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WWycena sierpniowa jest już kolejną, trze-
cią w bieżącym roku – poprzednie mia-
ły miejsce w lutym i maju. Wyceny przy-
gotowywane przez Interbull dla każdego 
z krajów odniesione są zawsze do bazy 
genetycznej każdego z nich i służą każdo-
razowo do sporządzania międzynarodo-
wych list rankingowych buhajów. Listy te 
obejmują buhaje z całego świata, z któ-
rych najczęściej tylko nieliczne mają po-
tomstwo w danym kraju.

Celem rankingów międzynarodowych 
jest pokazanie hodowcom miejsca każ-
dego z buhajów „światowych” na liście 
uszeregowanej według indeksu obowią-
zującego w ich,  tj. hodowców kraju (np. 
Polsce, Holandii, Niemczech czy USA). 
Miejsca, a nie wartości buhaja – prawdzi-
wa wartość buhaja dla konkretnego stada 
wykracza znacznie poza wysokość uzys-
kanego przez niego indeksu, który może 
pełnić tylko funkcję pomocniczą. Pra-
widłowy wybór buhaja musi uwzględniać 
przede wszystkim te cechy, które chcemy 

Nowe międzynarodowe wyceny 
buhajów Interbull
W sierpniu bieżącego roku do wszystkich krajów uczestniczą-
cych w programie Interbull przekazane zostały nowe wyceny 
buhajów. Następne ukażą się dopiero w styczniu 2008 r. 

doskonalić w naszym stadzie i wcale nie 
musi  pokrywać się z wysokością uzyska-
nego przez niego indeksu. I tak należy 
traktować wszelkie listy rankingowe.

Nowe terminy wycen

Począwszy od 2007 r. następują istotne 
zmiany w terminach i częstotliwości pub-
likowania wycen buhajów przez Interbull. 
Do poprzedniego roku następowało to 
zawsze czterokrotnie, w trzymiesięcznych 
odstępach, tj. w lutym, maju, sierpniu 
i listopadzie. Rok 2007 jest pierwszym, 
w którym liczba wycen ograniczona zo-
stała do trzech, a sierpniowa jest ostatnią 
z nich. Ze względu na koszty zrezygno-
wano z wyceny listopadowej, a w 2008 r. 
Interbull będzie przekazywał wyniki swo-
ich przeliczeń wartości hodowlanych bu-
hajów w styczniu, kwietniu i sierpniu. Do-
tyczy to kilkudziesięciu krajów na świecie, 
a więc wszystkich korzystających z obli-
czeń organizacji Interbull. 

Międzynarodowe listy rankingowe bu-
hajów, powstające w oparciu o dane z In-
terbull, w dużej części krajów publiko-
wane będą w tych samych miesiącach, 

w których dane te zostaną przekazane – 
będą to więc styczeń, kwiecień i sierpień 
(np. w USA i Holandii). Jednak w czę-
ści krajów ich publikacja może być opóź-
niona o 1-2 miesiące w oczekiwaniu na 
krajowe wyceny buhajów (np. Niemcy, 
Francja). Dotyczy to jednak wycen póź-
niejszych – pierwsza wycena w 2008 r. 
będzie podana we wszystkich krajach 
w tym samym, tj. styczniowym terminie. 
Na przyjęcie takich, a nie innych termi-
nów dokonywania i przekazywania wycen 
hodowlanych buhajów przez Interbull 
miało wpływ dostosowanie się do potrzeb 
wszystkich krajów, korzystających z usług 
tej organizacji. Również w Polsce nastą-
pią przesunięcia, wynikające z koniecz-
ności dostosowania się do ogólnie przyję-
tych terminów. 

Dotychczas listy międzynarodowe i li-
sty krajowe buhajów (obie publikowane 
przez Instytut Zootechniki w Balicach, 
podstawą ich uszeregowania jest w obu 
przypadkach polski indeks selekcyjny) 
opracowywano zawsze w dwóch  termi-
nach: w maju i listopadzie. W 2007 r. wyce-
na krajowa buhajów zostanie przesunięta
o jeden miesiąc, tj. na grudzień, natomiast 
międzynarodowa wycena Interbull zosta-
nie podana w ogólnie przyjętym terminie, 
tj. w styczniu 2008 r. Drugim terminem 
opublikowania obu list rankingowych bu-
hajów będzie najprawdopodobniej sier-
pień 2008 r.

Etazon Addison 
od wielu sezonów 

znajduje się 
w ścisłej 

czołówce polskiego 
rankingu 

międzynarodowego.
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