MATERIAŁ HODOWLANY

tel. 81 852 32 23
fax 81 852 36 12
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
tel. 91 564 33 10
tel/fax 91 579 00 49/-50
e-mail: asyczewski@poczta.onet.pl

tel. 74 854 07 47
fax 74 854 07 47
www.kisamen.pl

tel. 65 572 73 36
fax 65 573 86 31
www.bis.poznan.pl

Błękitna Dolina Sp. z o.o.
tel. 730 595 352, 533 194 195
e-mail: biuro@phubd.com

tel. 86 215 11 15
fax 86 216 93 92
www.phkonrad.com.pl

tel./fax 52 328 03 01
tel./fax 52 328 03 09
www.shiuz.pl

tel. 537 967 970
tel. 510 736 493
www.centergen.pl

tel. 17 853 42 01
fax 17 853 42 71
www.mcb.com.pl

tel. 77 485 30 56 w 138
fax 77 485 29 21
www.topgen.pl

tel/ fax 86 218 10 11
e-mail:biuro@hgplus.pl
www.hgplus.pl

tel. 46 837 02 37
fax 46 830 06 72
www.mchirz.pl

tel. 22 759 15 78
fax 22 759 12 84
www.wws.pl
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Agrostar Sp. J. zaopatruje rolników w materiał hodowlany –
cielęta do dalszej hodowli.
Firma posiada także specjalistyczny sprzęt do transportu
zwierząt w kraju i za granicą.
agrostar sp. j.
a. starownik j. starownik
Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
tel. 81 852 32 23
fax 81 852 36 12
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
www.agrostar.info

andrzej syczewski
74-210 Przelewice 110
tel. 91 564 33 10
tel/fax 91 579 00 49/-50
tel. kom. 605 276 239
e-mail: asyczewski@poczta.onet.pl

Błękitna Dolina Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 45/2
59 - 220 Legnica
tel. 730 595 352, 533 194 195
e-mail: biuro@phubd.com
www.phubd.com

CenterGen Spółka z o.o.
ul. Magazynowa 11A, 99-400 Łowicz
krzysztof.gajek@centergen.pl
tel. 537 967 970
artur.gawecki@centergen.pl
tel. 510 736 493
www.centergen.pl

88

Oferujemy do sprzedaży cielęta rasy SIMENTAL do dalszej
hodowli w wadze 80-110 kg.
Oferowane cielęta są w bardzo dobrej kondycji i charakteryzują się
bardzo dobrymi przyrostami. Posiadają pełną dokumentację wraz ze
świadectwem zdrowia.
Zainteresowanych kupnem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Oferujemy:
e nasienie buhajów mlecznych i mięsnych z German Genetics Int.
e jałówki hodowlane – ubezpieczone
e krowy pierwiastki hodowlane – ubezpieczone
e buhajki hodowlane – ubezpieczone
e artykuły pielęgnacyjne dla bydła
e doradztwo hodowlane

Uścimów

Przelewice

Nasz przedstawiciel handlowy w Wielkopolsce:
Dawid Michalski
Ziółkowo 1A, 63-840 Krobia
tel. kom. 530 140 530 e-mail: spermgen@gmail.com

Oferujemy:
e Nasienie buhajów z firm: GGI, RSH, Stgenetics, Zooservis, DG DiaryGen
e Zwierzęta hodowlane ras mlecznych (jałówki, krowy pierwiastki
oraz buhajki do krycia naturalnego)
e Zwierzęta hodowlane ras mięsnych (jałówki, odsadki, buhajki hodowlane)
e Zwierzęta hodowlane importowane z Luksemburga, Belgii, Niemiec
oraz Republiki Czeskiej
e Embriony
e Dobór wizualny buhajów dla stada
e Kontenery o długim okresie przechowywania i z niskim zużyciem azotu
e Akcesoria dla inseminatorów
e Produkty Landmans-Best
e Współpracę dla inseminatorów (bez umów lojalnościowych)
e Posiadamy własny magazyn do przechowywania nasienia

Legnica

Obszarem działania naszej firmy
jest teren całej POlski

Oferujemy:
e nasienie buhajów Holsztyńsko-Fryzyjskich w odmianie
czarno-białej i czerwono-białej, w tym najbardziej
popularnego buhaja wśród hodowców – BG E. T.
e nasienie austriackich buhajów simentalskich, w tym buhaja
nr 1 na świecie – WILLE
e nasienie buhajów ras mięsnych
e zarodki
e zwierzęta hodowlane
e sprzęt inseminacyjny
e kontenery do przechowywania nasienia w ciekłym azocie
e rejestrację zabiegów unasieniania w systemie informatycznym SYMLEK
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Łowicz

Oferujemy nasienie:
buhajów holsztyńsko-fryzyjskich, czarno-białych
i czerwono-białych z Holandii. Nasze atuty to skład mleka
i długowieczność krów
e buhajów rasy szwedzkiej czerwonej SRB do krzyżowania
międzyrasowego w celu poprawy zdrowotności stada
(łatwość wycieleń, płodność, zdrowie wymion,
twardość racic)
e buhajów francuskiej rasy Montbeliarde do krzyżowania
międzyrasowego również w celu poprawy zdrowia krów
(płodność, zdrowie wymion, odporność na choroby metaboliczne)
e buhajów starej, mocnej i odpornej holenderskiej rasy MRY o użytkowości mięsno-mlecznej
e

Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 58, 18-400 Łomża
tel./fax 86 218 10 11
Jan Fijołek (Łomża), tel. kom. 600 395 215
Aleksander Osten-Sacken (Poznań),
tel. kom. 602 350 215
e-mail: biuro@hgplus.pl
www.hgplus.pl

k.i.samen Polska sp. z o.o.
ul. Wolności 47, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 07 47
fax 74 854 07 47
e-mail: kisamen@onet.pl
www.kisamen.pl
www.poidladlacielat.pl

PH KOnRAD
Krzysztof Przeździecki
ul. Poligonowa 28c, 18-400 Łomża
tel. 86 215 11 15, fax 86 216 93 92
e-mail: biuro@phkonrad.com.pl
www.phkonrad.com.pl
www.facebook.com/phkonrad

Łomża

Reprezentujemy i jesteśmy wyłącznym importerem materiału
genetycznego holenderskiej firmy K.I.SAMEN b.v.
Oferujemy:
e najlepszą światową genetykę
e nasienie buhajów ras mlecznych o bardzo wysokiej
wartości hodowlanej
Świebodzice
e najszerszą w Polsce ofertę nasienia buhajów ras mięsnych
(m.in. Marchigina, Wagyu, Chianina, Dexter, Brahman i wiele
innych)
e wyselekcjonowane jałówki i krowy z Polski i z zagranicy
e doradztwo hodowlane
Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy:
e nasienie buhajów z czołówek wycen ras mlecznych
i mięsnych, importowane (m. in. z Kanady, Danii,
Norwegii i Szwajcarii)
e nasienie buhajów poprawiających odporność
(Immunity+TM)
e nasienie seksowane i zarodki
e najnowocześniejsze systemy wykrywania rui (Semex ai24TM)
e sprzęt inseminacyjny (kontenery, osłonki, pistolety inseminacyjne)
e fachowi doradcy hodowlani na terenie całej Polski

Łomża

WŁASnY TRAnSPORT • DOSTAWY AZOTu GRATIS

MCB – Marka godna zaufania

Małopolskie Centrum
Biotechniki Sp. z o.o.
36-007 Krasne 32
tel. 17 853 42 01, 853 20 88, 855 57 15
fax 17 853 42 71
e-mail: krasne@mcb.com.pl
www.mcb.com.pl

Oferujemy:
e duży wybór nasienia polskich oraz zagranicznych buhajów ras
mlecznych i mięsnych wycenionych genomowo i tradycyjnie,
e największy wybór nasienia buhajów rasy simentalskiej,
e nasienie seksowane,
e wyselekcjonowane nasienie knurów,
e usługi inseminacyjne,
e sprzedaż knurków hodowlanych,
e profesjonalne doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła oraz trzody
chlewnej,
e sprzedaż matek pszczelich,
e usługi kolczykowania i dostarczania kolczyków dla zwierząt,
e szkolenia inseminacyjne

Krasne

RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ HODOWLI
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Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
tel. 46 837 02 37
fax 46 830 06 72
e-mail: sekretariat@mchirz.pl
www.mchirz.pl

Oferujemy:
e genetykę dla wielu ras bydła
e genetykę dla wielu ras trzody chlewnej
e matki pszczele
e kompletne usługi inseminacyjne
e kursy inseminacyjne
e doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła,
trzody chlewnej i pszczół
e komputerowy program doboru buhajów
e usługi embriotransferu
e artykuły wykorzystywane w chowie bydła i trzody chlewnej
e pasze i dodatki paszowe

Oferujemy:
e skup jałowic cielnych
e sprzedaż jałowic krajowych i importowanych
e eksport jałowic hodowlanych
Przedsiębiorstwo bis s.j.
Grunwaldzka 48
63-840 Krobia
tel. 65 572 73 36
fax 65 573 86 31
e-mail: magdabis@poczta.onet.pl
www.bis.poznan.pl

stacja Hodowli
i Unasieniania zwierząt sp. z o.o.
w bydgoszczy
ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
tel./fax 52 328 03 01, 328 03 09
www.shiuz.pl

Łowicz

HODOWLA Z WIZją

Krasowo Wielkie

Krobia
Pępowo

Oferujemy:
e buhaje na światowym poziomie selekcjonowane
w polskich warunkach
e nasienie knurów z najlepszych stad zarodowych
e usługi embriotransferu
e specjalistyczną pomoc w rozrodzie zwierząt
e zaopatrzenie rolnictwa w artykuły do chowu i hodowli zwierząt

Bydgoszcz

Wśród spółek inseminacyjnych jesteśmy prekursorem
wyceny genomowej w Polsce.

SHIUZ – sukces mamy w genach!
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem CRI (USA), Cogent (UK),
Evolution/Sersia France (FR) na Polskę

top Gen sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 23
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 56 w 138
fax 77 485 29 21
e-mail: biuro@topgen.pl
www.topgen.pl
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Oferujemy:
e światowej klasy genetykę
e nasienie buhajów mlecznych i mięsnych
w wersji seksowanej oraz tradycyjnej
e kursy inseminacyjne
e akcesoria inseminacyjne
e komputerowe programy do kojarzeń
e profesjonalną usługę na terenie całego kraju
e jałówki oraz krowy do dalszej hodowli
e kursy inseminacyjne krów i kóz
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Głubczyce

