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Optymistycznie
spoglądamy w przyszłość
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest silną organizacją budowaną nie bez problemów od 20 lat. Poradziliśmy sobie
z nimi. Wraz ze zmieniającym się otoczeniem instytucjonalnym, Polska
Federacja przekształciła się w organizację hodowlaną. Dwadzieścia lat
przemian owocuje dziś tym, że mamy dobrą markę i usługi na wysokim
poziomie. Mamy mocną pozycję rynkową.
Przed nami kolejne wyzwania. Zmienia się prawo zootechniczne w Europie, dlatego zmieniamy się także my.
Znaleźliśmy się w bardzo newralgicznym momencie. Parlament Europejski i Rada Europy wprowadzają od 1 listopada 2018 r. nowe prawo
zootechniczne. Ono sprawi, że zmieni się europejska hodowla bydła
mlecznego, a organizacje ze Wspólnoty, w tym oczywiście i my, będziemy musieli sprostać nowym wyzwaniom. Europejski rynek usług hodowlanych zostanie uwolniony, a przedsiębiorstwa hodowlane bez skrępowania będą konkurowały ze sobą na
wolnym europejskim rynku, co dziś nie jest jeszcze możliwe.
Dlatego już od dawna przygotowujemy się do zmian jakie nastąpią. Znamy mocne i słabe strony polskiej
hodowli. Powołaliśmy do życia Laboratorium Genetyki Bydła, w celu przyspieszenia genotypowania bydła, w tym przede wszystkim samic oraz utworzyliśmy Centrum Genetyczne, którego misją jest świadczenie
usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych. Przez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego realizujemy naszą
misję wspierania hodowców bydła mlecznego. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiedza hodowlana ciągle
pozostaje na dość niskim poziomie i że w tym zakresie mamy wiele do poprawienia. Jakość i zakres oceny
wartości hodowlanej, którą realizuje Instytut Zootechniki są niewystarczające. Tempo prac nad tymi zagadnieniami bardzo przyspieszy. Centrum Genetyczne Polskiej Federacji pozyskało genotypy bydła z Eurogenomics i mimo tego, że rozwój oceny wartości hodowlanej wymaga czasochłonnych inwestycji rozpoczęło
realizację kilku projektów, które dotyczą m.in. indeksów rodzicielskich i inbredu. Kolejne, bo nie chcę na tym
etapie o nich mówić, zostały zaakceptowane przeze mnie, po dyskusji w kierownictwie naszej organizacji.
Już niebawem przedstawimy hodowcom kompleksowy program do zarządzania stadem - Stado OnLine (SOL), który będzie także wykorzystywany jako platforma udostępniająca usługi potrzebne hodowcom.
Wprowadzimy aplikacje internetowe wspierające doradztwo ekonomiczne (pierwsze z nich już są znane
hodowcom) wraz z oceną ekonomiczną danych techniczno-produkcyjnych gospodarstwa. Wszystkie nowe systemy będą współpracowały z systemem SYMLEK.
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Rozbudowujemy narzędzia informatyczne w zarządzaniu stadem, gdyż zależy nam na jakości przekazywanych przez hodowców informacji. Bowiem tylko opierając się na wiarygodnych informacjach o zdarzeniach
w stadach bydła można wprowadzić do selekcji nowe cechy.
Nadal pracujemy nad usługą ketozową, którą, jako jedyna organizacja, wprowadziliśmy do oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w skali całego kraju w ramach odpłatności za ocenę. Być może będziemy
w ocenie wykorzystywać całe widma mleka. Chcemy szacować wydajności laktacyjne. W minionym roku
rozpoczęliśmy projekt pt. „ocena występowania kwasicy w stadach ocenianych, na podstawie wyników
próbnych dojów”. Obecnie zespół naukowców przeanalizował zebrane wyniki i opublikował pierwsze naukowe doniesienia w tym zakresie w międzynarodowej specjalistycznej prasie. Myślę, że niebawem poinformujemy hodowców o dalszych pracach nad tym projektem.
Mógłbym długo wymieniać to, czego dokonaliśmy i informować o planach na przyszłość. Wiem, że hodowcy oczekują wsparcia, które pozwoli im na ekonomiczną ocenę produkcji mleka. Czy indeks ekonomiczny
byłby najlepszym rozwiązaniem? Rozmawiamy o tym.
Cele, jakie ma osiągnąć PFHBiPM do 2020 r., zostały zdefiniowane przez poszczególne działy (Hodowlę, Ocenę, Laboratorium Genetyki Bydła, Centrum Genetyczne, Ocenę Typu i Budowy oraz Doradztwo). Mogę zapewnić wszystkich, że nie poprzestaniemy na tym, co już osiągnęliśmy. Ciągle będziemy poszukiwać jak
najlepszych rozwiązań dla hodowców, którzy korzystają z naszych usług.

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

Leszek Hądzlik
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