„Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia”
T.A. Edison

”

PEWNA INFORMACJA
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Realny zysk

Decydując się na prowadzenie oceny masz pewność, że otrzymasz rzetelną
informację na temat:

• parametrów mleka każdego zwierzęcia w stadzie
• indywidualnej wydajności mlecznej Twoich krów
• zagrożenia całego stada jak i poszczególnych krów subkliniczną ketozą
• wartości hodowlanej użytkowanych przez Ciebie zwierząt
• wskaźników rozrodu w Twoim stadzie
• stanu żywienia

„

Ocena wartości użytkowej bydła w moim gospodarstwie to
skuteczna pomoc w zarządzaniu stadem. Pozwala uniknąć wielu
błędów żywieniowych i hodowlanych, monitorować zdrowotność
zwierząt, szczególnie wymion u krów oraz pozwala na korzystanie
z doboru buhajów odpowiednich do kojarzeń poszczególnych krów.
Pohl Maciej, Krotoszyn, woj. wielkopolskie
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Gruntowna i bieżąca analiza wszystkich informacji
dostarczanych w ramach prowadzenia oceny to podstawa
do podejmowania szybkich i trafnych decyzji z zakresu
żywienia i zdrowotności zwierząt, a w konsekwencji
pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału Twojego
stada i poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa.

REALNY ZYSK Z OCENY

Przeciętna wydajność krowy nieocenianej wynosi 4 808 kg1,
krowa oceniana to przeciętnie 7 771 kg.
Różnica 2 963 kg mleka daje hodowcy orientacyjny zysk
rzędu 3 348,19 zł/ krowę2.

OCENA W POLSCE I NA ŚWIECIE

W Polsce hodowca otrzymuje wyniki średnio w 2 dni po
próbnym doju, przy czym we Francji hodowcy czekają 5 dni,
a w Finlandii nawet 21 dni.

1
wyliczono na podstawie szacunków specjalistów PFHBiPM
wstępna cena mleka przyjęta na poziomie 1,13zł wg. IERiGŻ
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RZETELNOŚĆ USŁUG
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Gwarancja
Nasz nadrzędny cel to zapewnienie hodowcom usług na
najwyższym, światowym poziomie. Dlatego też, raz na trzy
lata podlegamy certyfikacji Międzynarodowego Komitetu
ds. Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR).

Od roku 2010 posiadamy Certyfikat Jakości ICAR w zakresie:

• identyfikacji zwierząt
• rejestracji danych dotyczących oceny wartości użytkowej bydła mlecznego
• przetwarzania danych
• analiz laboratoryjnych

Nasze laboratoria posiadają certyfikaty Polskiego Centrum
Akredytacji (PCA) oraz podlegają corocznemu audytowi
zewnętrznemu prowadzonemu przez PCA.
Dzięki temu oferujemy wysoki poziom badań,
wiarygodność wyników oraz dobrą praktykę laboratoryjną.

RZETELNOŚĆ
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Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi prawidłowość wykonania zadań związanych
z prowadzeniem oceny kontroluje Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt.

Chcąc stale podnosić jakość naszych usług,
w swoich strukturach powołaliśmy specjalną grupę
audytorów wewnętrznych, którzy na bieżąco
prowadzą ocenę naszej pracy i wskazują możliwości
doskonalenia i polepszania naszej oferty.

Zdajemy sobie sprawę, że jakość dostarczanych
przez nas informacji zależy również od poziomu
dokładności pomiarów. Dlatego też, współpracujemy
z wiodącymi dystrybutorami sprzętu udojowego
w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej
sprzętu udojowego.

WSPÓŁPRACA
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Partnerstwo
Chcąc pomagać hodowcom podpisaliśmy porozumienie
o współpracy z francuską organizacją BCEL-Ouest. Celem
tego działania jest wymiana doświadczeń i czerpanie
wzorców ze sprawdzonych już rozwiązań.

Kierując się dobrem hodowców, współpracujemy
z krajowymi podmiotami skupującymi mleko
w zakresie dofinansowania hodowcom
prowadzenia oceny oraz usług doradczych.

Wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom hodowców
prowadzimy usługi w zakresie doradztwa:
• zootechnicznego
• żywienia bydła i paszoznawstwa
• ekonomicznego

PARTNERSTWO
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W ramach opłaty za ocenę oferujemy pakiet informacji
niezbędnych do efektywnego zarządzania stadem.

Stale współpracujemy z krajowymi ośrodkami naukowymi
i akademickimi, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych
osiągnięć nauki w zakresie hodowli bydła mlecznego.
Daje nam to możliwość ciągłego udoskonalania naszych
umiejętności i usług tak, by polska hodowla była stale
w europejskiej i światowej czołówce.

ROZWÓJ HODOWCY TO NASZ PRIORYTET I ZYSK
Staramy się wspierać hodowców w ich rozwoju m.in.
oferując elastyczny i przystępny cennik.

Nasze stado jest pod oceną od ponad 15 lat. Bodźcem do wstąpienia pod ocenę
były informacje odnośnie zdrowotności w stadzie – chodziło przede wszystkim
o zawartość komórek somatycznych. Tłuszcz i białko to kolejny powód. Po pewnym
czasie zaczeliśmy wykorzystywać informacje zawarte w raportach wynikowych
– układanie dawek żywieniowych, współpraca z lekarzem weterynarii w zakresie
zdrowotności w stadzie oraz rozrodu itp.
Aniela Świerżyńska, Nienałty, woj. mazowieckie
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Indywidualne podejście
do każdego hodowcy

POMOC

W ramach oceny oferujemy hodowcom dostęp do informacji
w postaci 10 raportów wynikowych.

RAPORTY WYNIKOWE ZOSTAŁY TAK ZAPROJEKTOWANE ABY KAŻDY Z NICH
ZAWIERAŁ MAKSIMUM INFORMACJI NA KONKRETNY TEMAT:
RAPORT STADO
prezentuje informacje zbiorcze dotyczące produkcji mleka w całym stadzie.

RAPORT PRÓBA
to bardzo szczegółowe opracowanie zawierające informacje o każdej krowie
indywidualnie.
RAPORT ROZRÓD
polecany jest szczególnie tym, którzy chcą na bieżąco śledzić i analizować
wskaźniki charakteryzujące stan rozrodu.
RAPORT MŁODZIEŻ
to skarbnica wiedzy na temat wszystkich jałówek zarejestrowanych w stadzie.

RAPORT ZDARZENIA
głównym przeznaczeniem tego dokumentu jest wspomaganie zarządzania rozrodem
w stadzie.

OCENA I POMOC
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RAPORT WARTOŚĆ HODOWLANA
zawiera informacje o indeksach i wartościach hodowlanych krów, dla których wskaźnik ten
został oszacowany w trakcie ostatniej (najnowszej) próby.

OCENA I POMOC

RAPORT SOMATYKA
polecany jest szczególnie tym hodowcom, którzy borykają się z problemem wysokiego poziomu
komórek somatycznych w mleku.
RAPORT RASY-KROWY
został stworzony z myślą o hodowcach, którzy oprócz informacji na temat wydajności
poszczególnych zwierząt pogrupowanch wg ras, poszukują informacji na temat wskaźników rozrodu.
RAPORT RASY-STADO
prezentuje dane na temat wydajności krów za ostatnie 12 miesięcy od 1 stycznia bieżącego
roku, informacje przedstawiane są sumarycznie dla wszystkich krów należących do danej rasy.
RAPORT ŻYWIENIE
to dokument niezbędny do prowadzenia kontroli żywienia zwierząt i monitorowania
występowania chorób metabolicznych.
Na życzenie hodowcy, każdy z wyżej wymienionych raportów może być wysłany drogą
elektroniczną, co znacznie skraca czas otrzymania wyników z próbnego doju.

Oprócz standardowych raportów wynikowych stworzyliśmy witrynę
internetową „Hodowca on-line”, gdzie każdy hodowca na bieżąco może
monitorować i analizować informacje o swoim stadzie.

„DoKo” – nasz autorski program do kojarzeń, to idealna pomoc przy
wyborze odpowiednich par rodzicielskich.
Oferujemy szerokie spektrum analiz laboratoryjnych (zarówno w zakresie
mleka jak i pasz).
Przygotowujemy również szereg poradników i materiałów informacyjnoszkoleniowych mających na celu przybliżanie hodowcom możliwości
wykorzystania informacji płynących z oceny.

5

Laboratoria

Posiadamy cztery nowoczesne laboratoria oceny mleka wyposażone
w najnowszy, wysokowydajny sprzęt CombiFoss FT+.

LABORATORIA OCENY MLEKA

W laboratoriach wykonujemy badanie składu mleka,
w tym oznaczanie zawartości:
• tłuszczu [g/100g]
• białka [g/100g]
• kazeiny [g/100g]
• laktozy [g/100g]
• suchej masy [g/100g]
• mocznika [mg/l]
• liczby komórek somatycznych [tys. kom./ml]

Dzięki wdrożeniu systemu jakości zapewniamy:
• wiarygodność pomiarów
• bezstronność
• niezależność
• wysoką dokładność urządzeń pomiarowo-badawczych
• przestrzeganie zasad spójności pomiarowej
• wysokie kwalifikacje personelu

JAKOŚĆ

JAKOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ WYNIKÓW
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LABORATORIA PASZOWE

Badanie jakości i wartości pokarmowej pasz to podstawa prawidłowego
zbilansowania dawki pokarmowej, która zaspokaja nie tylko potrzeby bytowe
zwierząt, ale również produkcyjne.

JAKOŚĆ

Widząc stale rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z badaniem pasz
PFHBiPM podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego laboratorium paszowego.
Od roku 2016 hodowcy mogą korzystać z usług dwóch laboratoriów,
w Krotoszynie oraz w Jeżewie Starym.

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG
PASZE OBJĘTOŚCIOWE:
• kiszonka z kukurydzy, trawy, lucerny
• kiszonka z roślin motylkowych z trawami
• kiszone ziarno kukurydzy
• siano łąkowe
• TMR na bazie kiszonki z kukurydzy

NASIONA I ŚRUTY:
• nasiona zbóż i kukurydzy (w całości lub śruty)
• śruta rzepakowa i sojowa
• nasiona roślin strączkowych i słonecznika
• mieszanki ww. nasion i śrut
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Doradztwo żywieniowe
Żywienie bydła i produkcja pasz to podstawowy koszt produkcji mleka.
Każda obniżka kosztów żywienia, nawet o symboliczny grosz, to wymierne efekty
ekonomiczne w Twoim budżecie.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje jedyną
w kraju usługę doradztwa żywieniowego w całości niezależną od firm
paszowych. Dzięki temu nasi doradcy ustalają dawkę na podstawie pasz
stosowanych w gospodarstwie, bez wskazywania na konkretnego producenta
i bez konieczności wypracowania planów sprzedażowych.

Doradcy żywieniowi PFHBiPM są pod stałą opieką merytoryczną czołowych
autorytetów w dziedzinie żywienia bydła w kraju. Dzięki ciągłemu podnoszeniu
kwalifikacji oraz całkowitej niezależności usługa doradcza PFHBiPM to usługa
z najwyższej półki.

OBIEKTYWIZM

NIEZALEŻNOŚĆ I OBIEKTYWIZM
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Nie ma możliwości prawidłowego zbilansowania lub skorygowania żadnej
dawki pokarmowej bez dogłębnej analizy informacji z oceny wartości
użytkowej bydła. Dane te są fundamentem, na którym buduje się prawidłowy,
ekonomiczny i zdrowy system żywienia zwierząt w gospodarstwie.

OBIEKTYWIZM

DORADZTWO ŻYWIENIOWE PFHBiPM TO M.IN.:
• jedyna w Polsce grupa niezależnych doradców ds. żywienia bydła
• dbałość wyłącznie o interes hodowców
• indywidualne podejście do zaistniałych problemów w gospodarstwie
• optymalizacja kosztów produkcji mleka poprzez obniżenie kosztów żywienia
o ok. 20 %
• wzrost wydajności mlecznej o min. 10%
• ograniczenie kosztów weterynaryjnych
• zwiększenie skuteczności zabiegów inseminacji

„

Do przystąpienia pod ocenę skłoniła mnie perspektywa otrzymywania kompleksowych
informacji o stadzie. Korzystając z oceny otrzymuję dane, dzięki którym co roku udaje
mi się uzyskiwać wzrost wydajności i lepiej kontrolować stan zdrowotny stada. Wyniki
z próbnych dojów są podstawą do układania dawek żywieniowych. Co miesiąc, zaraz
po otrzymaniu wyników przesyłam je swojemu doradcy żywieniowemu, który na
ich podstawie dokonuje niezbędnych korekt dawki, dzięki czemu utrzymuję koszty
żywienia na optymalnym poziomie.
Obecnie nie wyobrażam sobie prowadzenia swojego stada bez oceny. Koszty prowadzonej
oceny zwracają mi się kilkukrotnie, co jest ważne szczególnie teraz, w dobie kryzysu.
Twardosz Mariusz, Wilamowice Nyskie, woj. opolskie
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Zdanie i opinia hodowców jest dla nas najważniejsza, dlatego wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom hodowców doskonaląc:

LABORATORIA
Chcąc utrzymać nasze usługi na najwyższym poziomie stale inwestujemy
w rozwój specjalistycznych laboratoriów analiz mleka i pasz.

PDA
Wyposażyliśmy naszych pracowników terenowych w przenośne urządzenia PDA, dzięki którym
mogliśmy skrócić czas jaki upływa od próbnego doju do wysłania wyników do hodowcy.

ROZWÓJ

• system informatyczny SYMLEK stanowiący bazę danych zawierających informacje
o około 7 mln sztuk
• raporty wynikowe – zwiększając zakres informacji w nich zawarty oraz doskonaląc czytelność i praktyczność danych
• system „Hodowca on-line” – zgodnie z wymaganiami i sugestiami użytkowników
• transport skrzynek z próbami mleka- szanujemy czas i wygodę hodowców
dlatego przejęliśmy na siebie transport skrzynek do laboratoriów

7

7 | inwestycje

NOWOŚĆ

KALIBRACJA
Stworzyliśmy stacje kalibracji, dzięki którym sprzęt pomiarowy wykorzystywany
przez nas podczas próbnych dojów jest niezawodny i ma precyzyjne wskazania.
Dodatkowo stale inwestujemy w nowoczesne urządzenia pomiarowe, dostosowane do aktualnych wymogów.

OCENA MIĘSNA
Wychodząc naprzeciw potrzebom hodowców od października 2015 roku
uruchomiliśmy nową usługę oceny wartości użytkowej w zakresie cech
mięsnych krów rasy simentalskiej.

ROZWÓJ

LUDZIE TO NASZA SIŁA
Stale doskonalimy kadrę i podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez program
intensywnych szkoleń merytorycznych.

„

W obecnym, ciężkim okresie nie można załamywać rąk i rezygnować z prowadzenia
oceny wartości użytkowej bydła. Ceny mleka są na krawędzi opłacalności, ale
rezygnacja z oceny tylko pogłębi kryzys w gospodarstwie i można to określić słowami:
,,rezygnacja z prowadzenia owub, jest to najdroższa oszczędność w gospodarstwie
z uwagi na brak możliwości zbilansowania żywienia”.
Wojciech Jończyk, Garzewko, woj. warmińsko-mazurskie
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Kierunek naszych działań i nasz rozwój wyznaczają oczekiwania
hodowców, dlatego prowadzimy prace nad wprowadzeniem
nowych usług.

SUBKLINICZNA KETOZA
Subkliniczna ketoza to choroba metaboliczna niedająca wyraźnych objawów pozwalających na jej rozpoznanie. W rezultacie wielu hodowców ponosi ogromne straty ekonomiczne,
powodowane przez schorzenie, którego występowania nie są świadomi.
Rozumiemy ten problem, dlatego jako jedyni na świecie oferujemy hodowcom w ramach
standardowej opłaty za prowadzenie oceny monitoring pod kątem występowania ketozy na
poziomie całego stada jak i pojedynczych krów. Stale prowadzimy prace nad doskonaleniem
wykorzystywanej przez nas metody, aby podnosić dokładność i wiarygodność wyników.

NOWOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ

ROZWÓJ

Zmieniamy się
dzięki hodowcom i dla nich

KAZEINA
Kazeina to główny parametr technologiczny decydujący o wydajności produkcji sera
z jednostki objętości surowca.
Od kwietnia 2016 roku wszyscy hodowcy w ramach standardowej opłaty za ocenę
otrzymują informację o zawartości kazeiny w mleku.

8
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KRZYWE LAKTACJI
W chwili obecnej wydajność laktacyjna krów szacowana jest na podstawie
metody interwałowej. Aktualnie wykorzystywany sposób szacowania jest
stosukowo prosty i daje dość dobre przybliżenie rzeczywistej wydajności,
jednak ma też niedoskonałości. Dlatego też pracujemy nad lepszym modelem
szacowania wydajności uwzględniającym zarówno ilość produkowanego
mleka jak i jego skład. Nowa metoda będzie dokładniejsza, a także umożliwi
prognozowanie wydajności w przypadku krów będących w początkowej fazie
laktacji. Dzięki temu hodowcy będą mogli dokładniej planować produkcję
oraz poprzez porównanie szacowanej wydajności z rzeczywistą lepiej oceniać
zarządzanie stadem.

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA STADEM (Stado On-Line)

PRZYSZŁOŚĆ

Federacja dysponuje systemem informatycznym Symlek, w którym znajdują
się informacje dotyczące blisko 7 mln krów. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy
dzięki której hodowcy jeszcze lepiej mogliby zarządzać swoimi stadami. Z tego
powodu podjęto decyzję dotyczącą stworzenia programu do zarządzania stadem,
wykorzystującego ogromny zasób informacji zgromadzonych w Symleku, w połaczeniu z pełnym wykorzystaniem danych rejestrowanych przez hodowcę w swoim stadzie.

PODOSTRA KWASICA ŻWACZA (SARA)
To zaburzenie pracy żwacza dotyczy głównie krów wysokowydajnych, żywionych paszami
z dużym udziałem łatwo fermentujących węglowodanów. Pojawienie się kwasicy skutkuje
obniżeniem wydajności, a w konsekwencji dużymi stratami finansowymi gospodarstwa.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców, Polska Federacja w niedalekiej przyszłości planuje uruchomić usługę polegającą na monitorowaniu występowania tego zaburzenia
w oparciu o analizy mleka.
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Wsparcie hodowców
NAGRADZAMY I ŚWIĘTUJEMY ROZWÓJ HODOWCÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ:
• wystaw zwierząt hodowlanych
• specjalistycznych konferencji ( np. ICAR 2015,
Kongres Światowej Federacji Simentalskiej 2016)
• spotkań i szkoleń dla hodowców, podczas których istnieje możliwość
podnoszenia swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z innymi

„

W naszym gospodarstwie ocena wartości użytkowej bydła to historia trwająca
od ponad 50-ciu lat. Ocena to nie tylko wyniki z próbnych udojów, ale też
platforma wymiany doświadczeń, rozwiązań i pomysłów – czyli różnych
informacji niezbędnych w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa – poprzez
udział w spotkaniach, konferencjach, wyjazdach oraz wystawach. Bardzo ważnym
elementem w prowadzeniu gospodarstwa jest ekonomia i dzięki ocenie można wiele
zaoszczędzić na kosztach, co w dalszej kolejności pozwala realizować nowe inwestycje
i wprowadzać nowe pomysły w gospodarstwie.
Karolina Domańska-Bichta i Jarosław Bichta, Janopol, woj. lubelskie

MOTYWACJA

UZNANIE
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W marcu każdego roku publikujemy biuletyn informacyjny
PFHBiPM, w którym prezentujemy wiarygodne i obiektywne dane
pozwalające na rzeczową ocenę potencjału krajowej populacji
aktywnej krów mlecznych, analizę tendencji i prognozowanie
perspektyw dalszego rozwoju hodowli bydła i produkcji mleka.
W biuletynie tym zamieszczamy informacje o najlepszych
hodowcach w kraju.

Czołowych hodowców nagradzamy poprzez przyznanie
prestiżowych statuetek Mlecznej Gali.
W roku 2016 odbędzie się już trzecia edycja tego wyjątkowego
wydarzenia podsumowująca pracę polskich hodowców w 2015 roku.
Podczas Mlecznej Gali zostaną wyróżnieni hodowcy, którzy osiągnęli
najlepsze wydajności w kraju.

MOTYWACJA

„

Ocena to ekonomia, czyli zysk. Ponad 20 lat temu nasza obora miała wydajność na
poziomie ok. 3000 kg mleka od krowy. Obecnie to ponad 8600 średnio od krowy – co
nie byłoby możliwe bez informacji z oceny, jak i pomocy pracowników PFHBiPM,
którzy służą wiedzą i fachową pomocą w rozwiązywaniu problemów, które na co dzień
się zdarzają w hodowli krów.
Ponadto, ocena „daje” możliwość udziału w wystawach i przez to możliwość poznawania
nowych hodowców- a to z kolei wymiana doświadczeń.
Teresa, Edmund i Grzegorz Oleszczuk, Krupy, woj. mazowieckie
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„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”
Henry Ford

Twój sukces

POSTĘP

Z roku na rok powiększa się grono hodowców doceniających korzyści jakie
niesie ze sobą ocena wartości użytkowej bydła.
Niespełna 10 lat prowadzenia kontroli użytkowości przez Federację
to blisko 3 tysiące więcej zadowolonych klientów i wzrost populacji aktywnej
o 232 tysiące sztuk bydła, co jest niewątpliwym sukcesem polskiej hodowli.
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POSTĘP

STAN NA DZIEŃ
30.VI.2006

20 062

STAN NA DZIEŃ
31.XII.2015

KROWY

527 256

+232 395

STADA

+2 956

Zmiany w pogłowiu bydła i liczbie stad na przekroju 10 lat obecności oceny
w strukturach PFHBiPM:

STAN NA DZIEŃ
30.VI.2006

759 651

STAN NA DZIEŃ
31.XII.2015

Kontakt

Region Oceny Poznań
ul. Naramowicka 135
61-619 Poznań
tel. 61 827 69 00 / fax 61 820 58 61
poznan@pfhb.pl

Region Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie
Minikowo 1 B
89-122 Minikowo
tel. 52 322 94 06 / fax 52 562 42 40
bydgoszcz@pfhb.pl

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa
tel. 22 502 33 43 / fax 22 502 33 44
pfhb@pfhb.pl

Region Oceny Parzniew
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków
tel. 22 312 48 00 / fax 22 312 48 32
parzniew@pfhb.pl

