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Weźmy się DoKojarzeń

Odkąd polscy hodowcy przejęli prowadzenie ksiąg i ocenę użytkowości, coraz
częściej otwarcie mówili, że przydałoby się im narzędzie pomocne przy decyzji
o wyborze buhajów do krycia. Często bowiem muszą zmierzyć się z pytaniem:
Co wybrać, aby uzyskać postęp genetyczny w stadzie? Od lipca Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka będzie mogła im zaproponować
program do kojarzeń DoKo.
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Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z dumą przedstawia hodowcom najnowszy produkt, jakim jest program do kojarzeń
o nazwie DoKo. Udostępnienie takiego programu wszystkim hodowcom posiadającym stada
krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej można
uznać za wydarzenie w historii naszej hodowli.
Obecnie program jest w fazie testowania, dlatego możliwość korzystania z niego przez ogół hodowców będzie jeszcze ograniczona. Możliwość
taka otworzy się w lipcu 2012 roku.
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Zaimportowana z SYMLEK-u lista krów do kojarzeń. Można przeglądać dla każdej krowy dane o wartościach hodowlanych, rodowodach
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Ważną sprawą jest ustalenie parametrów doboru dla
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je zmienić dla potrzeb stada
zgodnie z przyjętym przez
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Program wyznacza cechy pokroju, które muszą być skorygowane
przez dobór odpowiedniego buhaja (czerwony kolor).
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ZALETY PROGRAMU DoKo
XX Automatyczne pobieranie danych o krowach i buhajach z systemu SYMLEK.
XX Optymalizacja doboru na podstawie wartości hodowlanych dla poszczególnych
cech.
XX Unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską.
XX Dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce i przez Interbull.
XX Sygnalizowanie, gdy buhaj ma jakąś cechę
gorszą niż krowa.
XX Korekta doboru buhaja ze względu na pokrój krowy.
XX Przeznaczenie pierwiastek pod buhaja testowego.
XX Użycie rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek bez oficjalnej
oceny.
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