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Hodowcy bydła mięsnego
Rasa - Hereford

Szanowni Pa stwo,

Na prośbę oddo|nq niektÓrych CzłonkÓw na|eżących do Związku, będącymi hodowcami bydła rnięsnego

rasy Hereford pragnę w imieniu inicjatorÓw oraz Zarzqdl Związku zaprosić Paristwa do udziału w stworzeniu

pierwszej sekcji rasowej przy PZHiPBM - sekcji rasowej HEREFORD.

Wszystkich Pa stwa zainteresowanych chęcia uczestnictwa w przedmiotowym projekcie proszę

o przes|anie swojeso akceptu przystąpienia do sekcji wraz z danymi adresowymi oraz adresem e.mai|owym na

adres pocztowy biura PZH|PBM oraz jeże|i to moż|iwe na adres e-mai|owy specja|nie stworzony d|a sekcji:

he reford @ bvd lo.com. pl.

W przypadku szczegÓłÓw dotyczących udziału w tworzeniu sekcji proszę o kontakt te|ęfoniczny z biurem Związku

|ub bezpośrednio z PanemMariuszemBiałkiem-inicjatoremprojektuihodowcąVwrasy:.nb/:)|,'!'|','.;i.]

W załączeniu przesyłam |ist inicjatorÓw powstania pierwszej Sekcji Rasowej przy PZHiPBM

Pana prof. Henryka Jasiorowskiego oraz Mariusza Białka.

Z powaŻaniem,
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Szanowni Pa stwo,

W porozumieniu i przy pełnej akceptacji Zarzqdu naszego Zwiqzku HodowcÓw i ProddcentÓw bydta
mięsnego pragnę Pa stwa zaprosić do udziału w sekcji Hereford. Potrzeba takiej sekcji jest wynikiem
ana|izy sytuacji hodow|anej i rynkowej, jakq przeprowadzitem z pionierem hodow|i tej rasy W Polsce
Prof. Henrykiem Jasiorowskim. W paragrafie 15 naszego statutu przewidziano możliwość tworzenia w
ramach PzHiPBM sekcji opartych o jednq z L4 pod|egajqcych ocenie hodowlanej ras. Hereford to
dominujqca |iczebnie rasa bydła mięsnego na świecie. W naszym kraju rasa Hereford obecna jest od
lat 60-tych, ale nie należy niestety obecnie do rasy naj|iazniejszej.

Jestem podobnie jak i Pa stwo hodowcq rasy Hereford, a moje stado Iiczy obecnie okoto 30O matek.
Hodowla zlokalizowana jest na Warmll i dla tego prowadzimy ja pod markq HerefordWarmia.
Zebrane przez lata doświadczenia hodowlane irynkowe sq d|a mnie podstawq do postawienia tezy,iz
wymiana doświadcze , wiedzy i sposobÓw rozwiqzywania problemÓw zwiqzanych z rasq Hereford
pomiędzy hodowcami tej rasy pozwo|i nam wszystkim na tatwiejsze osiqgnięcie wymiernych korzyści
gospodarczych.

D|a nas wszystkich podstawowym ce|em hodow|i Hereford jest osiqgn!ęcie optymaInego przychodu
ze sprzedaży bydta. Nie Wszyscy zdajemy sobie jeszcze dzisiaj sprawę z faktu, iż hodujqc bydło rasy
Hereford dostarczamy W ten sposÓb, pośrednio |ub bezpośrednlo, na rynek produkt fina|ny, jakim
jest wysokiej, jakości wotowina kulinarna. Polski rynek wbrew temu, co się powszechnie czyta
doskonale umie rozrÓznic, jakość wotowiny kulinarnej. Ta pochodzqca z ras mięsnych , a szczegÓlnie z
Hereford jest poszukiwana i ceniona. Powszechna wołowina pochodzqca z ras mlecznych to, jakość
mniej ceniona przez gastronomię i dobrych kucharzy. W ramach dziafania Sekcji Hereford
doprowadzimy do zwiększenia popytu na bydto Hereford, a co za tym idzie do wzrostu jego ceny
zbytu. Przy w miarę stabilnych kosztach hodowli doprowadzi to do zwiększenia zyskÓw naszych
gospodarstw.

Szanown! Pa stwo, w zakresie przemyślanych l skoordynowanych działa rynkowych nie jesteśmy dla
siebie konkurentaml tylko partnerami w dotarciu do koricowego Klienta, jakim jest konsument
wotowiny kulinornej.

Dziatania Sekcji Hereford powlnny wspierać Zarzqd naszego zwiqzku w realizacji celÓw statutowych.
SzczegÓ|nie W sferze hodowlanej nasza aktywność będzle skuteczna W ramach PZHIPBM, jako
podmiocie uprawnionym na mocy Ustawy np. do oceny wartości hodowlanej naszego bydta
mięsnego. Ponad to uważam, iż Sekcja Hereford powinna postawić sobie dodatkowe ce|e hodowlane
jak np. pozyskanie najlepszego materiału genetycznego d|a rozwoju naszych stad poprzez:

dostępnych w Po|sce

w PZH|PBM.



Wzorem świata ang|osaskiego skupienle sił hodowcÓw Hereford wokÓł rasy,. pozwoti nam na
efektywnq realizację powyższego jak rÓwnleż mocniej akcentować naszQ pozycję rynkowq W
warunkach pozytywnie rozumianej konkurencji.

Przy wspÓłpracy z Biurem Zwiqzku pIanujemy organizację spotkania Sekcji Hereford z ko cem
stycznia 2015. Biuro Zwiqzku poprosi Pa stwa telefonicznie o podanie w miarę moż|iwości swoich
ad resÓw poczty e lektro n icznej d la usprawn ie nia przepływu i nformacji.

Życzę wszystkim Paristwu wesołych Świqt Bożego Narodzenia oraz szczęś|iwego Nowego Roku.
Mariusz Biatek

m b@futura21.pl, hereford @ bydlo.com.pl


