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PRZEWODNIK

Wielkopolska kraina, od lat uwa-
żana za kolebkę polskiego rolnic-
twa. Tu właśnie, w okolicach Ko-
ściana, generał Dezydery Chła-
powski w rodzinnych majątkach w: 
Kopaszewie i Turwi tworzył pod-
waliny nowoczesnej uprawy roli 
i hodowli zwierząt. Wdrażał nowin-
ki podpatrzone w dalekiej Anglii, 
Francji, czy na terenie ówczesnych 
Prus – będąc jednocześnie wzorem 
do naśladowania dla innych wielko-
polskich właścicieli ziemskich. Było 
to w okresie zaborów i szczególnie 
w Wielkopolsce, ekonomiczna wal-
ka z kolonizacją naszych ziem przez 
pruskich osadników miała także 
patriotyczny charakter.

Po II wojnie światowej, majątki 
należące w XVIII i XIX wieku do ro-
dziny Chłapowskich zostały znacjo-
nalizowane i włączone do struktur 
rolnictwa zarządzanego przez pań-
stwo. W Choryni i w Kopaszewie 
prowadzono hodowlę roślin. Warto 
wspomnieć, że stadniny koni i stacje 
hodowli roślin stanowiły swego ro-
dzaju elitę wśród gospodarstw pań-
stwowych i były uważane za „takie 
trochę lepsze pegeery”. Po zmianach 
ustrojowych, na drodze kolejnych 
przekształceń utworzono pozosta-
jące pod nadzorem właścicielskim 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa przedsiębiorstwo DANKO 

Hodowla Roślin Sp. z o. o., obejmu-
jące swoim zasięgiem gospodar-
stwa: Choryń, Dębina, Kopaszewo, 
Łagiewniki, Laski, Sobiejuchy, Sze-
lejewo i Modzurów, zlokalizowane 
w różnych częściach Polski. Efekty 
wieloletniej pracy oraz zaangażo-
wania pracowników są widoczne 
w wielu branżowych publikacjach, 
głównie: rejestrach nowych odmian 
zbóż, czy krajowych listach rankin-
gowych zwierząt hodowlanych.

Na aktualnej liście bydła mleczne-
go odmiany hf trudno nie zauważyć 
liderki rankingu w grupie jałówek, 
której właścicielem jest DANKO Ho-

dowla Roślin. Ta bardzo młoda, uro-
dzona 23.01.2019 r. samica: DANKO 
WIOCHNA ET PL005482473694, 
osiągnęła 159 punktów indeksu 
gPF, co pozwoliło jej na zajęcie 
miejsca na najwyższym stop-

niu podium. Jej ojcem jest buhaj 
BRAVENESS, a matką DANKO 
WIOCHNA PL005365814101, któ-
ra kilka wycen wcześniej (2017/1) 
była również liderką tego rankin-
gu. Trzeba dodać, że w pierwszej 
dziesiątce obecnej listy na piątym, 
ósmym i dziewiątym miejscu zna-
lazły się trzy inne jałówki należące 

do DANKO. Widać ciągłość myśli ho-
dowlanej. Godny podkreślenia jest 
również fakt, że we wcześniejszych 
edycjach tego rankingu, w czołów-
ce plasowały się jałówki tego ho-
dowcy. Spółka DANKO Hodowla 
Roślin pozostając krajowym lide-
rem w hodowli roślin stała się tak-
że znaczącym ośrodkiem hodowli 
bydła mlecznego. Przedsiębiorstwo 
nie tylko kreuje polską hodowlę, ale 
także produkuje żywność.

Doceniając sukcesy należy wyra-
zić najwyższe uznanie wszystkim, 
którzy swoimi działaniami przyczy-
nili się do osiągnięcia tak rewela-
cyjnych wyników. Wielkopolskie 
Centrum Hodowli i Rozrodu 
Zwierząt w Tulcach, zaliczając się 
do grona bliskich współpracow-
ników DANKO Hodowli Roślin, ży-
czy dalszych tak spektakularnych 
sukcesów. Oby uzyskane tu efekty 
połączenia pozytywistycznych idei 
generała Dezyderego Chłapowskie-

go z systematyczną, konsekwent-
ną pracą hodowlaną stanowiły dla 
innych przedsiębiorstw i gospo-
darstw rolnych przykład mobili-
zujący do jeszcze intensywniejszej 
pracy na rzecz polskiej hodowli ro-
ślin i zwierząt.

Grzegorz Pietrzak
Filia w Gostyniu, WCHiRZ

Topowe jałówki w naszym programie hodowlanym

DANKO WIOCHNA ET, gPF159 (nr 1 w sezonie 2019.2)

ANNA, gPF153 (nr 1 w sezonie  2019.1)

W minionym sezonie liderką krajowego rankingu była jałówka po-
chodząca również z zaprzyjaźnionej z nami hodowli – Gospodar-
stwa Rolnego Bożeny Janowskiej. Urodzona 18 czerwca 2018 roku 
ANNA PL005352913657, o. AltaRobson uzyskała gPF 153, co dało 
jej pierwsze miejsce na podium. Osiągi ANNY: zajęła siódmą lokatę 
pod względem podindeksu produkcyjnego 141, była czwarta w kraju 
a pod względem długowieczności (podindeks 135). Ponadto w wyce-
nie czerwcowej, według indeksu gTPI (USA), uzyskała 2817 punktów 
zajmując jedenastą pozycję w Europie. W zestawieniu według Net-
Merit$ (amerykańskiego indeksu ekonomicznego), jałówka ze Smo-
gorzewa zajęła trzecie miejsce w Europie z wynikiem 1024!!! Aby mak-
symalnie wykorzystać wybitny potencjał ANNY w dniu 1 czerwca 2019 
pozyskano od niej 11 prawidłowych zarodków, które w ramach reali-
zacji programu WCHiRZ zostały zaimplantowane do biorczyń w sta-
dzie pani Bożeny – tworząc podwaliny dla powstania kolejnej gałęzi 
genetycznej stada.
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W sierpniu miała miejsce nowa 
wycena buhajów. Czy wyniki no-
wego rankingu kogoś zaszokowa-
ły? Myślę, że nie. Na pewno istot-
nych zmian w wycenie hodowcy 
mogą spodziewać się w przyszłym 
roku w publikacji kwietniowej za 
sprawą zmiany bazy (zmiana co 
pięć lat).

W sezonie oceny 2019.2 najwyż-
szy indeks gPF w Polsce, to nadal 
159, tym samym, żaden buhaj nie 
przekroczył progu 160. Podob-
na sytuacja ma miejsce w USA, 
gdzie najwyżej wyceniony osob-
nik zdobył notę 2940 gTPI, czyli 
nadal magiczny indeks 3000 się 
nie pojawił.

W krajowym rankingu, jak po-
daje HiChB 10/2019, na liście 
top 100 buhajów krajowych, naj-
więcej, bo blisko 50% należy do 
WCHiRZ w Poznaniu (ze średnim 
indeksem gPF147). Na wykresie 
poniżej została pokazana prze-
waga poznańskich rozpłodników 
w kolejnych sezonach w stosunku 
do krajowej konkurencji.

gPF150 i więcej
W bieżącej ofercie ponad jedna 

czwarta proponowanych przez 
WCHiRZ reproduktorów uzyska-

ła indeks 150 i więcej (tabela 1). 
Najwyżej wycenionym z nich jest 
Goal (o. Adorable), który po-
prawił swoją kwietniową oce-
nę i w bieżącym sezonie uzyskał 
indeks 156 gPF. Kolejny już raz 
rekomendowany jest jako ojciec 
buhajów. Ten kompletny rozpłod-
nik poprawia cechy produkcyj-
ne (podindeks produkcyjny 
138), jak i pokrojowe (podin-
deks wymienia 136, podindeks 
nóg i racic 122) oraz zapewnia 
niską zawartość komórek so-
matycznych (120). Tuż za nim 
plasują się aż trzy osobniki z gPF 
154: Lucky (o. Sillian), Marca 
(o. Malinus) oraz Denmark (o. 
Quantum). Wszystkie wymienio-
ne reproduktory już kolejny se-
zon cieszą się ogromną popular-
nością wśród hodowców. Wśród 
topowych buhajów debiutują-
cych w najnowszej ofercie można 
znaleźć syna znanego na świecie 
Imaxa – Imation (gPF 153). Jego 
mocne strony to z pewnością: wy-
dajność mleka (blisko 1900 kg), 
długowieczność (151) oraz bar-
dzo wysoki podindeks płodno-
ści (125). W najnowszej propozy-
cji WCHiRZ debiutuje również syn 
Dg Charley – Oneil (gPF151) jego 

dodatkowy atut, to na pewno do-
stępność nasienia w wersji sekso-
wanej, bo z zalet tego rozpłodnika 
zwracają uwagę: wysoka procen-
towa zawartość: białka 0,32 oraz 
tłuszczu 0,14, kazeina BB, po-
nadprzeciętny podindeks płod-
ności (118) oraz niesamowita 
długowieczność 150!

Lider wydajności
Przeglądając i analizując opu-

blikowane na stronie IZ Bali-
ce rankingi wyceny wartości 
hodowlanej buhajów uszere-
gowanych według konkret-
nych cech zwracamy uwagę na 
oferowanego już w poprzed-
nim katalogu Danko Wanila 
gPF148 (o.Cyrano). Zajmuje 
1 miejsce pod względem wydaj-
ności mleka (1902 kg) oraz wy-
dajności białka (55,5 kg), po-

nadto uplasował się na 4. miejscu 
w zestawieniu według indeksu 
produkcyjnego (174,0 kg), dodat-
kowo zamyka listę Top 10 według 
podindeksu nóg i racic (120). Co 
więcej, zapewnia odpowiednią 
budowę wymienia córkom (po-
dindeks wymienia 120, długość 
strzyków 115), dlatego reko-
mendowany jest do obór z robo-
tem. W ofercie WCHiRZ jest kilku 
półbraci tego wybitnego buhaja, 
którzy równie wysoko plasują się 
w wielu zestawieniach pod kątem 
intersujących cech.

Funkcjonalność i nie tylko
Długowieczność krów, ich wy-

soka płodność oraz niska za-
wartość komórek somatycznych 
w mleku, to obok mleczności trzy 
bardzo ważne cechy hodowlane, 
które wpływają w ostatecznym 

Przegląd wyceny buhajów

IMATION o. IMAX, gPF153

MARCA o. MALINUS, gPF154  

Tabela 1.  Zestawienie topowych buhajów WCHiRZ
Nazwa gPF Mleko  kg Tłuszcz  kg Białko  kg

Goal 156 1438 57,20 48,20
Denmark 154 1714 46,90 55,40
Lucky 154 1544 66,90 52,20
Marca 154 1824 61,30 56,10
Moon 153 1133 66,80 47,00
Imation 153 1883 58,40 50,40
Charm* 152 1464 65,10 49,90
Florin 152 1490 41,40 43,20
Mano 152 1571 42,80 47,10
Salvus 152 1614 44,20 44,40
Zeus 152 1161 66,70 39,50
Millar 151 1003 74,80 45,40
Mitch 151 1288 78,50 52,80
Risk 151 1523 53,20 41,30
Watson 151 1468 50,40 54,30
Oneil* 151 849 61,50 39,20

* wyłącznie seksowany

Wykres 1.   Top 10 buhajów wg właściciela w kolejnych sezonach

sezon 2019.2 

sezon 2019.1 

sezon 2018.3

SHiUZ 

WCHiRZ 

MCHiRZ
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rozrachunku na opłacalność pro-
wadzonej hodowli. Cechy nisko 
odziedziczalne, dzięki genomo-
wej ocenie wartości hodowla-
nej młodej generacji buhajów, 
można skutecznie doskona-
lić na drodze selekcji i doboru 
(więcej na ten temat w artkule 
na str. 8 „Przewodnika Hodow-
cy”). Świadomość tego nakazu-
je, by kierować się w wyborze 
buhajów również informacjami 
o cechach funkcjonalnych, dzię-
ki czemu nasze stada krów będą 
produkować dużo mleka nie tyl-
ko w jednej laktacji, ale i w kolej-
nych, czyniąc hodowlę rentowną. 
W realizacji tego celu może być 
pomocny buhaj Risk gPF 151 

(o. Salavtore). Jego osiągi dla 
cech funkcjonalnych są imponu-
jące: wartość hodowlana dla 
komórek somatycznych 116, 
podindeks płodności 126, 
a wartość hodowlana dla dłu-
gowieczności 150, przy wyso-
kiej produkcji mleka.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą 60 buhajów przy-
gotowaną na sezon 2019.2 na na-
szej stronie internetowej www.
wchirz.pl oraz na naszym fanpa-
ge na Facebooku. Z pewnością 
każdy hodowca znajdzie odpo-
wiedniego rozpłodnika dla swo-
ich krów!

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZDANKO WANILA o. CYRANO, gPF148 

Gdy brak beta-karotenu...
Sposoby żywienia bydła i technologie przy-

gotowania pasz dla krów mlecznych uległy du-
żym zmianom. Globalnie zmniejszył się udział 
zielonek w żywieniu przeżuwaczy. Dla stabili-
zacji procesów trawiennych przebiegających 
w żwaczu, zbierane z pola rośliny przezna-
czone na pasze objętościowe, poddawane są 
procesom zakiszania lub suszenia. Konserwa-
cja pasz na zimę jest także niezbędna w na-
szym klimacie. Procesy te prowadzą jednak 
do obniżenia zawartości niektórych cennych 
składników w paszach. Dobrze widać to na 
przykładzie zawartości beta-karotenu w jed-
nostce suchej masy (kg s.m.) trawy i pasz z niej 
wyprodukowanych:

 ● młoda trawa od 180 do 250 mg,
 ● kiszonka z trawy od 6 do 60 mg,
 ● siano od 2 do 30 mg.

W kilogramie suchej masy kiszonki z kuku-
rydzy jest zwykle od 1 do 10 mg beta-karo-
tenu (bardzo mało!). Trudno za pomocą tej 
kiszonki uzupełnić jego niedobory w dawce 
pokarmowej.

Beta-karoten jest związkiem, który należy 
do grupy karotenoidów, występuje w żółtych, 
pomarańczowych i czerwonych barwnikach 
roślinnych i jest prowitaminą, to znaczy, że 
w organizmie zwierzęcia zostaje przekształ-
cony w aktywną formę witaminy A.

Największe zapotrzebowanie na beta-karo-
ten u krów występuje w okresach: wchodzenia 
w ruję, w pierwszej fazie ciąży oraz szczegól-
nie, na krótko przed porodem. Na 2–3 tygo-
dnie przed porodem na skutek magazynowa-
nia beta-karotenu w tworzącej się siarze, spa-
da jego poziom w surowicy krwi matki.

W przypadkach niedoboru beta-karotenu, 
u krów występują zaburzenia w procesach 
rozrodczych:

 ● ruje są ciche, trudno zauważalne,
 ● cykle płciowe są nieregularne,
 ● pęcherzyki jajnikowe dojrzewają 
z opóźnieniem,

 ● opóźnia się owulacja,
 ● tworzą się cysty jajnikowe 
(szczególnie u jałówek),

 ● poziom progesteronu jest niski 
(duża ilość beta-karotenu występuje 
w ciałku żółtym),

 ● bardzo często dochodzi do wczesnego 
zamierania zarodków lub ronień,

 ● częstsze stany zapalenia macicy 
po porodzie,

 ● mniejsza odporność nowo urodzonych 
cieląt.
Warto sprawdzać poziom beta-karotenu 

w surowicy krwi swoich krów by w przypadku 
niedoborów uzupełnić jego zawartość w daw-
ce pokarmowej. Do codziennego żywienia 
można wprowadzić do 5 kg marchwi (staran-
nie oczyszczonej) – marchew zawiera około 
600 mg beta-karotenu w 1 kg suchej masy! 
Często stosowane są specjalne dodatki pasz-
owe. Beta-karoten podany tą drogą wiąże się 
z lipoproteinami i w tej postaci jest transpor-
towany do tkanek i narządów wewnętrznych.

W ostateczności stosowane w oborach są 
witamina A lub beta-karoten w formie iniekcji.

Krzysztof Grobelny
Filia Gostyń,WCHiRZ
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W pierwszych dniach września 
dwie grupy podlaskich hodow-
ców bydła mlecznego uczestni-
czyły w wyjazdach studyjnych 
„Inseminacja bydła mlecznego 
sposobem na zwiększenie ren-
towności gospodarstwa”, zorga-
nizowanych przez Wielkopolskie 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-
rząt w Poznaniu. Program wyjaz-
dów dla obu grup był taki sam.

W trakcie pobytu w głównej sie-
dzibie WCHiRZ hodowcom zapre-
zentowano najmłodsze buhaje ka-
talogowe: Danko Wilk, Ilon Wik 
oraz Zeto, których nasienie jest już 
dostępne w sprzedaży i przedsta-
wiono całą ofertę buhajów. Po pre-
zentacjach dotyczących działalno-
ści spółki, zagadnień związanych 

z inseminacją i kwestii rozrodu, 
uczestnicy wyjazdu mieli możli-
wość wymiany poglądów na tema-
ty hodowlane z prezesem zarządu 
Andrzejem Baehrem. Głównym 
punktem każdej wizyty w Tulcach 
było zwiedzanie laboratorium na-
sienia buhajów. Hodowcy obserwo-
wali kolejne etapy drogi nasienia 
od dawcy (buhaja) do kontenera. 
Widzieli jak pobierane są ejakula-

ty, jak się je ocenia i kwalifikuje do 
dalszej obróbki, jak się je konfek-
cjonuje w słomkach i jak zamraża. 
Dowiedzieli się, że porcje od chwili 
zamrożenia, przez miesiąc pozosta-
ją w kwarantannie, skąd trafiają do 
banku a z niego do kontenerów in-
seminacyjnych w gospodarstwach 
i punktach unasienniania. Pierwszy 
dzień wyjazdu kończył się zwiedza-
niem Starego Rynku w Poznaniu.

Podlascy hodowcy z wizytą w Tulcach

Plan był bardzo ambitny, prze-
widywał kontynuację szkoleń pol-
skich hodowców w tematyce no-
woczesnej hodowli bydła z wyko-
rzystaniem innowacyjnych technik 
rozrodu. Ten konkretny wyjazd 
związany był szczególnie z prak-
tycznym wykorzystaniem embrio-
transferu w gospodarstwach trud-
niących się hodowlą bydła mlecz-
nego. Uczestnikami byli przede 
wszystkim hodowcy bydła, przed-
stawiciele związku hodowców, 
doradcy WODR oraz pracownicy 
WCHiRZ w Poznaniu. Nasza spół-
ka zorganizowała wyjazd studyj-
ny w ramach Planu Operacyjnego 
KSOW na lata 2018–2019 w zakre-
sie SIR, w pierwszej połowie wrze-
śnia 2019 r.

Mimo że z Poznania wyruszy-
liśmy wcześnie rano, w przedłu-
żającej się podróży spędziliśmy 
pierwszy dzień. Następnego ran-
ka, zaraz po śniadaniu udaliśmy 
się do Stacji Hodowli Masterrind 
w miejscowości Verden. Przedsię-
biorstwo jest największą stacją 
unasienniania, skupiającą kilka 
spółdzielni niemieckich, obsługu-
jącą ponad 1/3 wszystkich krów 
pod oceną w Niemczech. Realizu-
je własne programy hodowlane 
wielu ras bydła, prowadzi swoją 
politykę eksportową nasienia, za-
rodków i żywych zwierząt. Korzy-
stając z gościnności odwiedziliśmy 
również należące do Masterrind, 
centrum produkcji zarodków in 
vitro dysponujące najnowocze-
śniejszym sprzętem w tym zakre-
sie. Codziennie wykonuje się tu 
od kilku do kilkunastu zabiegów 
ET. Obiekt znajduje się w miej-
scowości Loxstedt, na północy 
Niemiec. Ostatnim punktem tego 
dnia była wizyta w oborze, która 
w codziennej praktyce hodowlanej 
wykorzystuje transfer zarodków. 
Uczestnicy wycieczki mogli prze-
konać się jak realizacja programu 

ET sprawdza się w praktyce oraz 
jakie są jego wady i zalety. Po dość 
wyczerpującym dniu udaliśmy się 
w podróż do Danii.

Trzeci dzień rozpoczęto od wizy-
ty w Dansk Holstein, stowarzysze-
niu duńskich organizacji hodow-
ców bydła holsztyńskiego, które 
ma swoją siedzibę w Aarhus. Na 
miejscu, uczestnicy wyjazdu wy-
słuchali ciekawej prelekcji na te-
mat obecnej sytuacji na rynku mle-
ka w Danii, zwyczajów hodowla-
nych, priorytetów hodowców. Na-
stępnie udaliśmy się na wizytację 
gospodarstw utrzymujących bydło 
mleczne. W pierwszym z nich, li-
czącym ok. 240 krów, żywienie 
zostało kompletnie zautomatyzo-
wane, co pozwala gospodarzom 
więcej czasu poświęcić na utrzy-
manie dobrostanu zwierząt i ich 
zdrowotności oraz na obserwo-
wanie stada pod kątem rozrodu. 
Ciekawostką jest, że hodowcy (oj-
ciec i zięć) w ostatnim czasie zre-
zygnowali z robotów udojowych 
budując w ich miejsce nową halę 
udojową – jak tłumaczył senior – 
wstawienie większej liczby robo-
tów mu się zwyczajnie nie kalku-
lowało, a w planach ma powięk-
szenie stada do 350 sztuk.

W godzinach popołudniowych 
odwiedziliśmy jeszcze dwie obo-
ry pokazowe na terenie północnej 
Danii. Wartym podkreślenia jest, 
że ostatnie z odwiedzonych gospo-
darstw nie jest w ogóle nastawio-
ne na produkcję mleka, a głównym 
kierunkiem działalności jest pro-
dukcja i transfer zarodków uzyski-
wanych metodą in vitro. Gospodar-
stwo zorganizowane jak hotel dla 
zwierząt, prowadzone jest przez 
małżeństwo lekarzy weteryna-
rii, którzy postawili sobie za cel, 
opanowanie do perfekcji sztu-
ki produkcji embrionów. Małymi 
krokami ten cel konsekwentnie 
realizują. Na odwiedzonej farmie 
znajdowało się około 35–40 jałó-
wek o bardzo wysokim potencjale 
genetycznym, które po serii zabie-
gów pobierania komórek jajowych 
(co trwa kilkanaście tygodni) wra-
cają do swoich właścicieli. Niezwy-
kle cenne jest, że mogliśmy zoba-
czyć na żywo jak przebiega: proce-
dura pozyskiwania oocytów oraz 
kolejne etapy produkcji zarodków 
metodą in vitro.

Wszystko z czym zapoznaliśmy 
się podczas wyjazdu m.in.: przy-
gotowanie biorczyń, dawczyń 
i pozyskiwanie zarodków, metody 

produkcji zarodków (in vitro i in 
vivo), procedury ET i znaczenie 
embriotransferu dla rozwoju ho-
dowli bydła na świecie poszerzy-
ło nasze horyzonty i wzbogaciło 
wiedzę. Jak można było przewi-
dzieć, tematyka chowu i hodow-
li krów cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, co było widoczne 
podczas zajęć i wizyt w gospodar-
stwach. Uczestnicy wyjazdu ak-
tywnie brali udział w prowadzo-
nych dyskusjach, zarówno tych 
związanych z hodowlą, jak rów-
nież znacznie odbiegających od 
tematyki wyjazdu. Wizyty w go-
spodarstwach i stacjach hodowli 
sprzyjały wymianie doświadczeń 
pomiędzy hodowcami z Polski, 
Niemiec i Danii.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Wyjazd szkoleniowy do Niemiec i Danii

wielkopolskie
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Myślę, że jest w tym po części 
zasługa dużych, nowoczesnych 
i prężnych mleczarni, które swo-
imi produktami trafiają w potrze-
by rynku, mają zbyt i dobrze płacą 
za skupowane mleko. 

W modernizacji gospodarstw 
swój udział miało nasze wejście 
do Unii Europejskiej i różnego ro-
dzaju kanały wsparcia zakupu: cią-
gników, maszyn rolniczych, zwie-
rząt, ziemi i budowy obiektów in-
wentarskich. Także przy pomocy 
kredytów dla młodych rolników 
umożliwiono unowocześnienie 
polskiego rolnictwa.

To wszystko może być tylko za-
chętą, ale głównymi czynnikami, 
które powodują, że młody człowiek, 
znający tę ciężką pracę od dzieciń-
stwa, decyduje się pozostać w tym 
zawodzie, są wychowanie w trady-
cjach rodzinnych i odziedziczone 
po rodzicach geny. Obserwuję to 
od wielu lat na terenie wojewódz-
twa podlaskiego. Takie myśli towa-
rzyszyły mi 24.09.2019 r. podczas 
uroczystego otwarcia nowej obory 
w miejscowości Jastrząbka Młoda 

gm. Śniadowo, której właścicielami 
są Natalia i Damian Zaręba.

Charakterystyka obiektu
W skład kompleksu budynków 

zbudowanych w kształcie litery 
„H” wchodzą: główny budynek 
podzielony na grupy żywieniowe, 
odchowalnia cieląt i młodzieży, 
dojarnia karuzelowa, zbiornik na 
mleko i pomieszczenia socjalne 
połączone łącznikiem. Zaplano-
wano go na około 700 sztuk bydła, 
w tym 475 krów dojnych. Wyposa-
żony został przez firmę GEA Polska 
w nowoczesny sprzęt. Teren wokół 
obory utwardzono. Za budynkami 
wybudowano nowe silosy do ki-
szonki i sianokiszonki.

Trochę historii
Państwo Zaręba tworzą czte-

ropokoleniową rodzinę. Razem 
mieszkają i pracują. Każdy z jej 
członków ma swoje obowiązki, 
od seniorki rodu do najmłodszej, 
rozpieszczanej pociechy. Aktualnie 
w starej już oborze prowadzonej 
przez rodziców pana Damiana jest 

360 szt. bydła, w tym 190 krów 
dojnych. Gospodarzą na 250 ha 
ziemi. Na 80 ha są użytki zielone, 
110 ha zajmuje kukurydza, pozo-
stała powierzchnia przeznaczona 
jest pod zboża. W tym roku udało 
się zgromadzić wystarczającą ilość 
pasz. W miarę zapełniania nowej 
obory, wraz ze wzrostem zapo-
trzebowania na paszę, potrzebne 
będą działania w celu zwiększe-
nia dostępnego areału. W chwili 
pisania artykułu, w nowej oborze 
już było ponad 300 krów dojnych. 
Wszystko funkcjonuje prawidło-
wo. Właściciele są zadowoleni, 
mają już pierwsze urodzone w niej 

cielęta. Na początku, wiedząc, 
że w tak dużej oborze będzie po-
trzeba dużo jałówek na remont 
stada, wprowadzili do inseminacji 
zakupione w Wielkopolskim Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
w Poznaniu seksowane nasienie 
buhaja Charm. Wierzę, że dobra 
współpraca Gospodarstwa Ro-
dzinnego Zaręba z WCHiRZ będzie 
w przyszłości owocować bardzo 
dobrymi wynikami hodowlanymi.

Serdecznie gratulujemy fanta-
stycznej inwestycji i życzymy wie-
lu sukcesów.

Grzegorz Milewski
Kosierady Wielkie,WCHiRZ

Kolejny gigant na Podlasiu
Wszyscy ci, którzy zetknęli się z hodowlą bydła i produkcją mleka wie-
dzą, że to bardzo ciężki i wymagający poświęcenia kierunek produkcji 
zwierzęcej. Jakość gleb i uwarunkowania klimatyczne województwa 
podlaskiego także nie sprzyjają hodowli bydła mlecznego, a jednak, 
jakby na przekór wszystkim i wszystkiemu, to tu w ostatnich latach 
bardzo prężnie rozwijają się gospodarstwa mleczne. 

Drugiego dnia pod-
lascy hodowcy gości-
li dwóch wielkopol-
skich gospodarstw 
hodujących bydło 
i produkujących mle-
ko. Była to dobra oka-
zja do podglądania 
rozwiązań stosowa-
nych w tych przed-
siębiorstwach i wy-
miany doświadczeń 
pomiędzy hodowca-
mi z odległych woje-
wództw.

Roman Lipowczyk 
oprowadził gości 
z Podlasia po oborze w Gospo-
darstwie Rolnym w Drzewcach. 
Obiekt został oddany do użyt-
ku w 2016 roku. Ten bardzo no-
woczesny budynek inwentarski 
wolnostanowiskowy wyposażo-
ny jest w nowoczesne technologie 
utrzymania i żywienia krów oraz 
system udojowy typu karuzela. 
Hodowca, który sam jest jednym 

z prelegentów naszej firmy, pod-
czas zimowych spotkać z hodow-
cami podzielił się swoją wiedzą 
i wieloletnim doświadczeniem 
związanym z prowadzeniem go-
spodarstwa, a także odpowiadał 
na liczne pytania gości.

Drugą nowoczesną oborę wypo-
sażoną w urządzenia i systemy za-
pewniające zarządzanie stadem 

na wysokim poziomie zaprezen-
tował uczestnikom wyjazdu stu-
dyjnego dyrektor Zakładu Do-
świadczalnego Instytutu Zootech-
niki PIB w Pawłowicach, dr inż. 
Marian Kamyczek. Poza zwiedza-
niem obory, hodowcy wysłuchali 
informacji na temat profilu dzia-
łalności instytutu oraz projek-
tów badawczych przeprowadza-

nych w gospodarstwie. Ośrodek 
w Pawłowicach często gości rolni-
ków i hodowców podczas licznych 
szkoleń, seminariów i konferencji.

Mamy nadzieję, że zdobyta 
wiedza i zyskane doświadcze-
nie, będą przydatne w codzien-
nej pracy podlaskich hodowców 
w ich własnych gospodarstwach, 
a długa podróż do domów była 
świetną okazją, aby w swobod-
nej atmosferze podsumować za-
lety dobrze zorganizowanego wy-
jazdu studyjnego.

Paulina Pałasz
Centrala Tulce, WCHiRZ

podlaskie

Na zdjęciu Damian Zaręba – właściciel
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Gdy w organizmie konsumenta 
produktów mlecznych zawiera-
jących laktozę jest niewystar-
czająca aktywność lub całkiem 
brak laktazy – enzymu, który 
odpowiada za rozkład tego dwu-
cukru, pojawiają się wielorakie 
dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego. Przemysł mle-
czarski stosuje dwa rozwiąza-
nia: proponuje linie produktów 
„bez laktozy” lub dodaje do pro-
duktów mlecznych środki, któ-
re zawierają laktazę, pomagają-
ce konsumentowi radzić sobie 
z nietolerancją mleka i jego 
przetworów na tym tle.

Jak udowodnili naukowcy, kon-
sumenci, którzy po spożyciu mle-
ka źle się czują, mogą mieć także 
inny problem – brak tolerancji na 
β-kazeinę, na który nie ma już tak 
prostego rozwiązania.

Kazeina β i szkodliwy peptyd
Kazeina jest białkiem złożonym 

z kompleksu ponad 20. różnych 
białek, zawierającym jony wapnia 
i fosforu. Rozróżniamy 4 warian-
ty, wśród nich najbardziej znane 
są: β-kazeina oraz k-kazeina. O ile 
ta ostatnia potocznie znana jako 
CASK odgrywa ważną rolę w prze-
twórstwie serowarskim, to β-ka-
zeina może wkrótce okazać się 

kluczowa dla konsumentów pro-
duktów mlecznych, którzy cier-
pią na szeroko rozumianą nieto-
lerancję mleka. W białym surow-
cu występuje około 13 wariantów 
wspomnianej kazeiny, najbardziej 
powszechne są dwa typy (allele) 
genu odpowiedzialnego za biał-
ko A1 oraz A2. Różnica między 
wymienionymi typami jest sub-
telna, oba polipeptydy zawierają 
po 209 aminokwasów, jednak A1 
i A2 różnią się pojedynczym ami-
nokwasem w pozycji 67.
W A1 jest w tym miejscu histydy-
na, zaś w A2 prolina (rysunek 1). 

Ta jak mogłoby się wydawać nie-
wielka zmiana ma jednak istotny 
wpływ na sposób, w jaki przebie-
ga rozkład enzymatyczny białka 
w organizmie konsumenta. Efek-
tem trawienia kazeiny A1 jest pep-
tyd BCM-7 (7 beta-kazomorfina), 
który uwalniany jest w jelicie cien-

kim i jest niestety odporny na dzia-
łanie większości proteaz (enzy-
mów trawiących białka). Niestra-
wione w naszych jelitach produk-
ty rozkładu kazeiny A1, jak podają 
naukowcy, mogą wywoływać i na-
silać zaburzenia żołądkowo-jelito-
we, immunologiczne, a także przy-
czyniać się do cukrzycy typu I czy 
nawet autyzmu. Rozkład drugiego 
wariantu kazeiny, czyli A2 przebie-
ga bez takich komplikacji właśnie 
dzięki obecności proliny w pozycji  
67 łańcucha.

Jest odbiorca,  
musi być produkt

Wprawdzie badania naukow-
ców i ich polemiki nie mają koń-
ca, ale wydaje się przeważać 
pogląd, że mleko z kazeiną A2 
powinno być lepiej tolerowane 
przez osoby, które cierpią na nie-
tolerancję laktozy. Udział takiego 

mleka w sprzedaży mleka ogó-
łem w Nowej Zelandii stanowi na 
dziś ok. 8%, co znaczy, że jest bar-
dziej popularne niż mleko eko-
logiczne. Uznanie konsumentów 
mleko A2 zdobyło także w: USA, 
Australii i Wielkiej Brytanii. Nie-
mieccy rolnicy również zaczyna-
ją specjalizować się w produkcji  
mleka A2.

Czy nowy kazeinowy trend 
w produkcji mleka i jego prze-
tworów trafi też do Polski i czy 
pojawiający się popyt zmusi na-
sze mleczarnie do poszukiwania 
dostawców takiego mleka, jesz-
cze nie wiemy.

Jak uzyskać mleko A2A2?
Aby mleko produkowane przez 

krowę zawierało wyłącznie ka-
zeinę typu drugiego, producent-
ka mleka musi posiadać geny ko-
dujące β-kazeinę A2A2. Powinna 
odziedziczyć te geny od swoich ro-
dziców. Możliwe kombinacje geno-
typu potomstwa w zależności od 
genotypu rodziców przedstawiono 
w tabeli 1.

Za pomocą genetyki można 
zmieniać częstość występowa-
nia genu β-kazeiny A2A2 w sta-
dzie. Trzeba konsekwentnie wy-
bierać buhaje homozygotyczne, 
z wariantem (A2A2). Wtedy do-
prowadzenie stada do homozygo-
tyczności pod tym względem bę-
dzie kwestią czasu i sukcesywnej 
selekcji. Szczególnie godny pole-
cenia wydaje się sposób, w któ-
rym wśród proponowanych do 
kojarzeń buhajów, ostatecznie 

zaakceptowane zostaną takie, 
które mają dobre geny kodujące  
β-kazeinę A2A2.

Na pewno warto czuwać nad 
kierunkami, w jakich zmienia 
się rynek mleka i przemysł mle-
czarski, by być do nich zawczasu 
przygotowanym. Szczególnie, że 
w ofercie WCHiRZ jest już ponad 
15 buhajów o korzystnym typie 
β-kazeiny. Wśród nich Marca, 
Charm, Babylone, Powerboss, 
Lee czy Alberto. Myślę, że każdy 
znajdzie coś odpowiedniego dla 
swojego stada.

Marta Czekalska 
Centrala Tulce, WCHiRZ

Czy mleko A2 znajdzie uznanie  
u polskich konsumentów?

CZY WIESZ..?
Tysiąc lat temu 100% krów 

było homozygotami pod wzglę-
dem tej cechy. Wszystkie pro-
dukowały wyłącznie mle-
ko z kazeiną A2A2. Mutacja 
punktowa spowodowała, 
że w obecnych populacjach 
występują krowy, które są 
homozygotami (A1/A1 13%, 
lub A2/A2 41%) i produkują 
odpowiednio β-kazeinę tylko 
typu (A1 lub A2) oraz są też he-
terozygoty (A1/A2 46%) produ-
kujące oba typy β-kazeiny.

A2A2
41%

A1A2
46%

A1A1
13%

Rysunek 1. Budowa białka beta-kazeiny w zależności od wariantu A1 oraz A2

Tabela 1. Możliwe genotypy potomstwa w zależności od zestawu genów rodziców

Rodzic 2

Rodzic 1

Rodzic 2

Rodzic 1

Rodzic 2

Rodzic 1

Rodzic 2

Rodzic 1

A1 A2 A1 A2 A2 A2 A2 A2

A1 A1A1 A1A2 A2 A1A2 A1A2 A1 A1A2 A1A2 A1 A1A2 A1A2

A1 A1A1 A1A2 A2 A1A2 A1A2 A1 A1A2 A1A2 A1 A1A2 A1A2

50% A1A1
50% A1A2

50% A1A2
50% A2A2

25% A1A1
25% A2A2
50% A1A2

100% A1A2
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Półtora roku temu Maria i Woj-
ciech Wróblewscy, właściciele go-
spodarstwa we wsi Wyszonki Wy-
pychy w gminie Klukowo, podję-
li decyzję o modernizacji gospo-
darstwa, polegającej na budowie 
wolnostanowiskowej nowoczesnej 
obory. Inwestycja była konieczno-
ścią, ponieważ w starej, mocno wy-
służonej oborze uwięziowej utrzy-
mywano ponad 80 sztuk bydła, 
w tym 50 krów dojnych, a stodoła 
już została zaadaptowana na od-
chowalnię młodzieży. Warunków 
na dalszy rozwój i powiększenie 
stada już nie było, a obsługa zwie-
rząt wymagała ogromu pracy. Do-
datkowym argumentem za budo-
wą nowego obiektu było to, że pań-
stwo Wróblewscy swoje gospodar-
stwo hodowlane prowadzą wraz 
z synami Grzegorzem i Bartoszem, 
czyli mają następców.

Wizytówka gospodarstwa
Z uprawianych 60 ha około 40 ha 

stanowią grunty własne a 20 ha 
gospodarze dzierżawią. Ze wzglę-
du na ograniczoną ilość gruntów 
ornych, ze struktury upraw ku-
kurydza i trwałe użytki zielone, 
które zajmują po 30 ha, wyparły 
całkowicie zboża. Zdaniem ho-
dowcy, podstawą wyżywienia 
stada bydła produkującego mleko 
jest odpowiednia ilości pasz obję-
tościowych, natomiast mieszanki 
treściwe oraz słomę można sobie 
dokupić – twierdzi pan Wojciech. 
Stado Państwa Wróblewskich ob-
jęte jest oceną użytkowości mlecz-
nej, a roczna średnia wydajność 
wynosi około 10 000 kg od kro-
wy. Obecnie dojone są 53 kro-
wy, 10 sztuk jest zasuszonych 
a przyszłość hodowli to blisko 
80 młodych samic. Mleko wypro-
dukowane w gospodarstwie do-
starczane jest do Spółdzielni Mle-
czarskiej Mlekovita w Wysokiem 
Mazowieckiem. W usprawnieniu 
codziennych prac związanych 
z żywieniem krów pomaga wóz 
paszowy, dzięki któremu tworząc 
TMR łatwiej żywić tak wydajne 
zwierzęta. W skład TMR-u wcho-
dzą kiszonka z kukurydzy, siano-
kiszonka, słoma, młóto browar-
niane, wysłodki buraczane, soja, 
rzepak i witaminy. Tak skompono-
wana dawka pokrywa zapotrze-
bowanie na produkcję 28 l mleka. 
Część krów o wyższej wydajności 
premiowana jest paszami pełno-
porcjowymi. Dla sztuk o najwyż-
szych wydajnościach jest mieszan-

ka z chronionymi tłuszczem i biał-
kiem w składzie. W nowym obiek-
cie premiowanie krów w szczycie 
laktacji jest bardziej uciążliwe ze 
względu na to, że nie posiadają na 
razie grup żywieniowych. W celu 
usprawnienia codziennych prac 
związanych z zadawaniem dodat-
kowych mieszanek treściwych, do 
gospodarstwa została zamówiona 
stacja paszowa firmy GEA, która 
ma być zamontowana w najbliż-
szym czasie.

Mniej pracy fizycznej,  
szybszy dój

Za budową nowoczesnej obory 
przemawiała nie tylko chęć po-
większenia stada, lecz także potrze-
ba zwiększenia komfortu pracy i co 
szczególnie ważne, konieczność po-
prawy niedoskonałych dotychczas 
warunków dobrostanu zwierząt.

Oborę w Wyszonkach Wypy-
chach wyposażono w halę udojo-
wą typu rybia ość 2x7 firmy GEA. 
Właściciele gospodarstwa przy 
realizacji inwestycji skorzystali 
z pomocy unijnej. Między innymi 
z programu „Modernizacja gospo-
darstwach rolnych”, dotyczącego 
w tym przypadku rozwoju produk-
cji mleka krowiego. Hodowcy są 
bardzo zadowoleni z pracy firmy 
Bud Mar Marek Łopieński, która 
zajmowała się całą budową.

Na pytanie czy było warto – 
odpowiadają jednym głosem,  
że tak! Już po kilku dniach pracy 
w nowej oborze, przekonali się, że 
inwestycja ułatwiła im pracę i po-
prawiła jej komfort. Dzięki syste-
mowi wentylacji, kurtynom bocz-
nym mikroklimat w oborze zna-
cząco się poprawił, co ma ogromny 
wpływ na dobrostan zwierząt. Mo-
gliśmy zaobserwować to w okresie 
letnich upałów. Krowy w nowym 
obiekcie w minimalnym stopniu 

odczuły stres cieplny. W starej obo-
rze przy wysokich temperaturach 
powietrza apetyt drastycznie spa-
dał, i co za tym idzie, występowały 
straty w produkcji mleka. Skończył 
się także problem ciągłego dokupy-
wania dużych ilości słomy, ponie-
waż nowy obiekt jest bezściółko-
wy rusztowy, a legowiska wyłożono 
matami firmy Artjen. W hali udojo-
wej krowy stoją blisko siebie, więc 
osoba dojąca mniej chodzi, mniej 
ma fizycznej pracy do wykonywa-
nia. Znacznie skrócił się czas po-
trzebny na przeprowadzenie po-
rannego i wieczornego udoju.

Poprawa cech a nie cena
Od udziału syna Grzegorza w kur-

sie inseminacyjnym zorganizowa-
nym przez naszą Spółkę niespełna 
3 lata temu rozpoczęła się współ-
praca państwa Wróblewskich 
z WCHiRZ. „Wielkopolska gene-
tyka” jest używana w ich oborze 
w 100% kojarzeń. Sukcesem mło-
dego hodowcy – inseminatora, od 
kiedy sam zajmuje się rozrodem 
jest poprawa współczynnika za-
cieleń oraz skrócenie okresu mię-
dzywycieleniowego. Jak przyznaje 
pan Grzegorz, głównym kryterium 
przy zakupie nasienia nie może być 
cena. Liczy się przede wszystkim 
poprawa cech hodowlanych, którą 
zakłada sobie nasz rozmówca.

W stadzie zwracają uwagę piękne 
sztuki po takich buhajach jak: Bay-
laboy, Part, Geronimo i Tarzan.

Państwu Wróblewskim życzy-
my dalszego rozwoju hodowla-
nego oraz dobrej koniunktury na 
rynku mleka.

Szymon Kruszewski
Kosierady Wielkie, WCHiRZ

Nowy obiekt, nowe możliwości
podlaskie

Od lewej: synowie Bartosz, Grzegorz oraz Wojciech Wróblewski – właściciel
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Wybór odpowiedniej genety-
ki, to podstawa dobrze pro-
wadzonej pracy hodowlanej. 
Każdy gospodarz, który wyko-
rzystuje w hodowli najlepsze, 
najwyżej plasujące się w ran-
kingach buhaje, może znacznie 
zwiększyć i przyspieszyć postęp 
hodowlany. Ostatnie lata poka-
zują, że stawiając w rozrodzie 
na rozpłodniki ocenione geno-
mowo można szybko i precy-
zyjnie osiągnąć założony cel 
hodowlany.

W sierpniu tego roku minęło  
10 lat od pierwszej publikacji wy-
ceny młodych buhajów w opar-
ciu o metodę genomową (war-
to pamiętać, że w Polsce nasie-
nie genomowo ocenionych roz-
płodników zostało dopuszczone 
do użycia 5 lat temu). W prasie 
i internecie pojawiają się licz-
ne publikacje podsumowują-
ce wpływ rewolucji genomowej 
na realizacje postępu uzyska-
nego w hodowli bydła mleczne-
go w poszczególnych krajach. 
W opublikowanym na stronie 
kanadyjskiej firmy Lactanet ar-
tykule: „10 Years of Genomic Se-
lection: What’s Next?” Brian Van 
Doormaal (jeden z managerów 
Canadian Dairy Network, znany 
z udziału w konferencji w Po-
znaniu) zwraca szczególną uwa-
gę, że metoda genomowa zwięk-
szyła dokładność oceny wartości 
hodowlanej młodych zwierząt, 
co umożliwiło stosowanie na-
sienia tych osobników w rozro-
dzie. Wskutek tego, średni rocz-
ny przyrost wartości hodowla-
nej młodych buhajów wchodzą-
cych do stacji inseminacyjnych 
Ameryki Północnej przekracza 
102 LPI oraz 180$. Dla przypo-
mnienia, zanim wprowadzono 
selekcję genomową wielkość 
postępu wynosiła odpowiednio  
46 LPI i 79$ (rysunek 1). Zesta-
wienie tych liczb robi wrażenie. 
Jak zaznacza autor, ogromną ko-
rzyścią jest poprawa wartości 
hodowlanych dla cech funkcjo-
nalnych nisko odziedziczalnych. 
Udało się zahamować obserwo-
wane w ocenie konwencjonalnej 
spadkowe trendy takich skład-
ników indeksu LPI jak: płod-
ność córek, wytrwałość laktacji, 
temperament czy zdrowotność 
i płodność. W erze genomowej, 
wzrost w wielu przypadkach jest 

ponad dwukrotny. Bez młodej ge-
netyki, na takie wyniki trzeba by 
było czekać 20 lat albo i dłużej, 
podkreśla Brian. Na wykresie nr 
1 zestawiono zrealizowany po-
stęp hodowlany córek buhajów 
przed i po wprowadzeniu selekcji 
genomowej. Wszystkie bez wy-
jątku cechy odnotowały wzrost, 
jednak ogromny postęp dokonał 
się dla cech funkcjonalnych (zie-
lone słupki) m.in.: płodności có-
rek (DF) czy wytrwałości lakta-
cji (LP).

Świadomość  
hodowców wzrasta

Genotypy ponad 3,2 milio-
na zwierząt zgromadziła przez 
ostatnie 10 lat baza oceny ge-
netycznej Lactanetu, większość 
z nich to sztuki z USA i Kanady. 
W ostatnich latach wzrasta liczba 
genotypowanych jałówek. I tak, 
w 2008 roku zaledwie 1,6% po-
śród wszystkich urodzonych sa-
mic zostało poddane ocenie ge-
nomu, zaś dziś skala jest blisko 
sześciokrotnie większa i w 2019 
roku wynosi odpowiednio 12%. 
Jak tłumaczy ekspert, spadek po-
noszonego przez hodowcę kosz-
tu genotypowania o blisko 30% 
spowodował wzrost liczby rocz-
nie badanych genotypów samic  
z 37 000 do 53 000. Jak widać, 
hodowcy chcą korzystać z no-
wych technologii, ale za przy-
stępną cenę.

W czym nas genom zawiódł?
W publikacjach ze Stanów Zjed-

noczonych można zauważyć, że 
ocena sytuacji jest w zasadzie 
taka jak w Kanadzie: buhaje ge-

nomowe generują ogromny po-
stęp hodowlany, co widoczne 
jest we wzroście indeksów TPI 
czy NM$. Jednak jak podaje Mike 
Lohulis w artykule „The 10 year 
genomic card report” (Holstein 
International 10/2019), selek-
cja genomowa zawiodła tylko 
w jednej kwestii – nie rozwią-
zała problemu inbredu. Metoda 

genomowa umożliwia weryfika-
cję przydatności w hodowli osob-
nika tuż po jego narodzinach, co 
pozwala na szeroką skalę badań. 
Dzięki temu, mieliśmy nadzie-
ję na znalezienie zupełnie no-
wych linii rodowodowych, mia-
ła to być szansa na obniżeniem 

inbredu w populacji bydła po-
przez „dolew nowej krwi”. Po-
znanie nowych, wartościowych 
rodowodowo buhajów, miało 
być „produktem ubocznym” po-
szukiwania najlepszych osobni-
ków męskich i żeńskich. Dlacze-
go tak się nie stało? Autor tek-
stu uważa, że cała uwaga skupi-
ła się na poszukiwaniu zwierząt 

z najwyższymi indeksami gTPI 
oraz idącego za tym prestiżu. 
Sprawa inbredu zeszła na dalszy 
plan. Wszak, także i u nas, topo-
wy rozpłodnik jest w cenie, bar-
dziej niż ten z niższym indeksem, 
ale o niezwykłym i unikalnym  
rodowodzie.

Co przyniosą kolejne lata?
Jak podają naukowcy oraz eks-

perci z branży inseminacyjno-ho-
dowlanej, rozwój metody geno-
mowej na pewno będzie wyma-
gał ustawicznego rozwoju sto-
sowanych chipów, jak i poprawy 
technologii. Wszystko po to, aby 
zwiększyć dokładność i zakres 
informacji uzyskiwanych z ba-
dań genomowych. Selekcja opar-
ta o genom zachęci hodowców 
do szerszego stosowania nasie-
nia seksowanego oraz do więk-
szego wykorzystania biotechnik 
rozrodu takich jak produkcja za-
rodków metodą in vitro. 

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Zagraniczne media  
o dziesięcioleciu selekcji genomowej

Wykres 1. 
Zrealizowany postęp hodowlany przed i po wprowadzeniu genomu

Rysunek 1. 
Wielkość uzyskanego postępu hodowlanego w populacji 
kanadyjskich holsztynów dzięki selekcji genomowej
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Innym narzędziem biotechnicz-
nym, które znalazło zastosowa-
nie w nowoczesnej hodowli by-
dła mlecznego jest transplanta-
cja zarodków (ET). Początkowo 
zarodki otrzymywano metodą 
in vivo, dopracowując procedu-
ry zwiększające ilość i jakość za-
rodków pozyskiwanych w jednym 
płukaniu. Ostatnie lata to czas in-
tensywnego rozwoju biotechnik 
stosowanych w rozrodzie bydła. 
Szczególną uwagę poświęca się 
procesowi produkcji zarodków 
in vitro, w której zapłodnienie 
komórki jajowej następuje poza 
organizmem krowy – dawczyni. 
Osiągnięcia z dziedziny embrio-
logii stworzyły podstawy lepsze-
go wykorzystania potencjału ho-
dowlanego samic przez zwiększe-
nie ich wydajności rozrodczej, co 
przekłada się na przyspieszenie 
wzrostu wartości hodowlanej po-
pulacji. Pozyskiwanie zarodków 
u bydła i ich implantacja, stano-
wią ważny element pracy ho-
dowlanej w wielu krajach Europy 
i Ameryki.

Embriotransfer 
zwiększa postęp hodowlany

Hodowca posiadając informa-
cje o wartości hodowlanej swoich 
samic w stadzie (metoda geno-
mowa), może podejmować bar-
dziej świadome decyzje selekcyj-
ne. Wybierając najlepsze z nich 
na dawczynie zarodków, zwięk-
szy liczbę potomstwa pochodzą-
cego od najlepszych sztuk, co 
wpłynie na wzrost pożądanych 
genów w stadzie w bardzo krót-
kim czasie. Użycie genomowej 
oceny wartości hodowlanej by-
dła pozwala szacować przydat-
ność przyszłego zwierzęcia dla 
hodowli, już w momencie, kiedy 
jest ono jeszcze tylko zarodkiem. 
Dzięki temu, hodowcy bydła 

i producenci mleka w krótszym 
czasie mogą realizować nowe 
cele hodowlane. 

Polska – klasyczny ET
W statystykach wykorzystania 

zarodków bydła Polska znajduje 
się na końcu europejskiej stawki. 
W 2017  r. pozyskiwano w kraju 
zarodki podczas 226. sesji. Liczba 
wypłukanych zarodków wyniosła 
1177 szt., przy średniej liczbie 
5,2 zarodków od jednej dawczy-
ni na sesję. Odpowiednio w 2018 
r. w przeprowadzono 269 zabie-
gów, w których wypłukano 1493 
zarodki (średnia 5,6 zarodka). 

Jak wynika z danych udostępnio-
nych przez AETE (Association of 
Embryo Technology in Europe) za 
2018 rok, liczba przeniesionych 
zarodków pochodzących od krów 
mlecznych w kraju wyniosła 1810, 
z czego 667 stanowiły zarodki 
świeże, a 1143 mrożone (w tym 
438 importowanych), w porówna-
niu do roku 2017, w którym trans-
ferowi poddano 1171 zarodki  
(760 świeże, 411 mrożone – 
w tym 123 z importu).

Embriotransfer – 
otrzymywanie zarodków 
metodą in vitro

Uzyskiwanie zarodków meto-
dami laboratoryjnymi składa się 
z następujących etapów:

1) pozyskanie komórek jajo-
wych metodą OPU (ovum pick 
up),

2) IVM dojrzewanie oocytów 
(in vitro maturation),

3) IVF zapłodnienie (in vitro 
fertilisation) z wykorzystaniem 
nasienia buhaja,

4) IVC hodowla zarodków do 
stadium blastocysty (in vitro  
culture).

Od tego momentu wszystkie 
zarodki, niezależnie od metody 
pozyskania, są przenoszone i de-
ponowane w drogach rodnych sa-
micy – biorczyni w ten sam, kla-
syczny sposób (sam zabieg depo-
nowania wygląda jak zwykła in-
seminacja).

Przyżyciowe pobieranie 
oocytów 

Holandia jest krajem, w którym 
ponad 30 lat temu przeprowadzo-
no pierwsze próby OPU. Od tamtej 
pory popularność metody rośnie 
lawinowo – dostępne dane świa-
towe IETS (International Embryo 

Transfer Society) za 2016 rok wy-
glądają imponująco: 1 944 394 
oocyty pozyskane, z których wy-
produkowano 627 482 zarodki 
dobrej jakości.

Warto podkreślić, że w metodzie 
OPU, niedojrzałe komórki jajowe 
pobierane są metodą nakłuwania 
wprost z jajnika dawczyni. Tak po-
zyskane oocyty muszą dojrzewać 
w laboratorium. Skutecznie można 
pozyskiwać także komórki jajowe 
od zwierząt poddanych ubojowi. 
Można w ten sposób uzyskać po-
tomstwo od bardzo cennych samic, 
które uległy wypadkom losowym.

Polska – in vitro
Polska dopiero od 2016 roku 

widnieje w statystykach pozyski-
wania zarodków metodą in vitro, 
jednakże udział ten jest w zasa-
dzie marginalny. W kraju pod-
czas 14 sesji przeprowadzonych 
w 2017 roku udało się pozyskać 
89 oocytów (średnio 6,4 szt. na 
sesję), z których udało się wypro-
dukować 34 zarodki (średnio 2,4). 
W roku 2018 (Tabela 1) przepro-
wadzono 47 sesji OPU, z których 
pozyskano 436 oocytów (średnio 

9,3 na sesję) i wyprodukowano 
190 zarodków (średnio 4,0 szt. 
na sesję). 

Jak wyglądamy na tle Europy? 
W Europie w ubiegłym roku 

liczba sesji OPU wyniosła 14 200, 
z czego wyprodukowano 36 807 
zarodki (2,6 na sesję). OPU prze-
prowadzono głównie u ras mlecz-
nych, tylko 3% sesji przeprowa-
dzono na rasach mięsnych. Aktyw-
ność wykonywania procedury OPU 
spadła w porównaniu ze szczytem, 
jaki zanotowano w 2017 r. Warto 
jednak wspomnieć, że w większo-
ści krajów nie nastąpiły znaczące 
zmiany w intensywności działań. 
Różnice w liczbach ogółem pomię-
dzy latami 2017 i 2018 spowodo-
wały dwa kraje: Holandia, zwięk-
szając aktywność OPU o 3184 se-
sji oraz Rosja, gdzie aktywność 
zmniejszyła się o 6627 sesji.

Handel zarodkami, aukcje
Największym eksporterem za-

rodków na świecie są Stany Zjed-
noczone, które w 2017 r. sprze-
dały na inne kontynenty 11 789 
embrionów ras mlecznych (IETS, 
2016). W Europie największym 
eksporterem jest Francja (1883 
zarodki; IETS 2016). Światowy ry-
nek zarodków bardzo się rozwinął, 
coraz więcej firm, zajmuje się wy-
łącznie obrotem, proponując ho-
dowcom bogatą ofertę embrionów.

Dla hodowców bydła mlecznego 
szczególnie polecane są te, które 
uzyskano z wykorzystaniem na-
sienia seksowanego, gwarantują-
ce w ponad 90% uzyskanie żeń-
skiego potomka. Zarodki uzyska-
ne w wyniku kojarzenia szczegól-
nie pożądanych par rodzicielskich 
sprzedawane są na aukcjach, gdzie 
ceny osiągają bardzo wysoki po-
ziom: od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu tysięcy euro. W drodze li-
cytacji sprzedaje się także tak 
zwany „First choice”, czyli „pierw-
szeństwo wyboru”. Jeżeli po danej 
parze rodzicielskiej urodzi się wy-
starczająca, określona w warun-
kach aukcji, liczba cieląt pożądanej 
płci (np.: pięć jałówek), to zwycięz-
ca przetargu, będzie spośród nich, 
wybierał zwierzę dla siebie jako 
pierwszy. Ceny za „First Choice”, to 
kwoty rzędu 30 000 euro wzwyż. 
Jednak dla elitarnych hodowli, to 
nie jest żadne zaskoczenie. Topo-
wa światowa genetyka kosztu-
je, ale przynosi ponadprzeciętne 
korzyści.

Szymon Bugaj  
Centrala w Tulcach, WCHiRZ

Postęp hodowlany z probówki?
Używana od wielu lat w hodowli 
zwierząt inseminacja jest meto-
dą biotechniczną pozwalającą na 
lepsze wykorzystanie potencjału 
rozrodczego samców. Po udosko-
naleniu metod zamrażania i prze-
chowywania nasienia z wykorzy-
staniem ciekłego azotu, zasięg 
sztucznego unasienniania gwał-
townie się powiększył. Jest to 
obecnie podstawowe narzędzie 
służące genetycznemu dosko-
naleniu zwierząt. Szacuje się, że 
w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki 
inseminacji nastąpił dwukrot-
ny wzrost średniej wydajności 
mlecznej.

Tabela 1. Produkcja zarodków metodą OPU-IVF w Europie w 2018 r.

Kraj Sesje Oocyty Oocyty/Sesja Zarodki Zarodki/Sesja

Holandia 10 529 11 5403 11 29 802 2,8

Rosja 1131 7082 6,3 1659 1,5

Niemcy 829 12181 14,7 2710 3,3

Finlandia 683 4755 7 452 0,7

Francja 622 5308 8,5 1211 1,9

Włochy 119 1327 11,2 188 1,6

Hiszpania 118 1243 10,5 390 3,3

Szwajcaria 69 841 12,2 145 2,1

Polska 47 436 9,3 190 4

Serbia 41 204 5 60 1,5

Razem 14 188 14 8780 10,5 36 807 2,6
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Nasza „dojna krowa” wytrzymu-
je już trzecią laktację na Mistrzo-
stwach Dojenia Sztucznej Kro-
wy na Mazowszu i Podlasiu. 
Z przymrużeniem oka można 
zaliczyć ją do krów długowiecz-
nych! Zaczynamy od żartów, 
bo ta konkurencja jest przede 
wszystkim dawką dobrej zaba-
wy i zdrowej rywalizacji. I w tym 
roku mieszkańcy gmin ochoczo 
wzięli w niej udział.

Dojenie w liczbach
W tym roku najliczniejsze 

grono uczestników zebrało się 
w gminie Czerwin na Mazowszu 
(blisko 70 osób). Łącznie w prze-
prowadzonych mistrzostwach 
wzięło udział ponad 300 osób, 
głównie hodowców bydła. 
W trakcie rywalizacji wydojono 
ponad 330 000 g mleka! Wszyst-

ko to miało miejsce podczas upal-
nego lata, przy średnich tempera-
turach na poziomie 32 stopni Cel-
sjusza. Jednak na stoisku WCHiRZ 
temperatura była zdecydowanie 
wyższa, a to za sprawą gorącej 
rywalizacji!

Listę zwycięzców w poszcze-
gólnych zawodach umieściliśmy 
w tabeli powyżej. Wśród trium-
fatorów tegorocznej edycji, naj-

lepszy wynik w kategorii kobiet 
uzyskała bezapelacyjnie Barbara 
Tomaszewska podczas zawodów 
w Radziłowie (1987 g). Daniel 
Małkowski, podczas wrześnio-
wych dożynek w Czerwinie uzy-
skał miano Mistrza Dojenia oraz 
pobił rekord wszech czasów na-
szych mistrzostw: w czasie 30 se-
kund wydoił 2266 g. Zapewne se-
kret tkwi w praktyce, wszak pan 

Daniel, nasz hodowca, nie jedną 
krowę już w życiu wydoił!

Wszystkim biorącym udział 
w naszych konkursach dziękuj-
my za wspólną zabawę, organiza-
torom dożynek za ogromną życz-
liwość, a „Tygodnikowi Poradni-
kowi Rolniczemu” za patronat 
medialny! Czytelników już dziś 
zapraszamy na nasze zawody 
w dojeniu na czas za rok!

Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja!

Nagrodzeni w mistrzostwach, Święto Mleka Mlekovita, Wysokie Mazowieckie

Zwycięzca mistrzostw, Augustów

Nagrodzeni w mistrzostwach, Szumowo

Zwycięzcy mistrzostw, Klukowo

ZWYCIĘZCY

Gmina Kategoria – kobiety Wynik (g) Kategoria – mężczyźni Wynik (g)

Augustów – Żarnowo Drugie Danuta Rudzewicz 1342 Wojciech Jurewicz 1793
Szumowo Milena Kraszewska 1564 Piotr Bączyk 1958
Czerwin Grażyna Prosińska 1633 Daniel Małkowski 2266
Klukowo Katarzyna Grzeszczuk 1713 Karol Kaczyński 1890
Wysokie Mazowieckie – Mlekovita Magdalena Domonowska 1640 Paweł Safaryn 2256
Radziłów Barbara Tomaszewska 1987 Sławomir Chrzanowski 2024
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DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Michał Grotkowski
Gugoły, woj. kujawsko-pomorskie 
Liczba krów: 30 sztuk
Średnia wydajność: 9000 kg 
Stado pod oceną: Tak 
Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha

Przygodę z WCHiRZ rozpocząłem w marcu 2018 roku, kończąc kurs 
inseminacyjny. W moim stadzie pojawiły się już pierwsze cieliczki, 
których ojcem jest buhaj Mozilla. Jak do tej pory ma 100% przeżywal-
ność cieląt, z uwagi na łatwe porody u moich krów. Nasza współpra-
ca jest krótka, ale pierwsze sukcesy zwiastują owocne partnerstwo.

Monika i Waldemar Łukasiak
Rościszewo, woj. mazowieckie 
Liczba krów: 35 sztuk 
Średnia wydajność: 9000 kg 
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 30 ha

W listopadzie 2017 roku odwiedził mnie przedstawiciel WCHiRZ. Po dłu-
giej rozmowie zdecydowałem się na udział w kursie inseminacyjnym. Od 
tamtej pory sukcesywnie dobieramy rozpłodniki do mojego stada. Jestem 
bardzo zadowolony z pierwszych urodzonych cieliczek. Ojcami są buhaje 
Lee i Luigi. Ich córki mają, według mnie, bardzo ładny pokrój i dobre nogi. 
Uważam, że WCHiRZ to firma z bogatą i zawsze aktualną ofertą. Cena jest 
zawsze adekwatna do jakości, a ponadto mamy dobry kontakt i cieszą 
mnie szybkie dostawy.

Stanisław Kot
Fiukówka, woj. lubelskie 
Liczba krów: 51 sztuk 
Średnia wydajność: 9400 kg 
Stado pod oceną: Tak 
Powierzchnia gospodarstwa: 52 ha

Z WCHiRZ współpracuję od 2014 roku. Przy wyborze buhajów zwra-
cam uwagę na mocne racice, zdrowe wymię, długowieczność. Ważne, 
by krowy były też kalibrowe. W 2017 roku dwie jałówki, po Carrasso 
i Caporalu były prezentowane na ringu podczas Regionalnej Wystawy 
w Sitnie. Korzystam z oferty poznańskiej spółki ze względu na boga-
ty wybór buhajów, fachowe doradztwo oraz terminowość dostaw.

Piotr Kucharski
Kierzków, woj. lubelskie 
Liczba krów: 30 sztuk
Średnia wydajność: 6800 kg 
Stado pod oceną: Tak 
Powierzchnia gospodarstwa: 50 ha

W marcu 2018 roku uczestniczyłem w kursie inseminacyjnym organizo-
wanym przez WCHiRZ. Przy wyborze buhajów zwracam uwagę na cechy 
produkcyjne tj. wydajność mleka oraz procenty białka i tłuszczu. Waż-
ne są też mocne nogi i komórki somatyczne. W rozrodzie wykorzystuję 
buhaje Baylaboy, Lucky czy Mogty. Zamierzam sukcesywnie poprawiać 
wydajność w stadzie. Podoba mi się dobra oferta nasienia rozpłodników 
WCHiRZ w przystępnej cenie.
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Bartłomiej Antosik 
Łazy Duże, woj. łódzkie
Liczba krów: 70 sztuk 
Średnia wydajność: 8000 kg
Stado pod oceną: Tak 
Powierzchnia gospodarstwa: 80 ha

Współpracę z WCHiRZ cenię przede wszystkim za profesjonalne podej-
ście do klienta. Ponadto bogata oferta wysoko ocenionych buhajów oraz 
fachowe doradztwo to pewność postępu hodowlanego. Widzę poprawę 
skuteczności zacieleń, łatwości wycieleń, wydajności, poprawę pokroju 
i budowy wymienia. Używam też sporo nasienia seksowanego i mam bar-
dzo dobrą skuteczność zacieleń. W mojej oborze mam piękne córki buha-
jów: New York, Lewy, Mozilla, które są wnuczkami Carrasso, Caporala, 
Baylaboya. Cenię je za pokrój, wydajność i zdrowotność.

Jan Krajnik
Płoskinia, woj. pomorskie
Liczba krów: 35 sztuk
Średnia wydajność: 9150 kg 
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 60 ha, system żywienia – TMR.

Współpraca z WCHiRZ rozpoczęła się w 2017 r. od kursu insemina-
cyjnego.
Posiadam już piękne pokrojowo córki takich buhajów jak Imperator, 
Tarzan, czy Albero. Obecnie do inseminacji używam nasienia buhajów: 
Moon, New York i wersję seksowaną nasienia buhaja Mozilla. Oprócz 
wysokiej wartości hodowlanej buhajów, atutem poznańskiej spółki 
jest doradztwo. Jestem zadowolony z dobrej współpracy z przedsta-
wicielem tej firmy.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH HODOWCÓW WCHiRZ

Krzysztof Żołędowski
Kalwa, woj. pomorskie 
Liczba krów: 54 sztuk
Średnia wydajność: 7900 kg 
Stado pod oceną: Tak 
Powierzchnia gospodarstwa: 35 ha

Współpraca z WCHiRZ rozpoczęła się w 2014 roku. Posiadam już 
piękne córki takich buhajów jak: Carrasso, Caporal ET, Jaguar, Tarzan. 
Mój cel hodowlany to poprawa: wydajności, pokroju oraz płodności. 
Obecnie w rozrodzie wykorzystuję nasienie buhajów: Mano i Megabit. 
Cenię WCHiRZ za profesjonalizm oraz wysoki poziom oferowanego 
materiału genetycznego.

Edward Grzechowski
Julia, woj. wielkopolskie
Liczba krów: 50 sztuk
Średnia wydajność: 10 094 kg
Stado pod oceną: Tak
Powierzchnia gospodarstwa: 50 ha 

Gospodarstwo współpracuje z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Roz-
rodu Zwierząt od początku swego istnienia. Obsługę mojego stada za-
równo przez doradcę hodowlanego, jak i inseminatora etatowego oce-
niam bardzo wysoko. W swoim stadzie posiadam córki rozpłodników: 
Carrasso, Caporal, Hobbit, które cechują się wysoką wydajnością oraz 
zdrowotnością. Genetyka to bardzo ważny element, który decyduje 
o przyszłości mojego stada – dlatego od zawsze powierzam go specja-
listom wielkopolskiej spółki.
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