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1. WYWIAD Z BOGDANEM KONOPKĄ -  PREZESEM PZHiPBM

EKSTENSYWNE ZNACZY TANIE
W/w wywiad został opublikowany w TYGODNIKU ROLNICZYM nr 23/2011
REDAKCJA BIULETYNU dziękuje za wyrażenie zgody na jego zamieszczenie 

w niniejszym Biuletynie

Moim marzeniem jest, by pogłowie bydła mięsnego 
w Polsce wzrosło do 1 mln sztuk – mówi Bodgan 
Konopka, prezes Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła mięsnego w rozmowie 
z „Tygodnikiem Rolniczym”.

„Im produkcja jest bardziej ekstensywna, tym jest 
tańsza. A skoro mamy 2 miliony hektarów nieużytków, 
można je wykorzystać dla bydła mięsnego”.

Ma pan ulubioną potrawę z wołowiny?
- W moim domu za żywienie rodziny odpowiada 

moja żona, która w ostatnich latach nauczyła się 
doskonale przyrządzać wołowinę. Lubię przede 
wszystkim średnio wysmażony stek.

To do jego smaku będzie nawiązywała kampania promująca spożycie mięsa 
wołowego w Polsce, która rozpoczyna się w czerwcu?

- w maju br. odbyło się posiedzenie Zarządu PZHiPBM, podczas którego 
dyskutowaliśmy o tym, jak promować i zwiększyć spożycie wołowiny w naszym 
kraju.  Dla przykładu padło pytane: czy pokazywać na zdjęciach surowe mięso? 
Może się ono przecież kojarzyć z zabijaniem. Niektórzy woleliby widzieć gotową 
potrawę w oprawie warzyw. Zdania są podzielone.

Promocja mięsa wołowego będzie się opierała na lokalnych spotkaniach, 
a może raczej – ogólnokrajowej kampanii medialnej?

- Nie stać nas na to, aby za 30 s w ogólnopolskiej telewizji zapłacić kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Chcemy dotrzeć głównie do regionalnych ośrodków medialnych, 
a tym – telewizji, rozgłośni radiowych i prasy. Kluczowym elementem promocji 
będą również wystawy, pokazy i pikniki. Te ostatnie mogłyby się odbywać w dużych 
miastach, gromadzić znaczną liczbę konsumentów, którzy, degustując potrawę 
z wołowiny, przekonywaliby się do tego rodzaju mięsa. Przygotowujemy też portal 
internetowy, w którym będą pokazane poszczególne wyręby tuszy wołowej 
uzupełnione informacją o tym, dla ilu osób i jaką przyrządzić z nich potrawę.

 

Bogdan Konopka
Prezes PZHiPBM
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To nie jest pierwsza taka inicjatywa. W ramach zadania „Polska Wołowina 
na Polskim Stole” można było w ub. R. skosztować zupy gulaszowej i poczytać  
przepisy kulinarne Grzegorza Russaka. Czy nowa promocja  - to kontynuacja tych 
działań?

- Chcemy, aby kampania była żywa i zmieniała się w czasie trwania. To nie może 
być coś stałego. Pragniemy ją nieustannie poprawiać. Aby to osiągnąć, będziemy 
zbierali opinie naszych członków i konsumentów. Nie widzę innej drogi, bo nikt  
z nas nie ma takiego doświadczenia, aby od razu powiedzieć, jak uświadomić 
społeczeństwo, że wołowina jest zdrowa i dobra, a osoba, która ją spożywa, będzie 
mniej chorowała. 

A są już pierwsze rezultaty?
-Jestem dumny z tego, że zainteresowanie produkcją bydła mięsnego jest coraz 

bardziej namacalne. Co ciekawe, jest  już wielu hodowców i producentów, którzy 
budują lub zbudowali na terenie gospodarstw własne zakłady rozbioru. Polskie 
prawo dopuszcza ubój z przeznaczeniem na rynek krajowy pod warunkiem, że 
zostaną spełnione wymogi weterynaryjne. Reguluje je rozporządzenie ministra 
rolnictwa z 19 maja ub.r. (Dz.U.2010nr 98 poz.629), w którym napisano, że 
w takiej rzeźni można ubić tygodniowo do 20 szt. krów lub byków. Następnie, 
w przynależnej do niej części można dokonać rozbioru tuszy na poszczególne 
elementy, pakowania, oznakowania i przechowywania mięsa w warunkach 
chłodniczych przez okres 28 dni. Łączy się z tym wzrastające zainteresowanie 
samym rozbiorem mięsa. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do wołowiny jedynie 
z kością  i bez kości. Tymczasem w tuszy jest znacznie więcej cennych elementów, 
tylko trzeba umieć je wyeksponować. Dlatego chcemy organizować szkolenia, 
podczas których będziemy prezentowali, w jaki sposób to robić. Prawdziwi 
zawodowcy zarabiają dość duże pieniądze, ale potrafią rozebrać tuszę w ciągu 
kilkunastu minut. Szczęśliwy splot wydarzeń sprawił, że dysponujemy na ten i inne 
projekty pieniędzmi, które chcemy jak najlepiej wykorzystać. 

Tylko, że niskie spożycie-rzędu ok. 3,6 kg na osobę rocznie – nie wydaje się 
związane z brakiem wiedzy o wartości odżywczej wołowiny, ale raczej z jej 
wysoką ceną. Konsument wybiera głównie tańszy drób. Są jeszcze rezerwy, 
dzięki którym można by spróbować obniżyć koszty?

-Cesarz w Chinach płacił swojemu lekarzowi nie za leczenie, ale za to, aby nie 
dopuścił do choroby. Tymczasem wiemy, że mięso wołowe nie tylko dostarcza 
organizmowi wszystkich dodatków potrzebnych do funkcjonowania, ale jeszcze 
zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które zapobiegają chorobom 
nowotworowym i nadciśnieniu. Oddziałuje ono prozdrowotnie po jego spożyciu 
nie musimy chodzić zbyt często do apteki. To udowodnione naukowo! W związku 
z tym wołowina nie może być tania. Na świecie w krajach wysoko rozwiniętych, 
jest droga. To właśnie nasza jest tania i dlatego tak chętnie opuszcza granice Polski. 
Dotyczy to najlepszych jakościowo mięsa i wyrębów.
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Problemem jest też brak standaryzacji dystrybucji. Statystyczny Polak nie 
odróżnia wołowiny kulinarnej od mięsa pochodzącego z krów mlecznych. Może 
ten problem rozwiązałoby lepsze oznakowanie?

- Ten temat odkładamy na przyszłość. Dla zakładu, który poddaje ubojowi 
400 szt bydła dziennie, oznakowanie poszczególnych elementów umieszczonych 
razem w dużym zbiorniku oraz ich przyporządkowanie do konkretnego zwierzęcia 
może być niezwykle uciążliwe.  Co innego w małych ubojniach, gdzie w ciągu dnia 
dokonuje się rozbioru 1-2 szt. dzięki etykiecie każdy element mógłby być opatrzony 
informacją m.in. o rasie czy miejscu pochodzenia. Konsument wiedziałby wtedy, że 
kupuje powtarzalny produkt, który nabył dzień lub tydzień wcześniej. Na pewno będzie 
to element przetargowy. Tym bardziej,  jeśli dana partia mięsa będzie pochodziła np. 
z Podlasia, Puszczy Boreckiej czy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Z drugiej strony, takie mięso może być droższe. Tym bardziej więc nie znajdą 
się na nie chętni na rynku krajowym. Producenci będą zdani na eksport, który 
nie zawsze jest stabilny. 

-To błędne koło. Waluta, której kurs jest chwiejny, może spowodować 
nieopłacalność produkcji. Mimo wszystko, w przeciągu kilku lat, biorąc pod uwagę 
zmiany kursu złotego do dolara czy euro, widzimy tendencję wzrostową w cenie 
za wołowinę. Zauważalna jest jednak pewnego rodzaju stabilizacja. Warto też 
podkreślić, że przy bydle mięsnym – inaczej niż np. w przypadku brojlera – nie ma 
aż tak dużego pośpiechu ze sprzedażą. Sto kilogramów w tuszy więcej czy mniej 
nie odgrywa aż takiej wielkiej roli. Ważne jest natomiast, by zwierzę było młode 
(do 2 lat). Jeśli będzie zainteresowanie konsumenta wołowiną i dobra cena na nią, 
to żywiec będzie wyprodukowany.  Krótko mówiąc, największe autorytety mogą 
dywagować, co zmienić i poprawić, a te elementy decydują o wszystkim. 

Nie jest wiec chyba najgorzej. W ostatnim czasie zanotowano wyższy niż 
przed rokiem stan młodego bydła w wieku 1-2 lat. Zwiększyło się też pogłowie 
krów mamek. 

- Na Polskę otworzyły się rynki:  rosyjski, muzułmański i żydowski. Z kolei gracz 
podstawowy, jakim w naszym przypadku były Włochy, przestał być pośrednikiem 
między wspomnianymi krajami a nami. Dlatego ogromne ilości mięsa wyjeżdżają 
z Polski i rzeźnicy już dziś zastanawiają się, czy zdążymy je produkować. Niektórzy 
się nawet śmieją, że Turków jest u nas tylu co krów. Jeśli więc rolnik, który dysponuje 
budynkami inwentarskimi i zapleczem paszowym, widzi, że to może mu się opłacać 
– to powinien wstawiać byki i opasać. 

W końcu pojawiła się gałąź produkcji, w której rolnik/hodowca mogą 
cokolwiek przewidzieć?

-Oczywiście. Jeżeli  w ciągu ostatnich lat nie było strat, jest to czytelny sygnał 
który zaczyna napędzać koniunkturę. Niemniej jednak, wzrost cen za żywiec 
z tego roku w stosunku do ubiegłego nie rekompensuje wzrostu cen usług i 
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towarów, z którymi mamy do czynienia obecnie. Dla przykładu, jeśli ktoś korzystał 
z usługowego siewu, to w ub. r. musiał zapłacić ok.120 zł, w tym – już około 150 zł, 
bo zdrożało paliwo. Stąd, żeby gospodarstwo mogło funkcjonować okresach, 
w których nie ma stabilizacji cen płodów rolnych, powinno stać na co najmniej 
dwóch filarach. Czasami straty rekompensuje produkcja roślinna, a innym razem 
- zwierzęca. 

Niektórzy przetwórcy skarzą się na rozdrobnienie stad, a przez to i dostaw 
żywca, co zmniejsza finalną zapłatę. Jaka minimalna skala produkcji mogłaby 
to zmienić?

- Wszyscy wiemy, co znaczy efekt skali. Widziałem włoskie gospodarstwo, 
w którym prowadzono opas 33 tys. cieląt zakupionych w Polsce. Znajdują się 
w jednym miejscu są obsługiwane wozami paszowymi przez zaledwie dwóch 
pracowników. Jakie są w nim koszty jednostkowe zaopatrzenia zwierząt w pasze 
w porównaniu do takiego, w którym trzeba pracować widłami na potrzeby 10 szt.? 
Tam pracują maszyny. Produkują odpowiednią paszę mającą dawać określony 
przyrost masy ciała. Odbywa się to pod ścisłą kontrolą. Wracając do pytania: ile ma 
być sztuk w stadzie, aby się opłaciło, muszę przyznać, że nie ma na nie odpowiedzi. 
Na pewno im więcej , tym lepiej. Jeśli jednak ktoś ma 2-3 szt., to po to są związek, 
biuro handlowe, aby spajać działania naszych członków i ułatwiać sprzedaż żywca. 
Określamy dzień, miejsce i cenę, jaka została wynegocjowana.

Przyszłość gospodarstw produkujących wołowinę i wzrost spożycia tego 
mięsa upatruje  pan w rasach typowo mięsnych czy raczej w krzyżowaniu 
towarowym?

- Większość wołowiny na świecie pochodzi ze stad krzyżówkowych, w przypadku 
których mamy do czynienia z efektem heterozji, czyli wybujałością mieszańców. 
Dzięki niemu, finalny produkt cechuje się wysoką jakością. Jednocześnie muszą 
jednak istnieć stada reprodukcyjne, które będą dawały materiał hodowlany do 
krzyżowania. Nasz związek prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła ras mięsnych 
po to, aby dostarczać na rynek krzyżówki. Polecam więc krzyżowanie i opasanie do 
wagi ciężkiej. W ten sposób efekt końcowy zostanie w kraju. 

Koncepcja dopłat do rolnictwa UE po 2013 r. wg PZHiPBM zakłada zastąpienie 
różnych systemów płatności  bezpośrednich jednolitą obszarową do powierzchni 
wypasanych. Jak pan ocenia szansę na jej wprowadzenie?

- Koncepcja polega na dodatkowej dopłacie do powierzchni wypasanej, nie 
paszowej (jak jest w tej chwili), tam gdzie pasące się zwierzęta poprawiają walory 
krajobrazu. Poza tym, zwierzę, które jest w naturalnym środowisku, pozostawia 
po sobie odchody, którymi żywią się owady, gryzonie czy ptaki. Takie utrzymanie 
oddziałuje dobrze na ruń pastwiskową, a przede wszystkim – dobrostan zwierząt. 
Inaczej niż u nas , w wielu krajach „starej” Unii były takie dopłaty i subsydia. 
Dlatego podpisaliśmy w tej sprawie wspólne porozumienie z Polskim Związkiem 
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Hodowców Koni, Polskim Związkiem Owczarskim oraz Polską Federacją Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. Poparły je też kraje nadbałtyckie. Nasze stanowisko 
przedstawiliśmy ministrowi rolnictwa z prośbą o jego przeforsowanie na forum 
UE. Robię wszystko, żeby tak się stało, ale nie mogę wziąć odpowiedzialności za 
to, czy to się uda. 

Stawiacie więc na produkcję ekstensywną?
 Im produkcja jest bardziej ekstensywna, tym jest tańsza. A skoro mamy 2 miliony 

hektarów nieużytków, a w ostatnim czasie jeszcze ich przybywa – szczególnie 
w promieniu 50-70 km od dużych miast, gdzie tylko buduje się „zaplecze sypialne”, 
a rolnictwo zanika – to czemu ich nie wykorzystać na potrzeby bydła mięsnego? 
Tym bardziej że można zapobiec naturalnej sukcesji. 

To najważniejsze zadanie w pana następnej kadencji?
- Moim marzeniem jest, by pogłowie bydła mięsnego w Polsce wzrosło do 1 mln 

sztuk. 
 Życzę tego wszystkim tym, którzy prowadzą tę gałąź produkcji lub chcą ją 

rozwijać.
 
Dziękuję za rozmowę
      Rozmawiał Marcin JAJOR

Sipno 2011 r. Fot. Anna Strawa-Harasymowicz
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Ekstensywne znaczy tanie
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2. O ZDROWIU PRZEŻUWACZY NA PODSTAWIE CHÓW BYDŁA 
MIĘSNEGO POD REDAKCJĄ PROFESORA DR HAB. HENRYKA 
GODZKIEGO

Ochrona zdrowia
Biegunki u cieląt
 Zalecane i w dużym stopniu realizowane korzystne zimowe ocielenia pozwalają 

uzyskać dobrze rozwinięte, mocne cielęta jesienią, ale zima sprzyja rozwojowi 
biegunek nowonarodzonych cieląt. Wśród patogenów będących przyczyną 
biegunek należy wymienić korona wirusy, rota wirusy, adeno wirusy, wirusy IBR, 
BVD, bakterie Escherichia coli, Salmonella sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., 
Clostridiumsp., pierwotniaki Cryptosporidium sp., (po ukończeniu 2 tyg. życia) oraz 
zaburzenia metaboliczne u krów. Wielu hodowców doświadczyło ciężkich strat 
spowodowanych przez biegunki u cieląt. Najczęstszą przyczyną są rota i korona 
wirusy nadważeniem bakterią Escherichia coli, które przeważnie atakują zimą 
i wczesną wiosną powodując upadki od 20 do 60% urodzonych cieląt, a biegunki 
ok. 80%. Jest zakażenie pourodzeniowe, gdzie zarazki E. coli wnikają do organizmu 
oseska poprzez pępowinę lub drogą pokarmową i oddechową. Choroba w stadzie 
szerzy się drogą łańcuchowo-kontaktową wywołując biegunki cieląt. Pod względem 
powodowanych strat biegunki są silnie chorobotwórcze i trudne do leczenia, 
ponieważ mogą być oporne na chemioterapeutyki. Wydaje się, że najbardziej 
istotną przyczyną w powstawaniu kolibakteriozy jest niewłaściwe żywienie 
krów w drugiej połowie ciąży, a zwłaszcza w ostatnim trymestrze, kwaśnymi 
paszami (kiszonki), powodującymi zakwaszenie organizmu, co doprowadza do 
niedoboru witaminy A. Niedobór witaminy A powoduje niedobór gammaglobulin 
(przeciwciał) u cieląt. Źródłem witaminy A są karoteny (z których tworzona jest 
witamina A) zawarte w paszach roślinnych, oprócz wysłodków, wytłoków, śrut 
zbożowych. Intensywne nawożenie azotem może wywierać hamujący wpływ 
na przemiany karotenu witaminę A. Zapasy witaminy A są wykorzystane przez 
organizm krowy w ciągu 1 do 4 miesięcy żywienia zimowego. Kolibakterioza 
objawia się osłabieniem, osowieniem, nieznacznym podwyższeniem temperatury 
ciała lub jej spadkiem w zależności od stadium choroby, luźnym kałem o przykrym 
zapachu zabarwieniu szaro białawym, śluzowym – pośladki i ogon są mokre, 
a wypróżnienia są częste i bolesne. Pojawiają się zaburzenia ruchowe, drgawki. Brak 
opieki lekarsko-weterynaryjnej prowadzi do śmierci w ciągu 6-24 godzin. Biegunka 
powoduje odwodnienie organizmu, kał ma odczyn zasadowy, kosmki jelitowe 
przestają funkcjonować prawidłowo, w jelitach gromadzi się płyn, zmniejsza się 
poziom wapnia, sodu i potasu, dołączają się objawy ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego – wygięcie grzbietu, opuszczona głowa, chwiejący chód (zarzucanie 
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tylnych kończyn), następnie spada temperatura wewnętrzna ciała, co manifestuje 
się zimnymi uszami i kończynami, sierść nastroszona, matowa, dochodzi do śpiączki 
i zapaści krążeniowej, kończąc się zejściem śmiertelnym. Obraz sekcyjny pokazuje 
ostre nieżytowe zapalenie jelit cienkich, w trawieńcu serowata treść pokarmowa 
lub serowate grudy, naczynia jelit obrzękłe, wypełnione ciemnoczerwoną krwią, 
grudki chłonne silnie powiększone, pęcherzyk żółciowy obficie wypełniony żółcią.

Leczenie:
 Objawowe – powinno być wielodrogowe, jak najszybciej rozpoczęte przez 

lekarza weterynarii i mieć na celu ograniczenie rozwoju bakterii poprzez stosowanie 
chemioterapeutyków podawanych domięśniowo, dożylnie i doustnie. Tutaj należy 
zwrócić uwagę na ich skuteczność, ponieważ bakteria ta może się okazać bardzo 
oporna na środki antybakteryjne, więc należy wykonać posiew i antybiogram 
z padniętego cielaka w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

Nawadnianie wyniszczonego organizmu dożylnie, dootrzewnowo i podskórnie 
– płyny wieloeloktrolitowe i glukoza od 1 do 5 litrów w zależności od stopnia 
odwodnienia z dodatkiem środków nasercowych i wzmacniających krążenie 
obwodowe.

Łagodzenie bolesnej biegunki poprzez podawanie środków powlekających 
błonę śluzową przewodu pokarmowego (odwar z siemienia lnianego, rumianku, 
herbaty, węgiel lekarski z domieszką cynku, krzemu, zakwaszenie przewodu 
pokarmowego kwaśnym mlekiem lub gotowym preparatem zawierającym bakterie 
kwasu mlekowego, a także podanie gotowego preparatu posiadającego własności 
odżywcze. Właściwie chore cielę powinno mieć wyłączone mleko matki na 20-30 
godzin, ale w stadach bydła mięsnego jest to uciążliwe i wymagałoby oderwania 
cielęcia od matki, z drugiej jednak strony chore cielę dużo leży i ma niechęć do 
przyjmowania mleka matki. 

Zapewnienie suchej ściółki w oborze (suche legowisko), ciepło, a jeżeli budynek 
jest chłodny należy cielę ubrać w ciepły sweter lub przenieść do ciepłego 
pomieszczenia.

Zapobieganie:
Podawanie krowie paszy bogatej w karoten, uzupełnienie witaminy A w diecie, 

a także podanie w iniekcji witaminy A, aby zwiększyć w siarze ilość swoistych 
immunoglobulin.

Podanie siary w pierwszych 2 godzinach po porodzie. W sytuacji zagrożenia 
można podać doustnie przed podaniem siary (ssaniem) wyizolowane przeciwciała 
dostępne u lekarzy weterynarii.

Szczepienie cielnych krów w ostatnim trymestrze ciąży.
Grzybica
Grzybica jest to choroba zwierząt i ludzi wywoływana przez grzyby. Grzyby 

te są szeroko rozpowszechnionymi saprofitami bytującymi w glebie, nawozie, 
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na resztkach roślin obumarłych (słoma, siano, deski, trociny) oraz na resztkach 
zwierzęcych (skóra, sierść, odpadki rogu) i na sprzęcie pielęgnacyjnym.

Niektóre grzyby pasożytujące na zwierzętach mogą powodować choroby 
u ludzi i odwrotnie. Grzyby chorobotwórcze powodują najczęściej grzybice 
narządów bezpośrednio stykających się ze środowiskiem zewnętrznym. Poza tym 
umiejscowienie grzybicy zależy od drogi przenikania grzyba i jego właściwości 
biologicznych, zwłaszcza zjadliwości, od odporności i odczynowości zwierzęcia, 
gatunku, wieku, właściwości osobniczych, stanu utrzymania, odżywiania, 
niedoboru białka i witamin oraz zaburzeń przemiany materii. 

Warunki środowiska zewnętrznego (wilgoć, niehigieniczne utrzymanie) mogą 
usposabiać do rozprzestrzeniania się grzybic, gdyż podtrzymują żywotność 
grzybów (spory mogą zachować zdolność do życia przez długie lata). Również 
usposabiająco do powstania grzybic działają drobne uszkodzenia skóry czy błon 
śluzowych ułatwiające osiedlenie grzybów.

Grzybica strzygąca – grzybica skórna bydła (trychofitoza bydła). Jest to 
enzootycznie występująca grzybica skórna, zwłaszcza choroba włosów, skóry i racic. 
Objawy kliniczne zależą od odmiany grzyba, jego zjadliwości i drogi wniknięcia. 

Wyróżniamy dwie odmiany grzybicy strzygącej: powierzchniową (ogniskową) 
i głęboką (torebek włosowych). W postaci powierzchniowej na powłoce skóry 
powstają okrągłe łysinki z włosami łamiącymi się tuż pod skórą. Skóra łysin objęta 
jest lekkim stanem zapalnym (zaczerwieniona, pokryta łuseczkami). Postaci 
głębokiej towarzyszy zapalenie skóry obejmujące torebki włosowe, co powoduje 
wypadanie włosów. U cieląt i bydła młodego powstaje częściej grzybica głęboka 
ze względu na mniejszą odporność, delikatniejsze owłosienie i cieńszą skórę. 
Charakterystyczny jest wykwit w postaci dość grubego, obrączkowatego strupa. 
Na głowie, dookoła warg, śluzawicy, uszu, na policzkach, grzbiecie nosa, na czole, 
szyi, nasadzie ogona, rzadziej na tułowiu powstają wyczuwalne grudki, które 
wydzielają wysięk zlepiający włosy powodując nastroszenie. W ciągu jednego, 
dwóch tygodni wykwity powiększają się i po 1-2 miesiącach mają wielkość ok. 10 
cm, są uwypuklone, okrągłe o wyraźnych granicach, tworząc szaro-biały strup. 
Włosy są suche, łatwo łamiące się tuż po ujściu mieszka włosowego. Po zerwaniu 
strupa powstaje krwawiące wrzodzenie. Ponieważ grzybicy strzygącej towarzyszy 
zapalenie torebek włosowych i skóry przylegającej, po uciśnięciu fałdów skóry 
wygniata się krople ropy. Ropa podminowuje i rozmiękcza strupy powodując ich 
odpadanie. Po strupach powstają wilgotne, sączące się powierzchnie. 

U bydła dorosłego grudki powstają na kłębie, grzbiecie, brzuchu, górnych 
partiach kończyn, na głowie, grzbiecie nosa, dookoła oczu i uszu. Zmianom może 
towarzyszyć silny świąd, co powoduje drapanie się zwierząt, a to z kolei rozszerzenie 
zakażenia i powstanie ropni.
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Jeśli pielęgnacja i żywienie zwierząt jest niedostateczne i nie podejmiemy 
od razu leczenia grzybica szerzy się, wyłysienia obejmują znaczne powierzchnie 
powłoki skóry, choroba przechodzi w postać przewlekłą powodującą utratę 
łaknienia, zatrzymanie wzrostu i rozwoju zwierzęcia. U krów dorosłych znacznie 
obniża mleczność, osłabia popęd płciowy, a u opasów hamuje przyrosty masy 
ciała.

Duże znaczenie w zapobieganiu grzybic bydła ma zapewnienie zwierzętom 
odpowiednich pomieszczeń i pełnowartościowego żywienia. Zwierzęta 
wprowadzone do stada powinny być poddawane kwarantannie celem dokonania 
odpowiednich zabiegów (odkażanie, szczepienie). Grzybice stanowią dość poważny 
problem, dlatego zaobserwowane zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza 
weterynarii.

3. KONFERENCJE I SEMINARIA

W dniu 15 czerwca 2011 r w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej 
w Warszawie ul Krakowskie Przedmieście 66.  odbyła się  konferencja „Wybrane 
zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”, 
organizowana w ramach projektu Spotkania Europejskie, którego inicjatorami byli 
posłowie do Parlamentu Europejskiego, panowie Jarosław Kalinowski i Czesław 
Siekierski. 

Wstęp do dyskusji wygłosili Prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu - „Dobrostan zwierząt”, Prof. dr hab. Eugeniusz 
Herbut, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 

Zdjęcie 1. Profesor Jerzy Żółkowski aktywnie uczestniczył w seminarium. Zdjęcie 2. Grzegorz Grodzki- 
dyrektor biura PZHiPBM przekazuje Czesławowi Siekierskiemu - europosłowi stanowisko Związku 
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie płatności rolniczych w Unii Europejskiej po roku 
2013. Fot. Wojciech Piasecki
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Badawczego w Krakowie i dr Jacek Walczak, Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy w Krakowie - „Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko”,  Prof. 
dr hab. Tomasz Sakowski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu -
„Produkcja mleka i bydła mięsnego na użytkach zielonych”, Krzysztof Jędrzejewski- 
przedstawiciel Eurogroup for animals w Polsce- “Nowa WPR a dobrostan zwierząt 
- cele i środki”. Moderatorem spotkania był Prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor 
ds. Nauki SGGW   Podsumowania dyskusji dokonał Wojciech Wojtyra - dyrektor 
Departamentu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej” pod 
tym tytułem odbędzie się we wrześniu  Międzynarodowa Konferencja na SGGW 
w Warszawie. Na czym polega innowacyjna produkcja wołowiny? Jak w produkcji 
żywności rozumieć strategie przyszłości oparte na konsumenckich orientacjach?  Na 
te pytania oraz te prostsze dotyczące np. przyszłości wołowiny, organizacji skupu, 
klasyfikacji w zakładach mięsnych itp.  uczestnicy konferencji będą oczekiwać 
odpowiedzi. Konferencja jest organizowana w ramach projektu pt. Optymalizacja 
produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”, który 
jest realizowany przez konsorcjum naukowo – przemysłowe w składzie: Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Konferencja 
jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z funduszu 
Promocji Mięsa Wołowego. 

Czy wiesz, że system QMP ma zapewnić standaryzację produkcji mięsa 
wołowego na każdym etapie - od doboru ras, poprzez warunki hodowli, uboju, aż 
do pakowania, oznakowania i dystrybucji. Wołowina QMP ma spełnić wymagania  
konsumenta takie jak soczystość, kruchość,  odpowiednie odtłuszczenie i mieć 
odpowiednią barwę.

4. STANOWISKO ZWIĄZKU HODOWCÓW I PRODUCENTÓW 
BYDŁA MIĘSNEGO W SPRAWIE PŁATNOŚCI ROlNICZYCH W UNII 
EUROPEJSKIEJ PO ROKU 2013.

Zdecydowanie popieramy stanowisko Rządu RP mówiące, że nowy system 
płatności powinien być związany z powierzchnią użytków rolnych, uwzględniać 
realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska i dodatkowe wsparcie dla 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności powinny odejść 
od uwarunkowań historycznych i być jednolite dla całej Unii.
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Stoimy na stanowisku, że właściwym rozwiązaniem dla obszarów zielonych 
będzie zastąpienie różnych istniejących systemów subwencji bezpośrednich (do 
matek,  buhajków, premii ubojowych itp.) jednolitą płatnością obszarową do 
powierzchni wypasanych.

   Rozwiązanie takie przyniesie wielorakie korzyści:
1. Dla rolników – wzmocnienie pozycji ekonomicznej gospodarstw zapobiegające 

powiększaniu bezrobocia na wsi.
2. Dla środowiska
- poprawę walorów krajobrazowych
-istotne ograniczenie pożarów na łąkach i ugorowanych polach przenoszących 

się często na przylegające do użytków zielonych lasów i torfowisk
-wynikające z tego zmniejszenie emisji CO2

-zmniejszenie koncentracji odchodów zwierzęcych
-znaczące zmniejszenie strat w lęgach ptaków i zabijaniu młodych saren, jeleni 

i danieli w czasie majowego i czerwcowego koszenia łąk.
3. Poprawa bioróżnorodności. Wypasanie łąk, szczególnie na terenach 

atrakcyjnych dla ptaków wodno-błotnych, prowadzi do powstawania mikrosiedlisk 
stwarzających bardzo dogodne warunki do zakładania gniazd wielu cennym 
gatunkom.

4. Poprawa dobrostanu zwierząt – pastwiskowanie  zdecydowanie poprawia 
warunki ich bytowania.

Stanowisko nasze uzyskało poparcie polskich związków hodowców koni 
i owiec.

5. WOŁOWYM OKIEM…

stracić ponad 3 mld euro -  czy warto?
Do 2020 roku rolnicy z krajów Unii Europejskiej mogą stracić ponad 3 mld 

euro rocznie na porozumieniu UE z Mercosur* o liberalizacji handlu. Najbardziej 
narażone na straty są sektory: wołowiny,wieprzowiny, drobiu, mleka, cukru, 
owoców i warzyw oraz bioetanolu– wynika z raportu Komisji Europejskiej. 
Z kolei z badań przeprowadzonych przez Komitety Copa–Cogeca wynika, że 
w ramach negocjacji w zakresie liberalizacji handlu między Unią Europejską 
i Wspólnym Rynkiem Południa Mercosur mogłoby doprowadzić do całkowitego 
załamania europejskiego sektora wołowiny.Według Copa–Cogeca import 
pochodzący z tych państw nie respektuje wysokich norm europejskich.  
*Mercosur (hiszp. Mercado Comun del Sur - Wspólny Rynek Południa)

Źródło: www.ppr.pl
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Dodatnie saldo w handlu wołowiną
Według ostatnich danych Komisji Europejskiej w I kwartale 2011 r. utrzymało 

się dodatnie saldo w handlu żywcem i mięsem wołowym w krajach UE.  
Bilans handlu tymi towarami osiągnął poziom 85,1 tys. ton (w całym 2010 roku 
eksport przewyższył import o ponad 106 tys. ton). W omawianym okresie kraje 
Unii wyeksportowały poza Wspólnotę łącznie 161,1 tys. ton wołowiny oraz żywca 
wołowego w ekwiwalencie mięsa, tj. prawie dwukrotnie więcej niż przed rokiem.  
Najwięcej tego gatunku mięsa trafiło do Turcji (53,4 tys. ton), Rosji (33,6 tys. ton), 
a także do Szwajcarii (6,8 tys. ton), Libanu (5,3 tys. ton) i Algierii (5,1 tys. ton). 
W tym samym czasie Unia sprowadziła około 76 tys. ton mięsa i żywca wołowego, 
tj. o 20 proc. mniej niż przed rokiem. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano 
z Brazylii (około 30 tys. ton), Argentyny (15,9 tys. ton) oraz Urugwaju (13,5 tys. ton).  
Udział tych krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 
78 proc. Spore ilości wołowiny sprowadzono także ze Stanów Zjednoczonych 
(4,8 tys. ton) oraz z Australii (3,5 tys. ton). Źródło: FAMMU/FAPA.

Najdroższa wołowina świata

Mięso najlepszej jakości na świecie 
– mięso bydła Wagyu, które w 
japońskim wariancie hodowli nazywane 
jest również bydłem z Kobe. Nazwę 
Kobe można jednak stosować tylko w 
przypadku bydła z japońskiego regionu, 
którego mięsa nie można eksportować, 
a na temat jego hodowli krążą różne 
mity.

Kobe to najdroższa wołowina świata, 
o niesamowitej głębi smaku, którą 
zawdzięcza delikatnemu rozpuszczaniu 
się tłuszczu w procesie gotowania. 
Ciekawostką jest to, że krowom podaje się 
najwyższej jakości pożywienie oraz piwo, 
aby zaostrzyć ich apetyt. Krowy te mają mało ruchu, hodowcy dbają o ich relaks 
do tego stopnia, że umilają im czas muzyką klasyczną. Wszystkie te zabiegi służą 
temu, aby zapewnić delikatność mięsa.

Trudno być liderem..
W pierwszej połowie tego roku wzrósł export polskiej wołowiny do Turcji. 

Konkurencyjność europejskiej wołowiny w eksporcie do krajów trzecich mających 
mniejsze wymagania jakościowe jest ciągle aktualna. Cena polskiej wołowiny 

Mięsa Kobe nie należy traktować jak zwykłej 
wołowiny przeznaczonej na steki. W kuchni 
należy spojrzeć na nie jak na rzadkiego tuńczyka 
czy pasztet strasburski
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na tle innych krajów w UE jest atrakcyjna dlatego sprzedaliśmy jej najwięcej ze 
wszystkich krajów UE.  W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż wołowiny na 
poziomie 25,2 tys ton zagwarantowała Polsce  pozycję unijnego lidera eksportu 
wołowiny na rynki krajów trzecich.

Czy ta pozycja jest jeszcze aktualna?  Raczej nie, bo Turcja znacznie podniosła 
cło.  Obowiązująca stawki celne w styczniu  wynosiły 30 %, w marcu 45%, w maju 
60% w lipcu 75% . Wzrost wielkości ceł importowych będzie miał negatywny wpływ 
na wielkość polskiego obrotu wołowiną, jak i na jej cenę. Turcja jest największym 
rynkiem zbytu dla UE. Od stycznia 2011 do kwietnia 2011 roku Unia Europejska 
wyeksportowała do Turcji około 73.400 ton mięsa (70.000 przez cały rok w 2010 r.) 
i 46.400 ton do Rosji. 

500 tys. zł dla rolników na biogazownię
Źródło www.gazetaprawna.pl
Jeszcze w tym roku zmienią się zasady przyznawania unijnej pomocy z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) rolnikom ubezpieczonym w KRUS, którzy chcą 
zakładać na wsi własne firmy. Pomoc na tzw. różnicowanie działalności, czyli m.in. 
tworzenie firm usługowych na wsi, nie będzie już przyznawana rolnikom według 
kolejności złożonych przez nich wniosków. Decydująca będzie liczba uzyskanych 
punktów. Będą one przyznawane m.in. za wielkość powierzchni rolnej gospodarstwa 
oraz w zależności od dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
w której przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane. Im mniejsze gospodarstwo 
i dochód w gminie, tym liczba przyznanych punktów będzie większa. Dodatkowe 
punkty podczas oceny wniosku otrzyma również rolnik, który nie korzystał 
dotychczas z unijnej pomocy m.in. na modernizację gospodarstw rolnych. 
Z dotacji na założenie na wsi własnej firmy skorzysta więcej uboższych rolników. 
Większą pomoc będzie można otrzymać na utworzenie wybranych rodzajów firm. 
Limit pomocy, która może być przyznana na utworzenie biogazowni, wyniesie 
500 tys. zł.
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6. NAGRODA DlA PZHiPBM

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi doceniło twórców Programu 
komputerowego BOS.

W dniu 29.06.2011 na uroczystym spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wręczył dyplomy  i nagrody kierownikom zespołów badawczych 
za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach 
rolnych i rybołówstwie za 2010 r.

 Praca zespołowa pt. „System komputerowy BOS dla obsługi hodowli bydła 
mięsnego z zastosowaniem techniki on-line” wykonana pod kierunkiem Profesora 
Zbigniewa Sobka z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu  została nagrodzona. W imieniu twórców programu 
BOS nagrodę odebrał Dyrektor Biura PZHiPBM Grzegorz Grodzki.

Przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagroda już w rękach Grzegorza Grodzkiego – 

dyrektora biura PZHiPBM
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7. Z PRZYMRUŻENIEM OKA

ON - od siedmiu lat jesteśmy w Unii Europejskiej i aktywnie działamy 
w kształtowaniu sprawiedliwego europejskiego rolnictwa..
ONA - tej sprawiedliwości to już nie zobaczę…… 
ON - doczekasz się na pewno. Teraz stawiają na małe gospodarstwa, duże 
gospodarstwa za dużo produkują, stanowią źródło skażenia środowiska naturalnego 
i mogą wywoływać zmiany klimatyczne..
ONA - swojego gospodarstwa od lat nie powiększam, a moje krowy mięsne 
w deszcz, mróz, upał na pastwisku przebywają. Ja wiem, że z natury to samo 
zdrowie i dlatego to moje działania na nagrodę zasługują! 
ON - Nagrodą też jest dobre słowo i na więcej nie licz, tym „dużym” się należy, 
żeby na ekologię przeszli i to środowisko co psują teraz naprawiali..
ONA - no tak - u mnie zazielenianie jest, mój las dookoła, produkcja ekologiczna od 
dawna funkcjonuje to ja inwestować nie będę. A po mój ekologiczny produkt już 
teraz z Warszawy przyjeżdżają.. 

Z danych GUS wynika, że 70 proc. polskich gospodarstw ma mniej niż pięć 
hektarów, tylko 8,6 proc. liczy więcej niż 15 ha. Największych, czyli powyżej 
50 ha, jest 27 tys., co stanowi 1,2 proc.
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8. KU PRZESTRODZE

Od pioruna zginęła moja hodowlana krowa….
Pan SZERFENBERG ANTONI zasłużony hodowca bydła mięsnego poinformował 

biuro w Warszawie o wypadku, który wydarzył się około 6 rano na okólniku 
przed wypędzeniem stada na pastwisko.  W czasie ulewnego deszczu piorun zabił  
krowę rasy Limousin będącą  w 9 miesiącu ciąży. Strata to ogromna zważywszy, 
że zabita krowa należała do najlepszych matek w stadzie Pana Antoniego. W tym 
gospodarstwie krowy matki ras mięsnych mają zapewniony dobrostan i  dlatego  
żyją długo.  Ta miała 16  lat i nie miała kłopotów z zacieleniem, a o trudnych 
porodach nie było mowy. Mogła urodzić jeszcze parę cieląt.

Jak więc ubezpieczać krowy ras mięsnych tak, aby  po ich stracie wystarczyło 
ma uzupełnienie stada ?  Krowa mamka rasy mięsnej ma wartość rynkową około 
5000 zł.      Panu Antoniemu mają wypłacić skromne pieniądze, a jakie? - lepiej nie 
mówić!!!!

Poniżej przedstawiamy propozycję Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

„Analizując przypadek szkody, która niestety była udziałem Pana Antoniego 
Szerfenberga, wieloletniego hodowcy bydła mięsnego, Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” pragnie zaproponować Państwu dwa sposoby, które pozwolą 
ustrzec się tak nieprzyjemnych konsekwencji. Oczywiście te dwa sposoby to nic 
innego jak możliwość zawarcia ubezpieczenia stada bydła, w dwóch różnych 
zakresach ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie zwierząt tylko od zdarzeń losowych występujących, z coraz 
większą częstotliwością w przyrodzie, w tym także od uderzenia piorunem; 
za ubezpieczenie to, dzięki wykorzystaniu możliwości skorzystania z dopłat 
z budżetu państwa, Hodowca może zapłacić tylko 6 zł, przy założeniu że krowa 
warta jest, jak w przypadku krowy  Pana Antoniego, 5.000 zł a Hodowca ma 
ubezpieczone w Towarzystwie budynki rolnicze i opłaci składkę jednorazowo; 
niestety to ubezpieczenie nie zrekompensuje Państwu potencjalnej szkody 
w płodzie – ale i na taka ewentualność  Nasze Towarzystwo ma dla Państwa 
stosowną propozycję;

2) ubezpieczenie zwierząt w zakresie pełnym, czyli obejmującym oprócz 
ww. zdarzeń losowych, także i wszelkie upadki zwierząt spowodowane 
chorobami i innymi wypadkami; zakres tego ubezpieczenia można dodatkowo 
rozszerzyć o utratę płodu – czyli w przypadku szkody Pana Antoniego, 
Towarzystwo także i tę stratę by mu zrekompensowało.
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Oczywiście, z uwagi na bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
pełnym, koszt tego ubezpieczenia jest wyższy, niż w ubezpieczeniu tylko od zdarzeń 
losowych. Ale także i w tym przypadku Towarzystwo, z racji ścisłej współpracy 
z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, przygotowało 
dla Państwa specjalną ofertę, dzięki której koszt tego ubezpieczenia waha się 
w granicach tylko  40% ceny rynkowej ubezpieczenia bydła – szczegóły oferty 
znajdziecie Państwo w Waszym Biuletynie nr 32/2008 oraz 35/2009.

No i jeszcze słowo, o bardzo ważnej kwestii która na pewno Państwa interesuje, 
a mianowicie  o potencjalnej wysokości należnego  odszkodowania. Otóż, w obu 
rodzajach ww. ubezpieczeń, kwota odszkodowania ustalana jest przez nasze 
Towarzystwo w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej zwierząt. Warto 
także podkreślić, że w ubezpieczeniu w zakresie pełnym, w przeciwieństwie do 
oferty ubezpieczeniowej innych zakładów ubezpieczeń, udział własny Hodowcy 
w szkodzie może być całkowicie zniesiony. Co do zasady, w ubezpieczeniu od zdarzeń 
losowych, udział własny nie występuję.

Reasumując, gdyby Pan Antoni miał ubezpieczoną krowę w Towarzystwie 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, otrzymałby odszkodowanie w wysokości 5.000 zł. 
W związku powyższym zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, przygotowaną 
specjalnie dla Państwa, i do skorzystania z niej. Oczywiście zapraszamy także 
do skorzystania z oferty ubezpieczenia w Towarzystwie pozostałego mienia, 
oferty będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku, żeby nie powiedzieć, 
najatrakcyjniejszą.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Skowroński
Starszy specjalista

Biuro Ubezpieczeń Rolnych
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”
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9.RElACJE Z REGIONAlNYCH WYSTAW ZWIERZĄT HODOWlANYCH

Dr Barbara Binerowska – kierownik biura
Oddział Pomorski
WYSTAWY PO ZACHODNIEJ STRONIE WISŁY
Czas wystaw rolniczych, to jeden z najprzyjemniejszych okresów w pracy 

selekcjonera-zootechnika. Fakt, przygotowanie wystawy wymaga trudu, ale jak 
widzi się uśmiechnięte twarze hodowców odbierających nagrody to zmęczenie 
mija. Najważniejszy jest oczywiście hodowca, ale również my, jako zootechnicy, 
mamy swój niewielki udział w zwycięstwie hodowcy. Jesteśmy wszakże osobami 
odpowiedzialnymi za wybór zwierząt na wystawę, a niejednokrotnie wskazujemy 
właściwy kierunek rozwoju hodowli w danym stadzie. 

Co roku pisząc artykuły o tematyce wystaw, skupiałam się na różnych aspektach: 
na hodowcach, ludziach z obsługi zwierząt, a w tym roku chciałam zwrócić uwagę na 
selekcjonerów-zootechników, obsługujących stado z ramienia PZHiPBM. Osobiście 
rozpiera mnie duma, jak „mój” hodowca odbiera championa na wystawie. 
Hodowcy również  doceniają pracę zootechnika i dziękuję im za to, że słuchają 
naszych sugestii. Dlatego też opisując poszczególne wystawy, w których miałam 
przyjemność brać udział, będę również dodawać informację o selekcjonerze, 
który opiekuje się danym hodowcą. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Zielone 
AGRO SHOW 2011 odbyła się w Kąkolewie, w gm. Grodzisk Wielkopolski, w woj. 
Wielkopolskim. Zielone Agro Show jest wystawą dedykowaną przede wszystkim 
nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych 
oraz inżynierii związanej z chowem bydła. Swoją popularność wystawa zawdzięcza 
m.in. prezentacji pracy maszyn do zbierania zielonek. Wystawa jest niepowtarzalna 
okazją, aby w jednym miejscu zobaczyć, porównać i wybrać najlepszą z maszyn. 
W takiej prezentacji uczestniczyłam po raz pierwszy i muszę przyznać, że zrobiło 
to na mnie wielkie wrażenie. Oprócz tego efektownego „show” rolnicy mogli też 
obejrzeć bydło ras mięsnych, prezentowane przez naszych hodowców: Beatę 
i Pawła Stopa – jałówki  rasy Limousine.

Leszka Mrozka  - jałówki rasy Charolaise oraz całe stado krów rasy Limousine, 
których właścicielem jest Marek Nowak. Właśnie to stado posłużyło do 
zaprezentowania pokazu poskramiania zwierząt, zorganizowanego przez firmę 
Borys. Firma pokazała możliwości ujarzmiania zwierząt na pastwisku, budowania 
przepędów i zagród z metalowych, lekkich i przenośnych paneli. W ciągu kilkunastu 
minut, poprzez odpowiednie konstrukcje przepędów i kierowanie stadem 
można wydzielić grupę zwierząt, która jest nam w danej chwili potrzebna. Był to 
bardzo efektowny pokaz, niczym rodeo na prerii – tylko w polskich warunkach. 
Selekcjonerem opiekującym się stadami wyżej wymienionych hodowców jest 
Waldemar Dunal.
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28-29 maja tego roku, w miejscowości Glisno, odbyły się Targi Rolnicze 
„Lubniewice 2011”. Była to XX jubileuszowa edycja imprezy zorganizowanej przez 
Lubuskie Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Lubniewicach. Patronat 
honorowy nad impreza objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek 
Województwa Lubuskiego. Targi w Glinie posiadają charakter promocyjno-
handlowy i są największą tego typu imprezą w województwie lubuskim. Na 
tej wystawie nie mogło zabraknąć naszych hodowców. Można było zobaczyć 
bydło mięsne rasy Highlander, Galloway, oraz zwierzęta  bardziej popularnej 
rasy Limousine, które były własnością Dariusza Matkowskiego (opiekun stada – 
Barbara Binerowska) i Marcina Maśluka (opiekun – Waldemar Dunal) oraz krowę 
z cielęciem rasy Charolaise, wystawioną przez firmę Radan 1 (opiekun – Barbara 
Binerowska). 

W dniach 18-19 czerwca w miejscowości Sielinko nieopodal Opalenicy odbyły się 
XVIII Wielkopolskie Targi Rolnicze „Sielinko 2011” oraz XVIII Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. Głównym organizatorem imprezy był Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, natomiast patronat nad targami objęło Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Największym zainteresowaniem cieszyła się Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, podczas której wybierano championów i vice championów z różnych 
gatunków zwierząt. Nasi hodowcy stawili się na tej wystawie licznie, zabierając ze 
sobą 32 zwierzęta. Rasę Limousine prezentowały zwierzęta z hodowli:

- Beaty i Pawła Stopa (opiekun stada Waldemar Dunal) -  przywieźli oni stawkę 
jałowic powyżej 18 miesięcy,

- Władysława Szuster (opiekun Waldemar Dunal) – jałowice poniżej 18 mie-
sięcy,

- Marka Nowaka (opiekun Waldemar Duanl) – krowa z cielęciem,
- Gospodarstwa Rolnego Długie Stare (opiekun – Krzysztof Juśkiewicz) – byczki 

do 12 miesięcy
- Agro Provimi Bieganów (opiekun Waldemar Dunal) – byki powyżej 24 miesięcy, 

krowy z cielęciem – byk z tej hodowli został Super Championem wystawy!
Rasę Charolaise prezentowały jałowice do 18 miesięcy Pana Leszka Mrozka 

(opiekun – Waldemar Dunal).
Pan Zbigniew Szychulski prezentował stawkę jałowic do 18 miesięcy rasy angus 

czarny (opiekun Barbara Binerowska). Rasę Hereford pokazała Pani Elżbieta Reitzig 
w postaci buhajów do 24 miesięcy (opiekun Katarzyna Kowalik). Katarzyna Kowalik 
jest również opiekunem stada RSP Chrustowo, który hoduje rasę Blonde d’Aquitaine 
i pokazał jej cały wachlarz począwszy od młodych buhajów a skończywszy na 
krowie z cielęciem.

Oczywiście na każdej z wystaw PZHiPBM miał swoje stoisko, które zawsze było 
wypełnione hodowcami. Przyjazna atmosfera udzielała się również ludziom z poza 
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„branży”, bo można było u nas spotkać hodowców innych gatunków zwierząt np. 
drobiu. 

Chciałabym w imieniu swoim i kolegów podziękować wszystkim Hodowcom, 
których mieliśmy przyjemność spotkać w trakcie tych wystaw, za okazaną nam 
pomoc przy organizowaniu targów, za udostępnienie kwater, poczęstunków 
i pysznego tatara. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w tych samych miejscach, 
a liczę skrycie również na to, że będzie nas z roku na rok coraz więcej.

Marcin Radecki – kierownik biura

Oddział Dolnośląski

W bieżącym roku machina wystawowa działała również pełną parą i nabierała 
rozpędu. Na terenie oddziału dolnośląskiego odbyły się tradycyjnie wystawy 
w Opolu – Bierkowicach, Piotrowicach oraz w Bratoszewicach, ponadto bydło ras 
mięsnych można było spotkać na różnego typu imprezach rolniczych np. zielone 
agro show w Kąkolewie.

W naszym regionie zaczęliśmy wystawą w Opolu – Bierkowicach, gdzie 
zaprezentowano jałowice rasy Limousine oraz wybrano czempiona spośród 
buhajów rasy Highland i Limousine . Stanowisko PZHiPBM było tłumnie odwiedzane 
przez zwiedzających- mam nadzieję,  że przyszłych hodowców. Dodatkową atrakcją 
była zupa gulaszowa, którą serwowano w ramach Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego.

Na wystawie w Sielinku profesor Tomasz Przysucha z SGGW był głównym sędzię bydła ras mięsnych 

Fot. Arkadiusz Ołtarzewski
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Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wystawa w Bratoszewicach. 
W tym roku zaprezentowano tam krowę z cielęciem , jałowice i buhaja rasy 
Limousine oraz jałowice rasy blonde a’quitane. Ze względu na liczebność stawek 
nie odbył się konkurs, ale hodowcy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku 
zapewnią pełną obsadę, aby któryś z nich mógł wreszcie pochwalić się czempionem 
IX Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Bydło mięsne cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyły ilości zadanych nam pytań, 
podanych numerów telefonów oraz wręczonych materiałów informacyjnych. Zupa 
gulaszowa mimo upalnej pogody rozchodziła się w błyskawicznym tempie – tak jak 
i przepis na nią.

Zachodnia część oddziału nadrabia zaległości wystawowe i z rok na rok wystawa 
w Piotrowicach wzbogaca swoją ofertę bydła mięsnego. W tym roku dzięki 
staraniom zootechnika  PZHiPBM po raz pierwszy zorganizowano tam wycenę. 
Czempionaty przyznano w dwóch kategoriach jałowice cielne Limousine oraz 
jałowice do 18 miesięcy Charolaise. Zupa gulaszowa pobudzała także i tam zmysły 
smaku i powonienia.

Myślę, że rolnicy biorący udział w wystawach poczuli się w pewnym stopniu 
docenieni mogąc zaprezentować swój dorobek hodowlany jako tą czołówkę hodowli 
do której powinni dążyć pozostali hodowcy. Nagrody pieniężne za czempiony 
pozostają ciągle symboliczne natomiast cieszy zwrot kosztów przygotowania 
zwierząt do wystawy, co wywołuje większą mobilizację wśród rolników i mam 
nadzieję że w kolejnych latach kwoty te będą rosły  co będzie miłym „dodatkiem” 
do wręczanych na scenie pucharów.

Wystawa w Opolu – Bierkowicach.  Wyróżnienie Prezesa PZHiPBM odebrał Marek Piątek za promocję 

bydła rasy Highlander. Fot. Marek Parzych
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Ryszard Przekwas – Kierownik Biura
Oddział Warmińsko-Mazurski

Jak co roku wszystkie wystawy zwierząt hodowlanych w Oddziale Warmińsko-
Mazurskim odbywały się w okresie lata, od czerwca do września (Sierpc, Lubań, 
Stare Pole, Szepietowo, Minikowo, Olsztyn).

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego aktywnie uczestniczył 
we wszystkich wystawach. Organizatorzy poszczególnych wystaw dali nam 
w ramach możliwości do dyspozycji od 6 do 20 boksów dla bydła mięsnego, 
które w 100 %  zostały wykorzystane. Swój dorobek w hodowli  przedstawili 
hodowcy wiodących ras mięsnych, tj. Limousine, Charolaise, Hereford, Simental 
Mięsny i Angus Czerwony. W wystawach uczestniczyli hodowcy z województw: 
Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Mazowieckiego oraz 
Kujawsko-Pomorskiego. Do oceny prezentowane były głównie krowy z ich 
cielętami. Bowiem w bydle ras mięsnych najważniejszą rzeczą jest rozród – krowy 
co roku muszą dawać cielę.  Podczas tegorocznych wystaw hodowcy zaprezentowali 
również młode buhaje Limousine oraz  dorosłego buhaja Charolaise który został 
ogłoszony Hitem Targów w Szepietowie, zaś młody buhaj LM (czempion) został 
zakupiony przez SHiUZ.

Już kolejny rok wystawy wspierane były przez Fundusz Promocji Mięsa 
Wołowego. Decyzją Kapituły tego Funduszu, Polski Związek Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego nadzoruje zadania promocji mięsa wołowego. 
W Oddziale Warmińsko-Mazurskim na wszystkich Wystawach  promowaliśmy 
wołowinę kulinarną pod hasłem „Polska wołowina na polskim stole”. Wszędzie 
podczas Wystaw miała miejsce degustacja (około 2000 porcji) doskonałej zupy 
gulaszowej z wołowiny kulinarnej. Zainteresowanie degustacją wśród wszystkich 
zwiedzających było ogromne – zupa gulaszowa była ich zdaniem  bardzo smaczna. 
Trudno się dziwić tej opinii, patrząc na długie kolejki chętnych ustawiających się do 
spróbowania naszej zupy.

Wystawy to okazja do wypromowania wołowiny kulinarnej, o czym pamiętali 
nasi członkowie. Zainteresowanie degustacją wśród zwiedzających zawsze jest 
bardzo duże. Podczas wystaw zawsze odbywają się spotkania z hodowcami bydła 
mięsnego. Często mają one bardzo uroczystą oprawę i są połączone z poczęstunkiem 
i degustacją. Jest to też okazja do wymiany doświadczeń, atrakcyjnych kontraktów, 
poszerzenia swojej wiedzy oraz podsumowania wyników oceny.

Przez tereny wystawowe w okresie ich trwania przemieszcza się często ponad 
100 tysięcy zwiedzających. Tu naprawdę warto zaprezentować swoje piękne 
zwierzęta. Jest to wspaniała reklama i promocja, która ma wpływ na lepszy 
obrót zwierzętami. Podczas trwania wystaw znalazłem czas, aby przybliżyć 
zainteresowanym szczegółowe zasady oceny pokroju i wyrostowości bydła ras 
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mięsnych. Jest to bardzo istotne,  gdy myślimy o problemie powtarzalności, czy też 
o zakupie dobrych jałowic oraz buhajów hodowlanych.

Pogoda podczas wystaw w tym roku nie była zbyt sprzyjająca. W Sierpcu, 
Starym Polu i w Minikowie niemal przez cały dzień padały deszcze, a mimo to 
zainteresowanie zwiedzających było duże.

Wszystkie, prezentowane na wystawach zwierzęta ras mięsnych charakteryzowały 
się bardzo poprawnym umięśnieniem oraz pokrojem o kondycji wystawowej. Bydło 
było bardzo dobrze przygotowane pod względem pielęgnacyjnym.

Wszyscy hodowcy wyróżnieni zostali za swe piękne zwierzęta pucharami 
oraz nagrodami pieniężnymi. Po rozmowach z hodowcami, przekonałem 
się, że przyznane nagrody w pełni zrekompensowały ich wielki trud włożony 
w przygotowanie, transport i zajmowanie się zwierzętami podczas wystaw.

Poniżej hodowcy wyróżnieni na wystawach Oddziału Warmińsko-Mazurskiego:
Superczempiony bydła ras mięsnych:
Krowa z cielęciem HH - Stadnika Koni Rzeczna (Warmińsko-Mazurskie)
Krowa z cielęciem CH - Jerzy Magowski
   - zam. Będzitowo (Kujawsko-Pomorskie)
Czempiony bydła ras mięsnych:
Krowa z cielęciem CH - Jerzy Bałachowski  zam. Wysin (Pomorskie);
Krowa z cielęciem CH - Jerzy Magowski
   - zam. Będzitowo  (Kujawsko-Pomorskie);
Krowa z cielęciem HH - Stadnina Koni Rzeczna (Warmińsko-Mazurskie)
Krowa z cielęciem LM - Marian Cieśliński  zam. Więckowy (Pomorskie)
Krowa z cielęciem LM - Mariusz Ratajski  zam. Wojdal (Kujawsko-Pomorskie)
Krowa z cielęciem SM - Waldemar Roszkowski
   - zam. Wenecja (Warmińsko-Mazurskie)
Krowa z cielęciem AR - Andrzej Sołtysiński zam. Charzykowy (Pomorskie)
Buhaj młody LM - Józef Gołębiewski  zam. Knyszyn (Podlaskie)
Naprawdę miałem ogromną przyjemność oceny i prezentacji zwierząt na 

wszystkich wystawach.
Szczególne uznanie należy się hodowcom za doskonałe przygotowanie zwierząt do 

oprowadzania i prezentacji. Tu moje uznanie kieruję do hodowców i pracowników, 
którzy bezpośrednio zajmowali się przygotowaniem zwierząt do prezentacji. Tylko 
zajmujący się obsługą zwierząt bydła ras mięsnych wiedzą ile trudu, odwagi i czasu 
należy poświęcić, aby przygotować zwierzęta do wystawy. Ci, którzy tego spróbowali 
i opanowali tę sztukę chętnie pokazują swe piękne zwierzęta na wystawach. Nie 
ma jednak ich zbyt wielu. Myślę, że gdy ich zabraknie, będzie problem z obsadą 
zwierząt na kolejnych wystawach. Stąd po raz kolejny namawiam niezdecydowanych 
hodowców, a posiadających piękne zwierzęta do pójścia w ślady swoich kolegów 
i zaprezentowania swego dorobku na następnych wystawach w przyszłym roku. 
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Życzę naszym hodowcom długiego okresu dobrej koniunktury na rynku (mocne 
Euro!).

Do miłego zobaczenia na kolejnych wystawach zwierząt.

Marian Stachyra - kierownik biura
Oddział Południowo Wschodni 

Tradycyjnie jak co roku, hodowcy bydła mięsnego z Regionu Południowo 
Wschodniej Polski wystawiali swoje zwierzęta na Wystawach w Boguchwale, 
Modliszewicach i Sitnie. Ogółem Zaprezentowano 25 zwierząt w rasach:  Limousine, 
Chrolaise, Hereford, Angus czarny. Na Wystawach prezentowało zwierzęta 
11 wystawców w następujących kategoriach i rasach:

Młode buhaje w wieku do 24 m-cy w rasie Charolaise
- PRO-HAND Sp. z o.o. Parczew. Krowy z cielętami w rasie Hereford - Andrzej 
Burak Strzelce Kolonia,  Stanisław Szyszko Kolonia Góry Markuszowskie, Zakład 
Doświadczalny Instytutu Zootechniki Odrzechowa PIB Odrzechowa k. Rymanowa 
Sp. z o.o.

Wystawa w Starym Polu. Czempionaty i wyróżnienia w rękach Mariana Cieślińskiego, Jerzego i Pawła 

Bałachowskich Fot. Barbara Dębek
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Krowy z cielętami w rasie limousine
- Czesław Babkiewicz Kodeń, Pelc Rafał Kupiatycze. Jałowice cielne w wieku do 36 
m-cy w rasie Limousine - Małopolskie Centrum Biotechniki Sp z o.o. Krasne Stacja 
Oceny Buhajów w Brzesku.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie Hereford
-Zbigniew Adryjan  Kłoda, Jadwiga Borek Skarżysko Kościelne.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie limousine
- Zbigniew Drobniak Dąbrowa Górna.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie Angus czarny
- Marek Maria Pieńkowski Farma Suchekownaty.

Tytułem Czempiona i wice czempiona wyróżniono następujące zwierzęta w 
kategoriach i rasach:
Młode buhaje w wieku do 24 m-cy w rasie Charolaise.
Czempion Buhaj OWSET PL00530450006-5 Wystawca - PRO-HAND Sp. z o.o. 
Parczew
Krowy z cielętami w rasie Hereford.
Czempion Krowa JULIA PL00520524006-0 Wystawca – Andrzej Burak.
Wice Czempion Krowa EMIRA 3 PL00502139112 Wystawca – Stanisław Szyszko.
Krowy z cielętami w rasie limousine.
Czempion Krowa LADY PL00502120811-4 wstawca – Czesław Babkiewicz.
Jałowice cielne w wieku do 36 m-cy w rasie limousine.
Czempion Jałowica LEJMONIADA 8 PL00515871128-0 Wystawca – MCB Sp. z o.o. 
w Krasnem SOB w Brzesku.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie Hereford.
Czempion Jałowica JARGETA PL00528624728-6 Wystawca – Jadwiga Borek.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie limousine.
Czempion Jałowica OLGA PL00522001391-5. Wystawca – Zbigniew Drobniak.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie Angus czarny.
Czempion Jałowica DUJKA PL00524748529-0 Wystawca – Marek Maria Pieńkowski.

Spośród czempionów bydła ras mięsnych komisje wybrały superczempiony 
w następujących kategoriach i rasach:
Młode buhaje w wieku do 24 m-cy w rasie Charolaise.
Buhaj OWSET PL00530450006-5 Wystawca - PRO-HAND Sp. z o.o. Parczew.
Jałowice nie cielne w wieku do 18 m-cy w rasie limousine.
Czempion Jałowica OLGA PL00522001391-5. Wystawca – Zbigniew Drobniak

Wystawy są okazją spotkań nie tylko hodowców mających zwierzęta pod oceną 
wartości użytkowej, ale i tych rolników co nie mają praktycznego doświadczenia 
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w hodowli bydła mięsnego. Wymiana doświadczeń  z hodowcami wystawiającymi 
swoje zwierzęta, uzupełniana  wiedzą  pracowników Związku biorących udział w 
obsłudze Wystaw, prowadziła do wielu gorących dyskusji. Jak zwykle najwięcej 
pytań dotyczyło opłacalności chowu i hodowli bydła mięsnego, żywienia i jakie 
rasy bydła są najlepsze. Oczywiście każdy hodowca zachwalał swoją rasę jako 
najlepszą. Co w przypadku prezentacji pięknych zwierząt jakie były na Wystawach, 
wprawiało zainteresowanych w nie mały kłopot. Takie praktyczne spieranie się 
przy wystawianych zwierzętach, ma ogromną siłę przekonywania. W wielu 
przypadkach kończyło się to wymianą kontaktów, mam nadzieję że również 
transakcji handlowych. Pogoda nie zawiodła, prace polowe nie były jeszcze w pełni, 
to i zwiedzający dopisali. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się degustacja 
wołowiny, sfinansowana z funduszu promocji mięsa wołowego. Co więksi smakosze 
potrafili i drugi raz ustawić się w kolejce po porcję gulaszu wołowego. Hodowcy 
za swój trud w przygotowaniu i prezentacji zwierząt na Wystawach, otrzymywali 
wiele nagród pieniężnych jak i rzeczowych. Nagrody były finansowane przez Polski 
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jak i Organizatorów Wystaw. 
Średnio za jedno wystawiane zwierzę hodowcy otrzymywali około jednego tysiąca 
złotych. Nie zapomniano również o hodowcach którzy zasłużyli się w organizacji 
wielu Wystaw, jak np. Lech Brzozowski. Szczególnym wyróżnieniem dla hodowców 
była obecność Prezesa Związku Pana Bogdana Konopki, który osobiście wiele 
ciepłych słów wyraził przy uroczystym wręczaniu na scenach nagród. Hodowcy 

Wystawa w Boguchwale. Hodowcy z Prezesem B. Konopką.     

   Fot Marian Stachyra



-30- -31-

z uznaniem wyrażali się o organizacji Wystaw, patronacie Władz Związku. Wszyscy 
bardzo chętnie chcieliby wystawiać swoje zwierzęta, na przyszłorocznych 
Wystawach. Tego i ja również życzę naszym zawsze oddanym hodowcom.  

Szanowni Hodowcy,

Chciałbym w imieniu Zarządu PZHiPBM serdecznie 
podziękować hodowcom, którzy zaprezentowali 
zwierzęta na wystawach hodowlanych. Do nich 
kieruję szczególne wyrazy uznania za wysiłek, który 
włożyli  w przygotowanie zwierząt do pokazów. To 
dzięki Wam liczne rzesze rolników mogły bliżej poznać 
mięsne rasy bydła. Wielu z Was udzielało rolnikom-
przyszłym hodowcom wielu rad dotyczących 
wyboru rasy, utrzymania, żywienia bydła mięsnego. 
Nie zawiedliście ich oczekiwań. Jako fachowcy 
przekazywaliście praktyczną wiedzą i dzieliliście się 
nią z rolnikami. Wasze dotychczasowe zaangażowanie 
w promocję rozwoju hodowli bydła mięsnego 
w Polsce sprawiło, że  rozwój populacji bydła ras 
mięsnych oraz mieszańców rozwija się dość dynamicznie. Dowiedliście, że wystawy 
hodowlane to najlepsza promocja bydła ras mięsnych.

Hodowcy -  wystawcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego od początku powstania tej 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.

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.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za udział w wystawach hodowlanych, za 
zaangażowanie, gratulując  osiągnięć hodowlanych życzę dobrej koniunktury na 
wołowym rynku.

Bogdan Konopka - PREZES PZHiPBM
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10. OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZWIERZĄT HODOWlANYCH

Zakup i sprzedaż zwierząt opasowych należy zgłosić do Biura Handlowego tel. 
661-974-429 

Rasa: Hereford
Data: 03-08-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Jałówki niecielne: 10 sztuk 
Jałówki cielne: 15 sztuk 
Buhaje hodowlane: 4 sztuki 
Numer telefonu: 728-843-839  
E-mail: elzbieta-reitzig@gmx.de  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Stado czystorasowe (100% HH), po niemieckich rodzicach, z 
pełną dokumentacją. Gospodarstwo ekologiczne. 

Rasa: Highland
Data: 01-08-2011  

Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 601-896-359  
E-mail: appenzeller@neostrada.pl  
Województwo: dolnośląskie  
Informacje: Piękne umaszczenie, pełna dokumentacja hodowlana, potomek 
rodziców sprowadzonych z Austrii 

Rasa: Charolaise
Data: 31-07-2011  

Krowy: 12 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 506-638-693  
Województwo: lubelskie  
Informacje: 12 krów cielnych z terminem wycielenia koniec sierpnia tego 
roku. 

Rasa: limousine
Data: 28-07-2011  

Jałówki do zacielenia: 4 sztuki 
Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 697-590-526, 85-715-16-36  
Województwo: podlaskie  
Informacje: Jałówki do zacielenia, 100% LM, wiek 16-20 miesięcy. Buhaje 
100% LM do rozrodu, DNA. 
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Rasa: limousine
Data: 28-07-2011  

Jałówki do zacielenia: 14 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 604-558-271  
Województwo: zachodniopomorskie 

Rasa: Charolaise
Data: 25-07-2011  

Krowy: 6 sztuk 
Numer telefonu: 500-700-584  
E-mail: samsoniuk1981@o2.pl  
Województwo: lubelskie  
Informacje: Witam, mam do sprzedania krowy mocnej budowy, 2 sztuki na 
wycieleniu po inseminacji, jedna zacielona i trzy do zacielenia. 

Rasa: Charolaise
Data: 25-07-2011  

Jałówki cielne: 10 sztuk 
Numer telefonu: 502-098-949  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Cena 4900 zł/szt 

Rasa: limousine
Data: 23-07-2011  

Jałówki cielne: 29 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 502-597-532  
E-mail: sebusb@wp.pl  
Województwo: mazowieckie  
Informacje: Sprzedam 29 jałówek cielnych Limousine 100% w wieku 22-26 
miesięcy oraz byka ok. 700kg. 

Rasa: Charolaise
Data: 21-07-2011  

Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 606-142-109  
Województwo: łódzkie  
Informacje: Sprzedam 2 buhaje hodowlane, 100% Charolaise, pod oceną 
PZHIPBM. Wiek 15 m-cy, pochodzenie francuskie Malicieux. 

Rasa: limousine
Data: 19-07-2011  

Jałówki do zacielenia: 1 sztuka 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
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Numer telefonu: 503-582-304  
E-mail: dareczek99977@tlen.pl  
Województwo: dolnośląskie  
Informacje: Zamienię jałówkę urodzoną 7 lutego 2010 na byka, który zacieli 
krowę w wieku 5 i pół roku. Mam byczka urodzonego 7 kwietnia 2011. 

Rasa: Highland
Data: 19-07-2011  

Buhaje hodowlane: 3 sztuki 
Numer telefonu: 602-247-299  
E-mail: piotr.jarosiewicz@gmail.com  
Województwo: pomorskie  
Informacje: Buhajki pochodzą od rodziców sprowadzonych ze Szwecji, są 
potomkami Lorda Bena of Old Greenlow. Umaszczenie typowe czerwone. 
Odbiór październik, listopad. Cena za 1 szt. 3.500,00 - do negocjacji. 

Rasa: Highland
Data: 19-07-2011  

Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 602-247-299  
E-mail: piotr.jarosiewicz@gmail.com  
Województwo: pomorskie  
Informacje: Buhaje z pełną dokumentacją hodowlaną. Ninus, ur. 06.04.2009, 
umaszczenie tygrysie, łagodne usposobienie, piękna budowa, pochodzenie 
po szwedzkich championach o korzeniach szkockich (prawnuk Lorda Bena of 
Old Greenlaw). Nelson, ur. 12.08.2009, umaszczenie czerwone jasne. Buhaj 
bardzo łagodny, wręcz przyjacielski. Piękna budowa, potomek szwedzkich 
championów (prawnuk Lorda Bena of Old Greenlaw). Cena za 1 szt. 6.500,00 
- do negocjacji. 

Rasa: limousine
Data: 17-07-2011  

Buhaje hodowlane: 3 sztuki 
Numer telefonu: 600-220-200  
E-mail: marekpietka@wp.pl  
Województwo: podlaskie  
Informacje: Buhajki rasy LM, rodzice pochodzą z Francji. Ojciec ma znane 
francuskie pochodzenie bo jest po byku MANOIR MN. Pełna dokumentacja. 
Polecam!! 

Rasa: limousine
Data: 15-07-2011  

Krowy: 35 sztuk 
Numer telefonu: 697-321-320  
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E-mail: tomaszlajewski@wp.pl  
Województwo: podlaskie  
Informacje: Witam! Sprzedam stado krów Limousine, 20 sztuk z cielakami, 15 
do wycielenia, 1 byk. Sprzedam całość, bądź osobno. 

Rasa: limousine
Data: 13-07-2011  

Jałówki odsadki: 20 sztuk 
Jałówki niecielne: 3 sztuki 
Jałówki cielne: 13 sztuk 
Buhaje hodowlane: 4 sztuki 
Numer telefonu: 601-940-200  
E-mail: bogkonwet@poczta.onet.pl  
Województwo: świętokrzyskie 

Rasa: limousine
Data: 11-07-2011  

Buhaje hodowlane: 15 sztuk 
Numer telefonu: 609-736-066  
Województwo: śląskie 

Rasa: limousine
Data: 09-07-2011  

Jałówki odsadki: 14 sztuk 
Krowy: 34 sztuki 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 697-321-320  
E-mail: tomaszlajewski@wp.pl  
Województwo: podlaskie  
Informacje: Sprzedam całe stado: 34 mamki, byka, 18 odsadków, 15 krów do 
wycielenia na jesień. Bydło młode w 1, 2, 3 laktacji 

Rasa: limousine
Data: 04-07-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Jałówki cielne: 10 sztuk 
Numer telefonu: 665-665-791  
E-mail: gospodarstwo26@wp.pl  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Sprzedam jałówki wysoko cielne, 6 sztuk, potwierdzona cielność 
6-7 miesięcy. Jałówki są w wieku 20-23 mies., w wadze 600-650 kg. Są ładnie 
zbudowane i wyrośnięte. 4 sztuki mają potwierdzona cielność 2 mies. w 
wieku 17-18 mies w wadze 500 kg. Jestem prywatnym hodowcą, polecam. 

Rasa: limousine
Data: 04-07-2011  

Krowy: 20 sztuk 
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Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 533-695-666  
E-mail: mojzesz1989@wp.pl  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Byk zarodowy Limousine 100% po francuskich rodzicach, 6 tyś. zł. 
Krowy Limousine 100%, 4 tyś. zł. 

Rasa: limousine
Data: 01-07-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Numer telefonu: 665-665-791  
E-mail: gospodarstwo26@wp.pl  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Jałówki są w wadze 230-240kg, w wieku 6-7 miesięcy. Mile 
widziana zamiana na byczki odsadki tej samej rasy. Po dobrych rodzicach. 
Stado pod stała kontrolą PZHiPBM. Jestem prywatnym hodowcą, polecam. 

Rasa: Charolaise
Data: 29-06-2011  

Jałówki niecielne: 10 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 692-411-362, 52-56-27-637  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Wszystkie sztuki 100% rasy Charolaise. 

Rasa: Charolaise
Data: 27-06-2011  

Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 606-142-109  
Województwo: łódzkie  
Informacje: Sprzedam buhaje hodowlane 100% Charolaise - 14 i 12 m-cy, 
jeden z nich pochodzenia francuskiego, bardzo ładna budowa. Stado wolne 
od chorób, pod oceną PZHiPBM. Polecam. 

Rasa: limousine
Data: 24-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 9 sztuk 
Numer telefonu: 52-384-53-73  
Województwo: kujawsko-pomorskie 

Rasa: limousine
Data: 23-06-2011  

Jałówki niecielne: 2 sztuki 
Numer telefonu: 604-223-519  
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E-mail: nowosadmarcin@wp.pl  
Województwo: pomorskie  
Informacje: Sprzedam dwie jałówki francuskiego pochodzenia w wieku 13 i 
15 miesięcy. Cena to 3500 zł za sztukę. 

Rasa: limousine
Data: 23-06-2011  

Jałówki cielne: 19 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 601-363-256  
E-mail: gosib@tlen.pl  
Województwo: mazowieckie  
Informacje: Dużego kalibru w dobrej kondycji 26-30 m-c. Spokojne, w wadze 
600-650 kg, po francuskich rodzicach, pod oceną. Wycielenia już w lipcu! 

Rasa: limousine
Data: 22-06-2011  

Buhaje hodowlane: 15 sztuk 
Numer telefonu: 601-401-450, 601-727-053  
E-mail:  
Województwo: zachodniopomorskie  
Informacje: Buhaje Limousin 100%, 15-18 miesięcy, po francuskich matkach 
i po katalogowych buhajach francuskich, wpisane do ksiąg hodowlanych 
PZHiPBM. Najlepsza genetyka francuska. Duży wybór. Świdwin. 

Rasa: limousine
Data: 22-06-2011  

Jałówki niecielne: 4 sztuki 
Jałówki do zacielenia: 2 sztuki 
Numer telefonu: 600-937-491  
E-mail: chabski@o2.pl  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Jałówki 100% Limousine 

Rasa: Charolaise
Data: 20-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 4 sztuki 
Numer telefonu: 695-102-283  
E-mail: mariusz160@vp.pl  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Sprzedam 4 jałówki, 100% Charolaise, pod oceną Związku, w 
wieku 15-17 miesięcy. Waga około 500 kilo. Wolne od brucelozy, białaczki, 
gruźlicy. 

Rasa: Simentaler mięsny
Data: 19-06-2011  

Jałówki cielne: 2 sztuk 



-38- -39-

Numer telefonu: 603-665-884  
E-mail: aneta.walczak5@wp.pl  
Województwo: łódzkie 

Rasa: limousine
Data: 17-06-2011  

Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 515-392-802  
E-mail: janusz.szymanski4@neostrada.pl  
Województwo: warmińsko-mazurskie  
Informacje: Sprzedam 2 buhaje hodowlane Limousine 100% po holenderskich 
matkach w wadze 450-550 kg w wieku 13-16 miesięcy. Stado pod stałą 
kontrolą PZHiPBM. Jestem prywatnym hodowcą, polecam. 

Rasa: limousine
Data: 17-06-2011  

Jałówki odsadki: 15 sztuk 
Jałówki do zacielenia: 12 sztuk 
Jałówki cielne: 10 sztuk 
Krowy: 5 sztuk 
Numer telefonu: 507-321-827  
E-mail:  
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: 17-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 13 sztuk 
Jałówki cielne: 6 sztuk 
Krowy: 7 sztuk 
Buhaje hodowlane: 13 sztuk 
Numer telefonu: 607-374-797  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: 100% Limousine, matki Niemki pod oceną PZHiPBM, buhajki 17 
miesięcy w wadze ponad 500 kg. Krowy pierwiastki. 

Rasa: limousine
Data: 15-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 15 sztuk 
Krowy: 15 sztuk 
Buhaje hodowlane: 10 sztuk 
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Numer telefonu: 601-231-363  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Sprzedam byczki odsadki, jałówki i krowy. 

Rasa: limousine
Data: 14-06-2011  

Jałówki odsadki: 4 sztuki 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 601-940-200  
E-mail: bogkonwet@poczta.onet.pl  
Województwo: świętokrzyskie 

Rasa: Charolaise
Data: 13-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 22 sztuki 
Numer telefonu: 664-785-950, 604-088-608  
Województwo: kujawsko-pomorskie  
Informacje: Sprzedam jałówki 100%CH, w wieku 15-18 mies. 

Rasa: limousine
Data: 13-06-2011  

Jałówki do zacielenia: 8 sztuk 
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: 09-06-2011  

Jałówki odsadki: 10 sztuk 
Numer telefonu: 603-914-545  
E-mail: walczykryszard@vp.pl  
Województwo: zachodniopomorskie  
Informacje: Jałówki hodowlane rasy LM w wieku 9-15 m-cy. 

Rasa: Charolaise
Data: 06-06-2011  

Jałówki cielne: 6 sztuk 
Numer telefonu: 606-968-090  
Województwo: pomorskie  
Informacje: Posiadam jałówki wysoko cielne 100% Charolaise. Serdecznie 
polecam! 
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Rasa: limousine
Data: 03-06-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Numer telefonu: 665-665-791  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Istnieje możliwość zamiany na byczki odsadki w tej samej wadze, 
jestem otwarty na każdą propozycję. Jałówki są w wadze 240-260 kg. Są w 
świetnej kondycji. Polecam! 

Rasa: Charolaise
Data: 02-06-2011  

Buhaje hodowlane: 2 sztuki 
Numer telefonu: 606-142-109  
Województwo: łódzkie  
Informacje: Sprzedam dwa buhaje hodowlane: 13 i 11 miesięcy. Jeden 
pochodzenie francuskie po ojcu Maliciux, matka też pochodzenie francuskie 
po ojcu Indiana. Drugi po ojcu Jock. Bardzo ładna budowa, jeden z nich 
bezrożny. 

Rasa: limousine
Data: 31-05-2011  

Jałówki odsadki: 25 sztuk 
Numer telefonu: 505-633-305  
Województwo: podlaskie 

Rasa: limousine
Data: 30-05-2011  

Jałówki niecielne: 4 sztuki 
Jałówki do zacielenia: 4 sztuki 
Numer telefonu: 698-867-105  
Województwo: pomorskie  
Informacje: Powiat kościerski. Sztuki czystorasowe. Pod oceną PZHiPBM. 

Rasa: limousine
Data: 29-05-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Numer telefonu: 665-275-887  
E-mail: gospodarstwo26@wp.pl  
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Witam! Sprzedam jałówki odsadki w wadze 250 kg, w wieku 
7 miesięcy. Jałówki są po dobrych rodzicach, stado pod stałą kontrolą 
PZHiPBM. Jestem prywatnym hodowcą. Polecam! 

Rasa: limousine
Data: 27-05-2011  
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Jałówki do zacielenia: 18 sztuk 
Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 509-564-824  
Województwo: mazowieckie  
Informacje: Sprzedam cale stado 

Rasa: Hereford
Data: 27-05-2011  

Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 728-843-839  
E-mail: elzbieta-reitzig@gmx.de   
Województwo: wielkopolskie  
Informacje: Buhaj hodowlany 100% HH, po niemieckich rodzicach, z pełną 
dokumentacją. Gospodarstwo ekologiczne. 

Rasa: limousine
Data: 24-05-2011  

Jałówki odsadki: 5 sztuk 
Buhaje hodowlane: 4 sztuki 
Numer telefonu: 608-475-134  
Województwo: lubelskie  
Informacje: Jałówki odsadki w wieku 6 miesięcy, byczki 6-8 miesięcy 

Rasa: Highland
Data: 12-05-2011  

Buhaje hodowlane: 3 sztuki 
Numer telefonu: 503-099-900  
E-mail: adam@magnus.pl  
Województwo: zachodniopomorskie  
Informacje: Sprzedam 2 buhaje 3-letnie oraz 1 rocznego. Buhaje posiadają 
certyfikat ekologiczny oraz pełną dokumentację. 

Rasa: limousine
Data: 12-05-2011  

Jałówki do zacielenia: 19 sztuk 
Numer telefonu: 89-753-42-23  
E-mail: alepas@tlen.pl  
Województwo: warmińsko-mazurskie  
Informacje: Jałówki w wieku 17-19 m-cy, mieszańce dolew krwi 87,5 do 96,9% 
Limousine 

Rasa: limousine
Data: 10-05-2011  

Buhaje hodowlane: 1 sztuka 
Numer telefonu: 691-943-314  
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Województwo: lubelskie  
Informacje: Buhaj 4 lata po francuskim ojcu katalogowym HIGHLANER i 
matce z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem INTIME-2 

Rasa: Highland
Data: 06-05-2011  

Jałówki do zacielenia: 5 sztuk 
Numer telefonu: 888-112-380, 91-404-12-46  
E-mail: ryszard.niz@neostrada.pl  
Województwo: zachodniopomorskie  
Informacje: Pilnie sprzedam jałówki do zacielenia 100% LM, cena 3500 zł
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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 
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



Oddział Pomorski
Oddział Pomorski PZHiPBM 
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
Brak siedziby biura 
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
Oddział Południowo-Wschodni PZHiPBM 
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
Oddział Warmińsko-Mazurski PZHiPBM 
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


