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Laury zwycięstwa i superczempiony dla faworytów

Nasi Hodowcy Bydła Górą
Wielki sukces śląskich hodowców bydła na prestiżowej
wystawie w Kamieniu Śląskim, tak w wielkim skrócie można
by zrelacjonować przebieg wydarzeń, które miały miejsce
10-11 czerwca tego roku na „ringu oceny”, przed licznie
zgromadzoną publicznością, podczas tradycyjnej „Śląskiej
Wystawy Bydła Hodowlanego.
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa że nasi
hodowcy bydła z, którymi od wielu lat współpracujemy jako
doradcy, potwierdzili że są bezkonkurencyjni i posiadają najlepszy materiał hodowlany, dlatego też wydaje się nie bez
kozery, fakt że Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na swojej oficjalnej stronie ich krowy nazwała
„śląskie ślicznotki”.
Zdobywcami zachwycających tytułów o których marzą
z zazdrością, a zarazem z podziwem i wielkim szacunkiem
wszyscy hodowcy i miłośnicy bydła z województwa śląskiego, są następujący laureaci:

Henryk Grabiński - ALKA 1

3 czempiony

Henryk Grabiński z Łagiewnik Wielkich,
gmina Pawonków, powiat lubliniecki

2 czempiony
Teodor Fuchs z Sadowa,
gmina Koszęcin, powiat lubliniecki

2 wiceczempiony
Ryszard Klimczyk z Poręby,
gmina Pszczyna, powiat pszczyński

1 wiceczempion
Dariusz Lipok z Mikołowa-Bujakowa,
powiat mikołowski

1 wiceczempion
Marcin Sikora z Goleszowa,
gmina Goleszów, powiat cieszyński
Pozwolimy sobie w tym miejscu na pewną dygresję i zacytujmy słowa naszego czołowego hodowcy bydła, mentora, nauczyciela rzemiosła hodowlanego, niezłomnego i otwartego przyjaciela młodzieży, z Zespołu Szkół Rolniczych
w Pszczynie, których w swoim gospodarstwie uczy i wdraża
w tajniki sztuki hodowlanej Ryszarda Klimczyka że:
„Zwierzęta trzeba szanować, można kochać ale hodowcą
z prawdziwego zdarzenia trzeba się urodzić, a sukces nie
przychodzi do nas sam, trzeba ciężko pracować, pracować
i jeszcze raz pracować”.
Należy przypomnieć a zarazem podkreślić, że śląską
wystawę od kilku lat organizują wspólnie dwa regionalne
związki hodowców: Okręgowy Związek Hodowców Bydła
w Opolu i Śląski Związek Hodowców i Producentów Mleka
w Katowicach. W tym roku do rywalizacji o zaszczytne tytuły
czempionów i wiceczempionów walczyło 21 hodowców, którzy zaprezentowali na ringu 75 sztuk bydła mlecznego, w tym
25 krów i 50 jałowic. Eksponowane bydło ras mlecznych pochodziło ze stad objętych oceną wartości użytkowej i obowiązkowo musiało być wpisane do Księgi Głównej Bydła
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Henryk Grabiński - Bara 2

Ryszard Klimczyk - Hawana 23
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Hodowlanego lub spełniać warunki wpisu. Ponieważ każda
wystawa jest ważnym elementem pracy hodowlanej, dlatego nie mogło zabraknąć rzetelnej oceny punktowej komisji
sędziowskiej, która ocenę przeprowadzała indywidualnie
w obrębie każdej prezentowanej rasy, odmiany oraz grupy
oceniając zwierzęta będące w ruchu od najlepszego do najsłabszego.
Najlepsze zwierzęta z grupy otrzymywały tytuł czempiona i wice czempiona. Tradycją tej wystawy jest powierzenie
sędziowania niezależnemu jurorowi z zagranicy. W tym roku
przewodniczącym komisji sędziowskiej i sędzią głównym
był dipl. ing. Martin Haab ze Szwajcarii, któremu asystowali
podczas wyceny bydła mlecznego i pomagalii: tłumacz Martin Ziaja (hodowca PFHBiPM) oraz dr inż. Marek Karwacki
(PFHBiPM). Komisja sędziowska pracowała bardzo ciężko
przy zmieniającej się z każdą chwilą aurze pogodowej, a na
samym końcu oceny w rzęsistym deszczu. Komisyjnie przyznano 17 tytułów czempionów i 12 tytułów wice czempionów. W opinii zagranicznego jurora, dipl. ing. Martina Haab,
hodowcy w Kamieniu Śląskim zaprezentowali szczególnie
piękne okazy bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej (RW). Właśnie krowa tej rasy o imieniu KOMEDIA z hodowli OHZ „Głogówek” zdobyła tytuł superczempiona, która szwajcarskiego jurora urzekła harmonijną budową
oraz pięknym, poprawnie zawieszonym wymieniem. Uwagę
zagranicznego jurora zwróciła także czarno-biała młodzież
hodowlana rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Reprezentantka tej
rasy o imieniu JADZIA 15 wyhodowana w Kombinacie Rolnym Kietrz zdobyła tytuł superczempiona i okazała się najpiękniejszą jałówką na tegorocznej Śląskiej Wystawie Bydła
Hodowlanego. Poniżej prezentujemy wszystkie nagrodzone
krowy w poszczególnych kategoriach oraz ich właścicieli.

Jałówki 10-11 mies. rasy PHF czerwono-białej (RW)
•

ELFI - Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek”
Sp. z o.o. - CZEMPION

Jałówki 10-11 mies. rasy PHF czarno-białej (HO)
•

BARA 2 - Henryk Grabiński, Łagiewniki Wielkie
- CZEMPION

•

HELA 12 - Ryszard Klimczyk, Poręba
- WICECZEMPION

Jałówki 12-13 mies. rasy PHF czerwono-białej (RW)
•

ROLANDA - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - CZEMPION

•

SÓJKA - Krzysztof Barton, Wróblin
- WICECZEMPION

Jałówki 12-13 mies. rasy PHF
czarno-białej (HO)
•

SOBKA1 - Teodor Fuchs, Sadów - CZEMPION

•

HAWANA 23 - Ryszard Klimczyk, Poręba
- WICECZEMPION

Jałówki 14-15 mies. rasy PHF czarno-białej (HO)
•

SARA1 - Henryk Grabiński, Łagiewniki Wielkie CZEMPION

Jałówki 16-17 mies. rasy PHF czarno-białej (HO)
•

KASIA11 Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- CZEMPION

•

ZDENKA5Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- WICECZEMPION

Jałówki 18-19 mies. rasy PHF czerwono-białej (RW)
•

OSIKA Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - CZEMPION

•

HUTA Marcin Chrząszcz, Monów - WICECZEMPION

Jałówki 18-19 mies. rasy PHF czarno-białej (HO)
•

ERWINA - Teodor Fuchs, Sadów - CZEMPION

Jałowice cielne rasy PHF czerwono-białej (RW)
•

ZADRA - Krzysztof Barton, Wróblin - CZEMPION

•

PENTIUM 101 - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - WICECZEMPION

Jałowice cielne rasy PHF czarno-białej (HO)
•

JADZIA 15 - Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- CZEMPION, SUPERCZEMPION

•

IZYDORA - Antoni Nocon, Rozmierz
- WICECZEMPION

Krowy w I laktacji rasy PHF czerwono-białej (RW)
•

POWOLNA - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - CZEMPION

•

BIBA - Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek”
Sp. z o.o. - WICECZEMPION

Krowy w I laktacji rasy PHF czarno-białej (HO)
•

ALKA 1 - Henryk Grabiński, Łagiewniki Wielkie
- CZEMPION

•

HONORATA 2 - Dariusz Lipok, Mikołów-Bujaków
- WICECZEMPION

Krowy w II laktacji i starsze rasy PHF
czerwono-białej (RW)
• KOMEDIA - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o.
- CZEMPION, SUPERCZEMPION
• OSIĘCINKA - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - WICECZEMPION

Jałówki 14-15 mies. rasy PHF
czerwono-białej (RW)
•

GRETJE - Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Sp. z o.o. - CZEMPION

•

CYKLA GR Marcin Sikora, Goleszów
- WICECZEMPION
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Krowy w II laktacji rasy PHF
czarno-białej (HO)
•

UPINA 4 - Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- CZEMPION

Krowy w III laktacji i starsze rasy PHF
czarno-białej (HO)
•

KUMA 1 - Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- CZEMPION

•

SOJKA 4 - Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
- WICECZEMPION

Krowy rasy polskiej czerwono-białej (ZR)
•

WALKA 127 - Stadnina Koni Prudnik - CZEMPION

Wystawa w Kamieniu Śląskim jest swoistym świętem
rolników hodowców bydła z regionu opolskiego i śląskiego,
który z roku na rok nabiera charakteru rodzinnego festynu
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hodowlanego, a sprzyjają temu konkursy dla dzieci i młodzieży - „czym skorupka za młodu” czyli przyszłych hodowców. W tym roku najbardziej widowiskowym był „Konkurs
młodego hodowcy” organizowany przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem.
Wszystkim nagrodzonym hodowcom bydła w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego w Częstochowie składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania
wraz z życzeniami dalszych sukcesów na wystawach oraz
wszelkiej pomyślności i wytrwałości w prowadzeniu prac
hodowlanych.
Tekst i zdjęcia:
Rafał Przybyła
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
i Doświadczalnictwa
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