
Powszechny zalew informacji
dotknà∏ tak˝e hodowców,
którym wiele firm z ca∏ego 
Êwiata oferuje nasienie buha-
jów. Jakim kryteriami kierujà si´
hodowcy z Holandii przy
wyborze rozp∏odników 
- przedstawia Aleksander 
Osten-Sacken z Poznania

Hodowcy zachodni od kilku
dziesi´cioleci majà dost´p do

katalogów buhajów, uzupe∏nianych zresz-
tà stale o nowe cechy podlegajàce ocenie.
Dlatego olbrzymia wi´kszoÊç z nich radzi
sobie dobrze z wyborem byków w dzisiej-
szym nat∏oku informacji i ofert. Warto
wi´c skorzystaç z ich doÊwiadczeƒ i zoba-
czyç, jak robià to np. hodowcy holender-
scy.

O wyborze decyduje cel
hodowlany

Najwa˝niejsze kryteria wyboru buhaja
brane pod uwag´ przez holenderskich far-
merów to bia∏ko, nogi i wymiona – ponad
75% z nich wymienia te cechy jako priory-
tetowe i pierwszoplanowe. Cechy te sà dla
nich wa˝niejsze ni˝ wartoÊç buhaja w za-
kresie produkcji mleka czy te˝ jego rodo-
wód. Holendrzy nie zawsze wybierajà by-
ki z czo∏ówki rankingu, mimo i˝ obowià-
zujàcy w ich kraju indeks DPS dobrze
oddaje za∏o˝ony dla ca∏ej populacji krajo-
wej cel hodowlany- jest nim wysokopro-
dukcyjna, zdrowa i d∏ugowieczna krowa.
Indeks DPS jest dla nich oczywiÊcie pew-
nà wskazówkà, jednak najwa˝niejszymi
kryteriami wyboru sà poszczególne, inte-
resujàce ka˝dego z hodowców cechy bu-
haja. Ostatecznie wybierany jest zawsze
taki buhaj, który najlepiej spe∏ni za∏o˝ony
przez farmera cel hodowlany, pozwalajàc
jednoczeÊnie na popraw´ cech (produk-
cyjnych, pokrojowych czy funkcjonal-
nych), które ograniczajà wartoÊç stada.  

W rezultacie takiego podejÊcia w latach
2003 i 2004 najcz´Êciej u˝ywanym w Ho-
landii buhajem by∏ syn Lorda Lily –

Grandprix (DPS w sierpniu 2004 r. – 171),
a nie pierwszy w rankingu Bennet Caliber
(DPS w sierpniu 2004 r. – 395). Drugi
z wymienionych buhajów w rankingu
popularnoÊci w 2004 r. znalaz∏  si´ poza
pierwszà dziesiàtkà, a sprzeda˝ jego na-
sienia by∏a kilkakrotnie ni˝sza ni˝ buhaja
Grandprix. Bez wàtpienia na taki stan rze-
czy mia∏a wp∏yw du˝o s∏absza wycena
Bennet Calibra pod wzgl´dem pokroju
córek: za wymi´ otrzyma∏ on ocen´ 100
(Grandprix 113), za nogi 105 (Grandprix
107), a za ocen´ ogólnà 104 (Grandprix
113). 

Czym kierujà si´ Holendrzy

Ranking cech branych pod uwag´ przez
hodowców holenderskich przy wyborze
buhaja przedstawiony zosta∏ w tabelce. 

Najcz´Êciej wymieniana jest wartoÊç ho-
dowlana buhaja w zakresie przekazywania
na córki procentowej zawartoÊci bia∏ka 
w mleku. Jest to zrozumia∏e, poniewa˝ za-
równo w Holandii, jak i w ca∏ej Europie,
waga bia∏ka w systemie zap∏aty za mleko
jest wysoka i stale roÊnie. Dlatego przy-
sz∏oÊç nale˝y z pewnoÊcià do krów i buha-
jów „wysokobia∏kowych”, zapewniajàcych
rolnikom prawid∏owy dochód. Warto

zwróciç uwag´, ˝e jako parametr wyboru
wymieniany jest procent bia∏ka w mleku, 
a nie jego produkcja w kilogramach. Oz-
nacza to doÊç zasadniczà zmian´ w stosun-
ku do  sytuacji sprzed paru lat. Równie
wa˝ne sà dwie inne cechy: nogi i wymiona.
W wi´kszoÊci obór holenderskich krowy
utrzymywane sà na betonowych rusztach,
a to wymaga nóg najwy˝szej jakoÊci. Dla-
tego tamtejsi farmerzy starajà si´  poprzez
prawid∏owe dobory poprawiaç nogi i raci-
ce krów w swoich stadach.

Nieco inaczej sprawa przedstawia si´ 
z wymieniem, które zawsze stanowi∏o
przedmiot troski i zabiegów hodowcy.
Dlatego przysparza ono mniej k∏opotów
ni˝ schorzenia nóg, b´dàce przyczynà du-
˝ego brakowania krów. Jednak o wadze,
jakà przywiàzujà Holendrzy do budowy
i funkcjonalnoÊci wymienia, Êwiadczy
umieszczenie tej cechy wÊród trzech
pierwszych, branych pod uwag´ przy wy-
borze buhaja. Potwierdza to zaj´cie
czwartego miejsca wÊród  priorytetów ho-
dowlanych przez cech´ „zdrowie wymie-
nia”, pozostajàcà w bezpoÊrednim zwiàz-
ku ze stanami zapalnymi wymienia i po-
ziomem komórek somatycznych w mleku.

Du˝o mniejsze znaczenie przywiàzuje
si´ do przewag hodowlanych buhajów 

Dobór buhaja: 
jak robià to dobrzy hodowcy
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hodowla

Podstawowym kryterium wyboru buhaja do kojarzeƒ jest osiàgni´cie celu hodowlanego
za∏o˝onego we w∏asnym stadzie. U˝yty rozp∏odnik niekoniecznie musi zajmowaç czo-
∏owe miejsce na liÊcie rankingowej. Zdj´cie: archiwum
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w zakresie produkcji mleka, wyra˝onych
w kg. Wynika to z faktu, ˝e wi´kszoÊç bu-
hajów posiada ju˝ potencja∏ produkcyjny,
wystarczajàcy do zaspokojenia potrzeb
wi´kszoÊci hodowców. Z tego wzgl´du dla
farmerów holenderskich – pami´tajàcych
nadal o potrzebie wzrostu wydajnoÊci
krów – nie jest to najwa˝niejsze kryterium
wyboru buhaja. Preferujà oni zwierz´ta
zdrowe, d∏ugowieczne i oczywiÊcie wyso-
kowydajne, nie oznacza to jednak, ˝e
chcieliby zwi´kszenia wydajnoÊci za ka˝dà
cen´. Bardzo wa˝na z ich punktu widzenia
jest produkcja ca∏o˝yciowa krów – to w∏aÊ-
nie krowy najlepsze w tej „konkurencji”

przynoszà im naj-
wi´kszy zysk.

Na szóstej pozy-
cji wÊród cech de-
cydujàcych o wy-
borze buhaja zna-
laz∏ si´ jego ro-
dowód, jednak
blisko po∏owa ho-
dowców nie przy-
wiàzuje do niego
wi´kszej wagi.
W wypadku ja∏ó-

wek wa˝na jest natomiast ∏atwoÊç wcieleƒ,
decydujàca ostatecznie o mo˝liwoÊci u˝y-
cia tego czy innego buhaja. O zakupie na-
sienia decyduje równie˝ jego cena i to ona
– tak jak i w wielu polskich stadach – mo˝e
przesàdziç o tym, jakie rozp∏odniki zos-
tanà u˝yte.

Zwróç uwag´ na kaliber krów

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze
buhajów z ró˝nych dost´pnych ofert war-
to równie˝ zapoznaç si´ z typem i kali-
brem krów utrzymywanych w kraju, z któ-
rego pochodzà oferowane rozp∏odniki.

Cecha Zawsze Przewa˝nie Nigdy
Procent bia∏ka 57 24 3
Nogi 58 21 4
Wymi´ 52 23 4
ZdrowotnoÊç  wymienia 38 20 11
Kilogramy mleka 31 27 8
Rodowód 31 21 18
* cz´stotliwoÊç wyboru podano w %

Kryteria brane pod uwag´ przez farmerów 
holenderskich przy wyborze buhaja*1

Jednak nawet w ramach jednego katalogu
poszczególne buhaje mogà ró˝niç si´ mi´-
dzy sobà doÊç znacznie. Dlatego trzeba
zawsze zwróciç uwag´ w diagramie linio-
wym na przekazywanie cechy wzrostu
przez buhaja na jego córki, a tak˝e innych
cech decydujàcych o masie krowy. Wyma-
ga to szczególnego podkreÊlenia, gdy˝ ka-
liber krów jest wa˝nym parametrem eko-
nomicznym, decydujàcym o kosztach pro-
dukcji mleka – wi´ksze krowy majà
wi´ksze potrzeby bytowe, wynikajàce
z masy ich cia∏a, a wi´c przy tej samej wy-
dajnoÊci produkujà dro˝ej. Wprawdzie
wi´ksza wyrostowoÊç krów jest poÊrednio
powiàzana z ich wysokim potencja∏em
produkcyjnym, jednak nie jest prawdà, ˝e
wi´ksze krowy dajà zawsze wi´cej mleka.

Na ten problem zwrócono uwag´ rów-
nie˝ w USA – w amerykaƒskim indeksie
Net Merit, skierowanym do szeregowych
stad produkcyjnych, kaliber krów ma rów-
nie˝ wartoÊç ujemnà.

W warunkach Polski najodpowiedniej-
sza jest krowa Êredniej wielkoÊci, mierzà-
ca 142-148 cm wysokoÊci w krzy˝u. Wy-
bierajmy wi´c buhaje przekazujàce kali-
ber odpowiedni dla stada. o


