozumiana in-
seminacja stanowią maksymalnie 
2% ogółu poniesionych kosztów 
produkcji mleka w gospodarstwie, 
oszczędności będzie szukał w in-
nych pozycjach wydatków. Środ-

ki „zaoszczędzone” w momencie 
zakupu nasienia gorszego buhaja 
(o niskiej wartości hodowlanej, tań-
szego o parę złotych) mogą okazać 
się wyjątkowo drogie, nieopłacal-
ne w perspektywie następnych lat. 
Należy mieć na uwadze, iż decyzje 
hodowlane, które podejmujemy 
teraz, będą miały swoje odzwier-
ciedlenie za 4 lata (1 rok ciąża + 2 
lata – pierwsze wycielenie + 1 rok 
– pierwsza laktacja). Nie zapomi-
namy jednocześnie, że w doborach 
optymalizujemy wartość przyszłe-
go pokolenia proponując repro-

duktory najlepiej realizujące cele 
hodowlane a nie cenę nasienia.

Oczywiście wybór rozpłodników 
to nie wszystko. Ujawnienie całego 
potencjału genetycznego potom-
stwa możliwe jest tylko i wyłącz-
nie przy zapewnieniu zwierzętom 
optymalnych warunków środowi-
ska w tym szczególnie prawidłowe-
go żywienia.

Okres niższych od oczekiwanych 
przez hodowcę cen skupu mleka 
powoduje w niektórych gospodar-
stwach wstrzymanie większości 
planowanych inwestycji. Ten czas 
powinien jednak zostać wykorzy-
stany do poprawy wartości hodow-
lanej stada – eliminujemy sztuki 
najgorsze, szczególną uwagę przy-
wiązujemy do uzyskania i odchowu 
następnego pokolenia. 

Wiadomo, że ten hodowca, któ-
ry od samego początku dużą uwa-
gę zwracał na opłacalność prowa-
dzonej działalności i zmniejszenie 
zbędnych wydatków, będzie mógł 
spać spokojnie.

Wydajność?  Nie za wszelką 
cenę…

Decyzje hodowlane wpływają 
bezpośrednio na ekonomię pro-
dukcji mleka. Sprawą oczywistą 
jest, że wydajność mleczna jest 
jednym z najważniejszych, najczę-
ściej używanych kryteriów selek-
cyjnych w gospodarstwach. Jednak, 
aby w pełni osiągnąć efekty z do-
skonalenia stada, nie można zapo-
minać o cechach funkcjonalnych, 
które również mają swoje znacze-
nie ekonomiczne. Nieustanne dąże-
nie w hodowli do wzrostu wydaj-
ności krów musi być skorelowane 
z poprawą wartości genetycznej. 
Próba forsowania mlecznic o ni-
skim potencjale, do pewnego po-
ziomu wydajności, wiąże się z co-
raz większymi, nieuzasadnionymi 
ekonomicznie kosztami. W kraju 
istnieje wiele gospodarstw o śred-

Hodowca bydła czy doktor ekonomii?

Źródło: DANE CDRżywienie inseminacja pozostałe

STRUKTURA KOSZTÓW PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWIE

58-50% 40-48%

1-2%

Pozostałe koszty:
n

n

n

n

n

n

n

n

zootechniczno-weterynaryjne
remont stada
środki dezynfekcyjne
paliwo
woda, energia
amortyzacja budynków
naprawy, eksploatacja
praca
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niej wydajność w okolicach 10 tys. 
litrów, uzyskiwanej za sprawą wy-
jątkowej uwagi, wiedzy i dbałości 
hodowcy, który w dobrych warun-
kach utrzymuje starannie wyse-
lekcjonowane zwierzęta. Nie jest 
prawdą, że roczna wydajność na-
wet 15 tys. litrów jest szkodliwa dla 
właściwie przygotowanych samic. 
Liczne badania dowodzą jednak, że 
jeśli możliwości krów w zakresie 
mleczności wykorzystywane są do 
ich biologicznej granicy, pojawi się 
wiele zjawisk negatywnych, takich 
jak między innymi: pogorszenie 
jakości mleka, występowanie cho-
rób metabolicznych i bezpłodność. 
W konsekwencji większe będzie 
brakowanie krów i skróci się ich 
długość życia. Przyczyni się to do 
zwiększenia wydatków związanych 
z leczeniem zwierząt, zachwianiem 
rozrodu i wzrostem kosztów re-
montu stada.

Analiza zysków i strat
Warunkiem efektywnej produk-

cji mleka przy wysokiej wydajno-
ści jest stosowanie odpowiednich 
technologii, szczególnie w zakre-
sie żywienia, rozrodu i utrzyma-
nia krów. Przyjmuje się, że wyższa 
wydajność mleczna krów powin-
na sprzyjać wyższej opłacalności. 
Skala produkcji jest nieodłącznym 
elementem ekonomiki produkcji 
mleka, a jej wzrost, poprzez zwięk-
szenie liczebności stada lub wzrost 
wydajności mlecznej z jednej stro-
ny wpływa na wielkość uzyskiwa-
nych przychodów, z drugiej zaś, na 
ponoszone koszty. Wyniki finan-
sowe gospodarstw produkujących 
mleko można podzielić na te zależ-
ne od hodowcy, np. zarządzanie sta-
dem czy zasobami gospodarstwa 
oraz te, na które rolnik nie ma bez-
pośredniego wpływu np. ceny pro-
duktów rolnych, warunki pogodo-
we, czy też obowiązujące unormo-
wania prawne. Ogół ww. czynników 
wpływa na decyzje podejmowane 
w gospodarstwach i tylko dzięki 
odpowiedniej ich analizie, hodow-
ca jest w stanie osiągnąć zysk oraz 
utrzymać stabilny rozwój gospo-
darstwa. Nawiązując do pytania 
postawionego w tytule artykułu, 
każdy gospodarz, który zarządza 
stadem bydła mlecznego powinien 
być przede wszystkim świadomym 
hodowcą, ale także dobrym ekono-
mistą. Być może nie musi od razu 
posiadać tytułu doktora nauk w tej 
dziedzinie, niemniej jednak w dzi-
siejszych czasach niemożliwe jest 
prowadzenie rentowniej hodowli 
bydła bez solidnych podstaw z dzie-
dziny ekonomii.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Wraz z początkiem roku kalen-
darzowego rozpoczęliśmy sezon 
zimowych szkoleń dla hodowców 
bydła mlecznego na terenie całej 
Polski. Temat przewodni bieżą-
cej edycji naszych szkoleń brzmi: 
„Dlaczego świadomie godzę się 
na straty we własnym gospodar-
stwie?”, w ramach którego poru-
szane zostają kwestie szeroko 
rozumianej ekonomii produk-
cji mleka. Tradycyjnie, głównym 
założeniem naszych szkoleń jest 
edukacja i uświadamianie hodow-
ców w zakresie prawidłowego 
chowu i hodowli krów mlecznych.

Wzorem lat ubiegłych, do wy-
głoszenia prelekcji zaprosiliśmy 
wiele autorytetów ze świata ho-
dowli: profesorów, doktorów i le-
karzy weterynarii, jak również 
hodowców-praktyków. W naj-
nowszej edycji szkoleń, w znacz-
nej części postawiliśmy na zupeł-
nie nowe „twarze”. Kto to taki? 
O tym dowiecie się Państwo przy-
chodząc na nasze szkolenia… lub 
w kolejnym numerze Przewodni-
ka Hodowcy. Zachęcam jednak do 
skorzystania z tego pierwszego 
wariantu, bo naprawdę WARTO!!!

Przy organizacji każdego spotka-
nia, oprócz autorytetów hodow-
lanych, do współpracy zaprasza-
my różnie firmy z branży rolniczej 
(maszyny rolnicze, firmy paszowe, 
nasiennicze), które również mają 
możliwość zaprezentowania swojej 
oferty przed szeroką publicznością, 
zebraną na naszych szkoleniach.

Tych z Państwa, którzy są zain-
teresowani udziałem w szkoleniu 
na swoim terenie, zapraszamy do 
kontaktu z naszymi pracownikami, 
którzy poinformują o terminie spo-
tkania w najbliższej okolicy.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Nakło nad Notecią, woj.kujawsko-pomorskie

Przasnysz, woj.mazowieckie

Stężyca, woj.pomorskie

„Dlaczego świadomie godzę się na straty  
we własnym gospodarstwie” 

– cykl szkoleń WCHiRZ

Szczuczyn, woj.podlaskie
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Zabudowania Gospodarstwa Rol-
nego Tadeusza Majchrzaka widocz-
ne są tuż po minięciu tablicy z na-
pisem „Moraczewo”. To nazwa wiel-
kopolskiej wsi w gminie Rydzyna. 
Pan Tadeusz, w roku 1988 przejął 
po swoich rodzicach 23-hektarowe 
gospodarstwo, w którym utrzymy-
wano 6 krów i 5 macior. Od 1994 
roku w zarządzaniu i prowadzeniu 
rodzinnej fermy pomaga panu Ta-
deuszowi jego żona Agnieszka. Od 
chwili objęcia gospodarstwa ma-
jący głowę pełną pomysłów, mło-
dy i ambitny hodowca rozpoczął 
mozolny proces modernizacji bu-
dynków Od tego momentu hodow-
la bydła mlecznego rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej stała się motorem 
napędowym rozwoju gospodar-
stwa i narzędziem powiększania 
produkcji mleka.

W nowoczesnej, zasiedlonej 
w 2002 roku oborze, utrzymywa-
nych jest około 60 krów, których 
średnia wydajność w roku 2018 
wyniosła około 10 000 kg mleka. 

Całość produkcji sprzedawana jest 
do Strzeleckiej Grupy Producentów 
Mleka w Strzelcach Krajeńskich.

Zdecydowana większość po-
wierzchni 53-hektarowego gospo-
darstwo stanowi bazę paszową dla 
bydła: 20 ha kukurydzy (wysiewanej 
głównie na kiszonkę), 5 ha lucerny 
i 23 hektary łąk. Tylko 5 hektarów 
przeznaczone jest pod zboża ozime.

Podstawę parku maszynowego 
stanowią 2 nowoczesne ciągniki, 
ładowarka oraz zakupiony w po-
przednim roku wóz paszowy, dla 
których garażem jest wybudowana 
w 2017 roku przestronna wiata.

Powód do dumy hodowcy sta-
nowią dzisiaj córki buhajów: VAL-
JEAN, CARRASSO, CAPORAL, czy 
BAYLABOY, które swoją produkcją 

często zaskakują właściciela. Pan 
Tadeusz twierdzi, że w osiągnięciu 
takich wyników pomaga mu stała 
współpraca z przedstawicielem go-
styńskiej filii Wielkopolskiego Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, 
które swoją wiedzą i fachowym do-
radztwem wspomaga właściciela 
w wyborze genetyki oraz w pracy 
hodowlanej.

Państwo Majchrzakowie prowa-
dzą gospodarstwo wraz z córką 
i dwoma synami. Odpowiedzial-
ność za dalszy rozwój gospodar-
stwa spocznie na barkach starsze-
go z synów, 22-letniego Jakuba, 
który przejmie rodzinną schedę 
zostając następcą.

Gospodarz ma nadzieję, że syn 
odziedziczył po nim pasję do ho-
dowli bydła mlecznego i gdy przyj-
dzie odpowiedni moment, poświę-
ci się trudnej pracy hodowlanej, 
kontynuując prowadzony z sukce-
sami rodzinny biznes czego i my 
życzymy!

Jerzy Machowiak
Grzegorz Pietrzak

Filia Gostyń, WCHiRZ

Zaufanie i współpraca kluczem sukcesu

Dzisiaj gościmy u Sylwii i Radosła-
wa Grąbkowskich, którzy wraz ro-
dzicami pana Radka, Krzysztofem 
i Dorotą prowadzą 70-hektarowe 
gospodarstwo w woj. łódzkim.

Wszyscy, którzy przekroczą próg 
domu państw Grąbkowski zauważa-
ją, że w czteropokoleniowej rodzinie 
panują bardzo pozytywne relacje, jej 
członkowie wzajemnie się wspierają 
zgodnie z dewizą: „zgoda buduje”.

Świadomość, że praca na gospo-
darstwie rolnym nie należy do ła-
twych nie zraża ich. Do 2017 roku 
prowadzili dwa kierunki produkcji 
zwierzęcej: bydło i trzoda. W 2018 
roku podjęta została decyzja o po-
stawieniu na hodowlę bydła. Po-
mieszczenia zwolnione przez trzodę 
są przerabiane. Z odchowalni pro-
siąt powstał cielętnik a na potrze-
by odchowu młodzieży zaadapto-
wano byłą chlewnię. Przy wszyst-
kich przerabianych budynkach wy-
konano wybiegi dla zapewnienia 
młodym zwierzętom lepszych wa-
runków odchowu. Emilka lat 6 i 10. 
letni Bartek, dzieci państwa Grąb-
kowskich, zawsze chętnie pomaga-

ją rodzicom w obowiązkach zwią-
zanych z karmieniem i pielęgnacją 
najmłodszych zwierząt. 

W oborze wybudowanej w 2013 
roku przebywa 60 krów o średniej 
rocznej wydajności 8700 litrów. 
Obecnie TMR w wozie paszowym 
przygotowywany jest na 22 l mleka, 
a pełnoporcjowa pasza uzupełnia-
jąca dozowana jest indywidualnie 
sztukom o najwyższej produkcji.

W swoim stadzie, państwo Grąb-
kowscy mieli krowę, która była 
z nim przez 15 lat i pozostawiła 10 
jałówek. Warto dodać, że aż 12 000 
litrów w drugiej laktacji dała krowa 

o imieniu Wyspa, którą zakupili jako 
jałówkę z Przedsiębiorstwa Rolnego 
Taczanów z Wielkopolski.

Świadomość, że na terenie dzia-
łania Wielkopolskiego Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierzą w Po-
znaniu, można kupić jałówki z tak 
dużym potencjałem genetycznym, 
zwierzęta, których szukają, spowo-
dowała, że nawiązali współpracę 
z WCHiRZ. Pani Sylwia ukończyła 
kurs unasienniania zorganizowa-
ny przez tę Spółkę w miejscowości 
Poddębice i sama wykonuje zabiegi 
inseminacji używając wyłącznie na-
sienia poznańskiej firmy. Aktualnie, 
ma już pierwsze cielęta urodzone po 
własnoręcznie wykonanych unasie-
nieniach. Wszystkie porody były sa-
modzielnie, kontrolowane tylko za 
pomocą monitoringu. Potomstwo 
urodzone po poznańskich buhajach 
wyróżnia się na tle innych. Cielęta są 
bardzo wysokie, na długich zgrab-
nych nogach, z długimi korpusami, 
bardo żywotne, żarłoczne.

Młodzi gospodarze bardzo cenią 
sobie pomoc przedstawicieli firm 
związanych z branżą hodowlaną, 
gdyż jak twierdzą, „przez całe życie 
człowiek się uczy”. 

Dobór nasienia buhajów do in-
seminacji nigdy nie jest losowy lub 
oparty na ocenie jedynie fenotypu 
buhaja. Do kojarzeń wybierany jest 
reproduktor, który ma poprawiać 
konkretne cechy w następnym po-
koleniu np. nogi, wymię itd. Równie 
starannie analizowany jest jego ro-
dowód, aby uniknąć kojarzeń w po-
krewieństwie.

W ostatnim czasie Sylwia i Radek 
Grąbkowscy coraz częściej skła-
niają się do zapisania stada pod 
ocenę wartości użytkowej, gdyż 
to pomoże im szybciej podejmo-
wać decyzje i kontrolować w sta-
dzie produkcję, żywienie i rozród.

W planach na 2019 r. mają 
również budowę 4 silosów, któ-
re przyczynią się do wzrostu pro-
dukcji mleka. Trzymamy mocno 
kciuki, aby spełniły się wszystkie 
plany i marzenia państwa Grąb-
kowskich a pomagając w dobo-
rach buhajów, Wielkopolskie Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
przyczyni się do uzyskania wyma-
rzonego celu, jakim jest wzrost 
wydajności mleka.

Ilona Rozmarynowska
Filia Kościelec, WCHiRZ

wielkopolskie

Kolejny hodowcy postawili  
na genetykę z Wielkopolski

łódzkie
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Podlaska hodowla
W oborach podlaskich hodowców 

dał się zauważyć wzrost produkcji 
mleka przy jednoczesnym dążeniu 
do poprawy pokroju krów. Aby uzy-
skać szybki wzrost produkcji mleka, 
wielu hodowców zdecydowało się 
na bardzo drogi i dość ryzykowny 
zakup jałówek cielnych z Niemiec, 
Holandii lub Francji. Ryzyko pole-
ga na tym, że jałowice pochodzą-
ce z zakupu są zwierzętami bardzo 
wymagającymi i powinny trafić do 
gospodarstw, które mają przynaj-
mniej zbliżony dobrostan, czyli wa-
runki utrzymania i żywienia, do tych, 
z których pochodzą.

Duża grupa hodowców, biorąc pod 
uwagę te okoliczności, nie zdecydo-
wała się na zakup materiału żeń-
skiego. Intensywnie i konsekwent-
nie zaczęli we własnych oborach 
prowadzić prace hodowlane, inse-
minując krowy i jałówki nasieniem 
buhajów o wybitnych cechach pro-
dukcyjnych, pokrojowych i funkcjo-
nalnych. Dziś na całym świecie ceni 
się długowieczność krów w stadzie, 
czyli ich długość użytkowania, dlate-
go hodowcy oczekują oferty rozpłod-
ników o najwyższych wartościach 
hodowlanych.

Powiększanie stada
Do grona hodowców, którzy za-

częli rozwijać intensywnie hodow-
lę, należą Danuta i Jan Stachyrowie 
z miejscowości Dreństwo, w powie-
cie augustowskim.

Hodowlę bydła mlecznego pro-
wadzą od roku 1995. Na początku 
ich ,,stado” liczyło 5 krów o średniej 
wydajności 3300 litrów. Rok później 
pan Jan poddał oborę ocenie użytko-
wości mlecznej.

W roku 2006 przeciętna liczba 
krów w oborze wynosiła ponad 32 
szt. przy średniej wydajności w lak-
tacji 305-dniowej 8059 kg mleka, 

320 kg tłuszczu (3,97%) i 269 kg 
białka (3,34%), a obora zajęła 11. 
miejsce w powiecie pod względem 
wydajności.

W roku 2007 średnia wydajność 
od krowy wzrosła o 310 kg mleka 
a obora zajęła w powiecie 14. miej-
sce pod tym względem.

Wrażenie robi postęp dokonany do 
roku 2018, w którym uzyskano śred-
nią wydajność 11 475 kg mleka, przy 
449 kg tłuszczu (3,91%), 374 kg 
białka (3,26%), jednocześnie zwięk-
szając liczbę krów w stadzie do 75 
sztuk. Obora zajęła czołowe, czwarte 
miejsce w powiecie augustowskim 
pod względem wydajności.

Rekordzistką w stadzie jest krowa 
BELKA ur. 18.11.2011 r., która wy-
produkowała w 305 dni 15 035 kg, 
a w całej trwającej 528 dni laktacji 
22 656 kg mleka.

Kolejnymi krowami godnymi 
uwagi są: STĘPKA ur. 10.10.2012 r., 

(14 824 kg mleka w 305 dni,  
17 285 kg w 404 dni) i CZAPLA ur. 
01.09.2012 r. (14 609 kg w 305 dni, 
20 596 kg w 477 dni laktacji).

Najstarsza w stadzie jest krowa 
TADZIA ur. 26.09.2008 r., która w VIII 
laktacji dała 8693 kg mleka i nadal 
produkuje go dużo o bardzo dobrej 
zawartości białka i tłuszczu.

Po przeprowadzonej analizie 
stada uwzględniającej wydajności 
i długości życia krów, mogę stwier-
dzić, że materiał genetyczny (na-
sienie buhajów) w pełni spełnia 
oczekiwania hodowcy.

Można też powiedzieć, że pań-
stwo Stachyra z wynikami, jakie 
osiągnęli w swojej pracy hodow-
lanej, należą do czołówki hodow-
ców bydła mlecznego nie tylko 
na Podlasiu, ale także w Polsce. 
Śmiało mogą konkurować z ho-
dowcami zagranicznymi i z nimi 
wygrywać.

Państwu Stachyra oraz wszystkim 
hodowcom, z którymi mam zaszczyt 
współpracować, gratuluję bardzo do-
brych wyników i życzę dalszych suk-
cesów hodowlanych i ekonomicznych.

Hanna Kulesza
Kosierady Wielkie, WCHiRZ

Warto naśladować najlepszych
Całe swoje życie zawodowe 
poświęciłam problematyce zwią-
zanej z hodowlą bydła mleczne-
go. W bezpośrednim kontakcie 
z hodowcami pomagam im i dora-
dzam w sprawie doboru buha-
jów. W zależności od tego, czego 
hodowca oczekuje od swojej kro-
wy i od stada, szukamy najlepiej 
realizujących ten cel reprodukto-
rów. Z perspektywy czasu widzę 
zmiany, jakie zachodziły i zacho-
dzą nadal w polskiej hodowli, 
a także zmieniające się zapotrze-
bowanie hodowców dotyczące 
doboru buhajów.

podlaskie

ŚREDNIE, 305-DNIOWE WYDAJNOŚCI W GRUPACH 
LAKTACYJNYCH: 

 ● PIERWIASTKI: mleko 9593 kg o zawartości: tłuszcz 380 kg (3,98%), 
białko 308 kg (3,21%).

 ● KROWY (II LAKTACJA): mleko 11 458 kg o zawartości: tłuszcz 437 kg 
(3,81%), białko 375 kg (3,21%).

 ● KROWY (III LAKTACJA): mleko 12 908 kg o zawartości: tłuszcz 502 kg 
(3,89%), białko 410 kg (3,17%).

 ● KROWY starsze: mleko 11 290 kg o zawartości: tłuszcz 463 kg 
(4,10%), białko 366 kg (3,24%).

Doradca WCHiRZ Hanna Kulesza oraz hodowca Jan Stachyra

MANO gPF149 (m. EBH Mandoline)
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TOP 5 BUHAJÓW 
dla obór wyposażonych w roboty

Wśród wielu kierunków dosko-
nalenia bydła mlecznego coraz 
większe znaczenie ma ten mają-
cy na celu wyhodowanie krów 
dobrze przystosowanych do 
doju przy użyciu robotów. Tak jak 
w poprzednich ofertach, również 
w bieżącej prezentujemy dużą gru-
pę rozpłodników, od których ocze-
kuje się, aby ich córki posiadały 
odpowiednio zbudowane i zdro-
we wymię. Kilka buhajów „robo-
towych” uzyskało indeks wartości 
hodowlanej PF powyżej 140. War-
to im się bliżej przyjrzeć:

l MANO (gPF 149) – jego matka – 
BALISTO MANDOLINE ET, w roku 
2014 była jedną z najwyżej ocenio-
nych sztuk na świecie, a w Niem-
czech, w tym samym roku była 
najlepsza pod względem produk-
cji. MANO posiada bardzo dobry 
układ genów kazeinowych BB oraz 
A1A2. Pod względem wydajności 
mleka córek jest w pierwszej piątce 
buhajów w naszej ofercie. Znajduje 
się w czołówce rozpłodników po-
prawiających pokrój (131) i płod-
ność (118). Także oczekiwana dłu-
gowieczność córek (129) jest na 
bardzo wysokim poziomie.
l WATSON (gPF 149) – buhaj czo-
łowy pod względem produkcji mleka 
córek – znajduje się na szóstym miej-
scu w Polsce pod względem indeksu 
PF. W bieżącym sezonie znalazł się na 

elitarnej liście ojców buhajów. Jego 
cechy funkcjonalne, takie jak: dłu-
gowieczność (131), płodność córek 
(117) i zawartość komórek soma-
tycznych w mleku (115) zachęcają 
do jego wykorzystania.

Dwaj synowie buhaja CYRANO, 
z gPF 142, urodzeni w gospodar-
stwie HR Danko, które wyhodo-

wało aż 11 rozpłodników znaj-
dujących się w najnowszym ka-
talogu WCHiRZ:

l DANKO WANILA – najwyżej oce-
niony buhaj pochodzący z polskiej 
hodowli proponowany dla obór „ro-
botowych” w bieżącej ofercie. Jest 
na pierwszej pozycji wśród krajo-

wych buhajów pod względem pro-
dukcji mleka u córek (+1788 kg). 
Posiada również dobre wartości 
hodowlane dla takich cech jak: za-
wartość komórek somatycznych 
w mleku córek (114) i ich długo-
wieczność (117).
l DANKO WAN – ma od swojego 
półbrata lepsze wartości hodow-
lane dla takich cech jak: – długo-
wieczność (120), podindeks wy-
mienia (124) i płodność córek 
(105). Matki reproduktorów DAN-
KO WANILA i DANKO WAN są peł-
nymi siostrami (o. SILVER, m. DAN-
KO MELA).

l GH UBRUS (gPF 141) pocho-
dzący ze znanej hodowli OHZ Ga-
rzyn. Jego matka, krowa NEEDLE 
PL005370529076 zajmuje trzecią 
pozycję na liście samic wycenio-
nych genomowo w zakresie siły 
mleczności (WH127). Buhaj uzy-
skał bardzo dobre wyniki dla cech: 
długowieczność córek (131) oraz 
zawartość komórek somatycznych 
w ich mleku (120). Według infor-
macji z Centrum Genetycznego 
PFHBiPM, wśród wymienionych 
tutaj buhajów jest najmniej spo-
krewniony z krajową populacją, 
średni współczynnik inbredu wy-
nosi 3,77%.

Dzierżysław Bonowski
Filia w Wągrowcu, WCHiRZ

DANKO WANILA gPF 142 (o. Cyrano)

WATSON gPF 149 (o. Backstage)
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HODOWCY O NAS

Jałówka Grażyna PL 005393545367 po buhaju WELON urodzia-
ła z ciąży bliźniaczej zdrowe i żywotne cielęta. Firma oferuje nam 
nasienie o najwyższej wartości hodowlanej i konkurencyjnej ce-
nie. Ludzie pracujący w firmie są fachowcami, mają wieloletnie 
doświadczenie i gwarantują nam doradztwo. Jesteśmy zadowole-
ni z nasienia buhajów ras mięsnych: BBB – Iwan, limousine – Ciro 
oraz charolaise – Tloustik.

Wygoda k. Pachowa,  woj. pomorskie
Liczba krów: 16 szt.
Wydajność: 6000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 27 ha

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Magdalena Głodowska

Buhaje, które w największym stopniu wpłynęły na obecną jakość 
moich krów to Caporal i Hobbit. Ich córki stworzyły wyrównane 
stado o wydajności, która mnie w pełni zadowala.

Korzystam wyłącznie z rozpłodników oferowanych przez WCHiRZ. 
Współpraca z doradcą firmy jest dobra, w razie problemów służy 
pomocą, obsługa szybka.

Zatonie, woj. lubuskie
Liczba krów: 60 szt.
Średnia wydajność: 10 000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 60 ha

Jan Tabor

W oborze mam piękne córki buhajów: Fan, Len, Barjolen, Caporal – 
charakteryzują się one wysoką wydajnością i wystawowym pokrojem.

Z WCHiRZ współpracuję od początku założenia hodowli bydła mlecz-
nego. W tym czasie, co roku obserwuję wzrost wydajności mlecznej, 
która za rok 2018 wyniosła 11 158 kg. Utwierdza mnie w przeko-
naniu, że dobrze wybrałem partnera do rozwoju genetycznego mo-
jego stada. Dodatkowo, w ostatnich latach wprowadziłem do krycia 
jałówek seksowane nasienie buhajów, co przyniosło efekt w postaci 
większej liczby cieliczek a co za tym idzie, możliwość przeprowadze-
nia intensywnej selekcji i jeszcze szybszy postęp hodowlany. 

Wymysłowo, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 60 szt.
Średnia wydajność: 11 158 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 70 ha

Błażej Łęt

Współpraca z WCHiRZ rozpoczęła się w lipcu 2014 r. od buhajów 
Ennyson, B Mirkula i Caporal. Córki tych buhajów weszły już do 
produkcji, są ładne, poprawne pokrojowo i co najważniejsze pro-
dukują dużo mleka.

Szeroka oferta, fachowe doradztwo, a przede wszystkim zaufa-
nie do firmy miało wpływ na to, że w lutym 2018 r. ukończyłem 
kurs inseminacyjny. 

Danko Ugil, Supergen, Luigi, Pearl – to buhaje z szerokiej oferty 
WCHiRZ, których nasienie obecnie wykorzystuję do inseminacji.

Zajezierze, woj. pomorskie 
Liczba krów: 36 szt.
Średnia wydajność: 8600 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 35 ha

Dorota i Tomasz Wojtaccy
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HODOWCY O NAS

Z oferty WCHiRZ wybieram buhaje o wysokim indeksie nóg i ra-
cic, przekazujące córkom dobrze zbudowane wymię. Takimi ce-
chami w moim stadzie charakteryzują się córki buhaja Baylaboy, 
Mogty i Nikkelback.
Z poznańską spółką współpracuję od kilku lat.  Bogata oferta buha-
jów z wysokimi indeksami, w przystępnej cenie, elektroniczne 
wprowadzanie zabiegów inseminacji oraz program doboru buha-
jów, to główne powody wyboru państwa firmy. 

Fiukówka, woj. lubelskie
Liczba krów: 110 szt.
Średnia wydajność: 10 000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 110 ha z dzierżawami 

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Zaczęliśmy współpracę  dość późno, po Świętokrzyskiej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w 2017 roku. Zakup nasienia buhaja Nik-
kelback okazał się strzałem w dziesiątkę, bo na Wystawie w 2018 
roku pokazałem już śliczną cieliczkę, która zdobyła puchar prezesa 
WCHiRZ i została uznana za najpiękniejszą córkę buhaja z Wielko-
polskiego Centrum. Oczywiście mam jeszcze więcej córek buha-
ja Nikkelback, wyróżniają się też córki buhaja Symion, a obecnie 
z niecierpliwością oczekuję na potomstwo Tarzan.

Budy, woj. świętokrzyskie
Liczba krów: 30 szt.
Średnia wydajność: 8000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

Z naszej współpracy z WCHiRZ są już pierwsze efekty w postaci córek 
takich buhajów jak Len oraz Carasso. Obecnie wykorzystujemy rów-
nież nasienie młodych buhajów – wycenionych genomowo. Nie żałuję 
decyzji sprzed 4 lat, kontynuuje pracę hodowlaną z firmą.

Rozpłodniki WCHiRZ sprawdzają się w produkcji mleka, co mogę 
zaobserwować na własnym stadzie. Stopniowo poprawiamy genety-
kę, a także warunki środowiskowe krów – co przekłada się na wyższą 
wydajność i dochodowość gospodarstwa. 

Szaradowo, woj. kujawsko-pomorskie
Liczba krów: 45 szt.
Średnia wydajność: 7000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: niespełna 30 ha

Andrzej Stypczyński

Inseminacje w naszym stadzie zapoczątkował mój dziadek, 
później stosował ją  ojciec a teraz ja. Korzystam z oferty  naj-
lepszych buhajów WCHiRZ  oraz z usług inseminacyjnych. Od 
30 lat  stosuję nasienie z tej firmy. Zmienił się w tym czasie in-
seminator obsługujący nasze gospodarstwo, ojciec przekazał 
fach swojemu synowi.

Przecław, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 50 szt.
Średnia wydajność: 8200 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 45 ha

Krzysztof Trynda

Katarzyna i Witold Koślaczowie

Grzegorz Baran


	NFHTRO109s001
	NFHTRO109s002
	NFHTRO109s003
	NFHTRO109s004
	NFHTRO109s005
	NFHTRO109s006
	NFHTRO109s007
	NFHTRO109s008
	NFHTRO109s009
	NFHTRO109s010
	NFHTRO109s011
	NFHTRO109s012

