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Szanowni Państwo,

Mija kolejny rok i nieuchronnie 
nadchodzi czas refleksji i rozli-
czeń. Rok temu w tym kontek-
ście proponowaliśmy Państwu 
analizę artykułu dot. użytkowa-
nia nasienia buhajów w Polsce 
autorstwa dr Tomasza Krychow-
skiego. Jak się okazuje temat jest 
nadal istotny w kontekście przy-

szłości krajowej hodowli. Polecam tym samym Waszej uwadze 
treści, które zawarte są w tym wydaniu.
Niezależnie od tych trosk jesteśmy nieustająco z Wami, buha-
je z naszej wychowalni programu hodowlanego EBP dla rasy 
holsztyńsko-fryzyjskiej w Sztumie zasilają regularnie nasze ka-
talogi. Jakość polskiej genetyki przez cały rok reprezentował 
godnie buhaj ARTUS – najlepszy polski rozpłodnik z numerem 
PL005347355158.
Pochwały od naszych Hodowców dostajemy również za pracującą 
w terenie aplikację SHIUZ Mobile, która znacznie uprościła i przy-
śpieszyła proces obsługi gospodarstw w zakresie rejestracji doku-
mentów inseminacyjnych.

Sukcesem należy też nazwać funkcjonujący w procesie szkole-
nia przyszłych inseminatorów fantom krowy, dzięki któremu re-
alizujemy EKO Kursy inseminacyjne i zajęcia bez udziału żywych 
zwierząt. Traktując ten kierunek edukacji za przyszłościowy, wpro-
wadziliśmy również do zajęć fantom lochy o wdzięcznej nazwie 
Suzie.
Wreszcie, choć na tym nie koniec – zakończyliśmy inwestycję 
w budynki gospodarskie i centrum produkcyjne w Bydgoszczy. 
To kolejny etap zmian związanych z logistyką obsługi naszych 
Hodowców. To również nowe ogniwo w naszej działalności. Dla 
zwiększenia naszych mocy produkcyjnych powstało w Bydgosz-
czy drugie (po Olecku) centrum produkcji nasienia buhajów. 
Dodatkowo, aby podnieść normy jakościowe stworzyliśmy także  
laboratorium referencyjne, w którym niezależny zespół specjali-
stów ocenia materiał wyprodukowany przez nasze centra.
Nieustająco zapraszam do odwiedzania naszej strony oraz polu-
bienia nas na Facebook
Wszystkim Państwu, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku, życzę zdrowia i wytrwałości w realiza-
cji celów hodowlanych.

Piotr Połoński
rzecznik prasowy
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Z Wiesławem Drewnowskim – prezesem Zarządu Stacji 
Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
rozmawia Beata Dąbrowska  

Powoli dobiega końca rok 2018. Czego życzyć w nadcho-
dzącym okresie Zarządowi i pracownikom SHiUZ Byd-
goszcz? 

Przede  wszystkim wzrostu i rozwoju polskiej hodowli 
bydła mlecznego. To nasze coroczne życzenie i zarazem 
wieloletnie zmartwienie.

Zmartwienie?  

Tak, uważam bowiem, iż obecny stan wymaga inter-
wencji w zakresie organizacyjnym oraz programowym. 
Wraz z wprowadzeniem wyceny genomowej  zrobiliśmy 
milowy krok do przodu, ale… Jednocześnie obserwuję 
brak konsekwentnych działań w tym zakresie i rodzące 
się zagrożenia dla krajowego programu hodowlanego, 
które swój początek mają w źle przygotowanej prywa-
tyzacji krajowych spółek inseminacyjnych. Przejęcie ich 
udziałów przez kapitał zagraniczny może spowodować, 
że polską hodowlę spotka los Węgier. Wtedy to stracimy 
możliwości odbudowania krajowego potencjału hodow-
lanego i staniemy się zależni od sprowadzanego materia-
łu genetycznego.

SHiUZ Bydgoszcz też ma przecież francu-
skiego udziałowca? 

Od momentu rozpoczęcia procesu prywaty-
zacji, która – w mojej opinii – była źle przy-
gotowana, poszukiwaliśmy partnera do 
realizacji programu hodowlanego w Polsce. 
Pojawienie się wtedy firmy zagranicznej, 
na określonych przez nas warunkach, dało 
nam nadzieję na prowadzenie wszelkich 
działań hodowlanych w kraju. Czas pokazał, 
że nasze ambicje w realizacji tej strategii 
nie były przyjęte ze zrozumieniem. Szcze-
gólnie przez konkurencję, która zarzucała 
nam kapitałowy udział zagranicznej firmy. 
Dla nas, był to jednak „strzał w dziesiątkę”. 

Zyskaliśmy znakomitego partnera branżowego, znającego 
realia polskiej hodowli i zawsze deklarującego chęć współ-
pracy z państwowymi strukturami, co w biznesie zdarza się 
rzadko. Była to dla nas także ogromna zmiana jakościowa, 
która pozwalała korzystać z wiedzy branżowego „kolegi”, 
który podobnie jak my, działa na rynku inseminacji i na 
tym zależało nam najbardziej. Mamy partnera i jednocze-
sną swobodę w realizacji zamierzeń. Z resztą nasze ambicje 

idą dalej i już myślimy o odkupieniu tych 
udziałów. Zawsze byliśmy i będziemy fir-
mą polską.

Jednym zdaniem – polska hodowla 
przede wszystkim?

Jak najbardziej! Nieustająco i na pie-
destale. Przez ostatnie lata SHiUZ 
Bydgoszcz angażował duże środki na 
hodowlę bydła i trzody chlewnej. Inwe-
stowaliśmy w przebudowę budynków 
inwentarskich, doposażaliśmy labora-
toria w najnowocześniejsze technolo-
gie do produkcji i oceny nasienia. To są  
realne inwestycje w polską hodowlę, 
które rozpoczęliśmy już w 2004 roku, 
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„Brak konsekwencji 
i rodzące się za-

grożenia dla pol-
skiego programu 

hodowlanego może 
spowodować, że 

staniemy się zależ-
ni się od sprowa-

dzanego materiału 
genetycznego

- W. Drewnowski
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kiedy to stworzyliśmy i wyposażyliśmy  pierwsze w Polsce 
(uznane międzynarodowym certyfikatem) Laboratorium 
Genotypowania Zwierząt. Uwieńczeniem naszych wielo-
letnich starań były wyniki pierwszej, oficjalnej genomo-
wej oceny wartości hodowlanej buhajów, opublikowanej 
w sierpniu 2014roku, gdzie ze stu najlepszych buhajów 
w Polsce, aż 58 należało do SHiUZ Bydgoszcz. Nadal ta sta-
tystyka jest po naszej stronie. Samo wprowadzanie wyce-
ny genomowej odbyło się właściwie naszymi rękami, przy 
jednoczesnym, dość dużym oporze środowiska, które te-
raz z tej wyceny czerpie korzyści. Każda nasza oferta po 
nowych wycenach buhajów, to w sposób przeważający 
oferta oparta o polską hodowlę. Wspomnę tu najlepsze 
i promowane przez nas za granicą, polskie buhaje BOR-
DER, SNIPER, EBP FIRST czy obecnie najlepszy ARTUS.
Hodowcom bydła i producentom mleka daliśmy pew-
ność, że mają po swojej stronie solidnego i doświadczo-
nego partnera, który nawet w czasie złej koniunktury na 
rynku mleczarskim starał się realizować swój program 
hodowlany, inwestował w embriotransfer, oraz rozwijał 
doradztwo. Sprzedawać nasienie może każdy – dzielić 
się wiedzą i ponosić odpowiedzialność za swoje działania 
niestety niewielu potrafi. 
To właśnie kolejna nasza troska.

Czy coś jeszcze można dopisać do listy zagrożeń dla ro-
dzimej hodowli?

Poważnym zagrożeniem jest również brak ograniczeń 
w aktualnym programie hodowlanym, dotyczących ja-
kości genetycznej importowanego nasienia buhajów. 
My dokonaliśmy inwestycji, produkujemy w kraju i od lat 
jesteśmy u boku polskiego hodowcy. Konkurencja jest 
bardzo wskazana, ale konkurowanie z niskiej jakości ma-
teriałem, który upychany jest do polskiej hodowli jest dla 
mnie zwyczajnie niezrozumiałe. Naszą krajową hodowlę 
zwyczajnie nie stać na kupowanie słabego materiału ge-
netycznego. Takie działania prowadzą do jej marginaliza-
cji, a w przyszłości eliminacji z cyklów produkcyjnych.

Gdzie zatem szukać rozsądnego rozwiązania i ochrony 
polskiej hodowli?

Sądzę, iż dobrym kierunkiem byłoby stworzenie nowego 
programu hodowlanego, określającego minimalne progi 
indeksowe dla nasienia buhajów wprowadzanego do ob-
rotu. To znacznie poprawiłoby konkurencyjność polskich 
producentów nasienia. Pewien niedosyt odczuwam rów-
nież w kwestiach dotyczących samych indeksów wyceny 
buhajów. Polski hodowca winien mieć jasną informację 
i możliwość porównania wartości wyceny materiału ge-
netycznego. Obowiązek przeliczania indeksów na nasz 
krajowy, powinien być obligatoryjny dla nasienia sprowa-
dzanego z zagranicy. 

gPF
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ARTUS
PL005347355158

>WYSOKA PRODUKC JA MLEKA Z BARDZO 
DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ BIAŁKA

>TOPOWE INDEKSY ZDROWOTNOŚCI RACIC

>LIDER WYCEN: 2018/1, 2018/2, 2018/3
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27 listopada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie  odbyła się doroczna Gala Agrobiznesu.

Tytuł Wzorowego AgroPrzedsiębiorcy oraz symboliczną szablę 
oficerską, wręczaną laureatom Konkursu – odebrał Wiesław 
Drewnowski, prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz. Gratulacje poja-
wiły się również od obecnych na uroczystości Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Józefa Ram-
lau – wicewojewody kujawsko-pomorskiego.

Ta 28 już edycja wyjątkowego święta polskiego rolnictwa 
zorganizowana została przez Stowarzyszenie AgroBizne-
sKlub, Rektora SGGW oraz Redakcję AGRO. 

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego Czesław Siekierski. 

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Rektor SGGW 
prof. Wiesław Bielawski.

Warto nadmienić, iż tegoroczna edycja była silnie repre-
zentowana przez nasze województwo, a wśród laureatów 
znalazła się m.in. firma Swimer z Torunia oraz Kujawska 
Fabryka Maszyn Rolniczych „Krukowiak” z Brześcia Kujaw-
skiego. 

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

i rozwoju wsi

Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
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Konkurs Agroprzedsiębiorca RP, 
organizowany jak już wspomnie-
liśmy - od 28 lat, ma na celu uho-
norowanie, nobilitację i promocję 
najlepszych polskich agroprzedsię-
biorców, rolników i przedstawicieli 
szeroko rozumianej obsługi gospo-
darki żywnościowej. Rozgrywany 
jest w 5 kategoriach: Wzorowy 

Agroprzedsiębiorca RP, Zasłużony 
Promotor Agrobiznesu, Wybitny 
Agroprzedsiębiorca RP, Wybitny 
Promotor Agrobiznesu oraz Agro-
przedsiębiorca Wszech Czasów RP.

Organizatorom gratulujemy i ży-
czymy sukcesów przy realizacji 
kolejnych edycji.

Czesław Siekierski, Jan Krzysztof Ardanowski,

Józef Ramlau, Wiesław Drewnowski
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W dniach 30.11-2.12 odbyła się w Po-
znaniu Narodowa Wystawa Rolnicza 
zorganizowana przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Było to wydarzenie wieńczące 
obchody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Wystawę otworzył uroczy-
ście Pan Andrzej Duda, 
prezydent RP, wraz 
z Panem Janem Krzysz-
tofem Ardanowskim, 
ministrem rolnictwa, 
pełniącym obowiązki 
Gospodarza.

Stacja Hodowli i Una-
sieniania Zwierząt 
Sp. z o.o. w Byd-
goszczy uczest-
niczyła w Wystawie 
na zaproszenie Ministra Rolnic-
twa. Możliwość zaprezentowania osiągnięć 
w czasie Narodowej Wystawy Rolniczej – wśród ponad 
dwustu innych instytucji działających w obszarze polskie-
go rolnictwa – traktujemy jako szczególne wyróżnienie 
i zaszczyt oraz zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz 
rozwoju polskiej hodowli. Nasze stoisko odwiedził m.in. 
Pan Artur Balazs, były minister rolnictwa, przewodniczący 
Kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem wystawy było przybliżenie roz-
woju polskiej wsi na przestrzeni 

ostatnich stu lat. Prezento-
wano eksponaty zabyt-

kowych maszyn, róż-
ne gatunki zwierząt. 
Zwiedzający mogli 
zapoznać się z ofertą 
szkół i uczelni rolni-
czych oraz doradz-
twa. Obecne były 
jednostki Krajowego 
Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, instytuty 
badawcze, związki 
hodowców i firmy 
działające na rzecz 
rolnictwa. Trady-
cyjnie olbrzymią 
popularnością cie-
szyły się degusta-

cje potraw regionalnych 
na stoiskach kół gospodyń wiejskich 

i konkursy dla najmłodszych.

W czasie wystawy odbywał się także kongres i konferen-
cja naukowa poświęcona wsi polskiej, będące okazją do 
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poglądów między 
naukowcami i praktykami zajmującymi się rolnictwem.

Gościem specjalnym Narodowej Wystawy Rolniczej był Pan Andrzej Duda, prezydent RP,

który zwiedzał wystawę wraz z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
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EKO-KURSY to nowa jakość szkoleń inseminacyjnych:

– bezpieczne i intensywne ćwiczenia praktyczne 
na nowoczesnych fantomach,

– kursy organizowane w terenie.

Prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów-prak-
tyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 
Kurs unasieniania obejmuje szeroki zakres wiedzy 
teoretycznej i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem 
wypreparowanych narządów rozrodczych krów i loch 
oraz fantomów. Uczestnik kursu poznaje podstawy ho-
dowli bydła, anatomii i fizjologii układu rozrodczego 
krowy i lochy, technologii produkcji, przechowywania 
i transportu nasienia buhaja i knura oraz zagadnienia 
związane z przeprowadzaniem zabiegu unasieniania 
u bydła i świń.
Fantom krowy „Henrietta” oraz fantom lochy „Suzie” to 
nowoczesne narzędzia w kształceniu przyszłych inse-
minatorów i pomoc w nabywaniu umiejętności wyko-
nania zabiegu sztucznego unasieniania.
Stopień trudności najbardziej złożonej czynności, czy-
li właściwego umieszczenia katetera w macicy jest 
porównywalny do jej wykonania na żywej krowie lub 
losze. Nieporównywalny jest natomiast komfort ćwi-
czeń pomiędzy statycznym fantomem a niespokojnym 
zwierzęciem narażonym na dodatkowy stres.
Ukończenie kursu daje uprawnienia do wykonywania 
zawodu inseminatora – świadczenia usług inseminacji 
u hodowców, bądź unasieniania zwierząt we własnym 
stadzie – w oparciu o zgodę Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Fantom lochy Suzie

Fantom to skuteczne narzędzie w nauce inseminacji

… i wewnętrznych to gwarancja skutecznego

...umożliwia intensywny trening praktyczny

∨

Realistyczny model narządów rozrodczych…


