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Córka Carrasso 
– najlepszą krową w Polsce wg indeksu PF 

W opublikowanym w grudniu 
(wycena 2017/3) rankingu krów 
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyj-
skiej, najwyższą pozycję zajęła 
krowa z gospodarstwa Szymona 
Nowaka z Przybychowa, gm. Poła-
jewo, woj. wielkopolskie. Jest nam 
niezmiernie miło, że ojcem lider-
ki jest buhaj WCHiRZ – Carrasso 
FR2241421918.

Ranking najlepszych krów w Pol-
sce obejmuje 534 pierwiastki z in-
deksami PF od 121 do 130. Ojcami 
wielu z nich są buhaje Wielkopol-
skiego Centrum Hodowli i Rozrodu 
Zwierząt. Najwięcej, bo aż 83 cór-
ki wprowadził na listę rozpłodnik 
Carrasso, kolejne miejsce zajmuje 
Caporal, który jest ojcem 32 pier-
wiastek w rankingu, dalej 14 krów 

jest po buhaju Hobbit ET a jedna po 
Bang ET. Te wyniki utwierdzają nas 
w przekonaniu, że właściwie został 
wybrany kierunek, w którym pro-
wadzony jest program oceny i se-
lekcji buhajów WCHiRZ.  Wysokie 

indeksy rozpłodników (wielokrot-
nych liderów rankingów krajo-
wych) wprowadzanych do rozro-
du przez Wielkopolskie Centrum 

przekładają się na wysokie noty 
ich córek. Taki jest właśnie cel pro-
wadzonej przez poznańską spółkę 
wieloletniej pracy hodowlanej: wy-

selekcjonować najlepsze reproduk-
tory i używając ich w hodowli pod-
nosić poziom pogłowia.

Ojciec liderki polskiego ran-
kingu krów odmiany czarno-
-białej, buhaj Carrasso (PF 134) 

– jest wielokrotnym i aktual-
nym liderem rankingu buhajów 
wycenionych w Polsce metodą
konwencjonalną.

Tamka o numerze 
PL 005286699955, 
ur. 10.01.2015r., naj-
lepsza krowa w Pol-
sce, która uzyskała 
indeks PF 130 znaj-
duje się w Przyby-
chowie gm. Połaje-
wo w województwie 
wielkopolskim w go-
spodarstwie rolnym 
Szymona Nowaka. Jej 
wydajność w laktacji 
357 dni to: 15 028 kg 
mleka, 499 kg tłusz-
czu i 471 kg białka. 
Jest obecnie w trakcie zasuszania. 
Aktualna średnia wydajność stada 
to 11 416 kg mleka. Hodowca po-
siada w swoim stadzie wiele krów 
i jałówek o wysokich indeksach. Od 
wielu lat nasza �irma wybiera tam 
krowy na matki buhajów.

Gospodarstwo państwa Nowa-
ków jest nowoczesne, rozwijają-
ce się i ma charakter rodzinnego 
przedsiębiorstwa. Hodowla bydła 
prowadzona jest tam od pokoleń. 
W 1997 roku rodzice przepisali go-

spodarstwo synowi. Pan Szymon 
wraz z małżonką Joanną postawi-
li na bydło mleczne i w 2003 roku 
zbudowali oborę wolnostanowi-
skową na 50 sztuk z halą udojową 
2x4. Młodzi gospodarze szybko 
stwierdzili, że muszą się rozwijać 
i iść z postępem. W 2016 roku od-
dali do użytku nową oborę na 125 
sztuk krów dojnych z dwoma robo-

tami udojowymi. W tym obiekcie 
zastosowano wiele nowoczesnych 
rozwiązań, które zapewniają wy-
soki poziom dobrostanu zwierząt, 
odpowiednie warunki środowiska, 
co przekłada się na bardzo dobry 
stan zdrowia krów. Dalsze powięk-
szanie stada uzależnione jest od 
powierzchni, którą gospodarstwo 
wykorzystuje do produkcji pasz. 
Obecnie właściciele gospodarują 
na 70 hektarach. Główne uprawy 
to kukurydza, trawy i lucerna.

Hodowla oparta jest na współ-
pracy z �ilią WCHiRZ w Wągrow-
cu. Zarówno dobór buhajów do 
kojarzeń, jak i prawidłowe funk-
cjonowanie rozrodu są efektem 

ścisłego współdziałania hodowcy 
ze specjalistami z naszej spółki. 
Od lat państwo Nowakowie sta-
wiają na buhaje z najlepszymi 
wartościami hodowlanymi wy-
rażonymi wysokimi indeksami 
PF. Efekty tej pracy widoczne są 
z roku na rok. Stado od wielu lat 
zajmuje pierwsze miejsca w ran-
kingach wydajności mleka w po-
wiecie czarnkowsko-trzcianeckim 
za co hodowca otrzymał wiele na-
gród i pucharów.

Serdecznie gratulujemy Joannie 
i Szymonowi Nowakom, życzymy 
wielu sukcesów w hodowli, efektów 
dobrej współpracy z WCHiRZ. Niech 
krowy będą zdrowe, długowieczne, 
wydajne, dające mleko o doskona-
łym składzie. Życzymy wysokiej pro-
dukcji mleka i dobrej jego ceny.

Ryszard Andrzejewski
 Filia Wągrowiec, WCHiRZ
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121,3 1596 38,1 -0,31 41,6 -0,12

wielkopolskie


