
Buhaje czerwono- białe Hf z oferty firmy Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o. na 2018 r. 
 

Nazwa 
Buhaja 

Indeks 
PF 

Podindeks 
produkcyjny 

% 
tłuszczu 

% 
białka 

Typ i  
budowa 

Wymię Nogi i  
racice 

ANRELI 134 129 0,42 0,25 113 114 117 
FUN P 123 112 0,16 0,02 116 119 119 
GOAL 136 126 0,29 0,27 112 118 128 
JANKO 134 116 0,49 0,22 114 118 121 
JETSKI 135 130 0,24 0,18 115 114 120 

PRESTIGE 136 115 0,20 0,10 127 130 132 
RODY 129 117 0,12 0,13 111 116 127 

SMART 132 117 0,36 0,23 120 121 127 
WEBMAIL 132 115 0,33 0,09 123 124 122 

 
                                                                                         Opracowanie tabel Jan Fijołek        

                                                           
UWAGA. By uzyskać pełniejszą informację o wartościach interesujących nas buhajów 
z jakiejkolwiek oferty handlowej (polskiej, amerykańskiej, francuskiej, włoskiej czy 
jakiejkolwiek innej) warto każdego rozpłodnika sprawdzić na wysokiej i bardzo 
wymagającej holenderskiej bazie hodowlanej. Szczególnie pouczające może być 
porównanie wartości hodowlanej dla procentowej zawartości tłuszczu i białka w 
mleku, podanej w katalogach buhajów polskich, amerykańskich, francuskich, włoskich 
itd., z odpowiadającymi im wartościami na kartach wyceny tych buhajów po 
odniesieniu ich do holenderskiej bazy hodowlanej. Jest to możliwe na stronie 
internetowej www.crv4all-international.com . W tym celu znajdź na stronie głównej 
u dołu wyszukiwarkę Bull Search i wpisz w ramkę pełną nazwę buhaja, kliknij Search. 
Powinna pokazać się skrótowa informacja o poszukiwanym buhaju – kliknij na nazwę, 
a pokaże się karta z pełną aktualną wyceną odniesioną do holenderskiej bazy 
genetycznej. Jeśli wpisałeś tylko część nazwy, może ukazać się więcej buhajów – 
wybierz z nich poszukiwanego i kliknij na jego nazwę w kolumnie „Name”. Na tym 
etapie możesz skorzystać też z wyszukiwarki, gdzie można odnaleźć buhaja wg 
numeru – powinien on być podany każdym katalogu. W tym celu kliknij na „Start a 
new search” (jest powyżej tabeli z buhajami). Takie porównanie stwarza możliwość 
zorientowania się, jak buhaje pochodzące z różnych krajów na świecie, w tym także z 
Polski, wyglądałyby, gdyby tłem ich wyceny była holenderska baza genetyczna. Karty 
buhajów na podanej wyżej międzynarodowej stronie firmy CRV są w języku 
angielskim – słownik terminów hodowlanych angielsko-polski można wydrukować ze 
strony www.hgplus.pl , zakładka Nowa wycena buhajów (dół tabeli z buhajami). 
Proszę zwrócić uwagę na znaczące różnice w wartościach dla procentowej 
zawartości tłuszczu i białka w mleku, podane w odniesieniu do bazy holenderskiej 
(na kartach byków w katalogu) i do bazy polskiej (powyżej). Wynikaj ą one z faktu, 
że baza holenderska dla rasy Hf jest najwyższa na świecie. Dlatego każdy 
odniesiony do niej buhaj wygląda dużo mniej korzystnie, niż w odniesieniu do 
jakiejkolwiek innej bazy krajowej, w tym oczywiście również bazy polskiej. 
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