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O GOSPODARSTWIE 

woj. wielkopolskie, Smogorzewo 

Gospodarstwo Rodzinne 

• Średnia wydajność stada ponad 10 tys. 

• Liczba krów obecnie 110 krów dojnych 

  

 

 



Teoria…. 

Korzyści wynikające z genotypowania 

•  Możliwość podjęcia świadomej decyzji, czy jałówkę 

przeznaczyć na remont, czy na sprzedaż.  

• Jest to obecnie bardzo istotne, jeżeli używane jest 

nasienie seksowane, a odchów cieląt i jałówek odbywa 

się w sposób właściwy. 

•  Rocznie możliwa jest sprzedaż jałówek i krów 

pierwiastek, co przy cenach przekraczających 7 tys. zł 

za szt. daje pokaźne przychody. 



Teoria 

Korzyści wynikające z genotypowania 
•  Uzyskanie wartości hodowlanej jałówki tuż po 

urodzeniu z taką samą wiarygodnością, jak wartość 

hodowlana buhajów, która jest porównywalna do 

wartości hodowlanej oszacowanej na podstawie pięciu 

laktacji (a w Polsce krowy żyją średnio mniej niż trzy 

laktacje). 

•  Dotyczy to wszystkich cech, a zwłaszcza cech tzw. 

funkcjonalnych, gdzie wartości hodowlane na podstawie 

genotypu są dużo bardziej dokładne niż te na podstawie 

wyników własnych. 



•  Przyspieszenie postępu hodowlanego. Znając wartość 

hodowlaną młodych samic można prowadzić selekcję i 

dobór dużo bardziej efektywnie i uzyskiwać w stadzie 

większy postęp genetyczny.  

• Dobór zwierząt na rodziców następnych pokoleń na 

podstawie genomowych wartości hodowlanych jest 

precyzyjniejszy, niż dokonywany na podstawie indeksu 

rodowodowego. 

•  Powtarzalność indeksów rodowodowych wynosi około 

20-30%, a indeksów genomowych 50-70%. 

Teoria 
Korzyści wynikające z genotypowania 



•  Samice pozostające w stadzie w wyniku prowadzenia 

selekcji genomowej na cechy funkcjonalne są bardziej 

płodne, odporniejsze na choroby metaboliczne oraz 

choroby wymienia i racic, a tym samym długowieczne.  

• Ponadto mają większe predyspozycje do pobierania 

dużej ilości paszy. To wszystko przekłada się na 

zmniejszenie brakowania i kosztów utrzymania krów 

oraz zwiększenie wydajności. 

Teoria 
Korzyści wynikające z genotypowania 



JAK SELEKCJA GENOMOWA 

WPŁYNĘŁA NA  EFEKTY PRACY W 

STADZIE ? 



 

Praca hodowlana w stadzie DAJE EFEKTY! 

• W sezonie 2019.1 jałówka ,  Anna  PL005352913657 z 

GPF 153 zdobyła 1. miejsce w Polsce oraz 11 . lokatę w 

Europie wg indeksu GTPI 2817! 

Obecnie Anna jest matka, topowej jałówki w POLSCE 



W sezonie 2021.2 nr. 2 w Polsce   
ANNA 2 
 PL005480773765 

 GPF 153 



•   Zaczęło się od  propozycji współpracy…. 

• PRZENOSZENIE MROŻONYCH ZARODKÓW… OD 2017 ROKU 

• Z uzyskanych w ten sposób ciąż nasze stado powiększyło się o trzy 

jałówki o bardzo wysokim  potencjale genetycznym, które 

poddaliśmy zabiegowi pozyskania zarodków i w ten sposób 

budujemy kolejne rodziny.  

 

 

 

 

Jak uzyskać topową jałówkę? 



Jak uzyskać topową jałówkę? 

Kojarzenie najlepszych sztuk o wysokich indeksach gPF  z 

ojcami buhajów! 

 

• Selekcja sztuk  

          - na podstawię indeksu  rodowodowego rPF  

 - źródło  cgen.pl 

• Niska dokładność oceny wartości hodowlanej 

 

 

 

 

 

 



Selekcja genomowa umożliwiła uzyskanie informacji o wartości 

hodowlanej sztuki  z dużą dokładnością tuż po narodzeniu. 

Szybszy postęp! 

 

• Wybór najlepszych sztuk ze stada (około 20%) 

 -GENOTYPOWANIE – PFHBiPM 

          - wynik z 65 % dokładnością 

• Najlepsze jałowice z wysokim  GPF 

 - Poddawane są ET 

 - Pozostałe  sztuki kryte nasieniem seksowanym 

 

 

 

Jak uzyskać topową jałówkę? 



Przed rewolucją genomową… 

•  Do 2014 roku w stadzie wybierane do kojarzeń były   

wyłącznie buhaje z wyceną tradycyjną 

• ZALETA wysoka dokładność wyceny 
 

 

 



Buhaje zgenomowane 

• Od 2014 r. bardzo powoli  rozpoczęto  inseminacje 

nasienie buhajów z oceną genomową. 

• Główne obawy… 

• Na dziś jest to około 95% -100% 

• Wykorzystujemy głównie nasienie seksowane na 

jałówki 

• Konwencjonalne na krowy 

 

 

 



Kryteria doboru 

• GPF 

• płodność, długowieczność 

• sucha masa mleka 

 

Ważne by znać CEL HODOWLANY!!! 

Tylko sukcesywna praca hodowlana daje EFEKTY! 

 



Buhaje genomowe 
• Pierwsze buhaje używane do inseminacji to Imperator, Supergen, 

Powerboss, później stosowaliśmy takie buhaje jak Playboy, Part, 

Lewy, Niels, Nikkelback, Sniper, Astonishing, Potok, Tracer.  

• Po każdym z tych buhajów mamy krowy w stadzie do dziś. 

• Najwięcej córek w stadzie jest po buhaju Powerboss 9 sztuk, to 

piękne produkcyjne krowy.  

 

 



Córki pierwszych buhajów genomowych 

Zakup pierwszych porcji nasienia buhajów ocenionych wyłącznie na podstawie genomu 

rodziły pewne obawy, dziś wiem, że to były DOBRE WYBORY.. 

 

Córki Powerbossa 

•  PL005335593180 w I laktacji wyprodukowała 13373 kg w trakcie 2 laktacji. 

•  PL005335593234 w I laktacji wyprodukowała  9458 kg  

                              II laktacji wyprodukowała 11886 kg ml w trakcie 3 laktacji 

Córka buhaja Supergen  

• PL005335593302 w I laktacji wyprodukowała 9921 kg ml  

•                              II laktacji wyprodukowała 10331 jest w trakcie 3 laktacji 

Córka buhaja Imperator  

• PL005374296172 w I laktacji wyprodukowała 8238 kg ml  

                             II laktacji wyprodukowała 11052 kg ml jest w trakcie 3 laktacji 

Córka buhaja Nikkelback  

• PL005352913176 w I laktacji wyprodukowała 10827 kg ml 

 



Nasienie seksowane  

• Od wielu lat nasienie seksowane jest stosowane w 

stadzie 

• Od 20 lat na remont stada wykorzystujemy materiał 

żeńskim pochodzący wyłącznie z własnej hodowli 

zakup materiału z zewnątrz zawsze  wiąże ze sobą duże 

RYZYKO 

• Dodatkowym źródłem 

 dochodu gospodarstwa 

  jest sprzedaż  jałówek 

 

„dobry materiał zawsz znajdzie kupca” 

 

 



Wyzwania 

• Budowa nowego obiektu ! 

 



Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 


