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Cattle production in Poland – peer to peer
learning process
The video presents practical approach to peer-to-peer learning process as applied in the conference
held on the 11 of June 2018 at Lukasz Karmowski farm in Radzicz, Kujawsko-Pomorskie region of
Poland (500 ha, 500 milk cattle, breed Limousine and beef master of Texas, USA). The objective of
practically oriented event was comparison to cattle quality evaluation techniques between Poland
and the US.

The main speaker was Jim Mazurkiewicz PhD of Texas, leading expert and practitioner in area of cattle
production. To facilitate peer to peer learning process Jim Mazurkiewicz carried out evaluation of each
race of cattle clearly indicating key criteria of measurement of animal quality in view of:
•

Overall presentation of each race,

•

Milk productivity.

Morever, Dr Mazurkiewicz emphasized key role of one more criteria not currently applied in Poland –
taste of meat as crucial criteria in cattle production in the US.
Polish Participants indicated on the following key lesson learned resulted from the conference:
•

Poland is much less advanced in specialized cattle beef production than Texas, however substantial
progress was made during last 20 years,

•

It is worthwhile to extent the current system of the Europe cattle evaluation as applied in Poland
including only quality of carcasses measurement by expanding for meat quality. It is of particular
relevance in view of meeting consumer expectation in highly competitive domestic and international
markets.

The advantage of practical aspects was emphasized by leaving lecture room and carrying out training
based on practically oriented techniques of cattle evaluation systems.
https://youtu.be/NWr3bivMS7M

For more information, please visit: agridemo-h2020.eu
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Produkcja bydła w Polsce – przekazywanie
wiedzy pomiędzy rolnikami
Film prezentuje sposób przekazywania wiedzy między rolnikami w praktyce, przedstawiony na
konferencji zorganizowanej w dniu 11 czerwca 2018 roku w gospodarstwie Łukasza Karmowskiego w
Radziczu, województwo Kujawsko-Pomorskie (500ha, 500 sztuk bydła mlecznego, rasa Limousine i
beef master z Teksasu w USA). Celem zorientowanego na praktyczne aspekty wydarzenia było porównanie technik oceny jakości bydła w Polsce i USA.

Głównym narratorem był Pan dr Jim Mazurkiewicz, ekspert i praktyk w dziedzinie produkcji bydła
mięsnego. Aby wyjaśnić proces transferu wiedzy między rolnikami, Pan Jim Mazurkiewicz przedstawił
opis każdej rasy bydła, jasno wskazując kluczowe kryteria oceny dotyczące jakości zwierząt w zakresie:
•

Ogólnej prezentacji każdej rasy,

•

Produkcji mleka.

Co więcej, Dr Mazurkiewicz podkreślił kluczową rolę jeszcze jednego kryterium, aktualnie nie
występującego w Polsce – smaku mięsa jako istotnego czynnika oceny produkcji bydła w USA.
Uczestnicy spotkania wyciągnęli następujące wnioski z konferencji:
•

Polska jest dużo mniej zaawansowanym krajem w produkcji bydła niż Texas, mimo to nastąpił znaczny rozwój na przestrzeni ubiegłych 20 lat,

•

Sprostanie oczekiwaniom konsumentów jest kwestią szczególnej uwagi ze względu na wysoce
konkurencyjny rynek krajowy oraz międzynarodowy. Stąd, korzystne będzie rozwinięcie europejskiego systemu oceny bydła w Polsce, z uwzględnieniem jakości mięsa w tuszy.

Uczestnicy podkreślali istotną wartość dodaną wydarzenia. Proces transferu wiedzy został przeniesiony z sali wykładowej na na zewnątrz, gdzie przedstawiono realne czynniki systemu oceny bydła
mięsnego tak jak one działają w praktyce.
https://youtu.be/NWr3bivMS7M

For more information, please visit: agridemo-h2020.eu

