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PRZEWODNIK

Pierwszy rok genomu w Polsce 
Analizując dane dotyczące na-

sienia wykorzystanego w insemi-
nacji w 2014 roku (wykres nr 1) 
widzimy, że tylko niewielką (oko-
ło 10%) jego część pozyskano od 
samców wycenionych wyłącznie 
na podstawie genomu. Główną 
przyczyną sceptycznego podej-
ścia rolników prowadzących ho-
dowlę bydła była wówczas obawa 
o stabilność i powtarzalność oceny 
i ryzyko spadku wartości hodow-
lanej osobnika w kolejnych wyce-
nach lub w miarę pojawiania się 
jego potomstwa. Hodowcy mający 

wcześniej doświadczenia z testo-
waniem buhajów odważniej się-
gali po dostępną „młodą genetykę”. 
Część z nich powstrzymywała jed-
nak trochę wyższa cena nasienia 
buhajów ocenionych genomowo. 

Pakiet rozwiązań
Jako antidotum na trochę niższą 

powtarzalność oceny buhajów, za-
proponowaliśmy stosowanie pakie-
tów. Takie podejście zmniejszało 
ryzyko związane ze zbyt szerokim 
użyciem jednego osobnika w sta-
dzie. Realny wzrost powtarzalno-
ści nastąpił po połączeniu polskiej 

bazy referencyjnej, liczącej około 
4 tys. osobników, z bazą EuroGeno-
mics. Dzięki temu, dokładność oce-
ny wartości hodowlanych dla po-
szczególnych cech wzrosła w prze-
dziale od 8 do 15%.

Wzrost wykorzystania nasienia 
genomowego

Hodowcy widzą coraz więcej za-
let płynących z wykorzystywania 
genomowej oceny bydła w prakty-
ce hodowlanej. Większy postęp ho-
dowlany za sprawą wysoko ocenio-
nych osobników, większy wpływ 
samic na postęp oraz pojawienie się 
nowych linii genetycznych, to tyl-
ko niektóre z nich. Na wykresie nr 
1 widać wyraźnie tendencję wzro-
stu wykorzystania nasienia „geno-

mowego” aż do 73%. Oznacza to, 
że w minionym roku ponad 7 z 10 
wykorzystanych porcji nasienia 
to były „genomy”. Można się spo-
dziewać, że w roku 2018 ten udział 
jeszcze wzrośnie. Jednakże najbar-
dziej wygranymi są ci, którzy na 
buhaje genomowe postawili na 
samym początku, dziś są już po-
siadaczami pięknych cieląt, jałowic, 
pierwiastek czy krów. Najpiękniej-
sze z nich będą prezentować się 
na wystawach hodowlanych. Wie-
rzymy, że z sukcesami wystartuje 
córka buhaja Geronimo, Wiesława 
Konarczaka, właściciela pięknych 
jałówek po topowych buhajach 
WCHiRZ: Mogty, Nikkelback czy 
Tarzan. W gospodarstwie Adama 
Florkowskiego udało się nam sfoto-
grafować niespełna dwumiesięcz-
ną, piękną cieliczkę – córkę trzy-
krotnego lidera krajowej wyceny 
buhaja Baylaboy. U tego hodowcy 
zaczynają już swoje pierwsze lak-
tacje jałówki po „genomach”. Na 

Metoda genomowa? Zdecydowanie TAK!
Kto skorzystał ten zyskał!

Nasienie buhajów ocenionych genomowo przebojem wkraczało 
w 2008 roku do obór bydła mlecznego w krajach Europy i Ame-
ryki. W Polsce początkowo nową metodę oceny wartości hodow-
lanych stosowały stacje unasienniania do preselekcji buhajów. 
Ostatecznie pierwsze oficjalne, oparte o genom, wyniki młodych 
reproduktorów opublikowano w sierpniu 2014 roku. Wśród produ-
centów mleka rozpoczęła się debata – czy wzorem innych krajów, 
hodowcy bydła mlecznego powinni postawić na genom? Jeśli tak, 
to jaka powinna być strategia? Dziś wiemy, że buhaje ocenione na 
podstawie DNA cieszą się ogromnym popytem w USA, Kanadzie 
i Europie. Można postawić tezę, iż ten kto skorzystał ten zyskał. 
Przyjrzyjmy się, jaka jest sytuacja w Polsce i jakie są doświadcza-
nia poza granicami naszego kraju.

> dokończenie na str. 2

UDZIAŁ W SPRZEDAŻY NASIENIA BUHAJÓW 
Z OCENĄ GENOMOWĄ W SPRZEDAŻY NASIENIA OGÓŁEM. 

WCHiRZ W LATACH 2014–2017

WYKRES 1. 

Pakiet to propozycja kilku 
lub kilkunastu buhajów, 

które są w stanie realizować 
ten sam cel hodowlany (np.: 

wzrost wydajności mleka, czy 
poprawa konkretnych cech 

pokrojowych).

Czteromiesięczna córka buhaja 
Tarzan – Dolana, hod. W. Konar-
czak, Kaczagórka
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Pierwszym z objawów jest po-
jawienie się silnych boleści u kro-
wy, która często wstaje i pokłada 
się, dodatkowo końcówki jej uszu 
robią się zimne. Gdy staniemy na 
wysokości dołu głodowego krowy 
i oburącz, z całej siły go naciśniemy 
a krowa nie będzie uciekać i pozwa-
la się uciskać, mamy potwierdze-
nie, że u danej sztuki żwacz się za-
trzymał (przestał pracować). Istnie-
ją dwa domowe sposoby, żeby jak 
najszybciej zareagować i pomóc.

Pierwszy: jeżeli jesteśmy pew-
ni, że krowa nie ma uszkodzonej 

wątroby to robimy wlewkę skła-
dającą się z: 1 szklanki octu (nie 
denaturatu ani spirytusu), który 
podnosi pH w żwaczu i 2 szklanek 
ciepłej wody. Mieszaninę podaje-
my doustnie, następnie dostarcza-
my zwierzęciu siano i słomę do je-
dzenia, po około 12. godzinach po-
dajemy podwójną dawkę drożdży 
(w celu namnożenia drobnoustro-
jów w żwaczu) oraz glukozę spo-
żywczą (ok. 150 g), żeby wzmocnić 
wątrobę krowy. 

Drugi sposób: podajemy oko-
ło 250 g kwaśnego węglanu sodu 

i wodę – robimy z tego wlewkę, 
następnie dostarczamy do je-
dzenia siano lub słomę. Po około 
12. godzinach robimy drugą wlew-
kę składającą się z podwójnej daw-
ki drożdży i glukozy spożywczej (ok. 
150 g) – tak postępujemy przez 
3 dni, aż zwierzę zacznie normalnie 
funkcjonować. W tym czasie pasze 
objętościowe i treściwe zmniejsza-
my o połowę. Głównym pożywie-
niem ma być siano i słoma. 

Tak wyglądają moje sposoby na 
przywrócenie krowy do normalnego 
funkcjonowania...

Zenek mówi a Mazurek radzi...

Jak rozpoznać i leczyć zatrzymanie żwacza?
Zenon Mazurek

przykład, córka buhaja Carlo dała 
w pierwszym próbnym udoju po-
nad 38 l mleka, co jak podkreśla 
hodowca, jest bardzo dobrym wy-
nikiem. Panowie Wiesław i Adam 
są czołowymi hodowcami z Wiel-
kopolski, osiągają rocznie ponad 11 
tys. litrów mleka średnio od krowy. 
Od lat współpracują z WCHiRZ, wie-
dzą, że kluczem do wysokiej wydaj-
ności przy zoptymalizowanym ży-
wieniu jest jak najlepsza genetyka 
– obecnie stawiają na genom.

Doświadczenia kolegów 
z zagranicy!

Niedawno na kanadyjskiej stro-
nie internetowej zajmującej się 
oceną wartości hodowlanej buha-
jów: ww.cdn.ca ukazał się artykuł 
na temat ogromnego postępu ho-
dowlanego i związanego z nim zy-
sku ekonomicznego w efekcie ko-
rzystania z nasienia genomowego. 
Na przedstawionym wykresie nr 2 

widać, jak wzrastał z roku na rok 
indeks selekcyjny LPI buhajów ofe-
rowanych na rynku kanadyjskim. 
Średni wynik LPI użytkowanych 
rozpłodników wzrósł o 1182 jed-
nostek od momentu wprowadze-
nia genomu w 2007 roku. Autor 
tekstu: „Genomic young Bulls: Ac-
celerating Genetics Progress” Brian 
Van Doormaal wyraźnie wskazu-
je, że zanim wprowadzono młode 
buhaje do rozrodu, średni roczny 
postęp hodowlany z wykorzysta-
niem wyceny tradycyjnej wynosił 
tylko 54 jednostki LPI, co przekła-
dało się na zysk w wysokości 87$. Po 
wprowadzeniu genomu, było to już 
149 jednostek LPI o wartości 257 
$. Co w konsekwencji, jak tłumaczy 
dalej autor, oznacza, że córki buhaja 
użytego w 2016 roku, będą o blisko 

700 dolarów bardziej rentowne niż 
te urodzone po rozpłodniku użytym 
w 2013 roku. Do podobnych wnio-
sków dochodzi w artykule: „Can You 
Trust Genetic Evaluation? 7 Facts 
Exposed”, Murray Hunt na łamach 
internetowego portalu Bullvine. 
Im wyższy indeks selekcyjny, tym 
większy zysk hodowcy. Pokazuje to 
wykres nr 3 – wraz ze wzrostem in-
deksu LPI, indeks ekonomiczny Pro$ 
wzrasta. To samo wykazują analizy 
pochodzące ze Stanów Zjednoczo-
nych. George Wiggans w artykule 
„Forecasting the Future of genomics 
selection” podaje, że średni dodatko-
wy zysk NM$ z tytułu korzystania 
w inseminacji z nasienia buhajów 
genomowych (sprzedawanych w la-
tach 2011–2016) to ponad 80$ na 
rok, podczas gdy średni roczny przy-

> dokończenie ze str. 1 WYKRES 2. 

Dziewięciomiesięczna córka buhaja Geronimo 
– Jaguś, hod. W. Konarczak, Kaczagórka
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rost tego indeksu dla rozpłodników 
ocenionych tradycyjnie (sprzedawa-
nych w latach 2000–2004), wynosił 
tylko 18$ (wykres nr 4).

Główną zaletą korzystania z na-
sienia buhajów genomowych miał 
być szybszy postęp hodowlany. 
Przykłady analiz z USA i Kanady 
zdecydowanie pokazują, że „ge-
nomy” dają także większy zysk 

hodowcy. W Polsce młoda genety-
ka na stałe już zagościła w oborach, 
na co wskazuje rosnąca sprzedaż. 
Ważny jest też pogląd hodowców. 
Chcą korzystać z najlepszej dostęp-
nej genetyki – czyli osobników 
o najwyższych gPF. Ofertą buha-
jów z wysokimi indeksami może  
poszczycić się Wielkopolskie Cen-
trum. W najnowszym katalogu, 
WCHiRZ oferuje aż 10 reproduk-
torów z gPF > 140. Grupę dziesię-
ciu reproduktorów otwierają dwa 

debiutujące w tym sezonie: Moon 
o. Baltikum gPF147 i Mitch 
o. Kerrigan gPF145, pierwszy 
z nich został ojcem buhajów w Pol-
sce. Wysokie noty mają także nowo-
ści: Myway o. Jetset gPF141, Raptor 
o. Battlecry gPF141 oraz Mozilla o. 
Hotshot gPF141. Wśród oferowa-
nych i dobrze znanych są takie buha-
je jak Megabit o. Beat gPF142, czy 
Baylaboy o. Kingboy, gPF143.

Przykłady z zagranicy pokazują, 
że polscy hodowcy stawiając na ge-
nom podążają najlepszą ze ścieżek 
postępu, by osiągnąć jak najszybciej 
wyznaczony cel hodowlany, a tym 
samym, czynią hodowlę najbardziej 
rentowną.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

WYKRES 3. 
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WYKRES 4. 

Dwumiesięczna córka buhaja Bay-
laboy – Dolina, hod. A. Florkowski, 
Wziąchów

Dwumiesięczna córka buhaja Nikkel-
back, hod. W.Konarczak, Kaczagórka

Im wyższy indeks selekcyjny 
buhaja, tym większy zysk 

hodowcy
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Rozród z problemami 
Przyjmuje się, że długość użyt-

kowania krów zwykle nie prze-
kracza siedmiu laktacji, jednakże 
znaczna część zwierząt nie do-
żywa nawet do tego momentu. 
Obecnie krowy użytkowane są 
w produkcji mleka średnio przez 
mniej niż 3 lata. Niepokojący staje 
się również fakt, iż odsetek zwie-
rząt brakowanych już po pierw-
szej laktacji stale rośnie.

Pierwszym wskaźnikiem rozro-
du, na który zwracamy uwagę oce-
niając reprodukcję w stadzie jest 
okres międzywycieleniowy, który 
powinien trwać około 370–390 
dni, tak by krowa rodziła jedno 
cielę rocznie. W polskich oborach 
wskaźnik ten często wynosi znacz-
nie powyżej 450 dni. Jedną z przy-
czyn wydłużania się tego okresu 
są pojawiające się w wysokowy-
dajnych stadach ciche ruje, które 
w połączeniu z brakiem czasu, któ-
ry można poświęcić na obserwa-
cję rui, utrudniają zacielenie krów 
w optymalnym terminie. Sytuację 
pogarsza de�icyt energii w daw-
ce pokarmowej krów w stosunku 
do potrzeb związanych z produk-
cją mleka w pierwszych stu dniach 
laktacji, negatywnie wpływający na 
płodność samic.

Gdy spotkamy się na zakręcie...
Brak odpowiedniej liczby jałó-

wek, które zastąpią ubywające 
z produkcji krowy starsze, można 
uzupełnić zwierzętami z zakupu. 
Są hodowle o utrwalonej renomie, 
w których na możliwość zakupu ja-
łówek czeka się w kolejce. Zwykle 
jednak nabywanie materiału ho-
dowlanego jest dość ryzykownym 
wyjściem i przypomina grę w ro-
syjską ruletkę. Nigdy nie ma pew-
ności, jakie zwierzęta wprowadza 
się do obory. Pochodzące z zaku-
pu osobniki, szczególnie jeśli są to 
pojedyncze sztuki oferowane przez 
niesprawdzone wcześniej gospo-

darstwa, zwykle nie mają okre-
ślonego statusu zdrowotnego. Ich 
wartość hodowlana pozostaje także 
wielką zagadką. Pozyskując jałówki 
z zakupu trzeba mieć świadomość, 
że oferowany materiał jest w więk-
szości przypadków najsłabszy spo-
śród zwierząt w stadzie pochodze-
nia. Postawmy się na chwilę w roli 
sprzedawcy…czy w pierwszej ko-
lejności oferuję do sprzedaży swo-
je najlepsze sztuki, czy wystawiam 
te, które pod jakimś względem „nie 
pasują” do mojej obory? Pytanie to 
pozostawiam do indywidualnego 
rozważenia...

Czas wziąć sprawy w swoje ręce
Jeżeli decydujemy się na prowa-

dzenie remontu stada krów mlecz-
nych w oparciu o własny materiał 
hodowlany, musimy mieć świado-
mość, że jest to przeważnie proces 

trudny i długotrwały. Jednak pra-
widłowo prowadzony pozwoli nie 
tylko na proste zastępowanie krów 
ubywających, ale także na powięk-
szanie stada, selekcję wybitnych 
sztuk ze stawki do dalszej hodowli 
a nawet sprzedaż żeńskiego mate-
riału hodowlanego.

Zawsze trzeba zacząć od staran-
nej obserwacji stada ze szczegól-
nym uwzględnieniem sztuk, które 
powinny wejść w ruję. Pojawiają 
się urządzenia, które monitoru-
ją krowy, ale człowiek jest trud-
ny do zastąpienia. Jednocześnie 

w inseminacji jałówek i najlep-
szych pierwiastek, które nie wyka-
zują dużych problemów z rozro-
dem, warto wykorzystywać nasie-
nie seksowane. Na podstawie ba-
dań terenowych udowodniono, że 
9 na 10 osobników, urodzonych 
po inseminacji takim nasieniem 
stanowią jałówki. Zwalczać trzeba 
pokutujący jeszcze gdzieniegdzie 
przesąd mówiący, że: „potomstwo 
jałówek na rzeź”! Właśnie młode 
samice skojarzone z najlepszymi 
buhajami mogą w hodowli wnieść 
ogromny postęp, szczególnie kiedy 
rodzą się jałówki.

Wielkopolskie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, do-
starcza szeroką gamę sortowanego 
nasienia buhajów. Także nasienie 
lidera wśród krajowych rozpłodni-
ków – buhaja Baylaboy (gPF143), 
jest dostępne w wersji seksowa-

nej. Jeśli czas oczekiwania na sek-
sowane nasienie lidera jest zbyt 
długi („wszyscy go chcą”) – można 
sięgnąć po inne osobniki z grupy 
„seksów”: Megabit (gPF142), Mozi-
lla (gPF141), Lewy (gPF137), Luk-
sus (gPF133) itp.

Dla najbardziej zaawansowanych 
jest jeszcze transfer zarodków, naj-
lepiej wyprodukowanych  w wyni-
ku inseminacji dawczyń nasieniem 
seksowanym – by liczba jałówek, 
które się urodzą była jak najwyż-
sza. Ważne, by biorczynie były 
zdrowe i dobrze wchodziły w ruję.

Przemyślana decyzja
Utrzymanie reprodukcji w sta-

dzie na odpowiednim poziomie 
pozwala na poprawne funkcjo-
nowanie gospodarstwa, prowa-
dzenie pracy hodowlanej, a także 
przyczynia się do wzrostu efek-
tywności produkcji. Warto po-
święcić trochę czasu, pracy i pie-
niędzy, by swoim zwierzętom za-
pewnić optymalne warunki do 
życia i rozwoju tak, by ich potom-
stwo miało najlepsze, pożądane 
przez nas cechy. Aby było w czym 
wybierać selekcjonując przyszłe 
matki. Chodzenie „na skróty” – 
pospieszny zakup materiału ho-
dowlanego z zewnątrz obarczo-
ny jest znacznym ryzykiem. De-
cyzję pozostawiam w Państwa 
rękach...

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Remont w trakcie, a materiału wciąż brak...
Wzrastająca wydajność krów mlecznych, w wielu gospodarstwach 
pociąga za sobą pogorszenie wskaźników rozrodu i skrócenie dłu-
gości użytkowania zwierząt, a opłacalność produkcji coraz częściej 
pozostawia wiele do życzenia. Z całą pewnością nie jest żadną tajem-
nicą, że wydłużające się okresy między kolejnymi porodami w połą-
czeniu z krótszym użytkowaniem krów w oborze, mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której liczba urodzonych i odchowanych jałówek jest 
zbyt niska w stosunku do potrzeb remontu stada. Taki stan rzeczy 
sprawia, iż hodowcy bydła mlecznego borykający się z poważnym 
deficytem jałówek hodowlanych szukają skutecznych rozwiązań. 
Część z rolników, którym ten temat nie jest obcy, w pierwszej kolej-
ności decyduje się na zakup materiału hodowlanego z zewnętrznego 
źródła. Są jednak sposoby naprawy sytuacji, bazując wyłącznie na 
własnym stadzie. Co zatem należy zrobić?

m.m. Plane buhaja Mozilla gPF141, dostepny w wersji seksowanej
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Kujawsko-pomorskie słynie z ludzi życzliwych 
i otwartych na nowe wyzwania 

Niedaleko Torunia znajduje się 
niewielka, lecz malowniczo poło-
żona wieś Łążyn, a w niej gospo-
darstwo państwa Ewy i Krzyszto-
fa Kowalskich. Należące do nich, 
objęte kontrolą użytkowości od 
roku 1986 stado bydła mleczne-
go o średniej wydajności 9000 l 
liczy obecnie 80 krów i 30 jało-
wic. Krowy żyją i produkują w no-
woczesnej oborze wyposażonej 
w 110 stanowisk i halę udojową 
rybia ość 2x5. Ten nowoczesny 
obiekt zastąpił w roku 2012 sta-
re budynki gospodarcze. Odzie-
dziczone przez pana Krzysztofa 
w 1996 r. gospodarstwo miało 
powierzchnię 18 ha a stado li-

czyło 15 krów. Hodowca zwią-
zał przyszłość gospodarstwa 
z bydłem mlecznym i tej decyzji 
jest wierny do dzisiaj. Minione  
22 lata to okres rozwoju gospo-
darstwa i powiększania stada. 
Szczególnie dziękuję za ostatnie 
cztery lata naszej współpracy.

W gospodarstwie państwa Ko-
walskich pojawiłem się w 2014 r. 
i od razu poczułem się jak w domu, 
zresztą kujawsko-pomorskie sły-
nie z życzliwych i otwartych na 
nowe wyzwania ludzi. Naszą 
współpracę rozpoczęliśmy od ko-
jarzenia stada. Po przedstawieniu 
wyników zestawionych z aktual-
ną ofertą WCHiRZ, do gospodar-

stwa trafił kontener z nasieniem 
buhajów takich jak: Carrasso,  
Caporal, Len. Mniej więcej rok 
później pan Krzysztof ukończył 
organizowany przez WCHiRZ 
kurs inseminacyjny.

W obecnej chwili w stadzie, do 
kojarzeń wykorzystywane jest 
nasienie buhajów: Part (wersja 

seksowana), Mogty, Lee. Pewien 
jestem, że przed gospodarstwem 
Kowalskich w Łążynie jeszcze 
wiele sukcesów produkcyjnych 
i hodowlanych w oparciu o współ-
pracę z WCHiRZ. Życzę tego moim 
zaprzyjaźnionym hodowcom.

Krzysztof Pawłowski
Filia Kościelec, WCHiRZ

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem o dużym potencja-
le w hodowli bydła. Od kilku już lat mocno zauważalna jest obecność 
WCHiRZ na hodowlanej mapie tego obszaru. Przyczyn popularności 
tej spółki jest wiele, ale najważniejszą z nich jest  najlepsza na rynku 
oferta buhajów. Reproduktory z Wielkopolskiego Centrum od wielu 
lat zajmują czołowe miejsca w rankingu krajowych rozpłodników. 

kujawsko-pomorskie

W maju na wystawie w Płonia-
wach-Bramurze zaprezentowa-
no młodziutką jałóweczkę po 
buhaju Part, która prawdopo-
dobnie w roku 2018 dalej będzie 
reprezentować swego hodowcę 
na kolejnych wystawach. Pocho-
dzi ze stada, które aktualnie liczy 
40 krów o średniej wydajności 
rocznej 8500 litrów. Ponieważ 
z właścicielami współpracuję od 
2014 roku, chciałbym zaprezen-
tować ich osiągnięcia, zapytać 
o plany na przyszłość.

Anna i Sebastian Pielechowie pro-
wadzą gospodarstwo w miejsco-
wości Nowe Czernice w powiecie 
przasnyskim, od chwili jego prze-
jęcia w roku 2011. Odmieniane 
przez przypadki słowo „rozwój” 
pojawia się praktycznie w każdym 
opisie gospodarstwa hodowlane-
go zamieszczanym na łamach TPR. 
Tu też młodzi gospodarze konse-
kwentnie realizują jasno określone 
cele: wzrost produkcji równolegle 
z poprawą pokroju, cech funkcjo-
nalnych i zdrowotności. Dla ho-
dowców, którzy często biorą udział 
w wystawach zwierząt, jest ważne 

by rodziły się cieliczki ładne po-
krojowo, o wysokich wartościach 
hodowlanych. Do inseminacji wy-
bieramy tylko elitę buhajów do-
stępnych w Wielkopolskim Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
w Poznaniu. W ofercie tej Spółki 
właściciele znaleźli to czego szu-
kali – buhaje o bardzo wysokich 
parametrach.

Dzisiaj w cielętniku jest około 
40 jałówek, córek takich rozpłod-
ników jak: Carrasso, Part, Odeon, 
Baylaboy. W najbliższym czasie 

oczekiwane są urodzenia potom-
stwa po reproduktorach: Jaguar 
i Powerboss. Czekamy w wielkim 
napięciu i mamy nadzieję, że rów-
nież będą to jałóweczki. W 2017 
pan Sebastian zdecydował się na 
seksowane nasienie buhaja Bayla-
boy i 06.12.2017 pozyskał śliczną 
cieliczkę. Do sukcesów w rozro-
dzie przyczynił się również za-
przyjaźniony z panem Sebastia-
nem technik weterynarii Rado-
sław Filipowicz, który wykonu-
je zabiegi inseminacyjne. Zuży-

cie nasienia wykorzystywanego 
w inseminacji jest na poziomie 
1,2 słomki na jedną ciążę. Jest to 
wspaniały wynik i każdy hodow-
ca pragnąłby mieć takie rezultaty.

Rozmowa o planach na przyszłość 
i bieżących problemach koncentru-
je się na braku większej obory. 

Rozumiem to, bo zaglądając do 
cielętnika widzę jałówki, córki 
buhajów z WCHiRZ, które wkrót-
ce będą stopniowo zacielane i wej-
dą do produkcji. Wiem też, że nie 
ma ich gdzie pomieścić, a takiego 
potomstwa, po tak wybitnych oj-
cach, się nie sprzedaje. Szczególnie, 
że pan Sebastian przeznaczył je do 
kojarzeń z buhajem Baylaboy (na-
sienie seksowane). 

Mimo problemów, sukcesy mło-
dych gospodarzy, wywołujące 
uśmiech na ich twarzach, są dodat-
kową motywacją do pracy dla nas. 
Życzę pani Ani i panu Sebastiano-
wi dalszych bardzo dobrych wyni-
ków i realizacji założonych celów. 
Patrząc na ich dotychczasową pra-
cę i optymizm, który mają w sobie, 
spodziewam się dalszego rozwo-
ju gospodarstwa. Mocno trzymam 
kciuki.

Robert Filipowicz
 Filia Kościelec, WCHiRZ

Takich córek się nie sprzedaje

mazowieckie

Sebastian Pielech z cieliczką po buhaju Baylaboy, gPF 143
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Zima, zima, zima…
Wraz z nadejściem zimy znacz-

na część gospodarzy może w koń-
cu trochę odsapnąć po wyczer-
pującej pracy na roli. Charakte-
rystyka tej branży jest taka, że 
w okresie od marca do listopada 
praktycznie nie ma szans na kil-
ka dni wolnego, cały czas jest coś 
do zrobienia, a to w na polu, a to 
w gospodarstwie... Taki wyczer-
pujący tryb obciążeń narzuco-
ny jest przez matkę naturę, któ-
ra nie uznaje krótkich i długich 
weekendów, świąt państwowych 
i kościelnych, a nawet niektórych 
zwolnień lekarskich. Czasu na 
wykonanie zadania jest zwykle 

za mało, a o postępie prac decy-
dują „okna pogodowe”.

Istnieją jednak takie gałęzie dzia-
łalności rolniczej, w których farme-
rzy, nawet zimą, nie mogą pozwo-
lić sobie na dłuższą chwilę odpo-
czynku. Mowa tu między innymi 
o prowadzących produkcję zwie-
rzęcą, szczególnie hodowcach by-
dła mlecznego, którym obowiązek 
codziennego dbania o dobrostan 
utrzymywanych zwierząt zabiera 
praktycznie każdą wolną chwilę. 
Każdemu jednak, bez wyjątku, na-
leży się choćby chwila relaksu i ode-
rwania od „warsztatu”...wszak nie 
samą pracą człowiek żyje.

Chcąc połączyć przyjemne z po-
żytecznym, Wielkopolskie Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Po-
znaniu zorganizowało na terenie 
całej Polski cykl szkoleń. Z racji luź-
nej formy spotkań przybywający na 
nie rolnicy mogą oderwać się tro-
chę od codziennych obowiązków, 
a przy okazji nauczyć się kilku cie-
kawych rzeczy i zrozumieć złożone 
problemy hodowli bydła mlecznego 
i produkcji mleka.

Spotkania z hodowcami rozpo-
częliśmy w połowie listopada 2017, 
a zakończenie planowane jest na 
drugą połowę marca 2018. Zaczę-
liśmy od Ziemi Świętokrzyskiej, by 
przemieszczając się kolejno przez 

województwa: łódzkie, lubelskie, 
mazowieckie, podlaskie, kujawsko-
-pomorskie, warmińsko-mazur-
skie odwiedzić z zajęciami warsz-
tatowo-szkoleniowymi praktycznie 
wszystkie rejony, gdzie hodowane 
jest w Polsce bydło mleczne. Trady-
cyjnie, przy wsparciu lokalnych kół 
hodowców bydła oraz firm partner-
skich, zorganizowaliśmy bardzo licz-
ne spotkania na rdzennych terenach 
naszej działalności, czyli w Wielko-
polsce i na Ziemi Lubuskiej.

Zrozumieć problemy hodowców
Wzorem lat ubiegłych, do współ-

pracy zaprosiliśmy znakomitego 

hodowcę – pasjonata – Zenona Ma-
zurka. Poza nim, podczas naszych 
szkoleń prelekcje wygłosiło wielu 
lekarzy weterynarii, naukowców 
i praktyków, autorytetów ze świa-
ta hodowli. Cały czas wsłuchuje-
my się w głosy hodowców, starając 
się dopasować tematykę naszych 
wystąpień do ich aktualnych pro-
blemów. W tym sezonie, w ramach 
większości zimowych szkoleń, po-
stawiliśmy na tematykę związaną 
ze sposobami ograniczania liczby 
komórek somatycznych w mleku 
oraz podnoszeniem świadomości 
hodowców w zakresie zagrożeń 
związanych z krzyżowaniem mię-
dzyrasowym (głównie bydła rasy 

hf z innymi rasami). Prelekcje na 
powyższe tematy wygłosili kolej-
no Zenon Mazurek oraz Szymon 
Bugaj, specjalista z Działu Hodowli 
WCHiRZ. 

Do współpracy w każdym spo-
tkaniu zapraszamy także różnie 
firmy z branży rolniczej (głównie 
firmy paszowe i nasiennicze), któ-
re mają możliwość zaprezentowa-
nia szerokiej grupie specjalistów 
– hodowców swojej oferty.

Projekt – edukacja
Wielkopolskie Centrum Hodow-

li i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
wychodząc kilka lat temu z ofertą 

edukacyjną poza województwa: 
wielkopolskie i lubuskie, obejmu-
jąc swym projektem cały kraj, mia-
ło zamiar zapoznać szeroką rzeszę 
hodowców polskich z ofertą lide-
ra genetyki i hodowli bydła. Cykl 
szkoleń stał się forum wymiany 
poglądów pozwalającym na sta-
łe podnoszenie świadomości ho-
dowców bydła mlecznego. Tłumy 
żądnych wiedzy rolników uczest-
niczących w naszych warsztatach 
świadczą o tym, że był to strzał 
w dziesiątkę. WCHiRZ w Pozna-
niu pozostając najlepszą firmą ho-
dowlano-inseminacyjną w Polsce, 
zajęło także pozycję lidera wśród 
organizacji z branży rolniczej, któ-

re kształcą i edukują hodowców 
bydła mlecznego!!!

Bardzo dziękujemy wszystkim 
Hodowcom, których liczna obec-
ność na szkoleniach utwierdza 
nas w przekonaniu o zasadności 
takich działań. Cieszy również fakt, 
że sporą część audytorium na na-
szych spotkaniach (w mojej oce-
nie – większość) stanowiło młode 
pokolenie hodowców, którzy od 
samego początku swojej przygo-
dy z hodowlą bydła chcą z nami 
pogłębiać swoją wiedzę i wpro-
wadzać ją w życie.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

„Co w krowie piszczy?” – WCHiRZ kształci 
przyszłe pokolenia hodowców

Kolno, podlaskie

Fiukówka, lubelskie

Konary, łódzkie

Kulesze Kościelne, podlaskie
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Poddębice, łódzkie

Suwałki, podlaskie

Tarłów, świętokrzyskie

Zaręby Kościelne, mazowieckie

Stare Kupiski, podlaskie

Szczuczyn, podlaskie

Wąbrzeźno, kujawsko-pomorskie

Zastawno, warmińsko-mazurskie
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Wysokowydajne i długowieczne krowy są 
wizytówką gospodarstwa produkującego mleko

30 lat pracy, ciągły rozwój gospo-
darstwa polegający na wzroście 
powierzchni z 30 ha do 100 i  sta-
da z 12 do 100 krów dojnych.

Agata i Wiesław Ferencowie z Ro-
gowa wiedzieli, że mają dla kogo 
pracować. Syn Hubert chętnie po-
maga rodzicom i widzi w gospodar-
stwie przyszłość dla siebie.

W prowadzonej hodowli bydła 
właściciele nigdy nie inwestowa-
li w przypadkowe kojarzenia. Za-
wsze wiedzieli, że aby osiągnąć 
sukces, trzeba wybierać buhaje 
z najwyższym potencjałem gene-

tycznym. Właściwie zastosowany 
postęp hodowlany musi przynieść 
oczekiwane owoce. W roku 2014, do 
wykorzystania w rozrodzie wybrali 

buhaje WCHiRZ takie jak: Valjean, 
Carrasso, Cupidon. Z tych kojarzeń 
urodziło się wiele pięknych jałówek, 
w tym 30 sztuk po Carrasso, które 

zostały przez pana Wiesława sko-
jarzone z buhajem Tarzan. W paź-
dzierniku 2017 r. przyszły na świat 
pierwsze jałóweczki. Chcąc się prze-
konać co one sobą reprezentują, pan 
Wiesław poddał je ocenie genomo-
wej. Okazało się, że wyniki są bardzo 
obiecujące – jałóweczki mają warto-
ści indeksu gPF: 126 i 130.

Cieszymy się razem z państwem 
Ferencami i wierzymy, że sukces nie 
tylko ma na imię Carrasso i Tarzan, 
lecz także Baylaboy, Megabit i inne 
z bogatej oferty Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu.

Robert Filipowicz 
Filia Kościelec, WCHiRZ

To nie jest reklama, to fakty

Pan Andrzej Janiak przejął gospo-
darstwo po dziadkach w 1993 roku, 
gdy miał zaledwie 17 lat i uczęszczał 
jeszcze do Zespołu Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach. Młody rolnik 
w prowadzeniu gospodarstwa miał 
i nadal ma wsparcie swoich rodzi-
ców, Krystyny i Zygmunta Janiaków. 

Od kilkunastu lat to rodzinne 
przedsiębiorstwo rolne zlokalizo-
wane we wsi Bilew w powiecie ła-
skim, w województwie łódzkim, pan 
Andrzej prowadzi wspólnie z żoną 
Wioletą.

Rozwój gospodarstwa 
W chwili przejmowania, w go-

spodarstwie było zaledwie 6 krów. 
W tej chwili stado liczy 85 szt. wraz 
z jałówkami. Chęć zwiększenia sta-
da i optymalizacji pracy zachęciła 
właścicieli do wybudowania obory. 
Nowy budynek został oddany do 
użytku w roku 2007. Stado utrzy-
mywane jest w oborze wolnosta-
nowiskowej. Dój odbywa się w hali 
udojowej 2x3. Boksy legowiskowe 
wyścielone są piaskiem i słomą. 
Przy stole paszowym krowy poru-
szają się po posadzce betonowej. Do 
tego rodzaju nawierzchni hodow-
ca ma zastrzeżenia: wprawdzie nie 
ma problemów z racicami, ale kro-
wy rozjeżdżają się i dlatego szuka 
nowego, lepszego rozwiązania. Sta-
do objęte jest oceną użytkowości 

mlecznej od roku 1998. Przez ten 
czas liczba krów wzrosła z 15 do 
45 sztuk. Średnia wydajność w lak-
tacji wynosi 7000 l. Gospodarstwo 
ukierunkowane na produkcję mle-
ka, sprzedaje surowiec do pobliskiej 
mleczarni OSM Łask.

Wszystkie jałóweczki, które się 
urodzą zostają na remont stada 
a buhajki są sprzedawane. Pan An-
drzej hodowlę dopasowuje do za-
plecza paszowego produkowanego 
we własnym gospodarstwie. Łącz-
nie z powierzchni 65 ha – zarów-
no własnych, jak i dzierżawionych, 
pozyskiwana jest pasza dla bydła. 
Struktura zasiewów to: użytki zie-
lone 15 ha, zboża 10 ha i kukurydza 
40 ha.

Hodowla a nie chów bydła
Pan Andrzej ma świadomość, jak 

ogromne znaczenie w doskonale-
niu cech np. wydajności mlecznej  
odgrywa genetyka. Od momen-
tu przejęcia gospodarstwa, roz-
ród w stadzie opiera się wyłącz-
nie o sztuczne unasiennianie. Od 
2015 roku, kiedy właściciel rozpo-
czął współpracę z WCHiRZ w Po-
znaniu, ma zdecydowanie większą 
świadomość co do wyboru buha-
jów do krycia. Współpraca rozpo-
częła się od wizyty doradcy tereno-
wego, który za pomocą komputero-
wego programu MATESEL II zapro-
ponował najlepsze kojarzenia dla 
każdej krowy. W posiadanym w go-
spodarstwie kontenerze czeka na 
wykorzystanie nasienie buhajów 
WCHiRZ. Program elektroniczny 
do samodzielnego wprowadzenia 
do systemu zabiegów inseminacji 
bardzo ułatwia ich rejestrację. Pań-
stwo Janiakowie bardzo wysoko so-

bie cenią współpracę z wielkopol-
ską spółką, stabilną firmą dbającą 
o jakość i oferującą również roz-
płodniki o bardzo dobrej płodno-
ści. Przy wyborze reproduktora do 
kojarzeń hodowca zwraca szczegól-
ną uwagę na przekazywane potom-
stwu: pokrój, budowę racic i cechy 
płodności. Rodowód jest starannie 
analizowany, by wykluczyć inbred. 
W tej chwili w stadzie są już pierw-
sze jałówki i pierwiastki po takich 
buhajach jak Carrasso (bliźniaki 
– dwie jałóweczki), Caporal, Bang 
et, Hobbit. A niedługo powinno 
się pojawić też potomstwo buha-
jów ocenionych genomowo takich 
jak Tracer, Nh Jaguar, Lewy, Gero-
nimo, Nikkelback, Tarzan, Mogty, 
New York, Sniper.

Życzymy Hodowcy oraz całej rodzi-
nie pomyślności w realizacji planów 
i wytrwałości w codziennej pracy.

Agnieszka Zaremba
Filia Kościelec, WCHiRZ

łódzkie

Z hodowlą bydła mlecznego związana jest codzienna praca wymaga-
jąca wielu wyrzeczeń. Kiedy jednak osiąga się wcześniej wytyczone 
cele, włożony wysiłek daje wiele powodów do radości i dumy. 

mazowieckie
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Córka Carrasso 
– najlepszą krową w Polsce wg indeksu PF 

W opublikowanym w grudniu 
(wycena 2017/3) rankingu krów 
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyj-
skiej, najwyższą pozycję zajęła 
krowa z gospodarstwa Szymona 
Nowaka z Przybychowa, gm. Poła-
jewo, woj. wielkopolskie. Jest nam 
niezmiernie miło, że ojcem lider-
ki jest buhaj WCHiRZ – Carrasso 
FR2241421918.

Ranking najlepszych krów w Pol-
sce obejmuje 534 pierwiastki z in-
deksami PF od 121 do 130. Ojcami 
wielu z nich są buhaje Wielkopol-
skiego Centrum Hodowli i Rozrodu 
Zwierząt. Najwięcej, bo aż 83 cór-
ki wprowadził na listę rozpłodnik 
Carrasso, kolejne miejsce zajmuje 
Caporal, który jest ojcem 32 pier-
wiastek w rankingu, dalej 14 krów 

jest po buhaju Hobbit ET a jedna po 
Bang ET. Te wyniki utwierdzają nas 
w przekonaniu, że właściwie został 
wybrany kierunek, w którym pro-
wadzony jest program oceny i se-
lekcji buhajów WCHiRZ.  Wysokie 

indeksy rozpłodników (wielokrot-
nych liderów rankingów krajo-
wych) wprowadzanych do rozro-
du przez Wielkopolskie Centrum 

przekładają się na wysokie noty 
ich córek. Taki jest właśnie cel pro-
wadzonej przez poznańską spółkę 
wieloletniej pracy hodowlanej: wy-

selekcjonować najlepsze reproduk-
tory i używając ich w hodowli pod-
nosić poziom pogłowia.

Ojciec liderki polskiego ran-
kingu krów odmiany czarno-
-białej, buhaj Carrasso (PF 134) 

– jest wielokrotnym i aktual-
nym liderem rankingu buhajów 
wycenionych w Polsce metodą
konwencjonalną.

Tamka o numerze 
PL 005286699955, 
ur. 10.01.2015r., naj-
lepsza krowa w Pol-
sce, która uzyskała 
indeks PF 130 znaj-
duje się w Przyby-
chowie gm. Połaje-
wo w województwie 
wielkopolskim w go-
spodarstwie rolnym 
Szymona Nowaka. Jej 
wydajność w laktacji 
357 dni to: 15 028 kg 
mleka, 499 kg tłusz-
czu i 471 kg białka. 
Jest obecnie w trakcie zasuszania. 
Aktualna średnia wydajność stada 
to 11 416 kg mleka. Hodowca po-
siada w swoim stadzie wiele krów 
i jałówek o wysokich indeksach. Od 
wielu lat nasza �irma wybiera tam 
krowy na matki buhajów.

Gospodarstwo państwa Nowa-
ków jest nowoczesne, rozwijają-
ce się i ma charakter rodzinnego 
przedsiębiorstwa. Hodowla bydła 
prowadzona jest tam od pokoleń. 
W 1997 roku rodzice przepisali go-

spodarstwo synowi. Pan Szymon 
wraz z małżonką Joanną postawi-
li na bydło mleczne i w 2003 roku 
zbudowali oborę wolnostanowi-
skową na 50 sztuk z halą udojową 
2x4. Młodzi gospodarze szybko 
stwierdzili, że muszą się rozwijać 
i iść z postępem. W 2016 roku od-
dali do użytku nową oborę na 125 
sztuk krów dojnych z dwoma robo-

tami udojowymi. W tym obiekcie 
zastosowano wiele nowoczesnych 
rozwiązań, które zapewniają wy-
soki poziom dobrostanu zwierząt, 
odpowiednie warunki środowiska, 
co przekłada się na bardzo dobry 
stan zdrowia krów. Dalsze powięk-
szanie stada uzależnione jest od 
powierzchni, którą gospodarstwo 
wykorzystuje do produkcji pasz. 
Obecnie właściciele gospodarują 
na 70 hektarach. Główne uprawy 
to kukurydza, trawy i lucerna.

Hodowla oparta jest na współ-
pracy z �ilią WCHiRZ w Wągrow-
cu. Zarówno dobór buhajów do 
kojarzeń, jak i prawidłowe funk-
cjonowanie rozrodu są efektem 

ścisłego współdziałania hodowcy 
ze specjalistami z naszej spółki. 
Od lat państwo Nowakowie sta-
wiają na buhaje z najlepszymi 
wartościami hodowlanymi wy-
rażonymi wysokimi indeksami 
PF. Efekty tej pracy widoczne są 
z roku na rok. Stado od wielu lat 
zajmuje pierwsze miejsca w ran-
kingach wydajności mleka w po-
wiecie czarnkowsko-trzcianeckim 
za co hodowca otrzymał wiele na-
gród i pucharów.

Serdecznie gratulujemy Joannie 
i Szymonowi Nowakom, życzymy 
wielu sukcesów w hodowli, efektów 
dobrej współpracy z WCHiRZ. Niech 
krowy będą zdrowe, długowieczne, 
wydajne, dające mleko o doskona-
łym składzie. Życzymy wysokiej pro-
dukcji mleka i dobrej jego ceny.

Ryszard Andrzejewski
 Filia Wągrowiec, WCHiRZ

Matka buhaja Reckless gPF140, Ruby

Carrasso o. Roumare,  PF 134

Córka buhaja Carrasso – Tamka

Krowa Nazwa ojca Rok 
urodzenia

Indeks 
PF

Podindeks 
produkcyjny

Podindeks 
pokroju

Podindeks 
ramy
 ciała

Podindeks 
siły 

mleczności

Podindeks 
nogi-racice

Podindeks 
wymienia

Podindeks 
płodnosci

WH
 komórek 

somatycznych

WH 
dla 

długowieczności

PL005286699955 CARRASSO 2015 130 129 107 103 113 109 102 101 112 121

Indeks 
produkcyjny

WH kg 
mleka

WH kg 
tłuszczu

WH % 
tłuszczu

WH kg 
białka

WH % 
białka

121,3 1596 38,1 -0,31 41,6 -0,12

wielkopolskie
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Powszechne wprowadzenie inse-
minacji bydła umożliwiło szybkie 
osiągnięcie bardzo dużego postępu 
w hodowli. Za popularnym interne-
towym portalem Wikipedia – moż-
na zacytować:

„Inseminacja (sztuczne unasien-
nianie) – metoda kontrolowanej 
prokreacji, polegająca na bezpo-
średnim wstrzyknięciu pobranej 
wcześniej od samca spermy do 
szyjki macicy samicy, bez odby-
wania bezpośredniego stosunku 
płciowego. W przypadku zwierząt 
jest to powszechnie stosowana 
metoda rozrodu, która ma zasto-
sowanie u bydła, koni, owiec, kóz, 
świń, drobiu oraz pszczół. Uznana 
jest za metodę hodowlaną, przy-
czyniła się ona do udoskonalenia 
populacji zwierząt gospodarskich, 
w szczególności bydła”.

Status zdrowotny
W Polsce inseminacja krów pro-

wadzona jest od ponad sześćdzie-
sięciu lat. U podstaw wprowadze-
nia tej metody rozrodu była między 
innymi walka z chorobami bydła. 
Bardzo duże straty ekonomicz-
ne powodowały w hodowli takie 
choroby jak gruźlica, bruceloza, czy 
otręt. Efekt poprawy stanu zdrowia 
stad bydła uzyskano dwoma dro-
gami: eliminując �izyczny kontakt 
między samcem i samicą oraz re-
strykcyjnie kontrolując stan wete-
rynaryjny reproduktorów. Do dzi-
siaj buhaje utrzymywane w sta-
cjach inseminacyjnych przechodzą 
wielokrotne i wieloetapowe bada-
nia weterynaryjne.  Do wykorzy-
stania w rozrodzie przeznaczane 
są tylko te z najwyższym statusem 
zdrowotnym.

Postęp hodowlany
Kolejną zaletą inseminacji – dzi-

siaj chyba najważniejszą – jest 
możliwość realizowania bardzo 
dużego postępu genetycznego 
prowadzonego w linii męskiej. Po-
stęp ten związany jest bezpośred-
nio z ostrością selekcji, czyli liczbą 
wybranych buhajów w stosunku do 
wszystkich ocenionych. Buhaj uży-
wany do naturalnego krycia zosta-
wia po sobie około stu potomków 
rocznie. Inseminacja pozwala zwie-
lokrotnić liczbę potomstwa uzyski-

wanego od jednego buhaja do na-
wet kilku tysięcy rocznie. Dzięki 
temu pula buhajów potrzebnych do 
zapewnienia męskiej strony repro-
dukcji w stadach inseminowanych 
może być znacznie mniejsza, a co 
za tym idzie, można wybierać tylko 
osobniki o bardzo wysokich warto-
ściach genetycznych. Nad związa-

nym z mniejszą liczbą dostępnych 
w kraju buhajów ryzykiem wzrostu 
poziomu inbredu w stadach można 
przy odpowiednim stosowaniu no-
woczesnych technik informatycz-
nych zapanować.

Żywy buhaj też kosztuje
Niewątpliwą korzyścią ze stoso-

wania inseminacji w konkretnym 
stadzie jest to, że hodowca ma do 
wyboru kilkadziesiąt buhajów, któ-
re znacznie łatwiej dopasować do 
poszczególnych samic, tak by jak 
najlepiej realizować cel hodowla-
ny i ograniczać inbred w następ-
nym pokoleniu. Prowadzący ho-
dowlę nie jest skazany na jedne-
go rozpłodnika, którego i tak co 
2–2,5 roku trzeba wymieniać, by 

nie krył własnych córek oraz żeby 
przez swą masę ciała nie był zagro-
żeniem dla zdrowia samic. Zakup 
buhaja (lub odchów we własnym 
gospodarstwie) oraz jego utrzy-
manie i obsługa stanowią istotne 
pozycje po stronie kosztów.

Poza aspektami zootechniczny-
mi, weterynaryjnymi i genetycz-
nymi – inseminacja, szczególnie ta 
wykonywana usługowo przez sta-
cję unasieniania, znacznie ułatwia 
organizację pracy w oborze. Do 
hodowcy należy tylko zaobser-
wowanie początku rui „stojącej” 
i zgłoszenie tego faktu insemina-
torowi, którego zadaniem jest wy-

konanie zabiegu w odpowiednim 
terminie. Zawodowy inseminator 
wykonuje od kilkuset do kilku ty-
sięcy zabiegów rocznie i jest spe-
cjalistą w swojej dziedzinie.

Inseminacja 
Daje to gwarancję, że wiedza 

i zdobyte doświadczenie pozwolą 
mu uzyskać ciążę za pomocą mini-
malnej liczby zabiegów. Dobry in-
seminator potra�i też doradzić, 
jakiego buhaja najlepiej użyć 
w danym przypadku. W pracy 
wspiera go także doradca ho-
dowlany, korzystający z kompu-
terowego programu doboru. Ho-
dowca nie musi martwić się o wy-
stawienie dokumentów będących 
podstawą uznania pochodzenia 

rodzących się w przyszłości cieląt. 
Wszystkie dane o przeprowadzo-
nym zabiegu unasienniania prze-
kazywane są drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem stacji insemi-
nacyjnej do ogólnopolskiej bazy 
SYMLEK.

Ważne jest też
bezpieczeństwo pracy

Buhaje utrzymywane w stadach 
bydła są zwierzętami dużymi i nie-
bezpiecznymi. Przy ich eksploata-
cji wymagane są specjalne, wzmoc-
nione pomieszczenia. Mimo zacho-
wywania środków ostrożności, do-
chodzi do wielu groźnych wypad-

ków wśród pracowników obsłu-
gujących żywe, kryjące naturalnie 
buhaje. Dzięki inseminacji możemy 
tego uniknąć. Narażony na kontakt 
z samicą jest wprawdzie insemina-
tor, ale on wie jak minimalizować 
ryzyko.

Podsumowując: sukces w ho-
dowli bydła mlecznego i produk-
cji mleka zależy od wielu czynni-
ków. Obok żywienia bardzo dużą 
rolę odgrywa prawidłowy rozród. 
Dzięki inseminacji w pełni wyko-
rzystujemy potencjał genetyczny 
populacji, unikamy przenoszenia 
wielu chorób oraz usprawniamy 
organizację pracy.

Dzierżysław Bonowski
Filia Wągrowiec, WCHiRZ

Inseminacja – klucz do sukcesu

Mitch, gPF 145, o. Kerrigan; podindeks produkcyjny 140, wydajność mleka 1022 kg

Hodowla bydła domowego jest prowadzona przez człowieka od kilku 
tysięcy lat. W tym czasie wyhodowano wiele ras odpowiednio przysto-
sowanych do rożnych sposobów użytkowania i lokalnych warunków 
klimatycznych. Ograniczenie postępu hodowlanego i tempa doskona-
lenia zwierząt wynikało z bardzo subiektywnych metod oceny zwie-
rząt i stosowania krycia naturalnego w rozrodzie. Przy małej liczbie 
potomstwa po jednym ojcu, selekcja była mało ostra.
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HODOWCY O NAS

Dariusz Kasprzak

Współpracę z WCHiRZ rozpocząłem roku temu. Pragnę uzyskać 
potomstwo o bardzo dobrych cechach genetycznych, wysokiej 
produkcji. Jedynie w ofercie WCHiRZ znajduję buhaje o takich 
parametrach.

Fachowe doradztwo, najlepsza oferta na rynku.

Michał Pierepieka

Od kilku lat chodziło mi po głowie, aby inseminację realizować 
we własnym zakresie. Zastanawiałem się nad wyborem firmy, 
której nasieniem będę inseminował. Po kilkukrotnej analizie 
wycen buhajów w Polsce, w których liderem było WCHiRZ, po-
stanowiłem nawiązać współpracę.

Z WCHiRZ współpracuję od ponad roku, od tego momentu po-
prawiła się skuteczność krycia. Fachowe doradztwo, dobór buha-
jów do kojarzeń sprawiły, że cielęta są żywe i zniknęły problemy 
z trudnymi porodami.

Wólka Kościeniewicka, woj.lubelskie
Liczba krów: 50
Średnia wydajność: 7400 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 50 ha

Aleksander Gzyl

Współpracę z WCHiRZ w dziedzinie inseminacji krów i loch 
rozpoczął mój ojciec Jan Gzyl z końcem lat 70.  XX wieku. Od tego 
czasu nasze ciągle rozwijające się gospodarstwo rolne korzysta 
z  genetyki Wielkopolskiego Centrum; bierzemy udział w wysta-
wach cieliczek odbywających się podczas targów rolniczych w Sie-
linku. Bardzo sobie cenimy dobrą współpracę z inseminatorem 
i organizatorem ds. rozrodu z Filii w Wągrowcu.

Zajączkowo, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 40
Średnia wydajność: 8000 l
Stado pod oceną: od 1997 roku
Powierzchnia gospodarstwa: 70 ha

Łęg Baliński, woj.łódzkie
Liczba krów: 46 krów+60 jałówek
Średnia wydajność: 6200 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 76 ha

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Adam Florkowski

Córki, którego buhaja z WCHiRZ są dla niego najpiękniejsze i dlacze-
go: Najpiękniejsze jałówki mam po buhajach genomowych:   Bayla-
boy, Tracer  czy Mogty. Ponadto, w ostatnim czasie zaczęły się doić cór-
ki rozpłodnika  Carlo – w pierwszym próbnym udoju dała ponad 38 l 
mleka, jeszcze więcej córka R. Mannie – 41 l. W czwartej laktacji cór-
ka buhaja Treuzvenus wyprodukowała 13 500 l mleka w 305-dnio-
wej laktacji. Bardzo dobrze  sprawdziły się córki buhaja Banjoelor 
– 12 tysięcy litrów mleka.
Żywienie i genetyka są najważniejsze. Od lat współpracuję z WCHiRZ 
i darzę tę firmę zaufaniem, mają dobrą ofertę, dzięki temu wydajność 
mojego stada wzrasta z roku na rok.

Wziąchów, woj. wielkopolskie 
Liczba krów: 60 
Średnia wydajność: 10 900 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 55 ha
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HODOWCY O NAS

Dominik Wałejko

Współpracujemy z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozro-
du Zwierząt od 4 lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z oferty, do-
radztwa, podejścia do klienta i jakości obsługi. Przy wyborze 
rozpłodników nigdy nie oszczędzaliśmy i zawsze wybieraliśmy 
buhaje z najwyższej półki takie jak: Carasso, Caporal, Carlo, Part, 
Powerboss, Tarzan, Lee, Balaboy. Mamy już ich córki, które cha-
rakteryzują się piękną budową i wysoką wydajnością.

Leszkiemie, woj.podlaskie, 
Liczba krów: 140
Średnia wydajność: 12 000 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 210 ha

GR Leszek, Tomasz i Piotr Duszak

Mam już córki po takich buhajach jak  Hobbit, Carrasso 
i Caporal, o pięknym pokroju i z bardzo dobrą produkcją mleka. 
Ponadto, w ostatnim czasie zaczęły się rodzić piękne cieliczki 
po buhaju Powerboss.
Bogata oferta, profesjonalne doradztwo oraz kompleksowa 
obsługa.

Ogródek, woj. mazowieckie 
Liczba krów: 250
Średnia wydajność: 9000 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 250 ha

Adam Krysmalski

Hodowca jest bardzo zadowolony z córek buhaja Iwo, które są 
wysokie, mają mocne i dobrze ukształtowane nogi, ładne zawie-
szenie wymienia i bardzo dobrą wydajność. Jego córki są spokojne 
i zdrowe. Jedna z nich, krowa Kaya,  ur. w 2013 roku, wyproduko-
wała w II laktacji 9846 kg mleka w 305 dni. 

Jesteśmy zadowoleni z wieloletniej i pełnej sukcesów współpracy 
a szczególnie z profesjonalizmu pracowników WCHiRZ.

Sulmierzyce, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 28
Średnia wydajność: 9970 l (305 dni)
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Piotr Kiciński

Bardzo ładne córki pozostawił buhaj Bakou. Również córki 
Banjoelora i Cabezasa poza dużą produkcją mleka charaktery-
zuje świetny pokrój.

Stałe, profesjonalne doradztwo. Szybka, niezawodna obsługa. 
Oferta nasienia młodych buhajów o dużej skuteczności.

Karna, woj. lubuskie
Liczba krów: 170
Średnia wydajność: 9500 l
Stado pod oceną: TAK
Powierzchnia gospodarstwa: 80 ha

hodowca: 

liczba krów: 28 krów

średnia wydajność mleka

powierzchnia gospodarstwa 30 ha
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