
Zestawiając Top 10 buhajów kra-
jowych z sezonu 2017.1 z wynika-
mi oceny grudniowej widzimy, że 
rozpłodniki WCHiRZ w Poznaniu 
nieustannie wiodą prym w zesta-
wieniu, zostawiając konkurencje 
daleko w tyle. W bieżącym sezo-
nie, 70% Top 10 najlepiej oce-
nionych buhajów krajowych sta-
nowią reproduktory z Wielkopol-
ski. Rodowodowo, najwyżej wyce-
nione buhaje w kraju, nie „odstają” 
od światowych trendów. Rankingi: 
TPI, LPI czy NVI bogate są w po-
tomstwo takich buhajów jak: Al-
taspring, Kingboy, Yoder, Jedi.

Potomstwo Mogula dominuje
Analizując rodowody czołów-

ki najwyżej ocenionych buhajów 
w Polsce czy na przykład w Sta-
nach Zjednoczonych, dochodzi-
my do wniosku, że u zdecydowa-
nej większości dominuje Mogul 
(o. Dorcy). Do jego najbardziej 
popularnych potomków należą: 
Altaspring, Commander, Silver, 
Montross, Yoder, Jedi czy Duke. 
W tabeli 2 przedstawiono mię-
dzynarodowe rankingi najle-
piej ocenionych reproduktorów 
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Tab.1. Ranking 10 buhajów ocenionych genomowo  w sezonie 2016.3 oraz 2017.1
Sezon 2016.3 (grudzień) Sezon 2017.1 (kwiecień)

Lp. Nazwa buhaja Ojciec buhaja gPF Właściciel Nazwa buhaja Ojciec buhaja gPF Właściciel

1. BAYLABOY Kingboy 146 WCHiRZ Poznań BAYLABOY Kingboy 147 WCHiRZ Poznań

2. NIKKELBACK Missouri 142 WCHiRZ Poznań LEE Altaspring 141 WCHiRZ Poznań

3. EBP FIRST Damaris 141 SHiUZ Bydgoszcz EBP FIRST Damaris 141 SHiUZ Bydgoszcz

4. LEE Altaspring 139 WCHiRZ Poznań LEWY Commander 139 WCHiRZ Poznań

5. ROCKSTAR Missourie 139 WCHiRZ Poznań LAD Modena 139 SHiUZ Bydgoszcz

6. POM LEDER Islander 137 SHiUZ Bydgoszcz LUIGI Supershot 138 WCHiRZ Poznań

7. NIELS Damaris 137 WCHiRZ Poznań NIELS Damaris 138 WCHiRZ Poznań

8. LUIGI Supershot 137 WCHiRZ Poznań ALBERO Altaspring 137 WCHiRZ Poznań

9. ALBERO Altaspring 136 WCHiRZ Poznań EBA LARGO Kingboy 137 SHiUZ Bydgoszcz

10. TRACER Tribune 136 WCHiRZ Poznań DANKO TYR Battlecry 137 WCHiRZ Poznań

(oprac. na podst. http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1)

W aktualnym rankingu buhajów, ponownie rozpłodniki WCHiRZ nie mają 
sobie równych. Kolejny raz zestawienie otwiera należący do Wielkopol-
skiego Centrum buhaj Baylaboy gPF 147, który wynik z poprzedniego 
sezonu poprawił o 1 punkt indeksu. Syn Kingboya utrzymał swoją 
pozycję dzięki ponadprzeciętnej wydajności mlecznej (+1140kg), 
dobremu pokrojowi (PI _PO 131) oraz wspaniałym cechom funk-
cjonalnym (płodność 136, komórki somatyczne 122, długowiecz-
ność 126). Nie lada gratką dla entuzjastów hodowli bydła mlecznego 
jest fakt, że nasienie lidera wyceny dostępne jest również w wersji 
seksowanej. Nasienie Baylaboya rozchodzi się z banku w Tulcach 
jak „ciepłe bułeczki”. Zagraniczne osiągi (gTPI 2669, gLPI 3259), 
również potwierdzają jego niezwykły potencjał genetyczny. Warto 
dodać, że wygrana Baylaboya przyniosła WCHiRZ już dwudzie-
sty siódmy raz tytuł lidera rankingu wśród krajowych spółek 
inseminacyjnych.

> dokończenie na str. 2

Tab.2 Ranking najlepszych buhajów wycenionych na 
poszczególnych bazach – sezon 2017.1

Ocena genomowa Ocena konwencjonalna

Wycena amerykańska

1. Skywalker o. Jedi gTPI 2952 1. Montross o. Mogul TPI 2744

2. Fabulous o. Jedi gTPI 2952 2. Yoder o. Mogul TPI 2673

3. Jedi 80308 o. Jedi gTPI 2947 3. Salvino o. Hunter TPI 2643

Wycena kanadyjska

1. Midnight o. Duke gLPI 3519 1. Montross o. Mogul LPI 3331

2. Bandaras o. Yoder gLPI 3505 2. Yoder o. Mogul LPI 3286

3. Anakin o. Jedi gLPI 3498 3. Bob 5170 o. Bookem LPI 3246

Wycena niemiecka

1. Pinterault o. Penley gRZG 164 1. Rookie o. Bookem RZG 158

2. Barabo o. Battlecry gRZG 164 2. Montross o. Mogul RZG 154

3. Bavarian o. Battlecry gRZG 163 3. Bob 5170 o. Bookem RZG 154

Wycena holenderska

1. Esperanto o. Final gNVI 401 1. Danno o. Bookem NVI 384

2. Powerhouse o. Ezio gNVI 370 2. Bookem o. Planet NVI 346

3. ALL Star o. Penley gNVI 367 3. McCutchen o. Bookem NVI 319

(źródło; eurogenes.nl)
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w Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie, Holandii oraz Niemczech. 
Pozycję pierwszą w USA w tym 
sezonie zajęły ex aequo dwa 
buhaje: Fabulouse (o. Jedi), gTPI 
2952 oraz Skywalker (o. Jett), 
gTPI 2952. Zarówno Jedi, jak 
i Jett są potomstwem Montros-
sa. Przewodzące wycenie kana-
dyjskiej buhaje: Midnight (o.Du-
ke), Banderas (o.Yoder), Anakin 
(o.Jedi), również są spokrewnieni 
z synem Dorcego.

W polskim rankingu można 
znaleźć wiele osobników, z Mo-
gulem „w tle”. Do najbardziej 
intersujących z pewnością na-
leży buhaj Lee gPF 141 (o. Al-
taspring), czy dostępny także 
w wersji seksowanej Lewy gPF 
139 (o. Commander). Perłą wy-
ceny jest zaś Tarzan gPF 135 (o. 
Silver), który jest najwyżej wyce-
nionym reproduktorem na bazie 
amerykańskiej (gTPI 2728), ży-
jącym w Polsce. Obok lidera wy-
ceny Baylaboya, ten wyjątkowy 
syn Silvera, jest ogromną dumą 
Wielkopolskiego Centrum.

BOOKEM i synowie
Kolejnym, obok Mogula, ojcem 

buhajów, który ma liczne po-
tomstwo na szczytach rankingu 
jest Bookem (o. Planet). Do sy-
nów tej sławy należą m.in.: Mc-
Cutchen 1174, Balisto, Boss, 
Rookie 11057, czy Bob 5170. 
Liderzy wyceny niemieckiej czy 
holenderskiej to plejada osob-
ników, którzy w rodowodzie 
mają właśnie tego reproduktora. 
Battlecry (o. Balisto), wprowa-
dził na podium w Niemczech aż 

dwóch synów. W polskim rankin-
gu buhajów krajowych ma on też 
wysoko ocenionego syna, któ-
ry zajął wysokie 10-te miejsce 
w zestawieniu. Jest nim Danko 
Tyr (gPF 137), którego nasienie 
wkrótce będzie oferowane przez 
WCHiRZ. Jednak to Kingboy (o. 
McCutchen) uplasował swoich 
potomków najwyżej w naszym 
krajowym rankingu. Obok lide-
ra wyceny, omawianego powyżej 
Baylaboya są nimi Sniper (gPF 

145) czy Geronimo (gPF 136), 
którego nasienie jest dostępne 
od ręki w Wielkopolskim Cen-
trum.

Polska hodowla ma powody do 
dumy. Nasze rozpłodniki niczym 
nie ustępują tym z zagranicy. 
Wiele lat pracy hodowlanej z wy-
korzystaniem najlepszej genety-
ki przynosi wymierne rezultaty. 
Proponowanie najlepszych, do-
stępnych na świecie ojców buha-
jów do kojarzeń, z utrzymywa-

nymi przez naszych hodowców 
matkami buhajów, skutkuje tym, 
że w Tulcach mamy reproduktory 
„na czasie”. Bardzo nas cieszy, że 
w efekcie wspólnej z hodowcami 
realizacji programu oceny i selek-
cji buhajów WCHiRZ, od wielu lat 
możemy dostarczać polskiej ho-
dowli bydła nasienie najlepszych 
w kraju osobników.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

W okresie upałów każdy hodowca powi-
nien karmić swoje krowy jak najlepszymi 
paszami objętościowymi, dbając, by nie były 
przegrzane. Z własnych obserwacji wiem, 
że najlepiej przygotowywać TMR wieczo-
rem, bo przez noc nie zagrzewa się i jest le-
piej pobierany przez zwierzęta. Aby krowy 
chętniej pobierały pokarm, należy w okre-
sie wysokich temperatur podawać podwój-
ną dawkę drożdży, żeby namnożyły się mi-
kroorganizmy w żwaczu (przetestowałem 
wiele dodatków, które latem dodajemy do 
paszy, rekomendowanych przez różne fir-
my paszowe i stwierdziłem, że najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem są drożdże). 
Mikroflora żwacza niejako zmusza krowę 
do pobierania większej ilości paszy obję-
tościowej. Mimo tych zabiegów, latem kro-

wy pobierają mniej pokarmu, dlatego ho-
dowco: „nie ujmuj tylko paszy objętościo-
wej, ale również treściwej”. Nadmiar łatwo 
strawnych węglowodanów podkwasza or-
ganizm krowy, której w konsekwencji nie 
można skutecznie zacielić. Należy pamię-
tać, iż w okresie upałów zwierzęta powinny 
mieć stały dostęp do wody, lizawek solnych 
i energetycznych, żeby skutecznie regulo-
wać pobór mikroelementów. Jeśli w obo-
rze istnieje możliwość zastosowania wen-
tylatorów (powinny być tak zamontowane, 
ażeby studziły TMR i znajdowały się nad 
legowiskami), wówczas hodowca powinien 
rozważyć takie rozwiązanie.

Stosując się do tych rad mamy pewność, 
że nasze krowy nie będą podkwaszone oraz 
nie nastąpi spadek zacieleń.

Zenek mówi a Mazurek radzi...

Minimalizuj stres cieplny u krów – kilka porad praktycznych
Zenon Mazurek

> dokończenie ze str. 1

TARZAN gPF 135, gTPI 2728, gLPI 3394 (o. Silver)
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W rankingu 500 najlepszych 
krów, z województwa święto-
krzyskiego, uplasowało się tylko 
pięć krów. W tym dwie po buhaju 
CARRASSO. Pierwsza z nich za-
jęła  dwudziestą drugą pozycję 
w rankingu najlepszych według 
indeksu gPF, w sezonie 2017.1 
krów w Polsce. Świadczy to 
o niewątpliwie dużym sukcesie 
wielkopolskiej genetyki w woje-
wództwie świętokrzyskim. Na tak 
wysoką pozycję ORKI 21 (indeks 
gPF 125), należącej do hodowcy 
Szymona Kłonicy z Jeżowa, wpły-
nęła wysoka wartość hodowlana 
matki krowy – jak również war-
tość jej ojca – buhaja CARRASSO. 
Warto podkreślić, że indeks pro-
dukcyjny o wartości 123 dał jej 
12. miejsce wśród najlepszych 
krów w Polsce!

Linia genetyczna ORKI
ORKA 21 jest wysoką pierwiast-

ką, o dość dużym kalibrze, z wy-
soko położonym, dobrze zbu-
dowanym wymieniu i mocnym 
więzadłem oraz wysoką pięt-

ką racicową. Wszystkie Orki od 
praprababki miały umaszczenie 
w większości białe, a ORKA 21 
umaszczeniem przypomina swo-
jego ojca CARRASSO.

Druga krowa w pierwszej pięć-
setce należy do Michała Matusz-
czyka z Modliszewic. Krowa Mi-
chała Matuszczyka, córka CAR-
RASSO będzie prezentowana na 
Świętokrzyskiej Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych w Modlisze-
wicach w dniach 24–25 czerwca. 
Wszyscy trzymamy kciuki, aby 
otrzymała wysokie oceny.

Najlepsi hodowcy
W Jeżowie w powiecie ostro-

wieckim znajdują się dwie obo-
ry, których średnie wydajności 
mleka od krowy w roku 2016 
przekroczyły 10 tys. kg. Sąsiad 
Szymona Kłonicy pan Rafał, osią-
gnął średnią wydajność 10 828 kg 
mleka a Szymon Kłonica 10 178 
kg mleka!

Obaj hodowcy należą do czo-
łówki świętokrzyskiej hodowli. 
Swoje krowy kryją najlepszymi 

Sukces wielkopolskiej genetyki 
w Świętokrzyskim

świętokrzyskie

buhajami takimi jak: BAYLABOY, 
TARZAN, PART, POWERBOSS, LU-
IGI, NIELS i LEE.

Pan Rafał aktualnie ma już 5 cie-
liczek po buhaju PART. Krowy inse-
minowane były nasieniem w wer-
sji seksowanej i nie było ani jedne-
go buhajka. Najładniejszą z nich, 
jak twierdzi pan Rafał, jest 3-mie-
sięczna cieliczka DINA 7.

Zadałem pytanie, jaka jest krót-
ka rada dla innych hodowców, aby 
mogli pochwalić się takimi wyni-
kami? Oto co odpowiedział pan 
Szymon: Genetyka oczywiście jest 
bardzo ważna, lecz równie ważny 
jest dobrostan i dbałość o zbilan-
sowane żywienie.

Sławomir Janaszek
Filia Kościelec, WCHiRZ

Rys. Rodowód Orki 21

Na zdjęciu córka buhaja CARRASO – ORKA 21 z dumnym hodowcą Szymo-
nem Kłonicą

ORKA 21
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Wstępna ocena nasienia
Ocena jakości nasienia pozwa-

la określić, czy pobrany ejakulat 
nadaje się do dalszego wykorzy-
stania, jaki stopień rozrzedzenia 
jest możliwy oraz ile porcji moż-
na z niego przygotować. Przydat-
ność ejakulatu warunkują m.in.: 
objętość, koncentracja plemni-
ków, odczyn pH oraz barwa. Obec-
ność zanieczyszczeń w nasieniu 
wyklucza dany ejakulat z dalszej 
obróbki. Objętość jednorazowo 
oddawanego przez samca nasie-
nia i koncentracja plemników są 
cechą gatunkowo specyficzną, na 
którą duży wpływ mają również 
wiek i kondycja fizyczna reproduk-
tora. Warto nadmienić, że przy sze-
rokim zakresie objętości ejakula-
tu buhaja: od 1,5 do 12 ml, kon-
centracja plemników u dorosłych 
osobników waha się pomiędzy 
1–2,5 mld/ml, natomiast u młod-
szych osobników jest trochę niższa 
i wynosi 0,6–2,5 mld/ml.

Przed rozcieńczeniem ejakula-
tu, pod mikroskopem sprawdza-
ny jest ruch masy oraz procentowy 
udział plemników poruszających 
się ruchem postępowym (mini-
mum 70%). Określa się także para-
metry związane z budową morfo-
logiczną plemników. Jeśli ejakulat 
spełnia wszystkie surowe kryteria 
ilościowe i jakościowe, poddaje się 
go rozrzedzeniu do określonych 
wartości. 

Sposoby konserwacji nasienia
Na świecie stosowane są dwie 

metody konserwacji nasienia 
buhajów. Pierwsza – konserwacja 
nasienia świeżego w stanie płyn-
nym – w Polsce praktycznie nie 
jest stosowana oraz druga, szero-
ko rozpropagowana w kraju i za 
granicą, polegająca na mrożeniu 
nasienia w oparach ciekłego azo-
tu. Dużą zaletą tej ostatniej jest 
w zasadzie nieograniczony czas 
przechowywania oraz dostępność 
nasienia większej puli buhajów. 
W przypadku nasienia świeżego, 
plemniki zachowują zdolność za-
pładniania przez co najmniej 3 dni, 
należy jednak dodać, iż insemina-
cja po tym okresie daje zdecydo-
wanie gorsze wyniki. Zaletą tej me-
tody jest możliwość redukcji liczby 
plemników w porcji do 3–5 mln, 
dzięki czemu można zwiększyć do-
stępność nasienia, zwłaszcza cen-
nych genetycznie osobników lub 
buhajów bardzo młodych, produ-
kujących ejakulaty o małej objęto-

ści. Skraca się także czas od pozy-
skania nasienia do inseminacji po-
nieważ nasienie nie jest poddawa-
ne kwarantannie (1 miesiąc), obo-
wiązującej w przypadku nasienia 
mrożonego.

Słomki górą
Zarówno w Polsce, jak i na ca-

łym świecie plastikowe słomki są 
obecnie jedynym sposobem kon-
fekcjonowania nasienia buhajów 
na masową skalę. Do nich dostoso-
wane są także inne elementy wy-
posażenia inseminatora takie jak 
kontenery, rozmrażacze i pistolety 
inseminacyjne.

MINI czy MIDI – marketing 
kontra rzeczywistość

Na rynku inseminacyjnym moż-
na spotkać dwa rodzaje słomek 
używanych do konfekcjonowania 
i dostarczania nasienia buhajów. 
Słomki MIDI (średnie) o objęto-
ści 0,5 ml – popularne zwłaszcza 
w USA i Kanadzie oraz słomki 
MINI o objętości 0,25 ml – wy-

korzystywane na szeroką ska-
lę w Europie, w tym oczywiście 
w Polsce (Rys. 1).

Często nieuczciwi dystrybutorzy 
nasienia, próbują nabrać hodow-
cę sugerując, że w większej obję-
tości (MIDI) jest więcej plemni-
ków. W praktyce jednak jest tak, 
że do obydwu rodzajów słomek 
pakowana jest zbliżona licz-
ba plemników: 10–20 mln (nie 
dotyczy nasienia seksowanego – 
tam plemników jest około 1 mln). 
WCHiRZ do słomek MINI pakuje 
przed zamrożeniem od 15 do 20 
mln plemników, zależnie od oce-
nionych wcześniej cech osobni-
czych buhaja.

Drogi Hodowco, nie daj się „na-
bić w słomkę”… i nie wierz, że 
w większej objętości kupujesz wię-
cej plemników zwiększając szansę 
na skuteczną inseminację! Warto 
przed zakupem zapytać doradcę 
hodowlanego lub brokera oferu-
jącego nasienie buhajów, o dekla-
rowaną przez producenta nasienia 
liczbę plemników lub ich koncen-

trację zarówno w słomkach MIDI, 
jak i MINI.

Słomka prawdę ci powie…
Zgodnie z przyjętymi wymoga-

mi UE, każda porcja inseminacyjna 
musi być wyraźnie opisana, według 
ściśle określonego wzorca: kod rasy, 
nazwa buhaja, numer rejestracyjny, 
numer centrum pozyskiwania na-
sienia oraz data produkcji (w forma-
cie: dwie ostatnie cyfry roku i kolej-
ny numer dnia produkcji, np.:17158 
na słomce oznacza 158 dzień roku 
2017, czyli 7 czerwca; Rys. 2).

Na koniec warto dodać, że do 
mrożenia nasienia używane są 
często słomki w różnych kolorach, 
co ma na celu lepsze oznakowanie 
porcji (lub całych partii) insemina-
cyjnych, by ułatwić inseminatoro-
wi wyszukiwanie odpowiedniego 
nasienia w kontenerze. WCHiRZ 
barwę słomek przypisuje konkret-
nej rasie lub grupie ras buhajów 
(np.: buhaje rasy mięsnych; Rys. 3).

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Hodowca „nabity w słomkę...”

Rys 3. Różne barwy słomek przypisywane konkretnej rasie lub grupie ras

Rys 1. Porównanie słomek MIDI i MINI

MIDI

MINI

Rys 2. Opis słomki według wzorca

}} }}}

Kod rasy Nazwa buhaja Numer buhaja Data prod.Numer wet. lab.
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XVIII Mazowiecka Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych w Poświętnem

CZEMPION w kategorii krowa w III laktacji i dalszej
SZYMKA 5, o. HOBBIT ET
Hod. Andrzej Jeznach, Helenowo Nowe

Córki na medal

VII Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego

Od lewej:
SUPERCZEMPION w kategorii jałówki cielne
KADETA, o. CAPORAL
Hod. Osowa Sień Sp. z o.o.
Od prawej:
CZEMPION w kategorii jałówki 12–16 miesięcy
ORANGIA, o. CAPORAL
Hod. PRP Skioldpasz Radoszyn Sp. z o.o.

Wystawy zwierząt hodowlanych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym czy międzynarodowym są od lat wyjątkową okazją do spotkań 
rolników i z rolnikami, do wymiany doświadczeń. Wystawcy krów mają okazję skonfrontować swoje najpiękniejsze sztuki z wystawianymi 
przez kolegów i konkurentów. Z oglądanych na ringach w całym kraju, elitarnych grup samic, wybierane są czempiony i superczempiony 
wystawy. Właścicielami najpiękniejszych zwierząt są często hodowcy współpracujący z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu. Ogromnie cieszy nas, że potomstwo buhajów WCHiRZ zdobywa tytuły czempionów, superczempionów w różnych grupach 
wiekowych na wystawach organizowanych w całym kraju.

 Woj. lubuskie  Woj. mazowieckie

XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt 
 Hodowlanych w Sielinku

WICECZEMPION w kategorii jałowice
IV kategoria wiekowa
DOLANA, o. PART
Hod. Artur Klupiś, Pępowo                                                                   

 Woj. wielkopolskie

XVII Wystawa Regionalna Zwierząt  
Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze

WICECZEMPION w kategorii krowa w III laktacji i dalszej
SZYMKA 5, o. HOBBIT ET
Hod. Andrzej Jeznach, Helenowo Nowe

 Woj. mazowieckie
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Postanowiliśmy kontynuować tę 
formę, która nam pozwala wyeks-
ponować grupy buhajów najlep-
szych w poszczególnych katego-
riach a hodowcom, mającym zde-
�iniowane priorytety we własnym 
stadzie, umożliwia dokładniejszą 
realizację założeń hodowlanych. 
Podział na pakiety w ostatecz-
nym rozrachunku znacznie uła-
twia i przyspiesza podjęcie de-
cyzji dotyczącej wyboru kilku 
rozpłodników lub konkretnego 
buhaja do zastosowania w koja-
rzeniach z wybraną grupą krów 
i jałówek.

Oczywiście nie można jednym 
słowem rozstrzygnąć, „który pa-
kiet jest najważniejszy?”. W swojej 
praktyce doradcy, na tak postawio-
ne pytanie odpowiadam zawsze: 
„zależnie od potrzeb konkretnego 
stada”.

Doskonała lokomocja
Dzisiaj chciałbym uwagę Państwa 

skupić na zaletach pakietu „Nogi +”. 
Zgrupowaliśmy w nim rozpłodni-
ki, których wpływ na poprawę lo-
komocji i ogólnej budowy nóg po-
tomstwa uznaliśmy za ponadprze-
ciętny. Córki tych buhajów będą 
miały prawidłowo ukształtowa-
ne nogi na zdrowej i wysokiej 
racicy, zapewniające im dosko-
nałą lokomocję, co ułatwia czę-
ste odwiedzanie stołu paszowego 
i pobieranie większych ilości paszy. 
W efekcie końcowym prowadzi to 
do zwiększenia produkcji mleka. 
Możliwość długiego stania bez bólu 
lub swobodny ruch samic, córek re-
produktorów z tego pakietu, czynią 
ruję bardziej ekspresyjną i wyra-
zistą, pozwalając na dokładniejszą 
jej obserwację, skracając równocze-
śnie okres międzyciążowy.

Te dwa wymienione powyżej 
przykłady w zupełności wystar-
czą, by wykazać pozytywny wpływ 
buhajów z pakietu „Nogi +” na koń-
cowy wynik ekonomiczny produk-

cji mleka czy to przez wzrost wy-
dajności, czy też poprawę efektyw-
ności zarządzania stadem.

Wiem, że nie trzeba przekony-
wać naszych hodowców jak ważne 
dla długiego i wydajnego życia kro-
wy w oborze są te cechy budowy 
zwierząt, które mają wpływ na ich 
prawidłową postawę i dobry ruch. 

Rentowność stada
Przyglądając się jednak polskim 

stadom bydła mlecznego widzimy, 
jak wiele jest jeszcze w tej dziedzinie 
do zrobienia. Proponuję, by dokonać 
krytycznego przeglądu swoich samic 
w oborze i podjąć takie działania, któ-
re mogą zaowocować w przyszłości 
zwyżką rentowności hodowli bydła 
mlecznego w Waszych gospodar-
stwach poprzez poprawę budowy 
nóg i racic. My, ze swej strony chęt-
nie podzielimy się naszą wiedzą i do-
świadczeniem, udzielimy fachowych 
rad oraz odpowiednich wskazówek.

Znając skalę tego problemu, zwra-
cam się z apelem: „Hodowco decy-
dując się na wybór buhaja z pa-
kietu „Nogi +” dajesz szansę na-
stępnym pokoleniom swoich 
krów na dłuższe i lepsze życie 
w Twoim stadzie”.

Grzegorz Pietrzak
Filia Gostyń, WCHiRZ 

Selekcja na zdrowe nogi z pakietem NOGI +

Z rozmów z hodowcami wiem, że zaproponowany w poprzedniej edy-
cji układ katalogu buhajów Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Roz-
rodu Zwierząt, został przyjęty z dużym zainteresowaniem i uzyskał 
ich pełną akceptację.

NEW YORK – gPF 137, PNiR 120, racice 135

GH SUV – gPF 133, PNiR 120, racice 124
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Jak podaje Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka, spośród ogółu krów 
mlecznych wpisanych w Polsce 
do ksiąg hodowlanych w 2016 
roku, 96,72% to zwierzęta 
rasy polskiej holsztyńsko-fry-
zyjskiej (HO). Pozostałe 3,28% 
stanowią inne rasy mleczne m.in.: 
simmental, polska czerwono-bia-
ła, polska czerwona, czy montbe-
liarde. W Stanach Zjednoczonych 
90% populacji bydła mlecznego 
stanowią zwierzęta rasy czarno-
-białej HF, a w Kanadzie jest ich 
ponad 93%. Te statystyki nie dzi-
wią, ponieważ jest to najbardziej 
wydajna rasa mleczna na świecie.

Tysiące genotypów
Ogromna liczba zwierząt, przed-

stawicieli tej rasy, stanowi naj-
większe źródło różnorodnych 
genotypów, dzięki czemu szcze-
gólnie w tej rasie hodowca może 
przez pracę hodowlaną uzyskać 
idealną krowę. Bez zbędnych, ry-
zykownych krzyżowań, jedynie 
prowadząc selekcję i korzysta-
jąc z odpowiednich kojarzeń. Co 
więcej, w Polsce w rasie HO osią-

gnięto największy postęp gene-
tyczny w cechach produkcji mle-
ka. Poniżej, w tabeli zestawiono 
średnie wydajności: mleka i su-
chej masy, w latach: 2010 i 2016, 
wybranych ras bydła mlecznego 
użytkowanych w Polsce. Najwięk-
szy wzrost średniej wydajności 
mleka (blisko 1000 kg) osiągnę-
ły tak zwane przez hodowców 
„haefki”. Krowy HO, co rok zwięk-
szają średnią produkcję o 170 kg 
mleka. Jest to wynik bezkonku-
rencyjny w porównaniu z inny-
mi samicami mlecznymi. Duży 
wzrost mleczności widać w wy-
dajnościach osobniczych.

Rekordzistka
Najlepszy uzyskany w roku 

2010 wynik produkcji w rasie HO 
to 14 727 kg mleka (649 kg tłusz-
czu, 460 kg białka). W minio-
nym roku, jak podaje PFHBiPM, 
rekordzistką została KALINA 
PL0052250733883 (hodowca Ja-
cek Skoneczny, woj. łódzkie), która 
w czwartej laktacji dała 22 449 
kg mleka (801 kg tłuszczu, 744 

kg białka). Dla porównania, wyniki 
wydajności mlecznej (kg) rekor-
dzistek pozostałych ras umiesz-
czono w tabeli nr 2. Widać wyraź-
nie, że przy zapewnieniu najlep-
szych warunków żywienia i utrzy-
mania, wszystkie pozostałe rasy 
zostają w daleko w tyle. Szwedzka 

czerwona, czy norweska czerwona 
w stosunku do najlepszego wyni-
ku tracą ponad 10 tys. kilogramów 
mleka i mają osiągi zdecydowanie 
gorsze, niż simental, czy monte-
bliarde.

Nie bez wad
Nie podlega żadnej dyskusji, 

że HO to rasa bardzo wymaga-
jąca m.in. pod względem żywie-
nia. Krowy wysoko wydajne mają 
bardzo duże zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe, potrzebne 
do wyprodukowania genetycz-
nie uwarunkowanych ilości mle-
ka. Taka „fabryka” mleka wymaga 
właściwego prowadzenia w okre-
sie zasuszenia i odpowiednich wa-
runków życia określanych często 
jednym słowem „dobrostan”. Za-
pewniając go krowom HO możemy 
liczyć na sukces mimo wysokich 
wymagań rasy.

Hodowcy potwierdzają 
Marian Jeniec, hodowca z Wiel-

kopolski na pytanie: „dlaczego wła-
śnie odmiana holsztyńsko-fryzyj-
ska?”, po krótkim namyśle odpo-
wiedział pytaniem: „czy jest lepsza 
rasa bydła mlecznego gwarantują-
ca wysoką produkcję mleka?”. Nasz 
rozmówca od wielu lat zajmuje się 
produkcją mleka. Obecnie w syste-
mie uwięziowym utrzymywanych 
jest około 50 krów, których średnia 
wydajność mleka w roku 2016 wy-
niosła 9669 kg. Obora pana Mariana 
to obiekt z wieloletnimi tradycjami 
hodowlanymi, który „od zawsze” 
prowadził hodowlę przez duże „H”.

Stefan Nitrichoruk, hodowca 
z Mazowsza, znając duże potrze-
by holsztynów, zapytany jak radzi 
sobie z tą wymagającą rasą odpo-
wiada: „zwracam szczególną uwagę 

HF – chodząca „fabryka mleka”

Rekordową produkcję mle-
ka w 365-dniowej laktacji na 
świecie – odnotowano w ra-
sie HO w 2016 u krowy Ever 
Green MY Gold ET. Wyprodu-
kowała ona w ciągu jednej 
laktacji 77 480 funtów mleka. 

TOP 10 NAJBARDZIEJ 
WYDAJNYCH RAS 
 NA ŚWIECIE:

1. Holsztyńsko-fryzyjska
2. Norweska czerwona
3. Kostroma
4. Brown swiss
5. Szwedzka czerwona
6. Ayrshire
7. Anglen
8. Gurnsey
9. Shorthorn

10. Pie rouge
 
(źródło: farm-animals.knoji.com).

Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych według ras

Rasa

HO RW Simental Polska 
czerwona Jersey Montbeliarde Białogrzbieta Polska 

czerwono-biała
Polska 

czarno-biała
Brown 
swiss

Szwedzka 
czerwona

Norweska 
czerwona

mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t mleko b+t

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2010 7098 533 6486 490 5359 404 3759 289 2475 500 7291 550 3971 290 4570 336 4530 337 6140 490 7639 607 6972 541

2016 8055 600 7332 556 6146 471 3523 270 6432 571 7438 561 4080 300 4535 336 4711 351 6986 554 7315 592 7095 555

Różnica 
2010/2016 957 67 846 66 787 67 -236 -19 957 71 147 11 109 10 -35 0 181 14 846 64 -324 -15 123 14

(źródło: Wyniki OiHBM 2010 i 2016 rok, PFHBiPM).

Marian Jeniec z synem

> dokończenie na str. 8
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na jakość przygotowywanej paszy, 
gdyż to ona ma bardzo duży wpływ 
na zdrowotność krów, ponadto błę-
dy w żywieniu od razu widoczne są 
w produkcji mleka”. Pan Stefan ma 
świadomość, że ogromną rolę od-
grywa tutaj również genetyka, dla-
tego rozród w swoim stadzie opie-
ra wyłącznie o sztuczne unasien-
nianie. Korzysta przy tym zawsze 
z nasienia czołowych rozpłodników 
krajowego rankingu. Obecnie są to: 
Baylaboy, Tarzan czy Nikkelback. 

Nasz hodowca gospodarstwo 
otrzymał od rodziców, od tego mo-
mentu zajmuje się produkcją mleka. 
Stan pogłowia to ok. 70 sztuk bydła, 
średnia wydajność to 8200 l mleka.

Moda na rasy
Co jakiś czas w hodowli bydła po-

jawiają się mody na alternatywne 
rasy mleczne. Na pewno niektó-
re z nich mają mniejsze wymaga-
nia żywieniowe, być może są bar-
dziej odporne na choroby. Te cechy 
przyciągają hodowców, którzy mają 
problemy z zaspokojeniem potrzeb 
hf-ów. Jednakże, jak pokazują liczne 
przykłady i kalkulacje ekonomicz-
ne, przy odpowiednim zarządze-
niu, żywieniu oraz właściwej pra-
cy hodowlanej opartej o najlepszą 
genetykę, tylko rasa czarno-biała 
HO bije rekordy wydajności i jest 
najbardziej dochodowa w produk-
cji mleka na świecie.

Marta Czekalska 
Centrala WCHiRZ, Tulce

Tabela nr 2. Zestawienie najwyższych krajowych wyników uzyskanych dla wydajności mleka dla rasy

Rasa HO RW Simental Polska 
czerwona Jersey Montbeliarde Białogrzbieta Brown swiss Szwedzka 

czerwona
Norweska 
czerwona

Mleko kg 22 449 18 194 14 403 8 968 10 937 15 779 11 087 10 653 12 342 11 326

(źródło: Wyniki OiHBM 2016 rok, PFHBiPM).

> dokończenie ze str. 7

Stefan Nitrichoruk z synem

61 873 85 25 
724 990 400
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Wiemy, że w obowiązującej for-
mule PF (produkcja i funkcjo-
nalność), szeroko pojęte cechy 
związane z produkcją mleka sta-
nowią aż 40% wartości indeksu 
selekcyjnego. Podindeks produk-
cyjny jest sumą wartości hodow-
lanej dla tłuszczu i podwojonej 
wartości hodowlanej dla białka. 
Jednocześnie sukces ekonomicz-
ny w produkcji mleka, w dużym 
stopniu zależy od ilości wypro-
dukowanego surowca i jego naj-
ważniejszych składników – białka 
i tłuszczu. Wprawdzie popyt na 
pochodzący z mleka tłuszcz jest 
coraz mniejszy. Widać tutaj wy-
raźnie preferencje współczesnych 
konsumentów nabiału, którzy ce-
nią wyroby bez tłuszczu lub o jego 
niskiej zawartości. Na pewno 

przyczynia się do tego współcze-
sny tryb życia z małą ilością ruchu 
oraz trendy dietetyczne, według 
których uważa się cholesterol za 
śmiertelnego wroga.

Główny udział w przychodzie 
producenta za odstawione mleko 
ma opłata za jego ilość. Im więcej 
się dostarcza, tym większy będzie 
przychód z tego tytułu. Dlatego do-
bierając buhaje warto stawiać na 
reproduktory o dużych przewa-
gach wartości hodowlanych dla 
produkcji. Nie możemy przy tym 
zapomnieć o jednym z ważnych 
zjawisk genetycznych, czyli kore-
lacji cech. Tak się składa, że cecha 
produkcji mleka w kilogramach 
jest ujemnie skorelowana z cecha-
mi decydującymi o zawartości pro-
centowej białka i tłuszczu. Inaczej 

mówiąc – córki buhajów o bardzo 
wysokiej wartości hodowlanej dla 
ilości wyprodukowanego mleka 
najczęściej mają niższy procento-
wy udział tłuszczu i białka.

Mleczarnie często jeszcze pła-
cą za tak zwane jednostki biał-
ka (duży udział w cenie mleka) 
i tłuszczu dzięki czemu można 
niejako „nadrobić‟ obniżenie za-
wartości procentowej dużą ilością.

Przykładowo porównajmy dwa 
buhaje: Tracera oraz Powerbossa 
(tabela nr. 1, str. 10).

Różnica w kilogramach mleka 
jest znaczna, ale ilość wyprodu-
kowanych składników w kilo-
gramach – podobna. Słabszy pod 
względem kilogramów mleka 
buhaj „nadrabia‟ różnicę wyso-
kim procentowym udziałem tych 
frakcji. Jeden i drugi kosztuje pra-
wie tyle samo. Co zatem wybrać?

W dobrze zarządzanych obo-
rach, w których produkowane 
jest mleko o dobrym składzie 
suchej masy można użyć buhaja 
o jak najwyższej produkcji mleka. 
Uzyskany w następnym pokole-
niu wzrost produkcji powinien 
podnieść przychody. Jednostki 
produkowanego tłuszczu i białka 
też powinny znacząco się popra-

Lepszy buhaj... więcej mleka

> dokończenie na str. 10

TRACER gPF 134, + 1343 kg mleka, + 40,6 kg tł., + 38,7 kg b.

SNIPER gPF 145, + 1132 kg mleka, + 37,2 kg tł., + 33,5 kg b.
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W województwie podlaskim 
w roku 2016 najwięcej stad pod 
oceną było w powiecie wysoko-
mazowieckim. PFHBiPM ocenia-
ła tam 36 958 krów. Świadczy to 
o bardzo dużej koncentracji bydła 
na tym terenie. Co warte uwagi, 
gmina Kulesze Kościelne, kolej-
ny rok z rzędu może poszczycić 
się najwyższą w tym powiecie, na 
poziomie 8 134 kg mleka, średnią 
wydajnością krów. Właśnie w tej 
gminie, we wsi Faszcze, Kazimierz 
Gołębiewski prowadzi swoją 
hodowlę bydła.

Wielopokoleniowe gospodar-
stwo hodowca przejął w 2000 r. 
i prowadzi je wraz z małżonką, sy-
nem i córką. Pan Kazimierz gospo-
daruje na 12 ha gruntów ornych, 
z czego użytki zielone stanowią  
6 ha. Średnio na dobę doi od sztuki 
znacznie ponad dwadzieścia litrów 
mleka. Gospodarstwo obecnie li-
czy blisko 40 sztuk bydła. Wbrew 
powszednim trendom szybkie-
go powiększania stada, hodowca 
wyznaje zasadę „nie liczy się ilość 
produkcji, ale jakim kosztem”. Ho-
dowlę dopasowuje do zaplecza pa-
szowego produkowanego we wła-
snym gospodarstwie.

Rolnik – samorządowiec
Hodowca z Podlasia jest osobą 

wszechstronną, znajduje czas rów-
nież na działalność społeczną jako 
przedstawiciel władz samorządo-

wych. Wśród mieszkańców cieszy 
się sympatią. Przez 5 lat był soł-
tysem wsi Faszcze, drugą kaden-
cję jest radnym gminy Kulesze Ko-
ścielne i przewodniczącym jej  Ko-
misji Rewizyjnej.

Hodowca z pasją
Pan Kazimierz od zawsze intere-

sował się rolnictwem, dlatego też 
dzisiaj jako hodowca bydła  speł-
nia się zawodowo. Gospodarstwo 
rodzinne ukierunkowane jest na 

produkcję mleka, które  sprzedaje 
do pobliskiej mleczarni MLEKO-
VITA w Wysokim Mazowieckim. 
Utrzymuje krowy rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej w oborze uwię-
ziowej. Pan Kazimierz ma świa-
domość, jak ogromne znaczenie 
w postępie hodowlanym odgry-
wa genetyka, dlatego od momentu 
przejęcia przez niego gospodar-
stwa, rozród w stadzie opiera się 
wyłącznie o sztuczne unasiennia-
nie. Początkowo korzystał z ofer-

ty nasienia zamawianego przez 
lekarzy weterynarii. Od 2015 
roku, kiedy rozpoczął  współpra-
cy z WCHiRZ w Poznaniu, ma zde-
cydowanie większą świadomość 
co do wyboru buhaja do krycia. 
Pomocny jest przy tym doradca 
terenowy, który z pomocą kom-
puterowego programu do koja-
rzeń Matesel II proponuje ho-
dowcy najlepsze osobniki do ko-
jarzeń z konkretnymi krowami. 
Posiadanie kontenera na nasie-
nie bardzo ułatwia współpracę 
z WCHiRZ, którą pan Kazimierz 
ocenia bardzo wysoko. Ceni so-
bie przede wszystkim fachowe 
doradztwo, rzetelność i profe-
sjonalną obsługę klienta. Obec-
nie do kojarzenia ze swoimi kro-
wami najczęściej używa nasienia 
młodych, wycenionych genomo-
wo buhajów takich jak: LEE, AL-
BERO, SUPERGEN. W stadzie zaś 
posiada  potomstwo po buhajach: 
CARRASSO, czy PLAYBOY. Wierzy, 
że dzięki dobrej genetyce uzyska 
szybki wzrost produkcji mleka.

Pan Kazimierz w niedalekiej 
przyszłości planuje modernizację 
i rozbudowę obory w celu uspraw-
nienia codziennych prac w gospo-
darstwie. Życzymy Hodowcy i ca-
łej rodzinie pomyślnej realizacji 
planów, dużo sukcesów zawodo-
wych, wytrwałości w codziennej 
pracy oraz kontynuacji prowadze-
nia gospodarstwa przez następne 
pokolenia.

Szymon Kruszewski
Kosierady Wielkie, WCHiRZ

Pan Kazimierz – samorządowiec i hodowca

podlaskie

wić. Można dzięki temu zmniej-
szyć ogólne koszty utrzymania 
stada. Zakładając stały poziom 
produkcji mleka, dzięki wzrosto-
wi średniej produkcji od krowy, 
możemy zmniejszyć liczbę utrzy-
mywanych zwierząt. Zmniejszy 
się ilość paszy niezbędnej na 
pokrycie potrzeb bytowych. Za-
oszczędzoną paszę można prze-
znaczyć dla opasów i dodatko-
wo produkować żywiec wołowy. 
Jednakże należy unikać buha-
jów ekstremalnie obniżających 
procentowe zawartości białka 
i tłuszczu, ze względu na wyso-
ką odziedziczalność tych cech.

Dla przypomnienia: cechy wy-
soko odziedziczalne to takie, na 
które wpływ ma głównie genotyp 
zwierzęcia. Na nisko odziedziczal-
ne przede wszystkim wpływa śro-
dowisko. O ile odziedziczalność dla 

kilogramów mleka, białka i tłusz-
czu wynosi około 0,3 (czyli cechy 
te są średnio odziedziczalne) to 
współczynniki odziedziczalności  
dla procentowej zawartości białka 
i tłuszczu wynoszą odpowiednio: 
0,53 i 0,58. Są to więc cechy o wy-
sokiej odziedziczalności.

Uniwersalnym wyjściem jest 
preferowanie buhajów łączących 

cechy dobrej produkcji mleka 
z korzystnym jego składem. Moż-
na tu polecić takie buhaje jak Lu-
igi czy Albero (tabela nr. 2).

Znajdziecie je Państwo wśród 
wielu innych w pakiecie „Wydaj-
ność +”.

Jednakże podstawowym warun-
kiem, aby dobór buhajów przy-
niósł oczekiwane rezultaty jest 

dbałość o środowisko, w którym 
żyją i produkują zwierzęta. Przede 
wszystkim chodzi tutaj o dobre ży-
wienie, uwzględniające zróżnico-
wane wymogi w poszczególnych 
okresach fizjologicznych oraz cały 
zespół warunków określanych 
jako dobrostan.

Dzierżysław Bonowski
WCHiRZ, Filia Wągrowiec

Tabela 1.
Buhaj Kg mleka Kg białka % białka Kg tłuszczu % tłuszczu

TRACER 1343 38,7 -0,06 40,6 -0,17 

POWERBOSS 502 30,4 0,18 45,1 0,35

Tabela 2.
Buhaj Kg mleka Kg białka % białka Kg tłuszczu % tłuszczu

LUIGI 1181 35,3 -0,03 53,8  0,06

GROWEN 1003 33,5   0,01 35,0 -0,08

NIKKELBACK 957 32,7   0,02 32,0 -0,09

ALBERO 1048 42,4   0,10 55,8  0,15

> dokończenie ze str. 9
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Wiesław Suchta

Współpraca rozpoczęła się od zakupu nasienia z dodatkiem 
Heifer+, aby zwiększyć liczbę rodzących się samic w stadzie. Do 
kojarzeń hodowca wybiera nasienia czołowych buhajów: Tarzan, 
Part(sex), Imperator, Mogty. W stadzie niedawno urodziły się 
cieliczki po buhajach: Imperator, Nameles S oraz Dojan. Obec-
nie korzysta wyłącznie z genetyki Wielkopolskiego Centrum.

Ceni WCHiRZ za jakość usług oraz bardzo dobrą genetykę.

Krzysztof Kosobudzki

Moją współpracę z WCHiRZ zapoczątkował kurs inseminacyjny. 
Dzięki temu szkoleniu skuteczność inseminacji w moim stadzie 
znacznie się poprawiła (1,2 słomki na krowę). Obecnie mam bar-
dzo ładne córki buhajów Bang i Footing. Charakteryzuje je bardzo 
wysoka wydajność i piękny pokrój. Jeszcze jednym atutem prze-
mawiającym za współpracą z WCHiRZ jest bardzo dobry kontakt 
z przedstawicielem i pracownikami tej firmy.

 Okalewo – woj. kujawsko-pomorskie
 Liczba krów: 80
 Średnia wydajność: 7500 l mleka
 Powierzchnia gospodarstwa: 45 ha
 Stado pod oceną: tak

Marek Twardowski

WCHiRZ pod względem genetyki, jak i świadczonego doradztwa 
jest na bardzo wysokim poziomie. Wierzę, że dzięki współpracy 
z wielkopolską spółką poprawi się wydajność, pokrój i długo-
wieczność krów w moim stadzie. Obecnie posiadam piękne córki 
buhajów genomowych: Supergen, Sullivan oraz Mogty.

 Szczepankowo – woj. podlaskie
 Liczba krów: 65
 Średnia wydajność: 7200 l mleka
 Pow. gospodarstwa: 90 ha
 Stado pod oceną: tak

 Janowo – woj. mazowieckie
 Liczba krów: 70
 Średnia wydajność: 7200 l mleka
 Stado pod oceną: tak

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Alina i Zbigniew Fajga 

Córki buhaja Carrasso i Valjean są dla państwa Fajga najpięk-
niejsze. Pierwiastki po nich są bardzo wydajne, o znakomicie za-
wieszonym wymieniu i bardzo mocnych nogach. Szybko się doją 
i zacielają się bezproblemowo.

Współpracujemy z WCHiRZ filia w Ostrowie Wlkp., cenimy ją ze 
względu na kompetentną i miłą obsługę. Od kiedy zakupujemy na-
sienie buhajów z Wielkopolskiego Centrum, nasze stado stało się 
mocniejsze, bardziej odporne, wydajniejsze. Stado nasze pięknieje 
z roku na rok.

 Knapy – woj. łódzkie
 Liczba krów: 40
 Średnia wydajność: 9500 l mleka
 Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha
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Łukasz Drzazga 

Córki buhajów Faktor i Maxim cechują się dużą siłą mleczno-
ści i osiągnęły najwyższą wydajność w moim stadzie. Bezpro-
blemowo odbyło się ich przejście do nowej obory z odmiennym 
systemem utrzymania i doju, na co wpływ miały dobra budowa 
wymienia oraz mocne kończyny.

Cenię WCHiRZ za profesjonalną obsługę i wysoki poziom ofe-
rowanego materiału genetycznego.

 Skarydzew – woj. wielkopolskie
 Liczba krów: 54
 Średnia wydajność: 9500 l mleka
 Powierzchnia gospodarstwa: 46 ha

Michał Zaręba

Współpraca z WCHiRZ w Poznaniu a ściślej z panem Grzegorzem 
Milewskim, owocuje większą skutecznością zacielania krów i na 
pewno przyniesie korzyści w postaci krów z większą wydajnością, 
o lepszych parametrach pokroju. W inseminacji używam nasienia 
takich buhajów jak: New York, Imperator, Tracer, Playboy. Chcę 
uzupełnić stan krów dojnych jałówkami urodzonymi we własnym 
gospodarstwie. Z niecierpliwością czekam na pierwsze urodziny 
po osobiście wykonanej inseminacji.

 Truszki – woj. podlaskie
 Liczba krów: 40
 Średnia wydajność: 6800 l mleka
 Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Jarosław Meller

Kiedy rozpoczynałem współpracę z firmą WCHiRZ moje zaufanie 
wzbudziło 60-letnie doświadczenie tej firmy. Teraz widzę, że wiedza, 
którą otrzymałem przekłada się na wyniki w moim stadzie. W mojej 
oborze córki buhajów: Cupidon i Midas od pierwszych dni swojego 
życia wyróżniały się szybkim wzrostem. W tej chwili są krowami, 
które dają najwięcej mleka w stadzie. Sukcesywnie wymieniam sta-
re krowy na córki reproduktorów z Wielkopolski. Zarówno sobie, 
jak i wszystkim hodowcom, którzy tak jak ja zaufali WCHiRZ życzę 
owocnej współpracy i dalszych sukcesów w hodowli.

 Baba – woj. kujawsko-pomorskie
 Liczba krów: 26
 Średnia wydajność: 6500 l mleka
 Pow. gospodarstwa: 30 ha
 Stado pod oceną: tak

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Agata oraz Wiesław Tadeusz Ferenc

Wykorzystywane jest nasienie buhajów: Tarzan, Mogty, Heavey. 
Wkrótce będzie się cielić, aż 30 córek Carrasso, które jako jałów-
ki, w większości zostały pokryte buhajem Tarzan. Współpraca na 
dobre zaczęła się od 2014 r. i dalej trwa, jednak w przeszłości pan 
Wiesław miał już w stadzie wysoko wydajne krowy po buhajach 
WCHiRZ m.in. Undeutroi.

 Rogowo – woj. mazowieckie
 Liczba krów – 100 
 Średnia wydajność: 8000 l mleka
 Powierzchnia gospodarstwa: 110 ha
 Stado pod oceną: tak

Na zdjęciu od lewej: Wiesław Tadeusz Ferenc i Robert Filipowicz (WCHiRZ)


