hodowla

Interbull – mi´dzynarodowa
wycena buhajów
Porównanie buhajów pochodzàcych
z ró˝nych krajów mo˝liwe jest dzi´ki
szacowaniu ich wartoÊci
hodowlanej przez Interbull.
Organizacaja ta opracowuje wyceny
buhajów, które s∏u˝à
do sporzàdzania
oddzielnych dla ka˝dego kraju list
rankingowych buhajów.
Zdj´cie: Archiwum

Mi´dzynarodowe wyceny buhajów u∏atwiajà wybór rozp∏odników spoÊród bardzo szerokiej
oferty nasienia firm hodowlanych z kilkudziesi´ciu krajów.
Jak korzystaç z interbullowskich
informacji, objaÊnia Aleksander
Osten-Sacken z Poznania.

W

ka˝dym z krajów prowadzàcych hodowl´ byd∏a mlecznego funkcjonujà niezale˝ne mi´dzynarodowe listy rankingowe buhajów, na których umieszcza si´ rozp∏odniki pochodzàce z ca∏ego Êwiata. O miejscu buhaja
na ka˝dej z list decyduje uzyskana przez
niego wartoÊç krajowego indeksu selekcyjnego. Jest to wi´c najlepsza informacja
dla hodowców o wartoÊci ka˝dego z buhajów w konkretnych warunkach ekonomicznych danego kraju.

Ka˝dy kraj ma swojà list´
Porównanie buhajów pochodzàcych
z ró˝nych programów hodowlanych mo˝liwe jest dzi´ki szacowaniu ich wartoÊci
hodowlanej przez Interbull. Dla ka˝dego
z kilkudziesi´ciu krajów uczestniczàcych
w programie tej organizacji przygotowywana jest, najcz´Êciej cztery razy w roku,
niezale˝na wycena. Obejmuje ona buhaje
pochodzàce z hodowli z ca∏ego Êwiata
i odniesiona jest zawsze do bazy genetycznej danego kraju. Trzeba podkreÊliç, ˝e
Interbull zajmuje si´ wy∏àcznie opracow-
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aniem wycen, tj. obliczaniem wartoÊci
hodowlanej buhajów – sà one oczywiÊcie
inne w przypadku ka˝dego z krajów, gdy˝
odniesione sà do ró˝niàcych si´ wartoÊcià
poszczególnych cech baz krajowych. Dlatego np. buhaj Loe Martin, w Holandii
majàcy wycen´ hodowlanà dla t∏uszczu 0,43% i dla bia∏ka -0,12%, w USA uzyska∏
wycen´ PTA dla tych sk∏adników odpowiednio 0,03% i +0,04%; buhaj Harry,
którego wycena holenderska dla produkcji mleka wynios∏a -71 kg, w Niemczech
dla tej samej cechy uzyska∏ wartoÊç +996
kg. Mi´dzynarodowe listy rankingowe buhajów tworzone sà ju˝ samodzielnie
w ka˝dym z krajów z wykorzystaniem
wycen przekazanych przez Interbull,
a o miejscu zaj´tym przez buhaja na liÊcie
decyduje uzyskana przez niego wartoÊç indeksu obowiàzujàcego w danym kraju.

Ró˝ne pozycje buhaja
na listach krajowych
Dzi´ki pracy Interbulla pochodzàce
z ca∏ego Êwiata buhaje mogà byç zamieszczane na niezale˝nych krajowych listach
rankingowych Interbull, noszàcych miano
rankingów mi´dzynarodowych. Stwarza
to hodowcom z ka˝dego kraju mo˝liwoÊç
porównania buhajów pochodzàcych z ró˝nych, realizowanych na ca∏ym Êwiecie pro-

gramów pod kàtem ich przydatnoÊci
w konkretnych warunkach Niemiec, Holandii, W∏och, USA, Kanady czy Nowej
Zelandii. Inaczej mówiàc, Interbull jest
jakby prze∏o˝eniem wartoÊci hodowlanej
buhajów pochodzàcych z ró˝nych krajów
na „j´zyk hodowlany” danego kraju. Pomaga wi´c hodowcom byd∏a mlecznego
w korzystaniu z zasobów genetyki Êwiatowej oraz dokonywaniu trafnych wyborów.
Mi´dzynarodowe listy rankingowe, uszeregowane wed∏ug indeksów krajowych,
obejmujà kilkaset czy nawet kilka tysi´cy
buhajów, jednak zazwyczaj prezentuje si´
szeroko tylko pierwszà 100-tk´ lub 50-tk´
najlepszych rozp∏odników.
Jest oczywiste, ˝e ten sam buhaj na ró˝nych listach krajowych Interbull (niemieckiej, amerykaƒskiej, holenderskiej czy
jakiejkolwiek innej) mo˝e zajmowaç bardzo ró˝ne pozycje. Wynika to z faktu, ˝e
budowa krajowych indeksów selekcyjnych, b´dàcych podstawà uszeregowania
buhajów, jest równie˝ bardzo ró˝na – wyra˝ajà one kierunki i priorytety hodowlane, obowiàzujàce w tych krajach. Poza
tym, jak ju˝ powiedziano, wartoÊci hodowlane poszczególnych cech dla tego samego buhaja (np. kg mleka, % t∏uszczu i bia∏ka, ocena cech pokrojowych) w ka˝dym
z krajów sà nieco inne, co ma równie˝
wp∏yw na jego miejsce w rankingu. W za-

1 10 najlepszych buhajów z wybranych paƒstw*
Pozycja
buhaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francja
Lombard
Mascol
Loe Martin
Veazland Marion
Okendo
Patur
Picston Shottle
O-Bee M. Justice
Mr. Milkmaster
Swamo D. Jordan

Holandnia
Swamo D. Jordan
Bennet Caliber
O-Bee M. Justice
Mascol
Delta Stilist
Loe Martin
Jancker
Tillie`s W. Denzel
Lombard
Lancelot

Niemcy

Polska

USA

Lombard
Mascol
Jocko Besn
Laudan
Jancker
Lancelot
Loe Martin
Swamo D. Jordan
Delight
De Crob Dynasty

Ricecrest Brett
Jocko Besn
Mr. Milkmaster
Loe Martin
Fustead V. Sign
Lombard
Tvm Higale
Delta Canvas
Hondo Aero
Eros 110

O-Bee M. Justice
Bo-Irish Alton
Jocko Besn
Deslacs Offroad
Swamo D. Jordan
P.-E. Garrison
C.-B. Allegro
Delta Canvas
M.-T. BW Marshall
Mainstream Magical

* wycena maj 2005 r. Podstawà uszeregowania buhajów na listach sà indeksy krajowe, tj. we Francji – ISU, w Holandii –
DPS, w Niemczech – RZG, w Polsce – polski indeks 2xkg bia∏ka + kg t∏uszczu, w USA - TPI

mieszczonej poni˝ej tabeli przedstawiono
przyk∏adowo czo∏ówki kilku mi´dzynarodowych list rankingowych Interbull z ró˝nych krajów (Francja, Holandia, Niemcy,
Polska, USA; wycena maj 2005 r.).
Analizujàc tabel´, mo˝na si´ przekonaç, ˝e tylko 10 z 32 buhajów wyst´pujàcych w pi´ciu czo∏ówkach krajowych
powtarza si´ przynajmniej dwukrotnie.
W czterech z prezentowanych krajów w
pierwszej dziesiàtce wyst´pujà buhaje
S.D. Jordan, Loe Martin, Lombard i Mascol (Loe Martin nie zosta∏ sklasyfikowany
tylko w USA ze wzgl´du na zbyt niski
wskaênik powtarzalnoÊci, mimo osiàgni´cia wyniku 1831 w rankingu TPI; jest to
trzeci wynik w tym rankingu w maju br.),
w trzech krajach Jocko Besn i O-Bee
Manfred Justice, a w dwóch Delta Canvas, Jancker, Lancelot i Mr. Milkmaster.
JeÊli chodzi o ich pochodzenie, to 4 pochodzà z Niemiec (Jancker, Lancelot,
Lombard i Mascol), 4 wywodzà si´ z Holandii (Delta Canvas, S.D. Jordan, Loe
Martin i Mr. Milkmaster), oraz po
1 z USA (O-Bee Manfred Justice) i Francji (Jocko Besn). Pojawianie si´ tego samego buhaja na ró˝nych listach krajowych
Interbull dobrze Êwiadczy o jego szerokiej
przydatnoÊci w ró˝nych krajach.

Ciak w pierwszej setce
Dla polskich hodowców b´dzie z pewnoÊcià ciekawe, jak przedstawia si´ pierwsza setka buhajów w mi´dzynarodowym
rankingu Interbull w Polsce (jest on sporzàdzany w oparciu o polski indeks selekcyjny). Najlepiej wyceniony buhaj uzyska∏
wartoÊç indeksu polskiego 228,7 kg, wartoÊç indeksu ostatniego, tj. setnego buhaja na liÊcie to 163,1 kg. WÊród nich najliczniej reprezentowane by∏y rozp∏odniki
z Holandii – 44, dalej z USA i Francji – po

13, a poza tym kolejno z Niemiec – 9, W.
Brytanii – 8, W∏och – 4, Danii – 3, Kanady
– 2 i po 1 z Australii, Finlandii, Japonii
i Polski. Honoru naszego kraju broni buhaj Ciak (Celsius x Sunny Boy), zajmujàcy 74. miejsce z wynikiem 165,8 kg.
W pierwszej setce buhajów sklasyfikowanych w Polsce uwzgl´dniono tylko te,
które osiàgn´∏y wskaênik powtarzalnoÊci
min. 70%.

Indeks to jeszcze nie wszystko
Listy rankingowe sà z pewnoÊcià wa˝nym êród∏em informacji dla hodowców,
jednak nie nale˝y przeceniaç ich znaczenia. Nie zawsze buhaj zajmujàcy pierwsze
miejsce w rankingu jest rzeczywiÊcie najlepszy i cieszy si´ zainteresowaniem rolników. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e ˝aden
z indeksów nie jest idealny i nie opisuje
w sposób doskona∏y wartoÊci zwierz´cia –
wiadomo, ˝e cz´sto „diabe∏ siedzi w szczegó∏ach”. Przyk∏adem mo˝e byç holenderski buhaj Bennet Caliber, który od kilku
sezonów zajmuje wÊród buhajów aktywnych pierwsze miejsce w Holandii w rankingu wed∏ug indeksu DPS. Mimo to nie
jest zbyt cz´sto u˝ywany przez holenderskich farmerów z powodu s∏abej wyceny
wymienia. To samo mo˝e dotyczyç oczywiÊcie tak˝e innych rozp∏odników, dlatego nie wolno nigdy traktowaç uzyskanej
przez buhaja wartoÊci jakiegokolwiek indeksu jako najwa˝niejszego i ostatecznego kryterium wyboru.
Warto równie˝ wiedzieç, ˝e na mi´dzynarodowych listach Interbull przypisuje
si´ nadmiernà wartoÊç buhajom wycenionym w kraju ich pochodzenia. Innymi s∏owy, sà one przeszacowane w stosunku do
ich faktycznej wartoÊci, co powoduje, ˝e
zajmujà na tych˝e listach pozycje uprzywilejowane. Musimy zwróciç na to uwag´,

gdy analizujemy pozycje
„obcych” buhajów np.
w rankingach amerykaƒskich. Nale˝y bowiem zdawaç sobie spraw´, ˝e wyceny zagranicznych buhajów
w tych rankingach b´dà ju˝
na starcie zani˝one, przez
co buhaje te zajmà gorsze
lokaty. Widaç wi´c, ˝e wyceny Interbull nie sà jeszcze
doskona∏e, niemniej stanowià du˝à pomoc dla wielu
hodowców na Êwiecie. Wa˝ne jest jednak, by korzystaç
z nich Êwiadomie i rozsàdnie, zdajàc sobie spraw´
z przedstawionych wy˝ej zale˝noÊci.

Nie ma jednej
uniwersalnej listy Êwiatowej
Trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e ka˝da
z krajowych list rankingowych, obejmujàca poza buhajami pochodzàcymi z tego
kraju równie˝ buhaje zagraniczne, jest
tylko jednà z kilkudziesi´ciu, a ˝adna
z nich nie ma charakteru uniwersalnego.
Trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e nie istnieje
˝adna Êwiatowa lista rankingowa buhajów, a za takà bardzo cz´sto b∏´dnie uwa˝a
si´ list´ amerykaƒskà, sporzàdzanà wed∏ug osiàganej przez buhaje wartoÊci indeksu TPI. Ka˝da z list – niemiecka, w∏oska, amerykaƒska, holenderska, kanadyjska, duƒska, australijska czy jakakolwiek
inna – jest tylko jednà z wielu ukazujàcych
si´ równolegle na ca∏ym Êwiecie i ka˝da
z nich informuje hodowców o wartoÊci buhaja z punktu widzenia strategii hodowli
przyj´tej w ich kraju. Dla hodowcy amerykaƒskiego najlepszà wskazówkà jest zatem wycena i pozycja buhaja na liÊcie sporzàdzonej wed∏ug jednego z indeksów
obowiàzujàcych w USA (Net Merit,
Cheese Merit, TPI), dla hodowcy francuskiego wed∏ug obowiàzujàcego we Francji
indeksu ISU, hodowcy holenderskiego wg
indeksu DPS, hodowcy niemieckiego wg
indeksu RZG itd.
Indeksu polskiego nie mo˝na ustawiç
w jednym szeregu z wymienionymi wy˝ej,
gdy˝ jest on indeksem nieporównanie
prostszym. Wyra˝a on jedynie wartoÊç hodowlanà buhaja w zakresie cz´Êci cech
produkcyjnych, dlatego informuje o faktycznej wartoÊci poszczególnych rozp∏odników w du˝o w´˝szym zakresie. Mimo to
wartoÊç tego indeksu mo˝e byç brana pod
uwag´, ale tylko jako jeden z pomocniczych elementów wyboru buhaja. Wa˝ne
jest, aby hodowca mia∏ ustalony cel hodowlany. Jest to podstawa do umiej´tnego
korzystania z oferty nasienia buhajów. ❏
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