
Lp. Nazwa 
buhaja

Numer buhaja Nazwa i numer ojca buhaja Warto  hodowlana dla cech produkcji Warto  hodowlana dla cech pokroju

1 FRED* PL005201307118 FJEMBE PL000609002879 0,30 614 25,2 -0,02 16,4 -0,04 57,9
2 SODEK* PL005170569661 S OWIK PL000607007938 0,28 371 20,3 0,19 10,0 -0,02 40,3
3 SOKOLIK* PL005316743214 S OWIK PL000607007938 0,29 281 17,9 0,22 9,2 0,06 36,3
4 PAGON* PL005184751243 PAGET PL000606404133 0,31 342 16,7 0,11 8,3 -0,07 33,4
5 PAKT S* PL005201307224 PAGET PL000606404133 0,31 277 13,3 0,06 8,0 -0,01 29,3
6 LUBCZYK PL000607002938 LUKAS PL000609000271 0,73 207 14,4 0,27 6,5 0,05 27,4 0,62 102 104 97 102 103
7 CZEK* PL005201307163 CZAR PL000607007633 0,29 200 11,8 0,13 6,7 0,04 25,1
8 DEBIUT PL000601389530 DERBY PL000602456971 0,58 258 7,8 -0,13 7,5 0,01 22,8 0,45 98 104 97 103 101
9 PASZKOT PL000607005530 PAGET PL000606404133 0,51 236 9,4 -0,02 7,0 -0,02 23,4
10 CELNIK PL000607007738 CAL PL000601381633 0,78 53 6,4 0,16 3,9 0,10 14,2 0,57 104 108 100 114 110
11 PIE * PL005224291456 PARKOSZ PL000603316034 0,23 69 7 0,17 2,7 0,03 12,5

Krajowa lista buhajów rasy polskiej czerwonej proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3

* � buhaje z warto ci  hodowlan  szacowan  na podstawie rodowodu

Nasza  rma, jako lider rasy simentalskiej, 
pierwsza w Polsce podejmuje pro laktyczne 
dzia ania walcz c z problemem. A e k opo-
tem warto zaj  si  ju  dzi , niech wiadczy 
fakt, e kraje takie jak Niemcy, Austria czy 
Szwajcaria, gdzie hodowla popularnego si-
mentala stoi na najwy szym poziomie, za-
cz y porusza  t  kwes  , mimo ró nego 
udzia u wadliwych genów w poszczególnych 
populacjach.

Zrezygnowali my z wyboru nosicieli jako 
ojców buhajów w ramach realizacji Progra-
mu Doskonalenia Rasy Simentalskiej, maj c 
na uwadze, i  brak w Polsce odpowiednich 
narz dzi, by dokona  skutecznej selekcji, 
równie  pod k tem przenoszenia wspomnia-
nych chorób. Dzi ki nam mo na by  spokoj-
nym o przysz o  hodowli byd a simental-
skiego w Polsce.

Wzorem naszych zachodnich s siadów 
wprowadzili my jasny podzia  wad genetycz-
nych na trzy kategorie.

Buhaje, u których wykryto wady pierw-
szej i drugiej kategorii nie s  dost pne 
w ofercie katalogowej, tak aby hodowcy 
mieli pewno , e dostaj  materia  gene-
tyczny najwy szej jako ci.

Trzecia kategoria wad to takie, które nie 
powoduj  szkód w populacji. BMS dotyczy 

p odno ci i ogranicza si  jedynie do osobni-
ków m skich. Natomiast FH4 powoduje jedy-
nie spadek skuteczno ci pierwszych pokry  
o 0,35%. St d sk aniamy si  raczej do nazy-
wania FH4 �cech  osobnicz �, ani eli wad  
genetyczn .

Kategoria 1.
ZDL � niedobór cynku/choroba skóry
Ta wada rozpowszechni a si  w g ównej 

mierze za po rednictwem potomków z linii 
rodowodowej byka imieniem STREITL (ur. 
1984 r.). Jest homozygotyczna i objawia si  
wcze nie w fazie rozwoju cielaka. Nast puje 
rogowacenie (keratynizacja) naskórka. Dzie-
dziczenie autosomalne recesywne.

Wyst puje u ok. 1% populacji. Oznacza-
na jest literami ZDL.

A � zespó  arachnomelii
Zespó  deformacji szkieletu nóg, kr go-

s upa i czaszki. Nogi s  chudsze i wydaj  si  
d u sze ni  zwykle z powodu mniejszej red-
nicy trzonu ko ci. To powoduje, e s  delikat-
ne, co w po czeniu ze sztywno ci  stawów 
przyczynia si  do cz stych z ama  podczas 
porodów. P cina równie  ulega deformacji. 
W przypadku kr gos upa dochodzi kifoza 
i skolioza. Czaszka: krótka uchwa, wkl s a 
ko  czo owa. W roku 2007 w Niemczech 

Kategorie wad oraz decyzje 
podejmowane w przypadku buhajów,
u których potwierdzono nosicielstwo 

wad genetycznych

Kategoria 1.
Defekty genetyczne, które musz  by  usu-
wane z populacji:

� ZDL � niedobór cynku
� A � zespó  arachnomelii

Kategoria 2.
Niepo dane efekty cz ci kojarze  
� wady, które potrzebuj  uwagi:

� DW � kar owato
� FH2 � defekt wzrostu
� TP � trombopa  a
planowanie kojarze  niweluj cych ry-
zyko ujawnienia si  wady w przysz ych 
pokoleniach

Kategoria 3.
Wady, których status jest monitorowany:

� BMS � bezp odno  osobników m -
skich

� FH4 � wczesne obumieranie zarod-
ka (skutkuje spadkiem skuteczno ci 
pierwszych pokry  o 0,35%, st d nie 
jest nazywana wad , a raczej spe-
cy k  genetyczn  osobnika � niem. 
Genet. Besonderheiten)

S  to cechy, które mimo i  mog  by  
przekazywane, to ze swej natury nie 
s  ród em zagro e  z punktu widzenia 
hodowców.

Z troski o dobro hodowli byd a rasy simentalskiej w Polsce, a co za tym idzie z tro-
ski o interes hodowców, przygotowuj c oferty buhajów po kolejnych wycenach, 
ju  od d u szego czasu zwracamy baczn  uwag  na buhaje � nosicieli wad gene-
tycznych. Celem jest skuteczna eliminacja ryzyka rozprzestrzeniania si  wadliwych 
genów w populacji, co pozwoli skutecznie zmniejsza  niebezpiecze stwo ujawnia-
nia si  patologii w przysz o ci.

Opracowa a Marta Nykiel
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Na zdj ciach od góry: Manigo, Humpert, Ma-
nu  us, czyli buhaje wolne od wad genetycz-
nych, gwarantuj ce najwy sz  jako .

Informacje na temat wad genetycznych przenoszonych przez danego 
buhaja mo na znale  poni ej opisu parametrów buhaja np. na stronie 

h  p://www. eckvieh.at/zuchtwertdatenbank.html

który przy imieniu ma przypis (A), co oznacza, 
e by  on nosicielem arachnomelii. Natomiast 

buhaje wolne od tej wady, jeszcze zanim ge-
nomowanie buhajów sta o si  tak powszech-
ne, oznaczano przypisami �*TA�, b d  �TA� 
(w zale no ci, czy byk by  pod tym k tem te-
stowany genetycznie, czy empirycznie).

Kategoria 2
Kar owato  (DW � ang. dwar sm) � 

wada genetyczna znana ju  wielu hodowcom. 
Ten defekt by  przenoszony przez potomków 
linii po byku Polzer (ur. 1959 r.). Ujawnia 
si  tylko u osobników homozygotycznych. 
Dziedziczy si  w sposób recesywny. Ciel ta 
z kar owato ci  zdarzaj  si  niezwykle rzad-
ko. Maj  ma  wag  urodzeniow  (ok. 15 kg) 
i rosn  wolniej ni  rówie nicy.

Nosiciele tej wady oznaczeni s  literami 
DW. Cz stotliwo  jej wyst powania w rasie 
simentalskiej to obecnie ok. 1%.

FH2 � defekt wzrostu/niska budowa 
cia a

Wada objawia si  problemem z przetwa-
rzaniem glukozy przez organizm zwierz cia. 
To z kolei przek ada si  na redukcj  wzrostu. 
Jest dziedziczona recesywnie, co oznacza, e 
wada mo e wyst pi  jedynie w przypadku, 
gdy wadliwe allele zostan  odziedziczone od 
obojga rodziców.

Cz stotliwo  wyst powania tej wady 
w rasie simentalskiej wynosi ok. 4%.

Trombopa  a (ang. Trombopathy)
Homozygotyczne pod wzgl dem genu 

trombopa  i osobniki maj  problem z krze-

Korzystaj c z oferty Ma opolskiego Centrum Biotechniki,
Hodowcy nie musz  wybiera  mi dzy bezpiecze stwem a jako ci .

pliwo ci  krwi. Nie zachodzi koagulacja. 
Je li jedno z naczy  wewn trznych takiego 
zwierz cia zostanie uszkodzone, mo liwy 
jest nawet efekt miertelny. Osobniki hete-
rozygotyczne nie maj  jednak problemów 
z krzepliwo ci , ani nie wi e si  to z innymi 
negatywnymi skutkami (prócz mo liwego 
nosicielstwa).

Wyst puje u ok. 7-8% populacji simen-
talskiej. Nosiciele oznaczani s  literami TP.

Kategoria 3
BMS (ang. Bovine male sub-fer  lity 

� bezp odno  osobników m skich).
Homozygotyczne byki s  prawie kom-

pletnie bezp odne. Co ciekawe, homozy-
gotyczne wyst powanie tego genu w ród 
samic nie wywo uje adnych niepo danych 
skutków. Natomiast byki heterozygotyczne, 
podobnie jak samice � nie wykazuj  ad-
nych negatywnych pod tym wzgl dem cech 
i mog  by  stosowane bez wahania.

Wyst puje u ok. 4% populacji simental-
skiej. Oznacza si  j  jako BMS.

FH4 (ang. SIMMENTAL HAPLOTYPE 4) 
� przedwczesne obumieranie zarodka

Przedwczesne obumieranie zarodka na-
st puje w kilku pierwszych tygodniach po 
pocz ciu. Zwykle kolejna ruja pojawia si  
w ci gu 21 dni. To powoduje, e wspó czyn-
nik zap odnie  po pierwszym pokryciu spada 
rednio o jedyne 0,35%. St d nie jest nazywa-

na wad , a raczej specy k  genetyczn  osob-
nika � niem. Genet. Besonderheiten. Wyst -
puje u ok. 3,5% populacji e skiej (2013).

Opracowa  Dariusz Mroczka

liczba zg oszonych przypadków arachno-
melii wynios a 136. Buhajem, który w du ej 
mierze przyczyni  si  do rozprzestrzenienia 
wadliwych genów by  Romel. W odpowiedzi 
na zagro enie wynikaj ce z ekspansji tego 
defektu rozpocz to badania buhajów w sta-
cjach unasieniania, a nast pnie wyelimino-
wano nosicieli z oferty.

St d, przegl daj c drzewo genealogicz-
ne osobnika mo emy natkn  si  na buhaja, 

S owniczek:
Träger von � nosiciel
Frei von: wolny od
Genet. Besonderheiten � genetyczna 
specy ka osobnicza
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