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Szanowni Hodowcy i Producenci Bydła Mięsnego

1. WYJAZD SZKOLENIOWY DO FRANCJI – REPORTAŻ
Marek Parzych

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia miłości,
spokoju, wszelkiego dobra. Abyśmy dla siebie nawzajem byli
pełni życzliwości i zrozumienia.
Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,
życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile,
składamy najlepsze życzenia pogodnych,
zdrowych i radosnych dni,
bogatego Gwiazdora a także życzenia wszelkiej pomyślności
w Nowym 2012 Roku.

w imieniu Zarządu Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
Prezes PZHiPBM

Bogdan Konopka
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Wzorem lat poprzednich w wyniku współpracy Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego z GROUPE AGENA w dniach 03-08 października
2011 odbył się wyjazd na 20-tą wystawę zwierząt hodowlanych SOMMET DE L’ELEVAGE w Clermont-Ferrand, w którym wzięło udział 48 uczestników.
Autokar wyruszył w poniedziałek 3 października o godz. 12.00 z Warszawy i po
południu dnia następnego dotarł do hotelu METROPOLE w miejscowości Chatel
Guyon. Następny dzień rozpoczął się od wizyty w stacji oceny buhajów w ośrodku
Grupy AGENA w Lempdes, gdzie odbyła się prezentacja połączona ze szczegółową
charakterystyką 12 zarodowych buhajów rasy Charolaise. Omówiono też program
hodowli tej rasy we Francji, a jako ostatni punkt pobytu w ośrodku Grupy AGENA
była stacja opasu byczków Charolaise. Po lunchu odwiedzono gospodarstwo jednego z członków Bovins Croissance, pana Gaec Desnoyer, z 222 sztukami krów rasy
Charolaise. Środowy program pobytu objął jeszcze wieczorne zwiedzanie ClermontFerrand z symbolem miasta – gotycką katedrę Wniebowzięcia NMP, wykonaną
z ciemnego kamienia wulkanicznego, dzięki czemu określana jest mianem „czarnej
katedry”.
Czwartek, 06 października w całości upłynął na zwiedzaniu wystawy SOMMET
DE L’ELEVAGE. Oprócz najpiękniejszych okazów bydła Limousine, która na tegorocznej – jubileuszowej edycji była rasą wiodącą, na wystawie nie mogło zabraknąć bydła Charolaise, Blonde D’Aquitane oraz Salers. Sporym zainteresowaniem
u zwiedzających cieszyło się również bydło lokalnych francuskich ras: Aubrac i Gasconne, które chętnie widzieliby we własnych gospodarstwach. Atrakcją tamtejszych wystaw zwierząt jest niewątpliwie najefektowniejsza forma ich prezentacji
tj. buhaje spięte w tzw. poręcz, znana również i w Polsce choć stosowana tylko
w pokazach koni zimnokrwistych. Dłuższy czas przeznaczony na pobyt na targach
pozwolił naszym hodowcom zasięgnąć porad dotyczących osiągania sukcesów hodowlanych bezpośrednio od właścicieli championów. Czwartek uwieńczono uroczystą kolacją w restauracji LA HUTTE GAULOISE, na szczycie wznoszącego się nad
miastem wzgórza będącego historycznym miejscem zwycięstwa Galów nad legionami Juliusza Cezara. Następnego dnia, w piątek, 07 października po śniadaniu
i wymeldowaniu się z dotychczasowego miejsca zakwaterowania, grupa udała się
do rodzinnego gospodarstwa Państwa GIROUX. Gospodarstwo to na powierzchni
215 ha, utrzymuje bydło Limousine w liczbie 195 sztuk stada podstawowego. Swoistym fenomenem był fakt, że gospodarstwo tej wielkości i z taką obsadą obsługuje
tylko 2 pracowników, co świadczy o dobrej jego organizacji. Po zakończonej wizycie
autokar udał się do Paryża i około godziny 18.00 dotarł do hotelu IBIS.
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Zwiedzanie miasta pod opieką przewodnika rozpoczęto wczesnym rankiem w sobotę 08 października. W jego programie znalazły się najsłynniejsze obiekty Paryża, takie jak katedra NOTRE DAME, ŁUK TRYUMFALNY, MUZEUM LUWR, OGRODY
LUKSEMBURSKIE i oczywiście wzbudzającą największy zachwyt, symbol Paryża
– WIEŻA EIFFLA. Tak zakończył się ostatni etap pobytu polskiej delegacji we Francji
i nazajutrz autokar wrócił do Warszawy. Tegoroczny wyjazd do Francji dostarczył
uczestnikom niezapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w naszej pamięci, a zdobyte doświadczenie podczas wizyt u francuskich hodowców na pewno przyczyni się do nowocześniejszego spojrzenia na polską hodowlę ras mięsnych.
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2. Szkolenie w okolicach Gniezna.
Tym razem szkolenie selekcjonerów bydła mięsnego odbyło się później niż zwykle.
W dniach 24-27 października 2011 w gospodarstwach hodowlanych Pana Antoniego
Szerfenberga i Pana Marcina Krzewińskiego pod okiem selekcjonerów z Francji
dokonywaliśmy oceny użytkowości zwierząt ras limousine i charolaise.
W ramach współpracy Związku z Groupe Agena Francja w tym roku przyjechali
Panowie Fabian Alleyrat i Yves Jehanno z „Bovis Croissance”. Selekcjonerzy z czterech
oddziałów kraju, gdzie działają biura regionalne, mogli sprawdzić swoje umiejętności
selekcyjne oceniając cechy wytypowanych zwierząt. Szkolenie Oceny Wartości Użytkowej
w zakresie Oceny Liniowej zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu upoważnia
pracownika PZHiPBM do prowadzenia oceny wartości użytkowej, selekcji a także udziału
w komisjach oceny bydła mięsnego na terenie całego kraju.

Na wystawie w Clermont-Ferrand
buhaj rasy Salers, fot. Grzegorz Grodzki

oceniana młodzież rasy Charolaise
w gospodarstwie Pana
Marcina Krzewińskiego

Z wizytą w stacji oceny buhajów,
fot. Marek Parzych

U Pana Antoniego Szerfenberga
ocenialiśmy zwierzęta rasy Limousie,
fot. Wojciech Piasecki
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3. O ZAŚWIADCZENIACH HODOWLANYCH
Barbara Dąbek
„Zaświadczenie hodowlane – dokument hodowlany potwierdzający pochodzenie
zwierząt, wystawiany na wniosek hodowcy przez komórkę dokumentacji, wymagany przy
wprowadzaniu zwierząt do obrotu, za którego wystawienie pobierana jest opłata w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia
2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do
księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu
do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu
(Dz. U. Nr 250, poz. 1876).”Zaświadczenie hodowlane jest potwierdzeniem, że zwierzę
pochodzi ze stada hodowlanego i będącego pod oceną, a zatem ono samo jest zwierzęciem hodowlanym. Dokument ten wymagany jest przy sprzedaży bydła przeznaczonego
do dalszej hodowli. Zaświadczenia wystawiane są przez biuro Związku w Warszawie na
pisemny wniosek hodowcy sprzedającego zwierzęta i są ważne rok od daty wystawienia.
W przypadku zwierząt importowanych, kupujący otrzymuje certyfikat eksportowy wystawiony przez kraj pochodzenia. Zgodnie z danymi na tym dokumencie, wiadomo po jakich
rodzicach pochodzi to zwierzę i znany jest dolew krwi danej rasy u zwierzęcia, tzn. czy
jest ono czystorasowe, czy z krzyżowania wypierającego. Dzięki temu kupujący wie, że
nie jest to zwykły opas i że zwierzę może być użyte do dalszej hodowli, a nie na rzeź.
W zależności od wieku, w jakim zwierzę jest sprzedawane, na zaświadczeniu podana
jest waga przy urodzeniu, w wieku 210 dni, oraz w przypadku buhajów, dodatkowo waga
w wieku 420 dni. Starsze zwierzęta, na które są wystawiane zaświadczenia hodowlane,
najczęściej już są ocenione pod względem wartości użytkowej i hodowlanej i posiadają
wpisy do ksiąg. W przypadku nagłej utraty zwierzęcia, hodowca może się ubiegać o wyższe odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej. Zwierzęta hodowlane posiadają najczęściej wyższą wartość rynkową. Nasz Związek pomaga przy sprzedaży tych zwierząt,
prowadzimy ogłoszenia o ich sprzedaży na stronie internetowej i w biuletynie. W chwili
wystawiania zaświadczenia hodowlanego, matka zwierzęcia nie musi być wpisana do
ksiąg, jednak my zachęcamy by to robić zawczasu, dopóki jest taka możliwość. Zdarza
się bowiem tak, że hodowca chce wpisać buhajka do ksiąg i przeznaczyć do dalszej
hodowli na rozpłodnika, jednak jest już za późno bo jego nieżyjące już matka lub babka
od strony matki, nie są wpisane do ksiąg. Nic więcej nie da się w takim wypadku zrobić, a buhaj nie może iść do dalszej hodowli. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie zdążono
wpisać matki buhaja, spełniającej warunki wpisu z powodu padnięcia, np. po porodzie,
uboju z konieczności, uboju sanitarnego albo uboju z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.
Jeżeli ojciec i dziadkowie jej potomstwa są wpisani do ksiąg, wówczas przy spełnieniu
pozostałych wymagań wpisu do ksiąg, potomstwo po tej samicy może być wpisane do
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części głównej księgi. Do końca października 2010r. wystawiono 1175 zaświadczeń hodowlanych, analogicznie do końca października bieżącego roku wystawiono 825 takich
dokumentów. To stanowi niecałe 30% mniej wydanych zaświadczeń niż w roku ubiegłym.
Prosimy pamiętać przy zakupie zwierząt o domaganiu się zaświadczeń hodowlanych
od osoby sprzedającej. Hodowca u którego prowadzona jest ocena wartości użytkowej
nie powinien sprzedawać swoich zwierząt przed zwróceniem się do PZHiPBM z wnioskiem o wydanie dla nich zaświadczeń hodowlanych. W razie kontroli hodowca może
ponieść konsekwencje kupna zwierząt bez tych dokumentów.
Przypominamy, że zgodnie z zasadami pobierania i wysokości opłat PZHiPBM za
usługi hodowlane w stadach bydła mięsnego od 01 lipca 2008 roku „nie uiszczenie
opłat przez usługobiorcę w terminie określonym w fakturze VAT stanowi dla usługodawcy podstawę do wstrzymania świadczenia usług.”
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z przedstawicielami terenowymi PZHiPBM, bądź z biurem Związku.

4. NA POZNAŃSKICH TARGACH
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego objął patronatem branżowe targi w Poznaniu
„Międzynarodowe Targi Hodowców Zwierząt FARMA to doskonała platforma do promocji bydła, wołowiny kulinarnej, jak również miejsce do dyskusji nad przyszłością polskiej hodowli, a objęcie patronatem branżowym targów przez Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego to dla mnie i polskiej hodowli bydła mięsnego wyróżnienie i zaszczyt” – powiedział Prezes Bogdan Konopka.

fot. Arek Ołtarzewski
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Agrofirma Witkowo zdominowała ring w Poznaniu
Spółdzielnia Agrofirma Witkowo nie miała sobie równych podczas wyceny bydła
mięsnego na XXV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Na trzydzieści czempionatów w różnych kategoriach ponad połowę przyznano buhajom i jałówkom właśnie z Agrofirmy Witkowo.
W wystawie bydła mięsnego na tegorocznej poznańskiej krajówce wzięło udział
13 hodowców, a oceniono łącznie 108 sztuk. Aż 17 zwierząt ze Spółdzielni Agrofirma
Witkowo, w tym 8 buhajów i 9 jałówek otrzymało tytuł czempiona wystawy. Dodatkowo
buhaj Leban rasy angus czerwony, również hodowli Agrofirmy Witkowo został super
czempionem bydła ras mięsnych.
Mimo że większość nagród trafiła do Spółdzielni Agrofirma Witkowo, najlepsze sztuki
rasy limousine pochodziły ze spółki Agro Provimi, która zebrała 5 czempionatów oraz
3 wiceczempionaty.

Z przymrużeniem oka
Ona: słyszałeś, że duże watahy psów grasują po wsi i wałęsają się po łąkach? U sąsiada zjadły cielaka a krowy przegoniły. Jak są gęsi to kontrolować nawet w dzień
trzeba, bo kruk potrafi podnieść dużą gęś z pastwiska. Lisy się namnożyły od tego
zwalczania wścieklizny, że też stanowią zagrożenie.
On: Dobrze, że dbamy o przyrodę!!!
Ona: no tak, ładnie jest gadać i pisać takiemu co nie ma strat w gospodarstwie
i może się zachwycać każdym żyjątkiem w lesie i pięknie o tym mówić bo z tego żyje.
A ja żyję z tego co wyhoduję, sprzedam, a on kupi na obiad po cenie detalicznej marudząc, że drogo i nie zastanawia się jakie to koszty nie tyko pracy i żywienia ale i straty
z powodu silniejszej „nieokiełznanej” czasem przyrody.
On: ty za robotę się lepiej weź a do polityki nie mieszaj się. To ja decyduję o tym czy
„miastowe” zadowolone będą.

FOTO NA WESOŁO

fot: Anna Strawa-Harasymowicz

dobre geny trzeba „nakarmić”

ale czy tylko paszą?,
fot. Wojciech Piasecki

Spółdzielnia Agrofirma Witkowo
nie miała sobie równych,
fot: Arek Ołtarzewski
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5. INFORMACJE NIE TYLKO WOŁOWE..

Chcemy zmieniać nawyki żywieniowe Polaków

Mięsne czekają na dopłaty
Autor: farmer.pl

Ryszard Przekwas,
fot. archiwum PZHiPBM
Grzegorz Grodzki dyrektor,
fot. archiwum PZHiPBM

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zabiega o nowy system
płatności zwierzęcych po 2013 roku. Chodzi tu o dopłaty zależne od powierzchni
pastwiskowej, ujednolicone dla całej Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu zasad
ochrony środowiska i dodatkowym wsparciu dla obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.
Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, zarówno dla rolników, poprzez wzmocnienie
pozycji ekonomicznej, jak również dla środowiska, różnorodności biologicznej oraz
dobrostanu zwierząt. Grzegorz Grodzki, dyrektor PZHiPBM, uważa, że są duże
szanse powodzenia tej inicjatywy, jednak problemem może być rozdzielanie dopłat
na poziomie regionalnym, gdyż taki system w Polsce wtedy nie będzie korzystny
dla hodowców. Jeśli pieniądze wydawane będą z poziomu województwa, kwoty na
pewno będą zaniżone. Stanowisko PZHiPBM poparte zostało przez Polski Związek
Hodowców Koni i Polski Związek Owczarski, a także włączono je do obrad COPACOGECA.
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Nasza organizacja od 2 lat prowadzi kampanie „Polska wołowina na polskim
stole” oraz ostatnio „Odkryj dobre polskie mięso” które promują polską żywność
wspierając jednocześnie polskie rolnictwo.
Na wszystkich wystawach (a było ich 6) w których uczestniczyłem, oceniałem
i prezentowałem bydło ras mięsnych, wszędzie odbywała się promocja polskiej
wołowiny. Odwiedzający poszczególne wystawy hodowlane mieli możliwość
skosztowania doskonałych potraw z wołowiny kulinarnej, tj. zupy gulaszowej (na
każdej wydano 2 do 3 tys. porcji) jak również innych produktów z wołowiny. Na
2 wystawach było również grillowanie wołowiny. W Poznaniu podczas KWZH oprócz
zupy gulaszowej można było spróbować smakowitych wyrobów wędliniarskich
z wołowiny.
Chętnych na gulasz, porcję gillową, czy też wyroby wędliniarskie było naprawdę
wielu. Zainteresowaniu degustacją towarzyszyły zawsze i wszędzie długie kolejki,
tym bardziej, że promocja spożycia była nagłaśniana na każdej wystawie. Samo
gotowanie gulaszu wzbudzało zainteresowanie – naprawdę ogromny kocioł i zapach
unoszący się podczas gotowania. Opinie „kolejkowiczów” po degustacjach zupy
gulaszowej czy też innych produktów z wołowiny, w tym tatara, były bardzo, bardzo
pozytywne. Podkreślano miękkość, kruchość i smakowitość wołowiny. Te doskonałe
opinie utwierdzały nas w przekonaniu o słuszności prowadzonej promocji. Myślę, że
w ten sposób trafiamy do potencjalnych konsumentów mięsa wołowego. Promocja
wołowiny „Odkryj dobre polskie mięso” podczas wystaw przybliża konsumentowi
świadomość, z czego powstaje ta doskonała wołowina kulinarna. Uważam, że
najprościej dotrzeć do potencjalnych, nowych konsumentów poprzez umożliwienie
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im degustacji tych doskonałych, smacznych produktów z mięsa wołowego. A więc
wspólnie „Odkrywajmy dobre polskie mięso”.
Do zobaczenia na przyszłorocznych wystawach hodowlanych.
Polskie firmy mogą już wysyłać wołowinę do Zjednoczonych Emiratów
Arabskich
Źródło: FAMMU/FAPA www.minrol.gov.pl

Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły zakaz importu wołowiny z Polski (mięsa
od zwierząt w wieku do 30 miesięcy życia) wprowadzony w związku z zagrożeniem
tzw. chorobą szalonych krów (BSE) w 2001 roku – podaje FAMMU/FAPA. Wcześniej
Arabowie znieśli zakaz importu wołowiny z kilku innych krajów UE, w tym z Irlandii
w 2009 roku.
Analitycy FAMMU/FAPA wskazują, że w 2010 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie
sprowadziły około 80 tys. ton mięsa wołowego, z czego połowa pochodziła z Indii.
Większe ilości wołowiny zaimportowano także z Brazylii, z Australii i z Pakistanu.
Mięso wołowe może być już eksportowane z Polski do Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, jak podaje MRiRW. Ministerstwo Środowiska i Wody Zjednoczonych
Emiratów Arabskich uznało Polskę za kraj spełniający normy bezpieczeństwa
odnośnie choroby Kreuzfelda – Jacoba.
Została również uzgodniona kwestia upoważnienia Muzułmańskiego Związku
Religijnego RP do wystawiania świadectw rytualnego uboju dla produktów mięsnych
eksportowanych do ZEA. Embargo na polską wołowinę zniesiono na wniosek Polski.
Na przełomie lutego i marca br. minister Marek Sawicki przebywał w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, gdzie prowadził rozmowy na temat możliwości rozwoju
eksportu do krajów arabskich. Szczególną uwagę zwracał na kwestie związane
z bezpieczeństwem żywności i z bardzo wysoką jakością polskich produktów.
Dobre tradycje współpracy Polski z krajami arabskimi, wielkość rynku i siła
nabywcza konsumentów oraz relatywna bliskość geograficzna wskazują, że kraje
Zatoki Perskiej stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla lokowania polskiej
żywności.
Prognozy dla unijnego rynku wołowiny wg USDA

odbiła się negatywnie na zaopatrzeniu w pasze. W II połowie br. liczba ubojów
bydła w UE powinna zacząć maleć, co z kolei wpłynie na redukcję eksportu. Proces
ten będzie także kontynuowany w 2012 roku. Pomimo spadkowej liczby ubijanych
zwierząt, wyższa waga bydła kierowanego do rzeźni, wpłynie na utrzymanie produkcji
w 2012 roku na poziomie około 8 mln ton. Stagnacja w produkcji nie przyczyni się
do gwałtownego wzrostu importu, który powinien utrzymać się na poziomie poniżej
wielkości notowanych w latach 2002-2007 (600-700 tys. ton). Pod koniec 2012
roku pogłowie bydła w Unii obniży się prawdopodobnie do poziomu 84,8 mln sztuk.
Największy spadek liczebności tych zwierząt wystąpi w Rumunii, w Bułgarii, we
Francji, we Włoszech oraz w Niemczech. Do dalszego spadku liczby tych zwierząt
przyczynią się rosnące koszty produkcji oraz mniejsze wsparcie kierowane do
sektora.
Będą zmiany w kontroli mięsa na terenie UE
źródło: portalspozywczy.pl / EFSA

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zakończył pierwszy etap prac
nad projektem zmian w zakresie kontroli mięsa w krajach UE. W ocenie EFSA
obecne metody kontroli nie pozwalają na wczesne wykrycie zagrożeń takich jak:
Salmonella, Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii i Trichinellai.
Zarzutem wobec obowiązujących w tej chwili przepisów jest też fakt, iż nie
rozróżniają różnych aspektów bezpieczeństwa żywności. Zdaniem Europejskiego
Urzędu Bezpieczeństwa Żywności potrzebny jest wyraźny podział na aspekty takie
jak: jakość mięsa, zapobieganie chorobom zwierząt, oraz zagrożeniom zawodowym.
Będzie więcej pieniędzy dla grup producenckich
Źródło: www.piagro.

Dzięki przesunięciu środków finansowych ze wsparcia gospodarstw
niskotowarowych, grupy producenckie i modernizujące się gospodarstwa
otrzymają więcej pieniędzy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Na wsparcie
grup producenckich przeznaczono 6 mln euro, a na modernizację gospodarstw
– 14 mln euro.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: USDA GAIN REPORT

Wysokość tegorocznych dopłat będzie rekordowa
W 2012 roku kraje Wspólnoty będą próbowały utrzymać pozytywne trendy
na rynku wołowiny (wzrost eksportu), jednakże kontynuacja spadku pogłowia
bydła wpłynie na obniżenie sprzedaży mięsa wołowego. W ostatnich osiemnastu
miesiącach wzrost eksportu wynikał z większej ilości bydła kierowanego na ubój.
Trend ten został podtrzymany w pierwszej części 2011 roku za sprawą suszy, która

A wszystko za sprawą wysokiego kursu euro.
Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą
przeliczane i wypłacane dopłaty za 2011 rok.
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Źródło: Redakcja AgroNews

Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro. A to oznacza, że do kieszeni polskich
rolników trafi ponad 14,5 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż w ubiegłym roku!
Natomiast jednolita stawka płatności obszarowej wyniesie 710,57 złotych za
hektar.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła planowane
stawki płatności bezpośrednich w roku 2011:
• jednolita płatność obszarowa (JPO) – 710,57 zł/ha;
• uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do
powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin
– 274,21 zł/ha;
• płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano
płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność
niezwiązana z produkcją) – 1 476, 08 zł/ha;
• płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na
trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 396,14 zł/ha;
• oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 173,33
zł/tonę;
• przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1 762,00 zł/ha;
• płatność cukrowa – 55,60 zł/tonę;
• płatność do krów – 410, 03 zł/sztukę;
• płatność do owiec – 102,69 zł/sztukę;
• specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych – 219,19 zł/ha.
Powyższe kwoty znalazły się w projektach rozporządzeń Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie stawek poszczególnych płatności i zostaną opublikowane
za kilka tygodni.
Jak co roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie
wypłaty 1 grudnia.
Gruntowna dopłata z budżetu państwa – aż do 50 proc.
Autor: farmer.pl/MK

Rolnicy, którzy jesienią 2011 roku ubezpieczą uprawy rolne zapłacą tylko
50 proc., drugą połowę składki sfinansuje budżet państwa – oczywiście
w wybranych firmach. Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa
chroni najważniejsze uprawy od 10 ryzyk powstania szkód wskutek niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych. Grad, powódź, przymrozki wiosenne, susza, ujemne
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skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan – to najczęściej występujące
w Polsce niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które co roku dziesiątkują plony
producentów rolnych. Srogie zimy bez pokrywy śnieżnej, przymrozki wiosenne
w okresie od końca kwietnia do końca maja, nawałnice przechodzące nad Polską
wczesnym latem to tylko wybrane zagrożenia dla upraw znajdujących się „pod
gołym niebem”.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) by zapobiec negatywnym
skutkom działania zjawisk i przede wszystkim mając na celu zabezpieczenie
egzystencji gospodarstw rolnych, opracowało podstawy systemu ubezpieczeń,
w którym przewidziano m.in. udział budżetu państwa w dotacjach do składek
ubezpieczeniowych (Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich).
Ubezpieczenie oferowane jest tylko przez wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe
– z którymi MRiRW w 2010 r. podpisało umowę o współpracy. Umowy na
preferencyjnych warunkach można podpisać z PZU, TUW oraz Concordią.
Ubezpieczenie może wykupić każdy producent rolny będący małym lub średnim
przedsiębiorcą (w rozumieniu prawa europejskiego). Ubezpieczony wykupując
polisę może otrzymać – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – dopłatę z publicznych środków wynoszącą nie mniej niż 40 proc. i nie więcej
niż 50 proc. składki ubezpieczeniowej.
Etykietowanie świeżego mięsa – nowe przepisy
Źródło: FAMMU/FAPA

Unia przyjęła obowiązkowe przepisy dotyczące umieszczania na etykietach kraju
pochodzenia w odniesieniu do świeżej wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego oraz
mięsa drobiowego.
Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym UE (prawdopodobnie pod koniec listopada br). Większość
nowych przepisów zacznie obowiązywać trzy lata po ich publikacji, co oznacza, że
wiele z nich nie będzie stosowana do listopada 2014.
Obecnie umieszczanie kraju pochodzenia na etykietach jest obowiązkowe dla
świeżej wołowiny, co wprowadzono w czasie kryzysu BSE (tzw. choroba szalonych
krów), jak również dla owoców i warzyw, miodu oraz oliwy z oliwek.
Ponadto Komisja Europejska ma czas do grudnia 2014 roku na ocenę możliwości
zastosowania podobnych oznaczeń w przypadku mięsa użytego jako składnik,
innych gatunków mięsa, świeżego mleka, mleka jako składnik, nieprzetworzonej
żywności, produktów jednoskładnikowych oraz składników, które stanowią ponad
50 proc. składu produktu.
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FAO: zboża zdrożeją o 20 proc., mięso o 30 proc.

6. PODYSKUTUJMY O TYM CO NAPISANE

Redakcja AgroNews Źródło: DGP

Od redakcji:
Ostatni raport FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa prognozuje, że w najbliższej dekadzie ceny zbóż na świecie wzrosną
o 20 proc., a ceny mięsa o 30 proc. w porównaniu z okresem minionych 10 lat.
Problem wyżywienia na świecie nabiera ostrości w związku z szacunkami wzrostu
ludności na naszym globie z obecnych 6,9 miliardów do 9 miliardów w roku 2050.
Z raportu FAO wynika, że ceny ryżu, pszenicy i innych podstawowych artykułów
żywnościowych będą dalej rosnąć. A to najbardziej uderzy w biednych rolników
i konsumentów, zwłaszcza w Afryce.
FAO ostrzega, że bezczynność w tej kwestii może spowodować dalszy wzrost cen.
Wielu rolników może zapomnieć o pieniądzach z Unii Europejskiej.
www.ppr.pl

Wszystko przez zmiany dotyczące ochrony środowiska. Wiele kontrowersji
wywołuje propozycja tzw. zazielenienia. Chodzi o wymóg Komisji Europejskiej, która
chce, by 30 proc. dopłat bezpośrednich do gruntów zależało od spełnienia tzw.
komponentu zielonego. Oznacza to, że 1 mld euro trafi tylko do rolników, którzy
prowadzą dywersyfikację upraw, zachowują pastwiska, ugory i chronią krajobraz.
Przypomnieć warto...
Płatność do krów przysługuje rolnikowi, który spełniał w danym roku warunki
do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej
płatności, przysługiwała płatność do samic gatunku bydła domowego (Bos taurus),
jeżeli w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku
bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego do dnia
7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie tych płatności. Do
płatności kwalifikują się tylko zwierzęta znajdujące się w siedzibie stada położonej
w województwie: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.
Płatność do krów nie przysługuje do zwierząt, które w roku 2011 są zadeklarowane
we wnioskach o przyznanie:
– płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006)
– płatności rolno środowiskowej (PROW 2007-2013).
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Od kilku miesięcy, na polskim rynku wzrastają
ceny mięsa wołowego, z czego wynika, że popyt na
wołowinę wciąż rośnie. Ceny wołowiny uzyskiwane
w naszym kraju są odzwierciedleniem cen w UE,
ponieważ 60% mięsa wołowego wyprodukowanego
w Polsce jest eksportowane do krajów wspólnoty,
a kolejne 20% eksportowane jest poza granice UE.
Dostępna na rynku wołowina pochodzi od zwierząt
ras mlecznych oraz od zwierząt ras mięsnych
lub ich krzyżówek z rasami mlecznymi. Tak więc
jakość produkowanej wołowiny może być różna,
gdyż zależy ona od rasy, warunków utrzymania,
żywienia, wieku uboju, a także płci. Poprawiając
jakość mięsa wołowego producenci mogą liczyć
na lepszą cenę.
Natknąłem się na stronach internetowych na tekst pt: Produkcja mięsa
a problem głodu. Moim zdaniem dość dziwny i mocno mieszający w głowach nie
tylko hodowcom bydła mięsnego. Znalazłem w nim kilka stwierdzeń wywołujących
wątpliwości – co dalej z produkcją wołowiny?
A zatem podyskutujmy o tym artykule, który został oryginalnie opublikowany
na stronie globalnepoludnie.pl w ramach kampanii „WYŻYWIĆ ŚWIAT” Polskiej
Zielonej Sieci.
Produkcja mięsa a problem głodu
Źródło: www.ekonsument.pl, fot. sxc.hu

Argumentów za ograniczeniem spożycia mięsa jest kilka. Począwszy od kwestii
zdrowotnych, poprzez etyczne, a na ekologicznych kończąc. Z perspektywy
osób głodujących dochodzi jeszcze jeden ważny argument: problem wydajności.
Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o to, ile trzeba zużyć ziarna oraz wody, aby na
talerzu znalazł się kawałek mięsa.
Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się, że XXI wiek przyniesie rozwiązanie wielu problemów związanych z chorobami, głodem i cierpieniem, to okazuje
się to taką samą mrzonką, jak wyobrażenie o wspaniałości cywilizacji Zachodu na
przełomie XIX i XX wieku. Oczywiście obecne czasy przewartościowują wiele kwestii
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i poglądów. Nieuczciwością byłoby również niedostrzeganie zalet i osiągnięć ostatnich kilkudziesięciu lat. Rewolucja komunikacyjna oraz Internet dały nam olbrzymie
możliwości. W ekspresowym tempie możemy uzyskać informacje z drugiej strony
globu. Niestety, paradoksalnie, różnice w poziomie życia mieszkańców naszej planety stały się jeszcze większe niż na początku ubiegłego stulecia. Jednym z dowodów na to jest wciąż duża liczba zgonów spowodowanych głodem oraz co raz większa liczba osób chorujących z przejedzenia, a dokładnie rzecz ujmując, z powodu
spożywania zbyt dużej ilości mięsa, tłuszczów zwierzęcych i cukru.
Bogactwo społeczeństw zachodu kosztem krajów Globalnego Południa jest
czymś oczywistym. Niemniej, sytuacja, w której w jednym miejscu ludzie chorują
z nadmiaru żywności, a w drugim umierają z powodu jej braku, musi doprowadzić
do stwierdzenia, że nasza cywilizacja jest chora. Gigantyczne lobby przemysłu
mięsnego i korporacje wyzyskujące biedne kraje w celach maksymalizacji zysków
doprowadziły do sytuacji absurdalnych kontrastów. Choć ruchy ekologiczne są coraz
liczniejsze, a świadomość żywieniowa Europejczyków i mieszkańców USA wzrasta,
to niestety jest to niewystarczające, zwłaszcza w obliczu szybko zwiększającej się
grupy konsumentów czerwonego mięsa w Chinach czy Indiach. Biorąc pod uwagę
rosnącą liczbę mieszkańców tych olbrzymich krajów i ich dążenie do życia według
zachodnich wzorców, trudno z optymizmem spoglądać w przyszłość.
Poniższe liczby powinny przybliżyć te proporcje, a właściwie dysproporcje:
Aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba 12 kg zboża i soi;
Aby uzyskać 1 kg pszenicy potrzeba 190 litrów wody;
Aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba średnio 20 000 litrów wody
(produkcja 1 kg wołowiny pochłania aż 50 000 litrów wody!);
Ilość ziemniaków, które można uzyskać z 1 akra (0,405 ha2) ziemi to 18 000 kg;
Ilość wołowiny, którą można wyprodukować na 1 akrze ziemi to zaledwie 112 kg;
Aż 100 milionów ludzi można by nakarmić do syta, gdyby mieszkańcy USA
ograniczyli jedzenia mięsa o 10%.

powierzchni pod uprawy przeznaczane na pasze i postawienie w ich miejsce na
lokalną produkcję żywności. Byłoby to zapewne możliwe, gdyby popyt na mięso
na świecie spadał, a jego produkcja nie byłaby wspierana przez rządy państw.
Przykładowo, w Gwatemali, gdzie głód nadal jest poważnym problemem, eksportuje
się co roku 20 000 ton wołowiny do USA.
Produkcja mięsa a środowisko
Przemysłowa produkcja mięsa pochłania ogromne ilości energii pochodzącej
z paliw kopalnych. Chodzi tu m.in. o ropę naftową do napędzania maszyn rolniczych,
a także energię zużywaną w rzeźniach i przetwórniach mięsa. Ponadto, zwierzęta
hodowlane wydalają do atmosfery olbrzymie ilości metanu (gaz mający 20-krotnie
większy wpływ na efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla), a z nawozów sztucznych
ulatniają się do atmosfery tlenki azotu (gaz, którego wpływ na efekt cieplarniany
jest 150 razy silniejszy niż dwutlenek węgla). Do tego dochodzi wycinka lasów
amazońskich pod uprawy soi oraz na tereny do wypasu bydła. Wszystkie te czynniki
wpływają na zmiany klimatu. Wykarczowane, wyjałowione tereny stepowieją
i wysychają. Cierpią na tym w największym stopniu biedni mieszkańcy krajów
Globalnego Południa.
Lasy tropikalne Ameryki Południowej, Azji czy Afryki są wycinane w zastraszającym
tempie. Zielone tereny o powierzchni Polski znikają w ciągu trzech lat. Choć nie każda
wycinka jest związana z produkcją mięsa, to jednak lasy Amazonii są karczowane
i wypalane przede wszystkim pod uprawę soi (wykorzystywanej do produkcji
pasz) lub przeznaczane pod wypas bydła (70% obszaru powstałego w wyniku
karczowania to pastwiska). Co więcej po 2-3 latach intensywnej eksploatacji tereny
te stają się wyjałowione. Tutaj dochodzimy do kolejnego zagrożenia, które można
było zaobserwować, na przykład, na Haiti. Intensywne opady deszczu powodują
nagromadzenie wody, która w naturalny sposób jest zatrzymywana i wchłaniana
przez drzewa i roślinność. W przypadku terenów wyjałowionych, woda nie jest
pochłaniana, lecz spiętrza się powodując, często tragiczne w skutkach, lawiny
błotne i podtopienia.

Szacuje się, że w krajach wysokorozwiniętych marnuje się do 30% żywności.
Zbiórka takiej żywności, magazynowanie, transport oraz dystrybucja wśród
potrzebujących są na chwilę obecną wielkim wyzwaniem. Co prawda, istnieją tzw.
banki żywności, lecz niektórych problemów nie sposób przeskoczyć. W takiej sytuacji
trudno wymagać, aby wspomniana żywność trafiła do głodujących. Natomiast
zboża przeznaczane na pasze, które uprawiane są często na terenach, gdzie duża
liczba ludzi jest wciąż niedożywiona, mogłyby być dla nich pożywieniem. To jasne
i logiczne z perspektywy ekonomicznej, że korporacje nie mają żadnego interesu
w żywieniu biednych mieszkańców w krajach Globalnego Południa. Rozwiązaniem,
które mogłoby przyczynić się do zmniejszenia problemu głodu byłoby ograniczenie

Mięsna dieta
Okazuje się, że przemysłowa produkcja mięsa wpływa bezpośrednio i pośrednio
na problem głodu na świecie. Podkręcany od czasów powojennych popyt na mięso
doprowadził do sytuacji skrajnej. Wcześniej lokalna hodowla bydła nie zagrażała
środowisku, posiłki większości ludzi były przeważnie jarskie, a mięso jadano
stosunkowo rzadko. Spożycie mięsa w większych ilościach występowało w okresie
świąt. W chwili obecnej większość społeczeństw w krajach rozwiniętych jada posiłki
mięsne kilka razy dziennie. Nawet święta pod względem bogactwa zastawionego
stołu nie różnią się już tak bardzo od dnia codziennego. Jednocześnie nowe zalecenia
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dietetyczne i piramida żywieniowa jako bazę zaleca zboża i warzywa. Mięso jest
polecane w o wiele mniejszych ilościach niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Niestety
wciąż bazujemy na starych przekonaniach. Być może jest to obciążenie kulturowe,
którego ciężko się wyzbyć. Często słyszymy, że trzeba jeść mięso, ponieważ ludzie
zawsze jedli mięso. Po pierwsze, jeśli jedli, to nie w takich ilościach (przynajmniej
od czasów neolitu), jak obecnie. Po drugie, historia pokazuje nam, że nawet jeśli
coś się robiło przez ostatnie kilkaset lat, to nie znaczy, że zawsze było to dobre.
Bogactwo i różnorodność pokarmu dostępnego obecnie w krajach
rozwiniętych daje nam alternatywę w żywieniu. Rozpatrzenie argumentów
dotyczących korzyści z redukcji spożycia mięsa jest war te refleksji. Ewolucja
to proces. Jedzenie mięsa w takich ilościach jak dzisiaj będzie zapewne czymś
abstrakcyjnym w przyszłości. Podobnie stało się choćby z niewolnictwem lub
brakiem prawa do głosowania dla kobiet.
Rozwiązania poważnych problemów, z którymi boryka się świat, są często na
wyciągnięcie ręki, ale my nie chcemy ich dostrzec. A może po prostu jeszcze tego
nie potrafimy?

7. PROFESORSKIM OKIEM…
OCHRONA NATURALNEGO ŚRODOWISKA POWIĄZANA Z CHOWEM ZWIERZĄT
PRZEŻUWAJĄCYCH (BYDŁO I OWCE).
Do ochrony środowiska w Unii Europejskiej przywiązuje
się dużo wagi, a presja społeczeństwa, aby zachować naturalne środowisko jest coraz silniejsza. Pasące się zwierzęta na pastwiskach to obraz, jakiego oczekują współczesne
środowiska miejskie. Jak pisze W.D. Hoard „Jest jakaś godność i piękno w scenie przedstawiającej bydło na pastwisku. Jest to pewnego rodzaju satysfakcja psychiczna jakiej
doznajemy przy słuchaniu muzyki….” Turyści, którzy jeszcze pamiętają jak w Tatrach, Bieszczadach można było spotkać stada owiec, bydła, napić się żentycy i słuchać „bajd”
góralskich,
przespać się w bacówce. Góry bez zwierząt są
Dr Jerzy Żółkowski
smutne.
SGGW
Niestety z przyczyn ekonomicznych znikają zwierzęta
z gór, które porastają krzakami, czarną olchą, dziczeją. Gospodarstwa położone w górach mają powierzchnię i prymitywne pomieszczenia dla zwierząt, co powoduje, że chów
zwierząt staje się mało opłacalny. Większość tam mieszkających rolników posiada dodatkową pracę.
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Co zatem zrobić, aby pomimo tego utrzymać w tych terenach chów zwierząt – które
przerobią trawę na mięs lub mleko ?
Uważam, że większe szanse ma chów bydła mięsnego, który nie wymaga tak „uciążliwej” pracy i odpowiednich budynków.
Jak podaje w swym wywiadzie (Rzeczpospolita 17.10.2011) Minister Rolnictwa Marek Sawicki, na terenach górzystych wprowadzono wsparcie finansowe dla hodowców
bydła i owiec ponieważ na tych terenach dziczały trwałe użytki zielone – ginął tam wypas
bydła. Unia Europejska na wniosek Polski wprowadziła dopłaty dla hodowców bydła,
którzy posiadają małe stada krów do 10 szt. i owiec do 50 szt. (wsparcie specjalne art.
68RR73/2009).
Pomocą na terenach woj. małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego miało objąć 200 000 krów na kwotę 28,5 mil. euro. Dopłacając
do krowy po 142,50 Euro zgłosiło się w 2010 roku 193.097 gospodarstw zgłaszając
330 000 krów co spowodowało redukcję wsparcia do 86,94 euro do krowy. Wypłacono
hodowcom bydła 109.833.255 złotych. Jak wynika z przytoczonych liczb były to gospodarstwa posiadające po 2 krowy. Pozwoliło to na pewne wyhamowanie tego złego
procesu „dziczenia łąk górskich”. Nie ma informacji czy były to krowy mleczne czy mięsne. Poprawa opłacalności chowu tak bydła mlecznego, a zwłaszcza mięsnego pozwala
przypuszczać, że zwłaszcza na terenach górskich, gdzie jest tania pasza – trawy, będzie
szybciej rozwijał się chów bydła mięsnego zwłaszcza takich ras jak simentalery, lub krzyżówki z buhajami ras mięsnych. W ostatnim roku ceny żywca wołowego wzrosły o 29%.
Za buhaje uzyskuje się obecnie po 7 zł/kg, ceny mleka wzrosły tylko o 16%.
W okresie 1.01 – 30.06.2011 znacznie zwiększyła się liczba bydła w wieku powyżej 1-2 lat o 4,5%, a cieląt do 1 roku o 1,7% przy ogólnym wzroście bydła o 0,7%
i dalszym zmniejszaniu się liczby krów. W tym okresie liczba krów mamek zwiększyła
się aż o 40%. Świadczy to wyraźnej zmianie kierunków użytkowania krów. (We Francji
liczba krów mlecznych do mięsnych jest podobna po 50%). Polska staje się liczącym
eksporterem dobrej wołowiny do takich krajów jak Turcja, Kraje Arabskie, Rosja (Zakład
Mięsny w Łukowie 90% wołowiny eksportuje). W 2010 roku wartość eksportu wołowiny
wyniosła ponad 750 000 euro.
Dla małych gospodarstw położonych w górach z prymitywnymi budynkami dla zwierząt (szopy) przyszłością jest chów bydła mięsnego, aby ograniczyć nakłady pracy namawiam do wspólnego wypasu zwierząt, wspólnego sporządzania sianokiszonki i sprzedaży zwierząt w większych partiach. Po 15-20 szt. Temu mają służyć grupy producenckie.
W 2011 roku złożyło wnioski o przyznanie płatności do krów 149,879 rolników, liczba krów zadeklarowanych we wnioskach wynosiła 308 379 sztuk.
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Liczba wniosków w poszczególnych województwach i liczba krów
WOJEWÓDZTWO

LICZBA WNIOSKÓW

LICZBA KRÓW

LUBELSKIE

45210

102886

MAŁOPOLSKIE

39304

73509

PODKARPACKIE

31436

52786

ŚWIĘTOKRZYSKIE

25139

54373

ŚLĄSKIE

8708

24390

Wnioski są jeszcze sprawdzane, należy przypuszczać, że płatności będą podobne jak
w 2010 roku około 88 euro do krowy. Łączna kwota płatności wyniosła 28,5 miliona
euro.
Prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zakładu Technologii Mięsa SGGW przypomina publikację przygotowaną kilka lat temu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. – Mogliśmy w niej przeczytać, że wielkość ubojów gospodarczych ocenia się
na ponad 200 tys. ton. Małe firmy przemysłowe, zatrudniające poniżej 9 pracowników,
ubijały kolejne 200 tys. ton, co w sumie dawało 400 tys. ton mięsa wieprzowego. Jak
sytuacja przedstawia się obecnie? – Nie mamy dokładnych informacji na ten temat, ale
na pewno poziom ubojów gospodarczych i w małych ubojniach pozostał na zbliżonym
poziomie – odpowiada PROFESOR. Instytucje finansowe nie chcą inwestować pieniędzy
w przemysł mięsny. Nie gwarantuje on wystarczająco wysokich marż. Poza tym, rynek
mięsa jest obecnie wybitnie nieuporządkowany – mówi prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zakładu Technologii Mięsa SGGW. Prof. Pisula wskazuje przykładowo na rynek kabanosów, na którym obecne są zarówno produkty wysokiej klasy, jak i „produkty, w których
jest 60 proc. mięsa, w dodatku mechanicznie odzyskanego”. – Nie mamy żadnych standardów, których konsument mógłby oczekiwać w trakcie zakupów – ocenia. Dodaje, że
skutecznie handlować można tylko wtedy, kiedy są standardy, wolumen i terminowość
dostaw. – Większość zakładów mięsnych w ostatnich latach obniżyła przychody. Jednak
Animex i Sokołów zdecydowanie je zwiększyły. Dzięki czemu? Przede wszystkim dzięki
konsolidacji i specjalizacji. Efekt skali daje olbrzymie oszczędności – wyjaśnia prof.
Andrzej Pisula. Źródło: www.portalspozywczy.pl

ku 26-34 miesięcy życia jałówek. Okres miedzywycieleniowy wynosi 370-393 dni. Jest
utrzymywane w gospodarstwach leżących nawet powyżej 700 m n.p.m. i tam jest wypasane na pastwiskach. W tych okolicach panują ostre zimy, mimo to bydło tej rasy
doskonale przystosowało się i jego wydajność mleka w okresie laktacji wynosi średnio
5500 kg, o zawartości tłuszczu – 3,6-4,36% i białka – 3,01-3,36%. Krowy rekordzistki
dały ponad 13 000 kg mleka w okresie laktacji.
Czy wiesz, że projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r przedstawia 14.000 zł jako maksymalną sumę ubezpieczenia bydła.
Czy wiesz, że dywersyfikacja upraw, to wymóg uprawiania co najmniej trzech gatunków roślin, z których każdy ma zajmować nie mniej niż 5% i nie więcej niż 70%
powierzchni (poza trwałymi użytkami zielonymi) a dotyczy gospodarstw o powierzchni
powyżej trzech hektarów.

8. KONFERENCJA NA SGGW
Konferencja na którą PZHiPBM otrzymał zaproszenie odbyła się na SGGW w dniu
20 października 2011 r. Temat konferencji: „Aktualny stan, perspektywy i kierunki rozwoju hodowli bydła rasy montbeliarde we Francji, w Polsce i na świecie” wzbudził duże
zainteresowanie także hodowców bydła mięsnego. Organizatorzy: Katedra Szczegółowej
Hodowli Zwierząt SGGW i COOPEX – Montbeliarde, Francja sprawili, że na długo pozostanie ona w pamięci jej uczestników. Wykładów dotyczących porównania efektywności
i rozwoju, schematów selekcji, oraz wykorzystana rasy montbelliard do krzyżowania na
świecie wysłuchał dyrektor biura Grzegorz Grodzki. Konferencja była również okazją do
składania gratulacji i podziękowań za wieloletnią współpracę.

Znacie – znamy to – przeczytajcie…
Rasa montbeliarde
Umaszczenie tej rasy jest czerwono-białe, ale głowa, nogi, brzuch i wymię jest białe. Jest to bydło rosłe i dobrze umięśnione. Krowy maja masę ciała 600-650 kg. Jest
zaliczane do bydła wcześnie dojrzewającego. Pierwsze wycielenia przypadają w wie-
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Medal i podziękowania
za współpracę z SGGW
odbiera dyr. Biura PZHiPBM
Grzegorz Grodzki
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9. OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY
W sprawie zakupu zwierząt oraz sprzedaży materiału opasowego,
prosimy kontaktować się z: Barbarą Binerowską – prezesem biura handlowego
tel. 661-974-429, e-mail: binerowska@bydlo.com.pl

• Rasa: Hereford
Data: 07-11-2011
Jałówki do zacielenia: 5 sztuk
Numer telefonu: 603 917 073
Województwo: mazowieckie
Informacje: 5 szt. jałówek do zacielenia po imp. ze Szkocji, 1,5 roku.
• Rasa: Limousine
Data: 09-11-2011
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 508 103 980
Województwo: mazowieckie
Informacje: buhaj łagodny po inseminacji, wiek 14 miesięcy, stado pod oceną.
• Rasa: Highland
Data: 13-11-2011
Jałówki odsadki: 2 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuk
Numer telefonu: 660 662 776
E-mail: irenagoj@onet.pl
Województwo: opolskie
Informacje: Zwierzęta posiadają pełną dokumentację.
• Rasa: Limousine
Data: 07-11-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Numer telefonu: 697 153 214
Województwo: kujawsko-pomorskie Informacje: Jałówki odsadki 100% LM.
Kontakt: 697 153 214 lub 52 332 78 33.
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• Rasa: Limousine
Data: 17-11-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Numer telefonu: 523 327 833
Województwo:
Informacje: Jałówki 100% LM w wieku 7-12 miesięcy. Stado wolne od chorób,
pod stałą kontrolą PZHiPBM. Tel. 52 332 78 33; 697 15 32 14.
• Rasa: Limousine
Data: 15-11-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuk
Jałówki niecielne: 4 sztuk
Jałówki do zacielenia: 4 sztuk
Jałówki cielne: 5 sztuk
Krowy: 35 sztuk
Numer telefonu: 14 68 62 800
E-mail: e.blakala@mcb.com.pl
Województwo: małopolskie
Informacje: Oprócz bydła rasy limousine posiadamy bydło rasy charolaise.
• Rasa: Limousine
Data: 14-11-2011
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 10 sztuk
Buhaje hodowlane: 10 sztuk
Numer telefonu: 695 934 069
E-mail: ferma.golanice@gmail.com
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Sprzedam buhajki hodowlane. Pochodzenie francuskie.
Pełna dokumentacja hodowlana PZHIPBM.
Wycenione przez Instytut Zootechniki w Krakowie.
• Rasa: Limousine
Data: 05-11-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 797 566 851
Województwo: warmińsko-mazurskie
Informacje: Jestem zainteresowana kupnem byka 100% do 300 kg.
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• Rasa: Limousie
Data: 03-11-2011
Jałówki odsadki: 5 sztuk
Krowy: 10 sztuk
Numer telefonu: 509 623 026
Województwo: świętokrzyskie
Informacje: Krowy zacielone, pełna rasa 100%LM, stado hodowlane.
• Rasa: Charolaise
Data: 02-11-2011
Jałówki do zacielenia: 2 sztuk
Numer telefonu: 607 074 310
E-mail: dorjan3@onet.pl
Województwo: dolnośląskie
Informacje: dwie roczne jałówki do dalszej hodowli, ładnej budowy,
stado pod oceną PZHiPBM, waga ok. 400 kg w cenie 5000 zł za sztukę.
• Rasa: Limousine
Data: 02-11-2011
Jałówki odsadki: 18 sztuk
Numer telefonu: 888 112 380
E-mail: biuro@stoki.eu
Województwo: zachodniopomorskie
• Rasa: Limousine
Data: 30-10-2011
Jałówki do zacielenia: 5 sztuk
Numer telefonu: 846 577 329
Województwo: lubelskie
Informacje: Jałówki rasy limousine, 18 miesięcy, pełna dokumentacja hodowlana
Powiat hrubieszowski. Cena 3700 PLN do uzgodnienia.
• Rasa: Highland
Data: 27-10-2011
Jałówki odsadki: 2 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 660 662 776
E-mail: irenagoj@onet.pl
Województwo: opolskie
Informacje: Zwierzęta posiadają pełną dokumentację hodowlaną.
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• Rasa: Limousine
Data: 25-10-2011
Jałówki odsadki: 12 sztuk
Jałówki do zacielenia: 10 sztuk
Jałówki cielne: 11 sztuk
Krowy: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 2 sztuk
Numer telefonu: 507 321 827
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Bydło pod stałą kontrola PZHiPBM, bydło zdrowe, a przede wszystkim
wolne od chorób zakaźnych, polecam jestem prywatnym hodowcą, szczególnie tym
którzy zamierzają zacząć hodowlę bydła mięsnego, wystawiam FAKTURĘ VAT.
• Rasa: Limousine
Data: 24-10-2011
Buhaje hodowlane: 2 sztuk
Numer telefonu: 508 103 980
E-mail: libat1@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Informacje: buhaje 100% LM łagodne po inseminacji stado pod oceną związku.
• Rasa: Limousine
Data: 17-10-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 668 390 615
E-mail: gospodarstwolimousine@gmail.co
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Sprzedam 16 miesięcznego byczka 100% Limousine do hodowli.
Dobra genetyka, ładna budowa, pełna dokumentacja hodowlana.
Aktualnie jest na łące z kilkoma krowami „na praktykach”. Cena 5000 zł.
• Rasa: Limousine
Data: 01-11-2011
Jałówki odsadki: 18 sztuk
Numer telefonu: 888 112 380
E-mail: biuro@stoki.eu
Województwo: zachodniopomorskie
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• Rasa: Limousine
Data: 17-10-2011
Jałówki cielne: 3 sztuk
Numer telefonu: 693 265 094
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Cielne lub wycielone, cena 3500-4000 zł, okolice Grudziądza.
• Rasa: Highland
Data: 16-10-2011
Jałówki odsadki: 1 sztuka
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 694 439 550
E-mail: helmutskora@neostrada.pl
Województwo: opolskie
Informacje: Posiadam pełną dokumentację zwierząt.
• Rasa: Limousine
Data: 14-10-2011
Jałówki niecielne: 5 sztuk
Jałówki do zacielenia: 5 sztuk
Numer telefonu: 604 371 368, 52 384 53 73
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Jałówki niecielne: 5 sztuk, waga około 350 kg, wiek 12 miesięcy, cena
3000 zł za szt. Jałówki do zacielenia: 5 sztuk, wiek 17 miesięcy, cena 4000 zł za szt.
• Rasa: Limousine
Data: 12-10-2011
Jałówki odsadki: 20 sztuk
Numer telefonu: 519 862 897, 530 955 600
E-mail: hooli@tlen.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Mam do sprzedania jałówki 100% Limousine z rodowodem.
Waga ok. 200–400 kg. Jałówki 10 zł/kg. Istnieje możliwość dowozu. Maszewo
(około 50 km od Szczecina).
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• Rasa: Limousine
Data: 08-10-2011
Jałówki do zacielenia: 2 sztuki
Jałówki cielne: 2 sztuki
Krowy: 13 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 697 411 812
Województwo: podlaskie
Informacje: Sprzedaje stado pod oceną, 50%-100% LM. Cena do negocjacji.
• Rasa: Highland
Data: 05-10-2011
Jałówki odsadki: 1 sztuka
Numer telefonu: 601 896 359
E-mail: appenzeller@neostrada.pl
Informacje: z gospodarstwa ekologicznego, 10-miesięczna.
• Rasa: Angus czerwony
Data: 04-10-2011
Jałówki do zacielenia: 3 sztuki
Numer telefonu: 783 802 865
Województwo: wielkopolskie
• Rasa: Simentaler mięsny
Data: 03-10-2011
Buhaje hodowlane: 10 sztuk
Numer telefonu: 889 709 371, 795 220 221
E-mail: hubertgortad@inetria.eu
Województwo: podkarpackie
Informacje: Sprzedam 10 szt. byków na ubój lub do dalszego chowu,
w wadze około 400-550 kg. Rasa Simentaler Mięsny, pod oceną.
Mogę przesłać zdjęcia na e-mail.
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• Rasa: Limousine
Data: 27-09-2011
Jałówki odsadki: 5 sztuk
Jałówki cielne: 4 sztuki
Numer telefonu: 665 275 887
E-mail: gospodarstwo26@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Sprzedam jałówki odsadki w wadze 280- 300 kg w wieku 8-9 miesięcy.
Mile widziana zamiana na byczki odsadki w tej samej rasie.
Jałówki są w świetnej kondycji. Posiadam tez 7 sztuk jałówek w wadze 230 kg,
w wieku 6-7 miesięcy.
• Rasa: Limousine
Data: 25-09-2011
Jałówki odsadki: 18 sztuk
Krowy: 19 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 695 932 964
Województwo: pomorskie
• Rasa: Blonde d’Aquitaine
Data: 21-09-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 603 501 037
Województwo: łódzkie
Informacje: Buhaj do zapładniania

• Rasa: Limousine
Data: 15-09-2011
Jałówki do zacielenia: 4 sztuki
Numer telefonu: 52 388 04 40
E-mail: henryk.sikora@romico.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Jałowice Limousine w wieku 23 miesiące o bardzo wysokiej genetyce,
w cenie 4300 zł netto za sztukę.
• Rasa: Limousine
Data: 14-09-2011
Jałówki odsadki: 10 sztuk
Jałówki niecielne: 3 sztuki
Jałówki do zacielenia: 4 sztuki
Jałówki cielne: 7 sztuk
Numer telefonu: 602 402 576
E-mail: jp.szer@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Stado zadbane, spokojne, wolne od chorób, pod stałą oceną PZHiPBM.
• Rasa: Limousine
Data: 14-09-2011
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 52 562 76 37, 692 411 362
Województwo: kujawsko-pomorskie
Informacje: Sprzedam 30 szt. byków 600-700 kg, mieszańce ras LM CHL

• Rasa: Limousine
Data: 20-09-2011
Jałówki niecielne: 2 sztuki
Jałówki do zacielenia: 4 sztuki
Numer telefonu: 67 286 17 11
Województwo: wielkopolskie

• Rasa: Limousine
Data: 07-09-2011
Jałówki do zacielenia: 8 sztuk
Numer telefonu: 609 850 331
E-mail: www.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: Hereford
Data: 18-09-2011
Jałówki odsadki: 4 sztuki
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 506 918 679
Województwo: lubelskie
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• Rasa: Limousine
Data: 07-09-2011
Jałówki cielne: 15 sztuk
Numer telefonu: 509 730 876
E-mail: grezal1@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Informacje: Sprzedam 15 sztuk jałówek cielnych, cielność około 6-7 m-cy,
cena 5100 zł netto.
• Rasa: Limousine
Data: 07-09-2011
Jałówki cielne: 9 sztuk
Krowy: 20 sztuk
Buhaje hodowlane: 1 sztuka
Numer telefonu: 663 490 087
Województwo: zachodniopomorskie
Informacje: Stado pod kontrolą PZHiPBM i WET. Rejon Kalisza Pom.
• Rasa: Charolaise
Data: 01-09-2011
Jałówki odsadki: 8 sztuk
Numer telefonu: 606 623 087
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Wiek 7-8 miesięcy

Tradycyjnie jak co roku
sypią się życzenia wokół,
większość życzy świąt obfitych
i prezentów znakomitych,
a ja życzę, moi mili,
byście święta te spędzili
tak jak każdy sobie marzy,
bo z marzeniami wszystkim do twarzy…

Wojciech Piasecki

• Rasa: Charolaise
Data: 01-09-2011
Buhaje hodowlane: 3 sztuki
Numer telefonu: 606 623 087
Województwo: wielkopolskie
Informacje: Wiek 17 miesięcy

redaktor biuletynu

• Rasa: Highland
Data: 01-09-2011
Krowy: 5 sztuk
Buhaje hodowlane: 2 sztuki
Numer telefonu: 509 634 053
Województwo: podlaskie
Informacje: Dotyczy wymiany 2 samców z gospodarstwa ekologicznego.
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SELEKCJONERZY

BIURO ZWIĄZKU:

ODDZIAŁ POMORSKI
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

Oddział Pomorski PZHiPBM
ul. Dr Judyma 10, 71-455 Szczecin

DYREKTOR
Grzegorz Grodzki – e-mail: grodzki@bydlo.com.pl

Kierownik Biura Regionalnego
Barbara Binerowska, tel. 661-974-429 – e-mail: binerowska@bydlo.com.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Bartnicka – e-mail: ksiegowa@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

KIEROWNIK BIURA
Agata Antonowicz – e-mail: antonowicz@bydlo.com.pl
DZIAŁ KSIĄG

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

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

DZIAŁ OCENY
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Arkadiusz Ołtarzewski – e-mail: oltarzewski@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Agnieszka Zbrzeźniak – e-mail: zbrzezniak@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Wojciech Piasecki – e-mail: w.piasecki@bydlo.com.pl
Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Marek Parzych – e-mail: parzych@bydlo.com.pl
Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Irmina Ołtarzewska – e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl
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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
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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. 661-974-425
Marek Kowalczyk, tel. 661-974-426
Jerzy Moniuszko, tel. 663-980-920
Jarosław Olszewski, tel. 607-974-458
Piotr Boski, tel. 661-974-433

-36-

