
Kom pu te ro we pro gra my  
do bo ru bu ha jów

Ce lem ho dow li jest do sko na le nie ko lej nych po ko leń zwie rząt. Zgod nie z ty mi za ło że nia mi każ da ko -

lej na ge ne ra cja pod wzglę dem war to ści ho dow la nej i użyt ko wej po win na być lep sza od swo ich ro dzi -

ców, w efek cie cze go użyt ku ją cy zwie rzę ta ho dow cy uzy ski wać bę dą coraz więk szy zysk. Choć cel 

ho dow la ny w Pol sce na przy kład dla ca łej po pu la cji by dła holsz tyń sko -fry zyj skie go jest z gó ry okre -

ślo ny i wy ra żo ny in dek sem se lek cyj nym Pro duk cja i Funk cjo nal ność po szcze gól ne go spo dar stwa mo -

gą mieć nie co in ne pla ny do ty czą ce kie run ków do sko na le nia swo ich zwie rząt. Pla ny te okre ślić mo -

że my ja ko cel ho dow la ny. Aby sku tecz nie re ali zo wać cel ho dow la ny nie zbęd na jest od po wied nia se -

lek cja i do bór par do ko ja rzeń. Wła śnie w tym ce lu opra co wa ne zo stały kom pu te ro we na rzę dzia wpie -

ra ją cych ten kon kret ny pro ces de cy zyj ny, czy li kom pu te ro wych pro gra mów do bo ru bu ha jów.
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q Długowieczne potomstwo
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BASTA x MOGUL x SHOTTLE 
 

q Nr 2 wśród polskich buhajów 
q Wybitna produkcja mleka 
q Doskonała budowa i zdrowotność wymienia 
q Długowieczne potomstwo
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FINDER x COMMANDER x NUMERO UNO 
 

q Wysoka produkcja i doskonały skład mleka 
q Idealny pokrój 
q Świetna budowa i zdrowotność wymienia 
q Długowieczne potomstwo
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Do bór par do ko ja rzeń przy uży ciu opro gra mo wa nia 

kom pu te ro we go skła da się z ta kich pod sta wo wych ele -

men tów jak: ze bra nie in for ma cji, ana li za da nych oraz 

opty mal ne ich wy ko rzy sta nie. Ze bra nie da nych do ty czy 

za rów no stro ny ma tecz nej, jak i oj cow skiej. Z te go po -

wo du waż na jest zna jo mość war to ści ho dow la nej krów 

i ja łó wek, gdyż do pie ro ona umoż li wi wy bór opty mal -

ne go roz płod ni ka. Sze reg tych in for ma cji ho dow cy znaj -

dą w ra por tach RW-7 do star cza nych przez PFHBiPM oraz 

sys te mie SYMLEK, a tak że pro gra mach do za rzą dza nia 

sta da mi, któ re zo sta ły wy po sa żo ne w od po wied nie mo -

du ły. Na eta pie ana li zy war to zwró cić uwa gę na bi lans 

ge ne tycz ny sta da. In for ma cja ta po zwa la zo rien to wać 

się w tym, ja ka by ła ja kość użyt ko wa nych do tych czas 

w sta dzie roz płod ni ków oraz ja kie kie run ki (ce chy) po -

win ny zo stać wy bra ne do dal sze go do sko na le nia, 

a tak że prze wi dzieć efek ty pod ję tych de cy zji. 

Wy bie ra jąc pro gram, z któ re go bę dzie my ko rzy stać 

po win ni śmy zwró cić uwa gę na to czy bę dą ce cho wa -

ły go ta kie wła ści wo ści jak: 

 uwzględ nia nie ce lu ho dow la ne go ho dow cy, w tym ce -

chy po kro jo we, 

 ana li zu je ca łe sta do z uwzględ nie niem ge ne ty ki 

i śro do wi ska, 

 ope ru je kra jo wy mi war to ścia mi ho dow la ny mi (w Pol -

sce jest to in deks PF), przy czym uwzględ nia za rów -

no bu ha je oce nio ne w Pol sce, jak i przez In ter bull, 

 dys po nu je głę bo ki mi ro do wo da mi krów i bu ha jów, waż -

ne w przy pad ku zwie rząt, któ re nie po sia da ją jesz cze 

wła snej ofi cjal nej oce ny – ro do wo do wa war tość ho -

dow la na ( ja łów ki i pier wiast ki), 

 uwzględ nia, sza cu je spo krew nie nia przy szłych cie ląt 

(kon tro la in ber du), 

 uwzględ nia wa dy ge ne tycz ne, 

 uwzględ nia aspek ty eko no micz ne, np. ce nę na sie nia, 

 na da je ogra ni cze nia na wy ko rzy sta nie jed ne go bu ha -

ja ge no mo we go, 

 wy ko rzy stu je in for ma cje z ge no ty pu sam ca i sa mi cy. 

 

Pa mię ta jąc o tym, że se lek cja ma ją ca na ce lu do sko -

na le nie jed nej lub dwóch cech jest naj efek tyw niej sza 

w prak ty ce, mi mo wszyst ko dą ży się do te go by do sko -

na lić zwie rzę ta w jak naj szer szym moż li wym za kre sie (na -

le ży pa mię tać o ko re la cjach mię dzy róż ny mi ce cha mi). 

Z te go po wo du war to ko rzy stać z ofi cjal nych kry te riów 

se lek cyj nych, z tyl ko nie wiel ki mi mo dy fi ka cja mi. Kom pu -

te ro we pro gra my do bo ru bu ha jów bę dą w tej kwe stii na 

pew no po moc ne. Ge ne ral nie do bo ru bu ha jów moż na 

do ko nać ko rzy sta jąc z jed ne go z dwóch al go ryt mów:  

Fot. 1. Pa nel ana li zy sta da w pro gra mie 

MATESEL II

Fot. 2. Przy kła do wy pa nel wy bo ru bu ha jów  

do pre fe ro wa nych w ko ja rze niach

Fot. 3. Przy kła do wy ra port z wy ty po wa ny mi  

pa ra mi do ko ja rzeń i ich prze wi dy wa ny mi 

wy ni ka mi



1. Wstęp nie wy bie ra się bu ha je, 

któ re po sia da ją od po wied ni po -

ziom war to ści ho dow la nych dla 

cech pro duk cyj nych i funk cjo -

nal nych,  

2. Ho dow ca wpły wa na po ziom 

okre ślo nych pod in dek sów i wy -

bie ra prio ry te to we ce chy, któ re 

bę dzie do sko na lić. 

 

War to rów nież zwró cić uwa gę na 

to, że w sta dach bio rą cych ak tyw ny 

udział w pro gra mach oce ny i se lek -

cji bu ha jów wska za ne jest usta wie -

nie wag cech w ta ki spo sób jak ma 

to miej sce w ofi cjal nym in dek sie se -

lek cyj nym dla ra sy pol skiej holsz tyń -

sko -fry zyj skiej. Je śli jed nak ho dow -

ca po sta wił przed so bą in ny cel, pro -

gra my kom pu te ro we po zwa la ją na 

in dy wi du al ne nada wa nie wag po -

szcze gól nym ce chom – o czym 

war to pa mię tać.  

Efek tem prze pro wa dzo ne go ko -

ja rze nia jest za zwy czaj ra port skła -

da ją cy się z li sty sa mic (krów i/lub 

ja ło wic) oraz do pa so wa nych do 

nich bu ha jów. Naj czę ściej są to 

trzy bu ha je, w przy pad ku któ rych 

na pierw szym miej scu usze re go wa -

ny jest ten, któ ry w naj lep szy spo -

sób speł nia po sta wio ne kry te ria 

i gwa ran tu je naj więk szy po stęp 

oraz dwie pro po zy cje al ter na tyw ne. 

W pod su mo wa niach ra por tów czę -

sto znaj du ją się tak że do dat ko we 

in for ma cje na te mat te go ile ra zy 

i na któ rej po zy cji kon kret ny roz -

płod nik zo stał za pro po no wa ny 

w ko ja rze niach. Me cha nizm ten 

uła twia pod ję cie de cy zji za ku po -

wej. Jest to szcze gól nie waż ne 

w kon tek ście wy ko rzy sta nia drze -

mią ce go w ja łów kach po ten cja łu 

ge ne tycz ne go, któ ry dzię ki wła ści -

we mu do bo ro wi roz płod ni ka mo że 

zo stać sku tecz nie wy ko rzy sta ny. 

Nie kwe stio no wa ną za le tą pro gra -

mów kom pu te ro wych jest moż li -

wość kre owa nia po stę pu przy jed -

no cze snym mi ni ma li zo wa niu spo -

krew nie nia zwie rząt. 

Na le ży stwier dzić, że no wo cze -

sny ho dow ca z ca łą pew no ścią po -

wi nien się gać po roz wią za nia ta kie 

jak pro gra my do ko ja rzeń. Spe cjal -

nie opra co wa ne na rzę dzia nie tyl ko 

po zwa la ją na pod no sze nie war to ści 

ho dow la nej, ale rów nież chro nią 

ho dow ców przed ne ga tyw nym 

wpły wem zbyt bli skie go spo krew -

nie nia zwie rząt na ich wy daj ność, 

płod ność i zdro wot ność. My śląc 

o spraw nej i efek tyw nej pra cy ho -

dow la nej z ca łą pew no ścią nie 

moż na po mi nąć roz wią zań ja kie 

do star cza ją coraz po wszech niej -

sze w na szym ży ciu sys te my in for -

ma tycz ne. War to mieć tu rów nież na 

uwa dze, że wie lu do staw ców na sie -

nia w ra mach współ pra cy za pew nia 

swo im klien tom usłu gę kom pu te ro -

we go do bo ru bu ha jów zu peł nie 

bez płat nie. ■


