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BEZ OCENY ANI RUSZ
WYDARZYŁO SIĘ…

ICAR 2018

ICAR oraz INTERBULL COROCZNA KONFERENCJA,
LUTY 2018, AUCKLAND, NOWA ZELANDIA
ICAR i jego podkomitet Interbull zorganizowały swoją doroczną konferencję w Auckland w lutym 2018 r. Została ona zorganizowana wspólnie
z Światowym Kongresem WCGALP i miała ogólnoświatową frekwencję 1.400 delegatów z 70 krajów.
Łącznie około 900 artykułów zostało zaprezentowanych na połączonym spotkaniu ICAR-WCGALP.
Ta konferencja to moment do zaprezentowania
prac szesnastu podkomitetów i grup roboczych
ICAR, których praca wspiera najlepsze praktyki
w systemach produkcji zwierzęcej, a mianowicie w dziedzinie identyfikacji zwierząt, rejestrowania wyników, analizy mleka/tkanek i oceny
genetycznej.
Najważniejsze kwestie przedstawione na konferencji ICAR2018 to:
• postęp w zakresie dobrostanu zwierząt
i opracowania zaleceń do jego rejestracji
poprzez zacieśnienie współpracy z Międzynarodową Federacją Mleczarską (IDF),
grupami ICAR Sensor Device Force i ICARFunctional Traits.
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Przedstawienie prac grupy roboczej
ICAR „Feed and Gas”, która opracowuje obecnie wytyczne dotyczące rejestrowania indywidualnej emisji metanu,
których ostatecznym celem jest wyhodowanie wydajniejszego zwierzęcia
o niższej emisji.
Innowacje w dziedzinie weryfikacji pochodzenia i odkrywania przodków na bazie SNP są propagowane
przez grupę roboczą ICAR ds. DNA.
Współpraca ICAR z Canadiawn Dairy Network (CDN) zaowocowała specjalnym
oprogramowaniem o nazwie Cuckoo,
które ma na celu generowanie unikatowych plików, aby pomóc Centrum Interpretacji Danych DNA uzyskać Akredytację
ICAR (co jest warunkiem wstępnym wpisu GenoEx-PSE).
Rozwój InterBeef dzięki współpracy
z ABRI/Breedplan, spowodował że międzynarodowa ocena genetyczna bydła
mięsnego ICAR stała się bardziej globalna.

W YDARZENIA DZIAŁU OCENY

SPEKTAKULARNE OTWARCIE SOL

314 UŻYTKOWNIKÓW NA STARCIE PROGRAMU
Początek 2018 roku, przyniósł ogólnopolską premierę autorskiego programu PFHBiPM do zarządzania stadem bydła mlecznego Stado OnLine.
SOL to niezwykle użyteczne
narzędzie do gromadzenia
i analizy informacji o stadzie.
Korzystnie wpływa na jego organizację i planowanie pracy.
Jest też przyjazny dla użytkownika, dane w programie

uporządkowane są w sposób ergonomiczny i intuicyjny. W SOL, w parę sekund dzięki kilku kliknięciom, można tworzyć niemal dowolne analizy
i własne kalkulacje. Jednocześnie
wizualizacja danych za pomocą
graficznej prezentacji ułatwia ich
analizę wskazując w przystępny sposób procesy zachodzące
w stadzie.

Aplikację SOL można użytkować na każdym
urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu,
laptopie, tablecie lub smartfonie. Korzystający
z programu, gdziekolwiek jest i kiedy tego potrzebuje, może na bieżąco, interaktywnie analizować swoje dane, a każdy problem lub pytanie
pomoże rozwiązać SOL-ASYSTENT – pracownik

PFHBiPM, którego głównym zadaniem jest pomaganie hodowcom w obsłudze programu SOL.
Zapraszamy do zapoznania się z usługą, szczegóły na stronie 80.
Dostęp do Modułu Podstawowego SOL
i Inseminator – GRATIS dla hodowców
pod oceną.

PRZEKRACZAMY
GRANICE…

Początek roku, to czas podsumowań i analiz.
Dane na koniec stycznia nie pozostawiały jednak żadnych wątpliwości. Po raz pierwszy w historii PFHBiPM,
pod oceną wartości użytkowej zarejestrowaliśmy rekordową liczbę 800 570 krów! Zwierzęta te utrzymywane były w 20 020 oborach korzystających z oceny.
Takie wyniki potwierdzają tylko, że zbudowaliśmy
dobrą i użyteczną ofertę usług i profesjonalnych
rozwiązań dla rolnictwa. Stan zwierząt ocenianych stale rośnie, a to bardzo dobry prognostyk
na przyszłość PFHBiPM i radość z dobrze wykonywanej pracy na rzecz polskich hodowców bydła
i producentów mleka.
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PODSUMOWAŃ
CZAS

Pierwsza połowa każdego roku, to dla PFHBiPM
czas licznych spotkań z hodowcami, organizowanych przez Dział Oceny na terenie całego kraju.
To intensywny, emocjonujący okres podsumowań minionych 12 miesięcy pracy. Czas analizy
trendów i obiektywnej, wspólnej z hodowcami
oceny wyników użytkowości mlecznej i ich pracy
hodowlanej. Taki bezpośredni kontakt z hodowcami, to dla nas nieoceniona możliwość autoprezentacji i demonstracji usług oferowanych w ramach
oceny. Niemniej ważne, a może i najważniejsze
jest jednak budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z odbiorcami naszej oferty, poznanie
autentycznych opinii i uwag.

W 2018 roku:
• 71 wojewódzkich i regionalnych spotkań;
• ponad 4700 uczestników;
• blisko 400 bezpłatnych badań próbek
paszy w ramach objazdowego „Laboratorium pod chmurką”;
• stoiska partnerskie;
• punkty informacyjne SOL;
• darmowe porady doradców ogólnych
i żywieniowych PFHBiPM;
• konsultacje powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie dobrowolnego Programu
zwalczania IBR/IPV, BVD MD;
• obecność przedstawicieli samorządu terytorialnego i państwowych instytucji
wsparcia rolnictwa;
• nowoczesna oprawa multimedialna
i technika wizualna.

PATRONUJEMY

SŁUSZNEJ SPRAWIE
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła
oraz biegunka bydła i choroba błon śluzowych
to choroby wirusowe, których wystąpienie w stadzie pociąga za sobą poważne problemy, również
ekonomiczne. Spadek wydajności zwierząt, pogorszenie parametrów rozrodu, ronienia, utrudniony
odchów cieląt, wtórne infekcje bakteryjne to duże obciążenie dla stada i całego budżetu gospodarstwa. Widząc powiększającą się skalę problemu
PFHBiPM nie mogła pozostawać bierna. Na nasz
wniosek, we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – PIB w Puławach, został opracowany „Program zwalczania zakaźnego
zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV)
oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD)”. Każdy hodowca, który dobrowolnie przystąpi do Programu i pokryje koszty
z nim związane, będzie miał możliwość wyboru
jednego z następujących wariantów:
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zwalczanie jednoczesne IBR/IPV
oraz BVD-MD,
• zwalczanie tylko IBR/IPV,
• zwalczanie tylko BVD/MD.
Dział Oceny bardzo aktywnie włączył się w kampanię wspierającą Program. Nasi pracownicy terenowi omawiali problem podczas bytności
w gospodarstwach, dodatkowo opracowaliśmy
i wśród hodowców kolportowaliśmy broszurę informacyjną o Programie. Wspólnie z powiatowymi
lekarzami weterynarii dostarczaliśmy hodowcom
kompleksowe informacje dotyczących rozpoznawania i leczenia tych obydwu niezwykle groźnych
chorób. Więcej informacji można uzyskać w broszurze dostępnej u naszych pracowników.

W YDARZENIA DZIAŁU OCENY

Z AMERYKANAMI
ZA PAN BRAT

Kiedy w kwietniu na dobre zapanowała wiosna,
Polskę odwiedzili goście zza oceanu. W warszawskim Novotelu odbył się dwudniowy, polsko-amerykański szczyt hodowlany, gdzie zebrani mieli
możliwość omówienia kwestii związanych z produkcją mleka i hodowlą bydła, a także możliwościami współpracy. W seminarium, ze strony polskiej
wzięli udział pracownicy i członkowie zarządu
PFHBiPM oraz przedstawiciele resortu rolnictwa.
Stronę amerykańską reprezentowali m.in. prezydent Krajowego Związku Hodowców Zwierząt
USA (NAAB) Jay Weiker oraz radca rolny Ambasady USA w Warszawie Jonn Slette. Drugi dzień
konferencji upłynął uczestnikom na wizytacji gospodarstwa pani Aliny Strus, w Brzozowie Kolonii
k. Sokołowa Podlaskiego. To hodowla, którą przyjemnie jest się pochwalić, i nie na darmo należy

PIĄTKA

NA PIĄTKĘ
Kto by pomyślał, że to już pięć lat minęło, od kiedy
PFHBiPM organizuje Mleczną Galę – uroczyste podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej. Trzeba przyznać, że przez te wszystkie lata, impreza urosła
do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń hodowlanych w kraju. Piąta i jubileuszowa edycja Mlecznej
Gali odbyła się 17 maja w Forcie Kręglickich w Warszawie. Uroczystość honorowym patronatem objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz Morawiecki
oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Jak co roku, Mleczna Gala zgromadziła 54 laureatów z terenu całego kraju. Hodowców wybitnych
pod względem produkcji mleka, utrzymujących różne rasy mleczne, odmiennych pod względem statusu własności i wielkości stad.
Z okazji jubileuszu Mlecznej Gali, Dział Oceny
przeanalizował wyniki wszystkich hodowców,

do czołówki obór z terenu woj. mazowieckiego. Stado liczące około 100 sztuk krów dojnych,
utrzymywane jest w nowoczesnej i bardzo funkcjonalnej oborze wolnostanowiskowej, z halą udojową 2x10 typu „bok w bok”. W gospodarstwie
zachowane są wysokie standardy technologiczne, ergonomia pracy jak i dobrostan zwierząt.
Wysoki poziom potwierdzają też wyniki wydajności mlecznej 11.033 kg od krowy przeciętnie
w 2017 roku.

uhonorowanych podczas ostatnich 5 edycji. Wyłoniono pięciu, którzy w swoich stadach osiągnęli
największą specjalizację i progres, stając się liderami
wzrostu produkcji mlecznej w skali całego kraju. Nagrodzeni otrzymali Tablety z aplikacją STADO ON-LINE.
W 2018 roku, aż 39 podmiotów skupujących mleko
uhonorowano za partnerstwo i pozytywne zaangażowanie w kwestie polskiej hodowli.
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PODNOSZENIE
KWALIFIKACJI

„Człowiek uczy się przez całe życie” ta maksyma w przypadku pracowników Działu Oceny
zyskuje nowe znaczenie. Żyjemy i pracujemy
w czasach nieustannych przemian gdzie wiedza
i umiejętności to wielka wartość dlatego niezależnie od wykonywanych obowiązków każdą wolną
chwilą poświęcamy na podnoszenie kwalifikacji.
To, co wczoraj było nowością, dzisiaj jest już normą, a jutro stanie się przeżytkiem. PFHBiPM bardzo
zależy na rozwoju zawodowym i samorealizacji swoich pracowników. Rynek wymaga od nas
bycia na bieżąco. Dlatego wyznajemy zasadę,
że warto odświeżać, systematyzować i utrwalać

posiadaną wiedzę, ale równie ważne jest poznanie nowego. Przez cały 2018 rok, realizowaliśmy
teoretyczne i praktyczne szkolenia dla pracowników terenowych oraz kadry kierowniczej i dyrektorskiej. Prawdziwym wyzwaniem dla Działu
Oceny było zorganizowanie, dla zootechników
oceny i inspektorów nadzoru, kursów weryfikacyjnych oraz podstawowego. To ważna praktyka,
ponieważ odbywający się, co kilka lat kurs uprawnia do wykonywania zadań i czynności z zakresu
oceny. Dużo czasu poświęcamy na podwyższanie
kwalifikacji naszych pracowników, i mamy nadzieję, że zdobyta przez nich wiedza dobrze posłuży
naszym hodowcom.

NOWE TECHNOLOGIE – NOWA JAKOŚĆ

oraz „Najnowsze trendy
w odchowie cieląt na przykładzie wioski cielęcej
w Nowych Jankowicach”.
Drugiego dnia konferencji hodowcy wizytowali gospodarstwo Hendripol w Bramce i Stadniny Koni w Nowych Jankowicach. Przewodnikami
po gospodarstwach byli Arend Jan Hendriks,
wraz ze specjalistami reprezentującymi jego gospodarstwo, a także prezes Stadniny – Andrzej
Mandecki i dr. inż. Andrzej Kaczor.
Konferencja w Łysomicach to modelowy przykład
stworzenia przez organizatora warunków do prezentacji aktualnych trendów, szczegółowej oceny
konkretnego produktu, ale też i konfrontacji opinii innych użytkowników.

HODOWLI BYDŁA I PRODUKCJI MLEKA
W dobie globalizacji sektora mleczarskiego,
zmienności rynku mleka i galopującego postępu technicznego, bardzo ważnym staje się
odpowiedzialne i wielokierunkowe spojrzenie
na procesy zarządzania gospodarstwem i stadem bydła mlecznego. Hodowcy, zobowiązani
są stale monitorować rynek, a także wykazywać
się dalekowzrocznością w podejmowaniu decyzji
oraz działań, co do rozmiarów i kierunków produkcji. Wyznając tą zasadę, PFHBiPM wyszła z ogólnopolską inicjatywą organizacji cyklu jesiennych,
specjalistycznych konferencji dla swoich hodowców. Dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka
i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pierwsza z nich, organizowana przez Region Oceny
Bydgoszcz, odbyła się w Łysomicach. Motywem
przewodnim sympozjum była „Automatyzacja
i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka”.
Pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy zapoznali się z dwoma panelami wykładowo-dyskusyjnymi: „Robotyzacja obór i produkcji mleka”
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SUKCES

KROWY PRZYSZŁOŚCI

Łysomicka konferencja okazała się ogromnym sukcesem, co jeszcze bardziej przekonało PFHBiPM
do kontynuowania idei edukacyjnej. „Jaka może
być krowa przyszłości?” To ważne pytanie i ciekawy temat do rozważań. Podczas dwóch dni
trwania Konferencji, zorganizowanej w Dolsku

MŁODZI

– NA START
Kilka dni później, w Siedlcach na Mazowszu
odbyło się organizowane przez Region Oceny
Parzniew spotkanie adresowane do młodego pokolenia hodowców, zatytułowane „Jak zdrowo,
nowocześnie i ekonomicznie produkować mleko najwyższej jakości? Ciekawa tematyka i wysoki poziom merytoryczny prelegentów wypełniły
salę po brzegi. Uczestnicy, wysłuchali serii wykładów dotyczących min. roli informacji pochodzących z raportów wynikowych, a także ogromnego
znaczenia dobrostanu i profilaktyki w zapobieganiu chorobom wymion krów wysokowydajnych.
Młodzi ludzie docenili doskonałe przygotowanie, dużą wiedzę i przystępny sposób prezentacji skomplikowanych zagadnień. Dla większości,
bardzo ważnym okazała się możliwość ciekawej, merytorycznej dyskusji z prelegentami
i reprezentantami firm partnerskich PFHBiPM.

przez Region Oceny Poznań, poruszono wiele zagadnień zawiązanych z efektywną produkcją mleka. Słuchacze i prelegenci, zgodzili
się z tezą, że ekonomiczna krowa jest płodna,
odporna na choroby, długowieczna, prawidłowo zbudowana, dobrze
wykorzystująca pasze i do tego, mówiąc kolokwialnie – łatwa w obsłudze.
Podkreślono też rolę popularyzowania
wśród hodowców nowych narzędzi
do zarządzania stadami bydła mlecznego, jako drogę do zwiększania siły
ekonomicznej polskich gospodarstw.
Konferencja poza klasycznymi wykładami na sali prelekcyjnej, silnie aktywizowała uczestników do dyskusji i wzajemnej
wymiany poglądów. Dla PFHBiPM to bardzo pozytywny znak, potwierdzający trafność wyboru
tematów, ale też i otwartość hodowców nadających całemu wydarzeniu mocno społecznościowy charakter.

Przysłowiowym strzałem w „10” okazał się również panel dyskusyjny Młodych Hodowców i debata, poprowadzona przez Radosława Iwańskiego
– redaktora naczelnego miesięcznika „Hodowla
i Chów Bydła”.
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SZYBKO, ŁATWO,

WYGODNIE I DOKŁADNIE
Gwarancją sukcesu w każdej branży jest rozwój.
Dział Oceny nie spoczywa na laurach, i z końcem
roku oficjalnie ogłosił wprowadzenie do oferty nowej, niezwykle atrakcyjnej i wyczekiwanej
przez wielu hodowców usługi. Mowa tu o badaniu cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów. Analizy, w kierunku
stwierdzenia celności, prowadzone będą w Laboratoriach PFHBiPM w oparciu o Testy IDEXX
Milk Pregnancy. Wspomniane badanie wykrywa
wysoce specyficzne białko ciążowe (PAG) powstające jedynie w obecności zarodka lub płodu.
Test PAG to badanie nieinwazyjne, ograniczające stres zwierząt, możliwe do przeprowadzenia
już od 28 dnia po pokryciu i po 60 dniu
od ostatniego wycielenia. Badaniu na cielność będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, a spełniające oba powyższe warunki łącznie.
Dla całego Działu Oceny niezwykle ważnym
jest, aby nowa usługa spełniła wszystkie pokładane w niej oczekiwania i stała się kolejnym,
niezbędnym narzędziem w codziennym zarządzaniu stadem. Dlatego w 2018 roku prowadzone

były intensywne prace wdrożeniowe nowej
usługi. Cały proces testowania przeprowadzony został na terenie Regionu Oceny Bydgoszcz.
Aby zachować wysoką jakość nowej metody analitycznej, dopracowaliśmy poszczególne etapy
procesu, zarówno w terenie jak i Laboratoriach
PFHBiPM. Dostosowaliśmy ją do potrzeb użytkowników tak, aby funkcjonowała ona sprawnie
i bez zarzutu. Badanie włączymy do systemu rutynowej oceny wartości użytkowej. Nasz pracownik
pobierze próby mleka do badania, w ramach czynności prowadzonych podczas próbnego udoju.

Istnieje możliwość wykonanie badania cielności krów z próbek mleka
pobranych przez hodowcę samodzielnie, poza próbnym dojem.
Usługa dostępna jest również dla stad jeszcze nie prowadzących oceny.
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JAKOŚĆ

CERTYFIKOWANA
Od 2007 roku PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Użytkowości Zwierząt ICAR, a od 2010 roku posiadaczem
Certyfikatu Jakości ICAR, który stanowi uwierzytelnienie wiarygodności usług, prowadzonych
przez nas na podstawie norm oraz zgodnie
z międzynarodowymi standardami. Zgodnie
z aktualnymi procedurami prawo posługiwania
się wspomnianym certyfikatem, przyznawane
jest organizacjom członkowskim ICAR na 5 lat
z obowiązkową procedurą weryfikacyjną

po 2,5 roku. Stąd w 2018 roku, poddaliśmy się
wspomnianej procedurze. W efekcie przeglądu
dokumentacji zakres pół działalności objętych
Certyfikatem Jakości ICAR obok identyfikacji, systemu oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, analiz laboratoryjnych mleka, przetwarzania
danych, ksiąg bydła mlecznego poszerzony został o system oceny typu i budowy.
Pozytywna opinia audytora, daje naszej organizacji prawo posługiwania się Certyfikatem Jakości ICAR do roku 2021.

Via Savoia 78, 00198, Rome, Italy

CER T I FI CAT E OF Q UA L IT Y
Polish Federation of Cattle Breeders and
Dairy Farmers
for Identification of dairy cattle; Production recording of dairy cattle; Milk laboratory;
Data processing; Linear Scoring and herdbook
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