
Superczempiony i czempiony XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła
Hodowlanego

Czempion w kategorii jałowice w wieku 10-11 mies. rasy PHF - jałowica Klups Lambda 
Darling (nr kat. 6) należąca do Gospodarstwa Rolnego Artura Klupsia z Pępowa. 

Czempion w kategorii jałowice w wieku 12-13 mies. rasy PHF - jałowica Klups Delta Lambda 
Diora (nr kat. 43) należąca do Gospodarstwa Rolnego Artura Klupsia z Pępowa. 

Superczempion i czempion wystawy w kategorii jałowice w wieku 14-15 mies. rasy PHF - 
jałowica Loreta 73 (nr kat. 48) należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. 

Czempion w kategorii jałowice w wieku 16-18 mies. rasy PHF - jałowica Klups Pharro Izzy (nr
kat. 83) należąca do Gospodarstwa Rolnego Artura Klupsia z Pępowa. 

Czempion w kategorii jałowice w wieku 19-21 mies. rasy PHF - jałowica Jamajka 89 (nr kat. 
99) należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. 

Czempion w kategorii krowy PHF odmiany HO w I laktacji - krowa Cindy (nr kat. 135) 
należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. 

Superczempion i czempion wystawy w kategorii krowy PHF odmiany HO w II laktacji - krowa
Gela 20 (nr kat. 177) należąca do Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 

Czempion w kategorii krowy PHF odmiany HO w III i dalszej laktacji - krowa Litera 48 (nr 
kat. 213) należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. 

Czempion w kategorii krowy rasy polskiej czerwonej - krowa Bajka (nr kat. 222) należąca do 
Gospodarstwa Rolnego Jana Litwina z Czarnej Góry. 

Superczempion i czempion wystawy w kategorii krowy rasy jersey - krowa Jagodówka 71 (nr 
kat. 260) należąca do Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o. 

Czempion w kategorii krowy rasy simentalskiej - krowa Eliza (nr kat. 260) należąca do Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. 

Nagrodę specjalną dla najlepszego wystawcy bydła z sektora prywatnego uzyskało Gospodarstwo 
Rolne Artura Klupsia z Pępowa. 

Nagrodę specjalną dla najlepszego wystawcy bydła z sektora publicznego uzyskał Ośrodek 
Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. 

Krowa wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. uzyskała tytuł 
czempiona dla najstarszej krowy rasy PHF.

Krowa wystawiana przez Jana Litwina uzyskała także tytuł za najlepsze wymię dla krowy rasy 
polskiej czerwonej oraz dla najstarszej krowy spośród ras kolorowych. 

Nagrody specjalne XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego

Krowa wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. uzyskała tytuł 
czempiona za najlepsze wymię dla krowy pierwiastki rasy PHF.



Krowa wystawiana przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.  uzyskała tytuł czempiona za 
najlepsze wymię dla krowy starszej rasy PHF.

Krowa wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jana Litwina uzyskała tytuł czempiona za 
najlepsze wymię dla krowy rasy polskiej czerwonej.

Krowa wystawiana przez Stadninę Koni "Iwno" Sp. z o.o. uzyskała tytuł czempiona za najlepsze
wymię dla krowy rasy jersey.

Krowa wystawiana przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z 
o.o. uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy rasy simentalskiej.

Krowa wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. uzyskała tytuł 
czempiona dla najstarszej krowy rasy PHF.

Krowa wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jana Litwina uzyskała tytuł czempiona dla 
najstarszej krowy spośród ras kolorowych.

Nagrodę specjalną dla najlepszego wystawcy bydła z sektora prywatnego uzyskało 
Gospodarstwo Rolne Artura Klupsia z Pępowa.

Nagrodę specjalną dla najlepszego wystawcy bydła z sektora publicznego uzyskał Ośrodek 
Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Nagrodę specjalną "Mały Czempion" dla zwycięzcy w Konkursie Młodego Hodowcy otrzymał 
Adam Stoknisz z OHZZ Chodeczek.


