1. RASA HIGHLAND
Szkocka rasa mięsna,
jedna z najstarszych ras
bydła we współczesnej
historii, odnotowana
już w XII wieku. Naturalna selekcja w ostrym,
górskim klimacie pozwoliła przetrwać tylko
najmocniejszym osobnikom. Bydło posiada
długą okrywę włosową, o umaszczeniu najczęściej czerwonawym,
długie i delikatne nogi. Masa krów 400-500 kg i charakteryzują się dobrą płodnością, bardzo łatwo się cielą dzięki szerokiej miednicy niskiej masie cieląt. Żyją długo
i dają cielęta nawet do 18 roku życia. Bardzo dobrze wykorzystują pastwisko, nie
wymagają pomieszczeń. Rasa ta idealnie nadaje się do produkcji wołowiny w warunkach ekologicznych. Ciekawostką jest to, że bydło Highland Cattle jest wielokolorowe, zwierzęta mogą być rude, czarne a nawet siwe. Mięso uzyskiwane z tej
rasy jest bardzo chude. Szkoci utrzymują, iż angielski dwór królewski nie jada innej
wołowiny niż mięso rodzimej rasy szkockiej. Nic dziwnego! Mięso Highlandów jest
miękkie, chude, soczyste i szlachetne w smaku. Przypomina nieco dziczyznę (szczególnie łosinę), a nie wymaga przy tym tak długiej obróbki termicznej.
Pachnie sianem i ziołami pastwiska. Tajemnicą
wyjątkowych walorów
smakowych jest powolny, naturalny przyrost
tkanki mięśniowej (2436 miesięcy), bez udziału
odżywek ani hormonów
w paszy. Tylko naturalne
pożywienie daje mięso
o niskiej zawartości
tłuszczu i cholesterolu.
Rasa HIGHLAND. Stado koło Bobolic woj. zachodniopomorskie fot. Wojciech Piasecki
--

2. CO TAM PANIE W WOŁOWINIE?
Zapytaj w „Gusie”…

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, już w pierwszym kwartale 2012 r. niemal 46 tys. EUR wynosiła wartość wołowiny eksportowanej do Turcji, Izraela i Egiptu, podczas gdy ogół eksportu polskiej wołowiny jest wart ponad
213 tys. EUR. Stanowi to niemal jedną czwartą eksportu wołowiny z Polski.
Według danych GUS w pierwszej połowie bieżącego roku uboje przemysłowe
bydła wyniosły 621 tys. szt. To aż o 10 proc. mniej niż w tym samym okresie przed
rokiem. Najbardziej zaważył na tym spadek o 9 proc. ubojów buhajów i byczków. Wśród głównych grup wiekowo-użytkowych bydła największy spadek, bo aż
o 23 proc., zanotowano w liczbie ubojów małych cieląt (o masie do 65 kg). W kategorii bydła dorosłego największy spadek ubojów, o 13 proc., dotyczył jałówek.
Uboje krów obniżyły się o 8 proc., czyli 18 tys. szt. - podali analitycy Banku BGŻ.
Obserwowany spadek liczby ubojów jest bardzo duży i nie wynika jedynie ze
spadku pogłowia bydła w Polsce. W grudniu 2011 r. pogłowie wyniosło 5,50 mln
szt. i było o 1,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Nieco większy był spadek liczby
krów, o 2,6 proc. na przestrzeni roku, ale nadal nie uzasadnia on tak dużego spadku
ubojów bydła w bieżącym roku. Mniejszych ubojów nie tłumaczy również zwiększony eksport żywego bydła. W okresie styczeń-maj br. eksport wyniósł 157 tys.
szt. i był o 7 tys. szt. większy niż przed rokiem. Jednocześnie jednak o zbliżoną
liczbę sztuk zwiększył się import żywego bydła. Jeśli przyjąć, że przytoczone tu
dane są wiarygodne, to spadek liczby ubojów może wynikać z mniejszej skłonności
producentów do pozbywania się zwierząt z gospodarstw. Może to oznaczać również, że dane, które wkrótce powinien opublikować GUS, pokażą wyższe pogłowie
w czerwcu tego roku niż przed rokiem. Prawdopodobnie będzie to jednak jedynie
przejściowy wzrost pogłowia w relacji rocznej.

W Polsce ceny wołowiny rosną najszybciej

Źródło: FAMMU/FAPA
W lipcu średnia cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. R3) dla całej
Wspólnoty kształtowała się na poziomie 376,30 EUR za 100 kg. Oznacza to, że była
o 0,8 proc. wyższa niż w czerwcu br. oraz przewyższała średnią cenę z lipca 2011
roku o 11,8 proc. - informuje FAMMU/FAPA.
W Polsce w lipcu cena referencyjna wołowiny wynosiła 324,71 EUR za 100 kg, co
oznacza, że była o blisko 14 proc. niższa od średniej ceny dla całej Unii.
W ciągu miesiąca największy wzrost cen wołowiny zanotowano w Polsce
(+ 5,4 proc.) oraz na Słowacji (+ 5,0 proc.). Największą dynamikę spadku cen odnotowano zaś w Finlandii (-1,8 proc.), Grecji (-1,4 proc.) oraz w Danii (- 1.3 proc.).
W pierwszej połowie sierpnia br. średnia cena referencyjna wołowiny w krajach
Unii nadal wykazywała trend wzrostowy.
--

Polska może skorzystać na światowym boomie na wołowinę
Źródło: Rzeczpospolita

Mamy warunki, aby być dużym producentem bydła mięsnego w Europie. Konieczne są jednak zmiany w systemie dopłat dla hodowców oraz promocja spożycia wołowiny w kraju - wynika z debaty „Odkryj dobre polskie mięso” zorganizowanej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM)
oraz „Rzeczpospolitą”.
Rocznie przeciętny Polak zjada niecałe 3 kg rocznie, podczas gdy średnia unijna
to ok. 20 kg per capita. Jak podaje „Rz”, problemu ze zbytem wołowiny nie będzie
na świecie przez najbliższe 20 - 30 lat. Hodowcy i producenci uważają, że na boomie na wołowinę skorzystać może także Polska, gdzie panują doskonałe warunki
do hodowli bydła. Konieczne jest jednak odpowiednie wsparcie produkcji. Przedstawiciele branży są zgodni, że potrzebna jest promocja, zarówno w kraju, jak
i za granicą. Najważniejsza jest jednak edukacja. Spożycie mięsa wołowego spada
w Polsce od wielu lat. Rocznie przeciętny Polak zjada niecałe 3 kg rocznie. Średnia
unijna to ok. 20 kg per capita - czytamy w „Rz”.

Ceny skupu bydła wyższe o 10 proc. niż w roku 2011
Ceny na wołowinę wyższe a produkcja spada. Kto to wyjaśni.
Autor: farmer.pl/ PAP
W 2012 roku ceny skupu bydła będą o 10 proc. wyższe niż w 2011 roku - ocenia
w czerwcowym raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Produkcja wołowiny spadnie natomiast o 8 proc.
W I kwartale wzrost cen w porównaniu z I kwartałem 2011 roku był na poziomie
wzrostu w całym ubiegłym roku.
W pozostałych miesiącach tempo wzrostu cen osłabnie, ale w całym 2012 roku
ceny mogą być wyższe aniżeli 2011 roku o około 10 proc. - napisano w raporcie
IERiGŻ.
IERiGŻ ocenia, że w 2012 roku produkcja wołowiny może obniżyć się o około
8 proc. Produkcja żywca cielęcego zmniejszyła się o około 15 proc. Jej spadek wystąpi również w 2012 roku.

Wołowina wciąż traci rynek

Źródło: Rzeczpospolita
Spożycie mięsa wołowego w tym roku po raz kolejny spadnie - do 2,2 kg na
osobę, z 2,3 kg rok wcześniej. Zdaniem ekspertów, mięso wołowe traci na rzecz
drobiu, który jest tańszy. Około 20 lat temu przeciętny Polak zjadał 16 kg wołowiny
rocznie. Dziś - niewiele ponad 2 kg.
--

Jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ),
na który powołuje się „Rz”, w tym roku Polacy zjedzą przeciętnie 73 kg mięsa na
osobę. Spożycie drobiu ma być wyższe, choć tylko o niecałe 0,5 kg. Natomiast
spożycie wołowiny spadnie do 2,2 kg. Dla porównania, jeszcze na początku XXI
w. statystyczny Polak zjadał ponad 7 kg wołowiny rocznie. Natomiast w 1989 r.,
w którym zostały zniesione kartki na mięso, jej spożycie przekraczało 16 kg na
osobę. Zdaniem Krystyny Świetlik z IERIGŻ wołowina przegrywa z drobiem głównie
z powodu wysokiej ceny. Ponadto, zaletą drobiu, który jest równie wartościowy jak
wołowina, jest także bogaty asortyment. Każdy, bez względu na zasobność portfela, znajdzie coś dla siebie. Do kupowania wołowiny już drugi rok z rzędu przekonuje
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM). Na akcję
informacyjną „Odkryj dobre polskie mięso” uzyskał 1,4 mln zł z funduszu promocji
wołowiny. W sumie na działania promocyjne wyda w tym roku niemal 2 mln złotych. W planach ma m.in. kampanię medialną, degustacje w dziesięciu największych miastach w Polsce oraz konkursy kulinarne - czytamy w „Rz”.

Rytualny ubój do Trybunału
Autor: farmer.pl/PAP

Zdaniem prokuratora generalnego wprowadzony rozporządzeniem przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi wyjątek w polskim prawie, który pozwala na uśmiercanie nieogłuszonych wcześniej zwierząt, narusza ustawę o ich ochronie, informuje
„Dziennik Gazeta Prawna”.
Andrzej Seremet złożył w związku z tym do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisu pozwalającego na ubój według obyczajów religijnych. Chodzi o ubój rytualny, zgodny z obrządkiem muzułmańskim, dla pozyskania mięsa halal, lub ubój zgodny z judaizmem dla pozyskania
mięsa koszernego. Skarga do TK to efekt prośby, jaką do Seremeta skierowały pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Według Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego, minister rolnictwa, wydając wspomniane
rozporządzenie, przekroczył swoje uprawnienia prawotwórcze.

--

3. WYSTAWY, WYSTAWY I PO WYSTAWACH…

Trzeba powiedzieć, że wszystkie wystawy w których uczestniczyliśmy zakończyły się sukcesem. Nasi hodowcy prezentowali bydło mięsne w różnych kategoriach i dowiedli, że było mięsne w Polsce w końcu zaczęło być mocno zauważalne.
W trakcie odbytych wystaw nasze stanowiska cieszyły się dużym zainteresowaniem
zwiedzających. Pracownicy PZHiPBM oprócz ogólnych informacji dotyczących ras
mięsnych udzielali fachowych rad z zakresu hodowli i chowu tych zwierząt. Nasze
stoiska były miejscem miłych pogawędek na tematy własnych doświadczeń i dzielenia się doświadczeniem. Wydaje się, że po każdej rozmowie hodowcy ras mięsnych wychodzili silniejsi w postanowieniu zakładania stad i z nadzieją, że bydło
mięsne ma przyszłość i ta gałąź produkcji zwierzęcej powinna się w naszym kraju
rozwijać.
W ramach prowadzonej przez PZHiPBM kampanii „Polska wołowina na polskim
stole – odkryj Dobre Polskie Mięso”, finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego zwiedzający mogli skosztować grillowanej wołowiny oraz dowiedzieć się
np. o walorach kulinarnych wołowiny.

RELACJA NASZYCH SELEKCJONERÓW Z ODBYTYCH WYSTAW
Katarzyna Kowalik

W dniach 26-27 maja 2012 roku odbyły się XXI Targi Rolnicze Lubniewice 2012.
Jak co roku spotkaliśmy się w Gliśnie koło Lubniewic, gdzie w ramach Wystawy
Zwierząt Gospodarskich swoje zwierzęta zaprezentowali:
- Dariusz Matkowski – buhaj
i jałówki rasy limousine
- Mirosław Michalak – krowa
z cielęciem rasy highland
- Marta Nazwalska – krowa
z cielętami (bliźniaki) rasy
welsh black.
Wszystkim
hodowcom
przyznano wyróżnienia Prezesa PZHiPBM za prezentowane na wystawie bydło ras
mięsnych. Serdecznie gratulu- W Gliśnie do grillowania wołowiny zachęcał Zbyjemy!!!
szek Góral. Fot. Kasia Kowalik

--

W dniach 02-03 czerwca bieżącego roku w Lubaniu koło Kościerzyny odbyły
się XXI Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe oraz XXI Pomorska wystawa Zwierząt Hodowlanych. Swoje zwierzęta , jak co roku zaprezentowali hodowcy bydła
mięsnego:
- Jerzy Bałachowski – krowa z cielęciem rasy charolaise
- Paweł Bałachowski – 3 krowy z cielętami rasy charolaise
- Marian Cieśliński – 2 krowy z cielętami rasy limousin
- Józef Janke – krowa z cielęciem oraz jałowica cielna rasy limousine
- Ewa Korczewska – 3 jałowice rasy hereford
- Grzegorz Mielewczyk – 2 jałowice cielne rasy limousine
- Stado Ogierów Starogard Gdański sp. z o.o. Rzeczna – 3 krowy z cielętami rasy
hereford
Komisja sędziowska w składzie Ryszard Przekwas oraz Katarzyna Kowalik dokonała wyceny prezentowanych zwierząt w pięciu kategoriach i w każdej z kategorii
przyznała wyróżnienia tytułem Champion, Vice-Champion oraz I nagrodę. Wszy-

Hodowcom gratulował Lech Stasiak - Członek Zarządu

--

scy hodowcy zostali nagrodzeni pucharami, a najlepsza z zaprezentowanych na
wystawie krów z cielętami otrzymała dodatkowo tytuł Super-Champion Wystawy,
a hodowca Jerzy Bałachowki będący właścicielem tej sztuki, został uhonorowany
pucharem od Bodgana Konopki – Prezesa PZHiPBM. Wszystkim wystawcom przyznano wyróżnienia za osiągnięcia w hodowli bydła mięsnego.
Marcin Radecki
W dniach 16-17 czerwca 2012 r na Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego nie
mogło zabraknąć naszych hodowców. Komisja w składzie: Krzysztof Juśkiewicz
i Marcin Radecki, dokonała oceny bydła mięsnego w kategoriach: buhaje rasy Limousin do 18 miesięcy, jalówki cielne rasy Limousin, jalówki niecielne rasy Limousin, buhaje rasy high land w wieku do 18 miesięcy oraz buhaje rasy high land w
wieku powyżej 18 miesięcy. W konkursie wzięło udział czterech wystawców:
- Jerzy Famuła
- Jacek Klimza
- Marek Piątek
- Stadnina Koni Walewice
W rasie limousine tytuł czempiona przyznano buhajowi Piorun, krowie Okala
- Hodowca Jacek Klimza, oraz jałówce o nazwie Tekla z SK. Walewice sp. z o. o.
W rasie highland tytuł czempiona otrzymał buhaj Pluto z Dołów, a w kategorii
buhaje powyżej 18 miesięcy buhaj o nazwie Nambi. Właścicielem i hodowcą tych
zwierząt jest Pan Marek Piątek.
W dniu 30 czerwca 2012 r. odbyła się VII Świętokrzyska wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach. Komisja w składzie Marcin Radecki i Marek Parzych
dokonała oceny 6 szt bydła mięsnego w kategoriach – krowa rasy Limousin z cielęciem, jałówka niecielna rasy hereford. W wystawie uczestniczyli trzej wystawcy:
- Zbigniew Adryjan
- Zbigniew Drobniak
- Grzegorz Derlatka
Tytuł Superczempiona uzyskała jałówka rasy Hereford (hodowca Zbigniew
Adryjan) ze względu na pokrój i wybitne umięśnienie dla jałówki rasy hereford
w tym wieku. Wszystkie prezentowane zwierzęta zostały przygotowane właściwie
do wystawy. Cechowały się bardzo dobrą budową i umięśnieniem odpowiednim
dla rasy i wieku.

--

Na VII Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach k/Końskich nagrody wręczał Prezes PZHiPBM Bogdan Konopka. Fot. Marek Parzych
--

Ryszard Przekwas
W XIX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie udział
wzięło 3 hodowców - wystawców . W sumie zespół oceniający –Tomasz Przysucha
Profesor SGGW i Ryszard Przekwas dokonał wyceny 10 krów z cielętami oraz
1 buhaja dorosłego.
- Stado Ogierów Stargard Gdański 4 krowy z cielętami rasy hereford
- Mariusz Ratajski
- 3 krowy z cielętami rasy Limousine
- Jerzy Magowski 3 krowy z cielętami rasy charolaise, buhaj dorosły rasy charolaise
Wszyscy hodowcy – wystawcy bydła ras mięsnych zostali wyróżnieni za osiągnięcia w hodowli przyznane przez dyrektora PODR. Spośród 3 krów z cielętami
wyróżnionymi championami zespół oceniający wybrał superczempiona wystawy.
Była to krowa z cielęciem rasy charolaise o imieniu Petka. Wyróżniony Hodowca
Pan Jerzy Magowski odebrał puchar. Również hodowcy wyróżnionych czempionatem krów i buhajów, poza nagrodami pieniężnymi zostali uhonorowani pucharami.
Marian Stachyra
Na XIV Regionalnej wystawie Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale  w dniach
23-24.06. 2012 r nie mogło zabraknąć hodowców bydła mięsnego. Byli to Mariusz
Demkowski, Paweł Stączek, których krowy z cielętami rasy Limousine były bardzo
dobrze przygotowane do wystawy. W rasie highland krowę z cielęciem wystawiła
Pani Anna Orzelska. Rasę hereford , której właścicielem jest ZZB PIB w Odrzechowej reprezentowała 10-letnia piękna krowa o nazwie Helena.
Prezentowane zwierzęta cieszyły się zainteresowaniem zwiedzających. Jako alternatywa dla produkcji mleka służymy przykładem, jak można rozwijać hodowlę
bydła ras mięsnych na terenie woj. podkarpackiego.
XXVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie
W wystawie która odbyła się 30 06 2012 zwierzęta zaprezentowało 6 hodowców. Byli to:
- PRO-HAND sp.z o.o. Parczew
- Lech Brzozowski
- Paweł Radzięciak
- Stanisław Szyszko
- Andrzej Burak
- M.M. Pieńkowscy

--

Na wystawie w Sitnie nie mogło zabraknąć Prezesa Bogdana Konopki i Lecha Brzozowskiego /Na zdjęciu - Lech Brzozowski odbiera puchar Prezesa PZHiPBM za prezentację krowy z cielęciem rasy Limousin/. Fot. Anna Strawa-Harasymowicz
Komisja w składzie: sędzia główny – mgr inż. Marian Stachyra i asystent sędziego inż. Ryszard Witkowski oceniła 4 stawki zwierząt w kategoriach buhaje do
24 m-cy - rasa charolaise, krowy z cielętami w rasie Limousin i hereford, jałowice
cielne w wieku 24-36 m-cy w rasie angus, jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy
w rasie hereford. Czempionaty w kategorii buhaje młode w wieku do 24 m-cy
– rasa charolaise przyznano buhajowi Omar – wystawca PRO-HAND sp. z o.o.
W kategorii krowy z cielętami czempionat zdobyła krowa o pięknej nazwie Lave, której właścicielem jest Paweł Radzięciak, oraz krowa Pana Stanisława Szyszki Emira.
Za wystawiane jałowice, czempionaty odebrali hodowcy Andrzej Burak za jałówkę
o nazwie Kropka oraz Państwo Pieńkowscy za piękną czarną anguskę o nazwie
Arka. Pan Paweł Radzięciak za krowę Lave otrzymał puchar superczempiona wystawy.
XIII Regionalna Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
Już od wielu lat Jerzy Magowski z Będzitowa w kujawsko-pomorskiem prezentuje swoje bydło rasy charolaise na wystawie w Minikowie. Jego stado liczy 176
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krów czystorasowych objętych oceną wartości użytkowej. W stadzie „pracują”
4 buhaje czystorasowe rasy charolaise. Selekcjonerem z ramienia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w tym stadzie jest Marcin Walczuk,
który wspólnie z zootechnikiem gospodarstwa Janem Bertlingiem starannie dobiera zwierzęta i przygotowuje do pokazu. Doświadczenie i wiedza selekcyjna obu
Panów pozwoliły i tym razem na wybranie najładniejszych zwierząt i zaprezentowanie ich na tegorocznej wystawie w Minikowie. Wielki szacunek należy się
przede wszystkim Janowi Bertlingowi za umiejętność oswajania, przebywania
i oprowadzenia krów z cielętami rasy charolaise. Przed każdym wyprowadzeniem
zwierząt na ring towarzyszy lekki niepokój. Nie wiadomo jak zareagują zwierzęta.
Zawsze obowiązywać będzie zasada ograniczonego zaufania. Pan Jan rozmawia ze
zwierzętami i wydaje się, że one go słuchają, szczególnie wtedy, kiedy mają wychodzić na ring. Takie umiejętności posiadają tylko Ci, którzy na co dzień przebywają
są ze swoimi zwierzętami.
Podczas XIII Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem Pan Jerzy Magowski wystawił trzy sztuki. Czempionat i wiceczempionat przypadł zwierzętom z jego hodowli. W kategorii

W Minikowie nagrody dla hodowców wręczał Marcin Krzewiński- członek Zarządu PZHiPBM. Fot. Kasia Kowalik
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bydła mięsnego rasy Charolaise - krowa z cielęciem, czempionem została sześcioletnia krowa PETKA o masie ciała 780 kg wraz z cielęciem o masie ciała 310 kg
i wieku 187 dni.
- w kategorii bydła mięsnego rasy Charolaise- krowa z cielęciem, wiceczempionem została krowa FOKA wraz z cielęciem o masie ciała 126 kg i wieku 56 dni
Piękne limuzyny z Wojdal zaprezentowali na wystawie w Minikowie Państwo
Ratajscy, którzy od 12 lat zajmują się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine.
Obecnie posiadają pod oceną wartości użytkowej 49 krów oraz 2 buhaje. Podczas
XIII Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem wystawili trzy sztuki.
- w kategorii bydła mięsnego rasy Limousine- krowa z cielęciem, czempionem
została krowa 5,5 letnia IMAGE 5 o masie ciała 800 kg i jej cielę o masie ciała
112 kg i wieku 79 dni.
- w kategorii bydła mięsnego rasy Limousine- krowa z cielęciem, wiceczempionem została 5 letnia krowa JAMAIQUE 4 ważąca 730 kg wraz z cielęciem o masie
ciała 79 kg i wieku 36 dni.
V Świętokrzyskie Święto Pszczoły – Bałtów 17.08-19.08.2012
Ta impreza na stałe wpisała się już w krajobraz województwa świętokrzyskiego.
Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wystawców i odwiedzających. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego po raz kolejny
promował na tej imprezie wołowinę. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale pszczelarzom
jest to wiadome od dawna, że bydło na pastwisku i pszczoły mają z sobą wiele
wspólnego. Dobrze wykorzystane przez bydło pastwisko, skoszona łąka to raj dla
pszczół. PZHiPBM reprezentował Prezes Bodgan Konopka. Poniżej zamieszczono
relację z tej imprezy Marcina Radeckiego
Marcin Radecki – Kierownik Biura Regionalnego Oddziału Dolnośląskiego
W dniach 17-18 sierpnia miałem przyjemność reprezentować PZHiPBM podczas promocji wołowiny z bydła ras mięsnych. Odbywało się to w Bałtowie w woj.
Świętokrzyskim w trakcie trwania Dni Pszczelarza. Miejsce i czas promocji nie był
przypadkowy: hodowla bydła mięsnego jak i hodowla pszczół mają charakter ekstensywny, proekologiczny i są to dwa byty nie konkurujące ze sobą- a wręcz pozostające w symbiozie; Jurapark w Bałtowie obok którego odbywała się cała uroczystość, to bajeczne miejsce gdzie przyjeżdżają wypoczywać i bawić się całe rodzinyod dziadków począwszy a na niemowlętach skończywszy. Tym razem promocja
skierowana była nie do hodowców i przyszłych hodowców ale do konsumentówostatecznych odbiorców wyników pracy rolników - to wśród społeczności miejskiej
lub niezwiązanej z rolnictwem staraliśmy się przedstawić walory mięsa wołowego.
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W Bałtowie też promowaliśmy Polską wołowinę. Fot Marek Parzych
Na imprezę przybyło wielu ludzi zainteresowanych zdrową żywnością, prawdziwym miodem i wielu zaciekawionych zatrzymywało się przy naszych kucharzach
zadając im pytania co do sposobu przyrządzania mięsa wołowego, wyboru dobrej
wołowiny czy innych tajników sztuki kulinarnej. Aby nie być gołosłownym w swej
promocji, zwiedzający mogli degustować zupę gulaszową z wołowiny, która smakowała wybornie i było świetnym przerywnikiem w degustacji miodów- również
i takich, które spożywał Pan Zagłoba.
NASI PRACOWNICY TERENOWI SŁUŻĄ WIEDZĄ FACHOWĄ,
NIE TYLKO HODOWCOM
Na stronie 16 przedstawiamy dyplom uznania dla MARCINA RADECKIEGO - selekcjonera Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego za pomoc,
wiedzę fachową, i doświadczenie przy organizacji wystawy w Bratoszewicach.
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4. BEZ CENZURY – FELIETON OD WOJCIECHA
Wojciech Piasecki

Coraz częściej słyszę, że inwestycja w hodowlę i rozbiór to dla przetwórcy mięsa
przedsięwzięcie bardzo kapitałochłonne. Zawiodło się na tym kilku naszych hodowców, którzy tworzyli grupy producentów. Co zatem robić, aby zadowolony
był hodowca i producent bydła mięsnego, skoro małe rzeźnie nie zdają egzaminu.
Rzeźnik zawsze będzie potrzebował surowca i to jest wszystkim wiadome. Hodowca i producent ma produkować tak, żeby wyszedł na swoje i tu jest problem, bo
pogodzić rzeźnika i hodowcę nie będzie łatwo. Ten pierwszy chce jakości za małą
cenę, a drugi dobrej ceny za jakość. Można by powiedzieć, że to problem rzeźnika
i hodowcy - więc każdy musi sam sobie rodzić. Na razie to hodowca ras mięsnych
i mlecznych u rzeźnika za żywiec dostają podobnie, więc o czym tu gadać. Przeciętny konsument nie rozpozna czy ta polędwica jest z mięsnych czy mlecznych
ras. Bo jak mniejsza, to można powiedzieć, że z mniejszej krowy była. To zniechęca
producentów wołowiny, mam nadzieję, że na krótko.
Mnie jest bliższy hodowca i dlatego coś mam do zaproponowania, aby hodowla
rosła w siłę i producent wołowiny miał co sprzedawać. Może to są marzenia „ściętej głowy” lub „pobożne życzenia” (takich jest dużo) więc czemu jeszcze jednego
nie dołożyć. Chodzą mi po głowie od dawna bazy eksportowe (kontumacyjne) na
których magazynowane byłoby bydło podzielone na grupy wiekowe gotowe do
sprzedaży. Temat jest mi bliski, bo przypomina mi dawno minioną młodość i z tym
związane wspomnienia pieniędzy, których przecież ciągle wszystkim brakuje.
Czy PZHiPBM powinien mieć swoją bazę ?
Uważam, że tak.
Ten pogląd reprezentował również mój nieco starszy kolega Jerzy Żółkowski
z SGGW, z którego opracowania skorzystam. Mam nadzieję, że doktor (dla mnie
profesor wybitnej wiedzy i pamięci) nie zmienił zdania i to co napisał prawie
10 lat temu nadal jest aktualne.
Celem utworzenia bazy jest pomoc hodowcom bydła mięsnego, tym którzy już
hodują bydło, oraz tym którzy chcieliby rozpocząć jego hodowle. W bazach ma być
gromadzone bydło mięsne – głównie mieszańce F1 pochodzące po buhajach ras
mięsnych. Z tych baz mogą zaopatrywać się rolnicy w zwierzęta - jałówki F1, które mogą w przyszłości stanowić „początek” stada hodowlanego. Jałówki te mogą
być inseminowane lub kryte buhajami ras mięsnych. Przewiduje się też, że rolnicy
mogą w tych bazach kupować młode zwierzęta – głównie buhajki, które będą opasane u rolników do odpowiednich mas ciała. Przewiduje się też kompletowanie
stawek buhajów na export.
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PODSTAWOWYM ZATEM CELEM TWORZENIA BAZ JEST POMOC CZŁONKOM
ZWIĄZKU W UZYSKANIU LEPSZYCH CEN ZA ZWIERZĘTA.
Gromadzenie zwierząt ma odbywać się poprzez zgłoszenie zwierząt do sprzedaży przez hodowców do Związku, lub przez inseminatorów , którzy za zgłoszenie
otrzymują odpowiednią prowizję. (na zgłoszeniu nazwisko inseminatora).
CENY za zwierzęta ustalają strony ( ew. na zgłoszeniu). Związek pobiera prowizję w wysokości 5% od członków Związku i 8% od pozostałych hodowców. (po
odliczeniu kosztów transportu do bazy ok. 50 PLN od sztuki i kosztów utrzymania
w bazie – której koszt przewiduje się na 15 PLN dziennie.
Właściciel bazy dokonuje zakupu zwierząt (z kredytu gwarantowanego przez
Związek) lub inna forma zapłaty. Przewozi zwierzęta do bazy własnym transportem ok. 5 PLN za kilometr od całego transportu.
Zwierzęta w bazie mogą być utrzymywane na uwięzi lub luzem w grupach po
15-20 sztuk (ten system preferowany).
Żywienie – stosownie do masy ciała 4 kg paszy treściwej (standard) oraz sianokiszonka z traw.
Koszty ewentualnego leczenia pokrywa PZHiPBM. Zwierzęta są ubezpieczone
tak podczas transportu jak i w bazie.
Sprzedaż organizuje Związek poprzez aukcje organizowane na odpowiednim
ringu na wzór niemiecki (Brandennburgen Rindemarkt).
Wiem, ze decyzje zapadają gdzie indziej, ale pomysł czasem błahy może ktoś
powieli , a może zrobi z niego użytek dla dobra wołowiny, której przybywa marnie
i z konsumpcją na jedną polską głowę też nie jest najlepiej, ale to już inny temat.
Nasuwa się jeszcze pomysł dotyczący pracy naszych selekcjonerów. Ich pracę należy usprawnić, ale przede wszystkim tak, aby hodowca miał zadowolenie. A zadowolenie może być, kiedy roboty ubędzie. Czy pewne czynności, które wykonuje
hodowca może wykonać nasz selekcjoner? - Zajrzyjmy do formularzy dotyczących
identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Czy pomoc hodowcom przy ich
wypełnianiu oraz upoważnienie do składania tych dokumentów w ARIMR, wprowadziłoby trochę zadowolenia w codziennych trudnych sprawach dotyczących
chowu i hodowli bydła ras mięsnych? Jak zwykle decyzje zapadną gdzie indziej, ale
pomysł jest.
A ja mogę powiedzieć, że: „w mojej ocenie, przedstawione wyżej zagadnienia są
niezwykle ważne i wymagają rozstrzygnięć w interesie hodowców i producentów
ras mięsnych”.
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5. PROFESORSKIM OKIEM

Źródło: Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl
Profesor dr hab. Andrzej Pisula - Zakład Technologii Mięsa SGGW uważa, że
w branży mięsnej przetrwają najmocniejsi. Ilość przejęć w branży mięsnej będzie
rosła. Jednak nie wszystkie „słabe” zakłady znajdą nowego właściciela.
- W najgorszej sytuacji są zakłady średniej wielkości z nie do końca spłaconymi
kredytami inwestycyjnymi i słabo rozwiniętą sprzedażą we własnych sklepach.

6. ZNACIE? ZNAMY!! TO PRZECZYTAJCIE…
źródło: minrol.gov.pl.

Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci rolni w gospodarstwach
których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady
ubezpieczeń - mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1. Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr
22, poz. 121, z późn. zm.). Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony
m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych
budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub
wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych oraz zakup
w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Natomiast kredyt
obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków
ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
Oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez ww. zjawiska atmosferyczne, którzy ubezpieczyli co najmniej
50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich wynosi 0,1 %. Kredytobiorcy, którzy nie posiadają takich umów płacą obecnie odsetki od ww. kredytów w wysokości 4,05% w skali roku.
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O kredyty te mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wysokość poniesionej szkody
przekracza:
• 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły
szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich,
• kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.
Procedura ubiegania się o te kredyty obejmuje:
• uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu
i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę,
• złożenie w banku współpracującym z Agencją wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
• do dnia 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie
linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,
• do dnia 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii
kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od
dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela również gwarancji
i poręczeń spłaty bankowych kredytów klęskowych - do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 100 tys. zł.
Umowy o współpracy w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych podpisały następujące banki: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy
Bank Wielkopolski S.A., ING Bank Śląski S.A, BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
i Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2. Udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, pomocy stosownie do art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy
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z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczenie społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291 z późn.zm.) w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub
w części bieżących składek.
3. Zastosowanie na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży
i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych.
4. Udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub
prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz urzędów gmin (z wyjątkiem pomocy udzielanej w ramach przyjętego uchwałą Nr 43/2012 Rady Ministrów programu pomocy
dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych
skutków przezimowania) jest udzielana w formie de minimis.
Sprzedaż ziemi w województwie zachodniopomorskim należy usprawnić - powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że zdarzają się sytuacje, w których osoby
podstawione, nierokujące nadziei na gospodarowanie na zakupionych gruntach
korzystają z preferencyjnych warunków zakupu.
Takie podstawienie, od strony prawnej, trudno jest udowodnić. Nie jest to łatwy
problem, ale próbujemy znaleźć rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone
możliwie szybko – zaznaczył minister.
W ramach nowych rozwiązań minister zamierza wzmocnić pozycje zespołów
doradczych powoływanych przy oddziałach terenowych ANR, tak by miały one
możliwość współdecydowania przy opiniowaniu osób zakupujących ziemię.
Zgodnie z ustawą o ustroju rolnym ziemia ma służyć powiększaniu gospodarstw
rodzinnych lub zakładaniu takich gospodarstw. Nie powinna być ona przedmiotem
spekulacji - podkreślił szef resortu.
Minister przypomniał także, że grunty przeznaczone na sprzedaż powinny być
decyzją prezesa ANR dzielone na działki o wielkości średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie. Powierzchnia ta nie może być jednak mniejsza,
niż średnia gospodarstwa naszego kraju.
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7. PRZYPOMNIEĆ WARTO.
Wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów
ochrony środowiska (normy)
Źródło: ARiMR
Grunty rolne, na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska
(zgodnie z normami).
Minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej
(zgodnie z normami):
1) w przypadku gruntów ornych - jest prowadzona na nich uprawa roślin lub
ugorowanie, przy czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą być uprawiane
na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata; ugorowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt podlegał co najmniej raz w roku w terminie do
dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów;
2) w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta
w okresie wegetacyjnym traw;
3) w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej
20° grunty te nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających
utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywane jako ugór czarny;
4) w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej
20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna być utrzymywana
okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową;
5) zabrania się wypalania gruntów rolnych;
6) zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą;
7) grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są ugorowanie, nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami z wyjątkiem:
a) drzew i krzewów:
• niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
• mających znaczenie dla ochrony wód i gleb,
• niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną,
b) gruntów, na których prowadzone są plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania,
c) łąk i pastwisk oraz gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20o, które mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile
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nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba
nie przekracza 50 sztuk na hektar,
d) plantacji zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych
na cele energetyczne;
8) łąki i pastwiska oraz grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej
20o mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile nie wpływają
one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;
9) do powierzchni gruntów rolnych, utrzymywanych zgodnie z normami zalicza
się:
a) oczka wodne, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych
o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w obrębie działki rolnej,
b) rowy,
c) nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych,
d) pasy zadrzewień,
e) żywopłoty,
f) ściany tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m
i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej;
10) plantacje zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41)
oraz wieloletnie plantacje trwałe wykorzystywane na cele energetyczne, uznaje
się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli:
a) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,
b) zbiór roślin z plantacji następuje w cyklu maksymalnie:
• ośmioletnim - w przypadku plantacji zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602
90 41),
• czteroletnim - w przypadku wieloletnich plantacji trwałych,
c) są położone:
• 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
• 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako
grunt leśny lub na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji lub plantacja wieloletnia.
11) powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej działki gruntu oraz granicę plantacji zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji oraz wieloletnich plantacji trwałych, wykorzystywanych na cele energetyczne, które są położone 1,5 m
od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub
użytkowanej jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny lub, na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji lub wieloletnia plantacja trwała, wlicza się do
powierzchni działki rolnej i uznaje za utrzymywaną zgodnie z normami.
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ODKRYJ DOBRE POLSKIE MIĘSO W DODATKU DO RZECZPOSPOLITEJ
W Rzeczpospolitej z 20.08.2012 ukazał się specjalny dodatek poświęcony kampanii Odkryj dobre polskie mięso - POLSKA
WOŁOWINA NA POLSKIM STOLE. W dodatku ukazał się m.in.
wywiad z Bogdanem Konopką, prezesem Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Więcej informacji o kampanii ODKRYJ DOBRE POLSKIE MIĘSO na:
http://odkryjmieso.pl/media-o-nas

8. OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Wszystkim naszym hodowcom, członkom PZHIPBM uprzejmie przypominamy,
że sprzedając zwierzęta do dalszej hodowli należy przekazać kupującemu zaświadczenie hodowlane (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych). Dokument
ten jest wystawiany na pisemny wniosek sprzedającego, do którego należy załączyć następujące dokumenty: kopię karty jałówki/krowy lub buhajka.
W przypadku zwierząt zacielonych - oświadczenie, w którym zostanie zawarta informacja o dacie inseminacji lub krycia oraz identyfikacja buhaja rozpłodnika
(nr kolczyka, nazwa). W przypadku inseminacji kopia świadectwa pokrycia.
Dodatkowe informacje o zamieszczonych poniżej zwierzętach znajdziecie Państwo na www.bydlo.com.pl
Zwierzęta rasy limusine hodowlane 100% krwi z prostej linii francuskiej, chów
ekstensywny
Zwierzęta o dużym potencjale.
1.Krowy 100% krwi LM 7 lat zacielone - 10szt
2.jałówki 100% krwi LM od 2 do 3lat zacielone - 15szt
3. jałowkih100% krwi LM 8 m-cy -15 szt
4. buhaje 100% krwi LM 20 m-cy po ocenie - 2szt
woj.opolskie . t.604 504 065 , Witold Gruszkiewicz
-------------------------------------------Podlaskie
Piemontese
karwowskiadam@wp.pl
Tel.: 876442132
Zakres:
Jałówki niecielne: 2 szt.
-------------------------------------------Lubelskie
Limousine
Tel.: 691943314
Zakres:
Jałówki niecielne: 8 szt.
-------------------------------------------Opolskie
Highland
Tel.: 660662776
Zakres:
Jałówki odsadki: 4 szt.
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Świętokrzyskie
Limousine
Tel.: 51 62 51 132
Zakres:
Buhaje: 2 szt.
-------------------------------------------Podlaskie
Limousine
Tel.: 601741979
Zakres:
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Świętokrzyskie
Limousine
konopka.bartek@gmail.com
Tel.: 608048620
Zakres:
Buhaje: 3 szt.
-------------------------------------------Pomorskie
Limousine
Tel.: 48668336048
Zakres:
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Zachodniopomorskie
Limousine
Tel.: 602134491
Zakres:
Jałówki niecielne: 10 szt.
-------------------------------------------Lubuskie
Angus czerwony
Tel.: 513121280
Zakres:
Buhaje: 02 szt.
-------------------------------------------Dolnośląskie
Limousine
my_cow@onet.pl
Tel.: 691044236
Zakres:
Buhaje: 3 szt.
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Dolnośląskie
Charolaise
my_cow@onet.pl
Tel.: 691044236
Zakres:
Buhaje: 2 szt.
-------------------------------------------Wielkopolskie
Limousine
bogusz-bogusz111@wp.pl
Tel.: 665665791
Zakres:
Jałówki odsadki: 3 szt.
Buhaje: 4 szt.
-------------------------------------------Lubelskie
Limousine
jacek2107@op.pl
Tel.: 601922972
Zakres:
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Lubelskie
Limousine
jacek2107@op.pl
Tel.: 601922972
Zakres:
Jałówki odsadki: 5 szt.
Jałówki do zacielenia: 5 szt.
-------------------------------------------Świętokrzyskie
Limousine
bogkonwet@poczta.onet.pl
Tel.: 608048620
Zakres:
Buhaje: 04 szt.
-------------------------------------------Mazowieckie
Limousine
Tel.: 508103980
Zakres:
Buhaje: 05 szt.
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Zachodniopomorskie
Limousine
pawel.rolnik23@wp.pl
Tel.: 693185259
Zakres:
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Lubuskie
Limousine
Tel.: 502606766
Zakres:
Jałówki cielne: 20 szt.
Buhaje: 9 szt.
-------------------------------------------Zachodniopomorskie
Limousine
Tel.: 604558271
Zakres:
Jałówki do zacielenia: 10 szt.
-------------------------------------------Warmińsko-mazurskie
Limousine
Tel.: 515392802
Zakres:
Buhaje: 5 szt.
-------------------------------------------Zachodniopomorskie
Highland
adam@magnus.pl
Tel.: 503099900
Zakres:
Buhaje: 4 szt.
-------------------------------------------Wielkopolskie
Limousine
beatastopa1@wp.pl
Tel.: 607374797
Zakres:
Jałówki niecielne: 20 szt.
Buhaje: 10 szt.
-------------------------------------------Lubuskie
Limousine
Tel.: 957571275
Zakres:
Jałówki niecielne: 20 szt.
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Dodatkowe informacje:
jałowki w bardzo dobrej kondycji
Łódzkie
Charolaise
Tel.: 606142109
Zakres:
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Zachodniopomorskie
Limousine
Tel.: 604558271
Zakres:
Buhaje: 4 szt.
-------------------------------------------Świętokrzyskie
Angus czarny
Tel.: 600329680
Zakres:
Krowy: 1 szt.
-------------------------------------------Dolnośląskie
Limousine
Tel.: 604-121-839
Zakres:
Krowy: 7 szt.
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Mazowieckie
Limousine
Tel.: 500159574
Zakres:
Jałówki niecielne: 6 szt.
Jałówki do zacielenia: 6 szt.
Jałówki cielne: 4 szt.
Krowy: 8 szt.
Buhaje: 1 szt.
-------------------------------------------Mazowieckie
Charolaise
bogna@elfbh.pl
Tel.: 602606006
Zakres:
Buhaje: 2 szt.
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WŁADZE STATUTOWE
Zarząd

Komisja Rewizyjna

Prezes:
Bogdan Konopka
Wiceprezes:
Dariusz Matkowski
Członkowie:
Lech Stasiak
Jacek Klimza
Józef Gołębiewski
Marcin Krzewiński

Przewodniczący:
Lech Brzozowski
Członkowie:
Jerzy Grochowalski
Jerzy Famuła
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Biuro Związku
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. 22-849-19-10, tel. 609-843-729, fax 22-849-32-32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl
Dyrektor
Jarosław Denkiewicz
e-mail: denkiewicz@bydlo.com.
Główna księgowa
Agnieszka Bogatko
e-mail: ksiegowa@bydlo.com.pl
Kierownik Biura
Agata Antonowicz
e-mail: antonowicz@bydlo.com.pl
Dział Ksiąg
Kierownik Działu ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Anna Strawa-Harasymowicz
e-mail: anna.strawa@bydlo.com.pl
Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Barbara Dąbek
e-mail: dabek@bydlo.com.pl
Dział Oceny
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Arkadiusz Ołtarzewski
e-mail: oltarzewski@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Agnieszka Zbrzeźniak
e-mail: zbrzezniak@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Wojciech Piasecki
e-mail: w.piasecki@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Marek Parzych
e-mail: parzych@bydlo.com.pl
Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Irmina Ołtarzewska
e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl
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Oddział Pomorski
ul. Dr Judyma 10
71-455 Szczecin
Kierownik Biura Regionalnego
Barbara Binerowska
tel. 661-974-429 e-mail: binerowska@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy
Barbara Binerowska, tel. 661-974-429
Zbigniew Góral, tel. 661-974-422
Katarzyna Kowalik, tel. 661-974-423
Marcin Walczuk, tel. 661-974-431

Oddział Dolnośląski
Kierownik Biura Regionalnego
Marcin Radecki
tel. 661-974-420
e-mail: radecki@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy
Marcin Radecki, tel. 661-974-420
Krzysztof Juśkiewicz, tel. 661-974-427
Waldemar Dunal, tel. 607-974-436

Oddział Południowo-Wschodni
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
Kierownik Biura Regionalnego
Marian Stachyra
tel. 661-974-430 e-mail: stachyra@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy
Marian Stachyra, tel. 661-974-430
Ryszard Witkowski, tel. 661-974-428							

Oddział Warmińsko- Mazaurski
Kierownik Biura Regionalnego
Ryszard Przekwas
tel. 661-974-421 e-mail: przekwas@bydlo.com.pl 					
Selekcjonerzy / Zootechnicy
Ryszard Przekwas, tel. 661-974-421
Marek Kowalczyk, tel. 661-974-426
Jerzy Moniuszko, tel. 663-980-920
Jarosław Olszewski, tel. 607-974-458
Piotr Boski, tel. 661-974-433
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Notatki
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