Podstawy organizacyjne realizacji programu ochrony bydła rasy polskie czerwonobiałej
Programem ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego są obejmowane
zwierzęta wpisane do księgi i poddawane ocenie wartości użytkowej, które charakteryzują się
umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy oraz spełniają jeden z
następujących warunków:
- są wpisane do księgi,
- są poddane ocenie wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem budowy
krowy określonym w programie ochrony,
- pochodzą po rodzicach objętych programem ochrony lub
- pochodzą po matce wpisanej do księgi tej rasy i ojcu zakwalifikowanym do udziału w
programie lub
- posiadają w genotypie niski udział genów holsztyńsko-fryzyjskich (w latach 2007-2009
nie więcej niż 50%; 2010 – 2012 nie więcej niż 37,5%; w każdym następnym roku nie więcej
niż 25%) i reprezentują pożądany typ mięsno-mleczny zgodny ze wzorcem rasowym.
Zaleca się, aby pierwsze zacielenie miało miejsce w wieku 15-16 miesięcy. Nie będą
przyjmowane do programu krowy kryte wcześniej niż w wieku 14 miesięcy.
Wstępnej kwalifikacji do udziału w programie podlegać będą również jałówki cielne
przeznaczone na remont stada a spełniające wszystkie wymagania programu. Jałówki te
wejdą do programu po wycieleniu i objęciu oceną wartości użytkowej w miejsce zwierząt
wybrakowanych.
Liczebność stada zgłaszanego do programu ochrony nie może być mniejsza niż 4
krowy, w szczególnych przypadkach, gdy liczebność będzie niższa niż wymagana,
koordynator na prośbę hodowcy wydaje pisemną decyzję o wstrzymaniu rozwiązania umowy
do czasu uzupełnienia liczebności stada.
Ostatecznej kwalifikacji stad i zwierząt, zgodnie z obowiązującą procedurą, dokonuje
koordynator IZ PIB na podstawie wniosku hodowcy, po zaopiniowaniu przez Grupę Roboczą
ds. ochrony zasobów genetycznych bydła.
Wykazy krów zakwalifikowanych do udziału w programie są przekazywane do
prowadzącego księgę oraz podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości
użytkowej bydła oraz do stacji unasieniania.
Podmiot prowadzący księgę dla bydła rasy polskiej czerwono-białej będzie typował
zwierzęta do udziału w programie.

