POLSK A FEDERAC JA HODOWCÓW BYD ŁA i PRODUCENTÓW MLEK A

DORADZTWO ZOOTECHNICZNE
„ZNAMY SIĘ” już 2 lata

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w dalszym ciągu niezmiennie stawia na rozwój usług doradczych. Wprowadzone w 2017 r. DORADZTWO OGÓLNE – obecnie przemianowane
na DORADZTWO ZOOETCHNICZNE - potwierdza, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju fachowe wsparcie. Zgodnie z naszymi założeniami wsparcie to szczególnie potrzebne jest wśród hodowców, którzy niedawno zdecydowali się na korzystanie z oceny wartości użytkowej – pakiet doradczy
– „POZNAJMY SIĘ” oraz wśród hodowców, którzy chcą efektywniej korzystać z informacji otrzymywanych w ramach oceny – pakiet doradczy – „ZNAMY SIĘ”.
Główne zagadnienia, w których doradcy zootechniczni są potrzebni hodowcom to nadal:
• Higiena doju.
• Profilaktyka mastitis.
• Podstawy żywienia bydła mlecznego z wykorzystaniem programu COLUMB.
• SYGNAŁY KRÓW – w optymalizacji warunków utrzymania zwierząt i poprawy dobrostanu.
Dalsze plany rozwoju doradztwa zootechnicznego zostały wytyczone przez dotychczasowe doświadczenia oraz potrzeby samych hodowców i obejmują:
• Doskonalenia w zakresie profilaktyki mastitis przy wsparciu narzędzi technicznych analizujących ustawienia techniczne aparatury dojarskiej – audyt dojarni.
• Żywienie bydła przy wsparciu programu COLUMB.
• SYGNAŁY KRÓW – warsztaty praktyczne z ujęciem list kontrolnych z poszerzeniem o SYGNAŁY ROZRODU.
• Poszerzanie umiejętności skutecznej prezentacji tematu.
• Opracowanie modułu „Doradca” ułatwiającego planowanie i prowadzenia pracy doradczej
z hodowcą.
W suchym ujęciu liczbowym podsumowanie pracy grupy 14 Doradców Zootechnicznych w 2018 roku
przedstawia się następująco:
ILOŚĆ ZADAŃ ŚREDNIO NA 1 DORADCĘ
RO PARZNIEW

RO POZNAŃ

RO BYDGOSZCZ

KRAJ

PROGRAM „POZNAJMY SIĘ”

79

30

38

53

PROGRAM „ZNAMY SIĘ”

156

219

205

188

DOBÓR DO KOJARZEŃ

22

16

22

20

PRÓBKI PASZY

12

16

23

17

SPOTKANIA Z HODOWCAMI
I INNYMI PODMIOTAMI

10

33

30

22

Powyższe statystyczne zestawienie odzwierciedla również specyfikę danego rejonu co rzutuje na możliwości wykonywania poszczególnych zadań przez doradców.
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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DORADZ T WO ŻY WIENIOWE

Gospodarstwo prowadzone przez Pana Marka Pilachowskiego jest przykładem rozwoju polskich
gospodarstw rolnych, konsekwentnie specjalizujących się w produkcji mleka. Stado Państwa Pilachowskich korzysta z oceny wartości użytkowej bydła mlecznego już od 30 lat. Wtedy stado
to liczyło 4 krowy. Do 2009 roku zarządzał nim pan Andrzej Pilachowski, a 10 lat temu, zadania
tego podjął się syn – Marek.
W 2009r. w stadzie Państwa Pilachowskich przeciętnie ocenianych było 11,2 krów z wydajnością
na poziomie 6 805 kg mleka. Aktualnie, wg danych podsumowujących rok 2018 stado liczy przeciętnie 30,7 krów z wydajnością na poziomie 8 980 kg mleka od krowy przeciętnie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dzięki konsekwentnej pracy hodowlanej okres międzywycieleniowy
w tym stadzie skrócony został przez ostatnie 10 lat z 465 do 382 dni, przy jednoczesnym obniżeniu
wieku pierwszego wycielenia z 760 do 744 dni.
W czym pomocne jest wsparcie Doradcy Zootechnicznego wg pana Marka?
• Konsultacje przy uszczegóławianiu planów budowy obory;
• Wsparcie przy wyborze jałówek hodowlanych do zakupu;
• Układania planów kojarzeń przy pomocy programu DoKo;
• Konsultacje przy wyborze najlepszej oferty podmiotu odbierającego mleko;
• Konsultacje przy wyborze wozu paszowego najlepiej dopasowanego do potrzeb stada;
• Konsultacje w zakresie doradztwa żywieniowego.

Jakie jeszcze plany Pan Marek wiąże z konsultacjami Doradcy Zootechnicznego w przyszłości:
• Wsparcie w efektywnym wykorzystaniu aplikacji SOL do zarządzania stadem;
• Współpraca w powiększeniu stada do 50 sztuk dojnych;
• Koordynacja przejęcia na siebie rozrodu i nabyciu uprawnień inseminatora;
• Współpraca przy powiększeniu gospodarstwa o 20 hektarów;
• Wsparcie przy zwiększaniu parku maszynowego i stacji paszowej;
• Konsultacje przy budowaniu silosów betonowych i utwardzeniu terenu;
• Konsultacje przy inwestycji w odnawialne źródła energii (ogniwa forowoltaiczne).
Cele i zamierzenia na rozwój stada i gospodarstwa Pana Marka są bardzo ambitne co oznacza,
że i oczekiwania w stosunku do Doradców Zootechnicznych są też duże. Aby im sprostać PFHBiPM
stale inwestuje w szkolenia oraz wyposażenie Doradców w niezbędną wiedzę i sprzęt.
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DORADZTWO ZOOTECHNICZNE PFHBiPM
POLSK A FEDERAC JA HODOWCÓW BYD ŁA i PRODUCENTÓW MLEK A

STAWIASZ NA ROZWÓJ, OCZEKUJESZ WZROSTU
DOCHODOWOŚCI PRODUKCJI?
Z NAMI MOŻESZ LICZYĆ NA:

Rekomendację
optymalnych
i użytecznych
rozwiązań
dla gospodarstwa

Wskazówki dotyczące
produkcji mleka
wysokiej jakości

Profesjonalizm,
kompetencje
i doświadczenie
naszych
specjalistów

Analizę
efektywności
stada na podstawie
wyników z oceny
Indywidualne
podejście
do każdego
problemu

Dostęp
do narzędzi
analitycznych
PFHBiPM

Nadzór
warunków
chowu
i dobrostanu
zwierząt

Monitoring zdrowotności
stada i wsparcie w zakresie
chorób wymienia

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
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www.pfhb.pl

DORADCY ZOOTECHNICZNI

DORADZ T WO ŻY WIENIOWE

BYDGOSZCZ
kujawsko-pomorskie, pomorskie,
zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

ANNA STRZYŻEWSKA

MICHAŁ SZYŁO

pomorskie, kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie, zachodniopomorskie

ALICJA SZULTKA

ROMAN WASYLCZYSZYN

tel. 602-790-418
e-mail: a.strzyzewska@bydgoszcz.pfhb.pl

tel. 696-493-111
e-mail: a.szultka@gdansk.pfhb.pl

tel. 604-988-746
e-mail: m.szylo@koszalin.pfhb.pl

tel. 696-493-115
e-mail: r.wasylczyszyn@olsztyn.pfhb.pl

PARZNIEW
mazowieckie

mazowieckie

tel. 602-497-931
e-mail: m.heda@parzniew.pfhb.pl

tel. 696-493-140
e-mail: j.walczak@parzniew.pfhb.pl

MAREK HEDA

JAROSŁAW WALCZAK

podlaskie

łódzkie, świętokrzyskie

tel. 696-493-154
e-mail: s.mucharska@bialystok.pfhb.pl

tel. 668-131-102
e-mail: s.stanek@lodz.pfhb.pl

SŁAWOMIR STANEK

SYLWIA MUCHARSKA

lubelskie, małopolskie, podkarpackie

ROBERT BOROWSKI

tel. 668-134-655
e-mail: r.borowski@lublin.pfhb.pl

POZNAŃ
wielkopolskie

lubuskie, wielkopolskie

tel. 664-317-076
e-mail: a.neneman@poznan.pfhb.pl

tel. 698-628-051
e-mail: a.borowski@poznan.pfhb.pl

ANETA NENEMAN

ADAM BOROWSKI

dolnośląskie, opolskie, śląskie

wielkopolskie

tel. 696-493-233
e-mail: r.szulc@opole.pfhb.pl

tel. 606-768-972
e-mail: m.zwolinski@poznan.pfhb.pl

RYSZARD SZULC

MARCIN ZWOLIŃSKI

www.pfhb.pl
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