
Interbull 
 Dla hodowców korzystających z internetu olbrzymią pomocą w 
prawidłowym wyborze buhajów może być Interbull. Dzięki niemu buhaje          
z całego świata uzyskują wyceny hodowlane odniesione do baz genetycznych 
wielu innych krajów niż ten, z którego buhaj pochodzi. Inaczej mówiąc Interbull 
jest jakby przełożeniem wartości hodowlanej buhajów, pochodzących z różnych 
programów na świecie, na „język hodowlany” danego kraju. Pozwala to na 
lepsze zrozumienie wyceny, gdyż jest ona zawsze sprowadzona do tego samego, 
tj. krajowego, mianownika. Interbull pomaga więc hodowcom bydła mlecznego 
w wielu krajach na świecie w korzystaniu z zasobów genetyki światowej oraz 
dokonywaniu trafnych wyborów.  

Z całą pewnością warto też porównać buhaje dostępne na lokalnym  rynku 
hodowlanym, pochodzące z różnych krajów, z jakąś wybraną, pewną                  
i wiarygodną bazą zagraniczną. Godną polecenia w tym względzie jest z całą 
pewnością baza holenderska, choć ze względu na jej wysoką wartość buhaje do 
niej odniesione oceniane są bardzo surowo. Możliwość takiego odniesienia 
istnieje dzięki holenderskiej wyszukiwarce buhajów, która umieszczona jest na 
stronie internetowej Holenderskiej Genetyki Plus www.hgplus.pl , zakładka 
„Wartość buhajów”. Możemy w niej wyszukać interesującego nas buhaja 
według nazwy, numeru krajowego lub numeru międzynarodowego. Niezależnie 
od jednej z tych trzech możliwości po identyfikacji konkretnego, interesującego 
nas buhaja ukaże się karta z jego aktualną wyceną, odniesiona do holenderskiej 
bazy hodowlanej. Stwarza to możliwość zorientowania się, jak buhaje 
pochodzące z różnych krajów wyglądałyby, gdyby tłem ich wyceny była 
holenderska baza genetyczna (szczególnie surowej ocenie poddany jest skład 
mleka i budowa nóg – baza holenderska dla tych cech jest ustawiona bardzo 
wysoko). Daje to pełniejszy obraz prawdziwej wartości buhaja, dlatego warto 
skorzystać z tej możliwości. 
Karty buhajów drukowane są w języku angielskim. Słownik angielsko-polski 
terminów hodowlanych można wydrukować ze strony www.hgplus.pl – jest pod 
zestawieniem buhajów w zakładce „Nowa wycena buhajów”.  
Metody wyszukiwania: 

1. Wg nazwy. W rubrykę „Name” wpisz możliwie pełną nazwę buhaja i 
kliknij „Search”. Jeśli ukaże się więcej buhajów o tej samej lub zbliżonej 
nazwie, należy wybrać z nich tego, który nas interesuje i kliknąć na jego 
nazwę w kolumnie „Name” 
Jeśli wpiszemy pełną prawidłową nazwę, wyszukiwarka pokaże tylko 
tego jednego, wybranego buhaja. Jeśli nie, kliknij „Start a new search” – 
pokaże się wyszukiwarka, postępuj wg pkt. 2. lub 3. 

2. Wg numeru krajowego Sire ID. 
Wybierz kraj pochodzenia buhaja, wpisz jego numer w ramkę np. 
NL531840230, PL5210523080, FR224142918, US61133837, 
DE1403461516, DK256386, CA7832142 itd.,  kliknij  „Search”.   

3. Wg numeru międzynarodowego International ID 



Wybierz kraj pochodzenia buhaja, wpisz jego numer w ramkę. Numer 
musi być zawsze 12. cyfrowy – brakujące pozycje należy uzupełnić z 
przodu zerami np. NLD000531840230, POL005210523080, 
FRA000224142918, USA000061133837, DEU001403461516, 
DNK000000256386, CAN000007832142 itd.,  kliknij  „Search”.   

UWAGA. Niezależnie od metody wyszukiwania po kliknięciu „Search” pokaże 
się pasek z numerem i nazwą buhaja – kliknij na jedną z tych pozycji – pokaże 
się pełna karta wyceny. 
Dzięki temu każdego buhaja z całego świata można zawsze na bieżąco 
porównać z aktualną ofertą buhajów holenderskich. Trzeba też wiedzieć, że 
przeliczenia wszystkich wartości hodowlanych wszystkich buhajów z całego 
świata dokonuje się w centrum INTERBULL  w Uppsali (Szwecja). Dlatego 
też są one w pełni obiektywne i wiarygodne, a żaden z kilkudziesięciu krajów 
uczestniczących w programie INTERBULL nie ma żadnego wpływu na 
generowane wartości buhajów. 
 We wszystkich dostępnych katalogach powinny być podane numery 
potrzebne do identyfikacji buhajów, wszystkie tez powinny posiadać wycenę 
holenderską dzięki systemowi przeliczeń Interbull. Zdarzyć się jednak może, 
zwłaszcza w przypadku buhajów genomowych, że takiej wyceny nie ma – 
nieuwzględnienie buhaja w przeliczeniach Interbull powinno wzbudzić naszą 
ostrożność co do jego wartości. Jest też część buhajów, które posiadają tylko 
swój indeks krajowy, natomiast nie mają wyceny międzynarodowej  w stosunku 
do żadnego innego kraju (nie tylko Holandii, także USA, Niemiec, Francji czy 
bazy skandynawskiej). Do takich buhajów należy podchodzić ze szczególną 
ostrożnością.  
 Odnosząc buhaje z całego świata do bazy holenderskiej należy zwrócić 
szczególną uwagę na wartości hodowlane dotyczące procentowej zawartości 
tłuszczu i białka mleku. Tu różnice pomiędzy wyceną kraju pochodzenia (np. 
USA) a wyceną holenderską mogą być bardzo duże, często wręcz szokujące. 
Drugi element to wycena nóg – baza holenderska jest w tym względzie bardzo 
wymagająca. Dlatego wielokrotnie zdarza się, że buhaj wyceniany pozytywnie 
w swoim kraju, w Holandii uzyskuje wycenę ujemną, tj. poniżej 100 pkt. Obie 
te cechy, tj. skład mleka i budowa nóg, mają niebagatelne znaczenie 
ekonomiczne, dlatego baza holenderska stawia w stosunku do nich bardzo 
wysokie wymagania. Dlatego też wartość buhajów wycenionych w innych 
krajach warto porównać z ich wyceną w Holandii. 
 Na zakończenie jeszcze jeden temat – międzynarodowe listy wyceny 
buhajów Interbull. Dochodzi tu często do nieporozumień, dlatego warto 
poświęcić tej sprawie kilka słów.  
 Przede wszystkim – nie istnieje nic takiego jak światowa lista rankingowa 
buhajów. Jej istnienie byłoby zresztą pozbawione sensu ze względu na różne 
oczekiwania hodowców bydła mlecznego w różnych krajach na świecie,            
o których decydują odmienne warunki ekonomiczno – przyrodnicze w tych 
krajach. Taka uśredniona lista nie byłaby więc przydatna dla nikogo, byłaby 
jedynie „sztuką dla sztuki”. 



 Międzynarodowe listy rankingowe buhajów powstają w oparciu o wyceny 
dokonywane w centrum obliczeniowym Interbull w Szwecji i dotyczy to 
wszystkich krajów, współpracujących z tą instytucją. Wartość buhajów na 
każdej z kilkudziesięciu list międzynarodowych (polskiej, włoskiej, 
holenderskiej, duńskiej, niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, 
izraelskiej, nowozelandzkiej czy jakiejkolwiek innej) odniesiona jest zawsze do 
bazy genetycznej danego kraju, a kolejność buhajów na liście uzależniona jest 
od uzyskanej przez nie wartości indeksu hodowlanego, obowiązującego w tym 
kraju. Dlatego słysząc, że buhaj zajął wysokie miejsce na międzynarodowej 
liście Interbull pytajmy zawsze, w jakim kraju? Pozwoli to uniknąć 
kolportowania błędnych informacji i pułapek marketingowych, od których 
żaden handel, w tym także handel nasieniem, nie jest wolny. Wbrew 
spotykanym często mylnym interpretacjom określenie rankingi  
„międzynarodowe” oznacza tylko tyle, że zamieszczone w nich buhaje są 
„międzynarodowe”, tj. pochodzą z całego świata. I tak właśnie należy to 
rozumieć. 
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