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1. SŁOWO OD PREZESA NA NOWY ROK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Hodowcy – Członkowie Związku
Mija kolejny nie łatwy rok dla wielu z nas. Wiele zmagań, problemów rozwią-

zanych i nierozwiązanych, wiele zmian w działaniu naszego Związku. O zmianach 
w Związku informowaliśmy Państwa, natomiast podczas spotkań regionalnych 
w Nowym Roku będziemy mogli wymienić poglądy związane z funkcjonowaniem 
Związku. Wszyscy zastanawiamy się jak zachęcić rodaków do większego spożycia 
wołowiny i jak uzyskać dobre ceny za naszą ciężką pracę. Zapewniam Państwa, że 
Zarząd nad tymi problemami pracuje.

Związek nasz został powołany do życia po to aby działał na rzecz rozwoju ho-
dowli bydła mięsnego w Polsce i bronił słusznych interesów jego hodowców i pro-
ducentów. Żaden Zarząd, nie jest w stanie dobrze wypełnić tych zadań bez aktyw-
nego zaangażowania jego członków. Naszym działaniom zawsze przewodziło to, 
aby Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Związek rozwijał się 
i rósł w siłę.  Realizowaliśmy to poprzez aktywna pracę całego  Zarządu oraz pra-
cowników  biura Związku. Dobra pozycja naszej organizacji u władz jest wynikiem 
naszej działalności a w szczególności wykonywania statutowych działań związa-
nych z oceną i selekcją bydła ras mięsnych. Mam nadzieję, że nasze dotychczasowe 
inicjatywy dadzą początek następnym, bo lista koniecznych dalszych wydaje się 
długa. Jedną z nich może być analiza efektów produkcyjnych naszych stad.  Ho-
dowcy i producenci bydła mięsnego w Polsce są w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
ponieważ koszty produkcji rosną przy stabilnych cenach uzyskiwanych za odsadki, 
jałówki i buhaje hodowlane oraz coraz bardziej popularne ciężkie opasy. Nasze 
dochody ze sprzedaży sztuk hodowlanych - przeznaczonych do dalszej hodowli, 
stanowią zwykle stosunkowo małą cześć w porównaniu ze sprzedażą towarową. 
Czy zatem publikowanie wyników produkcyjnych naszych stad objętych kontrolą 
użytkowości i objęcie wybranych gospodarstw rachunkiem opłacalności można 
uznać za celowe? Wdaje się, że ta inicjatywa mogłaby pomóc naszym Członkom 
w analizie efektów ekonomicznych gospodarstw i być pomocną w tworzeniu no-
wych stad bydła mięsnego. Następną pożyteczna inicjatywą powinno być szkole-
nie jak efektywnie opasać.

Zdaję sobie sprawę z tego, że w działalność Związku powinni być zaangażowani 
jego członkowie. Biuletyn może stać się forum dyskusyjnym i platformą wymia-
ny poglądów i doświadczeń. Proszę piszcie i dzielcie się uwagami i propozycjami 
z Zarządem Związku i Kolegami.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, aby Nowy 2013 Rok nie był gorszy 
od tego co przemija, by spotkało nas w nim wszystko co najlepsze, abyśmy mo-
gli kontynuować naszą związkową pasję, aby bydło ras mięsnych licznie zagościło 
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na polskich pastwiskach, a nam dobrej hodowlanej koniunktury i pogody ducha 
w naszej codziennej pracy.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, wszelkiej pomyślności, sukcesów hodowlanych, 
wysokich plonów, zdrowia i radości w imieniu Zarządu Polskiego Związku Hodow-
ców i Producentów Bydła Mięsnego

Bogdan Konopka
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2. JubilEuSZOWY 50-tY NumER biulEtYNu

Szanowni Państwo,
To jest 50 numer biuletynu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła 

Mięsnego. Właśnie mija 5 lat od kiedy powierzono mi redagowanie biuletynu, któ-
ry powstawał dzięki zaangażowaniu wielu osób również moich młodszych koleżanek 
i kolegów. Ale to Wy Hodowcy dostarczaliście inspiracji, pomysłów, dzięki którym 
były rejestrowane wydarzenia, które budują naszą związkową historię. „Historii trze-
ba pilnować” tego nauczyli mnie moi nauczyciele. „To co nie jest napisane nie istnieje” 
- mówili inni. 

Pierwszy numer biuletynu ukazał się 12 lat temu. Pozwólcie Państwo, że przypo-
mnę treść pierwszej strony tego wydania. (w zał. na stronie 5)

Chciałbym podziękować wszystkim którzy wcześniej redagowali biuletyn. Szcze-
gólnie kolegom Jackowi Dobrowolskiemu, Krzyśkowi Jaroszewskiemu, którzy dali mi 
motywację do tego, by przygotowywać biuletyn poza godzinami pracy i mieć tę sa-
tysfakcję, że Państwo znajdujecie coś interesującego. Państwa sugestie, rady i opinie 
zawsze będą  motywowały do jeszcze lepszej pracy przy redagowaniu kolejnych.

Z okazji Świąt życzę pogody ducha aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły ra-
dość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Wojciech Piasecki
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3. PROFESORSKim OKiEm 
prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zakładu Technologii Mięsa SGGW 

Grozi nam wzrost szarej strefy w handlu mięsem 
Jeżeli do 1 stycznia branży mięsnej nie uda się przekonać MRiRW do zmiany czy-

sto politycznej decyzji poprzedniego ministra rolnictwa, dotyczącej uboju gospo-
darczego, to czeka nas niewątpliwy wzrost szarej strefy w handlu mięsem. Obecnie 
obowiązujące przepisy sprawiają, że zakłady przemysłowe muszą spełniać szereg 
rygorystycznych norm, oraz są poddawane szczegółowej kontroli Inspekcji We-
terynaryjnej, podczas gdy gospodarstwa, które uzyskały możliwość prowadzenia 
„uboju gospodarczego” są zwolnione z większości wymagań jakościowych. Ubój 
gospodarski dostarcza rocznie ok. 300 tys. ton mięsa.

Wiele zakładów mięsnych ma problemy z utrzymaniem się na rynku 
Mimo braku twardych danych, można zakładać, że obecnie w branży mięsnej 

funkcjonuje prawdopodobnie między 2200 a 2300 zakładów. Jest oczywiste, że 
szereg z nich ma duże problemy w utrzymaniem się na rynku, oraz zachowaniem 
płynności finansowej . W Polsce funkcjonuje ok. 100 tys. punktów sprzedaży mię-
sa. - Biorąc pod uwagę, że przy jednym stoisku pracuje zazwyczaj kilka osób, warto 
zdać sobie sprawę jak znacząco duże jest zatrudnienie w handlu mięsem i przetwo-
rami mięsnymi. Tymczasem tych blisko 400 tys. ludzi jest kompletnie nieprzygo-
towanych do sprzedaży mięsa. Nie rozumieją oni, co dzieje się z mięsem w czasie 
ekspozycji w ladach chłodniczych. Olbrzymie problemy stwarza też należyte przy-
gotowanie łańcucha dostawczego - zwraca uwagę prof. Pisula. - Jest jasne, że im 
większa skala produkcji w zakładzie, tym bardziej jego strategia będzie się opierała 
na współpracy z sieciami handlowymi, w których producent mięsa, bądź wędlin 
nie ma wpływu na przeszkolenie personelu. Natomiast im mniejszy zakład, tym 
większą rolę w dystrybucji jego wyrobów odgrywają własne sieci sklepów. Przo-
downicy w tym zakresie posiadają sieci sklepów mięsnych liczące nawet ponad 
100 sklepów - dodaje.

Zagadnienia związane ze skupem zwierząt do uboju należą w tej chwili do naj-
większych problemów krajowej branży mięsnej. Wszyscy doskonale wiedzą, że 
95 proc. bydła jest skupowanych w ramach skupu bezpośredniego. Pośrednicy, 
którzy dokonują zakupu w oparciu o ocenę przyżyciową, odsprzedają do zakładów 
surowiec według oceny poubojowej, zgarniając marżę w wysokości 15-25 proc. 

ŹRÓDŁO: Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl
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4. SYmPOZJA, KONFERENCJE i iNNE SPOtKANiA  W KtÓRYCH  
          uCZEStNiCZYliŚmY

W dniu 30 października 2012 r .w PIWPIB w Puławach odbyło się sympozjum 
zorganizowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dr Janusza Związka i Zastęp-
cę GLW dr Krzysztofa Jażdżewskiego nt: „Organizacje rolników ds. dobrowolnej i 
zbiorowej ochrony zdrowia zwierząt na przykładzie francuskich stowarzyszeń ds. 
ochrony zdrowia (GDS)”.

Celem głównym sympozjum było wprowadzenie monitoringu chorób zakaźnych 
w Polsce – wirusowych u bydła a mianowicie: IBR/IPV – zapalenie nosa i tchawicy 
oraz otręt bydła – choroba rozpowszechniona na całym świecie, pierwsze ognisko 
wykryto w Polsce w 1971 r.

Objawy: od zakażenia wirusem (1-2 dni) następuje nagły wzrost temperatury do 
42oC, obfite ślinienie, zapalenie spojówek, rogówek, surowiczo-śluzowy wypływ 
z nosa, duszności, kaszel, rumienie, mogą wystąpić objawy nerwowe w wyniku 
zapalenia opon mózgowych. Śmiertelność do 100%, ale może mieć przebieg prze-
wlekły. Przy  postaci płciowej (otręt) – na błonie śluzowej pochwy i przedsionka a 
u samców w okolicy żołędzi prącia i na napletku pojawiają się wybroczyny a na-
stępnie małe pęcherzyki i guzki. Może dochodzić do jałowości krów. Zapobieganie 
to przede wszystkim bioasekuracja, unikanie wprowadzenia nowych zwierząt do 
stada bez rozpoznanego statusu epizootycznego.

BVD/MD – wirusowa biegunka i choroba błoń śluzowych. Rozprzestrzeniona na 
całym świecie – rozpoznana w 1946r. Głównym źródłem zakażenia są zwierzęta 
chore, wirus znajduje się w wydalinach – kał, mocz, który występuje przed wy-
stąpieniem objawów, w czasie ich trwania jak i po wyzdrowieniu. Do zakażenia 
dochodzi głównie drogą pokarmową przez zakażoną wodę, paszę.

Z objawów wyróżnia się: wirusową biegunkę bydła – kał wodnisty, brunatno-
zielonkawy, strzępy włóknika i krwi, ślinienie, zapalenie spojówek.

Choroba błon śluzowych: też występuje biegunka ale przeważają objawy ze 
strony błon śluzowych – jama ustna i górne drogi oddechowe – ślinienia, łzawie-
nia, wypływ śluzowo-ropny z nosa, duszności. Na błonie śluzowej jamy ustnej, na-
rządów rodnych, szparze międzyracicznej występują zaczerwienienia i nadżerki. 
Mogą wystąpić ranienia. Śmiertelność do 90%.

Zapobieganie: bioasekuracja i dalej jak przy IBR – nie wprowadzać nowych zwie-
rząt nierozpoznanych epizootycznie (bez badań w tym kierunku).
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Profilaktyka chorób zakaźnych: We Francji profilaktyką chorób zakaźnych zaj-
muje się stowarzyszenie rolników – GDS – jest to organizacja hodowców wszyst-
kich gatunków zwierząt i typów hodowli, zrzeszająca partnerów takich jak: orga-
nizacje rolnicze, weterynaryjne, władze lokalne, pośredników, ubezpieczycieli i 
bank – firma działająca na terenie całej Francji . GDS działając na rzecz zdrowia 
zwierząt towarzyszy służbie weterynaryjnej (Inspekcji Weterynaryjnej) w realizacji 
działań profilaktycznych, wprowadza plany poprawy warunków sanitarnych, zdro-
wotnych.

Zrzesza lekarzy weterynarii – praktyków, dysponuje zasobami ludzkimi, mate-
rialnymi, informatycznymi, działa na rzecz jakości, kładzie nacisk na przestrzeganie 
przepisów, zrzesza szefów służb weterynaryjnych, zabiega o dotacje państwowe. 
Środki na funkcjonowanie GDS pochodzą ze składek, dotacji, świadczeń, usług ale 
GDS jest również płatnikiem dla różnych partnerów: np. za usługi weterynaryjne, 
badania laboratoryjne, zwroty odszkodowań m.in. z funduszy wzajemnej pomo-
cy.

Jeśli chodzi o wsparcie służb weterynaryjnych – to poprzez informacje dla ho-
dowców, zbieranie danych epizootycznych, wspólne opłacanie kosztów usług we-
terynaryjnych, opłacanie wykonania niektórych analiz, a w przypadku stwierdze-
nia ogniska choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu – to wsparcie psychologiczne, 
dodatkowe odszkodowania i pomoc w odtworzeniu stada.

Ponadto udział w ustalaniu regionalnych i krajowych planów wykrywania i zwal-
czania, np.: IBR, BVD, gzawica, para tuberkuloza i inne choroby u innych gatunków 
zwierząt w tym u pszczół. Udział w opłacaniu analiz laboratoryjnych, ubezpiecze-
nie wzajemne „na czarną godzinę”.

Działania komercyjne – sprzedaż niektórych leków, prowadzenie deratyzacji i 
dezynsekcji, walka z kretami, sprawdzanie jakości wody, sprzedaż sprzętu zootech-
niczno-weterynaryjnego, m.in. identyfikacji zwierząt, rowkowanie betonu w pod-
łogach, poskramianie zwierząt, higiena pomieszczeń, obcinanie rogów, korekcja 
racic, szkolenia, zarządzanie odpadami z zabiegów, dezynfekcja.



-�- -9-

Szanowni Państwo:

Główny Lekarz Weterynarii RP zorganizował to sympozjum aby pokazać jak 
działają mechanizmy zwalczania chorób zwierząt w innych krajach na przykładzie 
Francji. Dzisiaj w wymianie handlowej ogromną rolę odgrywają choroby zwierząt i 
ich monitoring. To są hamulce w handlu i aby odblokować te hamulce, trzeba wy-
kazać, że kraj czy region jest wolny od chorób, chcąc to udowodnić trzeba prowa-
dzić zaakceptowany monitoring. Monitoring chorób zakaźnych to określone kosz-
ty, budżet państwa nie jest w stanie pokryć kosztów, w takiej sytuacji potrzebne 
jest podjęcie zbiorowych i dobrowolnych działań, czyli potrzeba konstruktywnego 
współudziału i odpowiedzialności wszystkich uczestników. Czy w Polsce jesteśmy 
w stanie się tak zaangażować, czy polscy hodowcy są tak odpowiedzialni, czy ich 
będzie stać ? To jest pytanie, na które odpowiedź powinna powstać jak najszybciej. 
Związki hodowców powinny odbyć debatę, łączyć siły, jednoczyć się. Czy to jest 
rola związków w rolnictwie, czy izb rolniczych ?

Przejście od polityki uzdrawiającej do polityki zapobiegawczej jest dzisiejszym 
wyzwaniem. Hodowca, jest postacią pierwszoplanową i odpowiedzialną, który 
jako pierwszy obserwuje, interweniuje, jest pierwszym którego to dotyczy i aby 
mówić o sukcesie namawiam do wspólnego działania. Myślę, że refleksja na ten 
temat będzie tematem na łamach naszego Biuletynu i nie tylko.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                              Bogdan Konopka

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt: „Problemy intensyfi-
kacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE 
i produkcji biogazu” odbyła się w dniach 18-19 września 2012 r. Organizatorem 
był Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział Warszawa. Współ-
organizatorem byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Katedra Inżynie-
rii Systemów Agrotechnicznych ZUT oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. 
Poruszane problemy naukowe konferencji cieszyły się zainteresowaniem nie tyl-
ko samych profesorów, ale również przybyłych rolników, hodowców i wszystkich 
tych, którzy mają na co dzień do czynienia z problemami polskiego rolnictwa. 
Wiodącymi tematami były: procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z za-
chowaniem dobrostanu zwierząt, określenie przyszłościowych prac w zakresie 
dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infra-
struktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska, rozwój technologii 
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zapewniających właściwe wa-
runki dla zwierząt, jak również 
bezpieczeństwo pracy, rozwój 
budownictwa inwentarskiego 
stanowiący element infrastruk-
tury w nowoczesnej zabudowie 
wsi, pozyskanie biogazu z na-
wozu naturalnego i produkcji 
roślinnej. 

Szerokie rozwinięcie przed-
stawionych problemów jest w 
załączonych materiałach szko-
leniowych, oraz monografii pod 
redakcją naukową prof. dra hab. 
Wacława Romaniuka, która jest 
dostępna w siedzibie instytutu, jak również w naszym biurze. 

Z NAJLEPSZYMI KUCHARZAMI PRZEKONYWALIŚMY DO MIĘSA WOŁOWEGO
W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży odbył się 

I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Wołowina na Polskim Stole”. 
Mistrzowie kuchni zaprezentowali w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-

kształcących nr 7 w Łomży „Kulinarne show z wołowiną w roli głównej”. Na roz-
grzanych patelniach, grillach i w piecach przygotowywali przysmaki z mięsa woło-
wego: szaszłyki, steki, burgery. Współorganizatorem pokazu oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu Kulinarnego „Wołowina na Polskim Stole” był PZHiPBM.

Tego typu imprezy mają na celu promowanie mięsa wołowego na naszych sto-
łach, a także doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów i nawiązanie współ-
pracy między szkołami, restauracjami, hotelami. Wyniki kulinarnego konkursu 
przedstawił dyrektor biura PZHiPBM dr Jarosław Denkiewicz

KONFERENCJA PT „NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA PRODUKCJI WOŁOWINY KU-
LINARNEJ”

W dniu 23 października odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne rozwiązania  
produkcji wołowiny kulinarnej”. Organizatorem konferencji był Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Polski Związek Hodowców i Producen-
tów Bydła Mięsnego. Konferencja była finansowana ze środków Funduszu Pro-
mocji Mięsa Wołowego w ramach zadania Polska Wołowina na Polskim Stole.
Do Starej Kiszewy przyjechali specjaliści zajmujący się żywieniem, utrzymaniem, 
pielęgnacją stad bydła mięsnego mogąc przy okazji tego spotkania wymienić się 

Wyniki kulinarnego konkursu przedstawił dy-
rektor biura PZHiPBM dr Jarosław Denkiewicz
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doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty, pomagające w codziennej pracy 
hodowcom i producentom bydła mięsnego. Licznie przybyli hodowcy, oraz oso-
by związane z produkcją mięsa wołowego wysłuchali interesujących referatów: 
1. „Produkcja wołowiny kulinarnej szansą dla Pomorza”- Helena Artyszuk PODR 
2. Praktyczne systemy utrzymania bydła mięsnego” – Janina Rudowicz – Nawro-
cka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 3. Najważniejsze elementy żywienia 
bydła mięsnego, a zdrowie zwierząt- dr Andrzej Łozicki - Katedra Żywienia Zwierząt 
i Gospodarki Paszowej, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW. O sytuacji w hodowli 
bydła mięsnego mówił Ryszard Przekwas - długoletni pracownik naszej organizacji. 
Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę prowadzenia dalszych rozmów i analiz 
oraz przyznali, że poruszane tematy dotyczące m.in. zdrowotności stada, żywie-
nia bydła ras mięsnych są pomocne w hodowlanej praktyce bo „wiedzy nigdy za 
dużo”. 

Referat pt.„Najważniejsze elementy żywienia bydła mięsnego , a zdrowie zwie-
rząt” wygłosił dr Andrzej Łozicki z Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszo-
wej, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW.

Referat pt.„Najważniejsze elementy żywienia bydła mięsnego, a zdrowie zwierząt” 
wygłosił dr Andrzej Łozicki z Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wy-
dział Nauk o Zwierzętach SGGW.
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5. A tO CZYtAJ, KtO CiEKAWY

KONSumPCJA WOŁOWiNY utRZYmA SiĘ NA POZiOmiE ZESZŁEGO ROKu 
„W związku z bardzo wysokimi cenami mięsa wołowego w roku 2012 konsump-

cja wołowiny w kraju prawdopodobnie ukształtuje się na poziomie z 2011 r.” - 
napisała Agencja Rynku Rolnego w kwartalnej prognozie. Instytut Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozuje, że produkcja wołowiny w całym 
2012 r. prawdopodobnie wyniesie około 705 tys. ton (365 tys. ton w.b.c.) i będzie 
o 5 proc. mniejsza niż w roku poprzednim. „Przewiduje się, że spadek unijnej pro-
dukcji wołowiny w 2012 r. przyczyni się do wzrostu cen bydła w UE. W sytuacji, 
w której około 80 proc. wołowiny produkowanej w Polsce jest kierowane na eks-
port (głównie do krajów UE), wysokie ceny unijne będą sprzyjały utrzymaniu się 
wysokich krajowych cen wołowiny w prognozowanym okresie” - napisano. Auto-
rzy raportu prognozują, że średnia cena bydła ogółem w grudniu 2012 r. wynosić 
będzie 6,7-7,0 zł/kg zaś w marcu 2013 r. 6,7-7,1 zł/kg.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

PARlAmENt EuROPEJSKi ZA OŚmiOGODZiNNYm tRANSPORtEm ZWiERZĄt 
Jak informuje FAMMU/FAPA Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję popiera-
jącą ograniczenie czasu transportu zwierząt do rzeźni do ośmiu godzin. Zdaniem 
Parlamentu, Komisja Europejska powinna wystąpić z propozycjami promocji wy-
korzystania lokalnych rzeźni oraz wprowadzić dotkliwe kary dla tych, którzy łamią 
przepisy dotyczące transportu zwierząt. Jak podkreśla PE transport zwierząt na 
dalekie odległości wystawia je na cierpienie oraz podnosi koszty przerzucane na 
konsumentów. Obecna rezolucja jest odpowiedzią na ocenę przepisów dotyczą-
cych transportu zwierząt obowiązujących od stycznia 2007 roku dokonaną przez 
komisję.

REDuKCJA POGŁOWiA bYDŁA
U najważniejszych unijnych producentów notuje się dalszą redukcję pogłowia 

bydła. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, produkcja wołowiny w UE w bie-
żącym roku jest znacząco niższa niż przed rokiem. W pierwszych siedmiu miesią-
cach 2012 r. uboje bydła w UE-27 zarówno w ujęciu liczby sztuk, jak i ich łącznej 
masy, były o 4,3% niższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. 

Źródło:www.agronews.com.pl

PŁAtNOŚCi NA mAKSYmAlNYm DOPuSZCZAlNYm POZiOmiE.
Po opublikowaniu kursu wymiany (4,1038 PLN za 1 EUR), po którym przeliczane 

będą płatności bezpośrednie za 2012 r. zostały już opracowane w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty stosownych rozporządzeń. Zakładają one okre-



-12- -��-

ślenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Ostateczne 
wysokości stawek będą jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. 
po opublikowaniu rozporządzeń. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowią 
jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 731,72 PLN/ha;
• uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do po-

wierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin 
– 211,80 PLN/ha;

• płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano 
płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność 
niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 PLN/ha;

• płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwa-
łych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 307 PLN/ha;

• płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 502,60 
PLN/tonę;

• płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,86 
PLN/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,10 PLN/kg tytoniu jas-
nego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tyto-
niu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

• oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 
162,10 PLN/tonę;

• oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 2 785,45 PLN/ha;
• płatność cukrowa – 52,44 PLN/tonę;
• płatność do krów – 584,79 PLN/szt.;
• płatność do owiec – 123,11 PLN/szt.;
• specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych 

i motylkowatych drobnonasiennych – 591,41 PLN/ha;
ŹRÓDŁO: http://www.minrol.gov.pl/

ROSJANiE iNWEStuJĄ W bYDŁO miĘSNE
Dzięki rządowemu wsparciu pogłowie bydła w Rosji rośnie od trzech lat. We-

dług prognoz amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA) do końca 2012 
roku stado tych zwierząt może zwiększyć się do 19 mln 430 tys. sztuk – informuje 
FAMMU/FAPA. 

Pogłowie krów mięsnych wzrosło w 2011 roku aż o 45 proc., a w bieżącym roku 
może skoczyć o kolejne 24 proc. W 2012 roku liczba ubojów bydła w Rosji zwiększy 
się prawdopodobnie o 0,6proc. do 6,8 mln sztuk. Tym niemniej produkcja mięsa 
wołowego nie zmieni się znacznie w stosunku do poziomu z 2011 ze względu na 
mniejszą wagę ubijanych zwierząt. Rosyjscy producenci przyspieszyli kierowanie 
bydła do rzeźni, co było spowodowane brakami pasz oraz wysokimi ich cenami, na 
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co z kolei wpłynęła letnia susza. W przyszłym roku produkcja wołowiny pozostanie 
na poziomie z bieżącego roku, ponieważ producenci będą dążyć do zwiększenia 
liczby ubojów bydła w I połowie 2013 roku.

Autor: FAMMU/FAPA/farmer.pl 

SPÓŁEK SKARbu PAŃStWA W HODOWli POZOStANiE NiEWiElE
Jak wynika z wypowiedzi wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, spółek Skar-

bu Państwa będzie znacznie mniej.
- Co do spółek strategicznych, to chciałbym pewne rzeczy wyjaśnić – mówił Plo-

cke podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Po pierwsze ta 
strategiczność była podyktowana tym, że przed przystąpieniem do Unii Europej-
skiej zbudowano taką sieć, taką strukturę spółek Skarbu Państwa, które są w jurys-
dykcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a właściwie są zarządzane przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych. Zastanawiamy się wspólnie z Agencją, jakie podjąć dzia-
łania, żeby z tych czterdziestu kilku spółek wydzielić te, które rzeczywiście mają 
charakter strategiczny dla polskiej hodowli roślin i zwierząt.

Ów „strategiczny charakter” może być teraz potwierdzony dla niewielu spółek, 
zaledwie co trzecia spółka hodowlana pozostanie w polskich rękach:

- Zakładamy też, żeby około 30 proc. rynku hodowlanego - w odniesieniu do 
roślin i zwierząt - było w rękach polskich firm. Bo na tyle będzie nas stać, żeby je 
utrzymać w przyszłości. Pozostałe spółki będą sprzedane, sprywatyzowane. A jak 
to się stanie, to oczywiście będzie już uzależnione od procedury, którą pewnie bę-
dziemy prowadzić wspólnie z ministerstwem skarbu. Też chcę zwrócić uwagę, że 
minister rolnictwa nie ma bezpośredniego wpływu na spółki - żebyśmy to dobrze 
tu rozumieli - bo jest Kodeks spółek handlowych, są rady nadzorcze i oczywiście 
organ, który nadzoruje działalność tychże rad.

Autor: farmer.pl/MP 

POlSKA POWiNNA StARAĆ SiĘ O WYŻSZE DOPŁAtY bEZPOŚREDNiE
Polska powinna starać się o wyższe dopłaty bezpośrednie, takie jak średnia unij-

na - powiedział na konferencji prasowej minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Te-
raz polscy rolnicy otrzymują ok. 190 euro na hektar, a średnia w UE to 250 euro.

„Powinniśmy dążyć do średniej unijnej, to byłby znaczący wzrost, bo nie ma 
możliwości, by zrównać wszystkie dopłaty” - powiedział Kalemba. Dodał, że ponie-
waż warunki glebowo-klimatyczne w różnych krajach są niejednakowe, to mówie-
nie o takich samych dopłatach dla wszystkich jest nierealne. Podkreślił, że pienią-
dze z dopłat bezpośrednich (czyli pierwszego filara) zwiększają dochody rolników. 
W Polsce ich wysokość wynosi obecnie ok. 190 euro na hektar, co plasuje nas na 
siódmym miejscu od końca. Dopłaty dla unijnych rolników wahają się od ok. 500 
euro w Grecji i na Malcie do ok. 100 euro na Łotwie. Unijna średnia wynosi ok. 250 
euro na hektar.
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Dla Polski oprócz pierwszego filara ważny jest też drugi, czyli środki na moder-
nizację gospodarstw rolnych czy przetwórstwa - zaznaczył szef resortu rolnictwa. 
„Chcemy to utrzymać na dotychczasowym poziomie” - zapowiedział. Kalemba 
wyjaśnił, że jeżeli zliczyć wszystkie dopłaty uzyskiwane z UE, czyli pierwszy i dru-
gi filar, to Polska jest na piątym miejscu w UE - po Niemczech, Francji, Hiszpanii 
i Włoszech. 

Źródło: www.portalspozywczy.pl/finanse/teksty/,76320.html

SPADA EKSPORt miĘSA i ŻYWCA WOŁOWEGO 
W pierwszej połowie 2012 roku kraje Wspólnoty (UE-27) wyeksportowały łącz-

nie 252,3 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wo-
łowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o prawie 22 proc. mniej niż w analogicznym 
okresie 2011 r. Dostawy do głównego rynku zbytu, tj. Turcji obniżyły się o 43 proc. 
do około 57 tys. ton. Znaczną część tego handlu stanowiło bydło. Handel z Rosją 
zmniejszył się o 33 proc. do nieco powyżej 44 tys. ton. Spadły także unijne dosta-
wy żywca oraz mięsa wołowego do Chorwacji (o 5,8 proc. do 11,1 tys. ton), Liba-
nu (o 17,3 proc. do około 9,5 tys. ton), jak również do Szwajcarii (o 37,5 proc. do 
około 9 tys. ton). Obniżył się także eksport żywca oraz mięsa wołowego z Unii do 
Algierii (o 37,8 proc. do około 7 tys. ton). Pomimo odnotowania szeregu spadków 
w handlu Unia pozostała eksporterem netto mięsa, produktów z mięsa oraz żywca 
wołowego, ponieważ łączny import tych towarów do Wspólnoty obniżył się o 8,3 
proc. do 153,8 tys. ton. Mniej wołowiny dostarczyły do Wspólnoty kraje z Ameryki 
Południowej (łącznie około 116 tys. ton). Tym niemniej Brazylia, Argentyna i Urug-
waj nadal posiadają wspólnie 75,3 proc. udział w dostawach wołowiny ogółem do 
Unii. W miesiącach styczeń-czerwiec br. import wołowiny z Australii zwiększył się 
o blisko 31 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, wynosząc 10,3 
tys. ton. Przewyższył on poziom dostaw z USA (9,6 tys. ton). Import tego gatunku 
mięsa z Nowej Zelandii zmniejszył się o 3,1 proc. do około 9 tys. ton. Wzrosły za to 
dostawy tych towarów z Namibii (o 36,4 proc. do 4,4 tys. ton).

Źródło: www.portalspozywczy.pl/mieso/teksty/,76306.html

ODbuDOWA PRODuKCJi WOŁOWiNY W ROSJi 
Dzięki rządowemu wsparciu pogłowie bydła w Rosji rośnie od trzech lat. Według 

prognoz amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA) do końca 2012 roku sta-
do tych zwierząt może zwiększyć się o 0,7 proc. do 19 mln 430 tys. sztuk. Pogłowie 
krów mięsnych wzrosło w 2011 roku o 45 proc., a w bieżącym roku może skoczyć 
o kolejne 24 proc. W 2012 roku liczba ubojów bydła w Rosji zwiększy się prawdo-
podobnie o 0,6 proc. do 6,8 mln sztuk. Tym niemniej produkcja mięsa wołowego 
nie zmieni się znacznie w stosunku do poziomu z 2011 ze względu na mniejszą 
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wagę ubijanych zwierząt. Rosyjscy producenci przyspieszyli kierowanie bydła do 
rzeźni, co było spowodowane brakami pasz oraz wysokimi ich cenami, na co z ko-
lei wpłynęła letnia susza. W przyszłym roku produkcja wołowiny pozostanie na 
poziomie z bieżącego roku, ponieważ producenci będą dążyć do zwiększenia liczby 
ubojów bydła w I połowie 2013 roku.

www.portalspozywczy.pl/mieso/teksty/,76307.html 

6. bARZKOWiCKiE tARGi AGRO POmERANiA
W drugi wrześniowy weekend bydło ras mięsnych było reprezentowane na  Tar-

gach Rolnych w Barzkowicach.  Organizatorem targów jest Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Targi Rolne „Agro Pomerania 2012” 
to największa impreza o charakterze rolniczym w województwie zachodniopomor-
skim. Częścią targów jest Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Zwierząt.

Czy wiesz, że izba rolnicza jest instytucją samorządu gospodarczego reprezen-
tującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa 
rolne. W Polsce członkiem izby jest każdy właściciel gospodarstwa rolnego. Izby 
rolnicze są zorganizowane na szczeblu wojewódzkim i finansowane z wpływów 
z podatku rolnego, na niższym szczeblu działają poprzez biura terenowe.

„Jak dorosnę to też będę miała takiego bysia” fot. Wojciech Piasecki
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Na specjalnie przygotowanym ringu nasi hodowcy prezentowali swoje zwierzę-
ta. Za trud w przygotowaniu zwierząt do prezentacji i uczestnictwo w pokazie zo-
stali wyłonieni i nagrodzeni hodowcy:

- Ewa Kończewska za wystawienie do pokazu 5 jałówek pow. 18 miesięcy rasy 
hereford

- Zbigniew Szychulski  za wystawienie do pokazu 4 jałówek  i krowy z cielęciem  
rasy Limousin

- Fryderyk Niemczynowicz za wystawienie do pokazu 3 krów z cielętami rasy 
Limousin

- Sylwester Wójcik  za wystawienie do pokazu 2 krów  z cielętami,  2 jałówek do 
18 m-cy oraz 3 dorosłych buhajów rasy Limousin

- Andrzej Łaszkowski za wystawienie 4 jałówek  i krowy z cielęciem rasy Limo-
usin

- RSP Chrustowo za wystawienie do pokazu 6 buhajów rasy Blonde d’Aquitaine 
Jak zwykle w Barzkowicach nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. Był to miły i atrakcyjny weekend służący również  wymianie 
hodowlanych doświadczeń. Selekcjonerom PZHiPBM, którzy  pomagali w zor-
ganizowaniu  „barzkowickiej” imprezy składamy serdeczne podziękowania. 

Ostatnie przygotowanie przed wyprowadzeniem i prezentację na ringu. Buhaj 
rasy Blonde d’Aquitaine. Fot Marek Parzych
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Za owocną współpracę z ODR w Barzkowicach została wyróżniona dr Barbara Binerowska.
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7. O RASiE blOND D’AquitAiNE

Źródło:http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla/51-numer-3-2008/129-
rodzime-rasy-francuskie-cz-2-bydlo-blond-daquitaine

Hodowla bydła mięsnego tak naprawdę rozpoczęła się we Francji w wieku XVIII. 
Wtedy to powstały najpopularniejsze rasy mięsne francuskie np. Charolaise, Li-
mousin, czy pochodzące z terenów Wielkiej Brytanii Angus, Longhorn, Shorthorn, 
i Herefordy oraz wiele innych. We Francji intensywna selekcja prowadzona była 
od 1960 roku, kiedy to położono duży nacisk na zawartość cholesterolu, ogólne-
go otłuszczenia tuszy, mięsność, charakter mięsa i przyrosty. Dzięki uzyskaniu do-
skonałych osobników w populacji francuskiego bydła mięsnego wzrosło na świe-
cie zainteresowanie rodzimymi rasami francuskimi takimi jak: Charolaise, Blond 
d’Aquitaine, Limousin itp.

O ile w produkcji bydła mlecznego obserwowane są znaczne spadki w liczeb-
ności pogłowia to w populacji bydła mięsnego sytuacja uległa poprawie (w 2006 
roku). Obserwuje się pomimo utrzymującej się tendencji spadkowej w latach po-
przednich pewną stabilizację w latach 2006/2007 lub nawet małe wzrosty liczeb-
ności w szczególności bydła opasowego dorosłego.

W roku 2004 populacja bydła mięsnego we Francji liczyła około 4,1 mln sztuk. 
Dominującymi rasami były: Charolaise (1,8 mln sztuk), Limousin (900 tys.) oraz 
Blond d’Aquitaine (500 tys. sztuk).

Jedną z ciekawszych ras jest rasa Blond d’Aquitaine. Ta bardzo popularna rasa 
we Francji i całej Europie Zachodniej, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA jest mało zna-
na na terenie naszego kraju. Stosuje się ją często w krzyżowaniach między raso-
wych np. w krajach o klimacie ciepłym, by polepszyć mieszańce pod względem 
przystosowania do ciepłego klimatu, odporności na choroby tropikalne (zebu), za-
chowując jednocześnie wszystkie walory bydła mięsnego (Blond d’Aquitaine).

Choć występuje na 5 kontynentach, to w Polsce nie ma stad opartych na tej 
rasie. Stosowane jest tylko nasienie buhajów tej rasy do krzyżowań towarowych, 
by poprawić mięsność naszych krów.

Rasa Blond d’Aquitaine powstała w średniowieczu. Szacuje się, że miało to miej-
sce w IV w n.e. Była ona wykorzystywana przede wszystkim w transporcie oraz 
pracach polowych, a dodatkowo stanowiła doskonałe źródło mięsa. Do stworzenia 
tej rasy wykorzystano:

Garonnaise (hodowana w dolinach Garonny, stworzona z ras lokalnych montba-
naise, agenaise, creomaise, osobniki te były wykorzystywane do ciężkich prac),

Blond du Quercy, często nazywana po prostu Quercy (hodowano ją w Quercy, 
utrzymywana ze względu na walory produkcyjne, użytkowana dwu kierunkowo 
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mięsno-mlecznie), Blond des Pyrenees (rasa chowana w terenach górzystych na-
leżących do Pirenejów, wyselekcjonowana na produkcję mleka, doskonałego do 
wytwarzania lokalnych serów).

W każdej dolinie istniała inna wyselekcjonowana forma tego bydła będącego 
mieszańcami obecnych tam osobników. Istniały np. Blond d’Urt, Beamaise, Lour-
daise. Wszystkie te rasy były przodkami Blond d’Aquitaine. Dopiero w XIX wieku 
wyodrębniono trzy główne genetyczne komponenty, czyli Quercy, Blond des Py-
renees, Garamaise. Stworzenie mieszańców z tych trzech ras nie dało od razu rasy 
Blond d’Aquitaine.

Dopiero w 1962 roku stworzono pierwszy wzorzec rasy i nadano jej nazwę 
Blond d’Aquitaine. W tym też roku szacowano populację na około 140 tys. sztuk. 
Planowano pod tą nazwę podłączyć jeszcze rasę Limousin, ale w ostatecznej wer-
sji pozostała jako odrębna rasa. Kolejne lata przyniosły powolny wzrost pogłowia 
(1970) do 150 tys. sztuk. Po kolejnych dziesięciu latach sytuacja nadal się popra-
wiała, osiągnięto poziom (1979) 174 tys. sztuk. W roku 1988 było 256 tys. sztuk, 
a w 2000 roku pogłowie liczyło prawie pół miliona sztuk (483 tys. sztuk).

Obecnie we Francji jest 26 tys. hodowli Blond d’Aquitaine, z czego prawie 3 tys. 
gospodarstw jest pod kontrolą (80 tys. sztuk), a 1,6 tys. gospodarstw posiada zwie-
rzęta wpisane do ksiąg (32 tys. sztuk). W systemie francuskim zwierzęta utrzymy-
wane są w kilku grupach produkcyjnych. Cała populacja bydła mięsnego zaliczana 
jest do broutards, czyli zwierząt jedzących trawę. Ze względu na fakt, że bydło 
mięsne przebywa praktycznie przez cały rok na pastwisku i jedynym jego poży-
wieniem jest trawa. Bydło opasowe w hodowli francuskiej pod względem produk-
cyjnym podobnie jak u nas dzielimy na: krowy rzeźne (veaux de boucherie), młode 
bydło opasowe (jeune bovins), matki (veaux sous la mere), jałówki rzeźne (genisses 
de boucherie), krowy na remont stada (vache de reforme), woły (beufs).

Dzięki rozpowszechnianiu Blond d’Aquitaine na świecie i doskonaleniu go zgod-
nie z zapotrzebowaniem danego regionu możemy wyróżnić kilka typów tego bydła, 
tak zwany typ mleczny, europejski, kontynentalny, zbliżony do zebu. Choć mamy 
do czynienia ze zwierzętami tej samej rasy na jej wygląd miał wpływ klimat i zapo-
trzebowanie na dany surowiec np. typ mleczny charakteryzuje się delikatniejszą 
budową, a europejski większą harmonijnością. Oba typy zachowują cechy charak-
terystyczne dla bydła mięsnego.

Na całym świecie tworzą się związki hodowców tego bydła. Rośnie zaintereso-
wanie wysokiej jakości mięsem. Ta niedoceniana rasa w Polsce ma szansę zdomi-
nować rynek mięsny ze względu na prężne działanie jej hodowców, nie tylko we 
Francji, ale również w Kanadzie, USA, Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Holandii, czy Afryce. W 1991 roku utworzono w Bordeaux organizację, która stwo-
rzyła system oceny, aby utrzymać jak najwyższą jakość produktu. Rolnicy utrzymu-
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jący zwierzęta z zachowaniem praw zwierząt, ich dobrostanem oraz produkujący 
mięso najwyższej jakości, otrzymują certyfikat QUALISUD. Organizacja obecnie 
zrzesza 3,1 tys. hodowców.

Do Polski sprowadzono po raz pierwszy tę rasę w 2004 roku z Holandii. Po-
wstała hodowla w Sadlinie, która współpracuje z Krajowym Związkiem Hodowców 
Bydła Mięsnego. Nadzoruje on realizację Krajowego Programu Hodowlanego dla 
tej rasy. 

Blond d’Aquitaine charakteryzują następujące parametry: wysokość buhajów 
170 cm, krowy są nieco niższe 155 cm. Jałówki ważą około 800 kg, a ich waga 
może dochodzić nawet do 1000 kg, waga buhajów może dojść do 1600 kg. Zwie-
rzęta szybko przyrastają w szczególności w chowie intensywnym (jak podają źród-
ła francuskie 1300-2000g). Jednak późno dojrzewają płciowo. Blond d’Aquitaine 
zaliczane jest do ras długowiecznych (ponad 10 lat). Charakteryzuje się bardzo 
harmonijną budową, elegancją. Umaszczenie jest głównie biało- kremowe. Można 
powiedzieć, że przypomina różne odcienie „piasku”, może występować z ciemniej-
szym nalotem. Włos krótki, miękki. U tej rasy występują rogi. Skierowane ku doło-
wi, również w kolorze jasnym.

Rasa ta nie ma większych problemów z wycieleniami. Przyjmuje się, że 95% sta-
nowią łatwe porody. Odbywają się one bez ingerencji człowieka. Masa noworodka 
to średnio około 40-45 kg.

Pozostałością z dawnego systemu utrzymania jest ogromna siła tych zwierząt. 
Jest to dużym utrudnieniem w hodowli, gdyż bardzo często się zdarza, że zwierzęta 
forsują ogrodzenie i uciekają. Może być to również niebezpieczne przy codzien-
nych pracach.

Blond d’Aquitaine są zwierzętami stadnymi. Im liczniejsze stado tym lepiej się 
czują. Bardzo szybko ustala się hierarchia w grupie. Matki wspólnie opiekują się 
młodymi, są bardzo czujne, i w razie niebezpieczeństwa otaczają młode by je chro-
nić. Często „rozstawiają” się na pastwisku, tak by móc się rozglądać, czy nie ma 
jakiegoś niebezpieczeństwa.

Blond d’Aquitaine jest doskonale przystosowana do zmiennych warunków kli-
matycznych. Zwierzęta wytrzymują ujemne temperatury, jakie panują w Pirene-
jach, czy Kanadzie. Nie wpływa to ujemnie na produkcję tej rasy. Klimat wilgot-
ny, czy suchy, jaki panuje np. w Argentynie, Brazylii również im nie szkodzi. Przez 
dłuższy czas są w stanie wytrzymać temperatury nawet ponad 30°C. Bydło to bez 
problemów może być utrzymywane w warunkach polskich. Od marca do paździer-
nika może przebywać na pastwiskach żywiąc się tylko tam zdobytym pokarmem, 
jednak ostrą zimą najlepiej zabrać je do obory. W tym czasie zaleca się żywienie 
kiszonkami, sianem, dzięki czemu zachowana jest ich doskonała kondycja.
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Rasa ta charakteryzuje się wysoką wydajnością rzeźną – 79% (kości stanowią 
około 10%). Mięso tych zwierząt jest cenione i znane na całym świecie. Ma dosko-
nałą marmurkowatość i brak w nim przerostów tłuszczowych. Zaliczane do mięs 
półtłustych, jest smaczne, delikatne, doskonałe do gotowania (bardzo szybko się 
gotuje). Posiada wysoki udział procentowy kawałków „szlachetnych”. Niektóre 
źródła podają, że cechuje je „chudość genetyczna”, co umożliwia wykorzystanie 
tego mięsa dla potrzeb ludzi chorych na serce, z chorobami wieńcowymi, cukrzy-
ków. Jest to dodatkowy atut, gdyż wzrasta liczba zachorowań na choroby cywili-
zacyjne.

Należy zwrócić uwagę na tę rasę, gdyż rosnące zainteresowanie chowem byd-
ła mięsnego wymusza na hodowcach uzyskiwanie wysokiej jakości produktu oraz 
pewne zróżnicowanie oferowanego asortymentu. Świadomość przeciętnego kon-
sumenta rozwija się, a prężne związki producentów i hodowców dbają by odbiorca 
był świadomy walorów ich produktu. 
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BOLUSY TO DOSKONAŁA FORMA ZAPOBIEGANIA NIEDOBOROM MIKROELEMENTÓW I 
WITAMIN U BYDŁA MIĘSNEGO. 

Dzięki bolusom o wydłużonym okresie rozkładu, zwierzę 
codziennie i w każdej chwili utrzymuje we krwi stały poziom 
związków mineralno-witaminowych, niezależnie od jego stanu 
zdrowia, zdolności pobierania pożywienia, temperatury 
otoczenia, stanu fizjologicznego, pory roku i dnia oraz wartości 
odżywczej paszy treściwej. 
Bolusy zawierają pierwiastki śladowe i witaminy pokryte 
osłonką z obojętnej żywicy polimerowej na całej powierzchni, 
z wyjątkiem jednego otwartego kooca. Po podaniu bolusy 
pozostają w czepcu i stopniowo rozkładają się od 

niepowlekanego kooca, częściowo przez rozpuszczenie, a częściowo przez ścieranie jeden bolus o 
drugi. Bolusy rozkładają się całkowicie uwalniając codziennie i regularnie mikroelementy i 
witaminy, które wchłaniane są całkowicie do krwi i nie pozostawiają resztek. 
Firma PBN Leszno oferuje trzy rodzaje bolusów o wydłużonym (120-240 dni) okresie uwalniania, 
przeznaczone dla bydła o masie ciała co najmniej 200-250 kg. 
Wszystkie nadają się do stosowania u bydła ras mięsnych. 
MEGABOLUS - zapewnia ciągły, regularny dopływ witamin i mikroelementów przez okres 240 dni. 

ALLTRACE - wspomaga rozród, podawany w okresie zasuszania krowy. Czas uwalniania 120 dni. 

HIGHIODINE - bolus wspomagający rozród, o podwyższonej zawartości jodu i selenu, podawany 
na ok. 60 dni przed wycieleniem. Czas uwalniania 180 dni. 

Bolusy ALLTRACE i HIGHIODINE zalecane są dla krów w okresie okołoporodowym. Podawane na 
ok. 60 dni przed wycieleniem, wspomagają sam poród (praca mięśni - krótszy poród, oderwanie 
łożyska, mniej stanów zapalnych, itd.), oraz poprawiają manifestowanie rui i zwiększają 
skutecznośd inseminacji. MEGABOLUS działa wspomagająco w pozostałym okresie. Często w 
hodowlach stosuje się ALLTRACE i MEGABOLUS po sobie, zapewniając odpowiednią dawkę 
witamin i mikroelementów przez 360 dni. W przypadku kiedy nie ma potrzeby dodatkowego 
wspomagania w okresie okołoporodowym można stosowad sam MEGABOLUS. 
Podajemy zawsze po dwa bolusy. 

Zadawanie bolusów jest bardzo proste dzięki przeznaczonym do 
tego specjalnym aplikatorom. Po podaniu bolusa możemy byd 

pewni, że zwierzę otrzymało zawarte w nim substancje w całości, bolus raz podany 
trafia bezbłędnie i w całości do czepca. 

 
Przedstawiciele: 
rej. wschodni – tel. 698 282 643, rej. centralny – tel. 697 894 790, 
rej. zachodni – tel. 609 611 666, rej. południowo-zachodni – 692 279 295 
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MEGABOLUS  -  OKRES UWALNIANIA – 8 miesięcy 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

16,379 mg 
236 mg 
251 mg 

8,326 mg 
13 382 mg 

497 mg 
549 408  j.m. 
109 881  j.m. 

1 099  j.m. 

136.5 mg 
2.0 mg 
2.1 mg 

69.4 mg 
111.5 mg 

4.1 mg 
4 580.0  j.m. 
916.0  j.m. 

9.0  j.m. 

ALLTRACE  - OKRES UWALNIANIA – 4 miesięce 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

5 897 mg 
239 mg 
147 mg 

9 138 mg 
15 283 mg 
1 004 mg 

563 700 j.m.  
112 740 j.m. 

1 680 j.m. 

98.3 mg 
4.0 mg 
2.4 mg 

152.3 mg 
254.7 mg 
16.7 mg 

9 395.0 j.m. 
1 879.0 j.m. 

28.0 j.m. 

HIGHIODINE  -  OKRES UWALNIANIA – 6 miesięcy 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

15 975 mg 
252 mg 
243 mg 

8 118 mg 
13 059 mg 
1 746 mg 

535 860 j.m.  
107 100  j.m. 

1 080  j.m. 

177.5 mg 
2.8 mg 
2.7 mg 

90.2 mg 
145.1 mg 
19.4 mg 

5 956.0  j.m. 
1 191.0  j.m. 

12.0  j.m. 

KORZYŚCI STOSOWANIA BOLUSÓW DŁUGODZIAŁAJĄCYCH U BYDŁA MIĘSNEGO:  
 Zwiększone pobranie i zużycie paszy 
 Zwiększona odpornośd na infekcje 
 Poprawa kondycji zwierząt 
 Mniej problemów z chorobami metabolicznymi 
 Mniej problemów w rozrodzie 
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BOLUSY TO DOSKONAŁA FORMA ZAPOBIEGANIA NIEDOBOROM MIKROELEMENTÓW I 
WITAMIN U BYDŁA MIĘSNEGO. 

Dzięki bolusom o wydłużonym okresie rozkładu, zwierzę 
codziennie i w każdej chwili utrzymuje we krwi stały poziom 
związków mineralno-witaminowych, niezależnie od jego stanu 
zdrowia, zdolności pobierania pożywienia, temperatury 
otoczenia, stanu fizjologicznego, pory roku i dnia oraz wartości 
odżywczej paszy treściwej. 
Bolusy zawierają pierwiastki śladowe i witaminy pokryte 
osłonką z obojętnej żywicy polimerowej na całej powierzchni, 
z wyjątkiem jednego otwartego kooca. Po podaniu bolusy 
pozostają w czepcu i stopniowo rozkładają się od 

niepowlekanego kooca, częściowo przez rozpuszczenie, a częściowo przez ścieranie jeden bolus o 
drugi. Bolusy rozkładają się całkowicie uwalniając codziennie i regularnie mikroelementy i 
witaminy, które wchłaniane są całkowicie do krwi i nie pozostawiają resztek. 
Firma PBN Leszno oferuje trzy rodzaje bolusów o wydłużonym (120-240 dni) okresie uwalniania, 
przeznaczone dla bydła o masie ciała co najmniej 200-250 kg. 
Wszystkie nadają się do stosowania u bydła ras mięsnych. 
MEGABOLUS - zapewnia ciągły, regularny dopływ witamin i mikroelementów przez okres 240 dni. 

ALLTRACE - wspomaga rozród, podawany w okresie zasuszania krowy. Czas uwalniania 120 dni. 

HIGHIODINE - bolus wspomagający rozród, o podwyższonej zawartości jodu i selenu, podawany 
na ok. 60 dni przed wycieleniem. Czas uwalniania 180 dni. 

Bolusy ALLTRACE i HIGHIODINE zalecane są dla krów w okresie okołoporodowym. Podawane na 
ok. 60 dni przed wycieleniem, wspomagają sam poród (praca mięśni - krótszy poród, oderwanie 
łożyska, mniej stanów zapalnych, itd.), oraz poprawiają manifestowanie rui i zwiększają 
skutecznośd inseminacji. MEGABOLUS działa wspomagająco w pozostałym okresie. Często w 
hodowlach stosuje się ALLTRACE i MEGABOLUS po sobie, zapewniając odpowiednią dawkę 
witamin i mikroelementów przez 360 dni. W przypadku kiedy nie ma potrzeby dodatkowego 
wspomagania w okresie okołoporodowym można stosowad sam MEGABOLUS. 
Podajemy zawsze po dwa bolusy. 

Zadawanie bolusów jest bardzo proste dzięki przeznaczonym do 
tego specjalnym aplikatorom. Po podaniu bolusa możemy byd 

pewni, że zwierzę otrzymało zawarte w nim substancje w całości, bolus raz podany 
trafia bezbłędnie i w całości do czepca. 

 
Przedstawiciele: 
rej. wschodni – tel. 698 282 643, rej. centralny – tel. 697 894 790, 
rej. zachodni – tel. 609 611 666, rej. południowo-zachodni – 692 279 295 
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MEGABOLUS  -  OKRES UWALNIANIA – 8 miesięcy 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

16,379 mg 
236 mg 
251 mg 

8,326 mg 
13 382 mg 

497 mg 
549 408  j.m. 
109 881  j.m. 

1 099  j.m. 

136.5 mg 
2.0 mg 
2.1 mg 

69.4 mg 
111.5 mg 

4.1 mg 
4 580.0  j.m. 
916.0  j.m. 

9.0  j.m. 

ALLTRACE  - OKRES UWALNIANIA – 4 miesięce 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

5 897 mg 
239 mg 
147 mg 

9 138 mg 
15 283 mg 
1 004 mg 

563 700 j.m.  
112 740 j.m. 

1 680 j.m. 

98.3 mg 
4.0 mg 
2.4 mg 

152.3 mg 
254.7 mg 
16.7 mg 

9 395.0 j.m. 
1 879.0 j.m. 

28.0 j.m. 

HIGHIODINE  -  OKRES UWALNIANIA – 6 miesięcy 
Mikroelementy i witaminy Skład 1 bolusa Dzienna dawka z 2 bolusów 

Miedź 
Kobalt 
Selen 
Mangan 
Cynk 
Jod 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 

15 975 mg 
252 mg 
243 mg 

8 118 mg 
13 059 mg 
1 746 mg 

535 860 j.m.  
107 100  j.m. 

1 080  j.m. 

177.5 mg 
2.8 mg 
2.7 mg 

90.2 mg 
145.1 mg 
19.4 mg 

5 956.0  j.m. 
1 191.0  j.m. 

12.0  j.m. 

KORZYŚCI STOSOWANIA BOLUSÓW DŁUGODZIAŁAJĄCYCH U BYDŁA MIĘSNEGO:  
 Zwiększone pobranie i zużycie paszy 
 Zwiększona odpornośd na infekcje 
 Poprawa kondycji zwierząt 
 Mniej problemów z chorobami metabolicznymi 
 Mniej problemów w rozrodzie 
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9. OGŁOSZENiA O SPRZEDAŻY ZWiERZĄt HODOWlANYCH

Wszystkim naszym hodowcom, członkom PZHiPbm uprzejmie przypominamy, 
że sprzedając zwierzęta do dalszej hodowli należy przekazać kupującemu za-
świadczenie hodowlane (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych). Dokument 
ten jest wystawiany na pisemny wniosek sprzedającego, do którego należy załą-
czyć następujące dokumenty: kopię karty jałówki/krowy lub buhajka.

W przypadku zwierząt zacielonych - oświadczenie, w którym zostanie zawar-
ta informacja o dacie inseminacji lub krycia oraz identyfikacja buhaja rozpłodnika 
(nr kolczyka, nazwa). W przypadku inseminacji kopia świadectwa pokrycia.

Dodatkowe informacje o zamieszczonych poniżej zwierzętach znajdziecie Pań-
stwo na www.bydlo.com.pl

--------------------------------------------
wielkopolskie 
Limousine 
jp.szer@wp.pl 
Tel.: 602402576
Jałówki odsadki: 10 szt.  
Buhaje: 2 szt. 
--------------------------------------------
pomorskie
Angus czerwony 
Tel.: 695932964
Jałówki odsadki: 4 szt. 
Buhajki odsadki : 1 szt. 
--------------------------------------------
podlaskie
Limousine 
rafal_popiel@wp.pl 
Tel.: 602-539-075
Jałówki odsadki: 4 szt.  
Jałówki do zacielenia: 2 szt. 
Jałówki cielne: 2 szt. 
--------------------------------------------
lubelskie 
Hereford 
Tel.: 699956649
Jałówki do zacielenia: 2 szt. 
 

--------------------------------------------
pomorskie 
Highland 
piotr.jarosiewicz@gmail.com 
Tel.: 602247299
Jałówki odsadki: 4 szt.  
Buhaje: 4 szt. 
-------------------------------------------- 
podlaskie
Highland 
Tel.: 509634053
Jałówki odsadki: 1 szt.  
Jałówki niecielne: 1 szt.  
Jałówki cielne: 1 szt. 
Krowy: 5 szt. 
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
podkarpackie 
Simental 
Tel.: 661906222
Jałówki odsadki: 5 szt.  
Jałówki niecielne: 5 szt.  
Jałówki do zacielenia: 5 szt. 
Jałówki cielne: 4 szt. 
Buhaje: 10 szt. 
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zachodniopomorskie 
Simental 
Tel.: 507544455
Jałówki odsadki: 6 szt.  
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
opolskie 
Highland 
Tel.: 694439550
Jałówki odsadki: 4 szt.  
Buhaje: 5 szt. 
--------------------------------------------
podkarpackie 
Highland 
Tel.: 602361641
Jałówki odsadki: 1 szt.  
Buhaje: 4 szt. 
--------------------------------------------
mazowieckie
Limousine 
Tel.: 660108775
Buhaje: 5 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie 
Limousine 
andrzej.laszkowski@wp.pl 
Tel.: 915624032
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
świętokrzyskie 
Limousine 
Tel.: 600329680
Jałówki odsadki: 2 szt.  
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie 
Limousine 
Tel.: 601-401-450; 
Buhaje: 8 szt. 

mazowieckie 
Limousine 
Tel.: 508103980
Buhaje: 6 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie 
Limousine 
kacca26@gmail.com 
Tel.: 509341675
Jałówki cielne: 6 szt. 
Krowy: 30 szt. 
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
warmińsko-mazurskie
Hereford 
bok@futura21.pl 
Tel.: 695262877
--------------------------------------------
śląskie
Salers 
beranova@bh-export-import.cz 
Tel.: 00420602226226
Buhaje: 2 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie
Limousine 
limousine@gmail.com 
Tel.: 668390615
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie
Limousine 
Tel.: 600382032
Jałówki odsadki: 8 szt.  
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
wielkopolskie
Limousine 
Tel.: 665665791
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Jałówki odsadki: 5 szt.  
Jałówki do zacielenia: 3 szt. 
Krowy: 10 szt. 
Buhaje: 5 szt. 
-------------------------------------------- 
świętokrzyskie
Limousine 
Tel.: 601 588 452
Jałówki odsadki: 20 szt.  
Jałówki do zacielenia: 10 szt. 
Jałówki cielne: 15 szt.
--------------------------------------------
wielkopolskie
Charolaise 
wojciech.otto@wp.pl 
Tel.: 502613598
Buhaje: 2 szt. 
-------------------------------------------- 
dolnośląskie 
Limousine 
Tel.: 695174052
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
mazowieckie 
Charolaise 
Tel.: 501308181
Zakres: 
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
warmińsko-mazurskie 
Limousine 
serek793df@op.pl 
Tel.: 513658274
Jałówki do zacielenia: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
dolnośląskie 
Charolaise 
Tel.: 757890020
Jałówki odsadki: 15 szt.  

podlaskie 
Simental 
bmnx101@interia.pl 
Tel.: 502649306
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
podlaskie 
Limousine 
Tel.: 667850705
Buhaje: 1 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie 
Limousine 
a.michalska@szwarc.pl 
Tel.: 943587415
-------------------------------------------- 
wielkopolskie 
Galloway 
odarus@o2.pl 
Tel.: 509-053-209
Krowy: 1 szt. 
--------------------------------------------
zachodniopomorskie 
Highland 
adam@magnus.pl 
Tel.: +48503099900
Zakres: 
Buhaje: 4 szt. 
--------------------------------------------
lubelskie 
Limousine 
zukowski.mr@gmail.com 
Tel.: 696664803
Zakres: 
Jałówki odsadki: 1 szt.  
Jałówki do zacielenia: 1 szt. 
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wielkopolskie 
Hereford 
elzbieta-reitzig@gmx.de 
Tel.: 728843839
Zakres: 
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
świętokrzyskie 
Limousine 
lukaszstachera88@wp.pl 
Tel.: 665798298
Zakres: 
Jałówki cielne: 03 szt. 
--------------------------------------------
zachodniopomorskie 
Limousine 
andrzej.laszkowski@wp.pl 
Tel.: 915624032
Zakres: 
Jałówki niecielne: 1 szt.  
--------------------------------------------
kujawsko-pomorskie 
Limousine 
mharlozinski@wp.pl 
Tel.: 566865768
Zakres: 
Jałówki odsadki: 2 szt.  
Jałówki do zacielenia: 3 szt. 
--------------------------------------------
kujawsko-pomorskie 
Limousine 
mharlozinski@wp.pl 
Tel.: 566865769
Zakres: 
Jałówki odsadki: 2 szt.  
Jałówki do zacielenia: 3 szt. 

podkarpackie 
Highland 
kontakt@highland-farm.pl 
Tel.: +48602361641
Zakres: 
Jałówki odsadki: 1 szt.  
Jałówki niecielne: 2 szt.  
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
świętokrzyskie 
Limousine 
konopka.bartek@gmail.com 
Tel.: 608048620
Zakres: 
Jałówki do zacielenia: 10 szt. 
-------------------------------------------- 
zachodniopomorskie 
Limousine 
Tel.: 605921563
-------------------------------------------- 
Dodatkowe informacje: 
Sprzedam 4 sztuki bydła 50% Belgian 
Blue
podlaskie 
Limousine 
rafal_popiel@wp.pl 
Tel.: 602539075
--------------------------------------------
kujawsko-pomorskie 
Limousine 
Tel.: 533695666
Zakres: 
Jałówki do zacielenia: 100 szt. 
Jałówki cielne: 100 szt. 
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świętokrzyskie 
Limousine 
Tel.: 601 588 452
Zakres: 
Jałówki odsadki: 20 szt.  
Jałówki do zacielenia: 10 szt. 
Jałówki cielne: 15 szt.
--------------------------------------------
wielkopolskie 
Charolaise 
wojciech.otto@wp.pl 
Tel.: 502613598
Zakres: 
Buhaje: 2 szt. 
--------------------------------------------
dolnośląskie 
Limousine 
Tel.: 695174052
Zakres: 
Buhaje: 1 szt. 
--------------------------------------------
mazowieckie 
Charolaise 
Tel.: 501308181
Zakres: 
Buhaje: 1 szt.
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ZARZĄD

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

KOmiSJA REWiZYJNA

Przewodniczący:
Lech Brzozowski
Członkowie:
Jerzy Grochowalski 
Jerzy Famuła

WŁADZE StAtutOWE
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biuro Związku
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa 
tel. 22-849-19-10, tel. 609-843-729, fax 22-849-32-32 
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl 

Dyrektor
Jarosław Denkiewicz 
e-mail: denkiewicz@bydlo.com.
Główna księgowa 
Agnieszka Bogatko 
e-mail: ksiegowa@bydlo.com.pl
Kierownik biura 
Agata Antonowicz 
e-mail: antonowicz@bydlo.com.pl

DZiAŁ KSiĄG
Kierownik Działu ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych 
Anna Strawa-Harasymowicz 
e-mail: anna.strawa@bydlo.com.pl
Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych 
Barbara Dąbek
e-mail: dabek@bydlo.com.pl

DZiAŁ OCENY
Kierownik Działu ds. Oceny i Selekcji 
Agnieszka Zbrzeźniak 
e-mail: zbrzezniak@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji 
Wojciech Piasecki 
e-mail: w.piasecki@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji 
Marek Parzych 
e-mail: parzych@bydlo.com.pl
Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Irmina Ołtarzewska
e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl
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ODDZiAŁ POmORSKi 
ul. Dr Judyma 10 
71-455 Szczecin
Kierownik biura Regionalnego 
Barbara Binerowska 
tel. 661-974-429 e-mail: binerowska@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy 
Barbara Binerowska, tel. 661-974-429 
Zbigniew Góral, tel. 661-974-422 
Katarzyna Kowalik, tel. 661-974-423 
Marcin Walczuk, tel. 661-974-431

ODDZiAŁ DOlNOŚlĄSKi
Kierownik biura Regionalnego
Marcin Radecki
tel. 661-974-420
e-mail: radecki@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy 
Marcin Radecki, tel. 661-974-420 
Krzysztof Juśkiewicz, tel. 661-974-427 

ODDZiAŁ POŁuDNiOWO-WSCHODNi 
ul. Tkaczowa 146 
36-040 Boguchwała
Kierownik biura Regionalnego 
Marian Stachyra 
tel. 661-974-430 e-mail: stachyra@bydlo.com.pl
Selekcjonerzy / Zootechnicy 
Marian Stachyra, tel. 661-974-430 
Ryszard Witkowski, tel. 661-974-428       

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