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1.  UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
  HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO

 referat przygotowany na „szkołę zimową” – Zakopane – marzec 2012 rok 

 

 Bogdan Konopka – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów 

  Bydła Mięsnego 

Szanowni Państwo,
 

 Na wstępie chciałbym wspomnieć w kilku zdaniach o krótkiej historii bydła 

mięsnego w Polsce. Idea utworzenia Związku zapadła 19 lat temu na spotkaniu 

hodowców, przedstawicieli nauki i przedstawicieli organizacji hodowlanych, zwoła-

nych przez profesora Henryka Jasiorowskiego, którego hodowcy powołali na funk-

cję prezesa. Już wtedy ustalono, że modelem organizacyjnym i hodowlanym będzie 

Związek Hodowców, prowadzący księgi hodowlane, selekcję, doradztwo, organizu-

jący obrót hodowlany. Zadania te wykonujemy do dzisiaj.

 Rozwój hodowli bydła mięsnego w Polsce nie odbywa się bezproblemowo. Jed-

nak pomimo niskiej opłacalności, braku stabilności i satysfakcji ekonomicznej 

wśród hodowców bydło mięsne trwale zagościło w naszym kraju. W 2010 roku 

mieliśmy 16 436 szt. czystorasowych krów ras mięsnych pod oceną, co może 

nadawać charakter elitarny tej hodowli.

Czy hodowla i produkcja bydła mięsnego w gospodarstwach, które nie wytrzy-
mają konkurencji w mlecznym kierunku użytkowania jest możliwa?
 

 Uważam, że tak. Gospodarstwa takie powinny przestawić swoje stada na eks-

tensywny – mięsny kierunek użytkowania, tzn. stosując krzyżowanie towarowe wy-

pierające, nasieniem buhajów mięsnych. Krowy-matki należy wykorzystać do pro-

dukcji cieląt ciężkich - do masy 250-300 kg. Preferujemy wycielenia zimowe i wcze-

sno-wiosenne, by matki z cielętami mogły wypasać się na pastwisku. W sytuacji 

wycieleń letnich, wczesno-jesiennych należy wykorzystać pasze zebrane z użytków 

zielonych (siano i sianokiszonka) oraz słomę zbożową.

Hodowla produkcja bydła mięsnego w zgodzie z dobrostanem i ekologią 
 

 Hodowla bydła mięsnego jest jedynym kierunkiem produkcji zwierzęcej, który 

sam w sobie zapewnia produkcję ekologiczną, zgodną z dobrostanem zwierząt. 

Organizacja gospodarstw ekologicznych produkujących wołowinę dobrej jakości 
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i o wysokiej wartości zdrowotnej, wskazana jest przede wszystkim w rejonach 

o dużym udziale trwałych użytków zielonych. W Polsce szczególnie przydatne do 

tego rodzaju produkcji są rejony północno-wschodnie i południowe kraju, charak-

teryzujące się dużym udziałem łąk i pastwisk w strukturze użytkowanych gruntów 

rolnych. Dostarczana na rynek wołowina z produkcji ekologicznej może pochodzić 

z gospodarstw zajmujących się chowem krów ras mięsnych lub mlecznych w cyklu 

zamkniętym, opasaniem cieląt i buhajków ras mięsnych i mlecznych lub mieszań-

ców tych ras, a także z opasanych wybrakowanych krów pochodzących zarówno ze 

stad mlecznych i mięsnych.

 Ustawa o rolnictwie ekologicznym może zainteresować hodowców, ponieważ 

na konwencję rolnictwa ekologicznego łatwiej jest uzyskać kredyt i przestawić go-

spodarstwa na produkcję bydła mięsnego. Zwierzęta utrzymywane w ekologicznym 

gospodarstwie rolnym mogą pochodzić tylko z ekologicznych gospodarstw rolnych 

jednak dopuszcza się samce spoza ekologicznego gospodarstwa rolnego, a w roz-

rodzie zwierząt zabrania się uż ywania transferu zarodków. W chowie bydła mię-

snego metodami ekologicznymi zabronione jest profilaktyczne stosowanie leków 

weterynaryjnych. Można stosować leki weterynaryjne w razie konieczności rato-

wania życia zwierzęcia lub ulżenia w cierpieniu; okres karencji zastosowany dla 

pozyskiwanych surowców zwierzęcych jest w tym przypadku dwukrotnie dłuższy niż 

podany przez producenta leku, a zwierzęta tak leczone znakuje się odpowiednio, 

środkami pochodzenia ziołowego i preparatów homeopatycznych oraz np. kwasu 

mrówkowego, kwasu mlekowego i kwasu octowego oraz olejku mentolowego, ty-

molowego, eukaliptusowego lub kamforowego. Zwierzętom zapewnia się, stosow-

nie do wymogów gatunku, odpowiednią powierzchnię do przebywania w pomiesz-

czeniach budynków inwentarskich oraz dostęp do wybiegów i pastwisk. W produkcji 

metodami ekologicznymi zabrania się m.in. stosowania hormonów i dodatków syn-

tetycznych, a producent musi prowadzić wykaz środków używanych do wytwarzania 

produktów rolnictwa ekologicznego oraz środków leczenia zwierząt, z podaniem 

źródła ich pochodzenia. Oznakowanie zwierzęcia pochodzącego z ekologicznego 

gospodarstwa rolnego, w którym chów lub hodowla zwierząt prowadzone są meto-

dami ekologicznymi, powinno umożliwić identyfikację producenta posiadającego to 

gospodarstwo.

Minimalne wymagania dla ekstensywnego utrzymania bydła mięsnego
 

 Obowiązującym w Polsce dokumentem, regulującym minimalne warunki utrzy-

mania bydła mięsnego, jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

z dnia 28 czerwca 2010 roku, który precyzuje, że zwierzęta gospodarskie utrzymu-

je się w pomieszczeniach gospodarskich lub w systemie otwartym.
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 W systemie utrzymania bydła bez uwięzi wolnostanowiskowo – dla krów i jałó-

wek powyżej 7 miesiąca ciąży – co najmniej 4,5 m2; jałówek powyżej 6 miesiąca 

życia, jednak nie dłużej niż do 7 miesiąca ciąży – co najmniej 2,2 m2; bydła opa-

sowego o masie ciała do 300 kg – co najmniej 1,6 m2; bydła opasowego o masie 

ciała powyżej 300 kg – co najmniej 2,2 m2; buhajów – co najmniej 9 m2.   

 W systemie utrzymania bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buha-

jów, krów i jałówek cielnych powyżej 7 miesiąca ciąży powierzchnia w przeliczeniu 

na jedną sztukę powinna wynosić – dla jałówek powyżej 19 miesiąca życia, jednak 

nie dłużej niż do 7 miesiąca ciąży – co najmniej 2 m2; jałówek powyżej 6 miesiąca 

życia do 19 miesiąca życia – co najmniej 1,6 m2; bydła opasowego o masie ciała 

do 300 kg – co najmniej 1,3 m2: bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg 

– co najmniej 1,8 m2.

 W systemie otwartym bez budynków utrzymania bydła, powierzchnia, na jedną 

sztukę powinna wynosić dla: jałówki – co najmniej 10 m2, krowy – 15 m2, buhaja – 

20 m2. Jeżeli utrzymywane są w systemie otwartym należy im zapewnić możliwość 

ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapież-

nymi (np. zdziczałe, bezpańskie psy).

Opłacalność hodowli i produkcji bydła mięsnego
 

 Hodowla bydła mięsnego w Polsce była mało opłacalna w ostatnich latach. 

Dopiero od ostatniego półrocza 2011 r. nastąpiła pewna poprawa tej opłacalności, 

która powinna utrzymać się w najbliższych latach i wzmóc zainteresowanie hodow-

ców bydła mięsnego. Wykorzystując predyspozycje przyrodnicze naszego kraju (ok. 

22% udział łąk i pastwisk + nieużytki) do rozwoju hodowli bydła mięsnego oraz 

zmniejszający się stan pogłowia bydła mlecznego, hodowla i chów bydła mięsnego 

może w dalszej perspektywie stać się opłacalna.

Wynika to z faktu, że polskie mięso zdobywa sobie zagraniczne rynki. W kraju 

spożycie wołowiny nadal nie jest zadawalające. Wołowina powinna być ceniona z 

powodu walorów smakowych i odżywczych. Jednak dobrej jakości mięso jest wciąż 

znacznie droższe od drobiu i wieprzowiny i to głównie decyduje o tym, że wołowina 

przegrywa w kraju w tej konkurencji.

 Z drugiej strony część konsumentów, którzy mogliby sobie pozwolić na zakup wo-

łowiny, nie robi tego, bo uważają ten gatunek mięsa za mało smaczny lub trudny do 

przygotowania. To niestety skutek przerwania naszej kulinarnej tradycji – kiedyś woło-

wina była często podawana. I dlatego potrzebne jest wypromowanie tego mięsa.

 Opłacalność hodowli i produkcji bydła mięsnego zależy od systemu „więzi eko-

nomicznych” krajowego (regionalnego) systemu uwarunkowań hodowli. „Więzi 

ekonomiczne” mogą być zdefiniowane jako współzależności, jakie wytworzą się 

między niezależnymi podmiotami w trakcie powtarzających się działań gospodar-
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czych w średnim lub długim okresie. Ważna jest „komunikacja” między podmiota-

mi, która polega na formalnym i nieformalnym dzieleniu się znaczącą informacją, 

przekazaną we właściwym czasie pomiędzy partnerami, w celu jej optymalnego 

wykorzystania dla poprawy efektywności całego łańcucha podmiotów związanych 

z hodowlą i produkcją bydła mięsnego. 

 Od paru lat na polskim rynku pojawili się odbiorcy z zagranicy skupując dobry 

materiał rzeźny po wyższych cenach, sprowadzając do standardów europejskich 

wysokie zyski pośredników krajowych a także zagranicznych wcześniej działających 

w Polsce.

Szanowni Państwo, 
 

 Organizacja , której jestem Prezesem w minionym roku poprzez rozwój i wzmo-

żenie różnych statutowych działań nadal starała się by hodowla i produkcja bydła 

mięsnego była mocno widoczna w Polsce. 

 W poczet naszych członków przyjęliśmy 94 hodowców. Obecnie PZHiPBM liczy 

ponad 900 członków.

 Ambitne plany sprzed 20 – lat dotyczące rozwoju hodowli bydła mięsnego 

w Polsce wymagały działań wielokierunkowych, prowadzących do uzyskania mięsa 

o dobrej jakości. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko poprzez ofertę mię-

sa wołowego dobrej jakości, właściwie przygotowanego dla potrzeb handlu, może 

zmieniać nastawienie konsumentów i stworzyć krajowy zbyt na wołowinę kulinarną. 

Nasze działania w tym kierunku są teraz coraz bardziej widoczne.   

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego od 2 lat prowadzi kam-

panie „Polska wołowina na polskim stole” z hasłem: „Odkryj dobre polskie mięso” 

które promują polską żywność wspierając jednocześnie polskie rolnictwo.  

Konsumentom należy się produkt najwyższej jakości, a produkcja wołowiny kulinar-

nej to współczesne trendy i wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt. Wołowina 

uzyskana w procesie hodowli wyspecjalizowanych ras bydła mięsnego staje się 

poszukiwanym i cenionym produktem.      

 Przełamanie wielu kanonów i przyzwyczajeń konsumentów wymaga wiele trudu 

i konsekwencji. Dlatego promowanie tego produktu w radiu, telewizji, przy okazji 

wystaw hodowlanych, w których uczestniczą członkowie Polskiego Związku Hodow-

ców i Producentów Bydła Mięsnego jest jak najbardziej celowe. Wierzymy, że nasze 

dotychczasowe starania doprowadzą do tego, że wołowina kulinarna będzie wystę-

pować częściej na polskich stołach.

 Do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wstępują nowi 

hodowcy. Naszą rolą jest służyć im całą wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie ko-

rzystają z naszych doświadczeń rolnicy rezygnujący z produkcji mleka, którzy chcą 

przestawić swoje gospodarstwa na produkcję dobrej jakości wołowiny.



-7-

 Związek organizuje szkolenia w kraju i zagranicą, w których uczestniczą nasi 

członkowie. Szkolenia te dotyczą między innymi najnowszych osiągnięć hodowli 

zagranicznej, hodowcy mają możliwość zapoznania się z aktualnymi cenami zaku-

pu i zbytu materiału hodowlanego. Chodzi również o zapoznanie się z aktualnymi 

problemami sektora produkcji zwierzęcej.

 Wspólnie z Instytutem Zootechniki zajmujemy się oceną wartości hodowlanej 

buhajów ras mięsnych. Ocena dokonywana jest u hodowców przy pomocy najno-

wocześniejszych technik połączonych z pomiarami zoometrycznymi. Szczegółowe 

wyniki oceny i ranking buhajów przedstawiane są na stronie www.bydlo.com.pl. 

Wreszcie hodowcy mają możliwość porównania buhajów pochodzących z różnych 

stad i wybrać do swego stada samca, którego parametry spełniają oczekiwania. 

 Wprowadzając nowoczesne metody oceny PZHiPBM ułatwia Hodowcom jeszcze 

lepszą organizację zadań wynikających z prowadzenia stad hodowlanych. Zaanga-

żowanie i wytrwałość w kontynuowaniu prac hodowlanych prowadzonych w trud-

nych warunkach ekonomicznych doprowadziło do poprawy opłacalności produkcji 

wołowiny i wzrostu zainteresowania tym kierunkiem produkcji.

 Wdrażana przez Polski Związek Hodowców i Producentów i Instytut Zootechniki 

w Krakowie nowa metoda oceny wartości użytkowej w zakresie oceny liniowej po-

zwoli hodowcom na rzetelny wgląd do wyników własnego stada jak również stworzy 

podstawową dokumentację zootechniczną, zgodną z obowiązującym regulaminem 

oceny wartości użytkowej bydła mięsnego w Polsce. Nasi selekcjonerzy posiadają 

stosowne upoważnienie do prowadzenia oceny, selekcji a także udziału w komi-

sjach oceny bydła ras mięsnych na terenie całego kraju.

 Opiniujemy import cennego genetycznie materiału hodowlanego, który wzbo-

gaca Polską Hodowlę o najlepsze osobniki. To dzięki uszlachetnianiu krajowego 

pogłowia przez racjonalny import wartościowych genetycznie krów i buhajów uzy-

skujemy materiał zarodowy wykorzystywany również w inseminacji.

 Rozwijając platformę współpracy z hodowcami bydła mięsnego zagranicą Polski 

Związek hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przenosi na polski grunt nowo-

czesne metody hodowli i produkcji bydła mięsnego.

 Organizacja spotkań na temat wypracowania jednolitego stanowiska dotyczące-

go wsparcia sektora przeżuwaczy we Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2013 i na-

sze zdecydowane poparcie stanowiska Rządu RP dotyczące przyszłego systemu 

płatności, świadczą o pełnym zaangażowaniu i dojrzałości. 

 Od trzech lat pracuje Biuro Handlowe, które reprezentuje Hodowców i Produ-

centów Bydła Mięsnego na rynku krajowym i zagranicznym. Działania w kierun-

ku stabilizacji cen, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i pomaganie hodowcom 

w sprzedaży bydła to cele ważne, które poprawiają opłacalność produkcji wołowiny. 

 Z przyjemnością pragnę poinformować Państwa, że nasze dotychczasowe dzia-

łania i zaangażowanie w rozwój chowu i hodowli bydła mięsnego zostały docenione 
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przez współpracujące z nami instytucje, a realizowany przez nas program doty-

czący promocji mięsa wołowego jest sumiennie opracowywany, przeprowadzany 

i rozliczany.

 AKTUALNIE STOSOWANE MECHANIZMY WSPARCIA HODOWCÓW, ICH 
ORGANIZACJI I SUGESTIE DOTYCZĄCE ROZWOJU HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO 
NA PRZYSZŁOŚĆ

 Płatność do krów

 Zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wspólnotowych, w Polsce od 

2010 roku jest przyznawane rolnikom wsparcie specjalne z tytułu prowadzenia 

określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub po-

prawy stanu środowiska oraz wsparcie ukierunkowane na szczególne niedogodno-

ści, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny 
oraz mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub 

środowiskowym lub w tych samych sektorach z tytułu wrażliwych gospodarczo ro-

dzajów gospodarki rolnej. Celem wsparcia skierowanego do rolników utrzymują-

cych krowy jest zachowanie produkcji mleczarskiej oraz produkcji wołowiny i cielę-

ciny w małych gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo 

(duże rozdrobnienie gospodarstw) oraz środowiskowo (obszary górskie). Płatność 

do krów ma więc charakter regionalny i jest realizowana w rejonach odznaczają-

cych się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, 

w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu.

 Wsparcie to jest skierowane do rolników posiadających stada w następujących 

województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

 W 2011 roku wnioski złożyło o dopłaty do krów 149,797 hodowców dla 307,944 

krów. Przeciętne gospodarstwo tak jak w 2010 roku posiadało 2 krowy. Najwięcej 

wniosków w 2011 roku złożyli hodowcy z woj. lubelskiego dla 102,000 krów, ma-

łopolskiego dla 73,000, świętokrzyskiego 54,000, podkarpackiego 53,000 i ślą-

skiego 24,000 krów. Wobec zgłoszenia większej liczby krów (300 000 szt zamiast 

przewidywanych 200 0000 szt. to wsparcie wynosi około 90 Euro).

 

 Dotacje do postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego od lipca 2002 roku 

wykonuje zadania z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła ras mię-

snych oraz prowadzenia ksiąg bydła ras mięsnych.

 W 2011 roku na dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z prowa-

dzeniem oceny i ksiąg Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzględniając wniosek 
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PZHiPBM, udzielił dotacji w wysokości 1.000.000 zł (prowadzenie ksiąg) oraz do-

tacji w wysokości 1.260.000 zł (prowadzenie oceny wartości użytkowej). 

 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wspiera i koordynuje 

działania swoich członków. 

 Co robimy, aby nasze działania powszechnie dostarczały hodowcom rzetelnej 
informacji o hodowli bydła ras mięsnych:
• zachęcamy hodowców do zakładania stad bydła mięsnego

• propagujemy ideę i wiedzę dotyczącą bydła ras mięsnych poprzez organizację

 szkoleń

• wprowadzamy nowoczesne metody oceny wartości użytkowej buhajów wg  

 zmodyfikowanego wskaźnika mięsności

• szacujemy wartość hodowlaną buhajów ras mięsnych 

• preferujemy racjonalny import cennego genetycznie materiału hodowlanego 

• rozwijamy platformę współpracy z hodowcami w formie strony www.bydlo.com.pl 

 fachowych książek, oraz biuletynu

• szkolimy hodowców i selekcjonerów. 

• promujemy polską wołowinę poprzez działania finansowane ze środków 

 funduszy promocji

• współpracujemy z organizacjami hodowlanymi innych krajów.

• działamy na rzecz ekologii i ochrony zwierząt

        

 Główne czynniki wpływające na rozwój sektora oraz go ograniczające

 Żywiec wołowy w Polsce pochodzi ze stad produkujących mleko i stanowi pro-

dukt dodatkowy. Do nielicznych należą gospodarstwa ukierunkowane na produkcję 

żywca w oparciu o krowy-mamki, utrzymywane w stadach hodowlanych, skąd osob-

niki męskie przeznaczane są do opasu ze względu na brak rynku zbytu na buhaje 

zarodowe. Ze stad krów-mamek pozyskuje się niewielki procent żywca wołowego, 

podczas gdy w krajach porównywalnych do Polski pod względem jakości trwałych 

użytków zielonych, wskaźnik ten jest znacznie większy. Mimo to Polska jest jednym 

z największych w Unii Europejskiej eksporterów wołowiny.

 Wzrostowi produkcji wołowiny musi towarzyszyć świadomość rolników i kon-

dycja finansowa wielu gospodarstw. Wzrost produkcji wołowiny wysokiej jakości, 

pochodzącej od bydła ras mięsnych i mieszańców ras mięsnych z mlecznymi bę-

dzie wymagał zmiany struktury rasowej. Produkcja żywca wołowego, w tym także 

cielęcego, powinna być oparta zarówno na stadach krów-mamek jak też stadach 

mlecznych i ogólnoużytkowych. Podstawową organizacją producentów żywca woło-

wego powinny być grupy producenckie. Grupy powinny zajmować się ochroną inte-

resów ekonomicznych zrzeszonych rolników, negocjacjami cen środków produkcji, 

usług i cen sprzedawanego żywca, aktywnie działając także w krajowych i unijnych 
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systemach jakości. Grupy producenckie powinny łączyć się w silne ekonomicz-

nie organizacje, tak aby w przyszłości mieć własne ZM. Do tego potrzeba zebrać 

wystarczającą liczbę chętnych by zakupić co najmniej 51 % udziałów. Z gospo-

darstw ekologicznych można uzyskać wołowinę dobrej jakości i o wysokiej wartości 

zdrowotnej, wskazana jest przede wszystkim w rejonach o dużym udziale trwałych 

użytków zielonych. W Polsce szczególnie przydatne do tego rodzaju produkcji są 

rejony północno-wschodnie i południowe kraju. Związki hodowców bydła mięsnego 

za główny cel działań powinny przyjąć doskonalenie określonych ras, udokumento-

wane stosownym wpisem do ksiąg hodowlanych w oparciu o obowiązujące w tym 

względzie przepisy unijne. W przyszłości Polski Związek Hodowców i Producentów 

Bydła Mięsnego może stać się federacją związków poszczególnych ras. Konkuren-

cja jest bowiem jednym z głównych czynników postępu hodowlanego a na rynku 

przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność produktów.

Reasumując – główne czynniki wpływające na rozwój sektora to:
• szerokie wykorzystanie krzyżowania towarowego z jednoczesnym wykorzystaniem 

 żeńskich mieszańców do rozpłodu w systemie krzyżowania wypierającego przy 

 użyciu buhajów ras mięsnych,

• rozszerzenie hodowli czystych ras mięsnych. Stada te powinny ściśle współpraco-

 wać z instytucjami ośrodkami hodowli tych ras w krajach macierzystych,

• powszechna klasyfikacja tusz w systemie EURO,

• ciągła promocja wołowiny np. poprzez standaryzację wyrębów, dobre oznakowanie

 pochodzenia mięsa, atrakcyjne opakowania.
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2. „WOŁOWE” INFORMACJE 

Prognoza cen skupu bydła do czerwca 2012 r.
Źródło: portalspozywczy.pl/ARR 

 Pogłębiający się deficyt wołowiny w UE oraz przewidywany wzrost popytu ze 

strony Rosji oraz niektórych krajów azjatyckich (w tym Bliskiego Wschodu) i Afryki 

Północnej, pomimo rosnącej konkurencji krajów MERCOSUR, przyczyniać się będą 

do utrzymania wysokich cen bydła na rynku światowym i w UE - wynika z analiz 

Agencji Rynku Rolnego.

 W kraju wzrostowi cen w pierwszej połowie 2012 r. sprzyjać będzie także mniejsza 

niż przed rokiem produkcja żywca wołowego. Zespół Ekspertów ARR uwzględniając 

wahania sezonowe przewiduje, że do czerwca 2012 r. ceny skupu żywca wołowego 

mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen dla bydła ogółem będzie 

w przedziale 6,10-6,40 zł za kilogram, a w czerwcu 6,00-6,40 zł/kg. Natomiast 

ceny młodego bydła rzeźnego w marcu będą w przedziale 6,40-6,70 zł za kilogram, 

a w czerwcu 6,40-6,80 zł/kg.

 Ubiegły rok był korzystny dla eksportu mięsa wołowego. Agencja Rynku 

Rolnego wystawiła ponad dwukrotnie więcej pozwoleń na wywóz tego mięsa niż 

w 2010 roku. Było to związane z uchyleniem przez Turcję zakazu importu wołowiny 

i żywych zwierząt oraz ze znacznym zwiększeniem wywozu mięsa wołowego do 

krajów arabskich. W roku 2012 eksport mięsa wołowego będzie powoli spadał ze 

względu na zmniejszającą się produkcję wynoszącą około 2 proc. w stosunku do 

roku ubiegłego.

 „Najlepsze widoki na przyszłość w polskim rolnictwie mają hodowcy bydła 
 na mięso”
 Źródło: redakcja@sami-swoi.net

 Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że najlepsze widoki na przyszłość 

w polskim rolnictwie mają hodowcy bydła na mięso. Jeszcze 3-4 lata temu niewiele 

wskazywało na taki boom. Jedynie bystrzy obserwatorzy rynku europejskiego 

i światowego już wtedy wieszczyli polskim hodowcom hossę w wołowinie. Do 

nich należał na przykład Stanisław Skrzypek, Prezes Agraimpexu Sp. z o. o., 

wytrawny przedsiębiorca, specjalizujący się handlu zagranicznym mięsem. Według 

Prezesa S. Skrzypka, za ok. 10 lat Polska w ogóle nie będzie się liczyć w produkcji 

trzody chlewnej, za to będzie znaczącym graczem w produkcji wołowiny. Oto kilka 

okoliczności, które dają do myślenia i potwierdzają, że najpewniej stanie się tak, 

jak zapowiada Prezes Agraimpexu: Unia Europejska od lat cierpi na strukturalny 
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deficyt w produkcji wołowiny, na poziomie ok. 500 tys. ton rocznie; Polska wciąż 

utrzymuje konkurencyjność cenową w stosunku do zachodnich krajów UE, co 

napędza eksport (od pewnego czasu ok. 60- 70% produkcji podlega wywozowi); 

W zachodnich krajach podaż bydła obniża się (-2,5% w 2010 r., w 2011 też, choć 

nieco mniej);

 W Polsce następuje coraz wyraźniejsze odbicie w stanie pogłowia (+ 0,7% 

w 2010 r., w tym +4,5% w bydle w wieku 1-2 lata);

 Wzrasta nienotowany nigdy wcześniej popyt na mięso wołowe na całym świecie, 

zwłaszcza dzięki szybkiemu bogaceniu się społeczeństw azjatyckich; za tym idą 

bardzo duże wzrosty cen; 

 Mięso wołowe może być już eksportowane z Polski do Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich i innych krajów rejonu Zatoki Perskiej dzięki uznaniu nas za kraj wolny 

od choroby Kreuzfelda – Jacoba;

 Kilka tygodni temu Komisja Europejska wreszcie uznała system jakości 

wołowiny QMP, opracowany przez Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego, co 

w perspektywie jeszcze bardziej może podnieść konkurencyjność polskiego mięsa 

wołowego na rynkach zagranicznych, a ponadto zapewni fundusze na promocję 

wśród konsumentów w kraju;

 Obecnie konsumpcja wołowiny w Polsce wynosi zaledwie 1,7 kg rocznie 

(wobec konsumpcji wieprzowiny ok. 42 kg), co świadczy o prawdopodobnie 

dużym potencjale wzrostu konsumpcji tego wartościowego mięsa w Polsce przy 

odpowiednich działaniach promocyjnych;

 Polska dysponuje jednym z największych niewykorzystanych rezerwuarów 

terenów zielonych, często o charakterze ekologicznym, co daje ogromny potencjał 

wzrostu produkcji ekstensywnej bydła. 

 To tylko niektóre z argumentów, które przemawiają za postawieniem na bydło 

mięsne. Ale to nie wszystko. Ta cała sytuacja to również szansa dla producentów 

mleka, zwłaszcza w świetle prawdopodobnego utrzymania kwotowania produkcji 

mleka po 2015 r. Opasanie buhajków w gospodarstwie może stać się obok mleka 

znaczącym dodatkowym źródłem dochodu bez praktycznie żadnych poważniejszych 

inwestycji.

 Ceny żywca wołowego będą utrzymywać się na wysokim poziomie
 Źródło: portalspożywczy.pl

 Opublikowane przez GUS dane mówiące o spadku pogłowia bydła oznaczają 

prawdopodobnie jeszcze lepsze perspektywy dla producentów niż można się było 

wcześniej spodziewać, gdyż dane z czerwcowego badania pokazywały wzrost 

pogłowia. Dziś widać, że bydła jest mniej niż można było oczekiwać. Czynnik 

ten będzie podtrzymywał wysokie ceny żywca - oceniają analitycy Banku BGŻ. 
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W grudniu pogłowie bydła było najniższe od czterech lat. Po tym jak w pierwszej 

połowie 2011 r. pogłowie bydła lekko wzrosło, w drugiej połowie roku ponownie 

spadało. W pierwszym dniu grudnia wyniosło ono 5 500 tys. szt. i było najniższe od 

czterech lat. Spadek pogłowia na przestrzeni roku wyniósł 1,1 proc. Na pierwszy 

rzut wydaje się on niewielki, ale w przypadku bydła jest to znacząca zmiana – 

ostatnio tak szybko pogłowie obniżało się w 2006 roku. 

 Czy wiesz, że w Polsce średnia cena reprezentatywna wołowiny w styczniu br. 

kształtowała się na poziomie 331 euro/100 kg, tj. była o 13,4 proc. niższa od 

średniej dla całej Unii.

 Ziemia dla rolników, nie dla latyfundystów
 Źródło: wolnemedia.net

 

 Minister rolnictwa chce, by ziemia należąca do skarbu państwa trafiała do 

rolników na powiększenie gospodarstw. W przetargach mają być oferowane mniejsze 

działki, które są w stanie nabyć rolnicy, a nie duże powierzchnie ziemi rolnej. 

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, minister Marek Sawicki zapowiedział, że 

chce doprowadzić „do faktycznego podziału dużych areałów gruntów i oferowania 

ich miejscowym rolnikom. Nie będzie ofert powyżej średniej powierzchni 

gospodarstwa rolnego w danym województwie” – zapowiedział Sawicki. Dodał, że 

konieczna jest zmiana mentalności pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych, 

którzy nierzadko szli po linii najmniejszego oporu i oferowali na sprzedaż jeden 

wielki obszar, bez dzielenia go na mniejsze części i sprzedaży „w kawałkach”. 

„Jeśli oferta będzie dotyczyła np. 530 ha, to wiadomo, że żaden z drobnych 

rolników do takiego przetargu nie przystąpi” – podkreślał Sawicki. „Ziemia rolna 

z zasobów skarbu państwa ma być przeznaczona nie dla dużych gospodarstw, 

tylko w pierwszej kolejności na powiększenie gospodarstw chłopskich. Nie dla 

podstawionych firm, na bliżej nieokreślone cele” – deklaruje minister rolnictwa. 

Wedle jego zapowiedzi, przy oddziałach ANR powoła zespoły doradcze. W ich skład 

wejdą m.in. przedstawiciele izb rolniczych oraz rolniczych związków zawodowych. 

Powołane zespoły mają się zająć określeniem zasad podziału państwowych 

gruntów rolnych na danym terenie. Przy jej sprzedaży pierwszy przetarg byłby 

ograniczony, z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw, a dopiero później 

otwarty, jeśli w pierwszym nie będzie chętnych na zakup gruntów rolnych. Gdy 

natomiast na dany obszar nie będzie w ogóle chętnych, ziemia miałaby zostać 

przekazana samorządom lokalnym, które gospodarowałyby nią wedle potrzeb.
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 Czy po zakończeniu możliwości dofinansowania z PROW zniknie co najmniej 
60% aktualnie zarejestrowanych grup producentów rolnych?
 Źródło: Redakcja Agroportalu Sami Swoi

 Zdaniem niektórych ekspertów, po wyczerpaniu się schematu dotacji dla 

grup producentów rolnych z PROW, dojdzie do masowego procesu samolikwidacji 

GPR, nawet do 60%. Wynika to z oceny, że wiele GPR powstało tylko po to, 

aby skorzystać z dotacji, a nie dla realizacji rzeczywistych wspólnych działań 

rynkowych. Podstawą tworzenia i rejestrowania grup producentów rolnych jest 

ustawa z 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Dla realizacji 

ustawy zapewniono najpierw wsparcie krajowe, a po wejściu Polski do UE 

środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W PROW na lata 2007-2013 

zaplanowano sumę 140 mln euro. Dzięki temu wsparciu założono, że powstanie 

350 grup liczących średnio po 35 członków. Co do liczebności grup plan został już 

dość dawno wykonany, gdyż na koniec listopada 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi odnotowało na swoim wykazie ok. 780 zarejestrowanych GPR, ale 

średnia liczebność grupy powstającej dzięki wsparciu oscyluje wg różnych źródeł 

w granicach zaledwie 10 członków, co jest wskaźnikiem ok. 3,5 razy niższym 

od założonego w PROW 2007-2013. Dotychczasowy proces tworzenia grup nie 

spowodował zatem masowego organizowania się producentów rolnych. Organizują 

się prawie wyłącznie producenci rolni o dużym potencjale produkcyjnym, czyli 

już teraz nieźle radzący sobie na rynku. Organizowanie się rolników o średnim 

potencjale jest bardzo słabe, a o małym potencjale praktycznie nie istnieje. 

Wg Krajowej Rady Spółdzielczej należy pilnie dążyć do opracowania i wdrożenia 

Narodowego Programu Tworzenia i Rozwoju Struktur Gospodarczych Rolników, ze 

szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej. Forma spółdzielcza jest wciąż 

niedoceniana. Nadal powstaje dużo grup w formie spółek kapitałowych, co nie 

jest do końca zgodne z podstawową ideą wspólnych działań rynkowych rolników. 

Krajowa Rada Spółdzielcza stoi na stanowisku, że należy powrócić do koncepcji 

Komisji Europejskiej i Banku Światowego i ponownie spróbować budować 

branżową spółdzielczość rolniczą w Polsce, należącą do producentów rolnych. 

W przygotowywanym PROW 2014-2020 wsparcie powinno zapewniać dodatkowo 

możliwość rozwoju bazy przetwórczej i budowy centrów logistycznych przez związki 

gospodarcze grup producentów rolnych.

 Czy wiesz, że funkcjonowanie w grupie producentów przynosi rolnikom lepsze 

ceny zbytu swoich produktów i zakupu niezbędnych środków.

 Czy wiesz, że klaster to geograficzne skupisko firm danej branży. Przedsiębiorstwa 

te konkurują, ale równocześnie, w pewnych obszarach, współpracują ze sobą, dzięki 

czemu osiągają wspólnie korzyści. Jednym z najsłynniejszych przykładów klastrów 

jest Dolina Krzemowa w USA, a w Polsce - działająca na Podkarpaciu Dolina Lotnicza.
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 Zwierzęta będą lepiej chronione
 Źródło: www.ppr.pl

 

 Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz 

ustawy o utrzymaniu czystości w gminach - przypomniał w piątek na konferencji 

prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki. Jego zdaniem dzięki tej regulacji 

zwierzęta będą lepiej chronione. Nowelizacja ustawy rozszerza katalog czynów 

zabronionych m.in. o przeprowadzanie na zwierzętach zabiegów mających na celu 

zmianę ich wyglądu, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów. Zabronione 

będzie również m.in. narażanie zwierząt domowych lub gospodarskich na działanie 

warunków atmosferycznych, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu. Od 1 stycznia 

2012 obowiązuje m.in. także zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej 

niż 3 m i nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący uszkodzenie 

ciała lub cierpienie zwierzęcia. Zakazany będzie handel zwierzętami domowymi 

poza miejscami ich chowu i hodowli, na targowiskach, targach, giełdach, a także 

prowadzenie takich targowisk. Zakaz będzie dotyczył również rozmnażania psów 

i kotów w celach handlowych, z wyłączeniem hodowli rasowych.

 Rada gminy ma obowiązek uchwalania programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program powinien 

obejmować m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, 

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i odławianie 

bezdomnych zwierząt. Każdy obywatel będzie miał obowiązek powiadamiania 

najbliższego schroniska, straży gminnej lub policji o porzuconych psach lub 

kotach, w szczególności pozostawionych na uwięzi. W nowelizacji podwyższono 

kary za nieuzasadnione i niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad 

nimi. Karę ograniczenia lub pozbawienia wolności podwyższono z 1 roku do 2 lat, 

a w przypadkach, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, z 2 lat do 

3 lat pozbawienia wolności. W przypadku znęcania się nad zwierzęciem sąd będzie 

orzekał jego przepadek, a nową karą jest możliwość orzeczenia zakazu posiadania 

zwierząt nawet przez 10 lat. Nawiązka orzekana dotąd w wysokości od 25 zł do 

2,5 tys. zł została zwiększona do wymiaru od 500 do 100 tys. zł.

 Nowy wirus atakuje bydło i deformuje jagnięta
 Wirus ze Schmalllenbergu
 Źródło: portal spożywczy.pl

 Holenderskich hodowców martwi nowy wirus, który atakuje dorosłe bydło 

i powoduje deformację jagniąt - napisał we wtorek holenderski anglojęzyczny portal 

DutchNews. Wirus Schmallenberg nie przenosi się bezpośrednio na ludzi. Wirus 

został nazwany od miejscowości, w której go po raz pierwszy zidentyfikowano 
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– w drugiej połowie listopada br. Wykazuje pokrewieństwo z wirusami z gatunku 

orthobunya, które są obecne w Afryce, Australii i Oceanii. Od początku grudnia 20 

holenderskich gospodarstw zgłosiło narodziny jagniąt z deformacjami głów i nóg; 

wszystkie zmarły krótko po narodzinach. Jak podał portal, wydaje się, że u jagniąt 

występował ten sam wirus, który - wcześniej w tym roku - znaleziono u dorosłego 

bydła na dziewięciu farmach we wschodniej części Holandii. „Najbardziej boimy się 

zainfekowania jeszcze nienarodzonych jagniąt” - powiedział wirusolog Wim van der 

Poel z Uniwersytetu w Wageningen. Choroba może być roznoszona przez komary, 

które korzystają z niezwykle ciepłej jak na zimę pogody. Badania nad wirusem 

prowadzi laboratorium w Niemczech, gdzie latem w regionie Nadrenii Północnej-

Westfalii na tajemniczą chorobę zapadały mleczne krowy. Objawia się ona gorączką, 

utratą apetytu i zmniejszoną produkcją mleka. Po kilku dniach objawy te ustępują. 

Wirus może jednak powodować uszkodzenia płodu oraz przedwczesne narodziny, 

jak i zaburzenia rozrodczości zwierząt. Szerzy się prawdopodobnie w efekcie 

ukraszenia bardzo małych insektów żywiących się krwią. Według naukowców nie 

ma niebezpieczeństwa, aby choroba przenosiła się na ludzi poprzez produkty 

mleczarskie.

 Wirus ze Schmalllenbergu wykryto w północno-wschodniej Francji. Tym razem 

stwierdzono go na trzynastu famach owczych leżących w sześciu departamentach 

– podaje FAMMU/FAPA na podst.: TheCattleSite.com

 Po raz pierwszy wirusa, który atakuje tylko przeżuwacze wykryto w Niemczech. 

Dalsze zachorowania zwierząt stwierdzono w Holandii oraz w Belgii, a ostatnio 

także w Wielkiej Brytanii. Tymczasem Rosjanie rozszerzyli zakaz importu żywca 

oraz mięsa owczego/wołowego o nowe kraje zagrożone wirusem, tj. Francję oraz 

Wielką Brytanię. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zajmie się 

teraz oceną ryzyka zdrowotnego nowego wirusa, a także możliwymi scenariuszami 

jego dalszego rozprzestrzenienia się w najbliższych miesiącach. Należy się zatem 

spodziewać, że nowy wirus może mieć negatywny wpływ na unijny handel mięsem 

oraz żywcem.

 Czy wiesz, że w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. na postęp biologiczny 

w produkcji zwierzęcej przeznaczono 101 milionów 600 tysięcy złotych.

 Czy wiesz, że siedem zakładów z branży mięsnej, m.in. Sokołów, Animex, 

Pini Polonia oraz Indykpol uzyskały pozytywną rekomendację chińskich służb 

weterynaryjnych, dzięki której będą mogły rozpocząć bezpośredni eksport do Chin.

 Czy wiesz, że do 2020 r. prawdopodobnie z polskiej wsi zniknie ok. 370 tys. 

gospodarstw, głównie zaprzestaną produkcji gospodarstwa o powierzchni do 

5 hektarów.

 Czy wiesz, że w 2020 r. gospodarstwa o wielkości od 1 do 5 hektarów będą 

nadal dominowały na polskiej wsi i będą one stanowiły 52 proc. wszystkich 

gospodarstw (ok. 637 tys.).
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3. Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Teatrzyk „czerwona krowa” ma zaszczyt zaprosić….

On: Muszę Tobie uświadomić, że największym sprawcą nierówności i zakłóceń 

w równych warunkach konkurencji jest niesprawiedliwy system dopłat bezpośred-

nich. 

Ona: Mów prostym językiem, bo teraz to tak jakbym jakiegoś najmądrzejszego 

słuchała, co tak pięknie gada, ale nic nie gada.

On: jest nierówność traktowania rolników w różnych krajach – inne wysokości 

dopłat przyznane są w krajach starej unii a inne w krajach nowych, a tak najpro-

ściej: mało pieniędzy z tej Unii dla nas będzie, bo oni bardziej historyczni są i do 

tego jeszcze swą historię lepiej opowiadają.

Ona: teraz to ja dopiero zrozumiałam. Nasi za dużo walczyli, pili i dlatego historii 

nie pilnowali – tak czy nie ?

On: no tak – konkurenta w piciu to my nie mieli. No chyba, że z Węgrem jak dwa 

bratanki, i do szabli, i do szklanki...

Ona: to może i teraz z Nimi pogadać trzeba…

4. SPOTKANIA W ODDZIAŁACH 

Spotkanie hodowców Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZHiPBM w Bargłowie
Ryszard Przekwas

 Hodowcy Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZHiPBM po raz kolejny spotkali 

się w Bargłowie Kościelnym k/Augustowa na dorocznym spotkaniu hodowców. 

Spotkanie miało na celu zapoznanie hodowców z aktualnymi problemami nasze-

go sektora. W spotkaniu udział wzięło 90 hodowców, głównie z terenu woj. pod-

laskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ze względu na znaczną 

odległość i dużą śnieżycę nie przybyli hodowcy z woj. pomorskiego i kujawsko-

pomorskiego. Hodowcy z woj. pomorskiego w najbliższym czasie spotkają się 

w Lubaniu, gdzie będzie zaproszony Zarząd PZHiPBM. W spotkaniu w Bargłowie 

uczestniczyli: Bogdan Konopka – Prezes PZHiPBM, Józef Gołębiewski – Członek 

Zarządu PZHiPBM, profesor dr hab. Janusz Klupczyński – Przewodniczący Rady 

Hodowlanej Oddziału, oraz selekcjonerzy: Jerzy Moniuszko i Jarosław Olszewski. 

Otwierając spotkanie podziękowałem wszystkim zebranym za tak liczne przybycie, 

mimo trudnych warunków drogowych (śnieżyca) życząc zgromadzonym Szczęśli-

wego Nowego Roku, dobrej koniunktury na rynku wołowym i oczywiście owocnej 
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dyskusji podczas spotkania. Oddział Warmińsko-Mazurski pod względem liczby 

ocenianych mamek (12 tysięcy) jest najliczniejszym w kraju i tu właśnie rozpo-

czynają się doroczne spotkania hodowców. Aktualną sytuację w hodowli i cho-

wie bydła mięsnego w Polsce przedstawił Bogdan Konopka – Prezes PZHiPBM. 

Mówił o dokonaniach minionego roku, tj. o współpracy z krajami macierzystymi 

danych ras mięsnych, o wprowadzaniu własnych programów hodowlanych przez 

PZHiPBM, wspieraniu problemu powierzchni wypasanych, o działalności Biura 

Handlowego, o naszych statutowych działaniach, o współpracy z Instytutem Zoo-

techniki. Wizja przyszłości według Prezesa to wzrost produkcji bydła mięsnego 

i jakości wołowiny, wzrost podaży dobrej wołowiny, wyższa jakość, zwiększenie 

ilości wołowiny na polskim stole, wzrost spożycia, zgodność z ochroną środo-

wiska. W dalszej części wystąpienia Prezes Bogdan Konopka omówił kampanię 

medialną „Odkryj dobre polskie mięso”.

Zbigniew Łosko – Dyrektor „Josera Polska” – główny sponsor spotkania, przed-

stawił najważniejsze problemy w żywieniu bydła mięsnego. Mówił o koniecznej kal-

kulacji przy prowadzeniu opasu, o szukaniu oszczędności, o zadawaniu pasz treści-

wych, o zawartości skrobi w paszy, o stosowaniu kiszonek w żywieniu, o paszach 

objętościowych. Przybliżył analizator paszy agri-nir oraz mówił o niższej produkcji, 

o kłopotach z rozrodem, czy też pogorszeniu zdrowotności. Dobrze przygotowany 

wykład o problematyce żywienia bydła wzbudzał duże zainteresowanie hodowców. 

 Hodowcy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Janusza Pasicha – lekarza 

wet., który przedstawił profilaktykę biegunek zakaźnych u bydła. Mówił o konieczności 

odrobaczania zwierząt. Poruszył bardzo istotną problematykę BVD oraz IBR w naszych 

stadach.

Józef Gołębiewski – członek Zarządu PZHiPBM, przedstawił relacje za spotkań „Eu-

ropejskiego Komitetu COPA – COGECA” w Brukseli, w których jako przedstawiciel na-

szego Związku bierze czynny udział. Mówił o ustawie o transporcie zwierząt. Przybliżył 

sytuację na rynku wołowiny UE. Mówił o wspólnej polityce rolnej (WPR) po 2013 roku.

Współpracę handlową zaproponował hodowcom Stanisław Skrzypek – Prezes Agra-

impex.

Marek Biziak – przedstawiciel Euro-fali, zaprezentował hodowcom bardzo ciekawe 

rozwiązania systemów dachowych.

Euro-system 2010 – kompleksową obsługę rolnictwa przybliżył zebranym Henryk 

Makowski – programista ARiMR.

Spotkanie podsumował profesor dr hab. Janusz Klupczyński – przewodniczący Rady 

Hodowlanej Oddziału Warmińsko – Mazurskiego. Ustosunkowując się do tematów 

spotkania przybliżył hodowcom w sposób przystępny podstawowe informacje dotyczą-

ce żywności genetycznie modyfikowanej (GMO).

Wszystkie wykłady bardzo interesowały hodowców. Poruszone zostały najistotniej-

sze zagadnienia w hodowli bydła mięsnego. Wykładowcy w bardzo przekonywujący 
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sposób przybliżyli tajniki hodowli bydła. Hodowcy mieli możliwość, podczas dyskusji, 

z której chętnie korzystali, poruszyć najbardziej nurtujące ich problemy w hodowli. 

Na gorąco mogli uzyskać odpowiedzi czy to od Prezesa, czy też od pozostałych, za-

proszonych fachowców. Po zakończeniu spotkania był wspólny obiad i czas na miłe 

pogawędki. Zadowoleni hodowcy dziękowali Prezesowi za mile spędzone chwile, a pra-

cownikom naszej organizacji za zorganizowanie spotkania.

Spotkanie Pana Prezesa Bogdana Konopki z hodowcami Regionu Południowo 
Wschodniej Polski.

Marian Stachyra

 W nawiązaniu do długiej tradycji jesiennych spotkań z hodowcami, organizowa-

nych pod patronatem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, od ubiegłego roku są or-

ganizowane jesienno-zimowe spotkania z Prezesem Bogdanem Konopką. W 2011 

roku takie spotkanie odbyło się 12 marca w RSP Zagroda. 

Tegoroczne spotkanie hodowców Regionu Południowo Wschodniej Polski 28 stycz-

nia zostało zorganizowane w gospodarstwie Pana Szczepana Tworka w Księżpolu. 

Aktualnie hodowca gospodaruje 

na 65 ha gruntach ornych i 44 ha 

użytkach zielonych. Posiada 51 

sztuk krów matek rasy Limosine. 

Gospodarstwo w ostatnich latach 

zostało mocno doinwestowane 

w sprzęt i budynki. Szczególnie 

nowa obora posiada wiele cieka-

wych rozwiązań, mogących służyć 

za przykład dla obecnych i przy-

szłych hodowców. Na miejsce 

zbiórki w gospodarstwie Pana 

Szczepana Tworka w Księżpolu 

przybyło około 100 uczestników 

spotkania. Pomimo mrozu i zimna 

przyjechali nawet z tak odległych rejonów jak; Kodeń, Radom, Pińczów, Przemyśl, 

Czarna Dolna, czy Lutowiska. Do godziny 13:00 hodowca pokazał swoje gospodar-

stwo i podzielił się swoimi doświtadczeniami z zakresu organizacji i żywienia stada 

bydła mięsnego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Centrum Turystyki 

Wiejskiej na drugą część spotkania. 

W imieniu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przywita-

łem wszystkich zebranych a w szczególności; Pana Prezesa Bogdana Konopkę, dr 

Waldemara Tetera z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawicieli Lubel-

Przybyłych hodowców przywitano tortem
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skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ARiMR w Biłgoraju, sponsorów spotkania: 

Krzysztofa Mochnieja i Marcina Andrzejewskiego z Josera Polska Sp. z o.o., Marka 

Branickiego z Intervet Sp. z o.o., Mateusza Muchę i Wojciecha Ziaję z Cembrit S.A. 

Jako pierwszy zabrał głos Pan Prezes Bogdan Konopka, przedstawiając aktualną sy-

tuację w hodowli i chowie bydła mięsnego w Polsce. Zwrócił uwagę na takie zagad-

nienia jak: warunki pro-

wadzenia oceny wartości 

użytkowej bydła mięsnego 

przez PZHiPBM po 2013 

roku, obrót materiałem ho-

dowlanym i rzeźnym (biuro 

handlowe), promocja spo-

życia wołowiny oraz udział 

hodowców w wystawach 

zwierząt hodowlanych. Na-

stępnie Krzysztof Moch-

niej przedstawiciel Josery, 

przedstawił różne systemy 

żywienia bydła mięsnego 

z wykorzystaniem miesza-

nek i dodatków mineral-

nych firmy Josera, szczególnie przydatnych w opasie bydła do wag ciężkich. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się wykład lek. wet. Pana Marka Branickiego z Interwet 

Sp. z o. o. W dużym skrócie można powiedzieć, tańsza jest profilaktyka, niż lecze-

nie. Bardzo dobrze przybliżył problem zwalczania biegunek u bydła i jak im zapobie-

gać. Przedstawiciel Cembrit S.A. Mateusz Mucha zaprezentował różne rozwiązania 

systemów budow-

nictwa inwentarskie-

go, ze szczególnym 

wykorzystaniem po-

kryć dachowych z 

wykorzystaniem eu-

rofali. Dr Waldemar 

Teter z Uniwersyte-

tu Przyrodniczego 

w Lublinie omówił 

czynniki warunkują-

ce efektywność cho-

wu bydła mięsnego 

i produkcji wołowi-



-21-

ny. Zwrócił szczególną 

uwagę na prawidłowy od-

chów jałówek do dalszej 

hodowli. Jest to bardzo 

ważne dla uzyskania do-

brego stada podstawo-

wego. W dalszej części 

spotkania odbyła się 

dyskusja. Były tam róż-

ne pytania, głównie do-

tyczące Związku. Bardzo 

istotnym zagadnieniem 

był problem opłacalności 

chowu i hodowli bydła 

mięsnego. Pan Jan Pelc 

z Kupiatycz prosił Pana 

Prezesa o informację ja-

kie są perspektywy wdro-

żenia np. dopłat do powierzchni wypasanych. Na wszystkie pytania udzielił odpowie-

dzi Pan Prezes Bogdan Konopka. Pod koniec spotkania Prezes wręczył Panu Hen-

rykowi Tworkowi odznaczenie z okazji 15-lecia Związku, za wieloletnią współpracę 

i pomoc w organizacji tego spotkania. 

Na zakończenie podziękowałem Panu Prezesowi za przybycie na spotkanie z ho-

dowcami i omówienie ważnych spraw dotyczących Związku oraz hodowców. Takie 

spotkania dają możliwość szerokiej konsultacji członkom Związku z Zarządem 

PZHiPBM. Hodowcom jeszcze raz bardzo dziękuję za tak liczne przybycie i zapra-

szam na następne spotkanie.

Nasze spotkania służą również do wymiany doświadczeń 

i nawiązania nowych kontaktów.

Fot. Marian Stachyra
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OGŁOSZONO WYNIKI III EDYCJI KONKURSU FERMA BYDŁA
HODOWCA BYDŁA 2011

 18 lutego w Sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ogłoszono wyniki i wręczono nagrody Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Ferma 

Bydła Hodowca Bydła 2011 roku. Była to III edycja konkursu, którego głównym 

organizatorem jest Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne Bydło. Jednym z głównych 

współorganizatorów jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 

 W kategorii Ferma Bydła Mięsnego: 
– I miejsce zajął Wiesław Wójcik

– II miejsce E. Czajkowski

– III miejsce M.G Rumińscy

 W kategorii Hodowca Bydła Mięsnego: 
– I miejsce – M. Krzewiński

– II miejsce L. Stasiak H. Góralski

– III miejsce M. Piątek

Na ceremonii wręczenia nagród 

nie mogło zabraknąć dyrektora 

Biura Grzegorza Grodzkiego

W kategorii Hodowca Bydła Mięsnego 

pierwsze miejsce przyznano 

M. Krzewińskiemu Hodowcy rasy 

charolaise z woj. wielkopolskiego Fot. 

Grzegorz Grodzki
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Ukazała się książka naszego Honorowego Prezesa – profesora Henryka 

Jasiorowskiego, którą polecamy Państwu.

Oto cytat charakteryzujący rodzaj tej książki:

Dziś trzeba patrzeć szerzej, widzieć swój zawód i owoce swojej pracy w szerokiej 

perspektywie już nie tylko kraju, ani nawet Unii Europejskiej, ale w perspektywie 

globalnej, światowej, bo konkurować nawet na własnym krajowym rynku często 

trzeba także z tymi zza oceanu.

Dlatego książka ta nie dostarcza informacji ani instrukcji technologicznych. 

Uznałem bowiem, że na te tematy jest dosyć publikacji na naszym rynku oraz 

wysoka wiedza naszych rolników i hodowców. Natomiast pisząc tę książkę starałem 

się kłaść nacisk na sprawy ogólne, poglądowe, które pozwolą czytelnikowi widzieć 

swój zawód i jego przyszłość w szerokiej perspektywie już nie tylko krajowej czy 

unijnej, ale i światowej.

  Fragment wstępu

5. KSIĄŻKA NASZEGO HONOROWEGO PREZESA
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 6. SZKOLENIE Z ŻYWIENIA BYDŁA MIĘSNEGO 
  DLA PRACOWNIKÓW PZHiPBM NA SGGW

  Barbara Dąbek

 W dniach 27-28.02.2012 odbyło się szkolenie z zakresu żywienia bydła mięsnego 

dla pracowników PZHiPBM.

 Pani prof. dr hab. Maria Dymnicka zaprezentowała interesujący wykład o fizjologicz-

nych podstawach żywienia przeżuwaczy w aspekcie żywienia oraz omówiła potrzeby po-

karmowe i żywienie różnych grup wiekowych bydła mięsnego. Zwróciła uwagę m.in. na 

znaczenie trawienia mikrobiologicznego w przewodzie pokarmowym tych zwierząt oraz 

na czynniki je warunkujące. Opowiedziała też, na co należy zwrócić uwagę w żywieniu 

krów matek i cieląt. Z systemami wartościowania pasz i określeniem potrzeb pokar-

mowych przeżuwaczy zapoznał nas dr Andrzej Łozicki. Wskazał na elementy, na które 

należy zwrócić szczególną uwagę przy układaniu dawek pokarmowych, takie jak zacho-

wanie równowagi między białkiem trawionym w jelicie z przemian azotowych a białkiem 

z przemian energetycznych. Na koniec pracownicy Związku zastosowali świeżo zdobyte 

informacje na zajęciach w pracowni komputerowej, gdzie układali dawki paszowe dla wy-

branych zwierząt, tj. krów matek i jałówek hodowlanych, wg francuskiego systemu INRA. 

Cechą wyróżniającą tego systemu jest takie wyrażanie wartości białkowej pasz, które 

uwzględnia ścisłe powiązanie przemian azotowych w żwaczu z przemianami energetycz-

nymi. Szkolenie połączone było z wymianą doświadczeń zootechników-selekcjonerów. 

   W drugim dniu szkolenia wy-

kładowcy omówili podstawy opa-

su bydła mięsnego, w tym jego 

potrzeby i pasze, czynniki żywie-

niowe warunkujące jakość mięsa 

wołowego. Szkolenie zakończyło 

się bilansowaniem dawek pokar-

mowych dla bydła opasowego na 

zajęciach komputerowych.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta 

podczas tego szkolenia będzie 

pomocna w zakresie doradztwa 

i wykorzystana w praktyce.
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7. 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 Angus Czerwony i Angus Czarny

Sprzedam jałówki Angus Czerwony i Angus Czarny w wieku 8-12 miesięcy 30 szt. 

Wystawiam faktury VAT, Certyfikaty Ekolocziczne.

Numer telefonu:  605 827 900, GR AGRO EKO

Województwo: wielkopolskie/zachodniopomorskie

• Rasa Limousine

Krowy 93 szt.

Jałówki cielne 30 szt.

Jałówki do zacielena 20 szt.

Odsadki 20 szt.

Numer telefonu: 608 583 518

Województwo: warmińsko-mazurskie

• Rasa: Limousine

Zakres: Jałówki cielne: 1 szt.

Numer telefonu: 58 687 72 56

Województwo: pomorskie

Informacje: jałówki cielne Limousine, bardzo spokojne, waga ok 600 kg, 4500 zł szt. 

Stado pod oceną PZHiPBM. Stado wolne od chorób zakaźnych. Powiat kościerski.

• Rasa: Limousine 

Jałówki do zacielenia: 5 szt.

Numer telefonu: 601 922 972

E-mail: jacek2107@op.pl

Województwo: lubelskie

Informacje: jałówki do zacielenia 5 sztuk. 100 %.

• Rasa: Angus czarny 

Jałówki do zacielenia: 15 szt.

Buhaje: 10 szt.

Numer telefonu: 683 840 690 

Województwo: wielkopolskie 

Informacje: pod stałą oceną PZHIPBM buhajki odsadki
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• Rasa: Limousine

Jałówki cielne: 6 szt.

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 607 374 797

Województwo: wielkopolskie

Informacje: pod oceną PZHiPBM matki niemki.

• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 20 szt. 

Numer telefonu: 695 616 053

Województwo: lubuskie

Informacje: pod oceną PZHiPBM.

• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 22 szt. 

Numer telefonu: 600 094 925

Województwo: lubuskie

Informacje: pod oceną PZHiPBM

• Rasa: Limousine

Jałówki do zacielenia: 20 szt.

Numer telefonu: 509 730 876

E-mail: grezal1@wp.pl

Województwo: warmińsko-mazurskie

• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 20 szt. 

Jałówki do zacielenia: 20 szt.

Jałówki cielne: 30 szt.

Krowy: 93 szt.

Numer telefonu: 608 583 518

Województwo: warmińsko-mazurskie

• Rasa: Limousine

Jałówki cielne: 10 szt.

Numer telefonu: 14 683 38 81

E-mail: mroz171@interia.pl

Województwo: podkarpackie

Informacje: kupie 10 szt. jałówek cielnych rasy limousine tylko na fakture w rozsądnej cenie
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• Rasa: Charolaise

Buhaje: 1 szt. 

Numer telefonu: 81 723 78 50

Województwo: lubelskie

Informacje: sprzedam byka w kwietniu, licencja, po krowie czempionce KWZH 2011, 

ojciec pochodzenie Kanada (ponad stan).

• Rasa: Limousine

Jałówki niecielne: 2 szt. 

Jałówki do zacielenia: 4 szt.

Numer telefonu: 67 286 17 11 

Województwo: wielkopolskie

• Rasa: Highland

Jałówki odsadki: 1 szt. 

Buhaje: 3 szt.

Numer telefonu: 694 439 550 

E-mail: helmutskora@neostrada.pl

Województwo: opolskie

Informacje: zwierzęta posiadają pełną dokumentację hodowlaną.

• Rasa: Limousine

Jałówki niecielne: 5 szt. 

Jałówki do zacielenia: 5 szt.

Numer telefonu: 604 371 368

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

Jałówki odsadki: 20 szt. 

Numer telefonu: 519 862 897

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). 



-28-

• Rasa: Limousine

Jałówki do zacielenia: 2 szt.

Jałówki cielne: 2 szt.

Krowy: 13 szt.

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 697 411 812 

Województwo: podlaskie

Informacje: sprzedaje stado pod oceną, 50%-100% LM. Cena do negocjacji. 

• Rasa: Highland

Jałówki odsadki: 1 szt. 

Numer telefonu: 601 896 359 

E-mail: appenzeller@neostrada.pl

Województwo: dolnośląskie

Informacje: z gospodarstwa ekologicznego, 10-miesięczna

 

• Rasa: Angus czerwony 

Jałówki do zacielenia: 3 szt.

Numer telefonu: 783 802 865 

Województwo: wielkopolskie 

• Rasa: Simental

Buhaje: 10 szt.

Numer telefonu: 889 709 371 

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 ocena. Mogę przesłać zdjęcia na e-mail. 

• Rasa: Limousine

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 601 437 003

E-mail: ztomczyk99@interia.pl

Województwo: łódzkie

Informacje: buhaj 4-letni z rodowodem. Bardzo spokojny.
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• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 5 szt. 

Jałówki cielne: 4 szt.

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        

Jałówki odsadki: 18 szt. 

Krowy: 19 szt.

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 695 932 964 

Województwo: pomorskie

• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 2 szt. 

Jałówki niecielne: 3 szt. 

Jałówki do zacielenia: 2 szt.

Numer telefonu: 601 437 003 

E-mail: ztomczyk99@interia.pl

Województwo: łódzkie

• Rasa: Charolaise

Jałówki cielne: 2 szt.

Numer telefonu: 783 861 072

E-mail: wierzchol12@o2.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

informacje: sprzedam jałowice cielne, 2 sztuki. Cena 5,5 tys. zł/szt. 100% rasy.

• Rasa: Limousine

Buhaje: 4 szt.

Numer telefonu: 693 092 543

E-mail: radmag@o2.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Informacje: sprzedam do dalszej hodowli buhaje rozpłodowe, 100% rasy Limousin, po 

francuskich rodzicach. Wiek 16 m-cy, masa ok. 650 kg. Sztuki pod oceną PZHiPBM, 

wpisane do księgi głównej, posiadają pełną dokumentację. Cena do uzgodnienia. 
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• Rasa: Limousine

Buhaje: 10 szt.

Numer telefonu: 601 401 450 

E-mail: finanse@suknieagnes.pl 

Województwo: zachodniopomorskie 

Informacje: buhaje Limousin 100%, 15-18 m-cy, po francuskich matkach i po 

katalogowych buhajach francuskich, wpisane do ksiąg hodowlanych PZHiPBM. 

Najlepsza genetyka francuska. Duży wybór. Świdwin – zachodniopomorskie.

• Rasa: Hereford 

Jałówki odsadki: 5 szt. 

Jałówki niecielne: 10 szt. 

Jałówki cielne: 15 szt.

Buhaje: 4 szt.

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: Limousine

Jałówki cielne: 15 szt.

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: Highland 

Jałówki odsadki: 2 szt. 

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 660 662 776 

E-mail: irenagoj@onet.pl

Województwo: opolskie

Informacje: zwierzęta posiadają pełną dokumentację.
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• Rasa: Limousine 

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 508 103 980 

Województwo: mazowieckie

Informacje: buhaj łagodny po inseminacji, wiek 14 miesięcy, stado pod oceną.

• Rasa: Hereford

Jałówki do zacielenia: 5 szt.

Numer telefonu: 603 917 073 

Województwo: mazowieckie

Informacje: 5 szt. jałówek do zacielenia po imp. ze Szkocji, 1,5 roku.

• Rasa: Hereford

Jałówki odsadki: 4 szt. 

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 506 918 679 

Województwo: lubelskie 

• Rasa: Limousine

Jałówki odsadki: 5 szt. 

Krowy: 20 szt.

Numer telefonu: 509 623 026 

Województwo: świętokrzyskie 

Informacje: krowy zacielone, pełna rasa 100 % LM, stado hodowlane

• Rasa: Limousine

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 52 562 76 37

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Informacje: sprzedam 30 szt. byków 600-700 kg, mieszańce ras LM CHL 

• Rasa: Simental

Jałówki odsadki: 3 szt. 

Jałówki cielne: 1 szt.

Krowy: 1 szt.

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 507 544 455 

Województwo: zachodniopomorskie 
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• Rasa: Limousine         

Jałówki odsadki: 12 szt. 

Jałówki do zacielenia: 10 szt.

Jałówki cielne: 6 szt.

Krowy: 5 szt.

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 507 321 827

Województwo: wielkopolskie 

Informacje: bydło pod stałą kontrolą PZHiPBM, bydło zdrowe, a przede wszystkim 

wolne od chorób zakaźnych, polecam, jestem prywatnym hodowcą, szczególnie tym 

którzy zamierzają zacząć hodowlę bydła mięsnego, wystawiam faktura VAT.

• Rasa: Simental 

Jałówki odsadki: 3 szt. 

Jałówki cielne: 1 szt.

Krowy: 1 szt.

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 507 544 455 

Województwo: zachodniopomorskie 

• Rasa: Charolaise 

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 660 995 953

E-mail: artber@vp.pl

Województwo: dolnośląskie 

Informacje: roczne, jeden bezrożny, wnukowie buhajów Necessaire i Malicieux

• Limousine

Jałówki cielne: 10 szt.

Buhaje: 5 szt.

Numer telefonu: 604 564 808

Województwo: dolnośląskie 

Informacje: GR Ceber oferuje buhajki hodowlane, jałówki cielne inseminowane 

czołowymi buhajami francuskimi. Stado pod kontrolą PZHiPBM.
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• Limousine

Jałówki odsadki: 10 szt. 

Jałówki do zacielenia: 10 szt.

Jałówki cielne: 4 szt.

Buhaje: 10 szt.

Numer telefonu: 509 730 876

E-mail: grezal1@wp.pl

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Informacje: Ostróda

• Simental

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 502 649 306

E-mail: bmnx101@interia.pl

Województwo: podlaskie

Informacje: wiek byczków to 18 miesięcy.

• Charolaise 

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 606 623 087

Województwo: wielkopolskie

Informacje: wiek 15 miesięcy. Jeden byk jest bez rogów.

• Limousine

Jałówki do zacielenia: 8 szt.

Buhaje: 4 szt.

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. 

• Limousine 

Jałówki do zacielenia: 4 szt.

Numer telefonu: 507 506 773

E-mail: zalewskipiotr@onet.pl

Województwo: mazowieckie
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• Limousine 

Jałówki do zacielenia: 4 szt.

Krowy: 1 szt.

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 507 506 773

E-mail: belian1@o2.pl

Województwo: mazowieckie 

• Charolaise 

Jałówki odsadki: 3 szt. 

Jałówki do zacielenia: 5 szt.

Numer telefonu: 888 806 042

E-mail: lidzbarski44@wp.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie 

• Limousine 

Jałówki niecielne: 14 szt. 

Numer telefonu: 603 892 626

E-mail: maciejuba85@gmail.com

Województwo: dolnośląskie

Informacje: jałówki Limousine 100%, waga 400-550 kg, hodowane na wolnym 

wybiegu. Cena 10 zł/kg do negocjacji. 

• Limousine 

Jałówki do zacielenia: 3 szt.

Numer telefonu: 672 861 711

Województwo: wielkopolskie 

• Limousine 

Jałówki odsadki: 8 szt. 

Numer telefonu: 857 151 662

Województwo: podlaskie

• Limousine 

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 514 653 766

E-mail: ekolis@o2.pl

Województwo: lubuskie 

Informacje: zamienię buhaja na innego dorosłego rasy charolaise lub salers, 

lub kupię odsadka
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• Limousine 

Jałówki odsadki: 25 szt. 

Jałówki do zacielenia: 10 szt.

Jałówki cielne: 15 szt.

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 507 321 827

Województwo: wielkopolskie

Informacje: bydło pod stałą kontrolą 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. CENY 

sztuk bydła i informacje o tych sztukach podane są na mojej stronie internetowej 

www.bydlo-limousine.com

• Limousine 

Jałówki niecielne: 50 szt. 

Numer telefonu: 605 261 553

Województwo: lubuskie

Informacje: Sprzedam jałówki niecielne (ok. 300 kg), 10 szt. mieszańców (powyżej 

75% dolewu krwi) i 40 szt. 100%.

• Limousine 

Jałówki cielne: 2 szt.

Numer telefonu: 58 687 72 56

Województwo: pomorskie

Informacje: jałówki cielne Limousine, bardzo spokojne, waga ok 600 kg, 4500 zł 

sztuka. Stado pod oceną PZHiPBM . Stado wolne od chorób zakaźnych. Powiat 

kościerski. 

• Limousine 

Jałówki do zacielenia: 5 szt.

Numer telefonu: 601 922 972

Województwo: lubelskie

E-mail: jacek2107@op.pl

Informacje: jałówki do zacielenia 5 sztuk. 100 %.
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• Angus czarny

Jałówki do zacielenia: 15 szt.

Buhaje: 10 szt.

Numer telefonu: 68 384 06 90

Województwo: wielkopolskie

Informacje: pod stałą oceną PZHiPBM buhajki odsadki.

• Limousine 

Jałówki cielne: 6 szt.

Buhaje: 2 szt.

Numer telefonu: 607 374 797

Województwo: wielkopolskie

Informacje: pod stałą oceną PZHiPBM, matki niemki.

• Limousine

Jałówki odsadki: 20 szt. 

Numer telefonu: 695 616 053

Województwo: lubuskie

Informacje: pod stałą oceną PZHiPBM.

• Limousine

Jałówki odsadki: 22 szt. 

Numer telefonu: 600 094 925

Województwo: lubuskie 

Informacje: pod stałą oceną PZHiPBM.

• Limousine

Jałówki do zacielenia: 20 szt.

Numer telefonu: 509 730 876

E-mail: grezal1@wp.pl

Województwo: warmińsko-mazurskie 

• Limousine

Jałówki odsadki: 20 szt. 

Jałówki do zacielenia: 20 szt.

Jałówki cielne: 30 szt.

Krowy: 93 szt.

Numer telefonu: 608 583 518

Województwo: warmińsko-mazurskie 
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• Limousine

Jałówki cielne: 10 szt.

Numer telefonu: 14 683 38 81

E-mail: mroz171@interia.pl

Województwo: podkarpackie

Informacje: kupie 10 szt. jałówek cielnych rasy limousine tylko na fakture w rozsądnej 

cenie 

• Charolaise

Buhaje: 1 szt.

Numer telefonu: 817 237 850

E-mail: mroz171@interia.pl

Województwo: lubelskie

Informacje: sprzedam byka w kwietniu, licencja, po krowie czempionce KWZH 2011, 

ojciec pochodzenie Kanada (ponad stan).
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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
Agnieszka Bogatko – e-mail: ksiegowa@bydlo.com.pl

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

DZIAŁ KSIĄG

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

Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Barbara Dąbek – e-mail: dabek@bydlo.com.pl

DZIAŁ OCENY

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



-39-

SELEKCJONERZY

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 
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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 


