SPIS TREŚCI
1. B. KONOPKA
		
		

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW 			
PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO, A ROZWÓJ
str. 3
CHOWU I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO

2. W. PIASECKI
		

SPOTKANIA I KONFERENCJE
W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY

3.		

RASA DEXTER

str. 14

4.		

PROFESORSKIM OKIEM

str. 16

5. W. PIASECKI

DR SYMEON POCZYNAJŁO – WSPOMNIENIE

str. 17

6.		
		
		

PISMO DOTYCZĄCE RÓWNYCH ZASAD SKŁADANIA
WNIOSKÓW DLA DZIAŁANIA 121
„MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”

str. 18

7. 		

PRZYPOMNIEĆ WARTO

str. 21

8. W. PIASECKI

BEZ CENZURY - FELIETON OD WOJCIECHA

str. 26

9.		

TARGI POZNAŃSKIE

str. 28

10.		

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

str. 30

11. 		

BIURO ZWIĄZKU

str. 38

Okładka: Salersy z Jaczkowa k. Kamiennej Góry marzec 1997 rok. Fot W. Piasecki

str. 5

1. DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW
     PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO, A ROZWÓJ CHOWU
     I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO

REFERAT PRZYGOTOWANY NA „SZKOŁĘ ZIMOWĄ” Zakopane marzec 2011

Szanowni Państwo! i Wy - szczególnie mi bliscy Hodowcy i Producenci bydła mięsnego,
Na wstępie chciałbym podziękować za miniony rok. Lista udanych przedsięwzięć Polskiego Związku Hodowców
i Producentów nie jest krótka, a przecież był to rok trudów
i kłopotów dla wielu z nas.
Będzie mi bardzo miło jeśli pozwolicie Państwo podzielić się z Wami przemyśleniami hodowcy i Prezesa PZHiPBM
na temat najbardziej mi bliski, bo dotyczący bydła ras mięsnych.
Mam nadzieję, ze większość obecnych tutaj podziela
moją opinię, że produkcja bydła mięsnego w Polsce będzie
się rozwijała, a nawet pesymiści potwierdzą moje przekonanie, że nastąpi do dość szybko.
Bogdan Konopka
Jednym z zadań jakie wyznaczyliśmy w minionym roku
Prezes PZHiPBM
było zadbanie o to, by produkt jakim jest wołowina kulinarna zagościł powszechnie na polskim stole. Akcje promocyjne
prowadzone przez PZHiPBM na wystawach hodowlanych potwierdziły, że wołowina
kulinarna to produkt wyjątkowy i ceniony.
Zatem naszym zadaniem na ten rok będzie zapewnienie, by wzrosła podaż dobrej
wołowiny. Zdajemy sobie sprawę, że ten cel możemy osiągnąć tylko poprzez wzrost
pogłowia bydła mięsnego. Jednak wysokie koszty produkcji wołowiny ras mięsnych powodują, że rozwój chowu bydła mięsnego w Polsce jest ograniczony i nadal krajowe
możliwości są niewykorzystane. Trzeba również pamiętać, że duża rezerwa w produkcji
wołowiny tkwi w małych gospodarstwach utrzymujących dotychczas krowy mleczne
i nie mogących sprostać wysokim wymaganiom jakości mleka. Tak więc duża powierzchnia paszowa użytków zielonych w Polsce preferuje chów i hodowlę przeżuwaczy i dlatego mięsne rasy bydła pasują tu znakomicie, zważywszy że rynek wołowiny kulinarnej
ciągle czeka na swoje odkrycie przez przemysł mięsny.
Ten nasz potencjał dotyczący ilości użytków zielonych jest szczególnie cenny w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej, według której większy nacisk kładzie się na ochronę
środowiska, a dopłaty i premie nie są powiązane z wielkością produkcji, lecz powierzchnią użytków rolnych. Właśnie to otwiera korzystne perspektywy, szczególnie w produkcji wołowiny.

--

Nasza organizacja nie ma jeszcze 18 lat, a więc wieku uznanego powszechnie za dojrzały, ale kierunki jej działania są czytelne. To co zapoczątkowaliśmy i realizujemy do
tej pory okazało się trafnymi decyzjami dającymi wymierne rezultaty. To my reprezentujemy prawa i interesy hodowców i producentów bydła mięsnego. Nasza niezależna,
dobrowolna i samorządna organizacja zrzesza ponad 1000 członków. Są to hodowcy
indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. Współpracujemy z organizacjami powiązanymi
z hodowlą bydła w kraju i za granicą. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg i oceny bydła ras mięsnych: Angus red and Black,
Blond d’Aquitaine, Charolaise, Galloway, Highland cattle, Hereford, Limousine, Marchigiana, Piemontese, Salers, Siemental i Welsh Black. Wspólnie z Instytutem Zootechniki
zajmujemy się oceną wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Ocena użytkowości
zwierząt będących pod naszą kontrolą dokonywana jest w stadach hodowców i producentów przy pomocy najnowocześniejszych technik połączonych z pomiarami zoometrycznymi. Szczegółowe wyniki oceny i ranking buhajów przedstawiony jest na naszej
stronie www. Tak więc, nasi hodowcy mają możliwość porównania buhajów pochodzących z różnych stad i wybrania do swego stada samca spełniającego oczekiwania. Dzięki
uszlachetnianiu krajowego pogłowia przez import wartościowych genetycznie krów
i buhajów uzyskujemy materiał zarodowy wykorzystywany również w inseminacji.
W czterech oddziałach kraju działają biura regionalne mające stały kontakt z hodowcami bydła ras mięsnych. Współpraca z hodowcami to priorytet naszej „terenowej” kadry
wśród statutowych obowiązków dotyczących między innymi ustalania mas zwierzętom, przemieszczeń czy doradztwa.
Od trzech lat pracuje nasze Biuro Handlowe, które reprezentuje Hodowców i Producentów bydła mięsnego na rynku krajowym i zagranicznym. Działania w kierunku stabilizacji cen, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i pomaganie hodowcom w sprzedaży
bydła to cele ważne, choć niełatwe dla Biura Handlowego PZHiPBM. Już na początku
powstania biura wiele zaprzyjaźnionych z nami osób skazywało jego działalność na niepowodzenie. W minionym roku nasze handlowe biuro nie przyniosło zysków, bo nie
było to jego głównym celem, ale dążyło do wyrobienia dobrej pozycji na rynku. Współpraca selekcjonerów z biurem handlowym to przede wszystkim udzielona informacja
dotycząca lokalizacji stada, liczby sztuk, rasy, czy kondycji sprzedawanych zwierząt. Fachowa ocena wybieranych do sprzedaży zwierząt to korzystniejsza cena dla hodowcy.
Już na tym etapie selekcji hodowca wie jakiej ceny może się spodziewać za sprzedaż
swoich zwierząt przez nasze biuro handlowe.
Jak zapewne wiadomo, aktualnie na rynku działa wiele firm pośredniczących w sprzedaży i zakupie zwierząt opasowych i hodowlanych. Polska jest nadal krajem atrakcyjnych cen i wielkich możliwości eksportowych. Widoczna jest na rynku pewnego rodzaju
„przepychanka” i walka o zakup zwierząt. Nie wszystkie firmy stosują zasady uczciwego
--

handlu. Wielu korzysta z niewiedzy hodowcy i dlatego producent bydła naszym zdaniem powinien konsultować się z selekcjonerami i biurem handlowym.
Stosowany od ponad 5 lat system informatyczny BOS analizujący dane uzyskane od
hodowców na dzisiaj jest mało wydajny i w biskiej przyszłości zastąpi go nowocześniejszy, pozwalający na jeszcze lepszą pracę selekcjonera i hodowcy. Mając internetowe
połączenie nasi selekcjonerzy z dowolnego miejsca będą mogli wywołać adres serwera,
również bez takiej możliwości dokonywać zapisów do bazy danych.
PODSUMOWUJĄC DOKONANIA NASZEGO ZWIĄZKU WARTO PODKREŚLIĆ:
- Więcej hodowców i więcej krów pod oceną
- Wprowadzamy nowoczesne metody oceny
- Preferujemy racjonalny import cennego genetycznie materiału hodowlanego
- Rozwijamy platformę współpracy z hodowcami w formie strony www. i biuletynu.

2. SPOTKANIA I KONFERENCJE W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY
18 stycznia 2011 r w Gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego I Federacja Branżowych
Związków Producentów Rolnych zorganizowali spotkanie na temat wypracowania
jednolitego stanowiska dotyczącego wsparcia sektora przeżuwaczy we Wspólnej
Polityce Rolnej (CAP) po roku 2013. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Francji,
Łotwy, Litwy, Estonii oraz Republiki Czeskiej.

Uczestników spotkania przywitał Prezes Bodgan Konopka Fot. Wojciech Piasecki

--

Dr Bogdan Wiatr wice-prezes Zarządu PZHiPBM przedstawił stanowisko naszej
organizacji w sprawie płatności rocznych w Unii Europejskiej po roku 2013.
Stanowisko jest zbieżne z polityką Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opierającą
się na dwóch filarach tj płatności podstawowej - jednolitej w całej Unii Europejskiej,
płatności do HA użytków rolnych utrzymywanych w odpowiedniej kulturze,
oraz na płatnościach dodatkowych dla regionów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, płatności do powierzchni wypasanych, czy płatności dotyczących
np. upraw roślin wysokobiałkowych. Nowy system płatności powinien być związany
z powierzchnią użytków rolnych, uwzględniać realizację wymogów w zakresie
ochrony środowiska i dodatkowe wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. Płatności powinny odejść od uwarunkowań historycznych
i być jednolite dla całej Unii. Pan Pierre Wogorne sekretarz generalny Francuskiej
Federacji Bydła przedstawił stanowisko hodowców bydła we Francji, które wskazuje
na utrzymanie dotychczasowych dopłat historycznych. Dyskutowano na temat
kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Uczestnicy spotkania
podkreślali, że wypracowywane w tym roku w Unii Europejskiej rozwiązania będą
niezwykle istotne dla dalszego rozwoju rolnictwa europejskiego i bezpieczeństwa
żywnościowego na kolejne dziesięciolecia. Przedstawiciele Łotwy, Litwy, Estonii oraz
Republiki Czeskiej poparli nasze stanowisko. W rozmowach uczestniczył Minister
Rolnictwa Marek Sawicki. Zdaniem ministra WPR powinna być się zdecydowanie
uproszczona, przejrzysta i powinna odejść od historycznych tytułów do płatności
i coraz więcej państw przychyla się do naszego stanowiska.
Obecnie dopłaty bezpośrednie dla rolników w UE są bardzo zróżnicowane, np.
na Łotwie rolnicy dostają ok. 100 euro do hektara użytków rolnych rocznie, a w
Grecji czy na Malcie ok. 500 euro/ha. Unijna średnia dopłat wynosi około 250 euro.
W Polsce jest to około 200 euro, we Francji ok. 250, w Niemczech ok. 300 euro.
W przyjętym w listopadzie dokumencie Komisja Europejska zaproponowała
bardziej sprawiedliwe, lecz nie jednakowe w całej UE dopłaty bezpośrednie, a także
premie za respektowanie zasobów naturalnych i norm ochrony środowiska. Decyzje
w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE mają zapaść na przełomie 2011 i
2012 roku. Polska prezydencja rozpoczyna się 1 lipca i potrwa do końca 2011 roku.
Stanowisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
w sprawie płatności rolniczych w Unii Europejskiej po roku 2013.
Zdecydowanie popieramy stanowisko Rządu RP mówiące, że nowy system
płatności powinien być związany z powierzchnią użytków rolnych, uwzględniać
realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska i dodatkowe wsparcie dla
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności powinny odejść
od uwarunkowań historycznych i być jednolite dla całej Unii.
--

Stoimy na stanowisku, że właściwym rozwiązaniem dla obszarów zielonych
będzie zastąpienie różnych istniejących systemów subwencji bezpośrednich
(do matek, buhajków, premii ubojowych itp.) jednolitą płatnością obszarową do
powierzchni wypasanych.
Rozwiązanie takie przyniesie wielorakie korzyści:
1. Dla rolników – wzmocnienie pozycji ekonomicznej gospodarstw zapobiegające
powiększaniu bezrobocia na wsi.
2. Dla środowiska
- poprawę walorów krajobrazowych
- istotne ograniczenie pożarów na łąkach i ugorowanych polach przenoszących
się często na przylegające do użytków zielonych lasów i torfowisk
-wynikające z tego zmniejszenie emisji CO2
-zmniejszenie koncentracji odchodów zwierzęcych
-znaczące zmniejszenie strat w lęgach ptaków i zabijaniu młodych saren, jeleni i
danieli w czasie majowego i czerwcowego koszenia łąk.
3. Poprawa bioróżnorodności. Wypasanie łąk, szczególnie na terenach
atrakcyjnych dla ptaków wodno-błotnych, prowadzi do powstawania
mikrosiedlisk stwarzających bardzo dogodne warunki do zakładania gniazd
wielu cennym gatunkom.
4. Poprawa dobrostanu zwierząt – pastwiskowanie zdecydowanie poprawia
warunki ich bytowania.
Nasze stanowisko uzyskało poparcie polskich związków hodowców koni i owiec.
KONFERENCJA O PROMOCJI POLSKIEJ ŻYWNOŚCI
„Promocja polskich produktów, a fundusze promocji” to temat konferencji, która
odbyła się siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Jej organizatorem
była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, oraz Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Konferencja była jednocześnie szkoleniem z zakresu promocji polskich
produktów. Przedsięwzięcie to było dofinansowano m.in. z Funduszu Promocji
Mięsa Wołowego.
Powstałe w 2009 roku Fundusze Promocyjne mają na celu promocję spożycia
określonych produktów, edukację społeczeństwa, prowadzenie licznych badań
naukowych i wsparcie organizacji branżowych. Są one przejawem aktywności
organizacji branżowych i doskonałą możliwością do budowania świadomości
konsumentów.

--

Rocznie na kontach 9 funduszy byłyby do wydania 33 miliony złotych .
Celem powstałych funduszy jest zwiększenie popytu na produkty rolne i środki
spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o jakości żywności oraz zaletach
produktów objętych promocją. Fundusze mają także stworzyć mechanizmy
wspomagające dalszy i kompleksowy rozwój rynków zbytu oraz poprawią jakość
spożywanych produktów. Wysoką jakość, walory smakowe oraz przydatność
kulinarna polskich produktów żywnościowych są doceniane przez rodzimych
konsumentów oraz rzesze odbiorców zagranicznych.
KONFERENCJA „WPŁYW KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO FAO/WHO NA
PRODUKCJĘ BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI”
25 stycznia 2011 r. w Senacie odbyła się konferencja „Wpływ kodeksu
żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności”, zorganizowana
z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli władz
centralnych i samorządowych, naukowców, rolników, producentów rolnych,
reprezentantów ośrodków doradztwa rolniczego oraz związków i organizacji
rolniczych.
Konferencję otworzył senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wyraził przekonanie, iż konsumenci mają prawo
oczekiwać, że żywność jest bezpieczna, dobrej jakości i nadaje się do spożycia.
Odniósł się on do niedawnej afery dioksynowej w Niemczech (dioksyny wykryto
w żywności), twierdząc, że trzeba zapobiegać takim skandalom. W tym kontekście
senator Chróścikowski zadał podstawowe pytania, na które uczestnicy konferencji
szukali odpowiedzi: Czy prawo w dziedzinie bezpieczeństwa żywności jest dobre?
Czy trzeba je modyfikować?
Dariusz Goszczyński, wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił proponowany przez
Komisję Europejską nowy pakiet legislacyjny dotyczący jakości produktów rolnych.
Przypomniał on, że od 1990 r. unijna polityka jakości jest głównie identyfikowana
z ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń produktów oraz tradycyjnych specjalności,
a także z rolnictwem ekologicznym. Pakiet jakościowy składa się z projektów
dwóch rozporządzeń, z których jedno dotyczy systemów jakości produktów
rolnych, a drugie norm handlowych. Pierwsze rozporządzenie ma spowodować
uproszczenie unijnego prawodawstwa w zakresie systemów jakości żywności w celu
poprawy komunikacji między producentami a konsumentami oraz ułatwienia
zrozumienia zasad rządzących tymi systemami. Drugie rozporządzenie także ma
na celu uproszczenie, tym razem w zakresie procedur ustalania norm handlowych
i poprawy przejrzystości zapisów tych norm. Propozycje te są konsultowane, także
z Polską, od 2008 r.
--

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław
Kowalczyk zadał pytanie, czy potrzebne są regulacje prawne na szczeblu
globalnym, takie jak będący tytułowym tematem konferencji Kodeks Żywnościowy.
Jego zdaniem, główne przyczyny trafiania na rynek produktów żywnościowych
o obniżonej jakości to wzrost globalizacji korporacji i wzrost światowego handlu,
a co za tym idzie coraz dłuższa droga od producenta żywności do konsumenta,
coraz więcej pośredników w handlu, coraz więcej żywności niepełnowartościowej
i coraz więcej żywności wytworzonej w nie swojej oryginalnej strefie klimatycznej.
Innymi słowy, jeżeli następuje ekspansja handlu światowego, wzrasta też zagrożenie
złą i zafałszowaną żywnością. Według profesora Kowalczyka, bezpieczeństwo
globalne żywności zależy właśnie od wprowadzenia globalnych standardów
i norm. Międzynarodowe regulacje dotyczące żywności są więc niezbędne, abyśmy
wiedzieli, co tak naprawdę kupujemy.
Takim zbiorem przyjętych w skali międzynarodowej norm dla żywności, dobrych
praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez służby kontroli żywności,
przemysł rolno-spożywczy i środowiska naukowe jest Kodeks Żywnościowy (Codex
Alimentarius). Zawiera on obecnie ponad 200 norm różnych produktów, ponad
100 maksymalnych poziomów zawartości substancji dodatkowych do żywności,
niemal 3500 limitów maksymalnych pozostałości pestycydów i 450 maksymalnych
poziomów pozostałości leków weterynaryjnych. Jest on zatwierdzany przez
powstałą w 1963 r. Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, najważniejszą
organizację międzyrządową zajmującą się bezpieczeństwem żywności, zdrowiem
konsumentów i zapewnianiem uczciwych praktyk w handlu żywnością. Obecnie jej
członkami są 182 państwa i Unia Europejska, a 99 proc. populacji świata ma w niej
swoich przedstawicieli.
Podczas konferencji profesor Ewa Rembiałkowska, kierownik Zakładu Żywności
Ekologicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zastanawiała się, na ile
Kodeks Żywnościowy może być skuteczny. Otóż, jej zdaniem, globalizacja utrudnia
egzekwowanie prawdziwego bezpieczeństwa żywności, ponieważ nie ma w chwili
obecnej takiego systemu, który pozwoliłby na wyeliminowanie zagrożenia
z łańcucha żywnościowego.
Popularna staje się też opinia, wyrażona przez Kazimierza Okszę-Orzechowskiego
z Fundacji Polska Akcja Obywatelska, iż Kodeks stał się w praktyce narzędziem
globalnej kontroli żywności i zdrowia przez rządy i korporacje, a przyjmowanie
przez niego kolejnych norm ogranicza w coraz większym stopniu spożycie naturalnej
żywności i wykorzystanie naturalnych środków leczniczych.

--

Przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski
zwrócił uwagę na zjawisko niekonkurencyjności Europy na rynkach światowych
z powodu tego, że jest ona liderem przestrzegania najróżniejszych norm, których
na świecie po prostu nie ma.
Główny temat konferencji wywołał ożywioną dyskusję i prezentację
zróżnicowanych opinii. Kończąc spotkanie, senator Chróścikowski podkreślił,
że niezależnie od różnorakich interesów i dążenia do osiągnięcia maksymalnego
zysku bezpieczeństwo żywności i ochrona zdrowia konsumenta powinno być
traktowane priorytetowo.
Źródło: www.senat.pl

10 grudnia 2010 roku odbyło się w Gliśnie seminarium naukowe pt. „Uwarunkowania produkcji towarowej żywca wołowego”, które zorganizował Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Kalsku, oddział w Lubniewicach.
Wykład na temat ras bydła mięsnego wygłosiła dr Barbara Binerowska kierownik
biura regionalnego Oddziału Pomorskiego naszego Związku. Rasy mięsne zawsze
interesowały hodowców, a przydatność tych ras do krzyżowania towarowego
zachęca producentów do produkcji wołowiny. Wybór rasy to ważna decyzja
którą powinni podjąć przyszli producenci i hodowcy. Rolą hodowcy jest poprawa
populacji genetycznej zwierząt, aby pokolenie potomne było lepsze od pokolenia
rodzicielskiego. Jest to proces długotrwały, na który ma wpływ zasobność bazy
paszowej, możliwości gospodarstwa, czy indywidualna decyzja przyszłego hodowcy.
Wiąże się to z większymi kosztami, bo sztuka hodowlana ma prowadzaną ocenę
wartości użytkowej a ustalanie masy zwierzętom hodowlanym to obowiązek
hodowcy.
Hodowców i producentów bydła mięsnego, którzy licznie przybyli na to seminarium
mogły zainteresować wykłady dotyczące wykorzystania trwałych użytków zielonych,
oceny poubojowej bydła, czy problemu biegunek cieląt.
KIEROWNICY BIUR PZHIPBM Z ODDZIAŁU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
I DOLNOŚLĄSKIEGO ZORGANIZOWALI SPOTKANIA Z HODOWCAMI
Dnia 5 lutego 2011 roku w Bargłowie Kościelnym k/ Augustowa kierownik Oddziału
Warmińsko – Mazurskiego Pan Ryszard Przekwas zorganizował spotkanie hodowców
które miało przybliżyć aktualne problemy w hodowli bydła mięsnego.
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Na spotkaniu obecnych było ponad 90 hodowców bydła mięsnego, głównie
z terenu woj. podlaskiego, woj. warmińsko – mazurskiego oraz z woj. kujawsko
– pomorskiego. Podobne spotkanie mieli jesienią w Minikowie, zaś hodowcy woj.
pomorskiego – w Lubaniu. Poza kierownikiem – Ryszardem Przekwasem i Prezesem
PZHiPBM - Bogdanem Konopką, w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady
Hodowlanej - profesor Janusz Klupczyński, Pan Piotr Kowalski – ZM Łmeat Łuków,
współpracujących z PZHiPBM oraz Zbigniew Łosko z Josera Polska- firmy produkującej
pasze treściwe i dodatki mineralne.
Prezes Bogdan Konopka - hodowca rasy Limousine z woj. Świętokrzyskiego,
przedstawił aktualną sytuację w chowie i hodowli bydła mięsnego. Poruszył temat
dopłat w ramach WPR po 2013 roku. Chodzi o kontynuację wsparcia bezpośredniego,
opartego na powierzchni użytków rolnych. Przybliżył również postulat jednolitych
dopłat do powierzchni wypasanych. Hodowcy zostali zapoznani z funkcjonowaniem
Funduszu Promocji Mięsa Wołowego - głównie podczas trwania wystaw hodowlanych.
W roku 2011 planujemy dalsze, istotne zmiany. Chcemy bardziej uaktywnić media
– promocją wołowiny na stołach polskich konsumentów. Zależy nam na uruchomieniu
portalu internetowego. Musimy zrobić wszystko, aby spowodować wzrost spożycia
wołowiny choćby o 1kg na osobę. Prezes PZHiPBM poruszył problem zbytu żeńskiego
materiału hodowlanego. Mówił, że jest to doskonały czas na remont własnych stad.
Pan Zbigniew Łosko przybliżył hodowcom właściwe żywienie bydła mięsnego.
Mówił o opłacalności samego opasu. Dobrze przygotowany wykład wzbudzał duże
zainteresowanie hodowców problematyką żywienia bydła. Pan Piotr Kowalski
reprezentujący ZM Łmeat – Łuków, przedstawił zasady poubojowej oceny bydła
ciężkiego. W systemie klasyfikacji EUROP wg wagi bitej ciepłej. System ten opiera
się na stopniu uformowania tuszy – stopniu umięśnienia, gdzie E- stanowi klasę
najlepszą, a P- najgorszą oraz stopniu otłuszczenia w klasie od 1 do 5. Dawał argumenty
wyliczalne, aby przekonać hodowców do tego typu sprzedaży bydła. Uczestniczący w
spotkaniu lekarze wet. przybliżyli hodowcom choroby występujące u bydła, kładąc
nacisk na problem biegunek u cieląt, bardzo istotny w chowie bydła mięsnego, gdyż
powoduje duże straty ekonomiczne. Hodowców zapoznano z najbardziej skutecznymi
lekami, w zwalczaniu tych chorób. Wszystkie wykłady bardzo interesowały hodowców.
Poruszone zostały najistotniejsze problemy w hodowli bydła mięsnego. Wykładowcy
w bardzo przekonujący sposób przybliżali tajniki hodowli bydła. Hodowcy mieli
możliwość podczas dyskusji, z czego chętnie skorzystali, poruszyć najbardziej
nurtujące ich problemy w hodowli. Na gorąco mogli uzyskać odpowiedzi od Prezesa,
czy od pozostałych zaproszonych fachowców. Wszyscy hodowcy bardzo zadowoleni
opuszczali spotkanie, dziękując Prezesowi PZHiPBM i kierownikowi Odziału Warmińko
Mazurskiemu. Podczas trwania spotkania wszyscy obecni mogli degustować wędliny z
ZM Łmeat – Łuków oraz skorzystać z obiadu sponsorowanego przez Josera Polska.
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Duże zainteresowanie hodowców spotkaniem podpowiada, że Zarząd Związku, oraz
kierownicy Biur Regionalnych częściej powinni organizować spotkania z hodowcami.
W dniu 19 lutego kierownik Oddziału Dolnośląskiego Pan Marcin Radecki
zorganizował spotkanie hodowców z oddziału Dolnośląskiego PZHiPBM.
Głównym tematem spotkania były sprawy dotyczące aktualnych problemów
dotykających hodowców i producentów bydła mięsnego . Na wstępie kierownik
biura i selekcjoner oddziału dolnośląskiego Pan Marcin Radecki przedstawił program
spotkania , po czym ł region, podając ilość hodowców u których prowadzona jest ocena
wartości użytkowej. Wspomniał o pracujących na terenie Oddziału Dolnośląskiego
selekcjonerach, o wystawach hodowlanych, zapoznając obecnych hodowców z mapą
regionu. Po części wstępnej oddał głos Prezesowi Bogdanowi Konopka, który omówił
aktualną sytuację w hodowli bydła mięsnego.
Następnie Pan Frątczak Dariusz z firmy DSV Polska scharakteryzował popularne
mieszanki traw i kukurydzy stosowane do produkcji pasz objętościowych. Wykład
wzbudził duże zainteresowanie.
Firmę HERBI LINE reprezentował Pan Leszek Moczulski. Mówił o profilaktyce
i preparatach wykorzystywanych w odchowie cieląt. Wykład mógł bardziej
zainteresować producentów mleka, jednak wydaje się, że 30% preparatów jest
możliwe do wykorzystania w bydle mięsnym. Hodowcy ras mięsnych zauważyli
trudności w zastosowaniu tych środków cielętom mięsnym, których do wieku 6-7
miesięcy pilnuje matka.
Ocenę poubojową bydła rzeźnego omówił Pan Piotr Kowalski z Zakładów
Mięsnych ŁMEAT- ŁUKÓW S.A w Łukowie. Wywiązała się gorąca dyskusja dotycząca
obiektywności, uczciwości i rzetelności oceniających. Wspomniano o powołaniu
zespołu niezależnych ekspertów oceniających wołowe półtusze, w skład którego
powinien wchodzić przedstawiciel PZHiPBM.
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat możliwości promowania
produkcji wołowiny kulinarnej. Przepisy kulinarne naszych hodowczyń powinny
znaleźć się w kalendarzu związkowym, a rękodzieła artystyczne naszych hodowców
mogą być wystawiane w jednym z pomieszczeń biura Związku. Wspomniano również
o zespołach muzycznych na wystawach, w skład których mogą wchodzić hodowcymuzycy.

Czy wiesz, że nasze rolnictwo jest jednym z najlepszych w Europie. Zajmujemy
1. miejsce w UE w produkcji owoców miękkich, ziemniaków i owsa, 2. miejsce w
uprawie żyta i produkcji jabłek, 3. miejsce w uprawie rzepaku i buraków cukrowych,
4. miejsce w produkcji mięsa i mleka.
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Czy wiesz, że jednolita płatność obszarowa (JPO) - przysługuje rolnikowi , który
jest posiadaczem gruntów rolnych , wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha . Grunty te muszą być utrzymywane w
dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska . Związana
jest ona z dopłatami bezpośrednimi przyznawanymi Polsce przez Unię Europejską .
Czy wiesz, że obecnie dopłaty bezpośrednie dla rolników są w różnych państwach
Unii różne: od 540 euro na hektar w Grecji do 83 euro na Łotwie; w Polsce wynoszą
około 200 euro, a we Francji - 310. Jednak po zsumowaniu ich ze wsparciem z II
filara, czyli z pieniędzmi kierowanymi na rozwój terenów wiejskich (Polska jest tu
największym beneficjentem), unijne środki rolne na hektar wynoszą w sumie: w
Polsce 320 euro; we Francji 350 euro, a w Niemczech 421 euro.
Czy wiesz, że priorytetami MRIRW w 2011 r. będą:
- przygotowania do polskiej prezydencji,
- wypracowanie założeń Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013
- promocja polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach europejskich i
światowych.
- utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Czy wiesz, że prawdopodobnie utrzyma się tendencja wzrostowa w obszarze
eksportu wołowiny do Turcji, choć nie będą to zapewne spektakularne wartości.
Czy wiesz, że likwidacja małych gospodarstw mlecznych 1,2,3 a nawet 4 krów może
mieć znaczący wpływ na strukturę rasową bydła, zwłaszcza w Europie Środkowo
– wschodniej.
Czy wiesz, że od początku powstania funduszy promocji na ich kontach zgromadzono
łącznie 50 mln zł. Składki na Fundusze Promocji płacą rolnicy w wysokości 0,1%
wartości sprzedawanego surowca, a odprowadzają je podmioty skupujące. O
przeznaczeniu zgromadzonych środków na każdym z funduszy decydują Komisje
Zarządzające, w skład których wchodzą reprezentanci producentów rolnych i
przetwórców.
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Od redakcji
Prognozy wskazują, że w perspektywie 20–30 lat znacząco wzrośnie
zapotrzebowanie na żywność. Przyszłość rolnictwa europejskiego będzie zależała
w głównej mierze od kształtu Wspólnej Polityki Rolnej. Nowa Wspólna Polityka
Rolna musi być prosta, przejrzysta i pozbawiona historycznych zaszłości. Rolnictwo
europejskie ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe pół miliardowej rzeszy
konsumentów, a także chronić środowisko. Europejskie rolnictwo powinno rozwija
się w zgodzie z przyrodą. Od 2013 roku będą dopłaty powierzchniowe i oczekiwana
jest likwidacja dofinansowania i interwencji na rynku mleka i wołowiny. Tak więc,
ólna Unii Europejskiej i redukcja dofinansowania wpłyną na zmiany strukturalne w
produkcji bydlęcej.

3. RASA DEXTER

Rasa ta ma zasięg lokalny (Irlandia).

Umaszczenie jest czarne lub czerwone jednolite. Dopuszczalne są drobne
odznaki w okolicy wymienia. Odznaki ma kończynach i mostku są podczas wystaw
hodowlanych oceniane ujemnie.
Bydło
tej
rasy
charakteryzuje krótka
i szeroka głowa z
szerokim międzyrożem.
Szyja jest krótka i gruba,
trzymana na poziomie
linii grzbietowej. Rogi
są krótkie i niezbyt
grube, łopatki dobrze
umięśnione,
sierść
niezbyt cienka, ale
aksamitna i miękka.
Wysokość w kłębie
buhajów wynosi 107 cm
(nie może przekraczać
(fot. yousaytoo.com)
110 cm), a krów - 102 cm.
11 letnia krowa Swallow (Jaskółka) stoi obok byka Freddiego.
Żródło: www.wp.pl
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Masa ciała buhajów 3-letnich wynosi 410 kg, a krów - 360 kg.
Wyhodowana w West Yorkshire na północy Anglii, krowa rasy DEXTER.
Właściciele twierdzą, że uwielbia ona muzykę współczesną.
Mierzące 85 centymetrów zwierzę, zostało uznana przez Księgę Rekordów
Guinnessa najmniejszą krową świata.

Z przymrużeniem oka
ON: Czy wiesz, że europejska polityka rolna jest tworzona na szczeblu unijnym
przez przedstawicieli państw członkowskich i wcielana na szczeblu lokalnym przez
poszczególne państwa.
ONA: To u nas ten szczebel lokalny jest?
ON: Tak jest. I trzeba będzie rentowność naszego lokalnego rolnictwa zwiększać.
ONA: Ale ja już mam produkt najwyższej jakości, już dawno mi mówili, ze moje
mięsne krowy to najwyższa jakość
ON: Krów to ty nie sprzedawaj, bo to od nich ten produkt ma być, a ja na razie
poszukam przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródeł energii.
ONA: Ty nie szukaj, bo to ja przyjazna jestem! ale odnowić się nie dam..
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4. PROFESORSKIM OKIEM
Sytuacja na rynku mięsa nie napawa optymizmem
Profesor Andrzej Pisula portalspozywczy.pl styczeń 2011

Brakuje działań w zakresie „uporządkowania” rynku - prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zakładu Technologii Mięsa SGGW.
Wycofanie szeregu przepisów, np. norm PL i zarządzeń Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW), spowodowało olbrzymi chaos na rynku. - Można produkować wszystko, pod nazwami często wprowadzającymi w błąd konsumenta - zauważa Andrzej Pisula. - Byle tylko sprzedać i nie dać się złapać przez instytucje
kontrolujące - dodaje. Przyznaje jednak, że podmioty zajmujące się kontrolą nie
mają jasno określonych podstaw do udowadniania nieprawidłowości.
Kolejnym problemem jest kompletny brak konsolidacji branży oraz dyskusji
z producentami zwierząt w zakresie „łańcucha produkcji”. - Do nikąd prowadzi
też realizacja nonsensownych programów promocyjnych zwiększenia produkcji
i spożycia mięsa wołowego i wieprzowego, nie poddanych pod dyskusję w gronie
specjalistów z tego zakresu - Zostaną wydane olbrzymie pieniądze, bez uzyskania żadnych konkretnych efektów - akcentuje. Obawia się również skutków braku dyskusji i działań w zakresie wzrostu produkcji wieprzowiny. - Niezrozumiałym
jest, że postępujący na przestrzeni trzech lat, 20 proc. spadek produkcji jednego
z głównych produktów polskiego rolnictwa nie spowodował reakcji instytucji za to
odpowiedzialnych.
Zapłata za jakość tuszy po uboju
Profesor Henryk Jasiorowski GAZETA WYBORCZA 21.08.2002

Gdyby zakłady przemysłu mięsnego przyjęły system skupu oparty na zapłacie za jakość tuszy po uboju do czego są od dawien dawna nakłaniane przez rząd
i hodowców - nie byłoby problemu z wiarygodną identyfikacją każdej ubijanej
sztuki. W Unii Europejskiej bydło na rzeź skupowane jest najczęściej na aukcjach,
następnie jest ubijane, a rolnik uzyskuje zapłatę po ocenie tusz przez niezależnych
rzeczoznawców. Tu pełna ewidencja i oznakowanie rolnik – zwierzę - tusza są automatyczne i wynikają z systemu. A jak jest u nas: Zakłady przemysłu mięsnego
posługują się pośrednikami, którzy krążą po wsiach, oraz targach i skupują dla nich
żywiec. Często zwierzę które trafi do rzeźni przechodzi przez ręce kilku pośredników. Jest rzeczą oczywistą, że przy tym systemie wyzyskiwani są rolnicy, ale jak
wykazuje praktyka, system ten zdaje się wygodny (czytaj: opłacalny) dla zakładów
przetwórczych. Jest to system archaiczny, niemożliwy do stosowania w UE. Ale
u nas dla nowoczesnego przemysłu bardziej opłacalny.
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5. DR SYMEON POCZYNAJŁO - WSPOMNIENIE

W lipcu 2010 roku minęło dziesięć lat od śmierci Doktora Symeona Poczynajło.
Symeon Poczynajło urodził się w 1936 roku
w rodzinie chłopskiej we wsi Połoski w powiecie
Biała Podlaska. Po wojnie wraz z rodziną
zamieszkał się w woj. Olsztyńskim, gdzie ukończył
technikum rolniczo-hodowlane w Dobrocinie,
a następnie studia w Wyższej Szkole Rolniczej
w Olsztynie uzyskując w 1959 roku stopień magistra.
Specjalizował się w hodowli bydła pod kierunkiem
profesora W. Szczekin-Krotowa, którego asystentem
został w czasie studiów. W roku 1962 przeniósł się
do Jastrzębca pod Warszawą, gdzie w instytucie
badawczym PAN pod kierunkiem profesora
H. Jasiorowskiego rozpoczął studia doktoranckie.
W roku 1965 był kierownikiem Pracowni Metod Hodowlanych. W 1968 roku obronił
pracę doktorską pt: „Badania nad przebiegiem wzrostu i rozwoju mieszańców F1
bydła polskiego czerwonego z rasami Jersey i Duńską Czerwoną w zależności od
poziomu żywienia”. Lata 1970-1972 spędził w Mongolii, gdzie był zatrudniony przez
FAO jako ekspert w hodowli bydła. W Jastrzębcu pracował do 1980 roku, kierując
pracownią użytkowości mlecznej bydła, a następnie pracował w Instytucie Hodowli
Bydła i Produkcji Mleka SGGW na stanowisku kierownika zakładu, a następnie
zastępcy dyrektora ds. dydaktyki. Ostatnie lata spędził w Centralnej Stacji Hodowli
Zwierząt w Dziale Bydła Mięsnego, a od 1994 roku był pierwszym dyrektorem Biura
Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego. Był to najgorętszy okres Jego
pracy łączący lojalność w stosunku do Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z oddaną
pełną poświęcenia pracą dla naszego Związku. Był jednym z niewielu pracowników
CSHZ, którzy opowiedzieli się otwarcie za koniecznością uspołecznienia zarządzania
hodowlą w Polsce. Nasze dyskusje dotyczyły bydła ras mięsnych, utrzymania,
żywienia, pracy selekcjonerów, przygotowania wzorów dokumentacji, jednym
słowem organizacji pracy biura Związku. „Doktor” wiedział jak ważne mogą być
serdeczny kontakt i profesjonalne porady dla hodowców, którzy wstępują do
naszej organizacji. Brakuje mi tych codziennych rozmów na Sokołowskiej, brakuje
mi dyrektora, choć Jego dzieło jest kontynuowane.
Wojciech Piasecki
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6. PISMO DOTYCZĄCE RÓWNYCH ZASAD SKŁADANIA WNIOSKÓW
DLA DZIAŁANIA 121 „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”
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Odpowiedź na pismo dotyczące realizacji priorytetu „środki towarzyszące
restrukturyzacji sektora mleczarskiego” w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
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7. PRZYPOMNIEĆ WARTO

Działalność marginala, lokalna i ograniczona.
Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, możliwe jest
między innymi w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL).
Zasady takiej działalności określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z dnia 12 stycznia
2007 r.)
Działalność marginalna, lokalna i ograniczona zajmuje się przetwórstwem
i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego. W odróżnieniu od „sprzedaży
bezpośredniej” nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów
pozyskanych tylko z własnego gospodarstwa. Ponadto produkcja obejmuje
produkty pochodzenia zwierzęcego również przetworzone, w przeciwieństwie
do „sprzedaży bezpośredniej”, gdzie działalność ogranicza się do produktów
nieprzetworzonych i przetworzonych w niewielkim stopniu. Na przykład, sprzedaż
surowego mleka i surowej śmietany to sprzedaż bezpośrednia, natomiast
sprzedaż wytworzonego z nich sera bądź masła to już działalność marginalna,
lokalna i ograniczona. Sprzedaż tuszek drobiowych to sprzedaż bezpośrednia,
jednak rozbiór tych tuszek i sprzedaż elementów to już działalność marginalna,
lokalna i ograniczona. Ponadto działalność marginalna, lokalna i ograniczona
obejmuje również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego,
baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, zajęczaków, zwierząt łownych,
zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, produkcję i sprzedaż mięsa
mielonego, surowych wyrobów i produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków
(potraw) wyprodukowanych z mięsa. Działalność „sprzedaż bezpośrednia”
w tym zakresie ogranicza się do uboju drobiu i sprzedaży tuszek drobiowych, uboju
zajęczaków i sprzedaż tuszek zajęczaków, sprzedaży tusz grubej zwierzyny łownej
nieoskórowanej lub tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej.
Wspomniane na wstępie rozporządzenie, reguluje również wielkość produkcji
i zasięg terytorialny działalności. Limity są dość wysokie, jednak nie można
przekroczyć w przypadku rozbioru lub produkowanych z tego mięsa surowych
wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego:
• mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego - 3,5 tony
tygodniowo,
• mięsa drobiowego lub zajęczaków - 1,5 tony tygodniowo,
• produktów mięsnych - 4,5 tony tygodniowo,
• mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka - 0,8 tony miesięcznie,
• mięsa pozyskanego ze zwierząt łownych, odstrzelonych zgodnie z przepisami
prawa łowieckiego, w ilości nieprzekraczającej 30 % liczby zwierząt łownych
zaplanowanych do odstrzału w obwodzie łowieckim,
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• produktów rybołówstwa - 0,5 tony tygodniowo,
• produktów mlecznych - tony tygodniowo.
Zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego na rynku
„lokalnym”, to znaczy: „miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów
pochodzenia zwierzęcego”, „znajdują się na obszarze jednego województwa
lub na obszarze sąsiadujących z nim województw”. Ponadto sprzedaż następuje
bezpośrednio konsumentowi końcowemu, a dostawy produktów do innych
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego nie przekraczają wagowo 30 % ogólnej wielkości produkcji.
Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów
mięsnych powinno być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, w
szczególności wołowe, wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie. W pozostałych
przypadkach rozporządzenie dopuszcza ubój w gospodarstwie, jednak po
spełnieniu wymogów stawianych w rozporządzeniach WE 852/2004, 853/2004 i
854/2004 w stosownych zakresach.
Warunkiem prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
jest powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu
na miejsce planowanej produkcji, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie,
w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej
działalności.
źródło cdr.gov.pl - Andrzej Śliwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej
Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 753 na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z
późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a
także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego;
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2) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
§ 2.
Działalność, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, uznaje się za działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli:
1) zakład prowadzi:
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego,
końskiego, drobiowego lub zajęczaków lub
b) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, lub
c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych, lub
d) produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub
e) produkcję produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw)
wyprodukowanych z mięsa, lub
f) produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, lub
g) produkcję produktów mlecznych wyprodukowanych z mleka pozyskanego
w gospodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia
nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona
działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub surowej śmietany,
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;
2) zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego określonych
w pkt 1 konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego;
3) dostawy, o których mowa w pkt 2, nie przekraczają wagowo:
a) tony tygodniowo — w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego,
baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych
wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
b) 0,5 tony tygodniowo — w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub
zajęczaków, lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych
lub mięsa mielonego,
c) 1,5 tony tygodniowo — w przypadku produktów mięsnych,
d) 0,5 tony miesięcznie — w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa
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surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
e) 0,5 tony miesięcznie — w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych
odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z
tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
f) 0,15 tony tygodniowo — w przypadku produktów rybołówstwa,
g) 0,3 tony tygodniowo — w przypadku produktów mlecznych;
4) miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego,
o których mowa w pkt 1, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z
przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa,
znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z
tym województwem powiatów położonych na obszarach innych województw
§ 3.
Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów
mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, a także surowe mleko
oraz produkty rybołówstwa przeznaczone do obróbki lub przetwarzania,
w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny w
przypadku:
1) świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego,
być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni;
2) świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, być pozyskane ze zwierząt
poddanych ubojowi w:
a) rzeźni albo
b) gospodarstwie — w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w
załączniku III w sekcji II w rozdziale VI oraz poddanych badaniu poubojowemu
przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu
(WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej
„rozporządzeniem nr 854/2004”, w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w
części B lub w rozdziale VI;
3) świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w:
a) rzeźni albo
b) gospodarstwie — w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w
załączniku III w sekcji III oraz poddanych badaniu poubojowemu przez
urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu
nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VII w części B;
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4) świeżego mięsa zwierząt łownych, być pozyskane ze zwierząt łownych, których
tusze zostały poddane:
a) w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV
w rozdziale II i III
— oględzinom przez osobę przeszkoloną zgodnie z przepisami rozporządzenia
nr 853/2004, — wytrzebieniu na łowisku — gdy jest to gruba zwierzyna
łowna,
b) badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w
rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VIII;
5) produktów rybołówstwa, spełniać wymagania określone w:
a) rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale III w części
A i D oraz w rozdziale IV i V
b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r.
ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów
objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych
kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004,
ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i
zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.
Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.) w załączniku II;
6) surowego mleka, spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 853/2004
w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I.
§ 4.
Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z rodzajów działalności, o których
mowa w § 2 pkt 1, suma wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów
określonych w § 2 pkt 3, nie może przekroczyć najwyższego limitu
przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów produkowanych w tym
zakładzie.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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8. BEZ CENZURY

Felieton od Wojciecha
Moje codzienne życie zdominowane jest tysiącami informacji, które odciągają
mnie od spraw dotyczących bydła ras mięsnych. Byłby to wielki dar, gdyby
moje proste, a może i skuteczne rozwiązania poprawiły sytuację hodowców i
producentów bydła mięsnego. Tak się jednak nie stanie, bo te decyzje zapadają
przy innym stole, a ja jak większość przywykłem do debatowania o sprawach,
o których mam mgliste pojęcie. Jak większość znam się na demokracji, piłce,
medycynie i katastrofach lotniczych. Ale dyskutować przede wszystkim o faktach
– nie o emocjach i wyobrażeniach jest póki co trudno, bowiem dyskusja o bydle
mięsnym sprowadza się do jednego - co „ja” z tego mam? A tu nie trzeba odkrywać
Ameryki. Potrzebna jest odwaga, by powiedzieć, że obecny stan rzeczy dotyczący
np. obrotu hodowlanym bydłem mięsnym jest niesprawiedliwy. Celowo napisałem
hodowlanym, bo do dzisiaj nie ma znaczącej różnicy między hodowlą a towarówką.
Mam nadzieję, że na razie. Do hodowli powinny „iść” zwierzęta najlepsze,
czystorasowe, a cena powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa od towarówki.
Chcę jednak wrócić do zapłaty za mięsne, dobrze utrzymane sztuki, które powinny
trafić do naszych zakładów mięsnych, a półtusze powinny być obrotem. Na sztuki
hodowlane, a więc takie, które pośrednik może wyprowadzić z Polski bez cła
potrzebne jest zaświadczenie hodowlane. Trudno mi uwierzyć, że nasze sztuki
mogę zapoczątkować hodowlę bydła mięsnego np. w Chorwacji , Grecji, czy Rosji
(moim zdaniem jest to możliwe jedynie w przypadku żubrów). Myślę, że Oni do
hodowli zakupią „francuski towar” i za to dostaną odpowiednią rekompensatę od
Swojego Państwa.
Do pełnego sukcesu hodowlanego trzeba iść małymi kroczkami i na początek to
zakłady przemysłu mięsnego powinny przyjąć system skupu oparty na zapłacie za
jakość tuszy po uboju. Jeśli zapłata będzie godziwa, taka „unijna„ to i na hodowlę
wystarczy.
W Unii Europejskiej bydło na rzeź skupowane jest najczęściej na aukcjach,
następnie jest ubijane, a rolnik uzyskuje zapłatę po ocenie tusz przez niezależnych
rzeczoznawców. U nas zakłady przemysłu mięsnego posługują się pośrednikami,
którzy krążą po wsiach, oraz targach i skupują dla nich żywiec. Często zwierzę które
trafi do rzeźni przechodzi przez ręce kilku pośredników. Jest rzeczą oczywistą, że
przy tym systemie wyzyskiwani są rolnicy, ale jak wykazuje praktyka, system ten
zdaje się wygodny (czytaj: opłacalny) dla zakładów przetwórczych. Jest to system
archaiczny, niemożliwy do stosowania w UE. Ale u nas dla nowoczesnego przemysłu
bardziej opłacalny.
Sytuacja kiedy Unia Europejska ogranicza nasze możliwości produkcji rolnej
poprzez przyznawanie nam określonych coraz niższych limitów produkcyjnych,
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dopłacając do „ugorowania” czyli niewykorzystywania ziemi w celach rolniczych
świadczy o istotnym niebezpieczeństwie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę
możliwość przegłosowania przez inne kraje Unii niekorzystnych dla nas rozwiązań.
Kiedy ziemia nie wyda plonów, hodowle zwierząt będą skazane na wymarcie. Troska
o dobrą gospodarkę rolną, produkującą wystarczające ilości zdrowej żywności
nie wystarczy. Należy przyjąć opinię, że równe stawki płatności na obszarze całej
Unii przyczyniłyby się do pełniejszej realizacji celów WPR m.in. przez wspieranie
dochodów rolników w jednakowy sposób, co w konsekwencji doprowadziłoby do
wyrównania się poziomu inwestycji w rolnictwie. Uśrednienie jest jednak wciąż
tematem spornym, gdyż straciłyby na nim kraje o najwyższych płatnościach, jak
Dania, Belgia czy Niemcy, dla innych krajów, w tym Polski oznaczałoby to wzrost
płatności.
Czy zatem rozmowa z tym „bogatym,” co musi oddać coś z własnej kieszeni
temu „biedniejszemu” na rozwój tego co ten „bogaty” już od dawna posiada,
przyniesie jakiś skutek? Poczekamy, zobaczymy..

A pić się chce…
Fot: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
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9. Wieloletnia współpraca Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi została doceniona

Prezes Bogdan Konopka odebrał medal jubileuszowy z okazji 90 lecia MTP
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10. OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZWIERZĄT HODOWLANYCH

W sprawie zakupu zwierząt oraz sprzedaży materiału opasowego, prosimy
kontaktować się z Biurem Handlowym.
Rasa: Limousine
Data: 10-02-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 665-665-791
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Sprzedam buhaja hodowlanego w wieku 3,5 roku w wadze
850kg. Buhaj jest w świetnej kondycji, krył 25 krów. Sprzedaje go ponieważ
do stada wchodzą jego córki. Buhaj w 100 procentach sprawny. Serdecznie
polecam. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
Rasa: Hereford
Data: 10-02-2011
Krowy: 14 sztuk
Numer telefonu: 667-567-202, 501-943-207
Województwo: warmińsko-mazurskie
Informacje: Pierwiastki 100% Hereford z papierami. Przed wycieleniem.
Rasa: Limousine
Data: 08-02-2011
Jałówki cielne: 19 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 601-363-256
E-mail: gosib@tlen.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Jałówki dużego kalibru, teraz ok. 2 lata, ok. 500-650 kg.
Wycielenia na lipiec. Po elitarnych rodzicach z Francji. Pod oceną PZHiPBM.
Bardzo łagodne.
Rasa: Hereford
Data: 08-02-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 81-723-78-50
Województwo: lubelskie
Informacje: Sprzedam buhaja 100% HH w wieku 14 miesięcy, ojciec
Kanadyjczyk, z dokumentacją hodowlaną.
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Rasa: Limousine
Data: 04-02-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 695-174-052
E-mail: ekodzien@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Informacje: Data ur. 10.12.2006. Najchętniej zamiana. Okolice Jeleniej Góry
Rasa: Limousine
Data: 04-02-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki niecielne: 12 sztuk
Jałówki cielne: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: 100% Limousine, bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam
fakturę VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
Rasa: Limousine
Data: 02-02-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Numer telefonu: 608-475-134
Województwo: lubelskie
Informacje: Sprzedam 4 sztuki jałówki odsadki 100% LM pod oceną PZHiPBM
Rasa: Limousine
Data: 01-02-2011
Jałówki odsadki: 6 sztuk
Buhaje hodowlane: 4 sztuki
Numer telefonu: 601-922-972
Województwo: lubelskie
Informacje: Jałówki 1-rok, byczki w wadze 350 kg
Rasa: Limousine
Data: 01-02-2011
Jałówki niecielne: 7 sztuk
Krowy: 10 sztuk
Numer telefonu: 514-922-433
Województwo: mazowieckie
Informacje: Sprzedam całe stado bydła rasy LM. Bydło pod stałą kontrolą
PZHiPBM. Zwierzęta w dobrej kondycji.
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Rasa: Limousine
Data: 28-01-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 508-103-980
E-mail: libat1@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Buhaj do stada 17 m-cy, po inseminacji. 100% LM łagodny,
wiązany, z pełną dokumentacją; stado pod oceną związku.
Rasa: Limousine
Data: 28-01-2011
Jałówki odsadki: 6 sztuk
Jałówki do zacielenia: 5 sztuk
Numer telefonu: 608-722-529
Województwo: pomorskie
Informacje: Sprzedam jałóweczki Limousine odsadki i do zacielenia; stado
pod ocena związku.
Rasa: Limousine
Data: 26-01-2011
Jałówki odsadki: 3 sztuki
Jałówki niecielne: 1 sztuka
Jałówki cielne: 3 sztuki
Numer telefonu: 693-209-027
Województwo: mazowieckie
Informacje: Stado pod kontrolą użytkowości
Rasa: Limousine
Data: 26-01-2011
Jałówki odsadki: 3 sztuki
Jałówki niecielne: 1 sztuka
Jałówki cielne: 3 sztuki
Numer telefonu: 693-209-027
Województwo: mazowieckie
Informacje: stado pod kontrolą użytkowości
Rasa: Simentaler mięsny
Data: 24-01-2011
Jałówki odsadki: 2 sztuki
Jałówki cielne: 2 sztuki
Numer telefonu: 85-716-51-15
E-mail: krupsiakmati@wp.pl
Województwo: podlaskie
Informacje: Bardzo dobrej budowy ciała! Zacielane w wieku prawie dwóch
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lat (bardzo dobrze rozrośnięte). Wyśmienite osiągi, jak i wygląd. Z naszej
hodowli wychodzą najlepsze Simentale w Polsce. Ścisła czołówka w rankingu
PZHiPBM (buhaj z naszej hodowli znajduje się na pierwszym miejscu w
rankingu!). Pełna dokumentacja hodowlana! Opieka PZHiPBM. Cena do
uzgodnienia w zależności od danej sztuki i ilości kupionego bydła.
Rasa: Limousine
Data: 24-01-2011
Jałówki odsadki: 16 sztuk
Jałówki do zacielenia: 15 sztuk
Numer telefonu: 513-341-623
Województwo: mazowieckie
Informacje: Jałówki są po francuskich rodzicach
Rasa: Limousine
Data: 24-01-2011
Jałówki odsadki: 39 sztuk
Buhaje hodowlane: 16 sztuk
Numer telefonu: 502-606-766
E-mail: g.pycia@radanbm.com.pl
Województwo: lubuskie
Informacje: Hodowla oparta na bazie francuskiej katalogowej genetyki.
Z całej puli mogą Państwo wybrać sztuki, które najbardziej odpowiadają
Waszym wymaganiom. Sprzedam: buhaje hodowlane - 16 szt. (wiek od 21 do
46 m-cy) *** buhajki - 27 szt. (średnia grupy 350 kg) *** jałówki hodowlane
- 39 szt. (średnia grupy 320 kg) *** Więcej informacji na stronie internetowej:
www.radanbm.com.pl
Rasa: Limousine
Data: 23-01-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Jałówki do zacielenia: 12 sztuk
Jałówki cielne: 7 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: 100% Limousine, bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam
fakturę VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
Rasa: Limousine
Data: 21-01-2011
Buhaje hodowlane: 5 sztuk
Numer telefonu: 609-850-331
E-mail: grzegorzmielewczyk@wp.pl
Województwo: pomorskie
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Informacje: Buhaje Limousin pochodzenia Francuskiego, bezrożne,
bardzo spokojne, po doskonałych rodzicach, z wpisem do ksiąg PZHiPBM
na rozpłodnika. Wnuki słynnego buhaja Francuskiego NAPOLEON FR
8797013359. Stado pod oceną związku.
Rasa: Limousine
Data: 20-01-2011
Jałówki odsadki: 1 sztuka
Jałówki niecielne: 2 sztuki
Krowy: 1 sztuka
Numer telefonu: 606-377-034
E-mail: tomaszgoral@wp.pl
Informacje: Jałówki i krowa pod oceną. 75%, 87,5% LM.
Rasa: Limousine
Data: 19-01-2011
Buhaje hodowlane: 4 sztuki
Numer telefonu: 507-539-001
E-mail: rafftti@gazeta.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Cztery byczki odsady w wadze ok. 300 kg z 04.10 pod oceną.
Powiat Przysucha.
Rasa: Limousine
Data: 18-01-2011
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 609-691-069
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Byki po francuskich rodzicach.
Rasa: Charolaise
Data: 18-01-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 660-995-953
E-mail: artber@vp.pl
Województwo: dolnośląskie
Informacje: Roczny, waga 600 kg, po czeskim buhaju Jock.
Rasa: Charolaise
Data: 17-01-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 42-710-22-41
Województwo: łódzkie
Informacje: Urodzony w kwietniu 2009
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Rasa: Limousine
Data: 16-01-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Jałówki do zacielenia: 8 sztuk
Jałówki cielne: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 602-402-576
E-mail: jp.szer@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Mam do sprzedaży również 10 byczków odsadków w bardzo
dobrej kondycji. Stado 100% LM, pod stałą oceną PZHiPBM.
Rasa: Hereford
Data: 14-01-2011
Krowy: 1 sztuka
Numer telefonu: 81-723-78-50
Województwo: lubelskie
Informacje: Krowa pierwiastka z przychówkiem - cieliczka
Rasa: Hereford
Data: 14-01-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 81-723-78-50
Województwo: lubelskie
Informacje: Sprzedam buhaja 100% HH w wieku 13 miesięcy, ojciec
Kanadyjczyk, z dokumentacją hodowlaną (licencja w marcu).
Rasa: Charolaise
Data: 13-01-2011
Jałówki cielne: 15 sztuk
Numer telefonu: 502-098-949
E-mail: dziarnowo@neostrada.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rasa: Limousine
Data: 11-01-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: 100% Limousine, bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam
fakturę VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
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Rasa: Charolaise
Data: 10-01-2011
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 6 sztuk
Numer telefonu: 606-968-090
E-mail: marcinn19@interia.pl
Województwo: pomorskie
Informacje: Wszystkie sztuki czystej krwi, 100% Charolaise wraz z papierami.
Rasa: Limousine
Data: 07-01-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki niecielne: 10 sztuk
Jałówki do zacielenia: 8 sztuk
Krowy: 20 sztuk
Numer telefonu: 509-623-026
Województwo: świętokrzyskie
Informacje: Pełna dokumentacja, stado hodowlane 100 % LM
Rasa: Limousine
Data: 06-01-2011
Jałówki odsadki: 23 sztuki
Numer telefonu: 506-568-656
E-mail: blanek52@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Sprzedam jałówki odsadki z pełną dokumentacją, gospodarstwo
ekologiczne.
Rasa: Charolaise
Data: 05-01-2011
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 692-411-362
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Dwa buhaje 100% CH, jeden z tytułem Czempiona uzyskanym na
Wystawie Zwierząt Hodowlanych.
Rasa: Limousine
Data: 04-01-2011
Jałówki odsadki: 8 sztuk
Numer telefonu: 667-567-202
Województwo: warmińsko-mazurskie
Informacje: Oferuję do sprzedaży jałówki (odsadki) rasy Limousine (100%,
pod oceną hodowlaną), w bardzo dobrej kondycji, część gen. bezrożnych.

-36-

Rasa: Hereford
Data: 04-01-2011
Krowy: 15 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 667-567-202
Województwo: warmińsko-mazurskie
Informacje: Sprzedaje 15 sztuk wysokocielnych pierwiastek, 100% Hereford
(wiek ok. 3,5 roku, z powodu redukcji stada) i jednego buhaja zarodowego
(wiek 3 lata, bdb pochodzenie).
Rasa: Limousine
Data: 03-01-2011
Jałówki do zacielenia: 1 sztuka
Buhaje hodowlane: 5 sztuk
Numer telefonu: 609-850-331
E-mail: grzegorzmielewczyk@wp.pl
Województwo: pomorskie
Informacje: Buhaje Limousine 100%, pochodzenia francuskiego, bezrożne,
bardzo spokojne, po doskonałych rodzicach, wnuki słynnego buhaja
francuskiego NAPOLEON FR 8797013359, z wpisem do księgi PZHiPBM
na rozpłodnika. Stado pod stałą oceną związku. Sprzedam w DOBREJ
CENIE!!! Jałówka Limousine 100%, pochodzenia francuskiego, bezrożna, po
doskonałych rodzicach.
Rasa: Limousine
Data: 01-01-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 10 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: 100% Limousine, bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam
fakturę VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
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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
Grzegorz Grodzki
e-mail: grodzki@bydlo.com.pl
Główna księgowa
Katarzyna Bartnicka
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
Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Marek Parzych
e-mail: parzych@bydlo.com.pl
Asystent Działu Oceny
Irmina Ołtarzewska
e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Wojciech Piasecki
e-mail: w.piasecki@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
Zenon Jaruzel, tel. 661-974-424
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-Mazurski
ul. Oczapowskiego 5 10-719 Olsztyn
Kierownik Biura Regionalnego
Ryszard Przekwas
tel. 661-974-421 e-mail: przekwas@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy
Ryszard Przekwas, tel. 661-974-425
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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