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Wybieramy

buhaja
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Dobry buhaj to po∏owa stada - mówi stare przys∏owie hodowlane. Nie ma jednak jednego najlepszego
buhaja na Êwiecie czy te˝ w jakimÊ kraju - najlepszy jest zawsze ten, który pasuje do konkretnego
stada. Oznacza to, ˝e musi on spe∏niaç za∏o˝one kryteria hodowlane, tzn. poprawiaç u naszych krów
te cechy, które uznaliÊmy za najwa˝niejsze i priorytetowe.
Cechy funkcjonalne
Poza cechami produkcji i pokroju warto te˝ zwróciç
uwag´ na tzw. cechy funkcjonalne, zamieszczane
w cz´Êci katalogów dost´pnych w Polsce. Pierwsza
z nich to ∏atwoÊç wycieleƒ, mówiàca nam o tym, jak
cielà si´ krowy (i ja∏ówki) pokryte nasieniem danego
buhaja - do krycia ja∏ówek nale˝y zdecydowanie
u˝ywaç rozp∏odników, dla których wskaênik ∏atwoÊci
wycieleƒ jest korzystniejszy. Sposób jego okreÊlania
w poszczególnych krajach jest inny - szczegó∏owe informacje na ten temat powinny byç podane w ka˝dym
z katalogów, êród∏em ich pozyskania sà te˝ przedstawiciele firm, oferujàcych nasienie na polskim rynku.
Trzeba jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e korzystny
wskaênik ∏atwoÊci wycieleƒ nie jest gwarancjà ∏atwego porodu, a jedynie zmniejsza istotnie ryzyko z nim
zwiàzane. Przebieg porodu zale˝y przecie˝ tak˝e od
wielu innych elementów, na które oferujàcy nasienie
nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu (np. kaliber zwierzàt
i ich kondycja, d∏ugoÊç cià˝y i intensywnoÊç ˝ywienia
w ostatnim jej okresie, cz´stotliwoÊç trudnych porodów w stadzie wynikajàca z budowy krów), powinien
jednak zawsze zwróciç na nie uwag´ polecajàc tego
czy innego buhaja.
Inne cechy funkcjonalne takie jak szybkoÊç doju,
zdrowotnoÊç wymienia, ∏atwoÊç z jakà cielà si´ córki
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buhaja czy te˝ temperament mogà byç równie˝ podawane w katalogach lub powinni dysponowaç nimi
doradcy hodowlani, reprezentujàcy poszczególne
firmy. Mogà one mieç du˝e znaczenie dla niektórych hodowców, którzy chcieliby poprawiç te cechy
na drodze genetycznej. Jest to oczywiÊcie uzasadnione, jednak ze wzgl´du na niskà odziedziczalnoÊç tych cech nie nale˝y spodziewaç si´ natychmiastowych efektów - mogà one pojawiç si´ dopiero
w wyniku wieloletniej i konsekwentnej pracy hodowlanej, a w przypadku niektórych z nich (np.
zdrowotnoÊç wymienia i poziom komórek somatycznych w mleku) tylko w powiàzaniu z poprawà warunków utrzymania zwierzàt.
Indeksy i rankingi
Kilka zdaƒ warto poÊwi´ciç te˝ indeksom hodowlanym. W Polsce od ponad 10 lat u˝ywany jest nadal
prosty indeks produkcyjny, w krajach bardziej zaawansowanych w hodowli byd∏a stosuje si´ syntetyczne indeksy hodowlane. Poza cz´Êcià produkcyjnà uwzgl´dniajà one te˝ d∏ugowiecznoÊç i zdrowotnoÊç zwierzàt (np. w Holandii w proporcji 1:1), niektóre z indeksów zawierajà równie˝ elementy oceny
eksterieru. Indeksy te majà zawsze charakter ekonomiczny i dostosowane sà do warunków produkcji pa-
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nujàcych w kraju, z którego indeks pochodzi. Dlatego bezkrytyczne pos∏ugiwanie si´ indeksem z innego
kraju, którego charakteru i sk∏adu nie znamy, jest
w warunkach polskich pozbawione sensu. Uzasadnione mo˝e byç natomiast skorzystanie z indeksu,
co do którego jesteÊmy przekonani, ˝e jego filozofia
jest zgodna z okreÊlonym przez nas celem hodowlanym. Zawsze jednak nale˝y zdawaç sobie spraw´,
˝e indeks jest tylko narz´dziem pomocniczym, a jego wartoÊç w ˝adnym przypadku nie przesàdza
o wartoÊci buhaja i jego przydatnoÊci dla konkretnego stada krów. Zaj´cie wysokiego miejsca w rankingu nie jest te˝ równoznaczne ze stwierdzeniem,
˝e jest to buhaj najlepszy czy doskona∏y - w ostatecznym rozrachunku o jego prawdziwej wartoÊci i przydatnoÊci dla naszego stada zdecydowaç powinna
ocena poszczególnych cech, które chcemy z jego pomocà doskonaliç u naszych krów. Najlepszy z punktu widzenia ka˝dego z hodowców jest ten buhaj, który poprawia w stadzie cechy b´dàce w minimum (np.
s∏aby sk∏ad mleka, niskie po∏o˝enie wymienia, êle
skàtowane nogi i racice), ograniczajàce wartoÊç ekonomicznà stada i jego mo˝liwoÊci produkcyjne.
I wcale nie musi to byç buhaj z czo∏ówki jakiegokolwiek z rankingów, a ponadto dla ró˝nych stad najlepsze i najbardziej przydatne mogà okazaç si´ zupe∏nie inne buhaje.
Bazy genetyczne
Krótkiego omówienia wymaga te˝ umiej´tnoÊç interpretowania informacji, podanych w katalogach
buhajów. Ocena wszystkich cech, zarówno produkcyjnych jak i pokrojowych i funkcjonalnych, odniesiona jest zawsze do bazy genetycznej danego kraju,
którà jest Êrednia wartoÊç hodowlana krów urodzonych w tym kraju. Nietrudno sobie wyobraziç,
˝e wartoÊci te np. w Polsce, Holandii czy USA sà
bardzo ró˝ne, a w Êlad za tym bardzo ró˝ne sà te˝
wartoÊci baz genetycznych w tych krajach. Dlatego
niedopuszczalne w ˝adnym przypadku jest bezpoÊrednie porównywanie przewag hodowlanych podawanych w katalogach pochodzàcych z ró˝nych
krajów, gdy˝ w praktyce przewagi te mogà oznaczaç
zupe∏nie innà wartoÊç. Z tego wzgl´du tak cenne
jest zamieszczanie w katalogach informacji o przeci´tnej wydajnoÊci córek poszczególnych buhajów
i sk∏adzie ich mleka. Sà to wprawdzie dane pochodzàce z kontroli mlecznoÊci, a nie wartoÊci hodowlane, ale dajà one dobre wyobra˝enie o wartoÊci danej populacji krajowej w odniesieniu do poszczególnych cech.
Jako przyk∏ad, ˝e jest tak naprawd´, mo˝emy porównaç wartoÊci hodowlane buhajów odniesione do
ró˝nych baz genetycznych. Zobaczymy wówczas,
˝e ten sam buhaj np. w Holandii (gdzie produkcyjna
baza genetyczna krów jest bardzo wysoka)
mo˝e mieç ujemnà przewag´ w odniesieniu do produkcji mleka np. - 200 kg, a w innym kraju europej-
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skim ten sam buhaj b´dzie mia∏ wycen´ nawet + 300
czy te˝ +500 i wi´cej kg mleka - wyniki takie mo˝na
cz´sto uzyskaç porównujàc wartoÊç buhaja np.
w stosunku do baz holenderskiej i niemieckiej. A jego córki b´dà osiàgaç przeci´tnà wydajnoÊç w granicach 9500 kg, co samo w sobie jest potwierdzeniem
jego faktycznej wysokiej wartoÊci.
To samo dotyczy sk∏adu mleka - ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi krajami sà tu bardzo du˝e,
a wÊród krajów liczàcych si´ w mi´dzynarodowej
czo∏ówce hodowlanej najwy˝szà baz´ w tym wzgl´dzie ma równie˝ Holandia. Oznacza to, ˝e wiele buhajów odniesionych do wysokiej holenderskiej bazy
genetycznej b´dzie wyglàda∏o mniej korzystnie ni˝
w swoim kraju, a ich wartoÊç hodowlana b´dzie relatywnie ni˝sza. Nale˝y mieç to na uwadze porównujàc ze sobà buhaje zamieszczone w katalogach pochodzàcych z ró˝nych krajów. Kardynalnym b∏´dem
jest wi´c wybieranie z jakiegoÊ katalogu takich buhajów, które majà w nim dodatnie przewagi w stosunku np. do procentowej zawartoÊci bia∏ka w mleku, a odrzucanie buhajów z innego katalogu, w którym ich wartoÊci w stosunku do tej cechy sà ujemne.
Jest to niedopuszczalna droga „na skróty“, gdy˝
w rzeczywistoÊci faktyczna wartoÊç hodowlana takich buhajów mo˝e byç dok∏adnie odwrotna - zale˝y to od tego, do jakiej bazy krajowej odniesiona
zosta∏a wartoÊç hodowlana porównywanych buhajów (a wi´c w katalogu pochodzàcym z jednego kraju zosta∏y one zamieszczone). Ró˝nice w wartoÊciach baz genetycznych pomi´dzy poszczególnymi krajami w zakresie poszczególnych sk∏adników
mleka (t∏uszcz, bia∏ko) mogà si´gaç nawet 0,4-0,6%,
dlatego te˝ skala b∏´du mo˝liwego do pope∏nienia
jest tutaj bardzo du˝a. Najcz´Êciej nie znamy baz genetycznych poszczególnych krajów, mo˝emy jednak
wyrobiç sobie pewien przybli˝ony poglàd na ten temat, porównujàc zamieszczone w katalogach informacje o procentowej zawartoÊci t∏uszczu i bia∏ka
w mleku córek buhajów.
Podobnie sprawa przedstawia si´ z eksterierem standaryzowane wartoÊci hodowlane (podawane
w diagramach liniowych zamieszczanych w katalogach buhajów), równie˝ odniesione sà do poszczególnych baz krajowych. Nie trzeba specjalnej wyobraêni, by uÊwiadomiç sobie, ˝e wartoÊç baz genetycznych w stosunku do poszczególnych cech budowy
i pokroju jest inna np. Kanadzie, Holandii czy USA,
a zupe∏nie inna w Polsce. Dlatego wysoka wycena
krajowa buhaja wcale nie musi i najcz´Êciej nie przek∏ada si´ na równie wysokà wycen´ w krajach wiodàcych w hodowli byd∏a na Êwiecie. Po prostu w tych
krajach poprzeczka oceny eksterieru podniesiona
jest bardzo wysoko i buhaj musia∏by byç naprawd´
wybitny, by uzyskaç tam wysokie wyceny wartoÊci hodowlanych. Z tej zale˝noÊci te˝ warto zdawaç sobie
spraw´, si´gajàc po buhaje z ró˝nych katalogów.
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Interbull
Dla hodowców korzystajàcych a internetu olbrzymià
pomocà w prawid∏owym wyborze buhajów mo˝e byç
Interbull. Dzi´ki niemu buhaje z ca∏ego Êwiata uzyskujà wyceny hodowlane odniesione do baz genetycznych wielu innych krajów ni˝ ten, z którego buhaj pochodzi. Inaczej mówiàc Interbull jest jakby prze∏o˝eniem wartoÊci hodowlanej buhajów, pochodzàcych z ró˝nych programów na Êwiecie, na „j´zyk hodowlany“ danego kraju. Pozwala to na lepsze zrozumienie wyceny, gdy˝ jest ona zawsze sprowadzona do
tego samego, tj. krajowego, mianownika. Interbull
pomaga wi´c hodowcom byd∏a mlecznego w wielu
krajach na Êwiecie w korzystaniu z zasobów genetyki
Êwiatowej oraz dokonywaniu trafnych wyborów.
Mo˝liwoÊci takie nie dotyczà niestety wszystkich
krajów - jak dotàd nie jest mo˝liwe uzyskanie poprzez
internet wycen buhajów zagranicznych, oferowanych
na naszym rynku, odniesionych do polskiej bazy genetycznej. Na szcz´Êcie mo˝emy posi∏kowaç si´ wycenami z innych krajów europejskich i jest to aktualnie
bardzo dobre rozwiàzanie. Godnà polecenia jest z ca∏à pewnoÊcià baza holenderska, choç ze wzgl´du na
jej wysokà wartoÊç buhaje do niej odniesione oceniane sà bardzo surowo. Mo˝liwoÊç takiego odniesienia
istnieje na stronie internetowej www.nrs.nl, a szczegó∏owà instrukcj´ poruszania si´ po tej stronie mo˝na
znaleêç pod adresem www.hgplus.pl w zak∏adce „Ciekawe!“. Stwarza to mo˝liwoÊç zorientowania si´, jak
buhaje pochodzàce z ró˝nych krajów na Êwiecie
(w tym tak˝e z Polski) wyglàda∏yby, gdyby t∏em ich
wyceny by∏a holenderska baza genetyczna. Daje to
pe∏niejszy obraz prawdziwej wartoÊci buhajów, dlatego warto skorzystaç z tej mo˝liwoÊci.
Na zakoƒczenie jeszcze jeden temat - mi´dzyna-
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rodowe listy wyceny buhajów Interbull. Dochodzi tu
cz´sto do nieporozumieƒ, dlatego warto poÊwi´ciç
tej sprawie kilka s∏ów.
Przede wszystkim - nie istnieje nic takiego jak
Êwiatowa lista rankingowa buhajów. Jej istnienie by∏oby zresztà pozbawione sensu ze wzgl´du na ró˝ne
oczekiwania hodowców byd∏a mlecznego w ró˝nych
krajach na Êwiecie, o których decydujà odmienne
warunki ekonomiczno-przyrodniczymi w tych krajach. Taka uÊredniona lista nie by∏aby wi´c przydatna dla nikogo, by∏aby jedynie „sztukà dla sztuki“.
Mi´dzynarodowe listy rankingowe buhajów powstajà w oparciu o wyceny dokonywane w centrum
obliczeniowym Interbull w Szwecji i dotyczy to wszystkich krajów, wspó∏pracujàcych z tà instytucjà. WartoÊç buhajów na ka˝dej z kilkudziesi´ciu list mi´dzynarodowych (polskiej, w∏oskiej, holenderskiej, duƒskiej, niemieckiej, francuskiej, amerykaƒskiej, kanadyjskiej, izraelskiej, nowozelandzkiej czy jakiejkolwiek innej) odniesiona jest zawsze do bazy genetycznej danego kraju, a kolejnoÊç buhajów na liÊcie uzale˝niona jest od uzyskanej przez nie wartoÊci indeksu
hodowlanego, obowiàzujàcego w tym kraju (np.
w Polsce jest to prosty indeks produkcyjny 2 x kg bia∏ka + 1 x kg t∏uszczu). Dlatego s∏yszàc, ˝e buhaj zajà∏
wysokie miejsce na mi´dzynarodowej liÊcie Interbull
pytajmy zawsze, w jakim kraju? Pozwoli to uniknàç
kolportowania b∏´dnych informacji i pu∏apek marketingowych, od których ˝aden handel, w tym tak˝e handel nasieniem, nie jest wolny. Wbrew spotykanych
cz´sto mylnym interpretacjom okreÊlenie rankingi
„mi´dzynarodowe“ oznacza tylko tyle, ˝e zamieszczone w nich buhaje sà „mi´dzynarodowe“, tj. pochodzà
z ca∏ego Êwiata. I tak w∏aÊnie nale˝y to rozumieç.
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