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Zima, zima, zima…
Wraz z nadejściem zimy znacz-

na część gospodarzy może w koń-
cu trochę odsapnąć po wyczer-
pującej pracy na roli. Charakte-
rystyka tej branży jest taka, że 
w okresie od marca do listopada 
praktycznie nie ma szans na kil-
ka dni wolnego, cały czas jest coś 
do zrobienia, a to w na polu, a to 
w gospodarstwie... Taki wyczer-
pujący tryb obciążeń narzuco-
ny jest przez matkę naturę, któ-
ra nie uznaje krótkich i długich 
weekendów, świąt państwowych 
i kościelnych, a nawet niektórych 
zwolnień lekarskich. Czasu na 
wykonanie zadania jest zwykle 

za mało, a o postępie prac decy-
dują „okna pogodowe”.

Istnieją jednak takie gałęzie dzia-
łalności rolniczej, w których farme-
rzy, nawet zimą, nie mogą pozwo-
lić sobie na dłuższą chwilę odpo-
czynku. Mowa tu między innymi 
o prowadzących produkcję zwie-
rzęcą, szczególnie hodowcach by-
dła mlecznego, którym obowiązek 
codziennego dbania o dobrostan 
utrzymywanych zwierząt zabiera 
praktycznie każdą wolną chwilę. 
Każdemu jednak, bez wyjątku, na-
leży się choćby chwila relaksu i ode-
rwania od „warsztatu”...wszak nie 
samą pracą człowiek żyje.

Chcąc połączyć przyjemne z po-
żytecznym, Wielkopolskie Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Po-
znaniu zorganizowało na terenie 
całej Polski cykl szkoleń. Z racji luź-
nej formy spotkań przybywający na 
nie rolnicy mogą oderwać się tro-
chę od codziennych obowiązków, 
a przy okazji nauczyć się kilku cie-
kawych rzeczy i zrozumieć złożone 
problemy hodowli bydła mlecznego 
i produkcji mleka.

Spotkania z hodowcami rozpo-
częliśmy w połowie listopada 2017, 
a zakończenie planowane jest na 
drugą połowę marca 2018. Zaczę-
liśmy od Ziemi Świętokrzyskiej, by 
przemieszczając się kolejno przez 

województwa: łódzkie, lubelskie, 
mazowieckie, podlaskie, kujawsko-
-pomorskie, warmińsko-mazur-
skie odwiedzić z zajęciami warsz-
tatowo-szkoleniowymi praktycznie 
wszystkie rejony, gdzie hodowane 
jest w Polsce bydło mleczne. Trady-
cyjnie, przy wsparciu lokalnych kół 
hodowców bydła oraz firm partner-
skich, zorganizowaliśmy bardzo licz-
ne spotkania na rdzennych terenach 
naszej działalności, czyli w Wielko-
polsce i na Ziemi Lubuskiej.

Zrozumieć problemy hodowców
Wzorem lat ubiegłych, do współ-

pracy zaprosiliśmy znakomitego 

hodowcę – pasjonata – Zenona Ma-
zurka. Poza nim, podczas naszych 
szkoleń prelekcje wygłosiło wielu 
lekarzy weterynarii, naukowców 
i praktyków, autorytetów ze świa-
ta hodowli. Cały czas wsłuchuje-
my się w głosy hodowców, starając 
się dopasować tematykę naszych 
wystąpień do ich aktualnych pro-
blemów. W tym sezonie, w ramach 
większości zimowych szkoleń, po-
stawiliśmy na tematykę związaną 
ze sposobami ograniczania liczby 
komórek somatycznych w mleku 
oraz podnoszeniem świadomości 
hodowców w zakresie zagrożeń 
związanych z krzyżowaniem mię-
dzyrasowym (głównie bydła rasy 

hf z innymi rasami). Prelekcje na 
powyższe tematy wygłosili kolej-
no Zenon Mazurek oraz Szymon 
Bugaj, specjalista z Działu Hodowli 
WCHiRZ. 

Do współpracy w każdym spo-
tkaniu zapraszamy także różnie 
firmy z branży rolniczej (głównie 
firmy paszowe i nasiennicze), któ-
re mają możliwość zaprezentowa-
nia szerokiej grupie specjalistów 
– hodowców swojej oferty.

Projekt – edukacja
Wielkopolskie Centrum Hodow-

li i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
wychodząc kilka lat temu z ofertą 

edukacyjną poza województwa: 
wielkopolskie i lubuskie, obejmu-
jąc swym projektem cały kraj, mia-
ło zamiar zapoznać szeroką rzeszę 
hodowców polskich z ofertą lide-
ra genetyki i hodowli bydła. Cykl 
szkoleń stał się forum wymiany 
poglądów pozwalającym na sta-
łe podnoszenie świadomości ho-
dowców bydła mlecznego. Tłumy 
żądnych wiedzy rolników uczest-
niczących w naszych warsztatach 
świadczą o tym, że był to strzał 
w dziesiątkę. WCHiRZ w Pozna-
niu pozostając najlepszą firmą ho-
dowlano-inseminacyjną w Polsce, 
zajęło także pozycję lidera wśród 
organizacji z branży rolniczej, któ-

re kształcą i edukują hodowców 
bydła mlecznego!!!

Bardzo dziękujemy wszystkim 
Hodowcom, których liczna obec-
ność na szkoleniach utwierdza 
nas w przekonaniu o zasadności 
takich działań. Cieszy również fakt, 
że sporą część audytorium na na-
szych spotkaniach (w mojej oce-
nie – większość) stanowiło młode 
pokolenie hodowców, którzy od 
samego początku swojej przygo-
dy z hodowlą bydła chcą z nami 
pogłębiać swoją wiedzę i wpro-
wadzać ją w życie.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

„Co w krowie piszczy?” – WCHiRZ kształci 
przyszłe pokolenia hodowców

Kolno, podlaskie

Fiukówka, lubelskie

Konary, łódzkie

Kulesze Kościelne, podlaskie


