
Katalog
buhajów
ras mięsnych 2

0
2

0



2

to dawka inseminacyjna, 
która została przygotowana 
z ejakulatów trzech różnych 
buhajów tej samej rasy mięsnej, 
bądź ejakulatów trzech 
buhajów różnych ras mięsnych. 

NR
w Polsce

TRIO MIĘSNE

DlaczEgO STOSOwaNIE  
„TRIO MIĘSNEgO”  
zwIĘkSza SzaNSE  
SkuTEczNEj INSEMINacjI?
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kORzyścI Dla hODOwcy:

 ∆ wzrost skuteczność inseminacji
 ∆ skrócony okres międzywycieleniowy
 ∆ idealne nasienie do krzyżowania towarowego

Żywotność oraz ruchliwość plemników, a w konsekwencji ich 
aktywacja (kapacytacja oraz reakcja akrosomowa) w drogach 
rodnych samicy jest czynnikiem OSOBNICZO-SPECYFICZNYM.  
W związku z tym, stosowanie różnych buhajów w jednej dawce 
inseminacyjnej ZDECYDOWANIE zwiększa szanse zapłodnienia 
komórki jajowej w krótkim czasie trwania owulacji.

O aktualną 
Ofertę
pytaj swojego 
doradcę 
hodowlanego!
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rasa angus czarny

SOrEN K
DE1304435219
ur. 16.10.2013

Hodowca: import z niemiec
matka: De1303650248
ojciec: SankO
ojciec matki: nICk B995

INDEKS

99

Dzienne przyrosty
na 200 dni [g]

Dzienne przyrosty
na 365 dni [g]

1306 1269

typ umięśnienie szkielet

7 7 7

OcENa wŁaSNa

rasa angus czarnyGKA  
rOlANDO
DE1305973111
ur. 18.10.2018

Hodowca: import z niemiec
matka: De1303650241
ojciec: raOul k
ojciec matki: nICk B995

INDEKS

97

Dzienne przyrosty
na 200 dni [g]

Dzienne przyrosty
na 365 dni [g]

1338 1272

typ umięśnienie szkielet

8 7 8

OcENa wŁaSNa

NOWOść

rasa angus czerwony

PETErSON
DE1305973012
ur. 28.09.2018

Hodowca: import z niemiec
matka: De1303342793
ojciec: PaOlO
ojciec matki: rOB

INDEKS

104

Dzienne przyrosty
na 200 dni [g]

Dzienne przyrosty
na 365 dni [g]

1330 1313

typ umięśnienie szkielet

8 8 7

OcENa wŁaSNa

NOWOść
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rasa belgijska

IvAN
Dk02759501805
ur. 26.02.2013

Hodowca: import z niemiec
matka: eSOMMe
ojciec: arMStrOnG
ojciec matki: arIStOne

INDEKS

115

Dzienne przyrosty
na 200 dni [g]

Dzienne przyrosty
na 365 dni [g]

1905 1410

typ umięśnienie szkielet

8 7 8

OcENa wŁaSNa

rasa belgijska

GuNvAlD
Dk06214302075
ur. 01.03.2014

Hodowca: import z niemiec
matka: CHrIStIna
ojciec: GaDaffI
ojciec matki: ValentIn

INDEKS

111

Dzienne przyrosty
na 200 dni [g]

Dzienne przyrosty
na 365 dni [g]

1395 1408

typ umięśnienie szkielet

7 7 7 

OcENa wŁaSNa

rasa piemontese

CIPrA
cz872311032
ur. 06.03.2016

Hodowca: import z Czech
matka: CZ262689932
ojciec: tIrannO
ojciec matki: PaVel It

INDEKS

88

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Przyrosty
dzienne [g]

Indeks
łatwości wycieleń

- 1500 99

pokrój kaliber umięśnienie typ użytkowy

24 19 17 6

OcENa wŁaSNa
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KAlIBEr DuŻY

DOjrZAłOść hODOWlANA PóźNA, pierwsze ocielenia w wieku ok 32. miesięcy

łATWOść WYCIElEń Dominuje zabieg cesarskiego cięcia

WArTOść OPASOWA WYBITNA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1300-1500 g

jAKOść MIęSA BArDZO WYSOKA, mięso odznacza się wysoką jakością i dużą przydatnością kulinarną

INNE CEChY ∂ wybitne umięśnienie z cechą podwójnej pośladkowości
∂ dobre wykorzystanie paszy przy obfitym żywieniu
∂ najwyższe oceny poubojowe w systemie EUROP
∂ delikatna skóra pozwalająca na odróżnienie poszczególnych mięśni znajdujących się pod nią

KRaj POcHODzEnia: belgiarasa belgijska Biało-Błękitna

wybIERz RaSĘ I REalIzuj Twój cEl hODOwlaNy

KRaj POcHODzEnia: wielka brytaniarasa hereford
KAlIBEr śrEDNI luB DuŻY - w zależności od typu

DOjrZAłOść hODOWlANA rASA WCZEśNIE luB śrEDNIO-WCZEśNIE dojrzewająca ale  
pierwsze krycia jałówek można rozpoczynać już w wieku 15 miesięcy

łATWOść WYCIElEń BArDZO DOBrA

WArTOść OPASOWA śrEDNIA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1000 g (około)

jAKOść MIęSA WYBITNA (smakowitość)

INNE CEChY ∂ najbardziej popularna rasa mięsna na świecie
∂ bardzo duża opiekuńczość matek 
∂ wybitna zdolność przystosowania do różnych warunków klimatycznych
∂ doskonałe przystosowanie do warunków ekstensywnego żywienia na słabej i miernej 

jakości trwałych użytkach zielonych
∂ stado podstawowe nie wymaga pomiesczeń inwentarskich
∂ łagodny temperament

KRaj POcHODzEnia: włochyrasa piemontese
KAlIBEr śrEDNI

DOjrZAłOść hODOWlANA rASA śrEDNIO-WCZEśNIE dojrzewająca, pierwsze krycia  
jałówek w wieku 16-18 miesięcy

łATWOść WYCIElEń DuŻY ODSETEK ASYSTOWANYCh POrODóW OrAZ SłABA ŻYWOTNOść CIElĄT

WArTOść OPASOWA śrEDNIA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 950-1050 g

jAKOść MIęSA BArDZO DOBrA

INNE CEChY ∂ wybitne umięśnienie, bardzo duży udział mięsa w tuszy, bardzo mały udział kości  
  i tłuszczu w tuszy
∂ 100% frekwencja hipertrofii w populacji
∂ znikomy udział trudnych porodów w krzyżowaniu towarowym

KRaj POcHODzEnia: wielka brytaniarasa angus
KAlIBEr śrEDNI luB MAłY - w zależności od typu

DOjrZAłOść hODOWlANA rASA WCZEśNIE DOjrZEWAjĄCA, pierwsze krycia 
jałówek można rozpoczynać w 15 miesiącu życia

łATWOść WYCIElEń BArDZO DOBrA

WArTOść OPASOWA śrEDNIA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 900-1000 g

jAKOść MIęSA BArDZO DOBrA (smakowitość, marmurkowatość)

INNE CEChY ∂ zdolność przystosowania do różnych warunków klimatycznych
∂ doskonałe przystosowanie do warunków ekstensywnego żywienia na słabej i miernej 

jakości trwałych użytkach rolnych 
∂ stado podstawowe nie wymaga pomieszczeń inwentarskich
∂ duża opiekuńczość matek, małe straty cieląt w czasie odchowu
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KRaj POcHODzEnia: francja

KAlIBEr BArDZO DuŻY

DOjrZAłOść hODOWlANA PóźNO DOjrZEWAjĄCA: 18-24 miesiące

łATWOść WYCIElEń śrEDNIA, wszystkie porody powinny być monitorowane

WArTOść OPASOWA BArDZO WYSOKA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1300-1400 g

jAKOść MIęSA DOBrA

INNE CEChY ∂ może być opasana do wysokich mas ciała bez zbytniego otłuszczenia tuszy
∂ wymaga bardziej intensywnego żywienia
∂ stado podstawowe (krowy+młodzież hodowlana) wymaga choćby 

prowizorycznych budynków w okresie zimy

rasa charolaise

KRaj POcHODzEnia: szwajcaria

KAlIBEr DuŻY

DOjrZAłOść hODOWlANA PóźNO DOjrZEWAjĄCA

łATWOść WYCIElEń uMIArKOWANA

WArTOść OPASOWA BArDZO WYSOKA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1100-1300 g

jAKOść MIęSA DOBrA

INNE CEChY ∂ może być opasana do wysokich mas ciała bez zbytniego otłuszczenia tuszy
∂ wymaga choćby prowizorycznych budynków w okresie zimy

rasa simental

KRaj POcHODzEnia: francja

KAlIBEr DuŻY

DOjrZAłOść hODOWlANA rASA PóźNO DOjrZEWAjĄCA, ale pierwsze krycia jałówek można 
rozpoczynać już po 15 miesiącu życia

łATWOść WYCIElEń DuŻA (mało trudnych porodów), duża żywotność cieląt

WArTOść OPASOWA BArDZO WYSOKA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1200-1300 g

jAKOść MIęSA DOBrA

INNE CEChY ∂ może być opasana do wysokich mas ciała bez zbytniego otłuszczenia tuszy
∂ wymaga bardziej intensywnego żywienia
∂ wymaga choćby prowizorycznych budynków w okresie zimy

rasa blonde d’aquitaine

KRaj POcHODzEnia: francja

KAlIBEr śrEDNI luB DuŻY

DOjrZAłOść hODOWlANA rASA śrEDNIO-PóźNO DOjrZEWAjĄCA, 
pierwsze krycia jałówek w wieku 15-20 miesięcy

łATWOść WYCIElEń DuŻA, ale wszystkie porody powinny być monitorowane

WArTOść OPASOWA BArDZO DOBrA

PrZYrOSTY DOBOWE OPASóW 1100-1300 g

jAKOść MIęSA BArDZO DOBrA dla konsumenta europejskiego, bardzo mały udział 
tłuszczu w tuszy

INNE CEChY ∂ duża żywotność i niska śmiertelność cieląt w czasie odchowu
∂ duże zdolności przystosowawcze do warunków klimatycznych 

i żywieniowych
∂ wymaga choćby prowizorycznych budynków w okresie zimy 
∂ dostępne nasienie buhajów limousine z utrwaloną genetycznie  

hipertrofią mięśni
∂ najlepsza rasa do produkcji tusz mięsnych pochodzących  

od zwierząt w różnym wieku

rasa limousine
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rasa limousine

AMETYS
Pl005341932980
ur. 06.10.2018

Hodowca: J. P. Szerfenberg
matka: etruD
ojciec: Wulkan
ojciec matki: rOnalDO

WSKAźNIK 
OCENY ZBIOrCZEj

110,71

średni przyrost
0 - 210 dni [kg]

średni przyrost
210 - 420 dni [kg]

1251 1339

umięśnienie kościec cechy funkcjonalne ocena ogólna

41 25 18 84

OcENa POkROju

rasa limousineADW  
OrION
DE1304762051
ur. 01.11.2014

Hodowca: import z niemiec
matka: De1303810506
ojciec: ODeOn
ojciec matki: CHrIStOPH

INDEKS

104

NOWOść

rasa limousineADW  
vErON P
DE1305028018
ur. 05.12.2014

Hodowca: import z niemiec
matka: De1304269792
ojciec: VerItaS
ojciec matki: PatrOn

INDEKS

105

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Indeks
umięśnienia

Indeks
łatwości wycieleń

99 100 104

typ umięśnienie szkielet przyrosty dzienne (g)

8 8 7 1215

OcENa wŁaSNa

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Indeks
umięśnienia

Indeks
łatwości wycieleń

94 99 106

typ umięśnienie szkielet przyrosty dzienne (g)

8 8 7 1160

OcENa wŁaSNa
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rasa limousine

TOrSTEN P
DE1303737085
ur. 27.11.2010

Hodowca: import z niemiec
matka: renee
ojciec: talar
ojciec matki: HInnerk

INDEKS

104

rasa simental

TEMPEr
cz699898031
ur. 10.05.2010

Hodowca: import z Czech
matka: OlMa Z OStreHO
ojciec: POlfIn
ojciec matki: HOlM ulrICk

INDEKS

118

rasa simentalEGh  
FlOrIAN Pp
DE1305115361
ur. 29.04.2015

Hodowca: import z niemiec
matka: De1302666596
ojciec: faulY
ojciec matki: PaulY

INDEKS

103

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Indeks
umięśnienia

Indeks łatwości
wycieleń

125 106 104

typ umięśnienie szkielet przyrosty dzienne (g)

8 7 7 1441

OcENa wŁaSNa

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Przyrosty
dzienne [g]

Indeks łatwości
wycieleń

113 2125 121

pokrój kaliber umięśnienie typ użytkowy

23 19 19 7

OcENa wŁaSNa

Indeks dziennych
przyrostów 365 dni

Indeks
umięśnienia

Indeks łatwości
wycieleń

102 100 107

typ umięśnienie szkielet przyrosty dzienne (g)

8 8 8 1344

OcENa wŁaSNa



Krowy o niższych wartościach  
hodowlanych proponujemy  
inseminować nasieniem  
buhajów ras mięsnych,  
aby na drodze krzyżowania  
towarowego produkować zwierzęta  
przeznaczone na opas.

OFERTa 
NaSIENIa 
byDŁa 
MIĘSNEgO

twój zysk
 ¬  współpracując z nami masz  
szansę zwiększyć tempo przyrostów  
i wydajność rzeźną.

 ¬ uzyskujesz mięso o lepszej jakości  
kulinarnej.

dostępne rasy 
bydła mięsnego
BuhAjE WłASNE: 
 ¬ lIMOuSINE 
 ¬ SIMENTAl 
 ¬ ChArOlAISE 
 ¬ PIEMONTESE
 ¬ BElGIjSKA BIAłO-BłęKITNA
 ¬ ANGuS CZArNY OrAZ CZErWONY  

dostarczamy także nasienie buhajów:

 ¬ BlONDE D’AquITAINE
 ¬ SAlErS
 ¬ hIGhlANDEr
 ¬ ChArOlAISE
 ¬ hErEFOrD
 ¬ OrAZ POZOSTAłE rASY NA ZAMóWIENIE 

hODOWCY
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DZIałaMY W CałeJ POlSCe
SkONTakTuj SIĘ z NaSzyM PRacOwNIkIEM

www.wchirz.pl

artur 
Siwek
woj. lubelskie
biała podlaska

 695 953 626

Małgorzata 
Sienkiewicz
woj. mazowieckie
ostrołęka

 724 990 598

Piotr 
kiciński
woj. wielkopolskie
filia ostrów wlkp.

 691 517 188

Maciej 
grzecza
woj. pomorskie
lębork

 724 990 432

Marek 
kaźmierski
woj. lubuskie
filia skwierzyna

 691 517 194

waldemar 
Szaniawski
woj. mazowieckie
ostrów mazowiecka

 691 511 618

katarzyna 
kowalak
woj. wielkopolskie
filia ostrów wlkp.

 691 510 160

anita
jadkowska
woj. pomorskie
i zachodniopomorskie
szczecinek

 785 661 882

katarzyna 
Nowacka
woj. lubelskie
radzyń podlaski

 691 512 178

andrzej 
Mosakowski
woj. mazowieckie

 667 801 076    

Elwira 
Doruch-krawiec
woj. wielkopolskie
filia ostrów wlkp.

 691 517 189

grzegorz 
borzych
woj. pomorskie
sztum

 691 221 849

Marcin 
Tyburski
woj. kujawsko-
pomorskie
rypin, brodnica

 691 511 241

karol
kołakowski
woj. mazowieckie,
warmińsko-mazurskie 
szczytno

 691 680 008

Marek 
Staroń
woj. wielkopolskie
filia wągrowiec

 691 778 917

Elwira 
Nowel 
woj. podlaskie
suwałki

 724 990 433

krzysztof 
Pawłowski
woj. kujawsko-
pomorskie
toruń, wąbrzeźno

 724 990 434

Łukasz jasiński
woj. mazowieckie,
kujawsko-pomorskie
płock

 697 540 018

janusz 
borkowski
woj. wielkopolskie
filia ostrów wlkp.

 691 517 187

Łukasz 
Milewski
woj. podlaskie
wysokie mazowieckie,
zambrów

 697 581 263

Robert 
Filipowicz
woj. mazowieckie 
ciechanów

 691 664 896

grzegorz
Milewski
woj. podlaskie
łomża

 695 950 056

Łukasz
karykowski
woj. wielkopolskie
filia kościelec

 601 661 286

Marek 
liszkowski
woj. lubuskie
filia skwierzyna

 601 661 926

karol
świątek
woj. mazowieckie
węgrów

 691 222 016

Ryszard 
andrzejewski
woj. wielkopolskie
filia wągrowiec

 691 517 186

Ireneusz 
beczkiewicz
woj. wielkopolskie
filia gostyń

 691 517 179

Marcin 
ciekot
woj. mazowieckie
sokołów podlaski

 691 511 290

Szymon
kruszewski
woj. podlaskie
wysokie mazowieckie,
bielsk podlaski

 691 680 006

Tomasz 
woźniak
woj. wielkopolskie
filia gostyń

 601 661 698

Sławomir 
janaszek
woj. świętokrzyskie
kielce

 693 251 992

agnieszka 
Fijołek
woj. łódzkie

 691 666 238

andrzej 
kołdys
woj. podlaskie
kolno

 691 511 041

krzysztof 
grobelny
woj. wielkopolskie 
filia gostyń

 691 517 190

Dzierżysław 
bonowski
woj. wielkopolskie
filia wągrowiec

 609 479 297

Ilona 
Rozmarynowska
woj. łódzkie

 697 584 008

hanna
kulesza
woj. podlaskie
grajewo

 697 520 167

grzegorz 
Pietrzak
woj. wielkopolskie
filia gostyń

 691 517 183

bogdan 
borowicz
woj. wielkopolskie
filia wągrowiec

 607 106 534

joanna Dziak
woj. mazowieckie,
lubelskie
puławy, radom

 697 800 364

Marcin 
Marciszewski
woj. podlaskie
białystok

 695 950 856

krzysztof 
karwacki
woj. wielkopolskie
filia kościelec

 691 517 196

agnieszka  
Ćwikowska
woj. warmińsko-mazurskie,
podlaskie
olecko, augustów

 785 410 593

MaSz PyTaNIE 
DOTyczącE OFERTy:
61 873 85 14, 724 990 430

chcESz zaMówIĆ 
NaSIENIE:
61 873 85 25, 724 990 400



znajdziesz nas:


