DORADZTWO OGÓLNE

POLSK A FEDERAC JA HODOWCÓW BYD ŁA i PRODUCENTÓW MLEK A

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI.
Celem wprowadzonego z początkiem roku 2017 doradztwa ogólnego było wsparcie hodowców korzystających z usługi oceny wartości użytkowej w optymalnym
wykorzystaniu korzyści jakie płyną z oceny stada krów
mlecznych w optymalizacji produkcji mleka i szeroko
rozumianego prowadzenia stada. W pierwszym roku
działalności skoncentrowaliśmy się na szkoleniach grupy
doradców w celu doposażenia ich w możliwie szeroką wiedzę pomocną w doradztwie. Grupa Doradców
Ogólnych (skład grupy i namiary na stonie: 77) szkolona
była z zakresu:
• Skuteczna komunikacja z kilentem
• Higiena doju
• Profilaktyka mastitis
• Żywienie bydła mlecznego
• Tematyczne szkolenia organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego
• Szkolenie na doradców rolnośrodowiskowych
i uzyskanie certyfikatów.
Szkolenia te oraz pierwsze doświadczenia doradców
pokazały, że w dalszym rozwoju usługi doradczej powinniśmy stawiać na wykorzystanie danych z oceny w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych – szczególnie
w dążeniu do obniżenia średniego poziomu komórek
somatycznych w stadach, gdyż z tego powodu hodowcy
tracą najwięcej, a czasem trudno to zauważyć.

W styczniu 2017 powołując grupę Doradców Ogólnych
PFHBiPM uruchomiła również program Poznajmy się
– kierowany do hodowców, którzy zdecydowali się na
korzystanie z usługi oceny wartości użytkowej po raz
pierwszy lub też powrócili do korzystania z tej usługi
po więcej niż 2 latach przerwy. Główna idea tego programu opiera się na zasadzie że każdy nowy hodowca
otrzymuje od początku wsparcie ze strony Doradcy
Ogólnego w wykorzystaniu danych z oceny w swoim
konkretnym stadzie. W rzeczywistości odnosi się to do
indywidualnych konsultacji i pomocy w kwestiach:
• szczegółowej analizy stanu stada na podstawie
Raportów Wynikowych z oceny – pełne ich zrozumienie i wykorzystanie od samego początku;
• określeniu profilu gospodarstwa, organizacji jego
zasobów oraz ustalaniu priorytetów działań i zadań do realizacji celów krótko i długoterminowych;
• monitoringu warunków hodowli bydła, dobrostanu i zdrowotności zwierząt;
• poprawy rentowności produkcji mleka poprzez
identyfikację słabych punktów i możliwości ich
poprawy zarówno w oborze jak i dojarni;
• wsparcia w zakresie rozrodu bydła;
• analizy behawioralnej zwierząt w wykorzystaniem
Sygnałów Krów.

W suchym ujęciu liczbowym podsumowanie pracy grupy 14 Doradców Ogólnych przedstawia się następująco:

WIZYTY DORADCZE:
POZNAJMY SIĘ I ZNAMY SIĘ,
DOKO, SYGNAŁY KRÓW
NA 1 DORADCĘ
SZKOLENIA (dni)
NA 1 DORADCĘ

RO
PARZNIEW

RO
BYDGOSZCZ

RO
POZNAŃ

RAZEM

1 327

1 038

1 072

3 437

221,2
197
32,8

259,5
156
39,0

268,0
138
34,5

245,5
491
35,1

Nie mniej jednak wymiernym efektem i wartością pracy każdego z doradców są wyniki stad z którymi współpracują
oraz opinia hodowcy. Jeden z takich przypadków opisujemy na sąsiedniej stronie.
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DORADZTWO OGÓLNE PFHBIPM– ANETA NENEMAN I ADAM BOROWSKI

GOSPODARSTWO ROLNE ZBIGNIEW GRAJ
KRUCZ, WOJ. WIELKOPOLSKIE, ODDZIAŁ W POZNANIU
Pan Zbigniew Graj przejął od rodziców gospodarstwo we
wrześniu 2015 roku, korzystając z premii Młody Rolnik.
Gospodarstwo liczy 16 ha własnych użytków rolnych
(w tym 14,5ha trwałych użytków zielonych na gruntach
ornych i 1,5 ha kukurydzy), 8 ha gruntów dzierżawionych
(5 ha pod kukurydzę + łąki) i 12 ha lasów.
W maju 2016 roku Pan Zbigniew postanowił skorzystać
z usługi oceny wartości użytkowej bydła. Decyzja ta zbiegła się z planami PFHBiPM w zakresie tworzenia grupy
Doradców Ogólnych. Stąd też od samego początku jego
stado zostało objęte stosownym wsparciem w optymalizacji produkcji mleka. Na początku stado Pana Zbigniewa
liczyło 13 krów dojnych w większości różnego rodzaju
przypadkowych mieszańców.
Krowy stały w starym ciasnym i ciemnym budynku obory
uwięziowej. Obora ta wymuszała ogrom ręcznej pracy
utrudniając rozwój stada. W kwestii dobrostanu krów
można byłoby wiele zdziałać.
Od pierwszych miesięcy współpracy z PFHBiPM Pan Zbigniew korzystał z pomocy Doradców Ogólnych w zakresie stopniowego i realnego rozwoju gospodarstwa,
określając najpilniejsze punkty do poprawy. To co udało
się w tym czasie zrealizować to: przygotowanie struktury
zasiewów, powiększania stada, dobór buhajów do rozrodu,
korzystanie z doradztwa żywieniowego i inwestycyjnego.
Dzięki współpracy z Doradcami Ogólnymi Pan Zbigniew
zdecydował się na sprzedaż krów mieszańcowych o niskiej
wydajności a pieniądze przeznaczył na zakup krów dojnych
z innej obory pod oceną.
W chwili obecnej wg danych za rok 2017 stado przeciętnie
od 28,4 krów uzyskało 6761 kg mleka. Średni dzienny
udój od krowy to 23-24 kg mleka, podczas gdy 1,5 roku

było to 18-19 kg. Nie jest to jeszcze średni poziom wydajności w kraju, ale na uznanie zasługuje determinacja
hodowcy, jego pracowitość, konsekwencja oraz realne
podejście do możliwości i stopniowe dążenie do celu.
Hodowca inwestuje w modernizację gospodarstwa dbając
o wykorzystanie istniejących możliwości i starając się nie
przeinwestować kupując nowe , ale kosztowne maszyny
i urządzenia – stąd bazuje na używanym i adaptowanym
sprzęcie. W tej chwili kluczowe dla dalszego rozwoju jest
ukończenie rozpoczętej budowy obory wolnostanowiskowej z halą udojową 2x5 z dbałością o komfort pracy
hodowcy jak i również dobrostan krów.
Zdaniem współpracujących z Panem Zbigniewem Doradców Ogólnych Adama Borowskiego i Anety Neneman
- wszystko w gospodarstwie bardzo dynamicznie się zmienia z miesiąca na miesiąc. Na co Pan Zbigniew zapytany jak
mógłby określić efekty współpracy z PFHBiPM powiedział:
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Wszystko jest lepiej niż chciałem
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