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PRZEWODNIK

Lider jest NASZ! Danko Zoom pokonał 
krajową i międzynarodową konkurencję!

Wiele mediów w naszym kraju 
rozpisuje się na temat tego nie-
bywałego sukcesu hodowlanego, 
który jest udziałem Hodowli Ro-
ślin Danko i naszej Spółki. Na rol-
niczych portalach informacyjnych 
czy rządowych głośno o tym niesa-
mowitym wyniku polskiego buhaja, 
tak więc, nie dziwi ogromne zain-
teresowanie hodowców zakupem 
nasienia tego młodego osobnika.

Top w każdym calu!
Danko Zoom, syn Danko Szam-

py i Bravennesa, urodzony w HR 
Danko, w wyniku embriotransferu, 
stanowi znakomity przykład buha-
ja, mówiąc popularnie kompletnego, 
który łączy wysoką produkcję, po-
krój oraz funkcjonalność. Oprócz 
pierwszego miejsca w rankingu 
według indeksu selekcyjnego gPF, 
zajmuje pierwsze pozycje wśród 

krajowych rozpłodników według: 
indeksu ekonomicznego (2796 
PLN) oraz podindeksu produk-
cyjnego (141). Wysokie osiągi dla 
wydajności białka (50,6 kg) zapew-
niły mu również drugą lokatę w kra-
ju, pod względem tej cechy. Niska 
zawartość komórek somatycznych 
oraz wysoka wydajność tłuszczu 
uplasowały go w TOP 10 buhajów 
pod względem wspomnianych cech. 

Wisienką na torcie są: wysoka płod-
ność buhaja (110) oraz korzystne 
i pożądane w mleczarstwie warian-
ty kazein (BB/A2A2). Jego ogromne 
atuty sprawiły, że w bieżącej ocenie 
został on wskazany na ojca buhajów, 
co jest również niesamowitym osią-
gnięciem. Wierzymy, że potomkowie 
Danko Zooma wkrótce pojawią się 
na czołowych miejscach list rankin-
gowych w Polsce! Odpowiadając na 

nieustanne pytania na temat do-
stępności nasienia, pragniemy po-
informować, że Danko Zoom dopie-
ro kilka dni temu obchodził swoje 
pierwsze urodziny i mamy nadzie-
ję, że w czasie wakacji słomki z jego 
nasieniem będą mogły trafić do 
hodowców.

Rankingi buhajów
Buhaje biorące udział w polskich 

programach hodowlanych, należą-
ce do krajowych spółek insemina-
cyjnych są zestawiane na krajo-
wej liście rankingowej. Otwiera ją 
po raz kolejny wyżej wspominany 
Danko Zoom. Analizując TOP 10 
najlepszych buhajów krajowych 
według gPF, widzimy, że 60% 
osobników to buhaje z WCHiRZ, 
30% należy do MCHiRZ i tylko 10% 
do SHiUZ (Tabela 1).

Co więcej, jak podają w swoim art-
kule T. Krychowski i A. Nowosiel-
ska (HiChB 06/2020): „Najwięcej 
buhajów na top 100 ma WCHiRZ 
w Poznaniu – 43 sztuki, ze średnim 

indeksem PF równym 136 oraz 
IE 2151 PLN, do SHiUZ należy 29, 
do MCHiRZ 15, a MCB ma tylko jed-
nego buhaja. 12 buhajów należy do 
innych podmiotów.”

Kolejnym sukcesem naszej Spół-
ki jest uzyskany wynik w rankingu 
według indeksu ekonomicznego. Na 
podstawie opublikowanej na stronie 
internetowej Centrum Genetyczne-
go (www.cgen.pl) listy dostępno-
ści nasienia buhajów oferowanych 
przez różne podmioty, biorąc pod 
uwagę wyłącznie buhaje należące 
do krajowych spółek, można zauwa-
żyć, że aż 80% buhajów należy do 
WCHiRZ, a po 10% przypada SHiUZ 
oraz MCHiRZ (Tabela 2).

Bravenness po raz drugi!
Najlepszy wynik wśród jałówek 

w naszym kraju uzyskała Dan-
ko Bomba PL005482473694 
z  gPF 149, IE 2656 PLN. Ta 
16-miesięczna jałówka, jest pół-

Nowa wycena wartości hodowlanej za nami. Mimo zmiany bazy gene-
tycznej, o której mogą Państwo przeczytać na kolejnych stronach nasze-
go Przewodnika, ocena okazała się bardzo pomyślna dla oferowanych 
przez nas reproduktorów. Opublikowana na stronie Instytutu Zootech-
niki w Balicach, lista najlepszych rozpłodników wg indeksu gPF po raz 
kolejny obfituje w osobniki należące do naszej Spółki. Co najważniej-
sze, liderem bieżącej oceny 2020.1 jest Danko Zoom PL005509473898, 
który z gPF 150 utrzymał swoją pierwszą pozycję w zestawieniu. Tym 
samym w Polsce, zarówno na listach: krajowej i międzynarodowej 
(buhaje ocenione w kraju lub przez Interbull), genomowej i konwen-
cjonalnej nie ma lepszego rozpłodnika od wyżej wspomnianego syna 
Bravenessa. 

> dokończenie na str. 2

Tabela 1.
LP. Nazwa buhaja gPF Właściciel
1 Danko Zoom 150 WCHiRZ
2 Garett 145 MCHiRZ
3 Goal 144 WCHiRZ
4 Denmark 143 WCHiRZ

5 Hitchock 142 MCHiRZ

6 Zepal 141 WCHiRZ
7 Lucky 141 WCHiRZ
8 Zeus 141 WCHiRZ
9 KZ Kerav 141 MCHiRZ
10 Noble Hero 141 SHiUZ

Żródło: IZ Balice, Symlek z dn. 20.04.2020

Danko Zoom (o. Bravennes) gPF 150
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siostrą Danko Zoom i w sezonie 
2020.1 zdobyła najwyższą lokatę 
w Polsce. Warto dodać, że zwycięż-
czyni rankingu – córka Bravenes-
sa oraz Danko Wiochny jest rów-
nież pełną siostrą debiutujących 
w najnowszym katalogu WCHiRZ 
buhajów: Danko Zero oraz Danko  
Zuch.

Topowa oferta buhajów
W tym sezonie, od 1 czerwca ofe-

rujemy hodowcom ponad 50 osob-
ników z gPF od 150 do 127. Na tle 
krajowych spółek inseminacyjnych,  
WCHiRZ wyróżnia przede wszyst-
kim liczba topowych buhajów. 
W bieżącym katalogu blisko 30% 
buhajów ma indeks gPF równy lub 
większy niż 140 punktów. Nasza 
firma bije tym wynikiem krajowe 
spółki (Tabela 3). Mając na uwadze 
powyższy fakt oraz lidera z indek-

sem gPF 150 możemy pochwalić się, 
że jest to najlepsza oferta buhajów 
w Polsce.

Godne uwagi nowości
W najnowszej propozycji katalo-

gowej można odnaleźć aż 13 debiu-
tujących rozpłodników, ocenionych 
genomowo z gPF od 150 do 133. 
Pośród nich 4 zostały wybra-
ne na ojców buhajów w sezonie 
2020.1. Pierwszy, wielokrotnie 
przywoływany Danko Zoom, ko-
lejny – buhaj Ski (o. Scotch) gPF 
147, który ma najwyższy podin-
deks pokroju spośród wszystkich 
oferowanych buhajów (141).Trze-
ci wybrany to Palmer (o. Pada-
wan) gPF 146, charakteryzujący 
się wysokimi podindeksami: płod-
ności (114) i pokroju (138). Listę 
zamyka Premium (o. Prosperous) 
gPF 144, którego odległy rodowód, 

połączony ze znakomitym poten-
cjałem hodowlanym stanowią nie-
zwykle cenne atuty w kojarzeniach, 
szczególnie w stadach, w których 
problemem jest zbyt wysoki inbred 
(więcej informacji na temat buha-
jów znajdą Państwo w Tabeli 4).

Nasienie ojców buhajów poleca-
ne jest szczególnie dla elitarnych 
stad zarodowych, do kojarzeń 
z wybitnymi samicami w ramach 
realizowanego programu oceny 
i selekcji. Niezmiernie cieszy fakt, 
że łącznie już ponad 15 oferowa-
nych przez WCHiRZ rozpłodników, 
zostało włączonych do grona naj-
lepszych z najlepszych, czyli ojców 
buhajów!

Do godnych uwagi nowości na-
leżą również trzy kolejne, pre-
zentowane w katalogu reproduk-
tory, które z pewnością spełnią 
oczekiwania naszych wymagają-

cych hodowców. Pierwszy z nich 
to Adonis (o. Adorable) gPF 
142, półbrat rozpłodnika Goal, 
kolejny Castromil gPF 142, po-
tomek dobrze znanego buhaja 
Casino, który jest wysoko wy-
cenianym na świecie synem DG 
Charley, a trzeci jest Zdunek 
(o. Hotspot). Jego mocne stro-

ny to wysoki indeks selekcyjny  
gPF 140, bardzo wysoki indeks 
ekonomiczny 2700 PLN oraz 
znakomity wynik dla długo-
wieczności 141, najlepszy wśród 
buhajów krajowych (Tabela 4).

Bestsellery oferty
W najnowszej ofercie nie zabra-

kło rozpłodników, które kolejny 
sezon cieszą się ogromną popular-
nością wśród naszych hodowców. 
Mitch gPF 140 (o. Kerrigan), dzie-
li z buhajem Danko Zoom pierw-
szą lokatę w Polsce pod względem 
podindeksu produkcyjnego (141). 
Osiągnął to za sprawą znakomi-
tej suchej masy: tłuszcz 73,6 kg. 
0,34%, białko 46,4 kg, 0,13%. Wy-
soka wydajność tłuszczu zapewni-
ła mu również pierwsze miejsce 
wśród buhajów krajowych pod 
względem wydajności tłuszczu 

oraz ósme pod względem wydaj-
ności białka! Zaś wysoka wartość 
hodowlana dla długowieczności za-
gwarantowała mu drugie miejsce 
wśród buhajów  krajowych (140).

Kolejnym osobnikiem cieszącym 
się niebywałą popularnością jest 
Zeus gPF 141 (o. Review), który 
łączy produkcję (1066 kg mleka, 

Tabela 2.
Lp. nazwa buhaja IE (PLN) właściciel
1 Danko Zoom 2796 WCHiRZ
2 Garrett 2749 MCHiRZ
3 Zepal 2738 WCHiRZ
4 Zdunek 2700 WCHiRZ
5 New York 2588 WCHiRZ
6 Denmark 2547 WCHiRZ
7 CH Madey 2478 SHiUZ
8 Zeto 2449 WCHiRZ
9 Florin 2448 WCHiRZ
10 Ski 2443 WCHiRZ

Tabela 3.

Lp. Spółka Liczba buhajów
z gPF > 140

Najwyższy indeks gPF 
w ofercie

1. WCHiRZ 16 150
2. SHiUZ 12 146
3. MCHiRZ 6 145

Tabela 4.
 Lp. Nazwa buhaja gPF Mocne strony

1 Danko Zoom  
(o. Braveness) 150

ojciec buhajów 
podindeks produkcyjny 141 

indeks ekonomiczny 2796 PLN 
sucha masa: białko 50,6 kg, 0,19%,  

tłuszcz 62,2 kg, 0,22%

2 Ski 
(o. Scotch) 147

ojciec buhajów 
podindeks pokroju 141 

podindeks wymienia 139 
WH dla długowieczności 138

3 Palmer
(o. Padawan) 146

ojciec buhajów 
podindeks płodności 114 

WH dla długowieczności 145 
rekomendowany do obór z robotem

4 Premium 
(o. Prosperous) 144

ojciec buhajów 
wydajność mleczna 1270 kg 

odległy rodowód  
WH dla komórek somatycznych 125

5 Castromil
(o. Casino) 142

wydajność mleczna 1304 kg 
pochodzi z rodziny DG Charley 

podindeks pokroju 131 
WH dla długowieczności 140

6 Adonis 
(o. Adorable) 142

podindeks nóg i racic 121 
WH dla długowieczności 136 
wydajność mleczna 1045 kg 

rekomendowany do obór z robotem

7 Zdunek 
(o. Hotspot) 140

indeks ekonomiczny 2700 PLN 
WH dla długowieczności 141 (nr 1 wśród 

buhajów krajowych) 
podindeks nóg i racic 116 

WH dla komórek somatycznych 127

8 Danko Zero 
(o. Braveness) 136

półbrat nr 1 w Polsce – Danko Zoom 
brat Danko Bomba – jałowki nr 1 w kraju gPF149 

podindeks produkcyjny 131 
podindeks płodności 106

9 Danko Zuch 
(o. Braveness) 135

półbrat nr 1 w Polsce – Danko Zoom 
brat Danko Bomba – jałowki nr 1 w kraju gPF149 

WH dla komórek somatycznych 129 
rekomendowany do obór z robotem

Danko Bomba (o. Braveness) hod. HR Danko, gPF 149
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tłuszcz: 63,9 kg 0,24 %, białko:  
36,7 kg, 0,24 %), pokrój (podin-
deksy: wymienia 123, nóg i racic 
111) oraz funkcjonalność (po-
dindeks płodności 105, WH dla 
komórek somatycznych 128), co 
więcej, zalecany jest do stad z ro-
botami udojowymi. Do grona zde-
cydowanych bestsellerów zaliczyć 
można z pewnością jeszcze buha-
je Marca gPF 139 (o. Malinus) 
oraz Danko Wanila (o. Cyrano) 
gPF 133. Oba charakteryzuje 
wysoka wydajność mleczna – po-
nad 1400 kg. Trudno nie wspo-
mnieć o wycenionym na potom-
stwie buhaju New York, który dziś 
z wynikiem PF 135, nadal cieszy 
się uznaniem hodowców. Łącznie 
przez ponad 3 lata sprzedano po-
nad 50 000 porcji jego nasienia. 
Na filmach zamieszczonych na na-
szym kanale YouTube można oglą-

dać jego pięknie zbudowane i wy-
sokowydajne córki. Dziś ten 5-let-
ni buhaj zaskakuje parametrami: 
wydajność mleczna: 1573 kg,  
podindeks płodności 120, WH dla 
długowieczności 152, indeks eko-
nomiczny 2558 PLN.

Zdecydowanie, oferta WCHiRZ 
w tym sezonie zalicza się do najlep-
szych w kraju. Szeroką gamę buha-
jów, z gwiazdami rankingu na czele, 
z dumą polecamy każdemu hodow-
cy, który chce prowadzić hodowlę na 
światowym poziomie, dążąc do po-
prawy rentowności produkcji mleka.

Kończąc, zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z pełną ofertą na-
szych buhajów dostępną na stro-
nie internetowej www.wchirz.pl. 
oraz do spotkania się z naszym 
doradcą.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

W ostatnich miesiącach wiele 
uwagi wszystkich zajmuje wirus 
SARS-CoV-2, w związku z wywo-
ływaną nim chorobą COVID-19, 
która ma zasięg globalny. Rów-
nież w Polsce temat wzbudza 
wiele dyskusji. Szczególnie inte-
resuje nas co dzieje się wśród 
polskich hodowców? Jak pan-
demia wpłynęła na ich aktualną 
sytuację?

O opinię poprosiłem Eugeniu-
sza Podolskiego, który od wielu 
lat jest członkiem rady hodowla-
nej przy WCHiRZ. Nasz hodowca, 
z synem Pawłem prowadzą gospo-
darstwo rolno-hodowlane w miej-
scowości Margonin w powiecie  
chodzieskim.

„Najogólniej rzecz ujmując sy-
tuacja mająca związek z pande-
mią nie wpłynęła na zachwianie 
hodowli. W najtrudniejszym cza-
sie rozród funkcjonował normal-
nie. Inseminator z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności 
świadczył swoje usługi. Dostawy 
nasienia odbywały się sprawnie, 
czasem zdarzały się kilkudniowe 
opóźnienia. Środowisko wiejskie, 
w tym hodowcy, są chyba grupą, 
która najmniej odczuła bezpo-
średnie skutki pandemii. Wydaje 
się z tej perspektywy, że problem 
był przerysowany. Jednak z bez-
pośrednich informacji, jakie do-
cierały do mnie z różnych regio-
nów Europy uświadomiłem sobie, 
że były miejsca, gdzie dochodzi-

ło do prawdziwych dramatów na 
dużą skalę.

W tutejszym regionie zdarzały 
się sporadycznie, wśród producen-
tów mleka, problemy z płynnością 
odbioru surowca przez mleczar-
nie. Nasza  strzelecka grupa pro-
ducentów mleka  miała krótki pro-
blem z przejazdem przez granicę 
państwa, ale szybka interwencja 
przedstawicieli ministerstwa po-
mogła otworzyć dodatkowe przej-
ście do przewozu mleka i żywych 
zwierząt za granicę. Z tego roz-
wiązania skorzystało potem wie-
le innych mleczarń. Nastąpił też 
niewielki spadek ceny mleka, ale 

przy takich zdarzeniach wydaje 
się, że dobrze przetrwaliśmy ten 
czas i z nadzieją możemy patrzeć 
w przyszłość.

Podsumowując można stwier-
dzić, że zwierzęta przetrwa-
ły ten okres bez zauważalnych 
problemów zdrowotnych. Sytu-
acja nie miała zupełnie wpływu 
na ich funkcjonowanie, szcze-
gólnie produkcję mleka i rozród. 
Występujące na początku pro-
blemy organizacyjne wokół ho-
dowli i produkcji zostały szybko  
rozwiązane”.

Dzierżysław Bonowski
Filia Wągrowiec, WCHiRZ

Czy pandemia COVID-19  
wpłynęła na polską hodowlę bydła?

INFORMUJEMY
WCHiRZ dokłada wszelkich 

starań, aby w tej trudnej sy-
tuacji zapewnić hodowcom 
bieżącą realizację dostaw 
nasienia i azotu. Zgodnie 
z zaleceniami GIS, na tere-
nie naszych zakładów wpro-
wadziliśmy szczególne środ-
ki ostrożności, obejmujące 
m.in. całkowitą rezygnację ze 
spotkań i nadzór nad proce-
sem dostawczo-odbiorczym. 
Przeszkoliliśmy pracowników 
w zakresie zachowania szcze-
gólnej higieny i zaopatrzyli-
śmy w środki dezynfekcyjne 
i niezbędne środki ochrony 
indywidualnej. Ze szczególną 
troską podeszliśmy do pracy 
naszych pracowników, za-
pewniając im niezbędne 
narzędzia do wykonywania 
pracy w tym trudnym okre-
sie. Zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą, aby w trosce 
o nasze wspólne dobro, tam 
gdzie jest to możliwe, składa-
li Państwo zamówienia dro-
gą telefoniczną lub mailo-
wo. Nasi pracownicy, pomi-
mo ograniczenia kontaktów 
osobistych, są do Państwa 
dyspozycji. Chcemy podkre-
ślić, że zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych klientów oraz 
pracowników jest naszym 
najważniejszym priorytetem.

Hodowca – Eugeniusz Podolski

Palmer (o. Padawan) gPF 146
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Cieszą wysokowydajne 
i piękne córki, których oj-
cami są rozpłodniki wy-
cenione na potomstwie. 
Dzisiaj prezentujemy Pań-
stwu dwie z nich, produ-
kujące w wielkopolskich 
oborach.

W gospodarstwie Marka 
Rosika z Kuczyny, w któ-
rym hodowlą bydła zaj-
mują się Karol i Grzegorz 
Rosikowie, wybraliśmy 
córkę buhaja Powerboss, 
krowę w drugiej laktacji 
Lincze PL005411096246. 
Jest sztuką o dużym kali-
brze i dobrze zbudowanym 
wymieniu. Cechy, które za-
pewne odziedziczyła po 
ojcu to: optymalna długość 
strzyków (5–6 cm) oraz 
poprawnie zbudowany 
zad. Jednym z atrybutów 
Powerbossa jest bardzo 

wysoki indeks płodności 
wynoszący 117. Tę cechę 
zapewne ojciec przekazał 
córce. Na uzyskanie trzech 
ciąż potrzebne były tylko 
trzy zabiegi inseminacyjne! 
Lincza w pierwszej laktacji 
wyprodukowała 15 872 kg 
mleka, druga laktacja zapo-
wiada się również bardzo 
dobrze w 152 dni od wy-
cielenia uzyskano od niej 
już 6555 kg mleka. Całe 
stado cechuje bardzo wy-
soka średnia wydajność 
mleczna wynosząca 13 005 
kg w roku 2019. Okres mię-
dzywycieleniowy wynosi 
średnio 382 dni. Państwo 
Rosikowie w rankingu ho-
dowców według wielkości 
stad (do 20 krów) i kilogra-
mów mleka, w wojewódz-
twie wielkopolskim zajęli  
1. miejsce, natomiast na 

arenie krajowej uplasowali 
się na 6. miejscu.

Hodowcy chętnie uczest-
niczą w konkursach odcho-
wu cieliczek organizowa-
nych wspólnie przez Gmin-
ne Koło Hodowców i Pro-
ducentów Bydła w Krobi 

oraz WCHiRZ w Gostyniu. 
W czasie spotkań poświę-
conych podsumowaniu ta-
kich konkursów, wręcza-
ne są także wyróżnienia za 
najwyższe wyniki w kon-
troli użytkowości mlecznej 
w gminie Krobia. Państwo 

Rosikowie zajmują czołowe 
miejsca wśród hodowców 
swojej gminy.

Iwona i Artur Klupsio-
wie z Pępowa biorą udział 
w licznych wystawach re-
gionalnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich, na których 
ich zwierzęta zajmują bar-
dzo wysokie miejsca. Cór-
ka buhaja Imperator, Marta 
PL005370549920 (którą 
można było już zobaczyć na 
naszym fanepage na Face-
booku), której są właścicie-
lami, też ma piękny, wysta-
wowy pokrój. Po ojcu odzie-
dziczyła bardzo niską zawar-
tość komórek somatycznych. 
Z danych z próbnych udojów 
wynika, że w czasie całej lak-
tacji, zawartość komórek so-
matycznych w jednym milili-
trze jej mleka wynosiła śred-
nio zaledwie 34 tys. Obecnie 
Marta jest po trzecim wycie-
leniu, w 81 dni laktacji wy-
produkowała 4850 kg mleka, 
w poprzednim roku uzyska-
no od niej 13 320 kg mleka. 
W gospodarstwie średnia 
wydajność mleczna za ostat-
nie 12 miesięcy wynosi 12 
195 kg. W roku 2019 okres 
międzywycieleniowy trwał 
średnio 367 dni, co świadczy 
o bardzo dobrym zarządza-
niu stadem.

Hodowcom gratulujemy 
sukcesów i życzymy dalszych 
bardzo dobrych osiągnięć 

w hodowli bydła mlecznego, 
dziękujemy również za do-
tychczasową, owocną współ-
pracę z naszą firmą.

Paulina Pałasz
Centrala Tulce,WCHiRZ

Ireneusz Beczkiewicz
Filia Gostyń, WCHiRZ

Buhaje genomowe – już wycenione na córkach

Krowa Lincza (o. Powerboss)

WARTO WIEDZIEĆ – REKORDZISTKI PO BUHAJACH WCHiRZ 

Tabela 1  Wieloródki o najwyższych wydajnościach mleka (powyżej 17 000 kg 
mleka) w laktacjach 305-dniowych (dane: PFHBiPM).  
Ojcami krów są rozpłodniki należące do poznańskiej Spółki

HODOWCA MIEJSCOWOŚĆ KROWA OJCIEC MLEKO 
(KG)

GR DARIUSZ PAŁASZ JULIA BIAŁKA 9 MAXIMUS 19 367

HZZ OSOWA SIEŃ SP.Z O.O. OSOWA SIEŃ IRMI CAPORAL ET 18 670

JÓZEF ZIÓŁKOWSKI SŁUGOCINEK POLKA 22 JOSHUA 18 520

HZZ OSOWA SIEŃ SP.Z O.O. OSOWA SIEŃ ENEIDA CAPORAL ET 18 344

GR JERZY KOKOCIŃSKI SNOWIDOWO SUZA BANG ET 18 184

DANUTA OSUCH JASNE POLE KALINKA CAPORAL ET 18 070

HZZ ŻOŁĘDNICA SP.Z O.O. ZAKRZEWO TORKA HUPRANO 17 957

EVER-MILK SP. Z O.O. WRÓBLEWO BUHTA CANTOR ET 17 898

HZZ OSOWA SIEŃ SP.Z O.O. JĘDRZYCHOWICE CYSTA CARRASSO 17 732

GR JÓZEF CICHY JEDLEC MALWA CUPIDON 17 645

IZ-Z DOŚW. PAWŁOWICE PAWŁOWICE JAMANA GH OSIR 17 610

GR WONIEŚĆ SP. Z O.O. JEZIERZYCE MAJA HIACYNT 17 557

ROBERT NENEMAN WEŁNICA AMANA CANTOR ET 17 453

GR WONIEŚĆ SP. Z O.O. JEZIERZYCE SELLY BANG ET 17 280

HZZ ŻOŁĘDNICA SP.Z O.O. KAWCZE BANIA HOBBIT 17 075

GR W. WAWRZYNIAK PAKOSŁAW BRZOZA CAPORAL ET 17 032

GR REGINA BARTKOWIAK HENRYKÓW PYZA OBSERWER 17 009

Lincza z córką (o. Albero Eclipse) oraz hodowcy Karol i Grzegorz 
Rosikowie

Od ponad 60. lat hodowcy bydła mlecznego z całej Polski 
wybierają do kojarzeń z materiałem żeńskim buhaje Wiel-
kopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Pozna-
niu. Wprowadzają w ten sposób do własnych stad efekty 
wspólnej pracy nad doskonaleniem cech rasy hf, polega-
jącej na odpowiednim wyselekcjonowaniu rozpłodników.

Krowa Marta (o. Imperator)

Fo
t. 
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Zanim jednak o zmianie bazy 
genetycznej, kilka słów wyja-
śnienia czym właściwie owa baza 
jest. Mocno upraszczając, można 
przyjąć, że do jej tworzenia wy-
biera się określoną grupę zwie-
rząt, w naszym przypadku buha-
jów lub krów, dla których obli-
cza się średnie wartości hodow-
lane dla wszystkich ocenianych 
cech. Wyliczone wartości stano-
wią nowy punkt odniesienia dla 
oceny i prezentacji wyników po-
szczególnych osobników. 

Ta sama baza ma oczywiście 
zastosowanie w obu metodach 
oceny wartości hodowlanej: kon-
wencjonalnej (na potomstwie) 
i genomowej.

Zgodnie z danymi opublikowa-
nymi przez Instytut Zootechni-
ki w Balicach, krowy urodzone 
w 2015 roku są lepsze od krów 
urodzonych w 2010 roku. Róż-
nice średnich wartości dla cech 
produkcyjnych pokazano w tabe-
li poniżej. W konsekwencji, w po-
równaniu z oceną 2019.3 wartość 
hodowlana dla wydajności mleka 
wszystkich krów i buhajów w oce-
nianej populacji będzie mniejsza  
o 310 kg. 

W przypadku wydajności tłusz-
czu i białka, przesunięcie ska-
li wartości hodowlanych będzie 

mniej zauważalne, ale również 
będzie miało miejsce. Zmiana 
grupy bazowej nie wpłynie na-
tomiast znacząco na wartości ho-
dowlane zwierząt pod względem 
zawartości tłuszczu i białka, po-
nieważ w przypadku tych cech 
postęp genetyczny nie jest duży 
i różnice między średnimi warto-
ściami hodowlanymi dotychcza-
sowej i nowej grupy bazowej są 
niewielkie.

Warto podkreślić, że zmiana 
bazy genetycznej wpływa na 

wartości hodowlane zwierząt, 
jednak nie ma istotnego wpły-
wu na uszeregowanie osobników 
w rankingu – samiec lub samica 
o wysokiej wartości genetycznej 
nadal będą lepsze od tych z niż-
szymi parametrami.

Do skutków zmiany grupy ba-
zowej dla cech funkcjonalnych 
należy odnieść się dla każdej 
cechy z osobna. W przypadku 
tych cech, w których obserwu-
je się szybki postęp hodowla-
ny i buhaje wchodzące w skład 
nowej grupy bazowej wykazują 
wyraźną przewagę nad rozpłod-

nikami stanowiącymi dotychcza-
sowy punkt odniesienia, wartości 
hodowlane ulegną zmniejszeniu. 
Jeśli jednak zmiana bazy spowo-
duje równoczesne zwiększenie 
odchylenia standardowego, po-
jedyncze buhaje o najwyższych 
wartościach hodowlanych mogą 
uzyskać oszacowania nawet wyż-
sze niż były dotychczas publiko-
wane. Do grupy omówionych wy-
żej cech należą m.in. wszystkie 
opisowe cechy pokroju: wyso-
kość w krzyżu, charakter mlecz-

ny itp. Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku cech płodności, 
w których nie stwierdza się sil-
nego trendu genetycznego. Punk-
towe różnice między średnimi 
ocenami dla tych cech dla nowej 
grupy bazowej wynoszą od -1 do 
+1. Przez co należy rozumieć, iż 
w przypadku tych cech zmiana 
grupy bazowej nie powinna spo-
wodować znaczących różnic mię-
dzy nowymi i dotychczasowymi 
ocenami krów i buhajów.

Ze względu na zmianę bazy, 
hodowcy bydła mlecznego będą 
musieli, chcąc nie chcąc, przy-
zwyczaić się do nowych, ogólnie 
niższych wartości indeksów i po-
szczególnych cech. Najłatwiej to 
zjawisko wyjaśnić na przykładzie 
wysokości góry: gdyby poziom 
morza podniósł się o 100 metrów, 
to nowa wysokość góry miałaby 
o 100 metrów mniej, mimo że 
góra fizycznie nie zmalała!

Zmiana bazy zachodzi w ści-
śle określonych odstępach cza-
su, co pozwala zapobiec wzro-
stowi wartości cech i indeksów 
do poziomów nierealnych. Po-
szczególne kraje różnie określa-
ją bazy genetyczne dla potrzeb 
oceny wartości hodowlanej. Nie-
które, tak jak Polska, wyznaczają 
nową bazę raz na pięć lat, inne 
zmieniają ją co roku lub za każ-
dym razem, gdy przeliczają oce-
ny. Odmienny sposób definiowa-
nia bazy genetycznej jest jedną 
z wielu przyczyn, dla których 
nie da się wprost porównywać 
ze sobą wyników oceny warto-
ści hodowlanej, publikowanych 
w różnych krajach.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Dobra zmiana... bazy genetycznej

Średnie wydajności krów urodzonych w roku 2010 i krów urodzonych 
w roku 2015 oraz średnie oszacowane wartości hodowlane (OWH) 
krów z rocznika 2015 w ocenie 2019.3. (za IZ Balice)

Cecha
Średnia wydajność

OWH krów ur. w 2015 r.

w ocenie 2019.3

ur.2010r. ur.2015r. x̄ SD

Mleko [kg] 7153 7722 310 386

Tłuszcz [kg] 285 303 9,3 12,7

Białko [kg] 233 255 9,9 10,2

Tłuszcz [%] 4,06 3,99 -0,04 0,18

Białko [%] 3,26 3,3 0,0 0,09

 W Polsce, w kwietniu 2020 r. doko-
nano zmiany bazy genetycznej, 
do której odnoszone są wszystkie 
szacowane wartości hodowlane. 
Co pięć lat jesteśmy świadkami 
takiej zmiany (poprzednia w roku 
2015). Wartość hodowlana bydła 
mlecznego ulega nieustającej 
poprawie, a zmiana bazy pozwa-
la uwzględnić postęp, który miał 
miejsce w odniesieniu do każdej 
z cech w obrębie rasy.

Dwie grupy zwierząt two-
rzą aktualną bazę genetycz-
ną w Polsce:

 ● dla cech produkcyjnych – 
krowy urodzone w roku 
2015,

 ● dla cech funkcjonalnych 
oraz wszystkich indeksów 
i podindeksów – buhaje uro-
dzone w latach 2009 – 2011.
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Główny hodowca Henryk Do-
min, ponad 30 lat temu prze-
jął gospodarstwo po swo-
im ojcu. Pod koniec lat 80. 
jego stado liczyło zaledwie  
12 krów. Dziś to 150 krów doj-
nych, ponad 120 jałówek i 20 
cieląt. Jest to imponujący wynik, 
tym bardziej, że przez te wszyst-
kie lata prowadzenia własnej 
hodowli pan Henryk, nigdy nie 
posiłkował się zakupem zwie-
rząt. Co więcej, nasz hodowca 
rocznie jest w stanie sprzedać 
od 15. do 20. jałówek! Głównymi 
odbiorcami materiału żeńskiego 
są hodowcy z Wielkopolski oraz  
Podlasia.

Klucz do sukcesu? Na pewno 
ogromna praca własna Pana Hen-
ryka oraz jego żony Haliny, jak 
i synów: Konrada i Pawła. Gospo-
darstwo było wielokrotnie prze-
budowywane, aby dostosować 
warunki bytowania krów do ro-
snącej obsady i zmieniających się 
wymagań dobrostanu zwierząt. 
Szczególną uwagę zwraca dobra 
wentylacja wewnątrz budynków. 
Odpowiednie środowisko, w któ-
rym utrzymywane jest stado, po-
łączone z właściwym żywieniem 
(duży nacisk na jakość pasz ob-
jętościowych) oraz odpowiedni 
odchów cieląt, dają widoczne re-
zultaty w produkcji i w rozrodzie.

Wskaźnik inseminacji jest na 
poziomie 1,5–1,8 porcji nasie-
nia na jedną ciążę – czyli „książ-
kowy”! Warto dodać, że do una-
sienniania jałówek używane jest 
w pierwszej kolejności nasienie 
seksowane a później konwen-
cjonalne. Dobrych wskaźników 

rozrodu nie pogarsza wysoka 
wydajność stada (co jest raczej 
rzadkością). Pan Henryk zapyta-
ny o wyniki produkcji mlecznej 
jego krów, odpowiada stanowczo: 
– wydajność jest optymalna i ma 
taka pozostać, nie chcę więcej.  
Według danych za rok 2019 śred-
nia produkcja jest na poziomie 
około 11 000 kilogramów mleka!

Stado hodowcy z Lubiechowa 
od ponad 30 lat współpracuje 
z WCHiRZ w sprawach rozrodu, 
inseminacji i doradztwa hodow-
lanego. Za dobór buhajów do ko-
jarzeń, od samego początku odpo-
wiada Krzysztof Grobelny, insemi-
natorem jest Karol Kasperski z Pa-
rzęczewa, który od blisko 16 lat 
współpracuje z gospodarstwem. 
O jakości tej współpracy najlepiej 
świadczą wspaniałe rezultaty.

Przez te wszystkie lata nasze 
buhaje w oborze pana Henryka zo-
stawiły wiele pięknych pokrojowo 
i wysokowydajnych córek. Przed 
laty szczególną uwagę zwróciła 
pierwiastka po buhaju Hiacynt: 
Biała PL005170901003, uro-
dzona w 2008 roku. Jej piękne 
zdjęcie, wykonane w 2010 roku 
przez wówczas debiutującą gru-
pę „Photo GG”, znalazło się w ka-
talogu buhajów naszej Spółki. 
Nikt wówczas nie przypuszczał, 
że Biała po 10 latach znów sta-
nie się obiektem zainteresowa-
na. Córka naszego rozpłodnika 
jest najstarszą sztuką w stadzie 
pana Henryka. Zacielona po raz 
dziewiąty, wkrótce wyda na świat 
kolejnego potomka. Dotąd ta wy-
bitna krowa urodziła: 5 jałówek 
i 3 buhajki. Jej życiowa produk-
cja zbliża się do 100 000 kilo-
gramów mleka (dane w tabeli). 
W stadzie żyją jeszcze 3 jej córki, 
z których dwie są w trakcie lak-
tacji, najmłodsza wkrótce będzie 
inseminowana po raz pierwszy. 
Najbardziej obiecująca na dziś 
jest ta pochodząca po Nikkelbac-
ku. Jej wydajność w pierwszej 
laktacji to prawie 15 tys. kg. Zde-
cydowanie idzie w ślady matki,  
której rekordowa laktacja wynio-
sła 16 000 kg.

Uważam, że Biała nadal zachwy-
ca pokrojem, szczególnie budo-
wą wymienia i myślę, że Czytel-

nicy „Tygodnika” się ze mną zgo-
dzą! Nie tylko zachowała urodę, 
ale jak wspomniał nasz hodow-
ca, ma ten sam temperament co 
10 lat temu. Jest żywa i uparta – 
znów podczas sesji sama wybie-
rała dogodną pozycję do zdjęcia 
– osądźcie Państwo sami, jak się  
prezentuje!

Jestem pod ogromnym wraże-
niem tej pięknej i wydajnej córki 

Hiacynta. Uważam też, że gospo-
darstwo pana Henryka Domina 
jest naprawdę idealnym przykła-
dem dobrego zarządzania sta-
dem. Kończąc, gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów w hodowli. 
Mam nadzieję, że będą one nadal 
efektem współpracy z Wielkopol-
skim Centrum.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Po 10 latach znów w obiektywie!

wielkopolskie

Numer
laktacji

Wydajność  
mleka (kg)

1. 10503

2. 13841

3. 11349

4. 13170

5. 16132

6. 10665

7. 12212

8. 12068

Pan Henryk Domin – główny hodowca z synem Pawłem

Biała o. Hiacynt (2010 rok)

Biała o. Hiacynt (2020 rok). Obecnie w zasuszeniu

Jedno cielę od krowy rocznie – taki powinien być wynik dobrego 
zarządzania stadem. Czy jest możliwy do osiągnięcia? Łatwo powie-
dzieć, trudniej zrobić… Ale czy na pewno? Gospodarstwo rodzinne 
państwa Dominów w miejscowości Lubiechowo jest autentycznym 
i wzorowym przykładem, że można!
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Wieś Nowosady znajduje się 
w historycznym regionie War-
mii. Odwiedzam tu gospodar-
stwo Emila Wachowiaka. Jest 
on przedstawicielem drugiego 
pokolenia rodziny gospodarują-
cej w tym miejscu.

Trochę historii
Pochodzący z miejscowości Miło-

górze w powiecie lidzbarskim oj-
ciec i urodzona w Borach Tuchol-
skich mama pana Emila postano-
wili równolegle z pracą zawodo-
wą (ojciec jako kierowca, mama 
w banku) poprowadzić własne 
gospodarstwo rolne. Kupili od wła-
ściciela, który w zamian uzyskał 
rentę strukturalną siedlisko i 13 
hektarów ziemi. Tradycje rolnicze 
nie były im obce, bo dziadek pana 
Emila był w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, słynnym hodowcą 
trzody chlewnej w miejscowości 
Świętnik, też na Warmii. W mia-
rę powiększania powierzchni go-
spodarstwa postanowili w całości 
poświęcić swój czas pracy na roli 
i hodowli bydła mlecznego. Zmo-
dernizowane zostały: obora, staj-
nia i kurnik. Gospodarując łącznie 
na trzydziestu siedmiu hektarach 
rozwinęli hodowlę bydła tak, że 
stali się w swojej gminie liderami 
produkcji mlecznej.

W Panu Emilu, najmłodszym 
z rodzeństwa (trzy siostry i brat) 
już od wczesnej młodości upatry-
wano następcę i sukcesora rodzin-
nego interesu mlecznego. Kiedy 
w roku 2008 ukończył edukację 
w ZSR w Smolajnach, przejął go-
spodarstwo od rodziców.

Z funduszy unijnych
W ramach programów moderni-

zacji sektora mlecznego i rozwoju 
gospodarstw rolnych, w tym pro-
gramów dla młodych rolników, po 
wielu latach przygotowań i zabie-
gów, uzyskał wsparcie finansowe 
z funduszy unijnych, między innymi 
na budowę nowej obory, która po-
wstała w roku 2017. To nowoczesny 

obiekt wolnostanowiskowy z halą 
udojową rybia ość 2 x 5. Pasza zada-
wana jest z wozu paszowego, a obor-
nik usuwają zgarniacze. Dwa potęż-
ne wentylatory wymuszają ruch po-
wietrza zapewniając dobrą wenty-
lację. W budynku utrzymywanych 
jest 60 krów dojnych (głównie rasy 
hf), 12 jałówek cielnych, 15 jałówek 
przeznaczonych do krycia oraz 25 
cieląt. Pasza objętościowa produ-
kowana jest na użytkach zielonych 
i 88 ha obsiewanych kukurydzą. 
Średnia roczna wydajność mleczna 
stada jest w tej chwili na poziomie 
8500 litrów. Pan Emil w dalszym cią-
gu może liczyć na pomoc swoich ro-
dziców, korzysta też z pracowników 
sezonowych.

Przewaga dobrej genetyki
Od roku 2018, dzięki udziałowi 

w prowadzonym przez WCHiRZ 
kursie inseminacyjnym, właściciel 
sam kieruje sprawami dotyczący-
mi rozrodu i doboru par. Świado-
mie dokonuje wyboru rozpłodni-
ków, których nasienie używane 
jest w inseminacji. W stu procen-
tach postawił na genetykę wielko-
polską i wybiera buhaje z top listy 
katalogu WCHiRZ. Jest przekonany, 
że poprawa wartości hodowlanej 
stada i właściwe żywienie pozwo-
lą mu zrealizować cele w hodowli 
jak i produkcji.

Plany...
Rozmawiamy na werandzie jego 

domu, popijając herbatę. Pytany 
o cele i plany, pan Emil odpowia-
da, że chce powiększyć stado do 
100 krów dojnych, by w pełni wy-
korzystać pojemność obory i jed-
nocześnie uzyskać średnią roczną 
wydajność na poziomie 10 000 li-
trów mleka.

Życzę młodemu rolnikowi z War-
mii realizacji tych ambitnych za-
mierzeń, jednocześnie deklarując, 
że Wielkopolskie Centrum Hodow-
li i Rozrodu Zwierząt służy wszelką 
pomocą w poprawie genetycznego 
potencjału krów. Dzięki naszym naj-
lepszym w Polsce buhajom, można 
zrealizować najtrudniejsze cele.

Jacek Klinicki
Filia Kościelec, WCHiRZ

U naszego hodowcy

warmińsko-mazurskie

Na początku marca (jeszcze 
przed pandemią), Wielkopol-
skie Centrum Hodowli i Rozrodu 
Zwierząt w Poznaniu odwiedzili 
hodowcy należący do Gminnego 
Koła Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka w Pakosławiu.

Pobyt w głównej siedzibie 
WCHiRZ rozpoczął się od pokazu 
wybranych buhajów katalogowych 
żyjących w Tulcach. Goście byli 
pod bardzo dużym wrażeniem wy-
glądu (cech pokrojowych) naszych 
rozpłodników i zadeklarowali chęć 
zakupu nasienia do krycia jałówek 
i wieloródek w swoich stadach. 
Uczestnicy wysłuchali następnie 
prezentacji o działalności Spółki, 
a także zapoznali się z aktualnymi 
zagadnieniami związanymi z roz-
rodem, a szczególnie z insemina-
cją. Najbardziej wyczekiwanym 
punktem wizyty w Tulcach było 
zwiedzanie laboratorium nasienia 

buhajów. Hodowcy obserwowali 
poszczególne etapy drogi nasie-
nia od dawcy (buhaja) przez oce-
nę jakości, pakowanie do słomek, 
zamrażanie (-196°C), kwarantan-
nę, aż do kontenera banku nasie-
nia. Dowiedzieli się, że gotowe 

porcje, zanim trafią do punktów 
unasienniania i kontenerów inse-
minacyjnych w gospodarstwach, 
przez miesiąc pozostają w kwaran-
tannie ze względu na zdrowotne 
bezpieczeństwo inseminowanych 
zwierząt.

Dziękujemy hodowcom z zaprzy-
jaźnionego wielkopolskiego koła 
za liczne, interesujące rozmowy 
z pracownikami naszej spółki, 
w trakcie ich pobytu w Tulcach.

Paulina Pałasz
Centrala Tulce, WCHiRZ

Hodowcy z Pakosławia z wizytą w WCHiRZ

Hodowca – Emil Wachowiak
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Temat braku wystarczającej licz-
by dobrych, młodych samic, które 
mogą zastąpić wyselekcjonowane 
lub ubywające z powodów losowych 
krowy w stadach bydła mlecznego 
wraca jak bumerang. Problem mają 
także hodowcy planujący zasiedle-
nie nowych lub zmodernizowanych 
obiektów inwentarskich.

Wielokrotnie, także na tych łamach, 
doradzaliśmy jak zarządzać rozro-
dem, by w pełni wykorzystywać po-
tencjał swojego stada i odchowywać 
wystarczającą liczbę wartościowych 
jałówek. Oferowane przez WCHiRZ 
nasienie seksowane jest też krokiem 
w kierunku zwiększenia liczby sa-
mic rodzących się w gospodarstwie. 
Dzięki temu właściciel stada zyskuje 
pewność co do kondycji nowych krów, 
bo sam może o nią zadbać. Unika też 
ryzyka sprowadzenia do stada utajo-
nych chorób i minimalizuje koszty re-
montu stada.

Wiemy jednak, że w przypadkach 
planowanych, związanych z nagłym 
powiększeniem stada lub w sytu-
acjach losowych, rolnicy muszą posił-
kować się zwierzętami pochodzącymi 
z zakupu. Każdy chce, by kupiona sa-
mica okazała się zdrowa, wysokopro-
dukcyjna, płodna i długowieczna, no 
i oczywiście, by nie kosztowała zbyt 
wiele.

Ceny targowiskowe
Ceny jałówek i krów przeznaczo-

nych do dalszego chowu, dostępnych 
na rynku są jak zawsze bardzo zróż-
nicowane, zależne od: regionu, war-
tości hodowlanej, terminu wyciele-
nia, rasy etc.. Najszybciej i najtaniej 
można zakupić jałowicę bezpośred-
nio od rolnika, szczególnie z małych 
stad, nieobjętych oceną użytkowości 
mlecznej. Ceny takich sztuk zaczynają 
się już od około 3500 zł, za pierwiastki 
trzeba zapłacić o około 800 – 1000 zł 
więcej. Jednakże, w takim przypadku, 
o wartości danej samicy możemy się 
dowiedzieć jedynie od jej właściciela. 
Dopiero w późniejszym terminie i „na 
własnej skórze” przekonamy się ile 
tak na prawdę dana sztuka jest war-
ta. Należy się liczyć z faktem, iż taki 
zakup może nas w późniejszym cza-
sie rozczarować, sztuka kupiona może 
okazać się zgoła inna niż to przedsta-
wiał sprzedający.

Tylko z pewnego źródła
Wyboru jałówki lub pierwiastki 

przeznaczonej do hodowli, która przy 
dobrym układzie będzie inwestycją na 

wiele lat, warto dokonać z pewnego 
źródła, a takim są stada objęte oceną 
użytkowości mlecznej. Bez problemu 
możemy uzyskać wiele informacji do-
tyczących pochodzenia samicy, wydaj-
ności matki, babki, prababki, czy ogól-
nie jej oceny genomowej.

Decydując się na zakup materiału 
hodowlanego z zewnątrz, można sko-
rzystać z pomocy wyspecjalizowanych 
firm zajmujących się handlem zwie-
rzętami, które mają w ofercie zarówno 
zwierzęta krajowe, jak i pochodzące  
z importu. Ogólnie rzecz ujmując, każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Ogłaszają 
się na wielu portalach rolniczych, pro-
ponują materiał hodowlany z Danii, 
Holandii, Niemiec i Czech. Problemem 
może się okazać wysoka cena samic 
importowanych, która często prze-
kracza 7000 zł, a za którą niekoniecz-
nie i nie zawsze stoi równie wysoki 
potencjał genetyczny, dlatego przed 
podjęciem decyzji należy się dobrze 
zastanowić, czy rzeczywiście o taką 
genetykę chcemy wzbogacić swoje  
stado.

Warto przemyśleć zakup
Przed zakupem materiału hodow-

lanego z zagranicy warto zadać sobie 
pytanie, dlaczego hodowcy chcą się 
pozbyć właśnie tych sztuk? Zwykle 
jest to związane z założeniami tam-
tejszych hodowli, czyli wyznaczo-
nym celem hodowlanym. Samica, 
która nie uzyskuje założonych para-
metrów (np. genomowa wartość ho-
dowlana lub produkcja w pierwszych 
próbnych udojach) jest przeznaczana 
do brakowana lub sprzedaży. Trzeba 
sprawdzać, czy planowane do zaku-
pu zwierzę mieści się w naszych wła-
snych celach.

Oczywiście, przed dokonaniem za-
kupu warto wziąć także pod uwagę 

warunki panujące w gospodarstwie 
i przeanalizować, czy są one dosto-
sowane do planowanych do zakupu 
zwierząt. Wprowadzenie samic o wy-
sokich wymaganiach do złego środo-
wiska (obora, żywienie) może być 
źródłem poważnych kłopotów. Sama 

radykalna zmiana warunków środo-
wiska (niekoniecznie na gorsze, po 
prostu na inne) może być powodem 
problemów związanych z przystoso-
waniem się zwierzęcia do nowego 
systemu utrzymania. Nie od dziś wia-
domo, że bydło nie toleruje nagłych 
zmian, a ich wprowadzanie powinno 
odbywać się stopniowo.

Jałówka, czy pierwiastka?
Popularny kiedyś zakup jało-

wic cielnych, niesie za sobą pew-
ne zagrożenia, ponieważ transport 
zwykle odbywa się w najtrudniej-
szych dla ciąży miesiącach (między  
6. a 8. miesiącem cielności), co może 
być źródłem różnych komplikacji. 

Obecnie dużą część obrotu stano-
wią krowy pierwiastki. Zaletą jest, że 
w pewnym stopniu możemy ustrzec 
się różnego rodzaju powikłań zwią-
zanych z pierwszym porodem i zna-
my dane z oceny wartości użytkowej. 
Poważną barierą są przepisy wetery-
naryjne dotyczące czasu transportu 
i odpoczynku zwierząt. Zorganizo-
wanie nadzorowanych miejsc od-
poczynku dla krów dojnych (z ko-
niecznością ich wydojenia) jest bar-
dzo trudne. Praktycznie transport 
zwierząt musi dotrzeć do obory do-
celowej w ciągu 12 godzin od opusz-
czenia obory macierzystej. Krowy 
pierwiastki od pierwszego dnia po 
wprowadzeniu do stada rozpoczy-
nają produkcję mleka, czyli przyno-
szą oczekiwany zwrot kosztów ich 
zakupu. Również zwrot nakładów na 
inwestycję dzięki sprzedaży wypro-
dukowanego przez nie mleka nastę-
puje znacznie szybciej niż przy zaku-
pie jałowic cielnych.

Ogólnie rzecz ujmując, każdy ho-
dowca sam powinien podjąć decyzję, 
czy przedmiotem zakupu mają być ja-
łówki, czy pierwiastki.

Zakup materiału hodowlanego po-
winien być rozwiązaniem tymczaso-
wym, a jego uzasadnienie odnajdą je-
dynie hodowcy, którzy zdecydowali 
się w szybkim tempie zwiększyć ob-
sadę zwierząt. W pozostałych przy-
padkach lepiej zdać się na własne 
umiejętności i postawić na dobrze 
funkcjonujący rozród we własnym 
gospodarstwie. Dobry hodowca krów 
mlecznych to taki, który jest w stanie 
wyprodukować więcej materiału ho-
dowlanego, niż wynika z potrzeb re-
montu stada.

Szymon Bugaj 
Centrala Tulce, WCHiRZ

Materiał hodowlany  
– jak dobrze kupić i później nie żałować

Jazz (o. Kenobi) gPF 144 – dostępny w wersji seksowanej
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Oczywiście kryteria wyboru to 
sprawa indywidualna, niemniej 
jednak firmy, które nie mają 
zdjęć rozpłodnika lub jego po-
tomstwa muszą się liczyć z jego 
marginalną sprzedażą. Co wię-
cej, złe zdjęcie buhaja – może 
sprawić, że taki osobnik nigdy 
nie doczeka się córek! Fotogra-
fia ma znaczenie, dobra cieszy 
się uznaniem i jest niesamowi-
tą reklamą osobnika, zła działa  
ostraszająco.

Ile trudu potrzeba, aby zrobić 
buhajowi dobre zdjęcie, nadające 
się do umieszczenia w katalogu wie 
tylko ten kto podjął się tego zada-
nia. Postanowiłam porozmawiać 
z głównymi specjalistami d.s. ho-
dowli i rozrodu WCHiRZ, stanowią-
cy Grupę Gostyń, znaną pod pseu-
donimem „Photo GG”, na temat ich 
pracy i poprosić, by podzielili się 
z czytelnikami refleksjami po po-
nad 10. latach przygotowywania 

i fotografowania naszych buhajów 
i ich córek.

Ten zgrany zespół tworzą nasi 
profesjonalni doradcy hodowlani: 
Tomasz Woźniak (TW), Grzegorz 
Pietrzak (GP), Krzysztof Grobel-
ny (KG), Ireneusz Beczkiewcz 
(IB) oraz pracujący przez wiele 
lat z całą grupą Jerzy Machowiak, 
który dziś odpoczywa na zasłużo-
nej emeryturze.

Podczas sesji zdjęciowej każdy 
z członków grupy ma swoje zada-
nia. To w grupie jest siła, a efek-

ty pracy są widoczne, zdjęcia na-
prawdę robią wrażenie. Choć z po-
zoru łatwo „pstrykać fotki”, jednak 
praca ze zwierzętami, ich przygo-
towanie oraz ustawienie wymaga 
wiele trudu oraz doświadczenia.

Początki 
Tomasz jest najmłodszym człon-

kiem grupy – w tym roku „stuk-
nie” mu 14 lat pracy jako doradcy. 
Pozostali pracują w WCHiRZ już 
po ponad 30 lat. Każdy z nich ma 
więc duże doświadczenie zawo-
dowe, jednak z fotografią każdy 
z nich spotkał się w innym mo-
mencie, na innym etapie karie-
ry zawodowej. Na początku roz-
mowy zapytałam, czy pamiętają 
swoje pierwsze fotografie krów 
i buhajów.

 ● TW: Pierwsze zdjęcia robiłem 
już na początku mojej pracy 
w WCHiRZ, fotografowane były 
krowy – pierwiastki po buhajach 

testowych Dadaj, Efta oraz ED. 
Kiedyś nikt za bardzo nie intere-
sował się wyglądem rozpłodnika, 
córka – to była wizytówka. Dziś 
w dobie selekcji genomowej, ho-
dowcy kupują nasienie młodych 
rozpłodników wycenionych ge-
nomowo, bez córek, stąd trend 
się zmienił.

 ● GP: Początki to rok 2007 i zdję-
cia córek naszych rozpłodników: 
Siamois, Strobinel, Tanao, Vol-
do oraz Varlas. Dopiero później 
przyszła kolej na buhaje.

 ● KG: Początkowo moja rola ogra-
niczała się do wyszukiwania pra-
widłowo zbudowanych córek 
buhajów i ustawiania ich w ład-
nym plenerze.

 ● IB: Pierwsze zdjęcie robiłem sa-
modzielnie, nie pamiętam córki 
jakiego buhaja fotografowałem, 
ale na pewno była to pierwiast-
ka z HZZ Żołędnica.
Aby uzyskać jedno dobre uję-

cie buhaja, jak mówią członko-
wie grupy, średnio trzeba prze-
znaczyć 2 godziny na mycie, szo-
rowanie, strzyżenie i pielęgnację, 
następnie dochodzi ustawianie 
zwierzęcia na podeście, co trwa 
od kilku do kilkunastu minut. Od 
tych wszystkich czynności zale-
ży, czy uda się wykonać popraw-
ne zdjęcie. Postanowiłam zapy-
tać, który etap, zdaniem naszych 
fachowców jest najtrudniejszy, 
biorąc pod uwagę fakt, że trzeba 
mieć dużą odwagę, by podchodzić 
do zwierzęcia o masie około tony.

 ● GP: Każdy etap jest ważny! Tu nie 
ma miejsca na nonszalancję i „by-
lejakość”. Trudny jest sam pro-
ces przygotowania oraz troska 
o bezpieczeństwo kolegów, wła-
sne i zwierzęcia. Strzyżenie i my-
cie musi być zrobione idealnie na 
tzw. wysoki połysk. Ciągle pozo-
staje jednak obawa, czy zwierzę 
będzie spokojne podczas prowa-
dzenia na miejsce wykonywania 
zdjęć oraz w trakcie trwania sa-
mej sesji zdjęciowej, czy przyj-
mie odpowiednią postawę i jak 
zareaguje na nasze „prośby” za-
chęcające np. do podniesienia 
głowy. Te wszystkie czynności 
muszą być wykonane perfekcyj-
nie. Im dokładniej zostaną wy-
konane, tym mniej prac „upięk-
szających” przed komputerem, 
a same zdjęcia ostatecznie wy-
glądają bardziej naturalnie.

 ● IB: Najtrudniejsze jest popraw-
ne ustawienie zwierzęcia, przede 
wszystkim eksponując głowę, 
nogi, szyję oraz linię grzbietu. 
Zwierzęta rzadko chcą współ-
pracować, często powtarzamy te 
same czynności kilkanaście albo 
i więcej razy. Ustawiamy krowę 
krok po kroku… i wystarczy lek-
ki ruch i zabawa zaczyna się od 
początku.

Zmiany na lepsze
Przez ostatnie lata zdjęcia autor-

stwa Photo GG mocno się zmieniały 
– ewoluowały. 10 lat temu odbiegały 
od tych, które można było znaleźć 
w zagranicznych katalogach. Warsz-
tat doskonalony przez lata metodą 
prób i błędów, dziś jest na poziomie, 
którego na pewno nie powstydzili, 
by się znani fotografowie z Zachodu. 
Zapytałam, co wpłynęło na ogrom-
ny postęp jakościowy zdjęć wykony-
wanych w ostatnich latach.

 ● TW: Tak naprawdę na początku 
wiedzieliśmy jak to zdjęcie po-
winno finalnie wyglądać, jednak 
z realizacją było już różnie. Bar-
dzo dużo dał nam wyjazd na kra-
jową wystawę do Niemiec, gdzie 
podpatrywaliśmy jak profesjo-
nalna ekipa robiła zdjęcia krów. 
Zdaliśmy sobie wtedy sprawę jak 
dużo osób musi być zaangażowa-
nych w sesję, że każdy musi wie-
dzieć co ma robić. Później syste-
matycznie zaczęliśmy wdrażać 
w nasze realia pewne szczegóły. 
Najwięcej jednak nauczyliśmy 
się od holenderskiego fotografa 
Alexa Arkinga, który robił w na-
szej firmie zdjęcia buhajów. Pra-
ca z takim fachowcem musiała 
przynieść efekty.

 ● IB: Miałem okazję uczestniczyć 
razem z kolegami z innych filii 

Photo GG –czyli coś więcej o Grupie z Gostynia
Przygotowania do wydania kolejnego katalogu buhajów zaczynamy 
od zgromadzenia zdjęć reproduktorów, a jeśli to możliwe, także ich 
córek. Brak dobrej fotografii buhaja przy informacji o jego warto-
ściach hodowlanych działa niekorzystnie na popularność rozpłodni-
ka wśród nabywców nasienia. Niechętnie kupuje się kota w worku. 
Niby nie wygląd, a parametry są ważne, jednak prawda jest taka, że 
pokrój rozpłodnika ma znaczenie dla wielu klientów. Są nawet tacy 
hodowcy, którzy decyzję o zakupie nasienia podejmują na podsta-
wie umaszczenia buhaja, bo na przykład preferują w swojej oborze 
krowy z przewagą białej sierści. Nie chcą krów czarnych.

Od lewej: Grzegorz Pietrzak, Tomasz Woźniak, Krzysztof Grobelny

> dokończenie na str. 10

Od lewej: Grzegorz Pietrzak i Ireneusz Beczkiewicz
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w szkoleniu w Belgii, gdzie zdoby-
łem wiedzę na temat przygotowa-
nia zwierząt do wystaw. Dodatko-
wo w Niemczech na jednej z wy-
staw, miałem możliwość obser-
wowania pracy profesjonalistów 
w tym zakresie. Te doświadczenia 
były istotnym uzupełnieniem mo-
jej dotychczasowej wiedzy.
Najbardziej profesjonalna sesja 

zdjęciowa zawsze kończy się ob-
róbką zdjęcia w programie graficz-
nym. Czasem trzeba usunąć ele-
menty krajobrazu, czasem trochę 
„wybielić”, ustawić kontrast, to ko-
lejny etap, który również jest cza-
sochłonny. Jednakże coraz większe 
doświadczenie sprawia, że i tu wi-
dać postęp.

 ● TW: Photoshopa nauczyłem się 
sam, metodą prób i błędów. Po-
czątkowo obróbka jednego zdję-

cia zajmowała mi kilka godzin, 
było to bardzo czasochłonne 
i czasem frustrujące. Teraz idzie 
mi to znacznie sprawniej, po czę-
ści dlatego, że dzięki dobremu 
przygotowaniu zwierząt coraz 
mniej rzeczy wymaga poprawy.
Grupa wykonała ponad 150 

zdjęć buhajów katalogowych oraz 
ogromną liczbę zdjęć ich potom-
stwa. Wszystkie wykorzystywane 
są w publikacjach WCHiRZ. Warto 
dodać, że szeroko publikowane dziś 
w mediach branżowych zdjęcia: 
najlepszej jałówki w kraju (gPF 
149), Danko Bomby oraz lidera 
list krajowej i międzynarodowej, 
buhaja Danko Zoom (gPF 150), 
są autorstwa Photo GG!

Kończąc zapytałam, jakie swoje 
zdjęcia członkowie zespołu uwa-
żają za najlepsze – ulubione.

 ● GP: Ulubione zdjęcie? Chyba 
jedne z pierwszych, robione 
w plenerze oraz takie, gdzie 
pod koniec sesji do zdjęcia 
ustawiała się cała rodzina. 
Obecnie, po latach można oce-
nić jak zmienili się gospodarze 
i ich dzieci, które niejednokrot-
nie zarządzają już własnymi  
stadami.

 ● KG: Ulubione zdjęcie to wyko-
nane około 18 lat temu ple-
nerowa fotografia mojej córki 
z cielakiem, wykorzystana wie-
lokrotnie przez WCHiRZ.

 ● TW: Ulubione zdjęcie to takie, 
kiedy widzę, że buhaj czy kro-
wa stoi poprawnie na pode-
ście i w pełni eksponuje swoje 
wdzięki. Wiem wtedy, że sesja 
się udała, a zwierzę może wró-
cić spokojnie do obory.

Nie tylko zdjęcia
Wystawy zwierząt hodowlanych 

są w naszym kraju bardzo popu-
larne, dają hodowcom możliwość 
skonfrontowania swoich najpięk-
niejszych sztuk z wystawianymi 
przez kolegów. Postęp w sposobie 
pielęgnacji zwierząt oraz ich pre-
zentacji, jaki dokonał się w ostat-
nich latach jest bardzo widoczny. 
Grupa z Gostynia wielokrotnie po-
magała naszym hodowcom w przy-
gotowywaniu sztuk na wystawy, 
czy konkursy odchowu organizo-
wane również przez WCHiRZ.

W tym miejscu chciałam po-
dziękować grupie Photo GG za te 
wszystkie lata owocnej współpra-
cy, których efekty można oglądać 
w naszych katalogach.

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Kilka słów o dwóch gospodar-
stwach z powiatu augustowskiego.

W miejscowości Bułkowizna, 
pan Michał Kubeł jest reprezen-
tantem trzeciego pokolenia wła-
ścicieli. Jego ojciec Jerzy przejął 
gospodarstwo po swoim ojcu 
w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Kiedy w roku 2017 
postanowił przejść na emeryturę 
przekazał je właśnie Michałowi. 
Wcześniej wciągał syna w sprawy 
hodowli, razem analizowali kata-
logi, szukali najlepszych ich zda-
niem buhajów do wykorzystania 
w inseminacji. Często wybór pa-
dał na reproduktory zagraniczne. 
Taki system doborów nie spraw-
dził się jednak w gospodarstwie. 
Jedną z ważniejszych decyzji pana 
Michała, po objęciu sterów ro-
dzinnej firmy było wzięcie spraw 
rozrodu całkowicie w swoje ręce, 
do czego niezbędne było odbycie 
kursu inseminacyjnego. Po jego 
ukończeniu wybrał partnera – do-
stawcę nasienia buhajów – wiary-
godną, polską firmę. Pytany o kry-
teria jakimi kierował się przy wy-
borze, odpowiada: 

„Jest wiele firm na rynku, ale one 
przeważnie są firmami handlowy-
mi. Z zachodu zbierają nasienie, 
które rozprowadzają w naszym 
kraju. Ja uważam, że o wiele le-
piej jest postawić na rozwój na-
szej, rodzimej gospodarki. Jest kil-
ka firm polskich, jednak to wła-
śnie tu, w Wielkopolskim Centrum 

Hodowli i Rozrodu Zwierząt zna-
lazłem wszystko, czego wspól-
nie z tatą szukaliśmy przez wie-
le lat. Są tu nasze, sprawdzone 
w polskich warunkach buhaje, 
wiele z nich z polskich hodowli, 
w szczególności uwagę przyku-
wają buhaje z hodowli Danko. 
Zawsze mam pewność co do jako-
ści nasienia, a ceny są naprawdę  
konkurencyjne.”

Gospodarz, jak wielu jego kole-
gów boryka się jeszcze z proble-
mami w produkcji mleka i rozro-
dzie bydła, ale nie wyobraża sobie 
innego partnera. Jego stado liczy 
25 krów dojnych, 12 jałowic i 13 
sztuk młodzieży. Pan Michał ma 
nadzieję, że z każdym rokiem licz-
ba zwierząt będzie wzrastać, ku 
radości wszystkich domowników. 
My dołożymy starań by trwająca 

współpraca dawała coraz lepsze 
rezultaty.

W drugim gospodarstwie, pan 
Jan Zdunek wraz z żoną przez 
ostatnie 12 lat podwoili wielkość 
stada. Również powierzchnia po-
siadanej ziemi uległa podwojeniu.

W tej chwili młodzi właścicie-
le utrzymują: 50 krów dojnych, 
12 jałówek i około 30 sztuk mło-
dzieży. Od początku swojej pra-
cy w hodowli krów mlecznych 
stawiali na inseminację. Lokalni 
inseminatorzy przestali spełniać 
oczekiwania młodych hodowców, 
gdyż nie mieli zbyt dużego wy-
boru buhajów w swojej ofercie.  

Pan Jan wiedział doskonale, że 
tylko wybór odpowiednich repro-
duktorów, o pożądanych cechach, 
pozwoli na uzyskanie wydajnego 

i zdrowego stada, dającego mle-
ko o dobrych parametrach. Na po-
czątku roku 2019, po spotkaniu 
z przedstawicielem oraz lekturze 
licznych opinii hodowców z całego 
kraju na temat Wielkopolskiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu, postanowił roz-
począć z nami współpracę. Jak po-
wiedział w rozmowie: „Stawiam 
na firmę polską, firmę z wieloletnią 
tradycją, oferującą nasienie buha-
jów o wyśmienitych parametrach, 
których potomstwo w przyszłości 
ma szansę uzyskać wysokie warto-
ści hodowlane. Cenię sobie fachowe 
doradztwo oraz dbałość o klienta, 
o to, bym zawsze, miał nasienie wy-
branych buhajów, w chwili, gdy jest  
niezbędne.”

Państwo Zdunek łączą inwesty-
cję w dobrą genetykę z właściwym 
i dobrze zbilansowanym żywie-
niem. Są bardzo zadowoleni , że 
dzięki współpracy z WCHiRZ mogą 
cieszyć się kolejnym rocznikiem ja-
łówek z własnej hodowli. Właśnie 
w dniu mojej wizyty, przyszła na 
świat jałóweczka, córka buhaja 
NEW YORK.

Dziękujemy za zaufanie i liczy-
my, że w dalszym ciągu nasza 
współpraca, będzie przynosiła 
oczekiwane efekty w postaci zdro-
wych, wydajnych jałówek, dzięki 
którym możliwa będzie realizacja 
założonego celu hodowlanego. Ze 
swojej strony gwarantujemy, że 
zrobimy wszystko, by nasze dobre 
relacje trwały jak najdłużej.

Agnieszka Ćwikowska
Kosierady Wielkie, WCHiRZ

Z wizytą w powiecie augustowskim

podlaskie

Hodowca – Michał Kubeł

Hodowca – Jan Zdunek
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Współpracę z WCHiRZ Poznań rozpoczęliśmy w roku 2013. Początko-
wo nasienie trafiało do naszego gospodarstwa przez lecznicę wetery-
naryjną, jednak od 4 lat posiadamy kontener, dzięki temu zakupów na-
sienia do krycia w stadzie dokonujemy bezpośrednio z WCHiRZ. Daje to 
możliwość lepszego doboru buhajów. Naszym wspólnym z WCHiRZ Po-
znań sukcesem jest zdobycie przez pierwiastkę po buhaju Iwo (w wersji 
seksowanej), tytułu czempiona podczas wystawy w Siedlcach!

ZOBACZ POZOSTAŁE OPINIE – ZESKANUJ KOD QR

GR Stelęgowscy

Moja współpraca z WCHiRZ rozpoczęła się w roku 2018 i do tej pory 
jestem zadowolonym klientem. Wybierając buhaje, których nasienie 
chcę kupić, zwracam uwagę głównie na ich podindeksy pokroju. Ko-
rzystam z nasienia między innymi takich buhajów jak: Danko Wales 
oraz Adama Red. Cenię poznańską spółkę za bogatą ofertę najlepszych 
reproduktorów i nasienie w korzystnych cenach.

Dudy Puszczańskie, woj. mazowieckie
Liczba krów: 50 szt.
Średnia wydajność: 8000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

GR Sławomir Kamiński

Nasze stado jest pod oceną od 1962 roku. Od zawsze stawialiśmy na dobrą 
genetykę w stadzie, jednocześnie starając się wybierać buhaje z polskiej hodow-
li, co zaowocowało współpracą z WCHiRZ Poznań. Na tę chwilę oczekujemy 
z niecierpliwością na dostępność nasienia buhaja Danko Zoom. 

Brzozów Kolonia, woj. mazowieckie 
Liczba krów: 120 szt.
Średnia wydajność: 12 800 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 110 ha

Kudelczyn, woj. mazowieckie
Liczba krów: 270 szt.
Średnia wydajność: 13 658 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 180 ha

GR Alina Strus 

Od trzech lat współpracuje z poznańską spółką i doceniam ich pro-
fesjonalizm oraz  bogatą ofertę wysoko ocenionych reproduktorów. 
Przy wyborze buhaja do kojarzeń zwracam uwagę na takie cechy jak 
długowieczność, wymię a także nogi i racice.

W inseminacji stosuję teraz nasienie takich buhajów jak: Mozilla, 
Urquell, Watson oraz czerwono-biały hf – Adama Red.

Jestem zadowolonym kontrahentem WCHiRZ i liczę na dalszą  
dobrą współpracę.

Krysiaki, woj. mazowieckie
Liczba krów: 35 szt.
Średnia wydajność: 8000 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

GR Mariusz Kosiński

Pierwiastka Kurt1 (córka Iwo) – czempion wystawy w Siedlcach 2019 rok
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Z firmą WCHiRZ współpracuję od kilku lat. Jestem bardzo zadowolony 
z dostarczanego nasienia oraz obsługi.

Przedstawiciele są bardzo pomocni, posiadają dużą fachową wiedzę, którą 
przekazują mi podczas regularnych spotkań. W moim stadzie jako pierwsze 
buhaje z WCHiRZ, zostały wykorzystane w inseminacji rozpłodniki: Hobbit 
i Carrasso. Ich córki wyróżniają się ładnym pokrojem i dużą wydajnością. 
W pierwszej laktacji dały ponad 10 000 kg mleka.

Po tych paru latach owocnej współpracy, firmę WCHiRZ mogę polecić każ-
demu hodowcy.

Lututów, woj. łódzkie
Liczba krów: 50 szt.
Średnia wydajność: 9700 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 54 ha

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

RSP Przybysławice i Zakład Inseminacji w Ostrowie Wlkp. (obecnie – 
Filia WCHiRZ w Ostrowie Wlkp.) są rówieśnikami. Współpraca, która trwa 
do dziś, została nawiązana w chwili powstania obu firm.

Stado krów RSP Przybysławice aktywnie uczestniczyło w testowaniu 
buhajów, a zdjęcia naszych krów (córek buhajów) można było znaleźć 
w katalogach. Fachowe doradztwo hodowlane, komputerowe dobory 
buhajów do krów, stosowanie w inseminacji nasienia buhajów WCHiRZ, 
to najważniejsze elementy tej współpracy. W efekcie duży potencjał ge-
netyczny przełożył się na dobrą wydajność a stado bardzo się wyrównało 
pod względem pokroju. Przykładem mogą być córki buhaja LEN – dobrze 
zbudowane, wydajne i długowieczne.

Przybysławice, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 70 szt.
Średnia wydajność: 7900 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 300 ha

Korzystam z usług inseminatora zatrudnionego przez Wielkopolskie Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Firma ma w ofercie wiele 
ciekawych buhajów. W stadzie pozytywnie wyróżniają się córki rozpłodni-
ków Heavey i Luksus. Sprawiają mało kłopotów zdrowotnych, są przy tym 
bardzo wydajne w produkcji. Na uznanie zasługuje fachowość inseminatora 
i dobre doradztwo hodowlane. W ostatnim czasie używałem w rozrodzie 
nasienia buhajów Danko Wan i Babylone.

Smuszewo, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 50 szt.
Średnia wydajność: 10 200 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 63 ha

Janusz Adamski

Z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Pozna-
niu współpracuję od wielu lat. Posiadam w stadzie dużo córek po-
znańskich reproduktorów. Spośród nich wyróżnić mogę potomstwo 
buhajów: Caporal, Carrasso i Part. Te krowy cechuje bardzo dobra 
rama ciała oraz wysoka wydajność. W mojej firmie inseminacyjnej 
na uznanie zasługuje fachowe doradztwo oraz obsługa logistyczna. 
Obecnie w rozrodzie używane są buhaje: Lucky i Zdunek.

Jaroszewo Pierwsze, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 50 szt.
Średnia wydajność: 10 500 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 80 ha

Andrzej Kuryłowicz

GR Stanisław Kotyś

RSP Przybysławice

Prezes Piotr Wojciechowski Od prawej: Andrzej i Michał Kuryłowiczowie

Od lewej:Janusz i Przemysław Adamscy


