bydło hodowla

Prezentacja na ringu
głównym stawki
córek buhaja Paramount
rasy Hf odmiany czarnobialej.

Utrecht 2010: prestiżowa
wystawa bydła w Holandii
Wystawy bydła w Holandii przebiegają odmiennie niż w
Polsce. Dla holenderskich hodowców najważniejsze są
prezentacje stawek córek buhajów, a wybór najpiękniejszych krów jest uzupełniający widowiskiem.
Aleksander OSTEN-SACKEN

O

gólnoholenderska wystawa bydła mlecznego – All Holland
Dairy Show w Utrechcie (określana też skrótem od nazwy holenderskiej NRM) przyciąga zawsze tysiące
farmerów holenderskich i setki gości
z zagranicy. Impreza ta organizowana
jest cyklicznie co dwa lata, w tym roku
odbyła się 25 i 26 czerwca i zjechali na
nią goście z 40 krajów.
Tradycyjnie, tak jak i w poprzednich
latach, program wystawy podzielony
był na dwie odrębne części: w piątek
przedstawiono 23 stawki córek po buhajach proponowanych do kojarzeń
(w tej liczbie także rasy inne niż Hf),
w sobotę odbywał się konkurs indywidualny krów.

Stawki buhajów
z 8 firm hodowlanych
Pierwszego dnia na ringu zaprezentowano potomstwo rozpłodników
w dwóch osobnych grupach: córek pochodzących z okresu testowania buha-
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jów i stawki córek po buhajach starszych. Prezentacja ta jest głównym
celem wystawy i umożliwia farmerom bezpośrednie zorientowanie się,
jak wyglądają krowy – córki każdego
z buhajów. Jest to bardzo pomocne
przy podejmowaniu decyzji hodowlanych i wyborze odpowiedniego buhaja. Według tej samej formuły odbywają
się organizowane corocznie w trzech
różnych miejscach w Holandii wystawy regionalne, na których przedstawia się córki promowanych buhajów,
w tym także nowych, które wzbudzają zainteresowanie hodowców. Trzeba
dodać, że prezentacja stawek nie ma
na celu konkurowania pomiędzy nimi
i szeregowania ich od najlepszej do najsłabszej. Chodzi tu wyłącznie o przedstawienie oferty – wszystkie oferowane
buhaje są dobre, a każdy z hodowców
wybiera z nich te, które uznaje za najbardziej przydatne dla doskonalenia
swojego stada.
W tym roku stawki córek po swoich
buhajach prezentowało aż 8 różnych
firm hodowlanych. Warto zapoznać
się z ich ofertą, gdyż część tych buhajów znana jest również w Polsce. Ofer-

ta ta, według firm, przedstawia się następująco:
◆ CRV/Holland Genetics – buhaje
Diamond, Fiction RF, Franchise, Improver, Paramount (czarno-białe) i Fidelity, Ideal, Kylian, Spencer (czerwono-białe). Warto uzupełnić, że wśród
stawek Hf czerwono-białych córki buhaja Fidelity głosami publiczności zostały uznane za najlepszą spośród prezentowanych na wystawie:
◆ KI Kampen – Big Winner (cb) i Red
Glory (czb),
◆ KI Samen – Shogun (cb) i Wilg
(czb),
◆ Semex – Mr Burns i Mr Samuelo (oba cb),
◆ ABS – Bolton (cb),
◆ Genes Diffusion – Roumare (cb),
◆ GGI – Mascol (cb).
W katalogu wystawy przy każdym
z buhajów podano jego aktualną wycenę hodowlaną, odniesioną do bazy
holenderskiej. Obejmowało ona poza
oceną pokroju i informacją o przekazywanych wartościach produkcyjnych
również cechy funkcjonalne – łatwość
wycieleń, żywotność cieląt, płodność
córek buhaja, zdrowotność wymienia,
szybkość oddawania mleka, temperament i zdrowotność racic. Ta ostatnia
cecha została wprowadzona do wyceny buhajów w Holandii w 2010 r.
Spośród stawek czarno-białych doskonale prezentowały się córki buhajów Diamond (piękne, wybitnie zdrowe wymiona, doskonała sucha masa

