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1. SŁOWO WSTĘPNE
Hodowcy i Producenci Bydła Mięsnego,
Aktywna populacja krów ras mięsnych w Polsce przekracza 25 000 sztuk. Ta gałąź
produkcji zwierzęcej powinna się dalej rozwijać, szczególnie, jeśli weźmiemy pod
uwagę duży udział trwałych użytków zielonych często na glebach niskiej jakości.
Konsumentom należy się produkt najwyższej jakości,
a produkcja wołowiny kulinarnej to współczesne trendy
i wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt. Wołowina
uzyskana w procesie hodowli wyspecjalizowanych ras
bydła mięsnego staje się poszukiwanym i cenionym
produktem. Zdaję sobie sprawę, że przełamanie
wielu kanonów i przyzwyczajeń konsumentów będzie
wymagało trudu i konsekwencji. Dlatego promowanie
tego produktu przy okazji wystaw hodowlanych,
w których uczestniczą członkowie Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jak
najbardziej celowe. Dotychczasowe nasze starania
mogą doprowadzić do tego, że wołowina kulinarna
Bogdan Konopka
powszechniej zagości na polskich stołach.
Prezes PZHiPBM
Do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła
mięsnego wstępuje coraz więcej hodowców zakładających
mięsne stada. Świadczy to o wzroście zainteresowania tym kierunkiem produkcji
rolników rezygnujących z produkcji mleka i przestawiających swoje gospodarstwa
na produkcję dobrej jakości wołowiny.
Związek organizuje szkolenia w kraju i zagranicą, w których mogą uczestniczyć
członkowie naszej organizacji. Szkolenia te dotyczą między innymi najnowszych
osiągnięć hodowli zagranicznej, hodowcy mają możliwość zapoznania się
z aktualnymi cenami zakupu i zbytu materiału hodowlanego. Chodzi również
o zapoznanie się z aktualnymi problemami sektora produkcji zwierzęcej.
Wspólnie z Instytutem Zootechniki zajmujemy się oceną wartości hodowlanej
buhajów ras mięsnych. Ocena dokonywana jest u hodowców przy pomocy
najnowocześniejszych technik połączonych z pomiarami zoometrycznymi.
Szczegółowe wyniki oceny i ranking buhajów przedstawiane są na naszej stronie
www. Wreszcie hodowcy mają możliwość porównania buhajów pochodzących
z różnych stad i wybrać do swego stada samca, którego parametry spełniają
oczekiwania.
Wprowadzając nowoczesne metody oceny nasza organizacja ułatwia Hodowcom
jeszcze lepszą organizację zadań wynikających z prowadzenia stad hodowlanych.
Zaangażowanie i wytrwałość w kontynuowaniu prac hodowlanych prowadzonych
--

w trudnych warunkach ekonomicznych doprowadziło do poprawy opłacalności
produkcji wołowiny i wzrostu zainteresowania tym kierunkiem produkcji.
Wdrażana przez Polski Związek Hodowców i Producentów i Instytut Zootechniki
w Krakowie nowa metoda oceny pokroju bydła mięsnego pozwoli hodowcom
na rzetelny wgląd do wyników własnego stada jak również stworzy podstawową
dokumentację zootechniczną, zgodną z obowiązującym regulaminem oceny
wartości użytkowej bydła mięsnego w Polsce.
Nasze opinie dotyczące importu cennego genetycznie materiału hodowlanego
wzbogacają Polską Hodowlę o najlepsze osobniki. To dzięki uszlachetnianiu
krajowego pogłowia przez racjonalny import wartościowych genetycznie krów i
buhajów uzyskujemy materiał zarodowy wykorzystywany również w inseminacji.
Rozwijając platformę współpracy z hodowcami bydła mięsnego zagranicą
Polski Związek hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przenosi na polski grunt
nowoczesne metody hodowli i produkcji bydła mięsnego. Spotkania na temat
wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego wsparcia sektora przeżuwaczy
we Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2013 i zdecydowane poparcie stanowiska
Rządu RP dotyczące przyszłego systemu płatności, świadczą o naszym pełnym
zaangażowaniu i dojrzałości.
Od trzech lat pracuje 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, które poprawiają opłacalność
produkcji wołowiny.
To dzięki Wam – Hodowcy i Producenci Bydła Mięsnego nasze dotychczasowe
działania i zaangażowanie w rozwój tej gałęzi produkcji zwierzęcej zostały docenione
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz instytucje jemu podległe.
Szanowni Państwo
Chciałbym serdecznie podziękować za obecność na Walnym Zgromadzeniu
PZHiPBM, za okazane mi zaufanie i życzliwość.
Pamiętając o roli z jaką wiąże się stanowisko Prezesa, obiecuję, że nie zawiodę
Państwa zaufania, zaś moje obowiązki Prezesa Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego będę wykonywać sumiennie i należycie, zawsze
mając na uwadze dobro Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim osobom które zdecydowały się mi
zaufać.
PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

--

2. WALNE ZGROMADZENIE PZHiPBM
W dniu 15.04.2011 w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 32 odbyło się Walne
Zgromadzenie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Liczne uczestnictwo hodowców, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na czele z Podsekretarzem Stanu Tadeuszem Nalewajkiem, przedstawicieli
nauki,
zakładów
unasieniania,
związków branżowych, prasy oraz
firm prywatnych podniosło rangę
tego wydarzenia. W trakcie Walnego
Zgromadzenia dokonano wyboru
Władz Związku: Prezesa, Zarządu
i Komisji Rewizyjnej. Bogdan Konopka
był jedynym kandydatem na Prezesa
na kadencję 2011-2015.
W wystąpieniu, obiecał, że w miarę
swoich możliwości spowoduje, by
Związek Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego był „zauważany
i słyszany” i z podniesioną przyłbicą
wkraczał w wiek dojrzałości.

Do Zarządu PZHiPBM zostały wybrane następujące osoby:
1) Józef Gołębiewski,
2) Roman Jasiakiewicz,
3) Jacek Klimza,
4) Marcin Krzewiński,
5) Dariusz Matkowski,
6) Lech Stasiak.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1) Lech Brzozowski,
2) Jerzy Famuła,
3) Jerzy Grochowalski.

--

W dniu 5 maja ukonstytuował się zarząd i komisja rewizyjna PZHiPBM
Zarząd
Prezes:
Bogdan Konopka
Wiceprezes:
Roman Jasiakiewicz
Wiceprezes:
Dariusz Matkowski
Członkowie:
Lech Stasiak
Jacek Klimza
Marcin Krzewiński
Józef Gołębiowski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Lech Brzozowski
Członkowie:
Jerzy Grochowalski
Jerzy Famuła

Po ukonstytuowaniu zarządu i komisji rewizyjnej był czas na zdjęcie. Od lewej: Jerzy Famuła, Jacek
Klimza, Franciszek Rudzik, Roman Jasiakiewicz, Marcin Krzewiński, Lech Stasiak, Grzegorz Grodzki,
Dariusz Matkowski, Lech Brzozowski, Józef Gołębiewski (fot. Marek Parzych)

--

10 maja 2011 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „30 rocznica rejestracji
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Polska wieś a wspólna polityka
rolna do 2020 r.”, zorganizowana przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. www.senat.pl

W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz, sekretarz generalny COPA-COGECA Pekka
Pesonen, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Krzysztof Jurgiel, zastępca
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
europoseł Janusz Wojciechowski, naukowcy zajmujący się problemami polskiej
wsi a także przedstawiciele związków. Naszą organizację reprezentowali Panowie
Bogdan Wiatr i Grzegorz Grodzki.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski
przypomniał, że w 2011 r. mija 30 lat od rejestracji Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Powstanie związku
świadczy o dalekowzroczności i mądrości politycznej polskich rolników.
Podczas konferencji P. Pesonen, sekretarz generalny COPA-COGECA, omówił
działalność tej organizacji, prowadzącej lobbingw Unii na rzecz rolnictwa.
Wiceminister rolnictwa J. Wojtowicz podkreślał, że resort rolnictwa opowiada się
za „ambitną reformą wspólnej polityki rolnej i utrzymaniem co najmniej obecnego
budżetu”. Należy także odejść od historycznych kryteriów podziału pieniędzy na
rolnictwo między poszczególnymi państwami, a podstawowym kryterium powinna
być powierzchnia gospodarstwa. Stanowisko Rządu RP dotyczące przyszłego
systemu płatności zdecydowane popiera również nasza organizacja.
--

3. „WOŁOWE” INFORMACJE i nie tylko…

Krowy na listę UNESCO
Na liście światowego dziedzictwa UNESCO brakuje krów - przekonują Holendrzy
i walczą o zachowanie tradycyjnego holenderskiego krajobrazu, gdzie obok
wiatraków mają być i łaciate. Brak krów na pastwiskach „burzy sielski krajobraz
holenderski – alarmuje Niderlandzkie Centrum Kultury Ludowej i stara się o wpis
krowy na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dlaczego krowy znikają?
Chodzi jak zwykle o pieniądze. Rolnicy z przyczyn ekonomicznych coraz częściej
trzymają je przez cały rok w oborach.
Źródło: TVP Info, www.tvp.info

Władze ukraińskie zamierzają wesprzeć hodowców bydła w celu rozwoju
rodzimej produkcji mięsa wołowego.
Ukraińskie ministerstwo rolnictwa zamierza subsydiować hodowców bydła,
co powinno ustabilizować pogłowie tych zwierząt oraz zmniejszyć ubój młodego
bydła o niskiej wadze. Przygotowywana rezolucja zawiera propozycję specjalnego
budżetu dla wsparcia krów mięsnych w wysokości do 174 euro/sztukę dla farm
zwierzęcych, 91 euro/sztukę dla farm produkcji różnokierunkowej oraz 55 euro/
sztukę dla innych producentów. Ponadto władze proponują wsparcie na zakup
jałówek przez hodowców w celu powiększenia stad, w wysokości 0,64 euro/kg
wagi żywej.
Produkcja wołowiny na Ukrainie kurczy się od dwóch dekad, a wszystkie
poprzednie pomysły rządu dążącego do jej zahamowania zakończyły się bez
sukcesu. Wytwórczość tego gatunku mięsa na Ukrainie jest ubocznym produktem
sektora mleczarskiego, i w pełni zależy od cen mleka.
Źródło: FAMMU/FAPA

Nadchodzą złote czasy dla branży rolno-spożywczej
Koniunktura jest świetna, a ceny produktów rolnych coraz wyższe.
Eksperci szacują, że złota era agrobiznesu szybko się nie skończy. Już
wykorzystują ją ukraińskie spółki rolne, a skorzystają z niej także polskie firmy.
Branża rolno-spożywcza w Polsce i na świecie ma przed sobą bardzo dobre
perspektywy. Dostrzega to coraz więcej inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, o czym świadczą m.in. rekordowa aktywność i rosnące obroty na
największych giełdach towarowych świata, a także duże zainteresowanie akcjami
spółek rolnych. Jeszcze nigdy w historii liczba otwartych pozycji na rynkach
terminowych dla surowców rolnych (m. in. pszenica, kakao, sok pomarańczowy)
nie była tak wysoka, jak teraz.
Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, Polscy rolnicy mają duże szanse na profity
z hossy żywnościowej. Nasze produkty, takie jak jabłka, drób, wołowina czy nabiał
--

cieszą się dużym powodzeniem, również za granicą. Poza tym, odłogiem leży u nas
aż 1 mln ha ziemi rolnej.
Źródło: Puls Biznesu

W UE brakuje bydła
W ubiegłym roku w Unii Europejskiej w dalszym ciągu zmniejszało się pogłowie
bydła. Jak wynika z danych przedstawionych przez Komisję Europejską, w 25
krajach członkowskich, które dotychczas dostarczyły dane, pomiędzy grudniem
2009 a grudniem 2010 r. liczebność bydła zmniejszyła się o 1,7 proc. To szybszy
spadek niż w poprzednich dwóch latach - informują eksperci BGŻ.
Wśród znaczących producentów największy spadek zanotowano we Włoszech,
gdzie pogłowie obniżyło się o 9,5 proc. Duże spadki notowano też we wschodnich
krajach UE: w Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. W Polsce na przestrzeni
ubiegłego roku liczba sztuk bydła zmniejszyła się o 0,5 proc., czyli mniej niż
przeciętnie w UE. Największy spadek zanotowano w kategorii młodego bydła
w wieku 1-2 lata. Najmniej, bo o 0,9 proc., obniżyła się liczba cieląt w wieku do
jednego roku. Liczba krów mlecznych w analizowanych 25 krajach UE zmniejszała
się w ubiegłym roku dokładnie w takim samym tempie, jak liczba bydła ogółem,
tj. o 1,7 proc. Natomiast wolniej postępowała redukcja pogłowia krów mamek
- spadek w skali roku wyniósł 0,9 proc. Wśród najbardziej prawdopodobnych
przyczyn przyśpieszenia spadków pogłowia bydła w UE w ubiegłym roku
należałoby wymienić przede wszystkim duży eksport żywego bydła oraz wołowiny,
której przyśpieszona produkcja mogła spowodować wcześniejsze uboje części
bydła. Był to również efekt ograniczenia w latach 2008-09 pogłowia krów i cieląt
w odpowiedzi na panujący kryzys. Możliwe, że w jakimś niewielkim stopniu za
spadki był odpowiedzialny również obserwowany od drugiej połowy 2010 r. wzrost
cen pasz, gdyż niektórzy producenci mogli zadecydować o wcześniejszym uboju
zwierząt. Prawdopodobnie jednak wpływ tego czynnika był jeszcze bardzo mało
widoczny w grudniowym badaniu pogłowia.
Spadek pogłowia bydła, utrzymujący się dobry popyt na wołowinę na rynkach
krajów trzecich (choć słabszy niż w końcówce ubiegłego roku) oraz drogie pasze
mogą spowodować, że jeszcze przez wiele miesięcy ceny bydła rzeźnego w UE
będą utrzymywać się na wysokich poziomach, a niewykluczone, że będą nawet
dalej rosnąć
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Według Komisji Europejskiej sprzedaż mięsa do krajów trzecich zwiększyliśmy
4 krotnie. Polska liderem w eksporcie wołowiny poza granice UE.
Pierwsze miesiące tego roku zwiastują, że wyniki handlowe uda się
najprawdopodobniej powtórzyć, bo popyt na wołowinę jest i ma się dobrze.
--

To, co napędza poza unijny handel wołowiną, to zamówienia Rosji i Turcji. Oba
kraje zwiększyły w ubiegłym roku import mięsa o kilkadziesiąt tysięcy ton. To, co
sprzyjało unijnemu eksportowi, to słaba europejska waluta i bliskość obu rynków
zbytu.
Jak zauważa część ekspertów, popyt na wołowinę rośnie szybciej poza Unią
Europejską. Głównie w krajach rozwijających się, a nie w tych bogatych.
Najbardziej na handlu z Rosją i Turcją zyskała Polska. Okazało się, że wśród
unijnych krajów eksportujących wołowinę w te rejony Europy, nasi handlowcy byli
tam wyjątkowo często.
Dwa lata temu z Polski do krajów trzecich, wyjechało 10 tys. ton mięsa wołowego.
Rok później już 4,5 krotnie więcej. Wysoki wzrost handlu mięsem zanotowały też
Niemcy. W 2009 r 17 tys. ton, a w 2010 r. 51 tys. ton. Pytanie tylko czy tak
wysoką dynamikę eksportu uda się utrzymać. I tu pojawiają się wątpliwości, czy
krajowa produkcja wołowiny będzie na tyle wysoka, żeby na rynek dostarczać
wystarczającą ilość mięsa. Stąd starania branży o zwiększenie pogłowia bydła
mięsnego. A nic tak nie zachęca do hodowli, jak dopłaty. Jeśli Bruksela wyrazi
zgodę, te mogłyby się pojawić za dwa lata.
- Aby wsparcie po roku 2013 mogli otrzymywać tzw. rolnicy aktywni - mówi
Grzegorz Grodzki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego To nie znaczy, że ktoś posiada ziemię, również gdy na tej ziemi zaczyna rzeczywiście
uprawiać zboże, uprawiać ziemniaki.
Zdaniem hodowców to mogłoby przekonać do inwestowania w produkcję
wysokojakościowego mięsa. Dziś większość zwierząt rzeźnych to tzw. krzyżówki,
bo ich hodowla jest tańsza. A to przekłada się, niestety, na jakość.
Źródło: Agrobiznes TVP

Szef resortu rolnictwa Marek Sawicki uważa, że powinna nastąpić zmiana
w sposobie finansowania rolnictwa. Jego zdaniem system dopłat nie sprawdził
się, dlatego w przyszłości część środków unijnych powinna być kierowana na
innowacyjność.
W drugiej połowie roku Komisja Europejska przedstawi projekty rozwiązań
prawnych dotyczące tej dziedziny.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej musi być więc powiązana rozwojem innych
dziedzin. Kluczowa dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie wysokość budżetu UE w
latach 2014 – 2020. Jego wysokość określi ilość środków, jakie będą mogły trafić
do rolnictwa. Wstępne ramy budżetowe Komisja Europejska ma przedstawić
w połowie tego roku, a więc akurat na okres polskiej prezydencji przypadnie
gorący okres dyskusji i sporów o korektę. Z harmonogramu wynika, że państwa
członkowskie będą miały czas na osiągnięcie kompromisu do połowy 2012 roku.
Ale Wspólna Polityka Rolna to nie jedyna sprawa, jaką będzie poruszał resort
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rolnictwa podczas polskiego przewodnictwa. Sawicki zamierza też powstrzymać
spekulantów działających na rynku surowców rolnych. Według niego to oni
powodują nieuzasadniony wzrost podwyżek cen żywności.
Źródło: www.Gazetaprawna.pl
2,5 miliarda złotych unijnej dotacji z programu Leader być może będzie
musiała zwrócić Polska – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”. Zamiast na
aktywizację mieszkańców terenów wiejskich, fundusze unijne są bowiem
wydawane na biurokrację. „Leader” w latach 2007–2013 finansowany
jest z ogólnych przydziałów finansowych otrzymywanych przez każde
państwo członkowskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Wsi (EAFRD). Program Leader miał sprawić, że z unijnych
pieniędzy powstaną na wsi nowe miejsca pracy, przedszkola i świetlice.
Z całej kwoty programu do tej pory na wieś trafiło 700 mln, jednak prawie jedna
trzecia poszła na wyposażenie biur i pensje tak zwanych lokalnych grup działania.
Na tworzenie biur i zatrudnianie pracowników wydano już prawie 200 mln zł.
Podstawowym zadaniem LGD jest realizacja lokalnych strategii rozwoju.
Tymczasem wiele dobrych projektów nigdy nie zostanie zrealizowanych, bo
składane wnioski miesiącami czekają na rozpatrzenie przez urzędy marszałkowskie.
Eksperci ostrzegają, że kontynuacja programu w obecnym kształcie będzie
prowadzić do straty pieniędzy, zasobów, czasu i inicjatywy ludzkiej, a sam program
wymaga uproszenia procedur.
Źródło: www.Gazetaprawna.pl

Dla młodych aktywnych (do 40 lat)
Rolnicy mogą się starać do 24 czerwca o wsparcie z działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 Z pomocy mogą skorzystać młodzi rolnicy, którzy już prowadzą gospodarstwa
- bez względu na sposób ich nabycia. Warunkiem jest tylko to, aby od rozpoczęcia
działalności do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do
momentu wydania decyzji nie więcej niż 18 miesięcy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski
o przyznanie premii dla młodych rolników, czyli tych którzy nie mają 40 lat. Agencja
ma na ten cel ponad 550 mln zł, czyli 75 tys. zł na osobę. Zmiana rozporządzenia
ministra rolnictwa jest istotna, gdyż wielu rolników z tych, którzy starali się o dotacje
w ubiegłym roku, zostało wskazanych przez producentów rolnych, którzy starają się
o przyznanie renty strukturalnej, jako ich następcy. Rentę można dostać tylko, gdy
przekaże się gospodarstwo następcy w ciągu dziewięciu miesięcy. Zmianie uległy
też zasady przyznawania pomocy. Każdy wniosek będzie oceniany w punktach
w trzech kryteriach: powierzchni użytków gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych
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wnioskodawcy oraz bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się
gospodarstwo. Najszybciej pieniądze z pomocy dostaną ci młodzi rolnicy, którzy
zbiorą najwięcej punktów. Dotąd liczyła się kolejność złożenia kompletnego
i poprawnego wniosku. Znowelizowane rozporządzenie zakłada, że wszyscy
wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych
rolników, a otrzymali odmowę ze względu na brak pieniędzy, będą mogli otrzymać
pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach.
Wsparcie z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przeznaczone jest dla
rolników, którzy nie ukończyli 40 lat i planują gospodarowanie lub już gospodarują
na własny rachunek. Muszą m.in. mieć wykształcenie rolnicze. W przypadku, gdy
rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech
lat. Ponadto pomoc może otrzymać rolnik, którego gospodarstwo jest co najmniej
równe powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju (w 2010 r. było to
10,23 ha) i nie jest większe niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia
powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa
w kraju (czyli woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), rolnik będzie mógł gospodarstwo
stopniowo powiększać. Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc
dla ponad 16,2 tys. młodych rolników.
Źródło: www.ppr.pl

4. Z OSTATNIEJ CHWILI
SZANOWNI HODOWCY,
Biuro PZHiPBM uprzejmie informuje o październikowym wyjeździe do Francji.
Wzorem lat ubiegłych będzie to wyjazd szkoleniowy przybliżający francuską
hodowlę bydła ras mięsnych. Przewidziany jest jeden dzień na zwiedzanie Paryża.
Już niedługo dostaniecie Państwo szczegółową informację dotyczącą tego
wyjazdu.
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5. ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa
ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują
podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki
certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”.
Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się
na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na
stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym). Zamieszczony
formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie
rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem
kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym
zgłoszeniu.
Wniosek o upoważnienie do importu produktów rolnictwa ekologicznego składa
się również do Głównego Inspektora na formularzu opracowanym i udostępnionym
na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca
i Główny Inspektor, w zakresie swojej właściwości określonej w ust. 1 i 2, mogą
wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji
zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia.
Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija,
o czym świadczyć może ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych.
Według stanu na 31 grudnia 2010 r., w Polsce kontrolą jednostek certyfikujących
objętych było ponad 20 tys. gospodarstw ekologicznych. Jest to 20% wzrost
w stosunku do 2009 r. Dla porównania, w 2009 roku liczba gospodarstw ekologicznych
wynosiła ponad 17 tys. i było to o 15 % więcej niż w roku 2008.
W 2010 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 20 626, z czego najwięcej
ekologicznych gospodarstw rolnych było w województwach: zachodniopomorskim
(2414), warmińsko-mazurskim (2285) i małopolskim (2137). Ze względu na liczbę
przetwórni dominuje natomiast województwo mazowieckie (45), lubelskie (34)
i wielkopolskie (33). Największa powierzchnia użytkowana ekologicznie znajduje się w
województwie zachodniopomorskim (107960 ha), podlaskim (43256 ha), dolnośląskim
(41070 ha) i lubuskim (40311 ha). Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie
z przepisami o rolnictwie ekologicznym wyniosła w sumie ponad 524 074,92 ha. Jest
to 26% wzrost w odniesieniu do 2009 r. W okresie 2003 - 2010 powierzchnia użytków
ekologicznych wzrosła 8,5-krotnie i stanowi obecnie ok. 2,8% całej powierzchni
użytkowanej rolniczo w Polsce. Średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych
przekracza obecnie 25 ha przy średniej krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw
konwencjonalnych.
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Tabela 1: Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych
znajdujących się w systemie rolnictwa ekologicznego w podziale na województwa w 2010

Województwo

Powierzchnia
upraw rolnych [ha]

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem

41070,31
7607,98
35452,5
40311,58
7159,13
18443,915
35413,55
2103,1
32574,22
43256,16
23748,09
3964,77
13428,17
81773,4
29807,33
107960,71
524074,92

Liczba
ekologicznych
gospodarstw
rolnych
1232
327
1957
846
411
2137
1923
75
2131
2032
645
219
1248
2285
744
2414
20626

Liczba
przetwórni
ekologicznych
10
13
34
5
14
23
45
2
22
6
12
11
10
8
33
16
264

Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzują się
stałą dynamiką wzrostu, zarówno liczby gospodarstw ekologicznych (wyk. 1),
liczby przetwórni (wyk. 2), jak i powierzchni upraw będących w systemie rolnictwa
ekologicznego (wyk. 3). Rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje
również odzwierciedlenie w liczbie upoważnionych jednostek certyfikujących
odpowiedzialnych za kontrole ww. podmiotów.
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Wykres 1. Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2003-2010.

Wykres 2. Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2010.

Wykres 3. Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami rolnictwie ekologicznym
w Polsce w latach 2003-2010.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Jedną z dziedzin produkcji ekologicznej jest chów bydła mięsnego, którego
głównym celem jest uzyskanie dobrej jakościowo wołowiny. Dostępna na rynku
wołowina pochodzi od zwierząt ras mlecznych lub użytkowanych dwustronnie
w kierunku mleczno-mięsnym oraz od zwierząt ras mięsnych lub ich krzyżówek
z rasami mlecznymi. Jakość produkowanej wołowiny jest więc różna, gdyż zależy
ona od rasy, warunków utrzymania, tempa wzrostu, systemu żywienia, wieku przy
uboju, a także płci ubijanych zwierząt.
Organizacja gospodarstw ekologicznych produkujących wołowinę dobrej jakości
i o wysokiej wartości zdrowotnej, wskazana jest przede wszystkim w rejonach
o dużym udziale trwałych użytków zielonych. W Polsce szczególnie przydatne
do tego rodzaju produkcji są rejony północno-wschodnie i południowe kraju,
charakteryzujące się dużym udziałem łąk i pastwisk w strukturze użytkowanych
gruntów rolnych.
Potrzeby żywieniowe bydła mięsnego w produkcji organicznej powinny być
zaspokojone w 60% paszą objętościową (w lecie - zielonką pastwiskową, a w zimie
- kiszonką z traw i sianem łąkowym), a wypas powinien trwać, co najmniej 150
dni w ciągu roku. Ilość paszy treściwej w czasie opasania zwierząt nie powinna
natomiast przekraczać 40% suchej masy dawki pokarmowej. Dostarczana na rynek
wołowina z produkcji ekologicznej może pochodzić z gospodarstw zajmujących się
chowem krów ras mięsnych lub mlecznych w cyklu zamkniętym, opasaniem cieląt
i buhajków ras mięsnych i mlecznych lub mieszańców tych ras, a także z opasanych
wybrakowanych krów pochodzących zarówno ze stad mlecznych i mięsnych.
W opracowaniu uwzględniono unijne przepisy i wytyczne ustawy o rolnictwie
ekologicznym.
Charakterystyka ras krajowych i zagranicznych użytkowanych do produkcji
mięsa wołowego w warunkach gospodarstwa ekologicznego.
Do najważniejszych ras bydła przydatnego do użytkowania mięsnego
w warunkach produkcji ekologicznej można zaliczyć rasy: Simentalską, Charolaise,
Limousine, Blonde d.Aquitaine, Hereforfd, Aberden Angus, Piemontese i Salers.
Źródło: www.hodowle.eu
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6. CZY WIESZ ŻE…
Czy wiesz, że polska wieś po 20 latach transformacji znacząco się unowocześniła
- polscy rolnicy mogą z powodzeniem konkurować na europejskim rynku.
Czy wiesz, że dopłaty bezpośrednie z UE stanowią ok. 50 proc. dochodów
polskich rolników.
Czy wiesz, że na wsi mieszka 14,9 mln Polaków, czyli 39 proc. naszego
społeczeństwa.
Czy wiesz, że obecnie 60 proc. mieszkańców obszarów wiejskich nie ma już
związku z rolnictwem, a odsetek gospodarstw utrzymujących się wyłącznie
z produkcji rolnej spadł poniżej 10 proc.

7. Z PRZYMRUŻENIEM OKA
ON: Czy słyszałaś, że w łańcuchu żywnościowym najsłabszą pozycję ma rolnik,
producent i konsument ?
ONA: O takim łańcuchu jeszcze nie słyszałam. Ten od mojego roweru zardzewiały
jest, a mówią, że kto smaruje ten jedzie.
ON: Ja mówię, o łańcuchu kosztów produkcji rolnej i artykułów spożywczych.
To w takim łańcuchu żywnościowym najsłabszą pozycję ma rolnik , producent
i konsument.
ONA: Gadaj po naszemu !!! Kto za nasze mięsne najwięcej dostaje?
Wiadomo, że jak łańcuch zardzewiały jest to liderem nie będę! Mówili, że za
godziwą robotę godziwy zarobek, a mówili prawdę bo ze wsi są.
ON: Może prawdę gadali, ale ich biura w Warszawie są , to Unia nakazuje im
przejrzystość łańcucha żywnościowego na wsi sprawdzać..
ONA: Ja sama biuro otworzę, przejrzystość będę miała i najsłabszą pozycję
sama odbuduję.
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8. OD REDAKCJI

Ostatnio coraz częściej słyszymy o niestabilności cen żywności. Winowajcą
nr 1 w ocenie ważnych polityków jest spekulant i to co powszechnie wynika
z jego pracy to osiąganie korzyści wyłącznie z różnicy cen. Praktycznie dotyczy to
wszystkich transakcji na rynku. Za spekulację na rynku finansowym wypada więc
przyjąć zajmowanie krótkookresowych, obarczonych ryzykiem, otwartych pozycji
na instrumentach, bez związku z powiązanymi procesami fizycznymi. Spekulacje
finansowe są nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki. Utrzymują
płynność rynku, skłaniają do jakościowego rozwoju systemu finansowego. Mimo
że mogą powodować krótkookresowe, lokalne zakłócenia, to z drugiej strony
umożliwiają rozładowanie długookresowych, strukturalnych napięć w różnych
rejonach świata.

9. O ZDROWIU PRZEŻUWACZY NA PODSTAWIE CHÓW BYDŁA
MIĘSNEGO POD REDAKCJĄ PROFESORA HENRYKA GRODZKIEGO
Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia bydła ras mięsnych różni się znacznie od ochrony zdrowia bydła
mlecznego. Podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu jest fizjologiczny
metabolizm warunkujący homeostazę ustrojową. Jest ona bowiem podstawą
prawidłowej czynności wszystkich narządów, organów i układów organizmu.
Kontrola przebiegu procesów metabolicznych jest niezwykle istotnym elementem
ochrony zdrowia bydła. Powstawanie zaburzeń metabolicznych związane jest
najczęściej z niewłaściwym żywieniem. Żywienie niedoborowe i z źle zbilansowane
dawki pokarmowe to najczęściej popełniane w tym względzie bledy. Warunki
chowu stadnego oraz wprowadzenie elementów w produkcji przemysłowej
i związane z nią tendencje do upraszczania dawki żywieniowej (monodieta),
sprzyjają powstawaniu u krów specyficznych zespołów chorobowych. Ich wspólną
cechą są zaburzenia trawienia i występujące na ich tle odchylenia przemiany
materii. Należą do nich kwasica i zasadowica żwacza będące wynikiem poważnych
błędów żywieniowych, polegających na skarmianiu dużej ilości łatwo strawnych
węglowodanów lub nadmiernej ilości związków azotowych. Zachwianie stosunku
białkowo-energetycznego w dawce pokarmowej na korzyść węglowodanów należy
do najczęstszych błędów popełnianych w praktyce żywieniowej. U przeżuwaczy
rozchwianiu ulega także często gospodarka mineralno-witaminowa. Do
najczęstszych stanów w tym względzie należą niedobory magnezu oraz zaburzenia
wapniowo-fosforowe wraz z witaminą D. Istotną role dla fizjologicznego przebiegu
procesów życiowych odgrywa także zaopatrzenie w witaminy A, E i karoteny
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oraz śladowe substancje mineralne (Co, J, Mn, Cu, Zn, Se). Bydło ras mięsnych
nie cechuje się aż tak dużym obciążeniem metabolicznym jak rasy mleczne (mała
wydajność mleczna), przez co zjawiska te nie występują u nich w dużym nasileniu.
Czynnikiem chroniącym je jest także naturalny system chowu i żywienia oraz
genetyczna odporność na obciążenia środowiskowe. Jednakże, także u bydła
ras mięsnych, w przypadku skrajnych błędów żywieniowo-środowiskowych,
może dojść do powstawania opisanych wyżej zaburzeń. Status metaboliczny
zwierząt określa również funkcjonowanie innych układów organizmu, z których
jednym z najistotniejszych jest układ immunologiczny. Zdolność organizmu do
obrony przed czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy) jest jednym z ważniejszych
przejawów zdrowia. Zwierzęta zdrowe, z prawidłowo funkcjonującymi ogólnymi
i narządowymi mechanizmami obronnymi, są niewrażliwe na wiele czynników
zakaźnych znajdujących się w ich otoczeniu. Dotyczy to głównie warunkowo
chorobotwórczych bakterii, ale także niektórych patogenów chorobotwórczych.
Przy niezbyt dużej ich agresywności i niewielkiej infekcji zwierzęta zdrowe nie
zawsze reagują chorobą, gdyż są w stanie, dzięki układowi odpornościowemu,
czynniki te zneutralizować. Odmiennie u zwierząt z obniżoną odpornością,
u których nawet zakażenia bakteriami warunkowo chorobotwórczymi mogą
stać się punktem wyjścia do poważnych chorób. Infekcje te mogą dotyczyć wielu
narządów i układów dając różnorodny, charakterystyczny obraz kliniczny. Z punktu
widzenia chowu stadnego oraz lekarsko-sanitarnego takie sporadyczne infekcje
u pojedynczych zwierząt nie przedstawiają ˛ problemu. Ich wyleczenie jest bowiem
najczęściej możliwe przy pomocy antybiotyków i sulfonamidów.
Choroby zakaźne
Dużym zagrożeniem są choroby zakaźne, szerzące się poprzez różne czynniki,
obejmujące szybko wiele zwierząt. Zarazy te mogą przenosić się z regionu do
regionu i szybko obejmować cały kraj. Osiągnięcia immunologii weterynaryjnej oraz
wypracowane przez nią metody diagnozowania chorób zakaźnych i pobudzania
swoistej odporności (szczepionki) pozwoliły na zwalczenie bądź opanowanie wielu
groźnych niegdyś infekcji. W chwili obecnej kraj nasz jest wolny od takich chorób
bydła jak pryszczyca, bruceloza i gruźlica. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje
zagrożenie występowania tych lub innych chorób, czemu sprzyja intensywny
handel zwierzętami. Niebezpieczeństwo pojawienia się wielu chorób zakaźnych
bydła znajduje odbicie w fakcie, iż liczne z nich podlegają obowiązkowi zgłaszania
i zwalczania z urzędu. Oznacza to, że znajdują się w zawartym w ustawie z dn.
24 kwietnia 1997 r.o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych
i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej wykazie chorób zakaźnych
zwierząt podlegających obowiązkowemu zwalczaniu. Nakłada to na służby
Inspekcji Weterynaryjnej konieczność likwidacji tych chorób według przepisów
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i rozporządzeń wykonawczych wspomnianej ustawy. Do chorób takich należą
zarówno wspomniane wyżej nie występujące aktualnie w kraju (np. pryszczyca,
bruceloza, gruźlica, wąglik), ale także ciągle pojawiające się inne infekcje. Do takich
chorób zaliczyć można zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (IBR/IPV)
manifestujące się gorączką i objawami ze strony górnych dróg oddechowych lub
zmianami w błonach śluzowych sromu i pochwy oraz prącia z napletkiem. Niekiedy
w trzecim trymestrze ciąży mają także miejsce ronienia. Inną jest choroba błon
śluzowych i biegunka wirusowa bydła (syndrom BVD-MD), występująca w dwóch
klinicznie odmiennych postaciach z objawami podwyższonej temperatury i biegunki
(VD) lub zmianami zapalno-martwiczymi w przewodzie pokarmowym i górnych
drogach oddechowych (MD). Wśród chorób zwalczanych z urzędu wymienia się
również ciągle groźną chorobę mętwikową bydła oraz zarazę rzęsistkową . Pierwsza
z nich, wywoływana przez spiralny drobnoustrój Campylobac-ter jest chorobą
z krycia, przenoszona ˛ zarówno przez krowy, jak i buhaje. Zaraza rzęsistkowa
(trichomonadoza) jest chorobą pasożytniczą prowadzącą do stanów zapalnych
pochwy, macicy oraz poronień , a u buhajów do zapalenia prącia i napletka.
U bydła ras mięsnych ze względu na często wykorzystywane w chowie krycie
naturalne może istnieć niebezpieczeństwo jej występowania, jak również innych
omówionych wcześniej chorób z krycia. Warto także wspomnieć enzootyczną
białaczkę bydła, przewlekłą wirusową chorobę cechującą się rozplemem
komórek układu limfatycznego o charakterze nowotworowym. W kraju choroba
ta występuje często, aktualnie w wielu województwach gdzie realizowane są
kompleksowe programy jej zwalczania. Zakładają one całkowitą likwidację choroby
przy zastosowaniu badań serologicznych oraz wybijaniu zwierząt zakażonych.
Uwagę hodowców powinny także skupić schorzenia ortopedyczne, a zwłaszcza
racic. Przebiegające z kulawiznami takie schorzenia jak: zakaźna zanokcica oraz
aseptyczne zapalenie tworzywa racicznego mogą być również przyczyna, obniżonej
produkcyjności bydła mięsnego (przyrosty).
Diagnozowanie i zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych jest zadaniem
Inspekcji Weterynaryjnej dysponującej niezbędnym do tego zapleczem,
kompetencjami i uprawnieniami. Wobec szybkiego rozwoju i postępu nauki oraz
nowych epizootii stosowane metody ulegają ciągłym zmianom lub są uzupełniane.
Natomiast z punktu widzenia hodowców ważne jest przestrzeganie takich reguł
jak: niekupowanie zwierząt niewiadomego pochodzenia, stosowanie swoistej
i nieswoistej profilaktyki oraz okresowe wykonywanie badań diagnostycznych
właściwych dla poszczególnych chorób. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
jest realizowane przez odpowiednie organy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla
centralnego (Główny Lekarz Weterynarii), wojewódzkiego (Wojewódzki i Graniczny
Lekarz Weterynarii) oraz powiatowego (Powiatowy Lekarz Weterynarii), przy
czym organem właściwym do bieżącego zwalczania ognisk chorób zakaźnych
zwierzą t, od momentu przyjęcia zgłoszenia o podejrzeniu choroby, poprzez jej
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potwierdzenie, aż do eliminacji ogniska i uzdrowienia gospodarstwa jest powiatowy
lekarz weterynarii. Posiadacz zwierzęcia, który zauważył objawy nasuwające
podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
podejrzenia choroby. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do najbliższego
i właściwego dla miejsca przebywania zwierzęcia powiatowego lekarza weterynarii
albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub
właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta). W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierzaąt podlegającej obowiązkowi zwalczania na obszarze
przekraczającym obszar jednego powiatu właściwy powiatowy lekarz weterynarii
informuje o tym natychmiast właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Wykaz chorób zakaźnych zwierząt – bydła i innych przeżuwaczy, podlegających
obowiązkowi zwalczania:
1. pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD)
2. pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vwsicular stomatitis)
3. księgosusz (Rinderpest)
4. pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR)
5. zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP)
6. choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD)
7. gorączka doliny Rift (Rift valley fever)
8. choroba niebieskiego języka (Bluetonque)
9. ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox)
10. wścieklizna (Rabies)
11. wąglik (Anthrax)
12. gruźlica bydła (Bovine tuberculosis)
13. bruceloza u bydła, kóz, owiec (B.abortus, B. melitensis, B.suis)
14. enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis-EBL)
15. gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE)
16. przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform
en-cephalopathies of ruminants -TSE)
17. trzęsawka owiec (Scrapie).
Wykaz chorób zakaźnych zwierząt – bydła i innych przeżuwaczy, podlegających
obowiązkowi rejestracji:
1. paratuberkuloza (Paratuberculosis)
2. listerioza (listeriosis)
3. toksoplazmoza (Toxoplasmosis)
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4. tularemia (Tularaemia)
5. zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis IBR/IPV)
6. choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacterosis)
7. zaraza rzęsistkowa bydła (Trichomonosis)
8. goraczka Q (Q fever)
9. salmonelozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs)
10. zakaźna bezmleczność u owiec i kóz (Contagious agalactia)
11. choroba maedi-visna (Maedi-visna disease)
12. gruczolakowatość płuc u owiec i ko ´z (Ovine pulmonary adenomatosis)
13. wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis
– CAE)
14. serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych (Caseus lymphadenitis – CLA).
Choroby zakaźne zwierząt – bydła i innych przeżuwaczy, podlegające zakazowi
Szczepień:
1. pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD)
2. pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vsicular stomatitis)
3. księgosusz (Rinderpest)
4. pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR)
5. zaraza płucna bydła (Contaqious bovine pleuropneumonia – CBPP)
6. choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD)
7. gorączka doliny Rift (Rift valley fever)
8. choroba niebieskiego języka (Bluetonque)
9. ospa owiec i kóz (Sheep pox and goat pox)
10. bruceloza u bydła, kóz i owiec (B. melitensis, b. ovis, B. abortus).
Ciąg dalszy w następnym biuletynie

10. WYSTAWY HODOWLANE

OD 16 LAT realizowany jest przez naszą organizację Program Hodowli Bydła
Mięsnego, którego podstawowym celem jest wdrażanie ras mięsnych w krajowej
hodowli bydła. Z tym względów promocja tych ras, oraz przedstawienie dorobku
hodowlanego stanowi motyw przewodni w ekspozycji zwierząt ras mięsnych.
Wystawy Hodowlane doskonałe to odzwierciedlają. Hodowcy zrzeszeni w Polskim
Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego od początku powstania tej
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organizacji aktywnie uczestniczą we wszystkich krajowych wystawach zwierząt
hodowlanych. Promowanie ras mięsnych powoduje duże zainteresowania tym
kierunkiem produkcji rolników rezygnujących z produkcji mleka i przestawiających
swoje gospodarstwa na produkcję dobrej jakości wołowiny. Wystawy stwarzają
doskonalą i niepowtarzalną okazję do zaprezentowania również na skalę
międzynarodową osiągnięć polskiej hodowli bydła ras mięsnych jak również
promocji wołowiny kulinarnej. Do tej pory hodowlę bydła mięsnego reprezentowało
na krajowych wystawach średnio 100 szt zwierząt ras: charolaise, Limousin,
hereford, angus, salers, piemontese. Były to zwierzęta najnowszej generacji
reprodukowane w kraju. Wieloletnia tradycja organizacji wystaw hodowlanych,
w których uczestniczą hodowcy członkowie PZHiPBM pozwoliła na wypracowanie
metod współpracy z hodowcami oraz przyczyniła się do coraz lepszej prezentacji
i oceny zwierząt.
HARMONOGRAM WYSTAW I IMPREZ PLENEROWYCH W KTÓRYCH BĘDZIEMY
UCZESTNICZYĆ
1. XX Targi Rolnicze Lubniewice 2011 w Gliśnie 28-29 05
2. Piknik na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu 02.06
3. XIX Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu 04-05.06
4. VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Opolu-Bierkowicach 28-29.05
5. XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu 18-19.06
6. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku 17-19.06
7. XIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach 18-19.06
8. VI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach 25-26.06
9. XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 25-26.06
10. XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale 25-26.06
11. XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach k. Chojnowa 25-26.06
12. XII Regionalna Kujawsko - Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w Minikowie 2-3.07
13. XXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie 9-10.07
14. Festiwal potraw z mięsa wieprzowego, wołowego, jagnięcego w Mrągowie 30-31.07
15. XII Warmińsko - Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie 3-4.09
16. XXIV Targi Rolne AGRO POMERANIA 2011 w Barzkowicach 9-11.09
17. XXV Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu 12-14.09
18. XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bałtowie 17-18.09
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11. OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZWIERZĄT HODOWLANYCH

W sprawie zakupu zwierząt oraz sprzedaży materiału opasowego, prosimy
kontaktować się z Biurem Handlowym.
Rasa: Highland
Sprzedam bydło: 2 buhaje 3-letnie oraz 1 rocznego. Buhaje posiadają certyfikat
ekologiczny oraz pełną dokumentację. tel. kontaktowy 503099900;
e-mail: adam@magnus.pl; województwo zachodniopomorskie.”
Rasa: Limousine
Data: 04-05-2011
Jałówki odsadki: 5 sztuk
Jałówki do zacielenia: 4 sztuki
Jałówki cielne: 6 sztuk
Buhaje hodowlane: 8 sztuk
Numer telefonu: 665-275-887
Informacje: Jałówki są w świetnej kondycji. Potwierdzona cielność 3 miesiące.
Są w wieku 18-21 miesięcy, w wadze 500-550 kg. Posiadam też 4 sztuki do
zacielenia w wadze 450-500 kg. Buhaje hodowlane w wadze 550-650 kg w
wieku 14-20 miesięcy. Stado pod stałą kontrolą PZHiPBM. Jestem prywatnym
hodowcą, polecam.
Rasa: Limousine
Data: 04-05-2011
Jałówki odsadki: 5 sztuk
Krowy: 15 sztuk
Numer telefonu: 509-623-026
Województwo: świętokrzyskie
Informacje: Stado hodowlane, pełna dokumentacja 100% LM, krowy sztuki
zacielone i do zacielenia.
Rasa: Limousine
Data: 03-05-2011
Jałówki cielne: 6 sztuk
Numer telefonu: 698-867-105
Województwo: pomorskie
Rasa: Limousine
Data: 02-05-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 601-940-200
E-mail: bogkonwet@poczta.onet.pl
Województwo: świętokrzyskie
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Rasa: Limousine
Data: 01-05-2011
Jałówki odsadki: 12 sztuk
Jałówki do zacielenia: 15 sztuk
Krowy: 10 sztuk
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Bydło wolne od chorób i pod stałą kontrolą PZHiPBM
Rasa: Limousine
Data: 01-05-2011
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Buhaj 100% Limousine wpisany do księgi oraz w dokumentacji
PZHiPBM. Cena 6000 zł szt.
Rasa: Angus czerwony
Data: 27-04-2011
Jałówki niecielne: 40 sztuk
Buhaje hodowlane: 5 sztuk
Numer telefonu: 506-015-850
E-mail: mtomaszewski@agrofirma.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo oferuje do sprzedania jałówki,
wiek 11-14 m-cy. Angus czerwony, Hereford, Simentaler, Salers,
Rasa: Limousine
Data: 27-04-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 693-538-251
E-mail: p.jonczyk@mcb.com.pl
Województwo: małopolskie
Informacje: Sprzedam buhaja rasy Limousine. Nazwa: NAZIR Numer:
PL005158711372 Data urodzenia: 12/08/2009 Ojciec: Hauteclair (po Ulysse)
(francuskie buhaje inseminacyjne). Ojciec matki: Highlander (francuski
buhaj inseminacyjny). Buhaj posiada wpis do Księgi Głównej. Buhaj hodowli
Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem/Brzesko, przebywa
w Brzesku - Małopolska (50 km od Krakowa, 30 km od Tarnowa, 333 km od
Warszawy).
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Rasa: Limousine
Data: 20-04-2011
Jałówki odsadki: 9 sztuk
Jałówki niecielne: 10 sztuk
Jałówki do zacielenia: 4 sztuk
Jałówki cielne: 10 sztuk
Krowy: 28 sztuk
Buhaje hodowlane: 2 sztuk
Numer telefonu: 516-239-662, 91-562-03-69
E-mail: waldemarlipski@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Stado pod kontrolą PZHiPBM, 5 krów wycielonych, reszta do
wycielenia, krowy po aktualnym badaniu na białaczkę.
Rasa: Limousine
Data: 16-04-2011
Jałówki do zacielenia: 3 sztuka
Jałówki cielne: 6 sztuk
Buhaje hodowlane: 8 sztuk
Numer telefonu: 665-665-791
E-mail: gospodarstwo26@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Sprzedam jałówki cielne z potwierdzoną cielnością powyżej
3 miesięcy, w wieku 22 miesiące. Waga 550 - 600 kg. Mam tez jałówki do
zacielenia w wieku 18 mies. Waga około 480kg. Stado pod stałą kontrolą
PZHiPBM. Jestem prywatnym hodowcą
Rasa: Limousine
Data: 16-04-2011
Jałówki odsadki: 3 sztuki
Numer telefonu: 84-65-77-329
Województwo: lubelskie
Informacje: Wiek 10 miesięcy. Cena do uzgodnienia.
Rasa: Limousine
Data: 15-04-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Buhaj 100% Limousine wpisany do księgi, oraz w dokumentacji
PZHiPBM, wiek 25 miesięcy, wyrośnięty spokojnie może być wpuszczony w
stado krów. Cena 6500 zł.
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Rasa: Limousine
Data: 15-04-2011
Jałówki odsadki: 8 sztuk
Buhaje hodowlane: 4 sztuki
Numer telefonu: 600-382-032
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Sprzedam zwierzęta odsadkowe od 8 m-cy do 12 m-cy. Po 3 tys.
za sztukę. Zwierzęta są pod kontrolą PZHiPBM. 100% rasy Limousine.
Rasa: Limousine
Data: 12-04-2011
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 697-590-526
Województwo: podlaskie
Informacje: Buhaje z licencją do rozrodu - 2 sztuki, wiek 19-21 miesięcy. Waga
650kg. Buhaj 5-letni, obecnie kryjący w stadzie, pochodzenia Radanowskiego.
Waga około 1 tony.
Rasa: Limousine
Data: 10-04-2011
Jałówki do zacielenia: 8 sztuk
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 609 850 331
E-mail: grzegorzmielewczyk @ wp.pl
Województwo: pomorskie
Informacje: Buhaje i jałówki Limousine pochodzenia francuskiego, bezrożne,
bardzo spokojne,po doskonałych rodzicach. Wnuki słynnego buhaja
francuskiego NAPOLEONA nr FR 8797013359. Buhaje z wpisem do ksiąg
PZHiPBM na rozpłodnika. Stado pod oceną związku. Powiat Lęborski.
Rasa: Limousine
Data: 08-04-2011
Jałówki odsadki: 6 sztuk
Krowy: 10 sztuk
Numer telefonu: 785-331-852
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Krowy są cielne
Rasa: Limousine
Data: 06-04-2011
Jałówki cielne: 2 sztuki
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 608-217-163
E-mail: jarekviola@onet.eu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Sprzedam jałówki cielne i byki z papierami
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Rasa: Limousine
Data: 04-04-2011
Jałówki niecielne: 6 sztuk
Numer telefonu: 067-286-17-11
Informacje: Jałówki hodowlane 100 % LM w wieku ok. 12 miesięcy.
Rasa: Charolaise
Data: 03-04-2011
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 606-623-087
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Wiek 14 miesięcy
Rasa: Charolaise
Data: 02-04-2011
Jałówki cielne: 20 sztuk
Numer telefonu: 502-098-949
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rasa: Limousine
Data: 30-03-2011
Krowy: 10 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 782-331-399, 94-310-84-53
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Sprzedam 10 krów w wieku 2,5 roku (w trakcie wycieleń) oraz
buhaja w wieku 2,5 roku, 100% LM. Powiat Sławno.
Rasa: Limousine
Data: 30-03-2011
Jałówki odsadki: 16 sztuk
Jałówki do zacielenia: 9 sztuk
Numer telefonu: 513-341-623
Województwo: mazowieckie
Informacje: Jałówki są po francuskich rodzicach
Rasa: Limousine
Data: 25-03-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 7 sztuk
Krowy: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
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Województwo: wielkopolskie
Informacje: Limousine, jałówki odsadki, wiek 10-13 miesięcy, od 4000 zł.
Jałówki do zacielenia, 18-20 miesięcy, od 5500 zł. Jałówki cielne powyżej 6
miesięcy od 6500 zł. Bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam fakturę
VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
Rasa: Limousine
Data: 24-03-2011
Jałówki do zacielenia: 30 sztuk
Jałówki cielne: 29 sztuk
Krowy: 30 sztuk
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 502-717-101
E-mail: a.rosenberg@ntipf.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Rasa: Limousine
Data: 22-03-2011
Buhaje hodowlane: 4 sztuki
Numer telefonu: 87-568-31-55
E-mail: bolo@op.pl
Województwo: podlaskie
Informacje: Byczki Limousine 100%, wiek 15-16 miesięcy, okolice Suwałk
Rasa: Limousine
Data: 21-03-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 508-103-980
E-mail: libat1@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Sprzedam buhaja LM, wiek 15 m-cy, zrobione DNA i krew.
Łagodny, wiązany po inseminacji.
Rasa: Limousine
Data: 21-03-2011
Jałówki odsadki: 2 sztuki
Jałówki do zacielenia: 2 sztuki
Jałówki cielne: 2 sztuki
Krowy: 4 sztuki
Buhaje hodowlane: 6 sztuk
Numer telefonu: +49-792-343-432
E-mail: 1983pawlik@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Mam do sprzedania bydło w różnym wieku, 100% Limousine po
francuskich matkach.
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Rasa: Limousine
Data: 20-03-2011
Jałówki odsadki: 2 sztuki
Jałówki cielne: 1 sztuka
Krowy: 3 sztuki
Numer telefonu: 507-245-680
Województwo: mazowieckie
Rasa: Limousine
Data: 19-03-2011
Buhaje hodowlane: 20 sztuk
Numer telefonu: 502-606-766
E-mail: g.pycia@radanbm.com.pl
Województwo: lubuskie
Informacje: Sprzedam buhaje hodowlane Limousine (LM). Hodowla oparta
na bazie francuskiej katalogowej genetyki. Z całej puli mogą Państwo wybrać
buhaja, który najbardziej odpowiada Waszym wymaganiom. Zwierzęta
zajmują czołowe miejsca na liście PZHiPBM „Ocena wartości użytkowej
buhajów ras mięsnych”. Do wyboru 20 sztuk w wieku od 17 do 36 miesięcy.
Cena: od 6 500 do 8 000 zł/szt.
Rasa: Limousine
Data: 19-03-2011
Buhaje hodowlane: 5 sztuk
Numer telefonu: 503-403-312
E-mail: erving@vp.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: Sprzedam byczki odsadki 5 szt., waga ok 250 kg.
Rasa: Limousine
Data: 17-03-2011
Jałówki odsadki: 15 sztuk
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 5 sztuk
Krowy: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM. I co najważniejsze zdrowe.
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Rasa: Charolaise
Data: 09-03-2011
Jałówki do zacielenia: 7 sztuk
Jałówki cielne: 15 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 668-390-615
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Sprzedam 7 jałówek do zacielenia, 15 jałówek cielnych oraz byka
hodowlanego. Stado wolne od chorób, zwierzęta ładne i zadbane, łagodne, z
papierami. Cena 4000 i 4500 zł za sztukę. Byk 5800 zł.
Rasa: Limousine
Data: 08-03-2011
Jałówki odsadki: 6 sztuk
Jałówki cielne: 4 sztuki
Numer telefonu: 505-205-751
Województwo: mazowieckie
Informacje: Bydło bardzo dobrej jakości, łagodne.
Rasa: Charolaise
Data: 08-03-2011
Jałówki cielne: 10 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 52-56-27-637, 692-411-362
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Sprzedam jałowice cielne CH 100% oraz buhaja hodowlanego CH
100%.
Rasa: Limousine
Data: 08-03-2011
Krowy: 11 sztuk
Numer telefonu: 52-56-27-637, 692-411-362
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Sprzedam 11 krów LM 100% cielnych i z cielętami.
Rasa: Limousine
Data: 06-03-2011
Jałówki do zacielenia: 3 sztuki
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 693-209-027
Województwo: mazowieckie
Informacje: Hodowla pod kontrolą użytkowości, francuskie pochodzenie ojca.
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Rasa: Limousine
Data: 06-03-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki do zacielenia: 5 sztuk
Jałówki cielne: 10 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM. I co najważniejsze zdrowe
Rasa: Limousine
Data: 06-03-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Jałówki do zacielenia: 3 sztuki
Jałówki cielne: 1 sztuka
Numer telefonu: 698-867-105
Województwo: pomorskie
Informacje: 100% Limousine, bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM
Rasa: Limousine
Data: 28-02-2011
Jałówki odsadki: 3 sztuki
Jałówki niecielne: 2 sztuki
Jałówki cielne: 4 sztuki
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 857-125-787
Województwo: podlaskie
Informacje: Buhaj pochodzenia francuskiego. Tel. po godz. 16:00
Rasa: Limousine
Data: 27-02-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Jałówki niecielne: 3 sztuki
Numer telefonu: 698-867-105
Województwo: pomorskie
Informacje: Stado pod oceną związku.
Rasa: Limousine
Data: 26-02-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 15 sztuk
Numer telefonu: 507-321-827
Województwo: wielkopolskie
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Informacje: Limousine, jałówki odsadki, wiek 10-13 miesięcy, od 4000 zł.
Jałówki do zacielenia, 18-20 miesięcy, od 5500 zł. Jałówki cielne powyżej 6
miesięcy od 6500 zł. Bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, wystawiam fakturę
VAT. Polecam, jestem prywatnym hodowcą.
Rasa: Limousine
Data: 18-02-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki cielne: 6 sztuk
Numer telefonu: 52-384-53-73
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rasa: Limousine
Data: 18-02-2011
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 697-590-526
Województwo: podlaskie
Informacje: Buhaje Limousine 100%, pochodzenia francuskiego do rozrodu,
w wieku 16-20 m-cy, zrobione DNA.
Rasa: Limousine
Data: 17-02-2011
Jałówki niecielne: 20 sztuk
Numer telefonu: 52-388-04-40
E-mail: maria.zawadzka@romico.pl
Informacje: Jałówki po matkach sprowadzonych z Francji.
Rasa: Limousine
Data: 13-02-2011
Jałówki cielne: 5 sztuk
Numer telefonu: 889-891-435
Województwo: wielkopolskie
Informacje: 5 jałowic zacielonych buhajem francuskim katalogowym,
wycielenie na lipiec, tanio
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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. 661-974-421
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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