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– Zakup udziałów od Agrokultu-
ra Nowa S.A., firmy, która nie była 
inwestorem branżowym i ściśle 
związanym z hodowlą i insemina-
cją zwierząt jest naszym wspól-
nym sukcesem. Hodowcy bydła i 
trzody, z którymi współpracujemy 
i którzy są udziałowcami spółki są 
także zadowoleni z tego faktu – 
oświadczył Wiesław Drewnowski, 
prezes zarządu SHiUZ Bydgoszcz. 

-  Odkupienie udziałów od Agro-
kultura Nowa S.A pozwoli spółce 
w sposób bardziej racjonalny go-
spodarować mieniem, pozyski-
wać środki inwestycyjne na reali-
zację programu hodowlanego i na 
innowacje, przy jednoczesnej re-
dukcji środków na utrzymanie i 
chronienie zbędnego dla spółki 
mienia – dodał Drewnowski. 

SHIUZ Bydgoszcz będzie mógł 
teraz angażować jeszcze większe 
środki na hodowlę bydła i trzody 
chlewnej, inwestować w przebu-
dowę budynków inwentarskich, 
doposażyć laboratoria w najnowo-
cześniejsze technologie do pro-
dukcji i oceny nasienia, realizo-
wać międzynarodowe programy 
hodowlane z branżowymi partne-
rami zagranicznymi.

- Kluczową dla nas inwestycją 
jest dofinansowanie centrum ge-
netycznego w Sztumie – którym 
nie długo się pochwalimy – prze-
znaczonego dla najlepszej mło-
dzieży z najlepszych światowych i 
polskich zarodków. Cielęta będą 
oceniane genomowo w naszym 
laboratorium, a uzyskane od bu-
hajów nasienie będzie do dyspo-
zycji polskich hodowców, a także 
będzie sprzedawane na całym 
świecie. Duże środki zostaną też 
skierowane na trzodę chlewną. 
Chcemy rozwijać współpracę z fir-
mami belgijskimi w propagowaniu 

knurów Maximus nie rezygnując z 
importu innych ras i hybryd – 
oświadczył Wiesław Drewnowski. 

Zarząd spółki z Bydgoszczy nie 
kryje, że nabycie udziałów od 
Agrokultura Nowa S.A. daje 
wreszcie szansę na stworzenie 
nowoczesnej światowej firmy, 
która będzie realizowała polski 
program hodowlany przyjmowany 
przez Polską Federację Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka. 

Struktura właścicielska SHiUZ 
Bydgoszcz wygląda następująco: 
producenci rolni 17,29%, insemi-
natorzy 1,37%, pracownicy 
33,55%, związki producentów rol-
nych 0,77%, Skarb Państwa 
9,87%, Genes Diffusion Polska 
sp. z o.o. 37,14%.

Historia współpracy SHiUZ 
Bydgoszcz z GDO

W listopadzie 2000 r. prze-
kształcono budżetową SHiUZ 
Bydgoszcz w spółkę komercyj-
ną. Ten fakt stanowił silny im-
puls dla modernizacji. Poszuki-
wano strategicznych, renomo-
wanych partnerów z dużą wie-
dzą i doświadczeniem w branży. 
SHiUZ Bydgoszcz nawiązała 
kontakty z amerykańskim ABS, 
niemieckim RPN oraz francuski-
mi stacjami UERCO i Genes Dif-
fusion Optimal. Po weryfikacji 
partnerów zarząd zdecydował o 
wyborze partnera strategiczne-
go, który potencjałem ludzkim, 
technicznym, osiągnięciami i in-
nowacyjnością wpisywał się w 

potrzeby polskich hodowców.
Historia współpracy Bydgoskiej
Stacji Unasieniania i francuskiej
spółdzielni hodowców bydła i pro-
ducentów mleka Genes Diffusion
liczy sobie blisko 20 lat. Składa
się na nią zarówno wymiana do-
świadczeń, technologii i wymiana
genetyczna. Znaczący wzrost po-
ziomu hodowli w Polsce w ostat-
nich latach to także efekt wpro-
wadzania do programu hodowla-
nego SHiUZ Bydgoszcz francu-
skich linii męskich i żeńskich. 

O firmie: 
Myślisz „SHiUZ” – mówisz 
„SHiUZ BYDGOSZCZ”!

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt w Bydgoszczy powstała
ponad 60 lat temu. Jest jedyną
firmą spośród spółek insemina-
cyjnych w Polsce, która zachowa-
ła pierwotną nazwę – SHiUZ.
Przez lata budowała swoją markę.
Jest liderem w zakresie genetyki i
rozrodu zwierząt oraz najnow-
szych technologii stosowanych w
inseminacji. Posiada zorganizo-
waną sieć sprzedawców i grupę
ok. 3000 punktów unasieniania
w całej Polsce. Jest pierwszą w
Polsce firmą, która już w 2007
roku zajęła się wdrożeniem tech-
nologii selekcji genomowej. 

Na najważniejszej w 2016 r. im-
prezie wystawienniczej w Polsce
– Ogólnopolskiej Wystawie Bydła
Hodowlanego w Minikowie krowa
rasy PHF odmiany HO o imieniu
Duszna z Ośrodka Hodowli Zaro-
dowej Lubiana została wybrana
przez holenderskiego sędziego na
superczempionkę wystawy. Dusz-
na jest po buhaju Grand ET ze
SHiUZ Bydgoszcz. 
Więcej informacji na 
www.shiuz.pl
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Wiesław Drewnowski, prezes zarządu SHiUZ Bydgoszcz

GENES DIFFUSION 
POLSKA SP. Z O.O. nabył 
pakiet udziałów SHiUZ 
Bydgoszcz od Agrokultura 
Nowa S.A. Tym samym, 
jedyny nie branżowy i nie 
związany z hodowlą bydła 
i trzody chlewnej podmiot 
nie jest już udziałowcem 
spółki z Bydgoszczy. 


