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MAKSYMALIZUJ Z NAMI SWÓJ POTENCJAŁ!



Twoje stado i gospodarstwo to realny biznes. Jeżeli budujesz go na pasji, popartej 
wiedzą i doświadczeniem, sukces jest na wyciągnięcie ręki. Z PFHBiPM masz 
spokój i satysfakcję z wyników twojego stada. 

Z NAMI

ZAWSZE AKTUALNA INFORMACJA
Im więcej wiesz nt. tego, jak zachowują się i czują twoje zwierzęta, jak wygląda ich 
rozród, produkcyjność i parametry mleka w stadzie, ale i każdej krowy z osobna, 
a nawet co sobą przedstawiają rodowodowo, tym lepiej jesteś przygotowany do 
podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju i kierunku, w jakim podąży twoja ho-
dowla.

RACJONALNE PLANOWANIE 
Mając rzetelną wiedzę, oceniasz potencjał stada, skalę i strukturę produkcji oraz 
koszty, które gotowy jesteś ponieść, by osiągnąć swój cel.

MĄDRE ZARZĄDZANIE STADEM
Krowa to żywy organizm, który ciężko pracuje, dlatego opłaca się zadbać, żeby 
była zdrowa, wydajna i  dawała dobrej jakości mleko. Dostarczamy ci narzędzia, 
dzięki którym możesz zarządzać odpowiedzialnie i podejmować działania we wła-
ściwym czasie. Monitoring raportów wynikowych PFHBiPM pozwala zadzia-
łać prewencyjnie w kierunku mastitis, chorób metabolicznych czy poprawy 
wskaźników rozrodu. Pracując nad wydajnością mleczną i wysoką jakością 
surowca, realnie pomnażasz swoje zyski. 

                ROZWIJAJ SIę 
          I ZARABIAJ! 

Z naszymi specjalistami praca ze stadem może być dużo prostsza. Wskażemy 
rozwiązania poprawiające komfort krów, mechanizmy odpowiadające za właściwe 
pokrycie ich potrzeb żywieniowych oraz prawidłowe utrzymanie w poszczególnych 
etapach życia i produkcji. Pomożemy, eliminując czynniki chorobotwórcze, oce-
niając skuteczność leczenia lub doskonaląc dobrostan stada. Skupiając się też na 
cechach funkcjonalnych i  genetyce, a  szczególnie właściwym doborze buhajów 
w rozrodzie, zaprojektujemy kolejne pokolenie krów.



Monitoring zdrowotności stada  
i profilaktyka mastitis 

Doradztwo w przygotowaniu 
planów nawozowych 

Podstawy żywienia bydła

Doskonalenie produkcji mleka 
wysokiej jakości 

Nadzór i optymalizacja warunków 
utrzymania i dobrostanu zwierząt 

Wskazówki odnośnie projektów, 
warunków budowy i modernizacji 
obiektów budowlanych

W OFERCIE:

ZAWSZE MOżESZ NA NAS LICZYć!

Stawiamy na partnerstwo, dlatego 
na każdy problem patrzymy z Twojej 
perspektywy.

Ograniczamy koszty, pomagamy 
w wyborze najkorzystniejszej dla 
Ciebie drogi.

www.pfhb.pl
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Jesteśmy innowacyjni i elastyczni 
w poszukiwaniu wartościowych 
rozwiązań.

Świat hodowli bydła i produkcji mle-
ka to nasze naturalne środowisko.  
Nie poddajemy się i to nas wyróż-
nia. 

04 08

Mamy doświadczenie, wiedzę  
i praktyczne umiejętności. 

Świadczymy usługę doradztwa  
w sposób obiektywny i niezależny.

03 07

Indywidualnie i starannie podcho-
dzimy do każdego zadania.

Działamy w oparciu o obowiązu-
jące przepisy i najwyższe stan-
dardy.

02 06



analiza problemu i ustalenie jego przyczyn, rozpoznanie 
punktów krytycznych, ustalenie celów hodowcy, interpretacja 
RAPORTÓW WYNIKOWYCH z próbnego doju

kontrola warunków dojarni, całościowy monitoring gospodarst-
wa, analiza stanu paszy, ogólne doradztwo zootechniczne

ocena audytu, opracowanie strategii działań naprawczych  
w formie wniosków i zaleceń

określenie jakości dobrostanu zwierząt we wszystkich grupach 
technologicznych, ocena kondycji wymienia

WSTĘPNA ANALIZA

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA

PODSumOWANIE

PRZEGLąD STANu STADA

ETAP I

ETAP III

ETAP IV

ETAP II

NADZÓR 
SOMATYCZNY
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Powszechnie wiadomo, że mastitis to najdroższa choroba krów, dlatego walczmy z jej przyczynami, a nie skutkami. 
Jednak jeżeli już dojdzie do zapalenia wymienia, nie zawsze trzeba je leczyć za pomocą antybiotyków. Wczesne wy-
krycie choroby gruczołu mlekowego pozwala podjąć skuteczną terapię. Ograniczysz koszty weterynaryjne i potencjal- 
ną antybiotykooporność. 
Postaw na współpracę z doradcą ogólnym PFHBiPM i nadzór Twojego stada, zlecając Audyt somatyczny  
lub Pakiet Somatyka PLUS 

NADZÓR SOMATYCZNY STADA OBEJMUJE  
4 ETAPY: 



Usługa
płatna

zgodnie  
z cennikiem  

PFHBiPM



CZTERY WIZYTY DORADCZE W ROKU Z REALIZACją  
CZTERECH ETAPóW NADZORu SOmATYCZNEGO STADA

uSłuGA ZAWIERA:

PAKIET SOMATYKA PLUS

•	 indywidualny raport somatyka – analizę stada pod kątem LKS;
•	 wnioski końcowe wraz z zaleceniami;
•	 jednorazowe doradztwo w zakresie doborów środków do higie-

ny doju;
•	 poradniki, materiały informacyjne;
•	 próbkę produktu do profilaktyki – GRATIS

•	 indywidualny raport somatyka – analizę stada pod kątem LKS;
•	 wnioski końcowe wraz z zaleceniami;
•	 poradniki, materiały informacyjne;
•	 próbkę produktu do profilaktyki – GRATIS

•	 kontrolę procesu doju wraz z obserwacją rutyny doju;
•	 bieżącą analizę postępów i realizacji zaleceń na podstawie  

RAPORTÓW WYNIKOWYCH z próbnego doju;
•	 doradztwo w zakresie doborów środków do higieny doju;

jEDNORAZOWA uSłuGA DORADCZA Z REALIZACją  
CZTERECH ETAPóW NADZORu SOmATYCZNEGO STADA

uSłuGA ZAWIERA:

AUDYT SOMATYCZNY

NADZÓR 
SOMATYCZNY

W OFERCIE DWA WARIANTY 
WSPÓŁPRACY:

1

2

+

PAMIęTAJ 

LEPIEJ ZAPOBIEGAć, 
NIż LECZYć MASTITIS!



Usługa płatna
zgodnie z cennikiem  
PFHBiPM



Hodowco, czy wiesz, że:
od 2018 roku obowiązuje nas 
Dyrektywa azotanowa w ramach 
„Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Jej zadaniem jest:
•	 kontrolowanie poziomu azota-

nów, zarówno w wodach grun-
towych, jak i otwartych; 

•	 zabezpieczenie miejsc składo-
wania środków rolnych zawiera-
jących azot; 

•	 wdrożenie nowych praktyk go-
spodarowania gruntami, czyli 
wprowadzenie terminów stoso-
wania nawozów oraz ich mak-
symalnych dawek, a także do-
kumentacji w postaci rejestru 
zabiegów agrotechnicznych i 
planów nawożenia azotem lub 
obliczeń maksymalnych dawek 
azotu.

Za nieprzestrzeganie dyrekty-
wy grożą kary finansowe oraz 
zmniejszenie dopłat bezpośred-
nich. 

MOżESZ 
NA NAS 
POLEGAć 



*  obliczenia maksymalnej dawki azotu dla gospodarstw średnich o powierzchni użytków rolnych równej i powyżej 10 ha 
lub równej i powyżej 10 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt gospodarskich)

** plan nawożenia azotem dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 100 ha lub 50 ha upraw intensyw-

nych lub powyżej 60 DJP.

SZUKASZ WSPARCIA? 
JESTEśMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI 
ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Przepisy są skomplikowane,  
a sankcje wysokie? 

Wymaga się od Ciebie 
coraz więcej?

Prowadzisz średnie*, 
duże** lub bardzo duże 

gospodarstwo?

DYREKTYWA AZOTANOWA 
NIE MUSI BYć DLA CIEBIE 
KŁOPOTEM

www.pfhb.pl

PFHBIPM

WYKORZYSTAJ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZę  
I DOśWIADCZENIE NASZYCH DORADCÓW. 

Działamy w oparciu o profesjonalny program do tworzenia planów 
nawozowych, z nami zawsze aktualna dokumentacja ze zrealizo-
wanej usługi i stały kontakt.



Subskrybuj nasz 
kanał PFHBiPM

Dołącz do grupy 
Ocena PFHBiPM

•		pomożemy	w	wyznaczeniu	celów	i	wskażemy		

drogi do ich osiągnięcia

•		zidentyfikujemy	potrzebne	zmiany,	ograniczymy	

popełniane błędy, zainicjujemy usprawnienia

•		opracujemy	rzeczowe	gospodarowanie	budżetem

•			wdrożymy	nowoczesne	technologie

•		gwarantujemy	profesjonalizm	i	kompleksowe	

podejście do realizowanego zadania

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA  
SIę Z NASZĄ OFERTĄ

Poszerz z nami swoje możliwości, two-
rzymy przyjazne warunki współpracy. 
Jeżeli potrzebujesz niezależnego eks-
perta...

SKONTAKTUJ  
SIę ZE MNĄ

..........................................

www.pfhb.pl

PFHBIPM

DZIAŁAMY 
NA TERENIE 
CAŁEGO KRAJU




