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Pierwsza taka Hurtownia Maszyn Rolniczych w Polsce

W ofercie posiadamy wszystkie maszyny rolnicze dostępne na polskim rynku, 
w atrakcyjnych cenach, m.in.: wozy paszowe, agregaty urawowe, kosiarki, 
ładowacze czołowe, pługi, gelbogryzarki, opryskiwacze, brony talerzowe, 

mieszalniki, rozsiewacze, prasy, rozrzutniki.

Piotr Stolarczyk
tel. 609 151 550

Tel. 41 361 50 31
Karol Lasota

tel. 603 335 325
Piotr Dąbrowski

tel. 607 250 773

Korzystasz z dotacji unijnych 2014-2020?
Zadzwoń do nas i porównaj ceny!

www.roltech.eu, www.roltecheu.otomoto.pl

Dotacje
PROW
2014-2020
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 Wraz z nadejściem wiosny nastąpił 
prawdziwy wysyp okazji zmuszających 
rolnika do wzmożonej aktywności. I nie 
mam tu na myśli siania, nawożenia czy na-
wet zaorywania, ale uczestnictwo w swo-
istym wyścigu po grunty i pieniądze. 
500 złotych na dziecko, wsparcie za tuczni-
ki i mleko, dopłaty bezpośrednie, premia 
dla młodego rolnika, środki na moderni-
zację gospodarstw, przetargi na dzierża-
wę ziemi... Rolnik naprawdę ma się o co 
starać. Ale przed nim ogrom wniosków, 
dokumentów i zaświadczeń. Przed nim 
też problem z uzyskaniem fachowych 
informacji, objaśnień i porad. Zwłaszcza 
tych, które można by dostać za darmo.
 Nastąpiły zmiany kadrowe w instytu-
cjach obsługujących rolnictwo i niektóre 
sprawnie dotąd działające kanały komu-
nikacyjne się zapchały. Odczuwają to  na-
wet dziennikarze. Minister nie ma czasu, 
służby prasowe w centralach agencji nie 
nadążają z przygotowaniem wiadomo-
ści, a im niżej w hierarchii, tym większy 
strach przed wypowiadaniem się do me-
diów. Jeśli pracownik, a nawet kierownik 
biura powiatowego ARiMR boi się, nie 
chce albo nie może udzielić informacji 
lokalnej gazecie, to rządzący tracą ważny 
kanał komunikowania się z mieszkańcami 
wsi. Czasopisma o zasięgu powiatowym 
mają przecież łączny nakład większy od 
największych periodyków ogólnopolskich. 
Najskuteczniej też docierają z wiadomo-
ściami do właścicieli gospodarstw rodzin-
nych, na których wszystkim podobno tak 
bardzo zależy. 

Wiosenny wysyp, 
ale kanały zapchane

PROJEKTY REKLAM: Szymon Mofina, Łukasz 
Zięciak, Dariusz Fijołek, Piotr Kołaski, Piotr Budnik, 
Krzysztof Szukalski, Zbigniew Pacanowski, Maciej 
Mostowy, Waldemar Stańko, Karolina Ciemniak.
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s. 8-9

s. 42-43

Znajdź nas 
na Facebooku! 

Zeskanuj kod QR 
lub wejdź na stronę:
www.facebook.com/wiescirolniczewww.youtube.com/wiescirolnicze

Zasubskrybuj 
nasz kanał!
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o  18 marca 
można było 
zwrócić się 
do Agencji 
Rynku Rol-

nego o nadzwyczajną pomoc 
z budżetu unijnego i krajo-
wego. Jak można było się spo-
dziewać, program cieszył się 
sporym zainteresowaniem. 
Wnioski o wsparcie złożyło 
ponad 90 tys. producentów 
mleka oraz ponad 60 tys. 
hodowców trzody chlew-
nej. Weryfikacją dostarczo-
nych dokumentów zajmują 

się dyrektorzy oddziałów 
terenowych Agencji Rynku 
Rolnego. Decyzje o przyzna-
niu pomocy zostaną wydane 
najpóźniej 18 czerwca, 
natomiast pieniądze na kon-
ta rolników trafią do połowy 
roku. Ile za kilogram mle-
ka bądź sztukę sprzedanej 
trzody dostanie konkretny 
rolnik? Na początku roku 
przewidywano, że pro-
ducenci bydła mlecznego 
otrzymają około 1,4 grosza 
do litra sprzedanego mle-
ka. Natomiast w przypadku 

hodowców trzody stawka 
ma być inna, jeśli chodzi 
o chów otwarty (max 35 zł 
do sztuki) oraz zamknięty 
(max 70 zł do sztuki). Kon-
kretne wysokości pomocy, 
jak wyjaśnia Agencja Rynku 
Rolnego, będą znane dopiero 
pod koniec maja. 
 Na pomoc dla producen-
tów świń i mleka łącznie prze-
znaczono ponad 245 mln zł. 
Pieniądze te pochodzą z bu-
dżetu Unii Europejskiej i bu-
dżetu krajowego.

(doti)

Stawki pomocy 
będą znane w maju
Złożyłeś wniosek o wsparcie do produkcji mleka bądź 
trzody chlewnej? Jesteś z pewnością ciekaw, ile dostaniesz 
pieniędzy?  
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rzydałby ci się kolej-
ny kawałek ziemi pod 
uprawę? Szukasz tere-
nów, które można wy-
dzierżawić? Możesz 

skorzystać z oferty Agencji Nieru-
chomości Rolnych, która wystawia 
działki pod dzierżawę i na sprze-
daż w całej Polsce. W niektórych 
województwach jest ich naprawdę 
sporo. W samej Wielkopolsce na 
kwiecień zaplanowano 133 prze-
targi,  zarówno na dzierżawę, jak 
i sprzedaż jednej bądź kilku działek. 
Niektóre z nich mają powierzchnię 

25 ha, inne - 0,11 ha. 
 Harmonogramy przetargów 
w poszczególnych województwach 
na dzierżawę gruntów należących 
do Skarbu Państwa prezentujemy 
na naszym portalu informacyjnym: 
www.wiescirolnicze.pl. Sprawdź, 
gdzie oraz kiedy odbędą się prze-
targi? Jakiej wielkości i w  jakich 
miejscowościach można pozyskać 
działki do dzierżawy? Czy do ofero-
wanych gruntów jest dojazd? Które 
działki można kupić? Wszystko na 
www.wiescirolnicze.pl.

(doti)

Ziemia na sprzedaż i do dzierżawy
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o 16 maja potrwa 
nabór wniosków 
o środki unijne 
w ramach tzw. 
płatności obsza-

rowych. Dokumenty do Agencji 
należy złożyć najlepiej w tym 
terminie. Wszelkie opóźnie-
nia spowodują, że suma, którą 
otrzymamy, będzie niższa.

Pilnuj terminów!
 Jeśli złożymy wniosek do 
biura powiatowego Agencji do 
16 maja, możemy być pewni, 
że przyznaną kwotę otrzyma-
my w całości (oczywiście, jeśli 
w dokumentach nie pojawią 
się błędy). W przypadku, gdy 
wniosek złożymy do 10 czerw-
ca, za każdy roboczy dzień 
opóźnienia należne płatności 
będą pomniejszane o 1%.
 Terminy są ważne także 
w sytuacji, gdy popełnimy ja-
kieś błędy we wniosku. Jeżeli 
rolnik pomyli się, a błąd nie bę-
dzie dotyczył płatności związa-

nych do zwierząt oraz płatności 
do zachowania zagrożonych za-
sobów genetycznych zwierząt 
w rolnictwie, będzie mógł złożyć 
korektę do wniosku bez żadnych 
konsekwencji finansowych do 31 
maja. Zmiany dokonane po tym 
terminie spowodują zmniejsze-
nie należnych płatności o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Nie warto więc zwlekać, tym 
bardziej, że jest o co się starać. 
Do rolników za 2016 r. ma trafić 
łącznie 3,4 mld euro. - Szacuje 
się, że na działania obszarowe w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich za rok 2016, czyli dopłaty 
ONW, płatności rolnośrodowiskowe 
(PROW 2007 - 2013), rolno-środo-
wiskowo-klimatyczne, ekologiczne 
czy zalesieniowe zostanie wypłaco-
na kwota ok. 2,7 mld zł  - podaje 
ARiMR.

Co trzeba zrobić?
 Aby otrzymać dopłaty 
bezpośrednie, trzeba wypeł-
nić wniosek o ich przyznanie 

wraz z załącznikami i złożyć 
go w ARiMR. Każdy rolnik, 
który ubiegał się o przyznanie 
płatności bezpośrednich w ze-
szłym roku, otrzymał z Agen-
cji wstępnie wypełniony tzw. 
wniosek spersonalizowany. Je-
żeli wszystkie dane w nim za-
warte się zgadzają, wystarczy 
podpisać taki wniosek i złożyć 
go do ARiMR.

O czym muszą 
pamiętać rolnicy 
dzierżawiący grunty 
od ANR?
 Od 2016 r. płatności bezpo-
średnie oraz płatności obsza-
rowe realizowane  w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich do gruntów 
wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa przysługują rolnikom, 
którzy na dzień 31 maja 2016 r. 
mają do takiego gruntu (dział-
ki rolnej) tytuł prawny, tzn. 

zawarli z Agencją Nierucho-
mości Rolnych umowę dzier-
żawy lub wieczystego użyt-
kowania bądź dożywotniego 
użytkowania bądź użyczenia 
albo została wydana decyzja 
o przekazaniu gruntu w trwa-
ły zarząd. Płatności będą przy-
sługiwały również rolnikom, 
którzy posiadają te grunty na 
podstawie innego tytułu 
prawnego.
 Rolnik, który ubiega się 
o płatności bezpośrednie do 
gruntów wchodzących w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa, powinien do dnia 
31 sierpnia 2016 r. złożyć do 
kierownika biura powiato-
wego ARiMR oświadczenie, 
że ma tytuł prawny do dział-
ki rolnej wchodzącej w skład 
Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i wskazać, 
z  czego wywodzi ten tytuł 
prawny. Wzór oświadczenia na 
www.wiescirolnicze.pl.

(doti)

Można składać wnioski

o płatności 
obszarowe

 płatności bezpośrednich, w  tym: jednolitej płatno-
ści obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności 
dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności 
w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z pro-
dukcją, płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność 
krajowa), płatności do powierzchni uprawy buraka 
cukrowego, płatności do powierzchni upraw roślin 
wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy 
chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków 

skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców 
miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni 
uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy 
lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włókni-
stych, płatności do krów, płatności do bydła, płatności 
do owiec, płatności do kóz;

 płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalny-
mi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 
2014-2020);

 płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 
2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

 płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w  tym 
kosztów transakcyjnych;

 płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), 
w tym kosztów transakcyjnych;

 pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); 
 po raz pierwszy od roku 2016 premii pielęgnacyjnej 

i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

D
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omor nik  n ie 
m o ż e  z a j ą ć 
w zadłużonym 
gospodarstwie 
jednego konia 

z uprzężą, a w przypadku jego 
braku, innego zwierzęcia. Choć 
to wydaje się nieprawdopo-
dobne, tak mówi obecnie 
obowiązuje prawo, któ-
re ma chronić rolni-
ka przed całkowitym 
zamknięciem działal-
ności. Resort sprawie-
dliwości pracuje nad 
tym, aby zmienić ar-
chaiczne przepisy 
prawa.
 O d  p o ł o w y 
stycznia w Minister-
stwie Sprawiedliwości 
pracuje zespół, który ma 
na celu opracowanie 
nowej ustawy o ko-
mornikach sądowych. 
Ma on także zmienić 
zasady zajęć komorni-
czych w gospodarstwach rol-
nych. - Przepisy są archaiczne, 
nieprzystające do współczesnych 
realiów w związku z rozwojem 
wsi oraz technologii produkcji 
rolnej, nomenklatury, np. obec-
nie wyłączenia spod egzekucji 
sądowej obejmują jednego konia 
z uprzężą, w razie braku jednego 
konia, jednego źrebaka lub innego 
zwierzęcia. Rzeczywiście wydaje 
się konieczna korekta - tłuma-

czył Patryk Jaki, wiceminister 
sprawiedliwości.
 Jak zapowiedziano na sej-
mowej komisji rolnictwa, po-
wstanie nowa lista elementów 
wyłączonych spod egzekucji 
komorniczej, wchodzących 
w  skład gospodarstwa rol-

nego i z tym związanej 
liczby zwierząt, któ-
re pozwolą na dalsze 
kontynuowanie dzia-

łalności przez rolnika. 
Nowe przepisy powin-

ny, zdaniem rolni-
ków, ukrócić prak-
tyki komorników, 
którzy naginają 
prawo i zabierają 
wszystko, co ma 

wartość pieniężną. 
Według gospodarzy 
wiele spraw komor-
niczych nie wynika 
z winy samych rol-

ników, a bardziej za-
łamań na niestabilnym 

rynku czy działaniu nieuczci-
wych firm. Obecni na komisji 
sejmowej rolnicy udowadniali, 
że padli ofiarą fałszerstw ze 
strony firm, z którymi współ-
pracowali. W każdym przy-
padku wyrok sądowy był dla 
nich niekorzystny. W ramach 
egzekucji komorniczej zajmo-
wano im maszyny rolnicze 
niezbędne do prowadzenia 
działalności.       (doti)

eszcze w tym roku być 
może ruszy nabór wnio-
sków na premie dla rol-
ników, którzy zdecydują 
się sprzedać bądź oddać 
w darowiźnie wszystkie 

swoje grunty. W ministerstwie 
rolnictwa trwają prace nad 
wdrożeniem tego programu.
 Dodatkowe wsparcie finanso-
we w przypadku oddania gospo-
darstwa w cudze ręce może oka-
zać się atrakcyjne dla tych, którzy 
osiągają bardzo niski dochód ze 
swej działalności. Jeśli więc dana 
osoba uzna, że nie opłaca jej się 
dalej prowadzić gospodarstwa, 
będzie mogła ziemię sprzedać 
i otrzymać pieniądze z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Warunek przyznania 
pomocy to oddanie bądź sprze-
daż wszystkich gruntów rolnych 
na rzecz innego gospodarstwa. 
Przewiduje się, że rolnik, który 
zdecyduje się na to, od chwili 
złożenia wniosku do 2020 roku 
będzie nadal otrzymywał płat-

ności obszarowe w wysokości 
120%. Im szybciej więc program 
ruszy, tym na większe wsparcie 
będą mogli liczyć rolnicy. 
 Działanie o nazwie „Płatno-
ści dla rolników przekazujących 
małe gospodarstwa” znalazło 
się w PROW 2014 - 2020. Upra-
wieni do skorzystania z niego 
będą posiadacze gruntów, którzy 
kwalifikują się do systemu płat-
ności dla małych gospodarstw 
rolnych (przyjmują maksymalnie 
1.250 euro dopłat rocznie). Obec-
nie jest ich w Polsce 600 tysięcy.
 Ministerstwo rolnictwa 
obiecuje, że będzie podejmować 
wszelkie działania, by program 
ruszył jak najszybciej. Jeśli się 
uda przyspieszyć procedury, 
rolnicy będą mogli składać 
wnioski już w tym roku. 
 Trzeba jednak pamiętać, że 
rolnicy, którzy zdecydują się na 
sprzedaż gruntów i złożą wnio-
sek o pieniądze z Agencji, będą 
musieli zrezygnować z ubezpie-
czenia w KRUS-ie.  (doti)

ochrony rolników 
przed komornikiem

Gospodarstwa 
już nie będzie, 
a dopłaty nadal 
będą spływać

Archaiczne
przepisy prawa

K

J
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 28-letni Patryk Staszak 
z Mszczyczyna (woj. wielko-
polskie) posiada gospodarstwo 
rolne ukierunkowane na chów 
bydła rzeźnego. Jego stado liczy 
około 100 byków - mieszańców. 
Prowadzi uprawę na 35 hekta-
rach, z czego 19 ha dzierżawi. 
W strukturze wysiewów domi-
nuje kukurydza, która w całości 
przeznaczana jest na kiszon-
kę. Poza tym kilka hektarów 
to łąki. Formalnie właścicielem 
gospodarstwa jest od 2011 roku. 
Gdy je przejmował od swoich 
rodziców, profil hodowli był 
zupełnie inny. - Skupialiśmy się 
wtedy bardziej na trzodzie chlew-
nej. Całe szczęście, że z tego zrezy-
gnowałem, bo na dziś jest porażka 

ze świniami. Od początku, gdy 
jeszcze byłem nastolatkiem i ana-
lizowałem, co na rynku się dzieje, 
zauważałem, że prowadzenie ho-
dowli byków jest bardziej stabilne 
niż trzody. Gdy weszliśmy do UE 
cena za bydło rosła. Później, gdy 
już miałem byki, przez zakaz uboju 
rytualnego cena spadła. Polacy 
lubią sobie utrudniać życie. Ale 
teraz dosyć unormowało się. Cena 
nie jest zła. Gdyby była cały czas 
na takim poziomie jak w grudniu 
ubiegłego roku, byłoby naprawdę 
dobrze - stwierdza Patryk Sta-
szak. Tym bardziej może być 
zadowolony z zysków, że uda-
je mu się sprzedawać większe 
partie i negocjować korzyst-
niejsze stawki. Do tego ma na-

dzieję, że będzie czerpał profity 
z przynależności do dość nowej 
grupy producentów rolnych 
bydła rzeźnego, która skupia 
rolników z powiatu śremskie-
go.
 Młody hodowca ma już spo-
re doświadczenie, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków unij-
nych. Skorzystał z pomocy w ra-
mach Modernizacji gospodarstw 
rolnych. - Za środki z tego progra-
mu wymieniłem dach na obiekcie 
inwentarskim, utwardziłem plac 
oraz kupiłem agregat uprawowo 
-siewny i rozrzutnik - opowiada 
rolnik z Mszczyczyna. Kilka 
lat temu wystąpił także o pre-
mię dla młodego rolnika. Za te 
pieniądze uzupełnił swój park 

maszynowy. 
 Po premię dla młodego rol-
nika będą mogły sięgnąć kolej-
ne osoby. Nabór wniosków na 
działanie „Pomoc w rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników“ 
w ramach PROW 2014 - 2020 
ruszył 31 marca i potrwa do 29 
kwietnia. Co ważne, o pomoc 
będą mogły ubiegać się także te 
osoby, które już wcześniej rozpo-
częły prowadzenie działalności 
rolniczej, a więc m.in. wystą-
piły o płatności bezpośrednie. 
Przepis ten dotyczy także wnio-
skodawców, którzy ubiegali się 
o premię dla młodych rolni-
ków jesienią 2015 roku. Jak po-
daje Agencja Restrukturyzacji 

Ruszył nabór na premie 
dla młodego rolnika

Sięgnij po 100 tys. zł na rozwój swojego gospodarstwa. Czas na złożenie wniosku na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników masz do 29 kwietnia.

Patryk Staszak 
z Mszczyczyna skorzystał 
z premii dla młodego 
rolnika. Za przyznane 
pieniądze kupił maszyny 
rolnicze

TEKST Dorota Jańczak
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i Modernizacji Rolnictwa, takich 
przypadków było wówczas 407 
spośród 3.313 wszystkich złożo-
nych wniosków. 
 O czym jeszcze warto wie-
dzieć? Młody rolnik nadal 
ma trzy lata na osiągnięcie 
wymaganych kwalifikacji za-
wodowych (uzupełnienie wy-
kształcenia), liczone od dnia do-
ręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy. Wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa (SO) nie może 
być mniejsza niż 13 tysięcy 
euro i większa niż 150 tysięcy 
euro. Kolejny wymóg dotyczy 
powierzchni użytków rolnych 
w  gospodarstwie. Musi być 
ona co najmniej równa średniej 
krajowej, a w województwach, 
w których średnia powierzchni 
gospodarstw jest niższej niż 
krajowa - gospodarstwo musi 
mieć wielkość średniej woje-
wódzkiej. Natomiast maksy-
malna powierzchnia nie może 
być większa niż 300 hektarów. 
O kolejności przysługiwania 
pomocy będzie decydować 
oczywiście lista rankingowa. 
Znajdą się na niej rolnicy, któ-
rzy otrzymali co najmniej 12 
punktów. Na wsparcie nie będą 

R E K L A M A

mogli liczyć właściciele ferm 
drobiu (z wyjątkiem produkcji 
ekologicznej), osoby prowadzą-
ce plantacje roślin wieloletnich 
na cele energetyczne czy nie-

w gospodarstwie, a w wyniku 
realizacji biznesplanu wartość 
ekonomiczna gospodarstwa 
będzie musiała wzrosnąć co 
najmniej o 10%. Premia będzie 
wypłacona w dwóch ratach: 
80% kwoty - po spełnieniu wa-
runków przez beneficjenta, 
w terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy, natomiast pozostałe 
20% - po realizacji biznesplanu. 
Na co można przeznaczyć pie-
niądze? Na inwestycje dotyczące 
działalności rolniczej lub przy-
gotowania do sprzedaży pro-
duktów rolnych wytwarzanych 
w swoim gospodarstwie. Co 
najmniej 70% tej kwoty musi 
zostać przeznaczone na inwe-
stycje w środki trwałe. 
 Na złożenie wniosku młodzi 
rolnicy mają czas do 29 kwiet-
nia. Mogą to zrobić osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, 
listem poleconym do kierowni-
ka biura powiatowego Agencji, 
właściwego ze względu na miej-
sce położenia gospodarstwa. 
W ramach całego PROW 2014-
2020 na wsparcie dla młodych 
rolników przeznaczono 718 mln 
euro. 

które działy specjalne produkcji 
rolnej. 
 Rolnik, który otrzyma 100 
tys. zł, będzie musiał prowa-
dzić uproszczoną rachunkowość 

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI O PREMIĘ DLA 
MŁODEGO ROLNIKA MOŻE STARAĆ SIĘ OSOBA 
FIZYCZNA, KTÓRA: 
 ma nie więcej niż 40 lat,
 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się 

właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni 
co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (wystąpiła o płatności 
bezpośrednie ponad półtora roku temu - przyp. red.), 

 przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: 
- nie wystąpiła m. in. o: pomoc finansową na operację typu „Premie 
dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową 
w ramach PROW 2007-2013 na działania „Ułatwienie startu młodym 
rolnikom” i „Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów” oraz 
pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie 
startu młodym rolnikom”, jak również nie wystąpiła o pomoc finansową 
w ramach Programu SAPARD,
- nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem 
zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 
stada,
- nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) 
łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania pomocy 
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DZIKI 
- zmora rolnika

TEKST Ksenia Pięta

Polsce szko-
dy wyrzą-
d z a n e  n a 
polach przez 
dziki po raz 

pierwszy  od kilku lat zmalały. 
Niestety, straty nadal są ogromne. 
W związku z brakiem natural-
nego pokarmu w lesie zwierzy-
na zmuszona jest szukać go na 
otwartej przestrzeni. Łatwym ce-
lem okazują się uprawy. Dziki 
wyrządzają największe szkody 
w rolnictwie spośród wszystkich 
zwierząt leśnych. Najbardziej na-
rażone są zwłaszcza przyleśne 
pola i łąki. Zwierzęta nie pogar-
dzą burakami, ziemniakami oraz 
zbożem. Wśród zbóż najchęt-
niej wybierają kukurydzę. Locha 
wraz z warchlakami przez jed-
ną noc jest w stanie doszczętnie 
zniszczyć znaczny obszar pola 
bądź łąki. „Dzik powoduje na polach 
duże straty, gdyż znacznie więcej 
zniszczy swoim buchtowaniem niż 
„zeżre” - pisze w swoim artykule 
Katarzyna Mitura z KPODR So-
lec Kujawski. - Na początku kwiet-
nia, kiedy jeszcze w pełni nie ruszyły 
siewy na polach, dziki wytwarzają 
szkody głównie na łąkach - mówi 
Bartłomiej Popczyk, kierownik 

Działu Hodowli i Ośrodków 
Hodowli Zwierzyny Polskiego 
Związku Łowieckiego.
 Jak ustrzec się przed szko-
dami? Jednym ze sposobów jest 
ogrodzenie obszaru uprawy, ale 
sposób ten jest drogi i rzadko 
stosowany, znacznie tańszym roz-
wiązaniem są środki chemiczne, 
popularnie zwane odstraszacza-
mi. Do zabezpieczenia upraw 
rolnych można także zastosować 
urządzenia elektryczne lub aku-
styczne.  - Najważniejsza w walce 
z dzikami jest współpraca z lokalnym 
kołem łowieckim w zakresie przeciw-
działania i zapobiegania szkodom. 
Stosuje się różne akcje: od grodzenia 
upraw pastuchami elektrycznymi po 
płoszenie dzików przez myśliwych 
we współpracy z rolnikami. Należy 
pamiętać, aby zbierać dokładnie płody 
rolne po okresie produkcji. Zwłaszcza 
na kartofliskach i kukurydziskach. 
Dziki nie idą buchtować oziminy, 
tylko szukają resztek z zeszłego roku 
- kolb kukurydzy czy ziemniaków.   
Rolnicy mają także wiele swoich „do-
mowych” sposobów, które odnoszą 
większy lub mniejszy skutek. Mówią 
jednak zgodnym głosem, że uprawy 
warto ubezpieczyć - tłumaczy Bar-
tłomiej Popczyk. 

W
Co sprawia, że łany kukurydzy są tak chętnie odwiedzane przez dziki 
i dlaczego nie każde odmiany są dla nich atrakcyjne? 
„Poznanie odpowiedzi na te pytania rozwiązałoby problem związany ze 
szkodami łowieckimi w uprawach kukurydzy. Zakładając poletka z kukury-
dzą, która jest największym smakołykiem dzików, można zwabić te zwie-
rzęta z niemal całej okolicy. Pęczniejące nasiona kukurydzy to dla dzika 
atrakcyjny kąsek. By zaspokoić głód, dzik jednorazowo musi zjeść aż 7.000 
nasion i niszczy przy tym całkowicie około 6 arów plantacji.”

Źródło: KPODR

 Lata
Kwota wypłaconych odszkodowań 
w dzierżawionych i zarządzanych 
przez PZŁ (w tys. zł)

Kwota wypłaconych odszkodo-
wań we wszystkich obwodach 
łowieckich - dane GUS (w tys. zł)

2009/2010 40345,00 49513,90
2010/2011 46850,00 57376,20
2011/2012 46722,00 56998,03
2012/2013 57212,00 68510,40
2013/2014 63660,00 75278,00
2014/2015 62150,00 67344,90
Średnia: 52823,17 62503,57

Źródło:  Polski Związek Łowiecki
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olnicy,  którzy 
ponieśli straty 
w  wyniku klęsk 
żywiołowych oraz 
chcący rozwijać 

gospodarstwa mogą zwrócić się 
do współpracujących z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa banków po kredyt.
 Wielu rolników po ubiegło-
rocznej suszy musiało ostro za-
cisnąć pasa. Straty, jakie ponie-
śli niektórzy, osiągnęły wysoki 
poziom. Do tego pojawiły się 
zawirowania na rynku trzody 
chlewnej i mleka, które dopro-
wadziły do drastycznie niskich 
cen surowca. One jeszcze bardziej 
spotęgowały problem osób po-
siadających zarówno uprawy, jak 
i hodowlę. Państwo zaoferowało 
poszkodowanym pomoc finan-
sową. Nie zrekompensuje ona 
jednak w całości poniesionych 
strat. Dla niektórych jedynym 
wyjściem jest zaciągnięcie kredy-
tu. Można to zrobić z dopłatą ze 
strony Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. W su-
mie Agencja udostępniła wszyst-
kim współpracującym bankom 
na tę formę pomocy 1 mld zł na 
akcje kredytowe i 8,4 mln zł na 
dopłaty do oprocentowania. Na 
co może liczyć rolnik?
 Gospodarz ma dwie możli-
wości: zaciągnąć kredyt inwesty-
cyjny (symbol K01) lub obrotowy 
(K02). Pomoc ze strony Agencji 
polega na częściowej spłacie jego 
oprocentowania, które nie może 
wynieść „więcej niż stopa refe-
rencyjna WIBOR 3M powiększo-
na nie więcej niż o 2,5 punktu 
procentowego“. Co to oznacza? 
W związku z tym, że WIBOR 
3M uśredniony w pierwszym 
kwartale roku wynosił 1,73%, 
maksymalnie oprocentowanie 
może wynieść 4,23% (w II kwar-
tale WIBOR 3M może się zmie-
nić). Jego ostateczna wysokość 

Kredyt z dopłatą Agencji 
- warto zaciągnąć?

Jakie jest zainteresowanie kredytami preferencyjnymi? Czy wysokość pomocy ze strony 
Agencji przekonuje rolników do tego, by po nie sięgać? 

TEKST Dorota Jańczak

R

będzie zależała od oferty kon-
kretnego banku. Niektóre banki 
w przetargu organizowanym 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa mogły 
zaoferować stawkę 1,95%, inne 
- 2,5%. I w zależności od tego, 
czy rolnik zdecyduje się na kre-
dyt klęskowy inwestycyjny czy 
obrotowy, Agencja spłaci część 
oprocentowania. W przypad-
ku kredytu obrotowego Agencja 
może pokryć około 1/2 oprocen-
towania. 
 Jeśli chodzi o tzw. kredyty 
klęskowe inwestycyjne (K01), 
sytuacja podobnie wygląda, 
jak w przypadku kredytów in-
westycyjnych z linii RR (inwe-
stycje w rolnictwie i rybactwie 
śródlądowym), linii Z (zakup 
użytków rolnych) oraz linii PR 
(inwestycje w przetwórstwie pro-
duktów rolnych, ryb, skorupia-
ków i mięczaków oraz na zakup 
akcji lub udziałów). Tu też jest 
brany pod uwagę przeliczynik 
WIBOR 3M (przypominamy, że 

ogólne oprocentowanie kredy-
tu maksymalnie może wynieść 
4,23%). Po stronie rolnika jest 
obowiązek spłacenia około 3%.
 Kredyt na inwestycję w rol-
nictwie (linia RR) może pokryć 
80% wartości nakładów inwesty-
cyjnych i wynosić nie więcej niż 
5 mln zł, natomiast jeśli chodzi 
o inwestycje realizowane w dzia-
le specjalnym produkcji rolnej lub 
w rybactwie śródlądowym - mak-
symalnie 70% wartości nakładów 
inwestycyjnych i nie więcej niż 8 
mln zł. Łączna wysokość pomo-
cy Agencji na realizację inwesty-
cji w gospodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej 
nie może przekroczyć w standar-
dowych przypadkach 40% kwoty 
udzielonego kredytu. Na więcej, 
bo 60% kwoty udzielonego kre-
dytu mogą liczyć młodzi rolnicy 
lub producenci rolni, u których 
obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku rolnego z tytułu nabycia 
gospodarstwa rolnego powstał nie 
wcześniej niż 5 lat przed dniem 

złożenia wniosku o udzielenie 
kredytu. Do grupy rolników, któ-
rzy mogą się ubiegać o większą 
dopłatę do inwestycji, należą także 
właściciele gospodarstw „położo-
nych na obszarach z ogranicze-
niami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami”.
 Czas oczekiwania na przy-
znanie kredytu w bankach za-
leżny jest od jego wysokości. Im 
kwota, o którą ubiega się rolnik, 
jest niższa, tym sprawę załatwi się 
szybciej - nawet w ciągu jednego 
czy dwóch dni. By ocenę zdolności 
kredytowej przyspieszyć, banki 
opracowują specjalne taryfika-
tory dedykowane dla rolników. 
- Posiadamy dość zautomatyzowany 
sposób obliczania zdolności kredyto-
wej klientów. Tym bardziej dla rolni-
ków stworzyliśmy odrębny system, 
dzięki czemu te decyzje o zdolności 
kredytowej zapadają jeszcze szybciej 
- zaznacza Izabela Sławińska z De-
partamentu Doskonalenia Obsługi 
Klientów Pion MŚP Bank Zachod-
ni WBK S.A. Każdy, kto zdecyduje 
się na kredyt z dopłatą Agencji, 
musi oczywiście udowodnić, że 
jest rolnikiem oraz przedstawić 
deklarację podatkową za ostatni 
rok. W przypadku, gdy pomoc 
do kredytu zostanie udzielona 
w ramach de minimis - klient 
musi złożyć także oświadczenie 
o wysokości pobranych środków 
z tej puli w ciągu ostatnich 3 lat. 
Suma wsparcia dla rolnika nie 
może przekroczyć w tym okresie 
15 tys. euro. W przypadku dużych 
inwestycji banki mogą sobie zaży-
czyć także plany inwestycyjne.
 Rolnicy chętnie pytają o kredy-
ty klęskowe. - Klęska suszy dotknęła 
wiele gospodarstw, stąd naturalnie 
jest zwiększona ilość wniosków o ten 
produkt - zaznacza Andrzej Ku-
ryś, dyrektor odpowiedzialny za 
kredyty preferencyjne w Banku 
Zachodnim WBK S.A. Jeśli cho-
dzi jednak o inwestycyjne, jeszcze 

Izabela Sławińska 
z BZ WBK S.A. 

ceni współpracę 
z rolnikami 
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kilka lat temu rolnicy chętniej po-
jawiali się w bankach. Dlaczego 
hodowcy czy plantatorzy dziś 
rzadziej w bankach pytają o kre-
dyty na rozwój gospodarstwa czy 
zakup ziemi z dopłatą Agencji? 
- Jest to spowodowane w pewnym 
stopniu nasyceniem rynku. Mam 
wrażenie, że rolnicy, którzy byli za-
interesowani intensywnym rozwija-
niem gospodarstw, pewnie inwestycje 
poczynili, teraz wchodzą w fazę spłaty 
i nie rozglądają się za następnymi 
kredytami - wyjaśnia Andrzej Ku-
ryś. Poza tym trzeba pamiętać, że 

w przeszłości atrakcyjność kredy-
tów preferencyjnych była większa, 
a to za sprawą większego udziału 
Agencji w spłacie oprocentowa-
nia. - Jeszcze kilka lat temu dopłata 
do kredytu preferencyjnego wynosiła 
1/4 oprocentowania ogółem, czego 
nie było przy kredycie komercyjnym. 
W tej chwili, jeśli mamy taką sytuację, 
że kredyt preferencyjny w pierwszym 
kwartale w naszym banku jest na 
poziomie ogółem 3,68%, klient płaci 
3%, a Agencja 0,68%. Rolnik, szu-
kając bardzo atrakcyjnego kredytu na 
rynku, może niezupełnie za te same 

pieniądze, ale za niewiele więcej do-
stanie kredyt komercyjny. A będzie 
mógł zrezygnować z dość zawiłych 
procedur, związanych z kontrolami i 
dokumentacją wymaganą przez Agen-
cję - tłumaczy Andrzej Kuryś.
 Jak w każdej branży, również 
w rolnictwie zdarzają się przy-
padki, w których gospodarze 
mają problem ze spłatą kredytu. 
- W przeszłości portfel preferencyjny 
był trochę stabilniejszy niż portfel ko-
mercyjny, w tej chwili chyba nie ma 
takich różnic. Statystyka, jeśli chodzi 
o dłużników, przy preferencyjnych 

kredytach i komercyjnych jest zbliżona 
- komentuje Andrzej Kuryś z BZ 
WBK. Choć, jak dodaje Izabela 
Sławińska, rolnik to typ solid-
nego i raczej przewidywalnego 
klienta. - Klient z sektora rolnego 
nie bierze ponad miarę czegoś, co nie 
jest mu do biznesu potrzebne. Jest to 
inne zachowanie niż komercyjnego 
standardowego klienta, któremu trze-
ba bardziej podpowiedzieć, co trzeba 
zrobić. Rolnik ma bardzo przemy-
ślane decyzje co do zakresu swojej 
działalności - przekonuje Izabela 
Sławińska. 

ie zawsze pro-
ces przyznania 
środków na pa-
nele fotowolta-
iczne przebiega 

szybko. Niektórzy wykonawcy 
czekają nawet siedem miesięcy 
na zwrot poniesionych kosztów. 
 W ramach Programu „Pro-
sument wdrażanego” przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej prywatne osoby mogą m.in. 
zdobyć środki na montaż paneli 
fotowoltaicznych. Zaintereso-
wanym udzielany jest kredyt 
preferencyjny nawet do 100% 
kosztów kwalifikowanych in-
stalacji, którego oprocentowanie 
wynosi tylko 1%. Do tego ofero-
wana jest dotacja w wysokości 
do 15% lub 30% dofinansowania 
(w 2015 r. było to 20% i 40%). 
Jedynym bankiem, który udziela 
tego rodzaju kredytów, jest Bank 
Ochrony Środowiska. Ogłoszo-
ny w 2015 r. nabór wniosków 
cieszył się sporym zaintereso-
waniem. 
 Jedne z  zaplanowanych 
instalacji jeszcze nie zostały 
zrealizowane, inne są w toku, 
a kolejne już działają. I choć od 
kilku miesięcy wytwarzają ener-
gię, w niektórych przypadkach 
inwestorzy nadal nie otrzymali 
przyznanych im środków. Cier-
pią na tym najbardziej firmy 
zajmujące się montażem paneli. 

- W lipcu przygotowaliśmy kliento-
wi dokumenty, które złożył w ban-
ku. Od tego momentu do podpisania 
umowy z bankiem minęły około 
4 miesiące. W październiku mo-
gliśmy wejść na budowę i zacząć 
montować. Przesłaliśmy dokumen-
tację do energetyki, która po około 
30 dniach zgodziła się na jej urucho-
mienie. Instalacja działa, a pienię-
dzy z banku nadal nie ma. Minęło 
już siedem miesięcy od chwili roz-
poczęcia działań - wyjaśnia przed-
siębiorca. Dodaje, że procedury 
w programie „Prosument” są za 
bardzo skomplikowane. Poza 
tym, zdarza się, iż klienci nie są 
proszeni o przesłanie dodatko-
wych dokumentów w komple-
cie za jednym razem. Gdy prze-
ślą jeden, po miesiącu okazuje 
się, iż potrzebny jest kolejny, co 
wydłuża cały proces. - Gdybym 
miał problemy tylko ja, to ok. Ozna-
czałoby to, że jestem nieudolny, nie 
umiem czegoś zrobić, ale wszyscy, 
z którymi współpracuję, mają ten 
sam kłopot. A znam firmy zajmu-
jące się fotowoltaiką ze Śląska, Wiel-
kopolski, łódzkiego czy zachodnio-
pomorskiego, wszędzie jest tak samo 
-wyjaśnia przedsiębiorca.
 Anna Żyła, główny ekolog 
Banku Ochrony Środowiska 
przyznaje, że w ubiegłorocznym 
- kwietniowym - naborze wpły-
nęło bardzo dużo wniosków. 
Dlatego procedury związane 
z przyznaniem środków i po-

tem ich wypłatą mogły się wy-
dłużać w czasie. Dodaje, że re-
alizacja programu „Prosument” 
przebiega w kilku etapach. Gdy 
klient złoży wniosek o kredyt, 
bank musi dokonać oceny zdol-
ności kredytowej i zgodności 
planowanej inwestycji z wyma-
ganiami programu „Prosument. 
- Sprawdzamy, czy urządzenia mają 
właściwe moce oraz certyfikaty, 
czy projektant w projekcie opisał 
wszystkie dane w sposób właściwy, 
itd. Istnieje cały szereg wymagań 
formalno-prawnych wynikających 
z programu ”Prosument” - wy-
mienia Anna Żyła. 
 W sytuacji, gdy klient przej-
dzie pozytywną ocenę zarówno 
pod względem zdolności kredy-
towej, jak i poprawności przy-
gotowania inwestycji, kolejnym 
krokiem jest przygotowanie i za-
warcie umowy kredytu. - I tak 
naprawdę wówczas inwestor powi-
nien podpisać ostateczną umowę 
z wykonawcą, a następnie rozpo-
cząć realizację inwestycji -  stwier-
dza Anna Żyła. Gdy instalacja 
już jest wybudowana, a firma 
wystawi fakturę, inwestor jest 
zobowiązany do jej dostarczenia 
do banku. - Do banku muszą trafić 
także kolejne dokumenty formal-
ne, w tym lista sprawdzająca wraz 
z gwarancją producenta na okres 
5 lat, umowa regulująca kwestie 
związane z wprowadzeniem do sieci 
energii elektrycznej wytworzonej 

w instalacji lub dokument potwier-
dzający możliwość zawarcia umowy 
o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej wydany przez 
przedsiębiorstwo zajmujące się dys-
trybucją energii elektrycznej. Po ich 
dostarczeniu bank ma jeszcze około 
miesiąca na weryfikację poprawno-
ści oraz na dokonanie inspekcji na 
miejscu. Mamy obowiązek kon-
troli części inwestycji wynikający 
z naszej umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dopiero, gdy 
mamy potwierdzone wszystkie do-
kumenty i wykonaną inspekcję, 
możemy zamówić środki na uru-
chomienie kredytu z NFOŚiGW 
- przekonuje Anna Żyła. 
 Główny ekolog BOŚ wyja-
śnia, że wpływ na opóźnienia 
mogą mieć braki w składanych 
dokumentach. - Skompletowanie 
wszystkich niezbędnych dokumen-
tów może zająć od kilku dni do na-
wet kilku tygodni. Powody są róż-
ne. Zdarza się np., że wykonawca 
podpisuje gwarancję, a nie ma do 
tego uprawnień. Możliwe są też 
niedopatrzenia po stronie samego 
inwestora, o których wykonawca 
może nawet nie wiedzieć. Bywa, że 
inwestorzy zwlekają z ustanowie-
niem zabezpieczenia kredytu bądź 
nie opłacają na czas prowizji. Są to 
kluczowe czynniki, które determi-
nują uruchomienie finansowania 
w ramach programu „Prosument” 
- wyjaśnia Anna Żyła. 

Wykonawcy paneli fotowoltaicznych czekają na środki z banku

Instalacje u gospodarzy działają, 
a pieniędzy brak

N
TEKST Dorota Jańczak
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Bankowa oferta 
dla sektora rolnego

Bank BPS współpracuje z rolnikami już od wielu lat. Co oferuje 
klientom posiadającym gospodarstwa rolne? 

Na  te pytanie 
o d p o w i a d a 
A r k a d i u s z 
Zwierzchow-
ski, dyrektor 

Departamentu Zarządzania 
Produktami Banku BPS S.A.: 
Bank BPS wraz ze zrzeszony-
mi Bankami Spółdzielczymi 
są wieloletnimi partnerami 
sektora AGRO. Banki z Gru-
py BPS  były i są dla polskiego 
sektora Agro godnym zaufania 
partnerem oferującym szero-
ką gamę produktów i usług 
bankowych m.in. w zakresie 
zarządzania płynnością, banko-
wości elektronicznej, dostępu 
do źródeł finansowania w tym 
na wsparcie w ramach współ-
pracy z ARiMR. Pozwalają one 
spełnić zarówno podstawowe, 
jak i bardziej złożone potrzeby 
rolników, a tym samym przy-
czynić się w znacznej mierze 
do ich rozwoju i sukcesów nie-
zależnie od skali prowadzonej 
przez nich działalności. Waż-
nym ogniwem naszej współpra-
cy są preferencyjne kredyty dla 
rolników. Wspierają one rozwój 
gospodarstw rolnych, działów 
specjalnych produkcji rolnej 

Do 
30 czerwca 
mogą ubiegać się o kredyt 

rolnicy, którzy nie 
otrzymali dopłat

oraz przetwórstwa produktów 
rolnych, w szczególności w za-
kresie finansowania inwestycji 
polegających na zakupie ziemi, 
maszyn i urządzeń, budowie, 
przebudowie, remontach po-
łączonych z modernizacjami 
budynków lub budowli. Do-
datkowo rozbudowana sieć pla-
cówek Banku BPS i Banków 
Spółdzielczych pozwala na 
błyskawiczną obsługę pomo-
cy finansowej udzielonej przez 
państwo po wystąpieniu nie-
korzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, w tym z tytułu suszy, 
powodzi czy huraganów. 
 Szczególnie warto zwró-
cić uwagę na nowy produkt 
w  ofercie Banku BPS oraz 

zrzeszonych Banków Spół-
dzielczych - kredyt obrotowy 
dla producentów rolnych  pod 
płatności bezpośrednie z 2015 
r. Na mocy porozumienia 
z Agencją Restruktu-
ryzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa 
od 8 marca Gru-
pa BPS oferuje 
producentom 
r o l ny m  ko -
rzystny nie-
oprocentowany 
kredyt obrotowy. 
Mogą z  niego ko-
rzystać producenci rolni, 
którym przysługują płatności 
bezpośrednie za 2015 rok od 
ARiMR. Wysokość kredytu 

określona jest indywidualnie 
przez powiatowe biura ARiMR; 
o kredyt można ubiegać się tyl-
ko do 30 czerwca 2016 r. Warto 

wspomnieć, że Agencja pła-
ci za klienta oprocento-

wanie kredytu - do 
wysokości WIBOR 
3M + 2,5 p.p., 
wkład własny 
nie jest wyma-
gany, zabezpie-
czenie kredytu 

stanowią płatności 
bezpośrednie za rok 

2015, Bank BPS oraz 
zrzeszone Banki Spółdziel-

cze oferują uproszczony tryb 
udzielania kredytu.  

 (red) 
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UNG PIB przedstawił ocenę stanu 
przezimowania głównych upraw 
polowych w Polsce. Została ona 
sporządzona w marcu na podstawie 
lustracji zasiewów w Rolniczych 

Zakładach i Stacjach Doświadczalnych 
(należących do IUNG), umiejscowionych  
w różnych rejonach kraju, oraz informacji 
uzyskanych w wywiadach telefonicznych 
od kierujących zakładami doświadczalny-
mi COBORU, regionalnych przedstawicieli 
spółek hodowlanych i producentów rol-
nych. Co z niej wynika?

Straty w zasiewach 
rzepaku przekroczyły 25%. 

Co ze zbożami?
Zima poczyniła szkody 
na polach. Straty 
w zasiewach zbóż 
ozimych przekroczyły 
10%. W przypadku 
planacji rzepaku jest 
znacznie gorzej - oscylują 
one w granicach 25%. Tak 
wynika z raportu Instytutu 
Upraw Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB 
w Puławach.

TEKST Marianna Kula

I
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Ze zbóż najbardziej 
ucierpiały plantacje 
jęczmienia
 - Rejonami bez większych strat w zasie-
wach zbóż ozimych i rzepaku ozimego nadal 
są województwa południowe kraju oraz połu-
dniowa i środkowa część województwa wiel-
kopolskiego - podaje dr hab. Jerzy Grabiń-
ski z IUNG. Natomiast w  pozostałej części 
naszego kraju stwierdza się uszkodzenia 
wywołane dużymi spadkami temperatury.  
- W przypadku zbóż uszkodzenia te wystąpiły 

przede wszystkim w jęczmieniu ozimym, charak-
teryzującym się najniższym ze zbóż poziomem 
mrozoodporności, którego plantacje zostały we 
wspomnianych rejonach na ogół całkowicie 
zniszczone - informuje specjalista.

Jak przezimowała pszenica?
 Stosunkowo duże straty stwierdzono 
także w  pszenicy ozimej. - Przy czym 
największe znaczenie miał tutaj poziom ge-
netycznie uwarunkowanej mrozoodporności 
oraz wielkość spadków temperatury - zwraca 
uwagę ekspert. Na przykład lubuskim, 
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Straty w zasiewach zbóż ozimych przekroczyły 10%

zostały uszkodzone w stopniu silnym 
lub bardzo silnym odmiany pszenicy 
charakteryzujące się poziomem mro-
zoodporności 2-2,5 (w skali 9 st.), ale 
w rejonach centralnych i północnych, 
gdzie spadki temperatury były większe, 
uszkodzenia  w stopniu silnym dotyczyły 
również pszenic charakteryzujących się 
poziomem mrozoodporności 4-5. - Jako 
przykład może tu posłużyć sytuacja w Rolni-
czym Zakładzie Doświadczalnym Żelisławki 
(woj. pomorskie), w którym nawet odmiany 
pszenicy charakteryzujące się dość wyso-
kim stopniem mrozoodporności (przekra-
czającym 4 w skali 9 stopniowej - przyp.
red.) zupełnie wymarzły, a odsetek areału 
pszenicy zniszczonej przez mróz w całym 
wymienionym gospodarstwie przekroczył 
85% - podaje dr hab. Jerzy Grabiński. 
Zaznacza przy tym, że pewien wpływ 
na stopień zimowania pszenicy miał 
poziom jej zaawansowania w rozwoju 
przed zimą. Oznacza to, że jak zwykle 
lepiej zimowały zasiewy wczesne silniej 
rozwinięte. - Zdarzały się jednak też przy-
padki odwrotne - lepsze zimowanie zasiewów 
bardzo późnych (listopadowych), w szcze-
gólności będących w  fazie szpilkowania  - 
informuje ekspert. A co z przewódkami? 
- Na ogół w rejonach, gdzie wystąpiły mrozy 
zostały całkowicie zniszczone  - zauważa 
fachowiec.

dzenia tego gatunku w rejonach, gdzie spadki 
temperatury przekroczyły -15 stopni C przy 
braku okrywy śniegowej, tj. w Polsce pół-
nocnej, wschodniej, centralnej i zachodniej 
(bez dużej części woj. wielkopolskiego, gdzie 
przed mrozami wystąpiły opady śniegu), będą 
bardzo duże - informuje ekspert. Zaznacza 
przy tym, że w większości gospodarstw 
w wymienionych rejonach szacowane są 
straty na poziomie 10-20%, ale też nie bra-
kuje gospodarstw, gdzie są one znacznie 
większe. - Przykładowo w wymienionym 
już Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 
Żelisławki 90% zasiewów rzepaku uległo cał-
kowitemu zniszczeniu przez mróz i wymaga 
przesiewu - podaje fachowiec.
 Oprócz wielkości spadku tempera-
tury, jak podaje dr hab. Jerzy Grabiński, 
o nasileniu zniszczeń mrozowych roślin 
rzepaku decydował stopień ich rozwoju. 
- Na ogół słabiej rozwinięte rzepaki, które 
wytworzyły mniej niż 5-6 liści przed jesien-
nym zahamowaniem wegetacji, całkowicie 
wymarzły, ale zdarzały się też przypadki 
zwiększonego wymarzania rzepaków zbyt sil-
nie wyrośniętych - twierdzi ekspert. Dodaje 
jednocześnie, że niektórzy producenci do-
noszą o dużym wpływie na wymarzanie 
rzepaku uszkodzeń poczynionych jesienią 
przez owady, który dość intensywnie 
żerowały minionej jesieni w zasiewach 
tego gatunku.
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Co z pszenżytem i żytem?
 Pewne uszkodzenia dotyczyły także 
pszenżyta.  Jednak w przypadku tego 
gatunku, większość zarejestrowanych 
odmian charakteryzuje się wysokim po-
ziomem mrozoodporności. Stąd na ogół 
straty dotyczą tylko rejonów najdalej wy-
suniętych na północ. Żyto z kolei, zwycza-
jowo  niezależnie od rejonu, przetrwało 
bez żadnych uszkodzeń mrozowych.

Jaki procent plantacji 
rzepaku do przesiewu?
 -  Ponowna ocena zasiewów rzepaku  
(poprzednią przprowadzono w  lutym 
- przyp.red.) potwierdziła wyrażone we 
wstępnej ocenie przypuszczenia, że uszko-

Gdzie są największe straty?
 Dr hab. Jerzy Grabiński przyznaje, że 
w związku z dużym zróżnicowaniem in-
tensywności uszkodzeń mrozowych w po-
szczególnych regionach określenie ich stop-
nia średnio w kraju jest bardzo trudne. 
- W rejonach wschodnich i w pasie centralnym 
kraju szkody te w zasiewach zbóż ozimych w po-
szczególnych gospodarstwach nie przekraczają 
5-10%, ale w rejonach północnych na dużych 
obszarach te straty są zasadniczo większe (na-
wet kilkudziesięcioprocentowe). W związku 
z tym można wysnuć przypuszczenie, że średnio 
w kraju straty w zasiewach zbóż ozimych prze-
kroczyły 10%. W przypadku rzepaku straty te 
są wyraźnie większe i raczej na pewno w skali 
kraju przekraczają 25% - informuje ekspert. 

*Źródło: INUG, raport oprac. dr hab. Jerzy Grabiński
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łównymi choro-
bami występu-
jącymi wiosną 
na plantacjach 
rzepaku ozime-

go są: sucha zgnilizna kapust-
nych, czerń krzyżowych oraz 
szara pleśń. Jak zapobiegać ich 
występowaniu? Jak je zwalczać? 
Kiedy robić to najlepiej? Jakimi 
środkami?

Sucha zgnilizna 
kapustnych 
 Grzyb zakaża roślinę 
zwłaszcza w miejscu uszko-
dzeń. Krótko po tym następuje 
powolny wzrost grzybni na li-
ściach, łodygach, a także łusz-
czynach. Charakterystycznymi 
objawami tej choroby są żółte 
lub jasnoszare plamy, owalne 
z mniej lub bardziej wyraźną 

Choroby grzybowe rzepaku. 
Nie dopuść do ich rozwoju

G
TEKST Marianna Kula

R E K L A M A

Sucha zgnilizna kapustnych (liść)  

obwódką. W ich środkowej czę-
ści znajdują się czarne punkciki 
(zarodniki grzyba). - Silnie po-
rażone liście przedwcześnie zamie-
rają, czasami nawet  dochodzi do 
usychania całych roślin - mówi 
Krzysztof Świerek, agronom 
z Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Zaznacza 
przy tym, że suchą zgniliznę 
kapustnych należy zwalczać 
po ruszeniu wegetacji, od fazy 

4 liści. Możemy wówczas za-
stosować oprysk preparatem 
Horizon 250EC w dawce od 
0,5-1 l/ha.

Szara pleśń
  Szara pleśń atakuje róż-
ne nadziemne części rośliny. 
W wyniku jej działania stają się 
one brunatne i gniją. - W wa-
runkach podwyższonej wilgotności 
na powierzchni porażonej części 
rośliny pojawia się brązowoszary, 
zbity pylący nalot grzyba. Silne 
porażenie prowadzi do przedwcze-
snego zamierania rośliny, a nasiona 
są słabo wykształcone - opisuje 
fachowiec. Choroba występuje 
głównie w gęstych łanach. 
 Jak ją zwalczyć? - Opryski 
fungicydami można zastosować 
zapobiegawczo lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów 
- od fazy zwartego kwiatostanu 
do fazy opadania pierwszych 
płatków kwiatowych - informu-

Szara pleśń (liść)

je ekspert. Używa się do tego 
np. wcześniej wspomnianego 
Horizonu 250 EC w dawce 0,5-
1 l/ha.

Czerń krzyżowa
 Źródłem zakażenia  roślin są 
resztki pożniwne pozostawione 
w glebie i porażone nasiona, na 
których znajdują się zarodniki. 
- Objawy występują  na różnych 
częściach rośliny i w różnych fa-
zach rozwojowych. Na siewkach są 
to milimetrowe, ciemnobrunatne 
plamy, na liściach - jasnobrunatne 
do brunatnoczarnych plam z wi-
docznymi pierścieniami - opisuje 
fachowiec. Z liści choroba prze-
nosi się na pęd główny i pędy 
boczne, a także na łuszczyny. 
- Początkowo na łuszczynach poja-

wiają się małe czarne plamki, które 
w miarę upływu czasu mogą zająć 
całą powierzchnię łuszczyny - in-
formuje agronom. Dodaje jed-
nocześnie, że największe straty 
powoduje porażenie łuszczyn. 

 Co zrobić, by nie dopuścić 
do rozwoju choroby? - Oprysk 
grzybobójczy możemy wykonać 
zapobiegawczo lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów 
chorób, od fazy zwartego kwiatosta-
nu do opadania pierwszych płatków 
kwiatowych, np. preparatem Atak 
450EC w dawce 1,5 l/ha - radzi 
specjalista. 

Zalecenia
  Krzysztof Świerek mówi, że 
wiosną przeważnie zaleca się 
wykonanie dwóch oprysków 
fungicydami: pierwszy raz - po 
ruszeniu wegetacji przeciwko 
suchej zgniliźnie i szarej pleśni, 
drugi - w fazie opadania pierw-
szych płatków kwiatowych 
(przede wszystkim zgniliźnie 
trądzikowej  i czerni krzyżo-
wych. - Jeżeli rolnik spodziewa się 
wysokich plonów nasion - powyżej 
30 d t/ha - to opłaci się wykonać 
dwa opryski grzybobójcze. Przy 
drugim zabiegu opryskiwaczami 
polowymi - w okresie opadania 
pierwszych płatków kwiatowych 
należy jednak zwiększyć zużycie 
cieczy roboczej do 400 l/ha - radzi 
fachowiec. 
 Ekspert zaznacza, że pod-
stawową metodą zapobiegania 
wystąpieniu chorób jest zmia-
nowanie roślin. - Rzepak może 
wrócić na to samo pole po upływie 
4 lat - uważa agronom. 

Czerń krzyżowa (liść)

Zdjęcia: Instytut Ochrony Roślin 
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

R E K L A M A
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Zwalczanie chwastów 
w kukurydzy 

- sprawa priorytetowa
Nie dopuść do rozwinięcia się chwastów w uprawie kukurydzy. Roślina ta jest bowiem 
bardzo mało konkurencyjna względem innych gatunków, zwłaszcza we wczesnej fazie 

wzrostu. 

 - Kukurydza praktycznie do 
ósmej fazy liścia jest bezbron-
na - mówi Krzysztof Świerek, 
agronom z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu - Punkt Dorad-
czy w Gołuchowie. Zaznacza 
przy tym, że roślina ta od-
znacza się wolnym tempem 
wzrostu w początkowej fazie 
rozwoju. Z tego też względu 
jest narażona na niebezpie-
czeństwo ze strony chwastów.

Kiedy i czym 
zwalczać chwasty?
 Fachowiec wyjaśnia, że 
można to zrobić zaraz po sie-
wie lub kiedy rośliny wzejdą. 
- Tak naprawdę wybór terminu 
stosowania herbicydów zależy 
od czynników organizacyjnych, 

TEKST Marianna Kula
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Chwasty potra� ą skutecznie 
konkurować z kukurydzą

zwłaszcza warunków środowi-
skowych. Herbicydy doglebowe 
powinny być aplikowane, gdy jest 
dobre uwilgotnienie gruntu. Uła-
twia to bowiem ich przenikanie 
do podłoża - tłumaczy specja-
lista. Dodaje jednocześnie, że 
tego typu preparaty działają 
na chwasty kiełkujące w gle-
bie. Zwraca równocześnie 
uwagę na następującą spra-
wę. - W czasie suszy skuteczność 
herbicydów jest ograniczona. Co 
w związku z  tym? - W tego 
typu przypadkach zaleca się mie-
szanie przed siewem kukurydzy 
z glebą lekką broną na głębokość 
od 3 do 5 cm - radzi fachowiec. 
Zaznacza ponadto, że herbicy-
dy doglebowe można stosować 
łącznie z preparatami zawie-
rającymi substancję czynną 
- glifosat.
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PRZEDWSCHODOWY SYSTEM 
ZWALCZANIA CHWASTÓW 
W KUKURYDZY

POWSCHODOWY SYSTEM 
ZWALCZANIA CHWASTÓW 
W KUKURYDZY

ZALETY:
 możliwość wczesnego 

wyeliminowania chwastów,
 herbicydy doglebowe działają 

zarówno na wykiełkowane siewki, 
jak i nasiona, chwastów, które 
dopiero kiełkują.

ZALETY:
 prostsze rozpoznanie gatunków 

chwastów, które umożliwia dobór 
skutecznego środka do ich 
zwalczania,
 pozwala na niszczenie chwastów 

wieloletnich,
 większa liczba substancji 

czynnych (od tych do stosowania 
przedwschodowego).

WADY:
 brak możliwości zwalczania 

chwastów wieloletnich, np. perzu,
 herbicydy doglebowe potrzebują 

dobrego uwilgotnienia gleby.

WADY:
 ograniczone stosowanie ze 

względu na pogodę (opady, 
wyższa temperatura).

 Jedną z nowszych substan-
cji aktywnych do zwalczania 
chwastów w  uprawach ku-
kurydzy jest terbutylozyna, 
należąca do grupy triazyn, 
którą zawiera m.in. preparat 
Zeagran 340SE oraz dodat-
kowo bromoksinil do zasto-
sowania po wschodach (4-6 
liści kukurydzy). Zwalcza 
ona niektóre chwasty jed-
noliścienne i dwuliścienne. 
- Jest ona mniej szkodliwa dla 
środowiska od atrazyny, którą 
stosowano przez dziesięciolecia. 
Przede wszystkim krócej zalega 
ona w glebie - mówi agronom. 
 Specjalista zaznacza rów-
nież, że kluczową rolę w zwal-
czaniu chwastów w uprawie 
kukurydzy odgrywają takie 
herbicydy jak Lumax 537,5 
SE. - Zawiera on trzy substancje 
czynne terbutylozynę, mezotron 
i s-metolachlor przeznaczone do 
zwalczania chwastów do 3 dni po 
siewie kukurydzy lub powschodo-
wo w fazie 1-3 liści kukurydzy, 
które zwalczają głównie chwasty 
jednoliścienne (prosowate) oraz 
szereg gatunków chwastów dwu-
liściennych z wyjątkiem perzu 
i głęboko korzeniących się chwa-

stów. Natomiast do zwalczania 
perzu możemy zastosować prepa-
rat Titus 25 WG w fazie 1-7 liści 
kukurydzy - uważa Krzysztof 
Świerek. Do ochrony kuku-
rydzy polecany jest też Suc-
cessor 600 EC. Zwalcza on 
chwasty jedno- i dwuliścien-
ne doglebowo bądź powscho-
dowo. - W warunkach dużego 
zachwaszczenia z kolei dobrze 
jest zastosować Successor 600 EC 
1,5 l/ha + Shado 300SC 1 l/ha 
powschodowo - radzi ekspert. 
Podkreśla przy tym, że to tyl-
ko nieliczne z preparatów do 
zwalczania chwastów w ku-
kurydzy. 

Jak zdiagnozować 
obecność 
chwastów na polu?
 Po pierwsze, zdaniem 
Krzysztofa Świerka, należy 
prześledzić historię pola. Po 
drugie - trzeba sporządzić listę 
chwastów, które występują na 
nim najczęściej. Krok trzeci 
to ustalenie natężenia gatun-
ków najbardziej uciążliwe dla 
kukurydzy, a następnie do-
stosowanie odpowiedniego 

R E K L A M A

programu do ich zwalczania. 
Fachowiec zaznacza przy tym, 
że do najczęściej występują-
cych chwastów w  uprawie 
kukurydzy zalicza się: bylicę 
pospolitą, gwiazdnicę pospo-
litą, ostrożeń polny, przytulię 

czepną, rumianek pospolity, 
jasnotę purpurową, psiankę 
czarną, rzodkiew świrzepę, 
dymnicę pospolitą, komo-
sę białą, palusznik krwawy, 
a  także rdest kolankowaty 
i szarłat szorstki.

Który system zwalczania chwastów 
w uprawie kukurydzy lepszy?
Wady i zalety stosowania preparatów doglebowych 
i dolistnych w uprawie kukurydzy
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ukurydza po-
biera duże ilo-
ści składników 
pokarmowych 
i wody z gleby. 

- Jest rośliną, której się nie przena-
wozi. Wykazuje dużą wrażliwość 
na niedobór cynku oraz średnią na 
niedobór boru i miedzi - mówił 
Tomasza Gajdowicz z Grupy 
Azoty podczas swojej prelekcji 
na „Agro spotkaniu” dla rol-
ników w Krotoszynie, zorga-
nizowanym przez firmę Toral 
z Gostynia. 
 Specjalista w swojej prezen-
tacji zaznaczył, że kukurydza 
wraz z plonem 1 t ziarna i od-
powiednią ilością słomy pobie-
ra: makroelementy - 32 kg azotu 
(N), 14 kg fosforu (P2O5 ), 38 kg 

Skuteczne nawożenie 
KUKURYDZY

potasu (K2O), 7 kg wapnia, 5 kg 
magnezu (MgO) i 3,5 kg siarki 
(S) oraz mikroelementy - 11 g 
boru (B), 14 g miedzi (Cu), 85 
g cynku (Zn), 110 g manganu 
(Mn) i 0,9 g molibdenu (Mo). 

Efektywne 
i bezpieczne 
nawożenie fosforem
 W  uprawie kukurydzy 
szczególnie ważny jest fosfor. To 
on, między innymi, odpowia-
da za jej prawidłowy wzrost. 
Jak go zatem efektywnie i bez-
piecznie dostarczyć roślinom? 
- Obecnie zaleca się do nawoże-
nia współrzędnego (z wykorzy-
staniem siewnika zarówno do 
siewu nasion, jak i nawozu - 

przyp.red.) wiele stosunkowo ni-
sko skoncentrowanych nawozów, 
w których fosforu jest niewiele (np. 
Polidap w ilości do 150 kg/ha 
w przypadku nawożenia star-
towego lub Fosdar w ilości 200 
kg/ha, również w przypadku 
nawożenia startowego - przyp.
red.) - radził fachowiec. Dla-
czego? - Nawozy takie stosowane 
współrzędnie w dawkach ponad 
200 kg/ha są poważnym źródłem 
lokalnego zasolenia gleby i mogą 
wywoływać lokalną suszę fizjolo-
giczną - tłumaczył fachowiec. - 
A na tym nam przecież nie zależy 
- dodał. 

Wybór nawozu 
kompleksowego 
NPK
 Specjalista zwrócił uwagę 
na to, że kukurydza na ziarno 
i na kiszonkę pobiera ponad 
dwukrotnie więcej potasu niż 
fosforu. - W związku z tym zaleca 
się stosować nawóz kompleksowy 
o jak najszerszym stosunku fosforu 
do potasu (P:K) - radził Tomasz 
Gajdowicz. Jaki? Np. Polifo-
skę 4 (P:K-1:2,7), Pollifoskę 5 
(P:K-1:2), Polifoskę Petroplon 
(P:K-1:3) + B albo Amofoskę 
5:10:25 (P:K-1:2,5). Z  kolei 
w przypadku uprawy kukury-
dzy po przyoranej słomie zbóż, 
będącej bogatym źródłem pota-
su, można - zdaniem fachowca 

- stosować nawóz kompleksowy 
o węższym stosunku P:K - czyli 
1:1,5, np. Polifoskę 6, Polifoskę 
M bądź Amofoskę 4-12-20. 
 
Wartość następcza 
resztek pożniwnych 
kukurydzy
 Specjalista zwrócił uwagę 
na wartość resztek pożniwnych 
kukurydzy. - Przyorując słomę, 
pozostaje w glebie średnio na każdą 
tonę ziarna: 16 kg azotu, 7 kg fosfo-
ru i 30 kg potasu - mówił Tomasz 
Gajdowicz. Zaznaczył przy tym, 
że jeśli w następnym roku na 
tym polu znów zdecydujemy 
się na uprawę kukurydzy na 
ziarno, wówczas możemy ob-
niżyć dawki nawozów wielo-
składnikowych, np. na glebie 
średnio zasobnej o około 40%. 
Specjalista zwrócił przy tym 
uwagę na następującą sprawę: 
- Przy plonie 7 t ziarna, z przyora-
ną słomą wprowadza się do gleby 
średnio 112 kg azotu, 49 kg fosforu 
i 210 kg potasu - czyli w przybli-
żeniu tyle samo co z dawką 20-25 
t obornika. Taka duża ilość skład-
ników wprowadzanych ze słomą 
powinna być uwzględniona przy 
ustalaniu dawek pod roślinę na-
stępczą. 

Opracowano na podstawie materiałów 
zebranych na „Agro spotkaniu” zorganizowa-
nym przez firmę Toral z Gostynia, w tym pre-
zentacji Tomasza Gajdowicza z Grupy Azoty

K
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Jakie wymagania pokarmowe ma 
kukurydza uprawiana na ziarno? 
Jak efektywnie i bezpiecznie nawozić 
tę roślinę? Jaki nawóz kompleksowy 
NPK wybrać?
TEKST Marianna Kula

R E K L A M A
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awe ł  Ku l i ń s k i 
z Dąbrowy w po-
w i e c i e  k r o t o -
szyńskim (woj. 
wielkopolskie), 

tą techniką wykonał po raz 
pierwszy siew pszenicy ozimej 
jesienią 2015 r. na 9 ha. - Pasową 
metodą uprawy gleby zaintereso-
wany jestem już od dobrych kilku 
lat. Zależało mi, żeby wykonać 
taki siew u siebie. W czasach, 
gdy nie doceniamy gleby, gdy za-
pominamy, jak o nią dbać, gdy 
próbujemy z niej wyciągnąć jak 
najwięcej, nie zważając na to jak 
ją degradujemy, uważam, że jest 
to najlepsza metoda ochrony gle-
by i zachowania jej naturalnych 
właściwości - przekonuje Paweł 
Kuliński. 

Bogate życie 
biologiczne 
receptą na suszę 
i wymarznięcia
 Przy zastosowaniu tej tech-
niki wysiew odbywa się w pa-
sach oddzielonych od siebie 
nieuprawianymi międzyrzę-
dami gleby. Pasowy sposób 
uprawy pozwala na zacho-
wanie naturalnej struktury 
gleby i życia biologicznego. 
-  Zachowane są kanały, które 
dżdżownice wydrążyły w ciągu 
sezonu wegetacyjnego, a które 
pozwalają chociażby na lepsze 
napowietrzenie i  spulchnienie, 
zachowanie naturalnej struktury 
gleby oraz łatwiejsze przenikanie 
wód opadowych do dalszych struk-
tur gleby. Szacuje się, że dzięki tej 
metodzie uprawy na 1 ha może 
być nawet do 2 ton dżdżownic. 
Wilgotność wyższa jest nawet 
o 50- 70% niż w pasach, gdzie jest 
siew, co stanowi dla roślin rezer-
wuar wilgoci. Dla Wielkopolski, 
która co roku boryka się z suszą, 
ma to niebagatelne znaczenie. 
Bogate biologicznie życie powo-
duje, że gleba ta jest o jeden, dwa 
stopnie cieplejsza. W bieżącym 
roku dało się zauważyć różnicę 
w przezimowaniu. Takie uprawy 
były mniej narażone na wymar-
znięcia, także z tego powodu, iż 
rosnąc w radlinkach są jednak 
osłonięte od silnych podmuchów 
wiatru - podkreśla rolnik. Dla 
celów porównawczych na są-
siednim polu wysiana zosta-
ła ta sama odmiana pszenicy 
metodą tradycyjną. - Zależało 
mi, aby wyraźnie pokazać różnice 
efektów obu metod. Na obu polach 

Strip-Till
sposobem na 
zdrową glebę

Obniżone koszty uprawy i nawożenia, 
bogatsza biologicznie gleba oraz lepsze 
plony. Tak rolnik z Dąbrowy w powiecie 

krotoszyńskim zachwala pasową 
metodę uprawy.

P

TEKST Magdalena Teodorczyk

będę stosował takie samo nawo-
żenie oraz używał tych samych 
środków ochrony roślin. Zainte-
resowanych zapraszam, można 
przyjechać i zobaczyć na własne 
oczy, jak to wygląda. Dokładne 
podsumowania będą na lipcowych 
Dniach Pola - zapowiada Paweł 
Kuliński.

Technika siewu
 Szerokość pasów i między-

rzędzi zależna jest od rodzaju 
rośliny uprawnej. - W moim 
przypadku radlica wysiewająca 
była co 36 cm. Z każdej radlicy 
wychodzą dwa rządki pszenicy 
oddalone od siebie o 12 cm. Dla-
czego tak i co to daje? Są to już 
maksymalne odległości, które są 
tak odpowiednio wyliczone dla 
pszenicy, aby ta miała jak naj-
większe możliwości rozwoju - za-
znacza Paweł Kuliński. Wielu 

rolników mogłoby zarzucić tej 
metodzie niewykorzystanie 
ziemi, na  której można byłoby 
zasiać dodatkowy pas pszenicy 
i uzyskać większy plon. Nie 
zgadza się z  tym Paweł Ku-
liński. - To jest błędne myślenie. 
Dzięki tej metodzie rośliny mają 
możliwość swobodnego rozwoju, 
nie muszą konkurować o światło, 
wodę czy składniki mineralne, tak 
jak to jest w standardowej meto-
dzie siewu. Pszenica ma tenden-
cję do zagospodarowania wolnej 
przestrzeni, a żeby jej się to udało,  
produkuje większe kłosy i grubsze 
ziarno, a my dzięki temu uzy-
skujemy lepszy plon - przyzna-
je. Siewniki wykorzystywane 
w tej metodzie wykonują siew 
na różne głębokości, dodatko-
wo możliwe jest jednoczesne 
wprowadzenie nawozów mi-
neralnych, również na różne 
głębokości, nawet do 28 cm. 
Strip-till można stosować na 
różnych rodzajach gleby, nie 
ma ograniczeń, a wręcz jest on 
zalecany w miejscach, gdzie 
tradycyjne metody już zawio-
dły. - Jesienią wykonaliśmy usłu-
gowo siew tą metodą na 40 ha, na 
różnych typach gleb. Dzięki temu 
zobaczymy, jak ta metoda spraw-
dza się w  różnych warunkach 
i podsumujemy to na lipcowych 
Dniach Pola- zapowiada Paweł 
Kuliński.

Oszczędność 
 Bezpośrednia możliwość 
zaaplikowania nawozu to jeden 
z korzystnych aspektów eko-
nomicznych. Nawożenie jest 
bardziej efektywne w miejscu, 
gdzie jest najbardziej potrzeb-
ne, nie nawozimy przestrzeni 
zbędnej i stąd zużywamy go 
mniej. Metoda ta pozwala na 
mniejsze ilości zużytego pa-
liwa. - W strip-till zużywamy 
minimalne ilości paliwa, tj. około 
15 litrów na hektar, co przy dzi-
siejszych cenach wychodzi, że za 
60 zł mamy zasiany hektar psze-
nicy - wylicza Paweł Kuliński. 
Zaoszczędzamy również czas, 
gdyż w  jednym przejeździe 
uprawia się glebę, wgłębnie 
stosuje nawóz oraz się sieje.
 Jak będą wyglądały obser-
wowane pola już po rozpo-
częciu sezonu wegetacyjnego, 
jakie środki w jakich ilości za-
stosuje rolnik i z jakimi pro-
blemami będzie się borykał, 
przedstawimy w kolejnym wy-
daniu Wieści Rolniczych.

Radlice wysiewające były ustawione co 36 cm. 
Z każdej radlicy wychodzą dwa rządki pszenicy 
oddalone od siebie o 12 cm. Taki rozstaw 
pozwoli na swobodny rozwój roślin
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Więcej zbóż, 
więcej chorób
Rolnicy swoją produkcję nastawiają przede 
wszystkim na uprawę pszenicy i kukurydzy, 
a rezygnują z ziemniaków. To prowadzi do 
monokultury, czyli wyjaławiania gleby i większego 
stosowania środków chemicznych. 

Polsce go-
spodarstwa 
rolne zajmu-
ją 16,3 mln 
h e k t a r ó w 

gruntów z 31,3 mln ha ogólnej 
powierzchni kraju. Najnowsze 
dane, które  posiada Główny 
Urząd Statystyczny, dotyczą 
2014 roku. W tym czasie w go-
spodarstwach indywidualnych 
znajdowało się około 14,8 mln 
ha gruntów, natomiast gospo-
darstwa rolne osób prawnych 
i jednostek niemających osobo-
wości prawnej posiadały około 
1,5 mln ha ogólnej powierzchni 
gruntów. Areał zasiewów wy-
nosi 10.419,9 tys. ha. Gospodar-
stwa indywidualne użytkowały 
90,4% tego terenu. 

 Największą grupę stanowią 
zboża, zajmujące 71,8% ogólnej  
powierzchni upraw. Z kolei po 
11% zajmują rośliny pastewne 
i przemysłowe. Można zauwa-
żyć stały spadek procentowe-
go udziału ziemniaków w po-
wierzchni zasiewów. W 2014 
roku te rośliny stanowiły 2,6% . 
 W 2014 roku powierzchnia 
uprawy zbóż podstawowych 
z mieszankami zbożowymi wy-
niosła 6.698,9 tys. ha. Ich areał 
nadal wzrasta w stosunku do 
udziału powierzchni zasiewów 
zbóż intensywnych. Obszar 
pszenicy w 2014 roku zwięk-
szył się o 9,4% w porównaniu 
do roku ubiegłego, natomiast 
pszenżyta o 11%. Można też 
zaobserwować wzrost o 10,4% 

areału zasiewów kukurydzy 
Z kolei powierzchnia ziemnia-
ków w 2014 roku zmniejszyła 
się aż o 20,7%. 
 Rośliny zaliczane do grupy 
przemysłowych uprawiano na 
powierzchni 1.159,8 tys. ha, sta-
nowiącej 11,1% ogólnego obsza-
ru zasiewów. W porównaniu do 
2013 roku jest to więcej o 2,5%. 
Wzrost upraw z grupy prze-
mysłowych spowodowany jest 
głównie stałym zwiększaniem 
się o 3,3% powierzchni zasie-
wów rzepaku i rzepiku.
 Powierzchnia zasiewów 
roślin pastewnych (łącznie 
z kukurydzą na zielonkę oraz 
mieszankami zbożowo–strącz-
kowymi na ziarno) wyniosła 
1.155,0 tys. ha, co stanowiło 

11,1% ogólnego areału. Więcej, 
bo o 17,2% jest też kukurydzy na 
zielonkę, a o 64,8% okopowych 
pastewnych. W rozpatrywanym 
roku powierzchnia roślin za-
liczanych do grupy pozostałe 
zwiększyła się o 11,4%. Z kolei 
areał warzyw wzrósł o 23,9%.
 Uprawy trwałe w gospo-
darstwach wyniosły 376 tys. ha 
i stanowiły 2,6% użytków ogó-
łem. Ten rodzaj produkcji pro-
wadziło 175,5 tys. gospodarstw. 
W tej grupie powierzchnia sa-
dów zmniejszyła się o 5,7%. 
Średni areał łąk trwałych przy-
padający na gospodarstwo rolne 
to 3,03 ha. 
 Obecna struktura zasiewów 
jest bardzo niekorzystna dla sa-
mych gleb. - Niestety, teraz nie 

W

TEKST Anetta Przespolewska

Podział 
powierzchni 

upraw 
w Polsce

72%
72% 

rośliny 
przemysłowe

rośliny 
pastewne

ziemniaki

11,1%

2,6% 

11,1% 

zboża

pozostałe

3,2% 

31,3 mln
ha

POWIERZCHNIA 
KRAJU
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ma płodozmianu. Uprawy zbo-
żowe zajmują nieco ponad 70% 
powierzchni. Generalnie nie po-
winno to przekraczać 50%, wtedy 
utrzymana jest naturalna zdolność 
regeneracji gleby - wyjaśnia Piotr 
Kujawa, specjalista produkcji 
roślinnej Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu. Monokul-
tura doprowadza do obniżenia 
materii organicznej. Doradca 
ubolewa, że rolnicy zamiast 
rozdrobnioną słomę przyory-
wać, to ją sprzedają. - Jak słoma 
jest sprzedawana, a nie jest prze-
strzegany płodozmian, to ubywa 
tej materii organicznej. Średnio 
ubywa około pół tony na rok. (…)  
Gleba, która posiada mniej materii 
organicznej, to tym samym mniej 

próchnicy. W tym momencie polo-
wa pojemność wodna też się obni-
ża, czyli gleby słabe z racji swojego 
składu mechanicznego nigdy nie 
będą zasobne w próchnicę. I jeśli 
tej materii organicznej ubywa, to 
nie ma też tego akumulatora, który 
gromadzi wodę - wyjaśnia. Do-
daje, że rozwijają się też pato-
geny, dlatego zwalczając należy 
stosować chemię. - Nie ma tej 
naturalnej walki. (…) Musi być 
płodozmian, bo w którymś momen-
cie nagromadzi się tyle różnych 
patogenów chorobotwórczych, 
że chemia musi być zwiększona 
- mówi Piotr Kujawa. Twierdzi, 
że przy monokulturze rolnicy 
osiągają niższe plony zbóż. - Od 
kilku do kilkunastu procent - za-
znacza specjalista. 

1,5 mln ha
ZAJMUJĄ GOSPODARSTWA 
ROLNE OSÓB PRAWNYCH 

I JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

14,8 mln ha 
ZAJMUJĄ 

GOSPODARSTWA 
INDYWIDUALNE

16,3 mln
ha

POWIERZCHNIA 
GRUNTÓW W POLSCE

155,1 tys. 
gospodarstw rolnych posiadało sady 

26.340 tys. ha 
to powierzchnia łąk trwałych, które 

znajdowały się w około 870 tys. 
gospodarstw rolnych

267,1 tys. ha 
to powierzchnia ziemniaków

7.485,0 tys. ha 
to powierzchnia zbóż, które uprawiane 
były przez 1.109,5 tys. gospodarstw 

rolnych 

158,9 tys. ha 
zajmują warzywa 

341,8 tys. ha 
to powierzchnia sadów
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o  szkodników 
magazynowych 
zaliczamy: owa-
dy, roztocza, 
a także gryzo-

nie. Jednymi z najgroźniejszych 
są wołki zbożowe. - To najpopu-
larniejsze i najczęściej spotykane 
szkodniki w magazynach. Żerują 
one głównie na ziarnie pszenicy 
i  jęczmienia. Wygryzają liczne 
otworki - mówi Michał Kulesza 
z firmy Insekt2.  Jak wyglądają? 
Wołki zbożowe to ciemnobrą-
zowe chrząszcze o wielkości 
2,5-4 mm, które unikają świa-
tła, przez co bardzo trudno je 

Szkodniki magazynowe. 
Jak uchronić przed nimi zbiory?
Owady, roztocza i gryzonie - to właśnie one czynią znaczne straty w magazynach 

zbożowych. Niszczą ziarno, obniżając jego jakość. Jak zatem uchronić nasze zbiory przed 
szkodnikami? Kiedy jest najlepszy czas na zabiegi profilaktyczne?

wykryć. - Rozmnażają się za po-
średnictwem składanych jaj. To 
z nich po kilku dniach wykluwają 
się larwy, które całe życie spędza-
ją w ziarnie, żywiąc się jego za-
wartością. Wygryzają ziarniak, 
pozostawiając jedynie jego łupinę 
nasienną - opisuje fachowiec. 
Z tego też względu ziarno nie 
nadaje się do siewu. 
  Specjalista informuje, że 
w sprzyjających warunkach wo-
łek zbożowy żyje średnio nawet 
9 miesięcy. - Samice w tym okre-
sie składają około 200 jaj. Według 
szacunków, niszczy on w naszym 
kraju 5% przechowywanych zbóż 

- zwraca uwagę fachowiec. 

Jak zapobiec 
stratom 
w magazynach?
 Aby nie dopuścić do rozwo-
ju szkodników, zaleca się sto-
sowanie profilaktyki. Najlepiej 
zrobić to wiosną, gdy pusto-
szeją magazyny i silosy. Trze-
ba wówczas dokładnie usunąć 
resztki „starego” ziarna. Należy 
również pamiętać o wymiece-
niu pajęczyn i kurzu.  Po za tym 
dobrze jest wynieść ze spichle-
rza wszelki sprzęt i puste worki. 
Ponadto powierzchnia maga-
zynu powinna być doskonale 
oświetlona w celu ułatwienia 
sprzątania i zwalczania szkod-
ników. 
  Do zabiegów profilaktycz-
nych zaleca się przystąpić na-
wet w tych pomieszczeniach, 
w których z pozoru wszystko 
wydaje się w porządku.  - Rol-
nicy mogą nawet nie wiedzieć, 
że mają skażenie, bo zazwyczaj 
nikt tego tak skrupulatnie nie 
sprawdza, a przecież szkodniki 
często przebywają na ścianach 
bądź w górnych partiach obiektu, 
w miejscach niewidocznych. Wtedy 
powinno się zastosować dezyn-
sekcję za pomocą zamgławiania 
termicznego. To bardzo skuteczna 
metoda zwalczająca wszystkie wy-
stępujące w obiekcie owady - wy-
jaśnia Michał Kulesza. Dodaje 
jednocześnie, że zabieg polega 
na rozpylaniu mgły, przedosta-
jącej się do wszystkich szczelin. 
Środek zostaje na powierzchni 
zboża. - Jest jednak całkowicie 
bezpieczny - zapewnia facho-
wiec.  Podkreśla przy tym, że 
zamgławianie nie zwalcza jaj 
owadów. 
 Fachowiec wyjaśnia, że 
można także zastosować de-
zynsekcję magazynu metodą 
opryskową przy użyciu wyso-

kociśnieniowego opryskiwacza 
spalinowego. Zaznacza jednak, 
że obiekt, w którym przepro-
wadza się taki zabieg, musi być 
wyłączony z użytku od jed-
nej do dwóch dób. Wszystko 
z uwagi na preparaty, które 
działają poprzez gazowanie. 

Co jeśli dojdzie do 
skażenia ziarna?
 Jeśli zrezygnujemy z profi-
laktyki, może dojść do skaże-
nia magazynowanych zbiorów. 
Działania, do których trzeba 
wówczas przystąpić, są jednak: 
po pierwsze - niebezpieczne, 
po drugie - kosztowne, a po 
trzecie - trwają zdecydowanie 
dłużej. 
 Co świadczy o  skażeniu 
zbiorów? Michał Kulesza zwra-
ca uwagę na to, że powinniśmy 
być  wyczuleni na podwyższoną 
temperaturę zboża. - To sygnał, 
że znajdują się tam ogniska woł-
ków zbożowych. W ekstremalnych 
przypadkach ziarno może całko-
wicie nie nadawać się do użytku. 
Temperatura bywa czasami na-
prawdę wysoka  - mówi specja-
lista. Co robi się w tego typu 
przypadkach? Fachowiec wy-
jaśnia, że wówczas stosuje się 
środki  należące do najbardziej 
tokstycznych na rynku, np.  De-
licja Gastoxin bądź Quickphos. 
Po okresie ekspozycji preparaty 
te nie pozostawiają jednak śla-
dów w zbożu. Aplikuje się je 
w postaci pastylek. - Pod wpły-
wem temperatury i wilgotności 
uwalnia się fosforowodór, który 
jest cięższy od powietrza. Eliminu-
je on wszystkie szkodniki, będące 
w zbożu. Przy temperaturze 5-7 
stopni C i małej wilgotności cykl 
trzeba przedłużyć nawet do 14 dni. 
Poniżej 5 stopni „w plusie” takich 
usług się nie wykonuje, gdyż pre-
parat się nie uwalnia - zaznacza 
Michał Kulesza.

D
TEKST Marianna Kula
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Dobrze czujemy się 
w uprawie ogórków

Marta i Bartłomiej Jarzębscy są młodymi ogrodnikami. Po rodzicach odziedziczyli 
szklarnie. Chcąc się dalej rozwijać dokupili dwa hektary ziemi. Postawili nowoczesny 

obiekt. Dzięki temu od tego roku ogórki uprawiają na powierzchni 6.000 metrów 
kwadratowych. -  Dobrze czujemy się w produkcji tego warzywa - podkreślają. 

arta i  Bartło-
miej Jarzęb-
scy to młode 
małżeństwo, 
wspólnie pro-

wadzące gospodarstwo ogrodni-
cze. Mieszkają w Piotrowie koło 
Kalisza. Tam na powierzchni  ok. 
6.000 metrów kwadratowych 
uprawiają ogórki szklarniowe. 
Z ogrodnictwem pan Bartłomiej 
związany jest od dziecka. - Mój 
dziadek był jednym z pierwszych 
ogrodników w  okolicy Kalisza. 
Rodzice kontynuowali tradycje 
rodzinne, uprawiali chryzantemy, 
pomidory i ogórki. Korzystam także 
z ich wieloletniego doświadczenia 
- opowiada. Gospodarstwo, któ-
re teraz wspólnie z żoną pro-
wadzą, kupił w 2008 roku. Na 
ponad 2 hektarach były wtedy 
jedna szklarnia starego typu. 
Dziś w wyniku kilku inwestycji 
i modernizacji w gospodarstwie 
stanął nowy obiekt szklarniowy, 
wybudowany dzięki środkom 
unijnym. Właściciele od samego 
początku chcieli się rozwijać, 
szukali różnych możliwości.  
- Trafiliśmy do Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Marszewie. Tam po-
znaliśmy pana Tadeusza Wojciesza-
ka, który pomógł nam znaleźć odpo-
wiedni program unijny i wypełnił 
z nami wniosek. Samo wypełnienie 
wniosku nie dawało jednak gwaran-
cji powodzenia. Dziś doceniamy, jak 
ważne jest znalezienie odpowiednich 
osób do współpracy. Dla nas jedną 
z takich osób jest pan Wojcieszak.  
Sukces, który osiągnęliśmy, jest tak-
że efektem ciężkiej pracy, wiedzy 
oraz umiejętności - zaznacza pan 
Bartłomiej. Jego żona Marta nie 
była związana z rolnictwem. 
Ukończyła studia dziennikar-
skie, pracowała w firmach far-
maceutycznych. - Zrezygnowałam 
z dotychczasowej ścieżki zawodowej 

TEKST Anetta Przespolewska

i zaczęłam zaznajamiać się w dzia-
łalnością męża. Połknęłam bakcyla 
i dziś z satysfakcją pracujemy ra-
zem. Jestem doskonałym przykła-
dem tego, że wszystkiego można 
się nauczyć, nawet jeśli nigdy się 
czegoś nie planowało - informuje. 
 Kilka lat temu uprawiali po-

midory. Zrezygnowali jednak 
z tego na rzecz produkcji ogór-
ków. - W tej chwili zajmujemy się 
tylko produkcją długiego ogórka. 
Od dwóch lat niezmiennie sadzimy 
odmianę Nikifor - mówi Bartło-
miej Jarzębski. W tym roku przy 
współpracy z holenderską fir-

mą Hazera prowadzą doświad-
czenie z nowymi odmianami 
ogórka, które nie mają jeszcze 
nazw. Są to odmiany numerycz-
ne. Dopiero później okaże się, 
czy zostaną wypuszczone na 
rynek. Jarzębscy stale współ-
pracują z firmą Hazera, jeden 
z  przedstawicieli nadzoruje 
obiekt. W tym roku będą go-
ścić także  Holendrów, twórców 
zarówno Nikifora, jak i nowych 
odmian. - Podczas takich wizyt 
sprawdzane będą nowe odmiany. 
Na podstawie przeprowadzanego 
doświadczenia odbędzie się selek-
cja. Ciągle trwają poszukiwania 
odmian silniejszych, odporniejszych 
i bardziej wydajnych - podkreśla 
Bartłomiej Jarzębski. Zaznacza, 
że bardzo ceni sobie współpra-
cę z firmą Hazera. - Oni dzielą 
się z nami swoją wiedzą, którą my 
możemy wykorzystywać z korzyścią 
dla naszej produkcji. Mają dla nas 
czas i przede wszystkim bardzo duże 
doświadczenie. Zawsze możemy się 
konsultować i szukać podpowiedzi, 
zwłaszcza, gdy borykamy się z róż-
nego rodzaju chorobami i szkodni-
kami - wyjaśnia pan Bartłomiej. 
 Sama uprawa ogórków 
podzielona jest na dwa cy-
kle. Pierwsze nasadzenie jest 
na przełomie lutego i marca, 
a drugie - lipca i sierpnia. Ogór-
ka Jarzębscy uprawiają na weł-
nie mineralnej. - Stawiamy na 
wełnę najwyższej jakości. Jakość 
używanych produktów przekłada 
się na jakość produktu końcowego  
- tłumaczą. Sadzonki produkują 
sami. - Mamy coraz większe do-
świadczenie w tym temacie. Od 
kilku lat sadzonkę robimy sami. - za-
znacza pani Marta. Bardzo waż-
na jest odpowiednia pielęgna-
cja roślin i czas, w jakim się to 
robi. - Trzeba bardzo konsekwentnie 
pilnować produkcji. Dbać o naj-

M
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mniejsze szczegóły. Czym silniejsza 
i zdrowsza roślina, tym większy 
plon. Zawsze z niecierpliwością 
czekamy na pierwszy zbiór. Cie-
szymy się, gdy stajemy w przejściu 
i widzimy ścianę ogórków - mówi 
pan Bartłomiej. Dodaje, że pro-
dukcja jest bardzo dynamicz-
na. - Ogórek rośnie bardzo szybko, 

pracy przy pielęgnacji jest także 
bardzo dużo. Codziennie widać, 
jak rośliny się zmieniają. W przy-
padku  pomidora produkcja nie jest 
aż tak dynamiczna, na owoc także 
czeka się znacznie dłużej - opowia-
dają. Ogórki zrywa się już po 
3-4 tygodniach od nasadzenia. 
W jednym cyklu roślina osiąga 
nawet 12 metrów wysokości. 
Po pierwszym cyklu likwidu-

je się produkcję. Wykonywana 
jest także dezynfekcja szklarni. 
- Ważne jest utrzymywanie do-
brego środowiska  przez cały czas. 
Na bieżąco walczy się z chorobami 
i szkodnikami. Trzeba reagować bar-
dzo szybko.  Po usunięciu produkcji 
wykonywana jest dezynfekcja, którą 
robi wyspecjalizowana firma. Po 

tym czasie szykujemy już nowe 
nasadzenie - zaznacza. 
 W uprawie, tak jak w przy-
padku innych roślin, potrzebne 
są i nawozy, i środki chemiczne. 
Dzięki temu warzywo chronione 
jest przed chorobami i szkod-
nikami. - To jest rzecz normalna. 
Dużo osób mówi, że to jest chemia, 
ale takie są standardy. Bez tego cięż-
ko byłoby prowadzić produkcję na 

takim poziomie. Ważne jednak, aby 
chemia była podawana w odpowied-
nich dawkach, zgodnie z zalece-
niami. Przeszedłem wiele szkoleń 
dotyczących oprysków i nawoże-
nia, dzięki temu mogę wszystkiego 
pilnować sam i mam pewność, że 
produkt, który oferuję jest bezpiecz-
ny - zapewnia Bartłomiej Jarzęb-
ski. Jego żona dodaje: - Mamy 
świadomość, że ten produkt trafia 
do ludzi. W naszym interesie jest, 
aby jego jakość była jak najwyższa.
 Przy prowadzeniu gospo-
darstwa ogrodniczego ważna 
jest także współpraca z firma-
mi, które handlują nawozami 
i środkami ochrony roślin. - Te 
produkty muszą być dobrej jakości 
i muszą być dostarczane na czas. 
W  naszej okolicy jest centrum 
ogrodnicze, z którym współpracu-
jemy. Cenimy sobie ich rzetelność 
i fachowość - mówi Bartłomiej 
Jarzębski. Zaznacza, że ważny 
jest także odbiorca ogórków. 
- Żeby móc spokojnie i komfortowo 
pracować, trzeba stworzyć sobie 
sieć współpracowników i zbudo-
wać własny system. Musimy być 
zabezpieczeni  w środki potrzebne 
do produkcji oraz mieć stałego od-
biorcę. W latach 2006-2007, kiedy 
odbywałem praktyki w Holandii, 
mówiono już o takim systemie pra-
cy - opowiada. Podkreśla, że ich 
kontrahent jest bardzo wymaga-
jący. - Ogórek, którego produkuje-
my ma bardzo wysoką jakość. Nasz 
odbiorca ma konkretne wymagania. 
Pakujemy po 5 kilogramów. Owoc 
musi być idealny. Takiego towaru 
oczekują  małe hurtownie, sklepy 
detaliczne. Klienci, którzy chcą być 
konkurencją dla marketów znacznie 

bardziej zwracają uwagę na jakość. 
Są w stanie zapłacić więcej. My 
dzięki temu, że produkujemy ogórka, 
który spełnia ich oczekiwania, mo-
żemy liczyć na bardzo dobre ceny. 
Oczywiście są one ustalane zgod-
nie z bieżącą sytuacją i zbytem, 
głównie na giełdzie kaliskiej - mówi 
pan Bartłomiej. W prowadzeniu 
produkcji państwu Jarzębskim 
pomaga również skomputery-
zowany system. Nowoczesne 
komputery znacznie ułatwiają 
pracę. Regulują cykle podlewa-
nia, dozują odpowiednią ilość 
nawozów, temperaturę wody. 
- Parametry ustawiamy sami, 
w zależności od etapu rozwoju 
roślin i ich aktualnych wymagań. 
Wszystko musi być dopracowane 
idealnie. Oczywiście kontrolujemy, 
czy wszystko odbywa się zgodnie 
z zaleceniami  - tłumaczy.  Moż-
liwości usprawnienia pracy jest 
bardzo wiele. - Brakuje nam jesz-
cze kilku rzeczy, ale one są w za-
sięgu ręki i z pewnością będziemy 
dążyć do tego, by jeszcze bardziej 
zmodernizować ogrodnictwo - za-
znacza pani Marta. W ubiegłym 
roku Jarzębscy zebrali około150 
ton ogórków. - W tym roku zwięk-
szyliśmy powierzchnię upraw, więc 
zbiory także będą większe. Dobrze 
czujemy się w produkcji ogórka. 
Na dzień dzisiejszy nie planujemy 
zmieniać kierunku, który obrali-
śmy. Mamy jednak świadomość, że 
w dużej mierze to rynek pokazuje, 
czego mu trzeba. Być może za parę 
lat zajmiemy się produkcją czegoś 
innego lub całkowicie zmienimy 
zajęcie , ale póki co mamy ogrom-
ną satysfakcję z tego, co robimy 
- podkreślają. 

R E K L A M A
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ŚLEDŹ CENY OWOCÓW 
I WARZYW

Bądź za pan brat z cenami owoców i warzyw. Odwiedzaj portal wiescirolnicze.pl. To właśnie w tym miejscu można śledzić 
notowania z aż 8 giełd. Znajduje się tam wyszukiwarka cenowa. To za jej sprawą w prosty i szybki sposób sprawdzi się, ile 

kosztują wybrane produkty w różnych regionach naszego kraju.  

Średnie ceny wybranych produktów z poszczególnych giełd 

Aktualizacja cen:  „Renk” - 11 lutego, 
- „Elizówka” - 26 lutego,  pozostałe 

giełdy - 29 lutego (są to daty ostatnich 
lutowych aktualizacji na poszczegól-

nych giełdach)

Ceny warzyw i jabłek dotyczą produk-
tów krajowych 

Znacznie więcej aktualnych cen znajdziesz na: 
 wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/warzywa 
 wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/owoce

www.wiescirolnicze.pl Portal dla rolników

PRODUKT „RYNEK 
ELIZÓWKA” 

LUBELSKI RY-
NEK HURTO-

WY S.A. 

ŁÓDZKI 
RYNEK 

HURTOWY 
ZJAZDOWA 

S.A. 

„RËNK” POMOR-
SKIE HURTOWE 
CENTRUM ROL-
NO-SPOŻYW-

CZE S.A. 

AGRO-
HURT S.A. 

GIEŁDA 
KALISKA 
SP. Z O.O. 

TARG-
PIAST 

SP. Z O. O. 

WIELKOPOL-
SKA GILDIA 

ROLNO-
-OGRODNI-

CZA S.A. 

„BRONISZE” 
WARSZAWSKI 
ROLNO-SPO-

ŻYWCZY RYNEK 
HURTOWY SA 

Buraki czerwone 
(zł/kg)

1,20 0.90 0,80 1.00 0.75 1,25 1,10 1,07

Czosnek (zł/szt.) 1,35 1,60 1,20 1,35 1,00 1,45 1,45 1,50
Cebula czerwona 
(zł/kg)

2,30 - 2,40 2,20 1,40 2,00 2,00 2,30

Marchew (zł/kg) 1,45 1,55 2,22 1,45 1,45 1,65 1,45 1,25
Pietruszka (zł/kg) 4,00 3,60 4,40 3,30 3,65 3,60 4,20 3,90
Seler (zł/kg) 3,00 3,10 3,00 2,55 2,60 2,70 3,80 2,90
Ziemniaki (zł/kg) 0,80 0,67 0,66 0,65 0,53 0,70 0,60 1,10
Ogórek kiszony 
(zł/kg)

5,05 5,00 - 4,25 4,00 4,00 6,30 5,50

Kapusta kiszona 
(zł/kg)

2,40 3,00 2,00 2,90 2,00 2,40 3,76 4,00

 Jabłka lobo (zł/kg) 1,53 1,23 - - 1,47 - - 1,25
Pomarańcze 
(zł/kg)

3,25 4,25 3,75 2,95 4,00 4,50 3,75 3,90

Mandarynki (zł/kg) 4,55 5,00 6,25 4,25 4,40 4,65 5,50 5,38
Cytryny (zł/kg) 6,00 6,40 6,00 5,50 6,40 6,75 6,40 6,00
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 - Od 40 lat jestem w tej branży. 
Skończyłem Technikum Młynarskie 
w Toruniu i od tego czasu działa-
łem tylko w branży młynarskiej. 
W 1980 roku zostałem kierownikiem 
młyna w Woli Branickiej, który 
wcześniej należał do Gminnej Spół-
dzielni w Białej, a następnie do 
PZZ-u. Przez ponad 30 lat młyn 
działał bez przeszkód i opłacało 
się produkować mąkę - opowia-
da Ślusarek. W okresie, w któ-
rym młyn funkcjonował, prze-
rób ziarna wynosił do 60 ton, 
z możliwością zwiększenia do 
100 ton na dobę. - Już 2 lata temu 
nie zwiększaliśmy produkcji mąki 
głównie z powodu sytuacji rynko-
wej. Niskie ceny pszenicy i zboża 
powodowały, że nasza marża była 
bardzo niska. Wtedy w najlepszej 
sytuacji byli piekarze, którzy na-
rzucali swoje ceny - mówi właści-
ciel młyna. Ślusarek przywoził 
pszenicę z Wielkopolski i Dol-
nego Śląska, a także kupował 
zboże z importu. - W ówczesnej 
sytuacji, przy bardzo dużej cenie 
pszenicy i niskiej cenie mąki, pro-
dukcja w młynie nie opłacała się. 
Niestety, dzisiaj sytuacja wygląda 
podobnie. Dla porównania: 2 lata 
temu koszt wytworzenia kg mąki 
chlebowej żytniej to 90 gr, a pszen-
nej 1,10 - 1,20 zł. My sprzedawa-
liśmy piekarzom z gminy Głowno 
oraz Aleksandrów Łódzki mąkę 
chlebową żytnia po 70-80 gr/kg. 
Obecnie te ceny za 1kg mąki żyt-
niej wahają się w granicach 0,70 zł 
do 1,10 zł/kg w zależności od mły-
na - w Łęczycy jest 92 gr za kg, 
a w młynie w Świnach 1,05 zł za 
kg mąki żytniej. Jak widać, te ceny 
nadal nie pozwalają uzyskiwać 
dobrego zysku z produkcji mąki 
- wylicza Ślusarek. Zyski, jakie 
wypracowywał młyn w Woli 
Branickiej, były w przeważającej 
części zjadane przez bardzo wy-
sokie koszty stałe. - Obok kosztu 
energii elektrycznej dochodził koszt 

Zamknął młyn, 
czeka na lepsze czasy

Konstanty Ślusarek prowadził swój młyn w Woli Branickiej, w gminie Zgierz, ponad 30 lat. 
Dwa lata temu zawiesił produkcję mąki z powodów ekonomicznych. Dla takiego pasjonata 

młynarstwa koniec pracy młyna to był bardzo ciężki moment. 

TEKST Tomasz Kodłubański

paliwa - to było kolejne 5-6 tys. zł 
na miesiąc, a pracownikom młyna 
też trzeba było zapłacić ponad 1.200 
zł netto za miesiąc pracy. Poza tym 
moi pracownicy byli zatrudnieni na 
umowy o pracę i z tego tytułu po-
nosiłem wszelkie koszty podatkowe 
i ubezpieczeniowe. 
 Z czasem Ślusarek zmoder-
nizował swój młyn i zracjona-
lizował zatrudnienie. - Jeszcze 
w 2011 roku w młynie pracowało 

pszenne Ślusarek sprzedawał 
do wytwórni pelet w Aleksan-
drowie Łódzkim, skąd trafiały 
na Śląsk, gdzie następnie były 
spalane w celach grzewczych. 
- W naszej okolicy popyt na otręby 
pszenne nie był zbyt wielki. Stały 
zbyt mieliśmy w Aleksandrowie 
Łódzkim, gdzie mieści się wytwórnia 
biomasy. Wielkim problemem były 
niedotrzymywane przez odbiorców 
terminy płatności. Nasze pieniądze 

R E K L A M A

Konstanty 
Ślusarek

były zamrożone u klientów i w ten 
sposób finansowałem ich, a sam nic 
nie zarabiałem. 
 Młyn z  zewnątrz wyglą-
da okazale. Także po wejściu 
do środka widać, że wszystkie 
maszyny są w dobrym stanie. 
- Wszystkie maszyny, w tym tur-
biny zakupiłem we Włoszech, gdzie 
byłem dwa lata na praktykach w róż-
nych młynach. Zakupiliśmy gotową 
paczkarnię oraz śrutownik. Całość 
inwestycji kredytowana bankowo 
to koszt rzędu 15 mln zł. Ślusarek 
jest pełen pozytywnej energii 
do działania i chęci rozpoczę-
cia od nowa pracy w młynie. 
- Mógłbym zacząć pracę od zaraz. 
Wystarczy parę dni na posprząta-
nie i naoliwienie maszyn i można 

zacząć produkcję. Niestety, oprócz 
braku opłacalności produkcji 
mąki, innym, nadal nie wyjaśnio-
nym problemem jest również 
nieuregulowana sprawa wybu-
dowanego na gruncie Ślusarka 
mostu nad rzeczką, która płynie 
w pewnej odległości od budyn-
ku młyna oraz zasypanie dopły-
wu wody ze zbiornika z drugiej 
strony młyna, z którego młynarz 
czerpał wodę do pracy turbiny.
 Ślusarek cały czas ma nadzie-
ję, że istniejące problemy uda się 
załatwić i że młyn ruszy pełną 
parą.

15 ludzi, jednakże ze względów 
oszczędnościowych musiałem zwol-
nić prawie wszystkich. Pod koniec 
pracy młyna pozostało mi 3 pracow-
ników, którzy byli zatrudnieni na 
umowę o pracę. Kiedyś przeciętnie 
mieliliśmy zboże 50 godz. tygodnio-
wo, a resztę czasu młyn stał. Nasz 
średni zarobek na 20 tonach wypro-
dukowanej mąki żytniej wynosił 500 
- 600 zł. Za te pieniądze trudno było 
dokonać napraw sprzętu czy choć-
by wymiany zepsutych części oraz 
niezbędnych remontów, a przecież te 
prace były i są bardzo kosztochłonne 
- dodaje. Młyn w Woli Branickiej 
oprócz mąki pszennej i żytniej 
wytwarzał także otręby żytnie 
oraz pszenne przy terminie 
płatności 14 lub 30 dni. Otręby 
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rzysztof Harasiński z Gębic 
(woj. wielkopolskie) posiada 
gospodarstwo o wielkości 22 
hektarów. Na 5 ha wysiewa 
łubin wąskolistny. Uprawą 

roślin strączkowych zajmuje się już od po-
nad 10 lat. Początkowo na jego polach rósł 
bobik. - Przeszedłem jednak na łubin, bo nie 
miałem technicznej możliwości zbioru bobiku - 
wyjaśnia. Stwierdza, że obecnie coraz więcej 
mówi się o uprawie roślin strączkowych, 
ale w przeszłości ciężko było pozyskać spe-
cjalistyczną wiedzę na przykład na temat 
agrotechniki czy doboru odpowiednich 
odmian. - Głównie korzystałem z opracowań 
naukowych prof. Wojciecha Święcickiego -mówi. 
 Dlaczego zdecydował się na uprawę 
bobiku i łubinu? - Wynika to z najważniej-
szych zalet tych roślin. Warto je stosować w celu 
zmianowania zbóż, zwiększania ilości azotu 
w glebie. Rośliny te mają długie korzenie, dlate-
go działają jak naturalne spulchniacze. A poza 
tym wykorzystuję je jako własne białko do skar-
miania tuczników - wymienia Krzysztof 
Harasiński. O lepszej kondycji gleby dzięki 
strączkowym, zdaniem rolnika, świadczy 
chociażby plon zbóż wysianych po łubi-
nie. - W roku 2015 zebrałem po łubinie około 
10 ton pszenicy z hektara, a sąsiedzi zbierali po 

Czy warto uprawiać 
GROCH, ŁUBIN 

I BOBIKI? 
W jaki sposób przekonać rolników do tego, by postawili na 
rośliny strączkowe? Jak zapewnić zbyt na ten surowiec? 

TEKST Dorota Jańczak

K

Rolnik Krzysztof Harasiński wraz z synem 
również Krzysztofem zajmują się uprawą 
roślin strączkowych na areale 5 hektarów

Do uczestnictwa w seminarium 
zaproszono uczniów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Grabonogu, 
przedstawicieli instytucji 
okołorolniczych oraz rolników
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6 czy 7 ton. Dlatego jestem 
takim zwolennikiem tej ro-
śliny - zaznacza. Dodaje, 
iż gdyby mógł zwiększyć 

ogólny areał gospodar-
stwa, z pewnością wysie-

wałby więcej strączkowych. 
Dzięki temu w jeszcze więk-

szym stopniu skarmiałby swo-
je zwierzęta własnym białkiem 
i zaoszczędziłby na kupowanej 
śrucie sojowej. - Prosięta i warchla-
ki skarmiam śrutą sojową poekstrak-
cyjną, a tuczniki, na tyle, na ile wy-
starcza, swoim białkiem. Oczywiście 
pokarm dla zwierząt trzeba zbilanso-
wać, dlatego żywieniowiec, z którym 
współpracuje, ustala mi odpowiednie 
dawki. Ześrutowany łubin mieszam ze 
zbożami, jeśli jest taka potrzeba, dodaje 

też kupowane białko - wyjaśnił rolnik.
 Krzysztof Harasiński wiedzę 
wynikającą z wieloletniego do-
świadczenia porównał z  infor-

macjami przekazanymi przez naukow-
ców podczas seminarium, które w marcu 

odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych 
w Grabonogu. Profesorowie z Instytutu 
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu przedstawili wyniki 
badań, które prowadzili w ostatnich latach 
w ramach programu „Zwiększenie wy-
korzystania krajowego białka paszowego 
dla produkcji wysokiej jakości produktów 
zwierzęcych w warunkach zrównoważo-
nego rozwoju”. Chodziło w nim przede 
wszystkim o to, by sprawdzić, jakie są 
szanse na zwiększenie areału upraw roślin 
białkowych w Polsce po to, by jak najbar-
dziej uniezależnić się od dostawców śruty 
sojowej spoza kraju. Jak wyjaśniał prof. 
dr hab. Wojciech Święcicki z Instytutu 
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu nasz kraj importuje obecnie 2,2 
mln ton śruty sojowej. Prognozy są takie, 
że produkcja zwierzęca w Polsce będzie 
wzrastać, a co idzie za tym, zwiększy się 
zapotrzebowanie na komponenty białkowe 
pasz. Dlatego trzeba poczynić wszelkie 
starania, by zamiast zwiększać dalszy im-
port surowca głównie z USA czy Brazylii, 
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polskim hodowcom zwierząt zaoferować 
rodzime białko. Naukowcy podali, że nasz 
kraj jest w stanie rocznie wyprodukować 
650 tys. ton białka (z nasion strączkowych, 
śruty rzepakowej i suszonych wywarów 
zbożowych), co zaspokoiłoby potrzeby 
rynkowe w 50%. 
 Jednak, by było to możliwe, trzeba po-
czynić jeszcze wiele działań w zakresie 
popularyzacji nowych trendów w agro-
technice roślin strączkowych, o czym na 
spotkaniu mówił prof. dr hab. Jerzy Szukała 
z UP w Poznaniu. Trzeba też przekonać 
hodowców drobiu i trzody chlewnej do ro-
dzimego białka. Ale, jak podkreślał prof. dr 
hab. Andrzej Rutkowski z UP w Poznaniu, 
nie chodzi tutaj tylko o to, by rolnicy upra-
wiali rośliny strączkowe i je bezpośrednio 
podawali tucznikom. Zdaniem specjalisty 
do spraw żywienia korzystniejszym rozwią-
zaniem jest sprzedaż wyprodukowanych 
nasion łubinu czy grochu do przetwórni pa-
szowej, która przygotuje rolnikowi w pełni 
wartościowy - wysokobiałkowy koncentrat. 
To będzie możliwe tylko wtedy, gdy we 
współpracę z polskimi plantatorami strącz-
kowych wejdą firmy paszowe. A one, póki 
co, nie są zainteresowane małymi partiami 
dostaw. W tym sektorze z kolei powinien 
zadziałać rząd, którego zadaniem byłoby 
stworzenie odpowiednich regulacji praw-
nych, nakładających na wytwórnie paszowe 
obowiązek zakupu rodzimego białka. 
 Po stronie państwa, jak przekonywał 
kolejny prelegent - dr inż. Wojciech Mikulski 
z UP Poznań i Instytutu Genetyki Roślin 
Polskiej Akademii Nauk, powinno leżeć 
także wsparcie rolników uprawiających 
rośliny białkowe. Może to odbywać się 
w takiej formie, jaka obecnie funkcjonuje, 
a więc w ramach unijnych dopłat dodat-
kowych. Ważne jednak, by rolnik przed 
wysiewem miał informację, jaką dopłatę 
otrzyma. Obecny system naliczania dopłat, 
który polega na dzieleniu zaplanowanej 
kwoty przez ilość zasianych hektarów, spro-
wadza na producentów ryzyko, co jak to 
miało miejsce w roku 2015 spowodowało 
obniżenie dopłat o 70% w stosunku do roku 
2014. Z uwagi na to, że znaczna część ob-
sianej powierzchni roślinami strączkowymi 
jest przyorywana, rozważany jest system 
dopłat do nasion sprzedanych na rynku.  
  Na samym końcu łańcucha czynni-
ków wpływających na sukces zwiększenia 
wykorzystania rodzimego białka roślinnego 
jest przekonanie konsumenta do tego, że 
mięso wyprodukowane z tucznika skar-
mianego polskim łubinem lub grochem 
jest smaczniejsze niż importowaną śrutą 
sojową. Jak wykazały bowiem badania 
przeprowadzone przez prof. Rutkowskie-
go żywienie trzody paszami opartymi na 
białku  krajowych roślin strączkowych po-
prawia opłacalność tuczu a uzyskane mięso 
ma lepsze właściwości smakowe.  

*Relacji z wykładów szukaj w kolejnych numerach 
„Wieści” oraz na www.wiescirolnicze.pl

Szczegółową prognozę pogody 
dla rolników znajdziesz na 

 Na wstępie warto wyjaśnić, czym 
jest temperatura optymalna. - To 
taka, w której rośliny najlepiej i naj-
szybciej rosną. Jest ona różna dla 
poszczególnych gatunków roślin, 
a nawet odmian - mówi Krzysztof 
Świerek, agronom z Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. Zaznacza, że istotna 
jest też temperatura minimalna gleby. 
- Przy temperaturze gleby 2-3 stop-
nie wschodzą  takie rośliny jak: 
zboża, groch, wyka, koniczyna 
oraz lucerna. Temperatura w gra-
nicach 6-7 stopni C wystarcza do 
wschodów: buraków, łubinu, gryki 
i lnu. Natomiast słonecznik i ziem-
niaki wschodzą w  temperaturze
8-9 stopni C, a kukurydza, soja i pro-
so wymagają temperatury gleby 
10-11 stopni C - mówi agronom. 
Zaznacza jednocześnie, że zde-
cydowanie wyższe temperatury do 
kiełkowania muszą mieć warzywa 
ciepłolubne: fasola, ogórek i pomi-
dor - 13-16 stopni C.
 Najistotniejszym czynnikiem kli-
matycznym, co podkreśla Krzysztof 
Świerek, jest światło. Jego obec-

ność dostarcza bowiem roślinom 
energii, potrzebnej dla przeprowa-
dzenia podstawowego procesu ży-
ciowego - fotosyntezy. 
   Zachmurzenie - jest ono dość 
ważne przy wykonywaniu zabiegów 
ochrony  roślin. - Niektóre środki 
przy intensywnym nasłonecznieniu 
mogą mieć działanie fitotoksyczne, 
powodując uszkodzenia i deforma-
cje roślin. Poza tym część prepara-
tów traci swoją aktywność chemicz-
ną przy zbyt dużym szczególnie 
intensywnym nasłonecznieniu - na-
zywanym fotodegradacją - tłumaczy 
ekspert. Dodaje przy tym, że zna-
czenie ma także prędkość wiatru.  
- Lekki wiatr wpływa korzystnie na 
rośliny. Ruch powietrza osusza po-
wierzchnię liści, ogranicza infekcję 
oraz rozwój  grzybów porażających 
rośliny - tłumaczy Krzysztof Świe-
rek. 
 Opady - kolejny ważny czyn-
nik prognozy pogody. Zbyt mała 
ich ilość prowadzi do suszy, a tym 
samym obniżenia plonów i pogor-
szenia jakości płodów rolnych. 

(mp)

Prognoza 
pogody 
- ważna 
sprawa
Niebagatelny wpływ na rozwój roślin mają czynniki 
atmosferyczne, m.in. minimalna temperatura gleby, 
a także opady deszczu, zachmurzenie i światło. Z tego 
też względu należy uważnie śledzić „Pogodę dla 
rolników”.  Znajdziesz  ją na portalu wiescirolnicze.pl. 
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HODOWLA

CENY SKUPU 
Ceny za kg bez VAT31.03.2016 r.

ŻYWCA WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO

ZAWSZE aktualne ceny żywca

 Powiat augustowski
Obwoźny Skup i Sprzedaż 
Żywca Stefan Maksi-
mowski
tel. 513-369-278
8,50 zł - byki 
7,00 zł - jałówki 
5,50 zł - krowy
 Powiat brodnicki

FHU Marcin Graczyk, 
Andrzej Gortatowski Sp.C., 
Gorczenica  
tel. 784-097-318, 
511-739-850
6,40 - 6,50 zł - byki HF
6,80 zł - byki MCB
7,20 zł - byki MM
5,70 - 5,80 zł - jałówki HF
6,00 zł - jałówki MCB
6,50 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy
 Powiat brzeziński

F.H. Sobieradek
tel. 503-132-380
3,80 zł - tuczniki
7,20 zł - byki 
7,00 zł - jałówki 
5,00 zł - krowy 
 Powiat choszczeński

Skup i sprzedaż zwierząt 
rzeźnych Violetta Konstan-
tynowicz  
tel. 697-994-348
3,60 zł - tuczniki
2,30 zł - maciory
1,50 zł - knury
 Powiat częstochowski

Aleksandria Sp. z o.o. 
Sp. k.
tel. 605-661-764
5,10 zł - klasa E
 Powiat dąbrowski

Skup bydła i koni 
„Surowiec”  
tel. 796-987-434
5,90 - 6,20 zł - byki HF
6,60 zł - byki MCB
7,40 zł - byki MM
5,30 - 6,00 zł - jałówki HF
6,30 - 6,70 zł - jałówki MCB
6,80 - 7,10 zł - jałówki MM
5,40 - 5,90 zł - krowy I klasa
4,40 - 5,30 zł - krowy II klasa
 Powiat golubsko-do-

brzyński
Grupa Producentów Trzo-
dy Chlewnej „Storol-Tucz” 
Sp. z o.o., Kowalewo 
Pomorskie  
tel. 56 684-12-79, 
502-572-140
3,90 zł - tuczniki
5,30 zł - klasa E 
 Powiat gostyński

Skup. Sprzedaż. Rzeź-
nictwo. E. Biskup, Borek 
Wlkp.  
tel. 65 571-66-40
3,80 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
2,30 zł - maciory
Firma „Gunia” E. Gunia, 
Brzezie, gmina Gostyń
tel. 65 572-29-54
3,70 zł - tuczniki
2,40 - 2,60 zł - maciory 
2,20 zł - knury
PH Marcin Mrozek, Siedlec, 
gmina Pępowo
tel. 667-300-427
3,80 zł - tuczniki 
2,50 zł - maciory 
2,20 zł - knury
Skup Żywca Baszyński 
Mieczysław, Strzelce 
Wielkie, gmina Piaski 
tel. 604-868-473
3,70 - 4,10 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
6,20 - 6,80 zł - byki HF
6,80 - 7,40 zł - byki MM
5,50 - 6,50 zł - jałówki
2,40 zł - maciory
2,00 - 5,10 zł - krowy
Zakład mięsny 
M. Kaczmarek, Pępowo 
tel. 606-319-956

3,80 - 4,20 zł - tuczniki
5,30 zł - klasa E
2,30 zł - maciory
PH TECHNIK (możliwość 
sprzedaży WBC)
tel. 508-223-035, 
65 575-18-48
5,10 zł - krowy I klasa
6,50 zł - byki HF 
6,90 zł- byki MCB
7,20 zł - byki MM 
5,60 zł - jałówki HF
6,40 zł - jałówki MM
Hieronim Maćkowiak, 
Krobia
tel. 609-184-773
3,60 zł - tuczniki
2,50 zł - maciory
od 6,00 zł - byki
Piotr Kaczmarek, Krobia
tel. 667-135-387
3,80 - 4,20 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
2,40 zł - maciory
Skup i sprzedaż żywca 
Krzysztof Jaraczewski 
Bodzewko Pierwsze gm. 
Piaski 
tel. 724-466-417 
65 573-02-76
3,60 zł - tuczniki
2,30 zł - maciory
2,00 zł - knury
PPHU Agro-Skup Krystian 
Michalak
tel. 607-501-809, 
607-750-982
3,90 - 4,00 zł - tuczniki
2,40 zł - maciory
2,00 zł - knury
7,00 zł - byki MM
6,80 zł - byki MCB
6,40 zł - byki HF
6,80 zł - jałówki MM
6,20 zł - jałówki HF
do 5,00 zł - krowy
P.P.H.U. Adrian Trawiński, 
Bułaków
tel. 609-344-881
3,70 zł - tuczniki
2,40 zł - maciory
2,00 zł - knury 
6,40 - byki HF
7,00 zł - byki MM 
5,80 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MM 
do 5,00 zł - krowy
Skup i sprzedaż żywca 
Sławomir Krzyżyński, 
Pogorzela
tel. 664-499-683
6,50 zł - byki HF
do 7,30 zł - byki MM 
6,00 zł - jałówki HF
6,80 zł - jałówki MM 
5,10 zł - krowy
Skup i Sprzedaż Zwierząt 
Rzeźnych i Hodowlanych 
Sylwester Woźniecki 
tel. 882-008-532
5,10 - 5,20 zł - Klasa E
3,80 - 4,00 zł - tuczniki
260 zł - warchlaki duńskie
PPHU PIGBULL Hubert 
Jędryczka, Kościuszkowo
tel. 601-970-092, 
691-358-598, 697-989-356
3,80 - 4,20 zł - tuczniki
5,00 zł - klasa E
2,30 zł - maciory
2,00 zł - knury
7,50 zł - byki MM
6,80 - 7,00 zł - byki MCB
6,30 zł - byki HF
7,00 zł - jałówki MM
5,80 zł - jałówki HF
do 5,00 zł - krowy I klasa
Mir-Mar s.c. Skup, sprze-
daż żywca, bydła. Betow-
ski M., Kamieniarz M.
tel. 723-424-376
7,20 - 7,50 zł - byki MM
6,70 - 7,00 zł - byki MCB
6,40 - 6,50 zł - byki HF
6,80 zł - jałówki MM
5,50 zł - jałówki HF
do 5,00 zł - krowy 

Ubojnia Gola - Zakład 
Usługowo-Handlowy 
Krzysztof Kubik
tel. 601-066-439
6,60 zł - byki HF
6,60 - 7,20 zł - byki MCB
7,20 - 7,80 zł - byki MM
5,60 zł - jałówki HF
6,30 zł - jałówki MM
2,00 - 5,00 zł - krowy
Zakład mięsny Łagrom  
tel. 663-485-799
5,15 zł - Klasa E
D. B. Tans, Dawid Berdy-
chowski, płatne gotówką
tel. 665-788-853
6,00 - 6,80 zł - byki HF
7,10 zł - byki MCB
7,30 - 7,60 zł - byki MM
6,50 - jałówki HF
6,70 - 7,00 zł - jałówki MM
5,00 - 5,30 zł - krowy
FHU Jerzy Makowski
tel. 695-994-190
3,80 - 4,00 zł - tuczniki
5,10 zł - klasa E
6,50 zł - byki
5,50 - 6,00 zł - jałówki
2,50 - 5,00 zł - krowy
Skup i sprzedaż zwierząt 
Witold Kudełka
tel. 601-057-112
6,40 - 6,60 zł - byki HF
6,70 - 7,20 zł - byki MCB
7,20 - 7,50 zł - byki MM
5,50 - 6,00 zł - jałówki HF
6,00 - 6,50 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy
 Powiat inowrocławski

Polimex Marek Przybylski  
tel. 523-517-278, 
570-656-001
3,90 zł - tuczniki
4,80 zł - Klasa E
2,00 zł - maciory
1,60 zł - knury
6,00 zł - byki HF
6,50 zł - byki MCB
7,00 zł - byki MM
5,40 zł - jałówki HF
5,80 zł - jałówki MCB
6,20 zł - jałówki MM
600,00 - 800,00 zł - cielęta
 Powiat jarociński

Zakłady Mięsne „Biernac-
ki” Golina  
tel. 62 747-09-35
7,20 zł - byki MM (powyżej 
700 kg)
6,80 zł - byki MCB 
6,50 zł - byki HF  
6,50 zł - jałówki MM
5,80 zł - jałówki HF
do 5,20 zł - krowy (700 kg)
Ubój Zwierząt Gospodar-
skich Murawski Żerków
tel. 62 740-39-16
6,70 zł - byki MM
7,00 zł - byki MCB
7,50 zł - byki HF
6,50 zł - jałówki MM (pow. 
600 kg)
6,30 zł - jałówki HF
5,30 zł - krowy kl. I
Viki Łagów Kielce 
tel. 695-428-958
6,50 zł -  byki HF
7,00 zł - byki MM
5,80 zł - jałówki HF
6,40 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy
Skup Zwierząt Żywych 
„ROKA” 
tel. 880-203-189
3,80 zł - tuczniki
6,50 zł -  byki HF 
7,00 zł - byki MM 
5,80 - 6,60 zł - jałówki 
do 5,00 zł - krowy
2,40 zł - maciory
Skup żywca Leszek 
Jankowiak 
tel. 62 740-83-21, 
693-350-692
3,80 - 3,90 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
2,30 zł - maciory

 Powiat kaliski
Wawrzyniak Andrzej. Skup, 
sprzedaż żywca i bydła 
rzeźnego, Garzew, gmina 
Żelazków 
tel. 62 769-12-73, 
782-587-199
3,70 - 3,80 zł - tuczniki
5,60 - 6,40 zł - byki HF
6,40 - 6,70 zł - byki MCB
7,00 - 7,20 zł - byki MM
5,70 zł - jałówki HF
6,00 zł - jałówki MCB
6,60 zł - jałówki MM
2,00 zł - maciory
do 5,00 zł - krowy
Tułacz Sławomir. Skup 
i sprzedaż żywca rzeźnego, 
Russów, gmina Żelazków 
tel. 62 769-12-56
3,70 zł - tuczniki
2,00 zł - maciory
6,30 zł - byki HF
7,30 zł - byki MM
6,40 zł - jałówki MM
5,70 zł - jałówki HF
4,80 zł - krowy
Skup Przewóz i Sprzedaż 
Żywca Miśkiewicz Cezary 
tel. 505-084-262
3,60 - 4,30 zł - tuczniki
2,00 zł - maciory
6,40 zł - byki HF
do 7,30 zł - byki MM
do 6,30 zł - jałówki MM
5,80 zł - jałówki HF
do 5,00 zł - krowy
 Powiat kościański

Przedsiębiorstwo Prze-
twórstwa Mięsnego Firma 
Marcinkowscy Sp. z o.o.
tel. 783-993-241, 
783-993-240
5,20 zł - Klasa S
5,10 zł - Klasa E
4,90 zł - Klasa U
4,50 zł - Klasa R1
4,40 zł - Klasa R2
3,90 zł - Klasa O
3,20 zł - Klasa P
 Powiat krotoszyński

Martrans Paweł Sworow-
ski, Rębiechów k. Kobylina
tel. 608-340-910
3,60 zł - tuczniki
2,30 zł - maciory
2,00 zł - knury
6,60 zł - byki HF 
7,00 zł - byki MCB
7,50 zł - byki MM
5,00 zł - krowy
6,00 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MM
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Szymon Kwiatkiewicz, 
Kobylin  
tel. 693-078-333
3,90 zł - tuczniki
5,40 zł - Klasa E
2,20 zł - maciory
1,90 zł - knury
6,50 zł - byki HF
6,80 zł - byki MCB
7,20 zł - byki MM
6,20 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MCB
6,70 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy
Zakłady Mięsne BM Koby-
lin, Kobylin  
tel. 65 548-10-58, 
603-506-507
3,80 - 4,20 zł - tuczniki
2,20 zł - maciory
6,50 zł - byki HF
7,00 zł - byki MCB
7,50 zł - byki MM
5,50 zł - jałówki HF
6,20 zł - jałówki MCB
7,00 zł - jałówki MM
do 5,50 zł - krowy I (700 kg)
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Bogusław Jędrkowiak, 
Smolice   
tel. 602-199-087, 
600-965-403
3,90 zł - tuczniki

2,30 zł - maciory
Skup. Sprzedaż. Rzeź-
nictwo. E. Biskup, Borek 
Wlkp.  
tel. 65 571-66-40
3,80 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
2,30 zł - maciory
 Powiat leszczyński

Przybył Paweł Skup żyw-
ca, Dąbcze  
tel. 65 538-06-18, 
782-782-087
3,80 - 3,90 zł - tuczniki
2,50 zł - maciory
2,10 zł - knury
6,30 - 6,40 zł - byki HF
6,80 zł - byki MCB
7,20 zł - byki MM
5,50 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy (700 kg)
Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Bar-Tom, 
Lipno
tel. 603-846-459
3,80 zł - tuczniki
2,20 zł - maciory
6,00 zł - byki HF
7,00 zł - byki MM
6,50 zł - jałówki HF
7,00 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy (700kg)
TAKKO BEEF, Leszno
tel. 65 527-04-07, 
782-895-494
3,90 - 4,00 zł - tuczniki
2,30 zł - maciory
1,70 - 1,80 zł - knury
6,30 - 6,50 zł - byki HF
6,50 - 7,00zł - byki MCB
7,00 - 7,50 zł - byki MM 
6,00  - 6,80 zł - jałówki MM
5,80 - 6,00 zł - jałówki HF
5,20 zł - krowy
 Powiat łukomski

Ubój zwierząt rzeźnych 
i sprzedaż mięsa Bożena 
Kebej  
tel. 25-797-41-38
8,00 zł brutto - byki 
7,00 zł brutto - jałówki 
5,00 zł brutto - krowy
 Powiat oleski

PHU „Jędrek” Andrzej 
Podgajny  
tel. 606-743-715
3,70 zł - tuczniki
2,20 zł - maciory
do 6,40 zł- byki HF
do 7,00 zł - byki MM
6,50 zł - jałówki
4,80 zł - krowy
 Powiat oławski

Skup i sprzedaż zwierząt 
rzeźnych Jan Lewandow-
ski, Wierzbno  
tel. 71-313-12-79
3,65 zł brutto - tuczniki
 Powiat opoczyński

Zakład Usługowo-Han-
dlowy „Wojciechowski”, 
Opoczno  
tel. 44 754-46-13
3,50 - 4,50 zł - tuczniki
2,20 zł - maciory
6,20 - 7,00 zł - byki
5,50 zł - jałówki
10,00 zł - cielęta 
PHU KAZMAR S. C., 
Opoczno  
tel. 509-379-293, 501-662-
955, 44-754-30-05
4,20 - 4,40 zł - tuczniki
5,60 zł - Klasa E
2,80 zł - maciory
 Powiat ostrowski

PHU Dariusz Sołtysiak, 
Sobótka, gmina Ostrów 
Wielkopolski  
tel. 62 734-12-93
5,20 - 5,40 zł - Klasa E
3,80 zł - tuczniki
 Powiat pilski

Zakłady Mięsne Henryk 
Stokłosa Sp. z o.o., 
Śmiłowo  

tel. 67-281-41-66, 
67-281-41-67
3,80 - 3,90 zł - tuczniki
5,10 zł - klasa E
2,10 - 2,20 zł - maciory
 Powiat piotrkowski

Maciejek, Czarnocin  
tel. 44 61 65 885
3,70 - 4,40 zł - tuczniki
2,00 zł - maciory
do 7,00 zł - byki
do 6,50 zł - jałówki
do 5,00 zł - krowy
 Powiat pleszewski

Kółko Rolnicze 
w Broniszewicach
tel. 62 741-64-12
4,00 - 4,10 zł - tuczniki
6,50 - 7,00 zł - jałówki
5,00 zł - krowy klasa I
6,80 zł - byki HF
7,50 zł - byki MM
Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Gizałkach 
tel. 62 741-15-70
3,90 zł - tuczniki
7,00 zł - byki MM
6,00 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy I klasa 
Kowalew, Kółko Rolnicze
tel. 62 742-30-26
3,80 zł - tuczniki
Kowalew, Grupy Produ-
cenckie
tel. 515-231-305, 
62 742-03-52 (odbiór własny, 
termin płatności 14 dni)
5,15 - klasa E
Skup i sprzedaż żywca 
Darol, Macew
tel. 607-248-224 
3,70 zł - tuczniki
2,40 zł - maciory
2,00 zł - knury
6,50 zł - jałówki 
6,50 zł - byki HF
6,70 zł - byki MCB
7,20 zł - byki MM
do 5,00 zł - krowy pow. 
800 kg
 Powiat poznański

Szymon Toboła, 
Grzymysław
tel. 509-159-846, 
510-046-143
3,80 zł - tuczniki
5,20 zł - Klasa E
2,40 - 2,50 zł - maciory
1,95 zł - knury
12,70 zł - bydło kl. O
 Powiat rawicki

Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Dworecki, 
Golejewo 34,
tel. 65 546-78-12, 666-
810-197
5,00 zł - Klasa E
2,60 zł - maciory WBC
Zakład Rzeźniczo-Wędli-
niarski T. Szczepaniak, 
Gołaszyn 
tel. 65 545-64-15
4,00 zł - tuczniki
Sierpowscy „Bojer”, 
Szkaradowo
tel. 601-074-041
5,00 zł - Klasa E
3,80 - 4,10 zł - tuczniki 
2,30 zł - maciory
1,80 zł - knury 
7,20 zł - byki MM
6,20 zł - byki HF
6,50 zł - jałówki
5,20 zł - krowy (700 kg) 
od 500 zł - cielaki
Libero
tel. 698-686-094, 
65 545-63-03
3,90 zł - tuczniki
5,00 zł - Klasa E
2,40 zł - maciory
1,80 zł - knury 
5,80 zł - byki HF
6,50 zł - byki MCB
7,00 zł - byki MM
5,80 zł - jałówki HF
6,00 zł - jałówki  MM

Bermont, Golinka
tel. 602-556-180
5,30 zł - Klasa E
2,20 zł - maciory
 Powiat strzeliński

Terra Sp. J., Opoń J.M., 
Ośno  
tel. 71-393-12-23
3,85 zł brutto - tuczniki
 Powiat średzki

PPHU Wiśniewski Damian 
Śrem  
tel. 602-873-123
3,70 zł - tuczniki
5,10 zł - Klasa E
2,40 zł - maciory
7,20 zł - byki
6,50 zł - jałówki
do 4,80 zł - krowy
TRANSKUP Baza 
i Skup żywca, Sulęcinek  
tel. 601-853-757, 
601-853-773, 601-389-666
3,80 - 3,90 zł - tuczniki
2,30 - 2,40 zł - maciory
2,00 zł - knury
 Powiat toruński

Animals skup sprzedaż 
zwierząt rzeźnych Grze-
gorz Jurak, Lubicz Górny  
tel. 507-131-065
3,80 - 4,10 zł - tuczniki
5,30 zł - klasa E
 Powiat wolsztyński

Firma Nowak Sp. J. 
Wolsztyn, Gościeszyn  
tel. 664-769-473, 
68-346-90-86
3,50 - 34,00 zł - tuczniki
5,20 zł - klasa E
 Powiat wrzesiński

Skup-Ubój Zwierząt-Sprze-
daż M. Nowosiak
tel. 61 436-51-33
3,60 zł - tuczniki
2,40 zł - maciory
1,80 zł - knury
 Powiat wschowski

Przedsiębiorstwo Han-
dlowe Jarosław Tarka, 
Wschowa  
tel. 727-006-972, 
65-540-92-26
3,80 - 3,90 zł - tuczniki
5,00 zł - klasa E
2,40 zł - maciory
2,10 zł - knury
6,00 zł - byki HF
7,00 zł - byki MCB
7,50 zł - byki MM
9,00 zł - byki eksportowe
5,00 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MM
7,00 zł - jałówki MCB
8,00 zł - jałówki eksportowe
5,00 zł - krowy
 Powiat ząbkowicki

Skup i Sprzedaż Żywca 
Rzeźnego i Hodowlanego 
Elżbieta Makuch 
tel. 662-080-891
5,80 zł - byki HF
7,30 zł - byki MM
7,30 zł - byki MM do 24 
miesięcy
7,20 zł - jałówki do 24 
miesiąca
2,00 - 5,50 zł - krowy 
do 7,00 zł - konie 
 Powiat zgierski

Skup zwierząt rzeźnych 
firma Kam-ar  
tel. 504-374-596, 
512-668-246
7,50 zł - byki 
6,00 zł - jałówki HF
6,50 zł - jałówki MM
5,00 zł - krowy
 Powiat żyrardowski

Skup-sprzedaż-ubój żywca 
S.C. Stanisław Frąckiewicz 
i Synowie  
tel. 604-161-251, 
602-557-576
2,00 - 2,40 zł - maciory
7,00 - 7,50 zł - byki 
3,00 - 5,30 zł - krowy

portal dla rolników
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eszcze do niedawna 
głównym celem odcho-
wu cieląt było ograni-
czenie do minimum 
ich upadków. Teraz 
hodowcy wiedzą, jak 

sobie z  tym problemem ra-
dzić, a za podstawową wartość 
biorą coś innego - odchów ja-
łówek ma pozwolić nie tylko 
na uzyskanie odpowiedniej 
liczby zwierząt na remont 
stada, ale także na uzyska-
nie jak najwyższej wartości 
użytkowej, czyli krów, które 
będą wysokowydajne i dłu-
gowieczne. Produkcja życiowa 

Białko 
właściwe

NPN

Pasza
Białko

Gruczoł 
ślinowy

Trawieniec

Tkanki 
zwierzęce

Białko
mleka

Wątroba

Nerki

Krwiobieg

Aminokwasy

Białko 
nierozkładalne

NPN
Białko 

rozkładalne
Mocznik

Białko          Aminokwasy  Niestrawne białko

Kał

Żwacz

Bakterie
Energia

NH3

Aminokwasy

Dobrze wychowana 
jałówka

Prawidłowy odchów cieląt, a w późniejszym etapie jałówek, wpływa zasadniczo na 
wydajność życiową dorosłych krów. 

TEKST Ksenia Pięta

To dobra płodność, wydajność, minimaliza-
cja brakowania do 60. dnia. Wykorzystanie 
potencjału bakterii, maksymalizacja syntezy 
białka mikrobiologicznego i utrzymanie dużej 
aktywności metabolicznej wątroby. O niej 
właśnie powinno się myśleć już w pierwszej 
dobie życia cielęcia. 

Opłacalna produkcja mleka

jest najważniejszym elemen-
tem mówiącym o opłacalności 
produkcji. Obecnie w naszym 
kraju średnia wydajność krowy 
rasy HF wynosi 7.950 litrów 
mleka, a okres międzywyciele-
niowy trwa 435 dni. - Niestety, 
wiek pierwszego wycielenia jest 
zbyt późny. Długowieczność, czyli 
długość użytkowania krów - w po-
równaniu do 2014 roku - uległa 
skróceniu o 0,02 laktacji, niby jest 
to niewiele, ale nie ma dobrych 
tendencji - mówi dr Paweł Gór-
ka z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie.
 Cały cykl produkcyjny roz-

poczyna się na tydzień przed 
wycieleniem. „Jakie cielę, taka 
krowa”. Wyniki badań z ostat-
nich lat potwierdzają, że tem-
po wzrostu i zdrowie cieląt 
w pierwszych tygodniach życia 
mają zasadniczy wpływ na ich 
przyszłą wydajność mleczną. 
Każda choroba cielęcia nato-
miast wydłuża okres jałowie-
nia i oddala termin pierwszego 
krycia, a co za tym idzie - wy-
cielenia. Wszystko to podraża 
koszty produkcji mleka. Jeśli 
takich przypadków w gospo-
darstwie będzie więcej, utrzy-
mywanie krów może stać się 

zupełnie nieopłacalne, zwłasz-
cza przy obecnych, niskich ce-
nach mleka. 
 W  Polsce bardzo dużo 
eliminuje się pierwiastek (20-
30%). Należy zwrócić uwagę, 
że wygłuszenie terminu sku-
tecznej inseminacji to większe 
prawdopodobieństwo brako-
wania nie tylko krów wieloró-
dek, ale również pierwiastek. 
Czyli opóźnienie krycia jałó-
wek to zdecydowanie większe 
prawdopodobieństwo brako-
wania. - Wydłużenie terminu 
skutecznej inseminacji to większe 
prawdopodobieństwo brakowania 

J

1) pierwsza doba życia
2) żywienie paszami płynnymi
3) od 90 kg do wycielenia
4) od zacielenia do wycielenia

Odchów dzielimy 
na 4 okresy:
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Parametr odchowu Wpływ na zależność Wymierny efekt dla 
gospodarstwa

Poziom odporności biernej 
(stężenie immunoglobulin 

siarowych we krwi)

Wydajność mleczna pozytywna

Wpływ na wydajność życiową 
krów i efektywność produkcji 

mleka

Długowieczność pozytywna
Efektywność wykorzysta-

nia paszy pozytywna

Przyrost masy ciała Wydajność mleczna pozytywna

Biegunki Wydajność mleczna negatywna
Długowieczność negatywna

Choroby układu oddecho-
wego

Wydajność mleczna negatywna
Długowieczność negatywna

Pobranie pasz stałych 
w okresie odsadzenia

Wydajność mleczna pozytywna
Długowieczność pozytywna

w kolejnej laktacji. Wskaźnik za-
płodnienia zależy przede wszyst-
kim od żywienia i dobrostanu, nie 
jest zupełnie zależny od lekarza 
weterynarii. Natomiast skutecz-
ność pierwszego zabiegu insemi-
nacyjnego już tak - tłumaczy dr 
Górka. Dr inż. Zbigniew Lach 
obliczył, że jeden dzień okresu 
międzyciążowego kosztuje ho-
dowcę - 15 złotych. W stadzie, 
w którym jest sto krów, skró-
cenie okresu międzywyciele-
niowego o 10 dni spowoduje 
oszczędność 10 tysięcy złotych. 
 Kryteria oceny odchowu 
- w  jaki sposób go ocenić? 
- Na pierwszym miejscu trze-
ba postawić przyrosty dobowe. 
Okazuje się, że ta informacja w 
okresie żywienia paszami płyn-
nymi, czyli w czasie tzw. kry-
tycznym, a także od odłączenia 
do pokrycia/inseminacji, jest 
niezbędna, aby ocenić odchów 
- mówi specjalista. Najważ-
niejsze parametry oceny od-
chowu to wydajność życiowa 
i średnia wydajność na jeden 
dzień życia. Do tego należy 
uwzględnić masę, wysokość 
w  kłębie, kondycję i  wiek 
pierwszego wycielenia. Od-
powiedni poziom ma wpływ 
na cenę, jaką płaci hodowca. 
Koszt odchowu od urodze-
nia do wycielenia wynosi od 
800 do 1.000 euro. W praktyce 
krowa zaczyna przynosić do-
chód w drugiej połowie dru-
giej laktacji. A jak wiadomo, 
w naszych warunkach krowy 
żyją trzy laktacje. Innym wy-
znacznikiem odpowiedniego 
odchowu jest wydajność do 
setnego dnia u pierwiastek. 
- Moim zdaniem, jest to ważny 
wskaźnik, na podstawie które-
go możemy ocenić odchów, czyli 
informacje z raportu wynikowe-
go polskiej federacji - dodaje dr 
Górka. Wydajność w pierwszej 
laktacji jest dobrym wskaźni-
kiem, szczególnie wtedy, gdy 
pierwsze wycielenie następuje 
wcześniej, czyli w 24-25 mie-
siącu. 
 Należy bezwzględnie pa-
miętać, że pierwsza doba po 
wycieleniu wpływa na całe 
życie. Najlepiej jest, jeśli cielę  
urodzi się bez niczyjej pomocy. 
Żywienie w tym czasie życia 
warunkuje wyniki produk-
cyjne i długowieczność krów. 
Podkreśla się znaczenie składu 
chemicznego siary. - Oczywi-
ście immunoglobuliny są bardzo 
ważne, ale także inne komponenty 

Wpływ efektów odchowu cieląt na wartość użytkową krów

Źródło: dr Paweł Górka, Wpływ odchowu cieląt na okres użytkowania krów
*Materiały zebrane podczas wykładu dr Pawła Górki na targach Ferma 2016 w Łodzi.

siary, które mają pośredni wpływ 
na rozwój przewodu pokarmo-
wego i  odporność - tłumaczy 
naukowiec. Jeśli przegapi się 
pierwsze dni życia cieląt, jeśli 
nie będą przyrastać i cierpieć 
na biegunki, to tego straconego 
czasu się już nie nadrobi. - Po-
twierdzam tezę zależności między 
koncentracją immunoglobulin we 
krwi a wydajnością - dodaje.
 Bardzo ważnym elemen-
tem właściwego odchowu jest 
także pobranie mieszanki typu 
starter. Łączy się ono z od-
powiednim odpojeniem siarą 
- jeśli ciele wypije jej 4 litry, 
zamiast dwóch, to pobranie 
mieszanki typu starter wzro-
śnie o 8,5%, przyrost dobo-
wy tym samym o 18% przed 
odłączeniem. Po odsadzeniu 
natomiast można zauważyć 
zwiększenie pobrania suchej 
masy o 25% i przyrostów tak-
że o 25%. - Pobranie siary ma 
większy wpływ na wydajność od 
postępu genetycznego - mówi 
dr Górka. - Najlepiej, aby za-
raz po urodzeniu cielę wypiło 
6 litrów siary. Ale jak to zrobić? 
Najlepiej przez sondę, wpływ 
na wchłanianie immonoglobulin 
jest niewielki. Natomiast ważne, 
aby jak najszybciej dostarczyć 
siarę. Po dwunastu godzinach 
dodatkowo 2 litry już odpojo-
ne z wiaderka - podsumowuje 
specjalista. Duża dawka siary 
dobrej jakości jest tym, co mała 
krowa potrzebuje najbardziej. 
Niestety, im więcej bakterii, 
tym gorsze wchłanianie im-
munoglobulin, dlatego w sia-
rze nie powinno być ich więcej 
niż 100.000. Należy pamiętać, 
że termin jej podania jest waż-
niejszy od jakości. Dodatkowo 
należy monitorować odpor-

ność i minimalizować stres 
u cielęcia i krowy, a także za-
pewnić im komfort termiczny 
(15-27˚C). 
 Następnym okresem ma-
jącym wpływ na wydajność 
życiową krów mlecznych jest 
żywienie paszami płynnymi. 
Ten okres jest najważniej-
szym etapem decydującym 
o wykorzystaniu potencjału 
genetycznego. Zwiększenie 
przyrostu o jeden gram w od-
chowie to poprawa wydajności 
w pierwszej laktacji o 2,5-8,5 
litra. Czyli przy 100 gramach 
może to być 250 litrów mleka 
więcej w pierwszej laktacji. Je-
den dzień biegunki natomiast 
powoduje zmniejszenie wy-
dajności o 126 litrów mleka, 
czyli z jednej strony ważny jest 
przyrost, a z drugiej zdrowie 
cieląt. - Żywienie cieląt paszami 
płynnymi wiąże się z wieloma 
kontrowersjami. W kwestii ilości 
preparatu mlekozastępczego nie-
którzy twierdzą, że 500 g, inni, 
że potrzeba 1.200 g. Ja uważam, 
że przyrost dobowy powinien być 
wyższy niż 750 gramów na dobę. 
Cielę musi podwoić swoją masę 
do 60. dnia życia. Optimum to 
800-900 gramów suchej masy 
preparatu mlekozastępczego na 
dobę. Jeśli ktoś chce zróżnico-
wać dawkę preparatu, to można 
podać go więcej przez pierwsze 
trzy tygodnie odchowu - tłuma-
czy dr Górka. Dobry preparat 
mlekozastępczy to taki, który 
ma dużo białka, a trochę mniej 
tłuszczu - 24-25% białka, 15-
17% tłuszczu.
 Odchów powinien trwać 
8 tygodni i  tydzień okres 
przejściowy. Przez ten czas 
podaje się pełną dawkę pre-
paratu mlekozastępczego. 

Podczas ostatniego tygodnia 
ogranicza się ją o połowę. Wte-
dy cielę powinno pobierać 2,5 
kg mieszanki starter, co łączy 
się z przyrostami po odsadze-
niu. Czyli, jeśli cielę pobiera 
1 kg, to przyrost po odsadze-
niu (zaprzestaniu podawania 
pasz płynnych) wynosi 800 
gramów. Pobranie 2 kg startera 
to przyrost dobowy powyżej 
1 kg, a na takim powinno za-
leżeć hodowcy w okresie od 
90-250 kg wagi jałówki.
 Naukowcy odkryli, że cie-
lęta cierpią na subkliniczną 
kwasicę. - Jest to obciążenie wą-
troby, a  tym samym skrócenie 
użytkowania. Pozornie może nie 
mniejsza wydajność w pierw-
szej laktacji, ale obciążenie całe-
go metabolizmu. Dlatego pasza 
strukturalna i sieczka z siana jest 
dobrym rozwiązaniem, ale nie 
zmieszana z mieszanką starter. 
Może być podawana do woli - 
mówi naukowiec.
 Wiek pierwszego wycielenia 
w Polsce to średnio 26.-27. mie-
siąc. Największa życiowa wy-
dajność natomiast wykazywana 
jest w momencie, gdy krowa 
wycieli się w wieku 22.-24. 
miesiąca. - Istnieje jednak zależ-
ność między planowaną dzienną 
ilością dojów krowy a terminem 
wycielenia. W przypadku krów, 
które będą dojone dwukrotnie, 
optymalny termin pierwszego wy-
cielenia to 24 miesiące. Na miesiąc 
opóźnienia czy przyspieszenia 
tego terminu hodowca może stra-
cić 400 litrów mleka. Dla krów, 
które są dojone 3 razy dziennie 
- optymalny termin pierwsze-
go wycielenia to 22-23 miesiące. 
Za opóźnienie o 1 miesiąc strata 
na mleku wyniesie 550 litrów 
- mówi dr Paweł Górka.

37
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  04  (64 )  KWIEC IEŃ  2016

HODOWLA
zyskanie po-
żądanej cechy 
w  stadzie jest 
nadrzędnym 
celem dla wielu 

hodowców. Jak go osiągnąć w jak 
najkrótszym czasie? - Dotych-
czas cel hodowlany hodowca osiągał 
w dłuższym okresie, dlatego że na-
sienie, które było dostępne na rynku, 
pochodziło od buhajów mających 
4-5 lat. Obecnie na rynku dostępne 
jest nasienie buhajów z roczników 
2013 i 2014 dobieranych za pomocą 
selekcji genowej -  wyjaśnia Marta 
Czekalska,  specjalistka z Wiel-
kopolskiego Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
z siedzibą w Tulcach.  - Jest to 
metoda selekcji osobników, których 
wartość hodowlana obliczona jest 
na podstawie ich własnego genomu, 
przy użyciu odpowiednich markerów 
- dodaje. Dotychczas program 
oceny i selekcji buhajów, określa-
nie wartości hodowlanej opierały 
się na informacjach od ich córek. 
- Teraz zmieniło się źródło informa-
cji, na podstawie której liczymy war-
tość hodowlaną dla danej cechy. Jest 
nim DNA buhaja - uściśla Marta 
Czekalska. Metodyką obliczania 
wartości hodowlanej zajmuje się 
Instytut Zootechniki w Balicach 
Państwowy Instytut Badawczy.

Większy postęp 
hodowlany
 Wybierając nasienie od osob-
ników poddanych selekcji ge-
nomowej, hodowca zwiększa 
postęp  hodowlany w swoim 
stadzie, gdyż odstęp pokoleń, 
czyli wiek osobnika, który zostaje 
ojcem kolejnego pokolenia, skra-
ca się praktycznie do 1 -1,5 roku. 
-  Gdybyśmy chcieli sprzedawać na-
sienie buhajów jedynie na podstawie 
indeksu rodowodowego, to mamy 
tylko 35% szansy na powtarzalność 
cech, czyli aż 65% zacielonych nim 
krów mogła nie uzyskać pożądanej 
cechy. Aby uzyskać większą powta-
rzalność, wykonywano tzw. testy, 
dzięki czemu po urodzeniu się córek 
i ich ocenie na podstawie kontroli 
użytkowości powtarzalność wzra-
stała do 85%. Tylko na to trzeba było 
czekać 5 lat. Obecnie dzięki analizie 
genomu informację o 65% prawdo-
podobieństwie powtarzalności cechy 
uzyskujemy już w drugim roku ży-
cia buhaja (patrz tabela na str. 38 
- przyp. red.). Te trzy lata różnicy 
jest zyskiem dla hodowców, gdyż 
osiągną szybciej cel hodowlany. Po-
równując nasienie tego samego buha-
ja, w tradycyjnej metodzie ocen - bę-

Korzystając z firm nasiennych, coraz częściej spotykamy się 
z ofertą byków wycenionych na podstawie selekcji genomowej. 
Czy warto zainwestować w tego typu nasienie? Na czym polega 

selekcja i jak określa się cechy dawców?

TEKST Magdalena Teodorczyk

Genomowa 
selekcja byków 
w służbie hodowcy

dzie dostępne po 5 latach, w metodzie 
selekcji genomu -  już po dwóch. 
3 lata szybciej rolnicy mają dostęp 
do lepszej genetyki - precyzuje spe-
cjalistka. 

Warto wybierać 
pakiety
 Aby zmniejszyć ryzyko 
mniejszej odziedziczalności 

cech, w  przypadku nasienia 
od sztuk poddanych selekcji 
genomowej warto stosować je 
w pakietach. - Każdy hodowca wy-
bierając nasienie, analizując katalog, 

U
Nasienie 
buhajów 
w słomkach, 
gotowe do 
inseminacji

Fo
t. 
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Tradycyjna Wiek buhaja (lata) Genomowa
35% Indeks rodowodowy 0 Indeks rodowodowy 35%

35% Gromadzenia nasienia 1 Analiza genomu 65%
35% Testowanie buhaja 2 Sprzedaż nasienia 65%

35% Urodzenie się córek buhaja 3 Urodzenie się córek buhaja 65%
35% Zacielenie córek 4 Zacielenie córek 65%

85% Wyniki z kontroli użytkowości, sprzedaż nasienia buhaja 5 Wyniki z kontroli użytkowości 90%
99% K olejne córki >6 Kolejne córki 99%

szuka takich buhajów, które wpłyną 
korzystnie na poprawę jakichś cech 
w stadzie, np. funkcjonalnych. Na-
leży przeanalizować grupę byków, 
które niosą tego typu geny i wybrać 
dwa, trzy buhaje, a nie jednego, czyli 
pakiet. Dzięki temu ryzyko związane 
z tym, że któremuś z buhajów ob-
niży się wycena, średnio w pakiecie  
się niweluje. Według badań nauko-
wych, jeśli powtarzalność cechy po-
jedynczych osobników w grupie jest 
na poziomie 65%, to dla całej grupy 
wzrasta już do 75% - tłumaczy 
pracownica WCHiRZ.  - Warto 
korzystać z nasienia od młodych 
byków, gdyż niosą one ze sobą po-
tencjał genetyki - coś czego się nie 
da wycenić, to dostęp do młodszych 
genów - podkreśla Marta Czekal-
ska.

Buhaje genomowe 
to nie GMO
 Wokół selekcji genomowej 
narosło wiele stereotypów. 
-  Słyszymy często głosy, że GMO, 
żywność genomowa i buhaje ge-
nomowe to jedno i to samo. Jest to 
nieprawda, gdyż buhaje te zostają 
wycenione na podstawie własnego 
genomu. Nie są tu prowadzone 
żadne manipulacje genetyczne,  
a jedynie prowadzi się nowoczesną 
metodyką ocenę zwierząt opartą 
o znajomości genetyki. Pobierane 
zostaje DNA buhaja, które zostaje 
odizolowane z próbki,  a informa-
cja, która jest zawarta w DNA, 
a dokładnie układ nukleotydów, 
jest przeliczana za pomocą obliczeń 
matematycznych, na podstawie 
których szacuje się wartość ho-
dowlaną - uściśla specjalistka.

 Mitem jest również twier-
dzenie, że środowisko nie 
ma wpływu na daną sztukę. 
- Nawet najlepszy pod względem 
hodowlanym osobnik nie ujawni 
swojego potencjału genetycznego, 
jeśli nie zapewni mu się odpo-
wiedniego środowiska - podkre-
śla Marta Czekalska. Przyzna-
je, że dużym problemem jest 
mniejsza dostępność nasienia 
od osobników poddanych se-
lekcji genomowej. - Należy pa-
miętać, że buhaje genomowe mają 
mniejsze możliwości rozpłodowe, 
dają zdecydowanie mniej nasie-
nia. Wcześniej, gdy w katalogach 
do sprzedaży wchodziły buha-
je dużo starsze, to były zapasy 
ich nasienia i one mogły go też 
więcej produkować. Dlatego po-
stanowiliśmy w katalogach przy 
takich osobnikach umieścić ikonę 
mówiącą o dostępności ich nasie-
nia, tak aby rolnicy mieli świa-

 Powtarzalność oceny wartości hodowlanej buhajów w wycenie 
tradycyjnej oraz genomowej a wiek buhaja

Fot. JC DRAPIER - fotolia.com

R E K L A M A

domość, że może zdarzyć się tak, 
że nasienia od danego byka nie 
będzie lub że trzeba będzie na nie 
czekać - przyznaje specjalistka. 
- Warto jeszcze zaznaczyć, że 
gorsza dostępność jest też wy-
nikiem zdecydowanie większe-
go zainteresowania tego typu 
nasieniem. Wychodząc temu 
naprzeciw, w naszym katalogu 
tego typu buhajów jest więcej 
niż selekcjonowanych tradycyjnie 
- dodaje Marta Czekalska.

Dobre bo polskie
 Wybierając buhaja warto 
decydować się na osobnika ro-
dzimego, który posiada ocenę 
w polskim indeksie hodow-
lanym PF. - Pamiętajmy, że ten 
indeks dostosowany jest do wy-
mogów, zapotrzebowania, jakie 
zgłaszają na dane cechy polscy 
hodowcy. Uwzględnia on główne 
cele hodowlane, poziom hodowla-

ny populacji oraz sytuację bieżącą 
na rynku mleka. Buhaje te naj-
lepiej sprawdzają się w naszym 
środowisku. Nasienie importowa-
ne, mimo iż może mieć najwyż-
szy indeks hodowlany w swoim 
kraju, u nas może się w ogóle 
nie sprawdzić, gdyż każdy kraj 
ma inne problemy i na co in-
nego zwraca uwagę, i  jest inne 
środowisko -  zaznacza pracow-
nica WCHiRZ w  Poznaniu. 
- Ocena genomowa oparta jest 
na referencyjnej bazie polskiej, 
tę która jest potrzebna do oceny 
wartości buhaja na podstawie ge-
nomu. Uwzględnia ona warunki 
panujące w polskim środowisku 
hodowlanym, gdyż baza refe-
rencyjna powstała na podstawie 
tradycyjnej wyceny hodowlanej 
byków, na podstawie cech córek, 
ich wydajnościach, tych córek, 
które żyją w  polskich oborach 
- dodaje Marta Czekalska. 
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USG albo mierniki 
do wykrywania rui 

Wystąpienie, prawidłowy przebieg oraz rozpoznanie rui mają 
bardzo duży wpływ na płodność.

uja (estrus) jest 
najważniejszą fazą 
cyklu płciowego 
u  wszystk i ch 
samic. To okres 

zmian fizjologicznych i morfolo-
gicznych, jakie zachodzą w ukła-
dzie rozrodczym między jed-
nym a drugim jajeczkowaniem. 
- Wystąpienie, prawidłowy przebieg 
oraz rozpoznanie rui mają bardzo 
duży wpływ na płodność i właści-
we wskaźniki rozrodu w stadzie. 
Wraz ze wzrostem ilości zwierząt 
w stadzie pojawia się coraz więcej 
problemów, które zmuszają hodowcę 
do poświęcania im czasu i energii. 
Dlatego też powstają nowoczesne 
metody, z myślą o tym, aby jak naj-
bardziej ten czas oszczędzić - wy-
jaśnia Grzegorz Balicki, lekarz 
weterynarii prywatnej praktyki 
w Gołuchowie i Choczu (powiat 
pleszewski). 
 Jedną z  takich metod są 
mierniki ruchu. To elektroniczne 
urządzenia służące do wykry-
wania rui. Mierniki monitorują 
aktywność krów. - Zdrowe krowy 
w czasie rui zwiększają swoją ak-
tywność ruchową 3-4-krotnie. Urzą-
dzenia mogą być zakładane na nogi 
(wtedy nazywamy je pedometrem) 
lub szyje (aktywometry). Rejestrują 
one aktywność ruchową krów w obo-
rze - krowy o wzmożonej aktywności, 
np. na podstawie ilości kroków, są 
oznaczane jako krowy w rui - tłu-
maczy. Dodaje, że połączenie 
obserwacji wizualnej z zastoso-
waniem urządzenia to skuteczne 
i dokładne metody wykrywania 
rui. Można też zamontować ka-
mery, dzięki którym prowadzimy 
zapis i analizę zachowań zwie-
rząt. - Wymaga to ciągłej i rzetelnej 
analizy aktywności krów - mówi 
lekarz weterynarii. Warto też 
oznaczyć bydło. Do tego można 
zastosować pojemniki lub paski 
z farbą, które przymocowujemy 

TEKST Anetta Przespolewska

lacji. Inna metoda określania rui 
dokonuje się poprzez zwierzęta, 
które są poddane wazektomi, 
czyli przecięciu nasieniowodu 
lub nasieniowodów. Takie sztu-
ki wyeliminowane z produkcji 
obskakują krowy w rui i w ten 
sposób ułatwiają ich identyfika-
cje. Kolejna metoda to pomiar 
stężenia progesteronu. Wykonuje 
się to z surowicy krwi lub mle-
ka w okolicach spodziewanego 
terminu wystąpienia rui. Coraz 
częściej do wykrywania rui wy-
korzystywane jest badanie USG. 
- Podczas badania aparatem USG 
określamy czynne twory jajnika 
- zaznacza Grzegorz Balicki.
 Producentem elektronicz-
nego wykrywacza rui jest firma 
Dramiński S.A. z Olsztyna. Urzą-
dzenie to pozwala m.in. na  opty-
malne ustalenie terminu krycia 
samic o nietypowym przebiegu 
rui, umożliwia wykrycie rui ci-
chej, bezobjawowej, a także pod-
nosi skuteczność unasieniania 
samic. Elektroniczny wykrywacz 
rui można kupić już za 690 zł 

netto. Jest łatwy do czyszczenia 
i  dezynfekcji, a  wodoodpor-
na obudowa zapobiega prze-
dostaniu się wilgoci do wnętrza, 
chroniąc elektronikę. Jak działa 
takie urządzenie? - Rejestrując 
zmiany oporności elektrycznej śluzu 
pochwowego, hodowca ma możli-
wość ustalenia symptomów, które 
sygnalizują zbliżanie się owulacji. 
Wykrywacz rui poza określaniem 
najlepszego czasu krycia może służyć 
również do potwierdzania wczesnej 
ciąży (od 19. do 23. dnia po pokry-
ciu). W przypadku, kiedy samica nie 
jest ciężarna, aparat pozwala wykryć 
kolejną ruję występującą w tych 
dniach. Wykonywanie pomiarów jest 
proste i polega na wsunięciu sondy 
zakończonej dwiema elektrodami 
do pochwy zwierzęcia i odczytaniu 
wyniku. Aby wykryć ruję i wczesną 
ciążę, należy wykonywać w począt-
kowej fazie jeden, a po zaobserwo-
waniu spadku oporności elektrycz-
nej śluzu pochwowego co najmniej 
dwa pomiary dziennie przez kilka 
kolejnych dni - poleca Sławomir 
Cudnoch z firmy Dramiński. 

R

Grzegorz Balicki informacji udziela pod 
nr telefonów: 660 269 595 lub 662 061 858.
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do grzbietu przed nasadą ogona. 
- Krowa będąca w rui, obskakując 
inne zwierzęta, barwi sobie okolice 
szyi oraz mostka - zaznacza. 
 Hodowca może dokonać też 
pomiaru oporu elektrycznego 
śluzu, rejestruje zmiany opor-
ności elektrycznej śluzu pochwo-
wego. Wtedy jest możliwość 
ustalenia symptomów, które 
sygnalizują zbliżanie się owu-
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NAJLEPSI 
HODOWCY 
na podium
TEKST Magdalena Teodorczyk

olska Federacja 
Hodowców Bydła 
i  Producentów 
Mleka podsumo-
wała miniony rok 

hodowlany. Na podstawie da-
nych zebranych w ciągu 2015 
roku od rolników i firm, których 
stada są objęte oceną wartości 
użytkowej bydła prowadzonej 
przez PFHBiPM, ustalono m.in. 
ranking najlepszych hodow-
ców. Uroczyste podsumowa-
nie dla Wielkopolski odbyło się 
w Kobiernie, w powiecie kroto-
szyńskim. Wjego trakcie oprócz 
wręczenia pucharów i nagród  

P
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przedstawiono analizę szere-
gu ocenianych cech, między 
innymi zmiany w liczebności 
stad. - Zarówno w Wielkopolsce, 
jak i w Polsce wyraźny jest spadek 
liczby obór ocenianych lecz rośnie 
liczba krów ocenianych. Rośnie 
również przeciętna wielkość oce-
nianego stada. W Wielkopolsce jest 
to średnio 42,5 sztuki w stadzie 
i jest to o 3 sztuki więcej niż w ze-
szłym roku. (…) Martwi nas, że 
o 116 zmniejszyła się liczba ocenia-
nych obór z przedziału wielkości 
do 20 sztuk, 47 zwiększyło swoją 
obsadę i znalazło się w przedziale 
od 20 do 50, jednak pozostali albo 

przestali korzystać 
z  naszych usług, 
albo zwyczajnie 
zlikwidowali stada 
- podsumowywał 
Marcin Grześ-
kowiak, kierow-
nik biura dyrek-
tora Regionu Oceny Poznań. 
Proces redukcji uwidaczniają 
również dane GUS z grudnia 
2015 r, które mówią, iż pogło-
wie krów w Polsce zmniejszyło 
się w porównaniu z grudniem 
2014 r. o 100,2 tys. sztuk (tj. 
o 4,2%) do poziomu 2.302,8 tys. 
sztuk, w tym pogłowie krów 

mlecznych spadło o 113,7 
tys. sztuk (czyli o 5,1% ) 

do poziomu 2.134,1 tys. sztuk. 
- Mimo niekorzystnego dla hodowli 
roku zauważalny jest wzrost wy-
dajności mleka o średnio 155 kg 
i za rok 2015 w Wielkopolsce wy-
nosi średnio 8.458 kg  - zaznacza 
specjalista z PFHBiPM. A oto 
ranking najlepszych z najlep-
szych w Wielkopolsce. 
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Najlepsi hodowcy w kategorii stado do 20 sztuk: Bronisław Koncewicz
(również IV miejsce w Polsce), Dariusz Walczak, Zenon Pazoła

W stadach do 20 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba krów Wydajność w kg mleka
Bronisław 
Koncewicz

Długołęka 16,2 11560

Dariusz Walczak Gorzupia 10,4 11148
Zenon Pazoła Długołęka 16,2 11047

W stadach 20,1-50 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba 
krów 

Wydajność w kg 
mleka

Elżbieta Mazurek Ostrobudki 24,7 15059
Janusz Pietrzak Łubowo 33,9 13719
Artur Marek Klupś Pępowo 40,1 12105

Najlepsi hodowcy w kategorii stado od 20,1 do 50 sztuk: Elżbieta 
Mazurek (również I miejsce w Polsce), Janusz Pietrzak oraz Artur 
i Marek Klupś

W stadach 50,1-150 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba krów Wydajność w kg mleka
Robert Neneman Wełnica 80,2 14356
Andrzej Stróżyński Kromolice 85,9 12504
Maciej Pohl Krotoszyn 114 12310

Najlepsi hodowcy w kategorii stado od 50,1 do 150 sztuk: Robert 
Neneman (również I miejsce w Polsce), Andrzej Stróżyński, Maciej Pohl

W stadach 150,1-300 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba 
krów 

Wydajność w kg 
mleka

Działpol Sp. z o.o. Działyń 247,9 12527
Anna i Andrzej 
Jaworowicz

Godziątków 268,8 12192

Jan Kamiński Kiedrowo 195,7 11477

Najlepsi hodowcy, � rmy w kategorii stado od 150,1 do 300 sztuk: 
Działpol Sp. z o.o.(oraz II miejsce w Polsce), Anna i Andrzej 
Jaworowicz (III w miejsce w Polsce), Jan Kamiński

W stadach 300,1-500 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba 
krów 

Wydajność w kg 
mleka

HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. Zakrzewo 423 12603

HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. Kawcze 333,2 12322
PP-H „Agropol”Sp. z o.o. Sokołowo 355,5 11933

W stadach 500,1 - 1.000 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba 
krów 

Wydajność 
w kg mleka

RKS Bądecz Sp. z o.o. Czajcze-Ferma 748,5 11628
OHZ „Garzyn” Sp. z o.o. Górzno 566,3 11398
KR-P „Manieczki” Sp. z o.o. Chaławy 512,4 11328

W stadach powyżej 1000 krów

Hodowca Miejscowość Przeciętna liczba 
krów 

Wydajność w kg 
mleka

Sano-NŻZ Sp. z o.o. Lubiń 1262,2 12778
Tadeusz Lisiecki Czechnów 1093,4 11250
Paul - Pon Polska Sp. z o.o. Topola 1175,3 10360

Najlepsi hodowcy, firmy w kategorii stado powyżej 1000 sztuk: Sano-NŻZ 
Sp. z o.o. (II miejsce w Polsce), Tadeusz Lisiecki, Paul - Pon Polska Sp. z o.o.

Najlepsi hodowcy, firmy w kategorii stado od 500,1 do 1000 sztuk: RKS Bądecz, 
OHZ „Garzyn” Sp. z o.o., KR-P „Manieczki” Sp. z o.o.

Najlepsi hodowcy, firmy w kategorii stado od 300,1 do 500 sztuk: HZZ 
„Żołędnica” Zakrzewo Sp. z o.o. (III miejsce w Polsce), HZZ „Żołędnica” 
Sp. z o.o. Kawcze, PP-H „Agropol” Sp. zo.o.
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Wygrodzenia 
i przegrody w oborach

Zastosowanie konkretnych wygrodzeń jest uzależnione od systemu utrzymania, a także 
wagi zwierząt i rodzaju produkcji.

rzegrody w budyn-
kach inwentarskich 
mają nie tylko utrzy-
mywać grupy zwie-
rząt, ale i stanowić 

część środowiska bytowego zwie-
rząt. Dlatego powinny być dla 
nich w pełni bezpieczne, a co za 
tym idzie - pozbawione ostrych 
elementów oraz wykonane z nie-
toksycznych i trwałych materia-

łów. Przegrody produkuje się 
ze stali pokrytej warstwą cynku. 
Można także zdecydować się na 
lakierowanie. - Ocynk jednakże do-
brze sprawdza się w trudnych warun-
kach, a takie panują w oborze. Jeśli 
jednak jest nałożony w nieodpowied-
ni sposób, stal może po kilku latach 
przegnić. Nakłada się go ogniowo na 
grubość około 150 mikronów. Ważne, 
aby zastosowana rura była pokryta 

ocynkiem zarówno od wewnątrz, jak 
i od zewnątrz - tłumaczy Włodzi-
mierz Kodym z firmy Kod-met 
z Miedzna.
 Wygrodzenia buduje się na 
wysokość 1,50 - 1,60 m, w zależ-
ności od typu obory. Najwyższe 
są w bezuwiązowym systemie 
utrzymania, zwłaszcza jeśli zwie-
rzęta stoją na głębokiej ściółce. 
Na dole natomiast jest prześwit. 

- Każdy rolnik, nauczony swoimi 
doświadczeniami, ma swoje wizje 
wygrodzeń, do których musimy się 
dopasować. Mówi nam, czego oczeku-
je, a my przedstawiamy różne wzory 
i inne realizacje. Razem dopasowuje-
my odpowiednie elementy - tłuma-
czy Włodzimierz Kodym. Ro-
dzaj przegród dostosowuje się do 
zwierząt. W zależności od tego, 
czy utrzymywana jest młodzież, 

P
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czy dorosłe bydło. - Warto jednak 
zawsze zainwestować w nieco gęst-
szy system rur, na wypadek zmiany 
grupy populacyjnej, utrzymywanej 
w danym miejscu, czyli jeśli w koj-
cu dla młodzieży będą stały buhaje 
- opowiada. Przy chowie bydła 
opasowego stosuje się rury o bar-
dzo grubych średnicach i ścia-
nach. Są masywne i grube, aby 
utrzymać nacisk byka o masie 

800 kilogramów i więcej.
 Cena jest uzależniona od 
materiału. Im grubszy, tym jest 
ona  wyższa. Zarówno za stal, 
jak i za ocynk płaci się „od kilo-
grama”. - Nie ma co oszczędzać na 
grubości, trzeba wziąć pod uwagę, 
że później stali się nie dołoży i przy 
zmianie przeznaczenia kojca trzeba 
wymieniać całą barierkę - mówi 
specjalista. 

WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE PRZEGRÓD 
TECHNOLOGICZNYCH, 
CIĄGÓW I OTWORÓW 
KOMUNIKACYJNYCH
Przegrody technologiczne to: 
drabiny paszowe wiązania, 
przegrody stanowisk oraz 
wszelkiego rodzaju wygrodzenia 
w oborach. Muszą być 
dostosowane do odpowiedniej 
kategorii zwierząt pod względem 
wysokości, prześwitów, 
wytrzymałości itp., aby spełniły 
swoją rolę.

WAŻNIEJSZE WYMIARY SĄ 
NASTĘPUJĄCE:
 Wysokość drabin paszowych: 

krowy i cielęta (od poziomu 
stanowiska) - 110-120 cm, jałówki 
i młode bydło opasowe - 130 cm

 Wysokość przegród między 
stanowiskami - 90-100 cm

 Wysokość krawędzi żłobu 
(wymiary w dolnych granicach 
dotyczą zwierząt młodszych): przy 
stanowiskach krótkich (od poziomu 
stanowiska) 22-30 cm, przy 
systemie wolnostanowiskowym (od 
strony zwierząt) 40-55 cm

 Poziom dna żłobu: ponad poziom 
stanowiska przy stanowiskach 
krótkich 8-10 cm, ponad 
poziom korytarza przy systemie 
wolnostanowiskowym 20-30 cm

 Wysokość przegród kojców 
grupowych przy utrzymaniu: cieląt 
110-120 cm, jałówek i młodego 
bydła opasowego - 130 cm

TEKST Ksenia Pięta

R
E

K
L

A
M

A



44
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  04  (64 )  KWIEC IEŃ  2016

HODOWLA

wierzb i wszawica 
to choroby trzody 
chlewnej związane 
z  układem skór-
nym. Ta pierwsza 

dolegliwość spotykana jest 
niemalże w  każdej chlewni 
drobno- i  średniotowarowej. 
- Świerzbowiec świński żyje w wy-
drążonych korytarzach powłok skór-
nych. Często wywołuje reakcje aler-
giczne - tłumaczy Paweł Wasiak, 
lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki w Grębowie (powiat 
krotoszyński). Jego cykl rozwoju 
trwa mniej więcej od 14 do 16 
dni. - Z jajeczka, które zostaje wy-
dalone  przez samicę wykluwa się 
nimfa, która rozwija się w postać 
dorosłą. Świerzbowiec najczęściej 
występuje na skórze głowy, w oko-
licy uszu, wewnętrznej strony ud 
i przednich nóg - wymienia lekarz 
weterynarii. Podstawowy obja-
waw kliniczny to świąd. Skóra 
jest zaczerwieniona, a w mia-
rę rozwoju robi się grubsza. 
Następnie staje się ona sucha 

Zwierzęta zarażone świerzbem lub wszami słabiej przybierają na wadze, mimo że 
spożywają więcej pokarmu. - Przy dużej inwazji może chodzić nawet o 40 kg paszy więcej 

na jednego tucznika - uważa lekarz weterynarii.

PASOŻYTY, 
które szkodzą świniom 

Ś
TEKST Anetta Przespolewska

i łuszczy się. - Świnia zawsze się 
ociera, ale jeśli to zjawisko jest czę-
ste i osobników w kojcu jest dużo, 
to można podejrzewać wystąpienie 
świerzbu -  mówi. 
 Zarażenie świerzbowcem na-
stępuje przez bezpośredni kon-
takt zwierząt zdrowych z cho-
rymi. Mogą też być zarażenia 
pośrednie, czyli poprzez narzę-
dzie czy nawet dłonie. -  Dość 
częstym wektorem jest knur, który 
przenosi pasożyta z maciory na 
maciorę. Jeżeli chodzi o prosięta, to 
one zarażają się od loch - wyjaśnia 
specjalista. Zwierzęta zarażone 
świerzbem słabiej przybierają 
na wadze, mimo że spożywają 
więcej pokarmu. - Przy dużej in-
wazji  może chodzić nawet o 40 kg 
paszy więcej na jednego tucznika - 
uważa.  Dodaje, że świnie stają 
się również agresywne i może 
nawet dochodzić do kanibalizmu. 
Świerzbowiec wpływa też na roz-
wój innych chorób: nadmiernego 
rozwoju tkanki skórnej oraz wy-
siękowego zapalenia skóry. 

 Chorobę tę leczymy podając 
odpowiednie preparaty w po-
staci: zastrzyków, oprysków, 
płynu, składników do paszy. 
- Jeżeli chodzi o profilaktykę, to 
jeśli uważamy, że nasze stado jest 
czyste, to każda nowa sztuka po-
winna przejść trzytygodniową kwa-
rantannę, a w tym czasie należy ją 
odrobaczyć - radzi Paweł Wasiak. 
Z kolei maciorom na 7-14 dni 
przez wyproszeniem warto po-
dać np. doramektynę lub iwer-
mektynę. Ten lek można też dać 
warchlakom przed wprowadze-
niem na tuczarnię oraz knurom 
co pięć miesięcy. - Jeżeli chcemy 
podjąć walkę całkowitą, to należy 
w całym stadzie przeprowadzić 
odświerzbianie i zabieg ponowić 

po 14 dniach - tłumaczy Paweł 
Wasiak. 
 Wszawica to druga choro-
ba skóry, która często pojawia 
się w stadach trzody chlewnej. 
Wywołuje ją brązowa wesz wiel-
kości 5 mm, która jest bardzo  
łatwo rozpoznawalna na skórze. 
- Jajko potrzebuje około 25 dni do 
przetworzenia się w osobnika. Cykl 
życiowy trwa 30 dni. Głównym 
żywicielem jest świnia. Wesz może 
przetrwać na skórze człowieka, ale 
go nie atakuje - twierdzi specja-
lista. Dodaje, że inwazja wszy 
może nawet doprowadzić do 
anemii zwierząt, gdyż żywią 
się one krwią.  Leczenie i zapo-
bieganie tak, jak w przypadku 
świerzbu. 

Na pytania czytelników odpowiada 
lek. wet. Paweł Wasiak 
Dyżur telefoniczny pełni w każdy czwartek od godz. 
20.00 pod numerem telefonu 663-442-819
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PROWADZIMY UBÓJ
Z KONIECZNOŚCI

NA TERENIE GOSPODARSTWA

UBOJNIA BYDŁA W GOLI
OFERUJEMY
SKUP BYDŁA
RZEŹNEGO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

tel. do biura: 65 572 50 07
tel. 601 066 439, tel. 605 992 812
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d 31 marca do 29 kwiet-
nia przyjmowane są 
wnioski na „Moder-
nizację gospodarstw 
rolnych”. Beneficjenci 

mogą ubiegać się o wsparcie na wszyst-
kie obszary programu, a więc zarówno 
na rozwój produkcji prosiąt - obszar 
A, mleka krowiego - obszar B, bydła 
mięsnego - obszar C oraz inwestycje 
związane z racjonalizacją technologii 
produkcji - obszar D. Wielu rolników 
zastawia się, czy program zakłada także 
realizację takiego przedsięwzięcia, jak 
budowa tuczarni?
 Jak wyjaśnia Adam Woźniczak 
z Agrainvestu - jak najbardziej. - Bu-
dowa tuczarni może być przedmiotem in-
westycji w ramach „Modernizacji Gospo-
darstw Rolnych” w ramach obszaru D. 

Jeśli chodzi o kryteria dostępu, to są one 
standardowe, czyli wielkość gospodarstwa 
powyżej 10 tys. SO (euro) i nie więcej niż 
200 tys. SO (euro) oraz nie więcej niż 300 
ha powierzchni gospodarstwa - tłuma-
czy Woźniczak. Jak zapewnia doradca 
klienta, w ramach tego obszaru wnio-
skodawcy mogą ująć zakres inwesty-
cji na wiele sposobów, np. 200 tys. zł 
dotacji przeznaczyć na sprzęt rolniczy 
bądź wyposażenie, 100 tys. zł na ma-
gazyn paszowy i 200 tys. zł na samą 
tuczarnię. - Można też rozdysponować je 
w innych proporcjach (nawet 500 tys. zł 
dotacji przeznaczyć na tuczarnię), przy 
czym,  jeśli ktoś chciałby połączyć inwestycję 
budowlaną z zakupem maszyn - na maszyny 
nie otrzyma więcej niż 200 tys. zł dotacji 
- zaznacza specjalista z Agrainvestu.

(doti)

Na tuczarnię z „Modernizacji” 
nawet 500 tys. zł

Czy rolnik może wybudować tuczarnię w ramach programu unijnego „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”?
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AGROTECHNIKA
PAWEŁ OWCZAREK

Profesjonalna pielęgnacja użytków zielonych
• podsiew łąk
• nasiona traw
• nasiona zbóż i kukurydzy
• wapno granulowane

tel. 608-159-646
USŁUGI DO 100 KM OD KALISZA
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Niezawodne
wagi

elektroniczne

www.wagi-czekala.pl
LESZNO

ul. Sosnowa 55
/65/ 529-67-33
606-837-294
604-414-557

• wagi samochodowe 
   do 60T

• wagi pod mieszałki

• wagi inwentarzowe

• produkcja
• certyfikacja
• legalizacja wag
• serwis 
   gwarancyjny
   i pogwarancyjny
• frezowanie 
   i toczenie CNC
• projektowanie 
   CAD/CAM
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zasem aż trud-
no uwierzyć , 
jakie  metody 
stosowane są 
w  chlewniach, 

by zapewnić zwierzętom 
jak najbardziej komfortowe 
warunki i podnieść ich wy-
dajność, a przede wszystkim 
sprawić, aby nie chorowa-
ły. Zootechnicy opracowują 
programy żywienia, a  leka-
rze weterynarii - profilakty-
ki i leczenia. Korzystają przy 
tym z  własnych doświadczeń 
i wiedzy innych specjalistów. 
Cel jest jeden - zbudować do-
bre stado. Jeśli zależy nam na 
tym, by w naszej chlewni były 
zdrowe i dorodne prosięta, 
zwróćmy uwagę najpierw na 
lochę, która daje potomstwo. 

Ważny materiał 
genetyczny
 Pierwsza bardzo ważna 
rzecz to genetyka. Wiadomo, 
że loszki pewnych ras są bar-
dziej plenne, innych - opie-
kuńcze, a potomstwo jeszcze 
innych będzie dobre do tuczu 
towarowego. Wykorzystanie 
potencjału genetycznego, zda-

niem Pawła Wierzby z Ośrod-
ka Hodowli Zarodowej w Ga-
rzynie, jest niebywale ważne. 
- Lochy świń rasy Wielka Biała 
Polska są opiekuńcze, przeważnie 
mają dobrze rozwiniętą listwę 
mleczną, wartościowe mleko, do-
brze odchowują prosięta. Z kolei 
lochy Polskiej Białej Zwisłouchej 
mają liczne mioty, wnoszą dużo 
pożądanych cech mięsnych. Do 
towarowej produkcji najlepsze 
byłyby loszki krzyżówkowe, które 
przez zjawisko wybujałości mie-
szańców potęgują te cechy. Na 
materiał genetyczny pracujemy 
już bardzo długo. Importowali-
śmy knury z Kanady, Norwegii, 
Szwecji i Austrii, a nasienie knu-
rów z Niemiec, Austrii i nor-
weskich stad na Litwie. Teraz 
obserwujemy, że loszki po tych 
knurach mają dobrze rozwiniętą 
listwę mleczną, sutki są czynne, a  
mioty są liczne - wyjaśnia. Jed-
nak nie tylko cechy zapisane 
w genach powinny przykuwać 
naszą uwagę. 

Dobrze jest znać 
każdą loszkę
 W nowoczesnej chlewni 
produkującej loszki i knurki 

hodowlane w Brylewie, na-
leżącej do Ośrodka Hodowli 
Zarodowej z Garzyna, każda 
z loch posiada rzetelną doku-
mentację zawierającą dane o jej 
użytkowości. Pracownicy wpi-
sują w system datę krycia i wy-
proszenia, numer knura, wiek 
oproszenia i  okres między-
miotu oraz liczbę urodzonych 
i odchowanych prosiąt. Notują 
także informacje pomocnicze - 
opiekuńczość, mleczność oraz 
przebieg porodu. - To wydaje 
się nieistotne, ale tylko pozor-
nie. Dzięki tym zapisom wiemy, 
w jaki sposób zarządzać stadem, 
by wybierać do rozrodu te sztuki, 
które wykazują jak najwięcej pozy-
tywnych cech - zaznacza Paweł 
Wierzba.
 Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że występuje związek 
między możliwościami rozrod-
czymi lochy, a  jej fizycznym 
rozwojem. - Z doświadczenia wie-
my, że wraz z wiekiem i wzrostem 
masy ciała rośnie pojemność rogów 
macicy i możliwości implantacji 
większej liczby zarodków. Nie mo-
żemy zrażać się po pierwszej ciąży 
loszki, dopiero trzecia i kolejne po-
każą możliwości plenne - zaznacza 
Paweł Wierzba.

Światło potęguje 
skuteczność krycia
 Kolejny etap to insemina-
cja. Co zrobić, by była sku-
teczna? Należy odpowiednio 
przygotować loszkę. Można to 
zrobić dzięki... zwiększeniu 
natężenia światła. Pierwot-
nie w  chlewni w  Brylewie, 
gdzie zamontowano oświe-
tlenie jarzeniowe, skutecz-
ność krycia była na poziomie 
78 - 83%. Kierownik fermy 
lek. wet. Piotr Mańka zdecy-
dował o zwiększeniu pozio-
mu oświetlenia. Dodatkowe 
światło jarzeniowe w sektorze 
loch luźnych zamontowane 
na ścianie naprzeciw loszek 
przeznaczonych do insemina-
cji podniosło natężenie światła 
z  80-100 luxów do 250-300 
luxów zależnie od pory dnia. 
Wprowadzono 18-godzinny 
program świetlny. Skutecz-
ność krycia wzrosła do 95%. 
Światło bierze czynny udział 
w aktywności wydzielniczej 
gruczołów dokrewnych. Pod 
wpływem jego działania na 
siatkówkę drogami nerwowy-
mi pobudza się wydzielanie 
hormonów gonadotropowych 

Specjaliści podpowiadają, jak dbać

Na co zwracać szczególną uwagę przy odchowie prosiąt?
Co robić, gdy dochodzi u nich do biegunek? 

TEKST Dorota Jańczak

o dobrostan prosiąt

Hodowcy z fermy w Brylewie postanowili stworzyć własne koryto. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę
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inicjujących procesy cyklu roz-
rodczego.

Zbilansowana 
pasza dla lochy 
w ciąży
 Loszka po inseminacji 
i stwierdzeniu ciąży musi być 
pod stałą obserwacją i opieką. 
Dawki paszowe powinny być 
dostosowane do stanu, w któ-
rym znajduje się zwierzę. - Wia-
domo, że na początku ciąży lochy 
nie można zatuczyć, ale około 80. 
- 82. dnia ciąży wzrasta zapotrze-
bowanie na składniki pokarmowe 
przez szybszy rozwój płodów, prze-
chodzimy więc na paszę dla loch 
karmiących - zaznacza Paweł 
Wierzba. Dodaje, że zbilanso-
wanie składników pokarmo-
wych podawanych w poszcze-
gólnych paszach jest kluczowe, 
jeśli chodzi ekonomię hodowli 
i zdrowie świń. Pracownicy 
chlewni w  Brylewie bardzo 
skrupulatnie mierzą ilość zjada-
nej paszy. Lek. wet. Piotr Mań-
ka założył, że hodowla będzie 
opłacalna, gdy locha w ciągu 
roku na odchowanie jednego 
prosięcia nie zużyje więcej niż 

40 kg paszy dla siebie. Jak do 
tej pory to założenie realizuje. 

Zdezynfekować 
kojec i umyć lochę 
przed porodem
 Loszki muszą być odpo-
wiednio przygotowane do 
wyproszenia. Najważniejsza 
sprawa to higiena. W chlew-
ni w Brylewie zwierzę przed 
wprowadzeniem na sektor po-
rodu jest starannie myte i osu-
szone. Kojec także jest wcześniej 
wydezynfekowany. - Lochy są 
zdrowe i silne, same nie chorują, 
ale brudne mogą być zagrożeniem 
dla rodzącego się prosięcia. Lochy 
wprowadzamy 6- 8 dni przed po-
rodem, który musi odbywać się 
w czystych warunkach. Ten czas 
jest niezbędny dla wytworzenia 
ciał odpornościowych u lochy prze-
ciwko drobnoustrojom z nowego 
dla niej środowiska - zaznacza 
Paweł Wierzba z OHZ Garzyn.

Prosiętom zapewnić 
ciepło, loszkom 
świeże powietrze
 Urodzone prosię musi być 

wytarte i podstawione do sut-
ka. - To ich start. Pierwsza od-
porność, którą nabywają wraz ze 
siarą jest najważniejsza. Lochy 
rodzą w jarzmach porodowych, 
na porodówkach są maty grzewcze 
w odpowiednich miejscach i dodat-
kowo promienniki cieplne - lampy, 
które grzeją z góry. Optymalna 
temperatura dla narodzonych pro-
siąt to 34˚C - tłumaczy Paweł 
Wierzba. Co innego, jeśli chodzi 
o lochy. Im powinniśmy zapew-
nić dostęp świeżego powietrza 
(trzeba jednak unikać przecią-
gów). W chlewni w Brylewie 
w kojcach porodowych zamon-
towano specjalne rury, których 
zakończenia znajdują się przy 
głowach. Dzięki temu hodowcy 
zapobiegają stresowi cieplnemu 
i dostarczają świeże powietrze 
lochom.

Prosięta grupujemy 
wyrównując mioty
 W przypadku prosiąt ho-
dowcy z Ośrodka w Garzynie 
stosują opiekę 24-godzinną 
przez 21 dni, a więc do cza-
su odsadzenia od matki. Do-
słownie każde prosię jest pod 

czujnym okiem pracowników 
chlewni. Największej opie-
ki potrzebują te sztuki, któ-
re w pierwszej fazie życia są 
określane, jako „minus warian-
ty”. Jak przekonują hodowcy, 
trzeba o nie walczyć, słabsze 
dosadzać, grupować. Każde 
odchowane zwierzę bowiem 
daje lepszy wynik na lochę. 
Jest to ważne także z uwagi 
na kondycję samej loszki. Miot 
silnych, dużych prosiąt może 
ją wyeksploatować, a z kolei 
małe sztuki mogą nie zdajać 
całego mleka, które produku-
je loszka. Grozi to zapaleniem 
wymienia. - Pracujemy nad sta-
dem od samego urodzenia. Jest to 
o tyle trudne, że wszystko musimy 
znakować i opisywać. Przenosić, 
pamiętając o tym, że w hodowli 
zarodowej dokumentacja jest jedną 
z ważniejszych rzeczy - tłumaczy 
Paweł Wierzba.

Prestartery, 
by zwiększyć apetyt
 Jeśli chodzi o  żywienie, 
prosięta w  chlewni w  Bry-
lewie od samego początku 
wychowu mają podawane pre-
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startery i preparaty mlekopo-
chodne, które wabią prosięta, 
zachęcając do pobrania. - Mło-
de oklejają tarczki ryjowe szuka-
jąc i smakując paszę. Później bar-
dzo chętnie ją pobierają. Będzie 
musiała w pełni zastąpić mleko 
matki po 21. dniu - wyjaśnia 
Paweł Wierzba. Hodowca za-
znacza, że przy intensywnym 
przyroście warto podawać 
preparaty żelazowe. Pierw-
szy raz w 2. - 3. dniu w formie 
iniekcji, później w zależności 
od kondycji prosiąt preparaty 
dobiera lekarz weterynarii.

Zdrowa loszka 
- zdrowe prosię
 I co ważne, nadal trzeba cały 
czas obserwować loszkę kar-
miącą. Oczywistym wydaje się, 
że jej stan zdrowia odbija się na 
kondycji młodych. Jednak łatwo 
o tym zapomnieć. Zwłaszcza 
widać to w przypadku poja-
wiających się biegunek u pro-
siąt. Hodowcy próbują łagodzić 
skutki, podając młodym leki, 
a nie zajmują się przyczyną. 
Leży ona często po stronie lo-
chy. Możemy mieć do czynienia 
z tzw. zespołem MMA, tj. zapa-

R E K L A M A

leniem wymienia , zapaleniem 
macicy i bezmlecznością.

Zapobiec zawałom 
mlecznym
 L o s z ko m  k a r m i ą c y m 
w chlewni w Brylewie zada-
wana jest pasza w ilości 2,5 
kg na potrzeby bytowe plus 
zbilansowana dawka w za-
leżności od liczebności miotu 
prosiąt. Lochy w laktacji kar-

mione są co 6 godzin. Dzięki 
temu, że pokarm jest cyklicz-
nie podawany i nie ma więk-
szych przerw czasowych ani 
zbyt dużego podania tej paszy 
jednorazowo, zapobiega się 
 tzw. zawałom mlecznym. Po 
podaniu paszy loszka produ-
kuje bardzo dużo mleka, które 
może być niespożytkowane 
przez prosięta, a może dopro-
wadzić do zapaleń wymienia. 
Loszki w chlewni należącej 

do OHZ Garzyn produkują 
mleko równomiernie. Paszę 
otrzymują o godz. 6.00, 12.00, 
18.00, ale też 24.00. Konse-
kwencja daje jednak efekt. 

Koryto według 
opracowanego 
projektu
 Prosięta w  Brylewie są 
odsadzone od matki po 21 
dniach, ale muszą też osiągnąć 
odpowiednią wagę. Przecho-
dzą wtedy do wychowalni. 
Tam dla warchlaków zamon-
towano koryto, które powstało 
według własnego projektu ho-
dowców. - Jest to pomysł lekarza 
weterynarii Piotra Mańki i zoo-
technika fermy Jacka Biedrzyń-
skiego. Koryto dostosowywali do 
potrzeb zwierząt. Zmieniali pro-
totypy, obserwowali zachowania 
zwierząt przy pobieraniu paszy. 
Uparli się, że opracują bardziej 
ergonomiczne, niż te zapropono-
wane przez firmy oferujące wy-
posażenie chlewni. Rzeczywiście 
warchlaki mają łatwy dostęp do 
paszy, chętnie ją pobierają i nie 
ma miejsc, gdzie pasza zalega 
- mówi Paweł Wierzba.

Jeśli chcemy mieć zdrowe prosięta, musimy bacznie obserwować 
także karmiącą je loszkę
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Najlepsze ceny za krowy!

tel. 65 619 43 50

Skup bydła

OSI POLAND FOODWORKS należy do amerykańskiego 
koncernu OSI GROUP, obecnego na światowych rynkach 
mięsnych od ponad 100 lat.

Jesteśmy jednym z największych zakładów produkujących 
wołowinę w Polsce. W ubiegłym roku zapotrzebowanie 
produkcyjne przekroczyło 70 tysięcy sztuk bydła.

• rozliczenia wysyłane na drugi dzień od sprzedaży
• terminy płatności - do 7 dni od sprzedaży
• wideo rejestracja momentu klasyfikacji tuszy

Zadzwoń do centralnego biura 
skupu i zapytaj o szczegóły!

Przystąp do programu „SFS - Standard 
Hodowli Bydła” i zyskaj nawet 30 gr do kg!

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Chróścinie 3a, 56-200 Góra  
www.foodworks.pl 
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ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

www.armasz.pl, biuro@armasz.pl
63-920 Pakosław, ul. Rolnicza 14

agregaty uprawowo-siewne
agregaty ścierniskowe
agregaty talerzowe
głębosze
siewniki poplonu
rozsiewacze nawozu
wały posiewne

723 179 158
609 582 622
724 876 222

GWARANCJA 24 M-CE • RATY • TRANSPORT
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rojlernie powinny się wyróż-
niać dobrą ciepłochronnością, 
skuteczną ochroną przed wil-
gocią oraz intensywną wenty-
lacją. Wyposażenie natomiast 

ma ułatwiać zadawanie paszy i wody, 
energooszczędne ogrzewanie, oświetle-
nie i wentylację, a także, w razie potrzeby, 
schłodzenie wnętrza kurnika. Pierwszym 
krokiem, który powinien wykonać przyszły 
producent (zwłaszcza jeśli nie zna się do-
brze na chowie brojlerów i budownictwie 
inwentarskim) jest konsultacja z dobrym 
doradcą zootechnicznym. Na rynku są 
firmy, które zajmują się kompleksową ob-

sługą począwszy od budowy, wyposażenia, 
a na obsłudze techniczno-zootechnicznej 
kończąc. 
 Aby rozpocząć budowę fermy kurzej, 
należy wybrać odpowiednią lokalizację. 
Dobre miejsce na kurnik to takie, które 
znajduje się daleko od innych ferm drobio-
wych. - Jest wtedy mniejsze prawdopodobień-
stwo przenoszenia się chorób, czyli zoohigiena 
- mówi Zoran Radiković, kierownik pro-
jektu w firmie Twoja Ferma - Doradztwo 
zootechniczne Joanna Kotlarska-Radiković.  
Trzeba pamiętać, aby kurnik był usytu-
owany minimum 200-300 m od zabudo-
wań mieszkalnych. - „Teren przeznaczony na 

budowę powinien być osłonięty od wschodnich 
lub zachodnich i północnych wiatrów oraz naj-
lepiej usytuowany na łagodnym stoku o skłonie 
południowym. Tak położone budynki otrzymu-
ją najwięcej ciepła słonecznego” - tłumaczy 
prof. dr hab. Adam Mazanowski w swojej 
książce „Nowoczesna produkcja kurcząt 
brojlerów”. 
 Procedura uzyskania pozwolenia na 
budowę trwa średnio rok. Trzeba jednak 
wiedzieć, jakie dokumenty złożyć i robić 
to systematycznie. - Na fermie u jednego 
z hodowców produkcja brojlerów opóźniła się, 
ponieważ inwestor zapomniał w odpowied-
nim momencie zgłosić do energetyki wniosek 

Podstawowym warunkiem uzyskania dobrych wyników odchowu brojlerów kurzych jest 
zapewnienie im optymalnego środowiska. Zadaniem inwestora jest znalezienie złotego 

środka pomiędzy ergonomią produkcji a nakładem finansowym.

TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta

B

Jak założyć nowy kurnik?
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o przyłącze elektryczne. Niestety kolejnych pięć 
miesięcy zajęło czekanie na „prąd”. Kurnik był 
gotowy do wstawienia w listopadzie, ale energię 
elektryczną podłączono w połowie lutego - pod-
kreśla Zoran Radiković. Budowa obiektu, 
od momentu uzyskania pozwolenia, trwa 
od trzech miesięcy do pół roku w systemie 
tradycyjnym oraz zaledwie kilka tygodni 
w systemie zabudowy tunelowej. - W za-
leżności od tego, czy prace są prowadzone przez 
firmę budowlaną, czy częściowo systemem 
gospodarczym. Warto zaznaczyć, że przy zaan-
gażowaniu pracy własnej można zaoszczędzić 
nawet 50 tys. zł, a więc pieniądze na pierwszy 
wsad - dodaje specjalista.
 Koszt założenia kurnika zależy od jego 
wielkości i kubatury, czyli metrów kwa-
dratowych posadzki. Długość budynku 
nie wpływa tak na cenę, jak jego szerokość, 
która powyżej 25 metrów powoduje kom-
plikacje związane z wentylacją i podraża 
koszty konstrukcji. - Optymalna wielkość 
budynku wynosi 130 m długości na 22-24 m 
szerokości. Na takiej fermie można chować 50-
60 tysięcy brojlerów - zaznacza kierownik 
z Twojej Fermy. Najdroższa w całej inwe-
stycji jest wentylacja, zasilająca ją instala-
cja elektryczna oraz system sterowania. 
A także postawienie samego budynku. 
- Od 700 tys. do 1 mln zł wyniesie inwestora 
postawienie budynku. Wyposażenie zamknie 
się w kwocie ok. 500 tys. zł. W zależności od 
wielkości i od wyboru systemów - tłumaczy 
Zoran Radiković. 
 Brojlernia odznacza się dużą powierzch-
nią ścian zewnętrznych w stosunku do ku-
batury wnętrza w i przeliczeniu na jednego 
ptaka. Ściany mają chronić brojlery przed 
zmianami temperatury na dworze. Jak pi-
sze w swojej książce profesor Mazanowski 
- duże straty ciepła powstają wtedy, gdy 
ściany są cienkie lub wadliwie wykona-
ne. Ważne, aby nie kumulowały wilgoci, 
czyli aby materiał zastosowany od strony 
zewnętrznej był w miarę możliwości gład-
ki. - Dobrym rozwiązaniem jest konstrukcja 
drewniana i ściany z Ytong-Silka (bloczków 
betonowych - przyp. red.) o grubości 36 
cm - mówi Zoran Radiković. Dach można 

wykonać z płyty warstwowej lub z blachy 
falistej i ocieplenia z wełny mineralnej. 
Oba warianty muszą charakteryzować się 
niskim współczynnikiem przenikania cie-
pła. - Wełna ma najlepsze właściwości cieplno-
izolacyjne, a dodatkowo ma niższą cenę. Poza 
tym, w tym rozwiązaniu między podsufitką 
a dachem znajduje się bufor powietrza, który 
tworzy dodatkową izolację zarówno latem, jak 
i zimą - tłumaczy specjalista. 
 Ważnym elementem budowy jest także 
posadzka, która musi być odpowiednio 
mocna, ale i odporna, zarówno na odchody, 
jak i na środki dezynfekcyjne stosowane 
po każdym cyklu produkcyjnym, czyli co 
6 tygodni. Najpopularniejsze są posadzki 
betonowe utwardzane powierzchniowo, 
które także charakteryzują się wysoką od-
pornością mechaniczną. Na ich powierzchni 
rozprowadza się posypkę, która następnie 
jest utwardzana mechanicznie. - Płyta beto-
nowa pielęgnowana jest impregnatem, którego 
zadaniem jest ochrona betonu przed zbyt szybką 
utratą wody niezbędnej w procesie wiązania 
betonu - tłumaczy Piotr Burzawa, dyrektor 
spółki Mabet, właściciel marki Agrobet. 
Najczęściej wykonuje się posadzki grubości 
15 - 20 cm. Tak wykonana posadzka jest 
trwała i praktycznie nie pyli.
 W kurniku najważniejszą sprawą jest 
wentylacja i system schładzania. Odpowia-
dają one za optymalny klimat w obiekcie. 
- Wentylacja jest kluczem do sukcesu dobrej 
hodowli, dlatego uważam, że nie powinno się na 
niej oszczędzać - zaznacza Zoran Radiković. 
Aby obniżyć temperaturę powietrza, które 
wpada do wnętrza, można zastosować 
dwa systemy - wysokociśnieniowy system 
schładzania lub Pad cooling. Pierwszy 
z nich wykorzystuje dysze, przez które 
przedostają się cząstki wody w formie 
mgiełki. Odparowują one w podgrzanym 
powietrzu, jednocześnie je schładzając. 
Chłodzenie wysokociśnieniowe zmniej-
sza temperaturę na fermie od 2 do 10˚C. 
W tym zakresie uniknie się negatywnych 
konsekwencji wzrostu wilgotności powie-
trza. - Można tu również zastosować olejki 
eteryczne (miętowe, eukaliptusowe), które dają 
ptakom poczucie dodatkowego chłodu - zazna-
cza Zoran Radiković.
 System schładzania Pad cooling jest 
oparty na nasączonych wodą papierowych 
panelach rozmieszczonych w dwóch liniach 
i umiejscowionych przed dużymi klapami 
powietrza, po zewnętrznej stronie ścian 
bocznych. Powietrze jest zasysane przez 
panele, a następnie schładzane na zasadzie 
ewaporacji (zmiany stanu skupienia cieczy 
w parę). Elementem chłodzącym jest woda 
przepływająca przez baterię obniżającą 
temperaturę. Powietrze zostaje zassane 
siłą podciśnienia do obiektu i przechodzi 
w kierunku wentylatorów szczytowych, 
czyli wzdłuż całego budynku, przez co 
obniża temperaturę jego wnętrza. System 
chłodzenia Pad Cooling współdziała ściśle 
z wentylacją tunelową. Dzięki Pad cooling 
można obniżyć temperaturę nawet do 12˚C. 
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 Z powodu  wysokiej obsady w kurni-
kach, systemy wentylacji muszą być bardzo 
wydajne. W ich skład wchodzą - uchylne 
wloty powietrza z pianki poliuretanowej 
umieszczone po bokach budynku, wen-
tylatory kominowe, z  tubami lub bez, 
umiejscowione na dachu oraz wentyla-
tory szczytowe, znajdujące się na tylnej 
ścianie, po przeciwległej stronie do Pad 
cooling. - Warto zastosować wentylatory 
kominowe z dyfuzorami, które co prawda nie 
są standardowo stosowane przez inwestorów, 
ale mają wydajność większą o 10% od stan-
dardowych. To powoduje znaczną oszczędność 
prądu, a dodatkowo można ich zamontować 
mniej - tłumaczy specjalista z doradztwa 
zootechnicznego.  Z tyłu budynku montuje 
się wentylatory szczytowe. 
 Gdy temperatura powietrza na ze-
wnątrz jest na tyle niska, że nie wyma-
ga schładzania, luft wpada przez wloty 
boczne do środka budynku, powodując 
cyrkulację, a następnie jest wyciągany 
przez wentylatory kominowe. W okresie 
letnim - przy wysokich temperaturach włą-
czany jest system schładzania Pad cooling. 
Wtedy można zastosować dwojakie roz-
wiązanie - wentylację tunelową lub typu 
Combi-tunel. W Combi-tunelu powietrze 
jest zasysane przez Pad cooling, a wloty 
boczne są zamknięte. Powietrze wyciąga-
ne jest natomiast na zewnątrz zarówno 
przez wentylatory szczytowe, jak i komi-

nowe. Taki system stosuje się w obiektach 
o krótszych ścianach poprzecznych, które 
potrzebują mniejszej ilości wentylatorów 
szczytowych. W kurnikach „szerszych” 
niż 20 metrów, potrzeba tych urządzeń 
o wiele więcej - są montowane nawet na 
ścianach bocznych. Wtedy dobrze spraw-
dza się wentylacja tunelowa, która zakłada 
zamknięcie wentylatorów kominowych 
i wyciąganie powietrza tylko przez szczy-
towe.
 Zimą, aby w pomieszczeniu dla drobiu 
utrzymać temperaturę ok. 33˚C, trzeba je 
ogrzać. Najczęściej stosuje się nagrzewni-
ce gazowe z zamkniętą komorą spalania 
lub wodne zasilane piecem centralnego 
ogrzewania. Dodatkowo albo jako osob-
ny system grzewczy można zamontować 
ogrzewanie podłogowe.
 Halę dla brojlerów trzeba wyposażyć 
w taką ilość sprzętu do karmienia i po-
jenia, aby wszystkie ptaki miały do nich 
swobodny dostęp w tym samym czasie. 
Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność 
linii żywieniowej, a także możliwość regu-
lacji wysokości. - Prawie wszystkie karmidła 
dostępne na rynku są dobre, nie ma złych. 
Każda firma wyposażeniowa ma swoje ulubio-
ne, ale w gruncie rzeczy nie ma to większego 
znaczenia. Ważne, aby kurczęta miały dobry 
dostęp do paszy i aby nie była ona rozrzucana 
na ściółkę, a tym samym marnowana. Poidła 
natomiast muszą mieć dostateczny przepływ 

wody, nie może z nich kapać - tłumaczy 
Zoran Radiković. W fermach stosuje się 
pełną mechanizację zadawania paszy. 
 Sercem fermy jest komputer steru-
jący wszystkimi systemami - światłem, 
wentylacją, ogrzewaniem, zadawaniem 
paszy i wody oraz pomiarami parametrów 
panujących w hali. Jeśli coś jest nie tak, 
wysyła SMS-a alarmowego z informacją 
o zaistniałym problemie systemowym. 
Każdy system zarządzania dla hodowli 
drobiu można dokładnie przystosować do 
warunków konkretnej fermy, oszczędzając 
czas i automatyzując część procesów.  
 Niektóre firmy oferują specjalne ste-
rowniki, które łączą najważniejsze aspekty 
w hodowli: zarządzanie klimatem i zarzą-
dzanie produkcją. Zastosowanie takich 
systemów umożliwia utrzymanie płynno-
ści wentylacji niezależnie od jej poziomu. 
Taki sterownik bez przerwy monitoruje 
i reguluje wszystkie parametry w budynku 
inwentarskim - temperaturę wewnętrzną 
i zewnętrzną, poziom wilgotności, stęże-
nie CO2 i dostosowuje ustawienia pracy 
według wymogów i oczekiwań hodowcy. 
W funkcji zarządzania jest możliwość za-
stosowania wszelkiego typu wag, sterowa-
nia natężeniem oświetlenia, kontroli zuży-
cia wody i wielu innych parametrów. Daje 
możliwość monitorowania zużycia wody, 
paszy, prądu oraz czasu pracy ogrzewania 
i wentylacji do 7 dni wstecz. 

Planujemy Twoją fermę, budujemy Twoją fermę, wyposażamy Twoją fermę 
i serwisujemy Twoją fermę drobiu. Dbamy o całą inwestycję i zapewniamy rozwój Twojego biznesu. 
Gwarantujemy swoje kompetencje, posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w każdym zakresie usług naszej oferty, ale i współpracujemy od lat ze stałym gronem klientów. 
Właśnie na tym polega nasza misja:   wspieramy najbardziej wymagających przedsiębiorców. 

Jesteśmy 
autoryzowanym 
dystrybutorem 
firmy SKOVZapraszamy do naszego sklepu internetowego

PLANOWANIE
Po zapoznaniu się z Twoją wizją 
przygotujemy biznesplan od A do Z, 
od ogólnych założeń 
po szczegółowe opisy techniczne. 

WDROŻENIE
Zaopatrzymy Cię w systemy 
najnowszej generacji:
wiąże się z tym ogromna 
odpowiedzialność.

WSPARCIE TECHNICZNE
Nie rozstajemy się z Tobą 
i możesz na nas liczyć w każdej chwili. 
Doradztwo to stały element 
współpracy z nami.

Nasze rozwiązania: 

Systemy wentylacji Systemy żywienia Systemy pojenia

Systemy ogrzewania Systemy sterowania Padcooling

TWOJA FERMA, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, 
SPRZEDAŻ: tel. 604 941 974 • WSPARCIE TECHNICZNE: tel. 692 901 592 
www.twojaferma.pl, mail: sklep@twojaferma.pl
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C-380 + tur od 109.000 zł

• Zapewniamy serwis gwarancyjny 
    i pogwarancyjny
• Transport na terenie całego kraju
• Piszemy wnioski o dotacje PROW

• Kredyt Fabryczny MTZ 2,82% do 10 lat
• Leasing 
• Pożyczka rolnicza do 10 lat, 
    0% prowizji, 0% wpłaty
• Raty 0% wpłaty

SPECJALNA OFERTA NA PROW
PISZĄC Z NAMI WNIOSEK OTRZYMASZ DODATKOWY RABAT 730 979 798

Niałek Wielki 84a, 64-200 Wolsztyn biuro@fagros.pl

Owijarka od 4.500 zł
Prasa Ursus,Metal-Fach, 
Sipma - od 39.000 zł

Agregat Talerzowy 
od 10.500 zł
Agregat Uprawowy 
od 6.200 zł

Przyczepy Pronar, Ursus, 
Metal-Fach od 9.900 zł
Rozrzutnik Ursus, 
Metal-Fach od 26.500 zł

Rozsiewacz dwutarczowy 
600 L - 1700 L od 3.500 zł
Opryskiwacz 200 L-2200 L 
od 2.350 zł

Ładowacze 330,360,MF
od 3.100 zł
Ładowacz 1,6t Euroramka
od 9.999 zł

Siewnik od 10.800 zł
Zgrabiarka od 6.600 zł

WWW.FAGROS.PL
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oznali się w  wy-
lęgarni,  w  któ-
rej pracowali. - Ja 
pracowałam w dzia-
le sprzedaży, a mąż 

w terenie - wspomina Ewelina 
Pająk. Jak podkreśla, Paweł Pa-
jąk był zatrudniony na etacie 
i od dłuższego czasu nosił się 
z decyzją o założeniu własnej 
fermy. - Wiem, że znam się na 
tym, co zamierzam robić. A na-
leży zaznaczyć, że chów brojle-
rów trzeba umieć poprowadzić 
- opowiada właściciel nowo 
powstałej fermy brojlerów 
kurzych w Dąbrowie (powiat 
nowotomyski).

Z drobiarstwem 
związani od lat
 Państwo Pająkowie są od 
dawna związani z  branżą 
drobiarską. Co prawda pani 
Ewelina bywa na fermie „z do-
skoku”, ponieważ obecnie 
jest zatrudniona w Poznaniu 
- w  Wielkopolskiej Agencji 

Wolę ciężko zasuwać, 
ale dla siebie

Kurnik dla 40 tysięcy brojlerów kurzych powstał w Dąbrowie pod Kuślinem 
w województwie wielkopolskim. Jego właściciele - Ewelina i Paweł Pająkowie 

zdecydowali się na opuszczenie miasta i prowadzenie własnego biznesu na wsi.

TEKST Ksenia Pięta

Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5 lat pracowała jednak w wylę-
garni piskląt. Do tej pory oboje 
mieszkali w mieście. Pan Pa-
weł ma 17-letnie doświadcze-
nie zootechniczne w zakresie 
hodowli kur. - Zacząłem w 1999 
roku w firmie hodowlanej Hybro, 
która wtedy należała jeszcze do 
Nutreco. Potem pracowałem dla 
Hama BIS Co., a następnie dla 
innych wylęgarni. Postanowiłem 
wtedy, że chcę działać na swoim. 
Stwierdziłem, że wolę ciężko za-
suwać, tak jak pracowałem dla 
kogoś, ale robić to dla siebie - 
mówi hodowca. - Widzę, że 
wielu moich znajomych z branży 
założyło swoje biznesy. Ja chcia-
łem dołączyć do tego grona - do-
daje. 

Potrzebne 
chęci, solidność 
i doświadczenie
 Aby założyć kurnik, nie 
wystarczy tylko chcieć. - Nie 
dostałbym nawet kredytu na 
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tego typu działalność, gdybym 
nie miał wykształcenia rolniczego 
i co najmniej 5 lat doświadczenia 
w dziale specjalnym produkcji 
rolnej - tłumaczy Paweł Pająk. 
Własna działalność nie oznacza 
łatwiejszej drogi. Żeby uzyskać 
efektywne wyniki produkcyj-
ne, trzeba doglądać chowu 
praktycznie przez całą dobę, 
co oznacza, że przez pełny cykl 
odchowu kurcząt ktoś musi być 
na miejscu. - Mąż będzie przeby-
wał głównie na fermie, a ja w Po-
znaniu, na weekendy będzie przy-
jeżdżał do domu. Zawsze byliśmy 
osobno, bo wcześniej dużo jeździł, 
więc i  tak nie było go w domu. 
Jestem przyzwyczajona - mówi 
pani Ewelina. Kiedy będzie 
wracać do rodziny, w Dąbro-
wie zostanie pracownik. - Przez 
pierwsze sześć tygodni na pewno 
nie wyjadę, muszę wszystko sam 
kontrolować i dopilnować. Przez 
ten okres bliscy będą przyjeżdżać 
do mnie - mówi Paweł Pająk.
 Na budowę inwestor za-
ciągnął kredyt „Rolnik Ry-

czałtowy” w banku BGŻ na 
15 lat. Mówi, że mógłby go 
spłacić w przeciągu 5 lat, ale 
to wszystko zależy od rynku. 
Wybrał lokalizację w powie-
cie nowotomyskim, z dala od 
drogi asfaltowej. Praktycznie 
w środku lasu, w którym są 
porozrzucane pojedyncze za-
budowania mieszkalne. Zie-
mię kupił od swojej ciotki. To 
właśnie ona popchnęła go do 
budowy kurnika. Początkowo 
chciał kupić wraz ze wspólni-
kiem gotową fermę. - Ciotka 
bardzo dużo mi w życiu pomogła. 
Wprowadziła mnie w branżę. Co 
by nie mówić, jest legendą polskie-
go drobiarstwa. Zaczynała karierę 
w Poldrobie, w  latach 70-tych, 
była wtedy kierownikiem kon-
traktacji. Obstawiała pierwsze 
stada rodzicielskie gęsi. Potem 
była country menagerem w firmie 
Hybro - opowiada pan Paweł. 
 Standardowy czas na zała-
twienie formalności związa-
nych z otrzymaniem pozwo-
lenia na budowę wynosi rok. 
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Budynek o wymiarach 18 x 120 m opiera się na konstrukcji drewnianej. Ściany są murowane. Dach pokryty został 
blachą, która jest wyizolowana wełną mineralną firmy Isover. Wloty powietrza z pianki poliuretanowej typu 3.500 
firmy Agropian w ilości 100 sztuk znajdują się po obu stronach kurnika. 
Zastosowano system wentylacji kominowej. Kominy są izolowane pianką poliuretanową, posiadają deflektor, kla-
pę motylową o średnicy 650 mm. Wentylatory szczytowe Gigola 3-fazowe z żaluzją i dyfuzorem. Maksymalne 
zapotrzebowanie wentylacji w takim budynku wynosi 400.000 m3 na godzinę, dlatego zamontowano 2 mieszacze 
powietrza Gigola. System schładzania Pad cooling jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury 
wewnątrz budynku w okresie letnim. Składa się na niego 116 paneli o wymiarach 10x30x150 rozmieszczonych po 
obu stronach ścian długich od szczytu obiektu. Powierzchnia wszystkich paneli to 52,2 m2. 
Pasza dla kur jest podawana przez poprzeczkę spiralną o wydajności 2.400 kg/h z dwóch silosów paszowych 
firmy Agos o pojemności 20.000 ton każdy. Obiekt wyposażony jest w 4 linie żywienia o długości 117 m każda, 
na których znajduje się 156 karmideł. Daje to w przeliczeniu 64 ptaki na karmidło. Za pojenie odpowiedzialne 
jest 5 linii o długości 117 m. Jest to pojenie smoczkowe z miseczkami w ilości 2.925 sztuk, czyli 
14 ptaków na smoczek. Zasilanie wodą od środka obiektu. Za podawanie leków natomiast jest odpowiedzialny 
dozownik Dosatron 2%. 
Hala jest oświetlana 48 lampami jarzeniowymi z wbudowanym regulatorem natężenia światła. Dodatkowo zamon-
towano jedną linię niebieskich żarówek trzypunktowych. 
Ściółka z kurnika jest wywożona na pole. Paweł Pająk zawarł umowę z sąsiadem, który zabiera obornik, a w za-
mian za to przywozi świeżą słomę. Najczęściej z pszenicy lub pszenżyta. 

Charakterystyka kurnika

Właściciel z  Dąbrowy pod-
kreśla  jednak, że inwestycja 
w gminie wiejskiej jest łatwiej-
sza. - Niesamowicie szybko uda-
ło mi się załatwić pozwolenia. 
Papiery w ochronie środowiska 
leżały tylko 2,5 miesiąca. W takim 
miejscu urzędnicy podchodzą do 
petentów jak do ludzi. Nie mia-
łem też problemów z mieszkań-
cami, nikt nie zgłaszał protestów 
- mówi. Kopanie fundamen-
tów na fermie rozpoczęło się 
w czerwcu, w listopadzie bu-
dynek był gotowy do wsadu, 
czekano tylko na przyłączenie 
prądu, które nastąpiło w po-
łowie lutego. Wsad pierwszej 
partii nastąpił 3 marca 2016 
roku. Kurnik był budowany 
systemem gospodarczym, czyli 
część prac wykonano we wła-
snym zakresie - głównie wy-
kończeniowe. 

Bezpiecznie i bez 
antybiotyków
 Producent zdecydował się 
na linię brojlerów Ross 308. 
- Wybrałem bezpieczeństwo. Są to 
kury spokojniejsze. Poza tym na 
rynku nie ma zbyt wielkiego wy-
boru - zaznacza. W 2015 roku 

R E K L A M A

• Kominy wentylacyjne - dwupłaszczowe, 
   ocieplane pianką poliuretanową 
   o śred. 570 mm, 650 mm, 840 mm - 40 typów
• Wloty powietrza z poliuretanu - wszystkie typy
• Wloty powietrza z polistyrenu
• Osłony na wloty powietrza 
   z ABSu - wszystkie rozmiary
• Osłony na wentylatory z ABSu - wszystkie rozmiary
• Karmidła - typ PAL oraz CODAF
• Ruszta z tworzywa - dla kaczek, gęsi i kur
• Oświetlenie LED - różne kolory światła 
   z regulacją natężenia i sterowaniem
• Zaciemniacze (filtry świetlne) - na wloty, 
  wentylatory oraz kominy - dowolny wymiar 
• Zaślepki zimowe

Firma Agropian od ponad 20 lat produkuje elementy systemów wentylacyjnych
do obiektów inwentarskich oraz gospodarczych dla utrzymania odpowiedniego mikroklimatu: 

Agropian
ul. Szeroka 29
05-860 Płochocin

tel.: 22 752 53 08
tel.: 22 722 59 81
kom.: 602 603 688

agropian@agropian.pl
www.agropian.pl

Zapraszamy do współpracy
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85% hodowców w Polsce cho-
wało właśnie tę rasę. Brojle-
rzyści lubią te kury, ponieważ 
nie rosną zbyt szybko. Gdy 
kury wykazują intensywny 
przyrost wagi, to chorują im 
nogi. W 5.-6. tygodniu może to 
być nawet 100 sztuk dziennie. 
 Pisklęta przyjeżdżają do 
Dąbrowy z oddalonej o 120 ki-
lometrów wylęgarni AB OVO 
w  Wągrowcu. Jedno pisklę 
kosztuje Pawła Pająka 1,30 zł 
netto. Do tego należy dodać 
2-3 grosze za szczepienie. 
- Czyli jedna partia kosztuje 
53 tys. złotych - kalkuluje wła-
ściciel. 
 Jeszcze przed pierwszym 
wsadem hodowca ma zapla-
nowane, jak będzie wyglą-
dała cała produkcja w  jego 
brojlerni. Paszę kupił z firmy 
Cargill. - Wybrałem tę firmę ze 
względu na jakość - mówi.  Pan 
Paweł nie zakłada stosowa-
nia antybiotyków, natomiast 
nie wyklucza mikroorgani-
zmów - wszystko, aby kury 
były zdrowe. Woli mieć niższą 
wagę i  trochę więcej upad-
ków na początku, niż wyda-
wać pieniądze na antybiotyki. 
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Kokcydiostatyki natomiast są 
w paszy i uważa, że obligato-
ryjnie muszą być podane. Po 
5 tygodniach chowu będzie ro-
biona podbiórka około 10.000 
sztuk. Czyli selekcja brojlerów 
o wadze 2,20 kg, które pojadą 
do uboju. Sześciotygodniowe 
kury będą natomiast sprzeda-
wane do ubojni, która może 
nie jest wielka, ale, jak sądzi 
hodowca - pewna. - Wiem, że 
po 21 dniach od uboju będę miał 
pieniądze na koncie, a to jest dla 

mnie najważniejsze - mówi. Ter-
min wywozu ptaków także jest 
już ustalony.
 Jak będzie wyglądał prze-
ciętny dzień na fermie? - Kury 
mają jeść, pić, czasami spać. Do 
mnie należy zebrać upadki i co 

jakiś czas sprawdzić, co było ich 
przyczyną, tak więc niektóre ptaki 
muszę rozcinać. Ponadto będę 
sprawdzać, czy kał jest dobry 
oraz obserwować, czy wszystko 
jest w porządku - czy woda nie 
leje się po linii, czy się pasza nie 
przesypuje - tłumaczy hodow-
ca. - Ostatnio był u mnie kolega, 
który robi pierwsze wstawienie 
piskląt. Myślał, że całym chowem 

sterują komputery. Zdziwił się, 
jak powiedziałem mu, ile pracy 
trzeba dodatkowo włożyć, aby 
mieć dobre wyniki. Trzeba wziąć 
pod uwagę, że komputer jest tak 
mądry, jak ty go ustawisz - ko-
mentuje Paweł Pająk.

Dodatkowo Paweł Pająk zajmuje się pomaganiem wylęgarniom 
i fermom w przygotowaniu się do certyfikatów zachodnich (IKB, 
ACP, QS). Robi to od 12 lat, ale zastrzega, że nie jest audytorem. 
- Wprowadziłem te systemy w trzech wylęgarniach, w których 
pracowałem, a teraz w 5 kolejnych. Coraz więcej ferm musi po-
siadać certyfikaty, bo na przykład na rynek niemiecki nie sprzeda 
się mięsa bez QS. Trzeba wziąć pod uwagę, że aby mieć QS, 
to wytwórnia pasz i wylęgarnia muszą mieć także ten certyfikat. 
Coraz więcej ferm inwestuje, ponieważ ubojnie tego wymagają 
- opowiada.
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 Spółka NT Industry, należąca do 
duńskiej grupy Novatech, działa od 
2003 r. Jej śląski zakład w  Orzeszu 
specjalizuje się głównie w produkcji 
systemów transportowych dla przemysłu 
morskiego, zaopatrując odbiorców  
z  całego świata (Europa, Ameryka 
Płn. i Pd., Azja, Afryka). Od początku 
działalności firmy produkowane są 
przyczepy BAASTRUP® dla duńskiego 
rolnika. Historia tej marki to ponad 
100 lat tradycji i ogromne zaufanie co do 
niezawodności i trwałości. 
 W 2010 roku fabryka w Orzeszach 
podjęła działania, by na bazie 
doświadczeń zbudować nową markę 
przyczep dla polskich rolników - NT 
AGRO. Przyczepy NT AGRO odznaczają 

się dużą wytrzymałością, tak samo jak 
BAASTRUP®. W  przyczepach NT 
AGRO jest zastosowany pneumatyczny 
układ hamulcowy oraz wyposażenie 
dostosowane do polskich przepisów 
homologacyjnych. W ubiegłym roku 
miały premierę przyczepy dwuosiowe 
NT AGRO DT o ładowności 10 t i 12 t. 
 Producent 10- i  12-tonowych 
przyczep zapewnia o ich ekstremalnej 
wytrzymałości w stosunku do modeli 
dostępnych na rynku. - Podłużnice 
wykonane zostały z jednego fragmentu 
blachy o grubości 8 mm, gięte w profil 

otwarty na wyższej części podłużnicy. 
Brak spoin w tej części wpływa pozytywnie 
na elastyczność skrętną całego podwozia. 
Natomiast w przewężeniu (nad obrotnicą) 
podłużnica jest spawana, tworząc profil 
zamknięty, który to ma dużo większą 
sztywność wymaganą w tym węźle. To 
w połączeniu z użytą stalą konstrukcyjną 

S355 zwiększa wytrzymałość 
podwozia, które jest  odporne 
na pękanie. Górny pas 
podłużnicy jest wykonany 
z dodatkowym  przegięciem 
na całej długości, dzięki 

czemu uzyskano zwiększenie 
sztywności wzdłuż podłużnicy. 
Ta k ą  s a m ą  t e c h n i k ę 
projektowania używa się 
przy produkcji dźwigów!- 

mówi starszy konstruktor 
NT Industry mgr inż. Tomasz 

Turewicz.
 Z a  os ie  oraz  zawieszenie 
z parabolicznymi resorami odpowiada 
firma ADR. Dyszel z oczkiem 40 mm, 
wykonany ze specjalnego profilu przez 
firmę JOST, jest lekki i wytrzymały. Z tej 
samej firmy pochodzi łożysko obrotnicy. 
Przyczepy wyposażone są w  jeden 
czterostopniowy siłownik z trójstronnym 
wywrotem o zapotrzebowaniu 13,5 l oleju. 
 W celu zapewnienia odpowiedniej 
szczelności burt (pasowanie stal do stali 
o maksymalnej szczelinie 1 mm) do ich 
produkcji zastosowano 3 mm szwedzką 
stal DOMEX/STRENX 650 o wysokiej 

wytrzymałości, blisko 3-krotnie większej 
od zwykłej stali. Podłoga z blachy 4 mm 
jest masywnie wzmocniona od spodu. 
Ciekawe rozwiązanie stanowi możliwość 
całkowitego demontażu wszystkich burt, 
również tej przedniej wraz z słupkami, 
uzyskując w  ten sposób platformę 
do transportu wielkogabarytowych 

towarów. Wewnętrzne wymiary skrzyni 
są znormalizowane na europalety 4,55 m 
x 2,44 m. Wysokość burt z nadstawkami 
wynosi 1,2 m przy 10 t i 1,4 m przy 12 t. 
Pojemność ładunkowa to odpowiednio 
13,3 m3 i 15,6 m3. Zastosowanie stali 
wysokowytrzymałej umożliwiło 

uzyskanie niespotykanej dotąd trwałości.
 NT AGRO DT 10 waży 3.800 kg, 
natomiast DT 12 jest o 200 kg cięższa 
przy dopuszczalnych masach całkowitych 
odpowiednio 14.400 kg i  16.000 kg. 
Wszystkie elementy podwozia zostały 

pokryte gruntoemalią poliuretanową 
z  fosforanem cynku, natomiast 
nadwozie zabezpieczono podkładem 
i  farbą poliuretanową. Technologię 
zabezpieczenia antykorozyjnego 
wykonano w  klasie C3. Przyczepy 
wyposażone są w  pneumatyczny 
dwuobwodowy układ hamulcowy 

Haldex z ręczną regulacją siły hamowania 
wraz z wyjściem na drugą przyczepę. 
Oświetlenie LED zapewnia większe 
bezpieczeństwo przy dopuszczalnej 
prędkości 40 km/h. Pracę w każdym 
terenie ma zapewnić nowe ogumienie 
385/65 22,5, rozmiar opon można jednak 
dostosować do wymagań klienta. Rozstaw 
kół w obu przypadkach wynosi 1.900 mm. 
W standardzie przyczepy wyposażone 
są w ręczny hamulec postojowy, otwór 
zsypowy w  tylnej klapie, centralne 
ryglowanie zawiasu dolnego aż siedmioma 
ryglami. Producent, dbając o dogodność 
użytkownika, wyposaża swoje produkty 
w drabinkę wejściową zewnętrzną, stopnie 
wewnątrz skrzyni, trójkąt ostrzegawczy 
czy kliny pod koła. Na życzenie klienta 
można dodatkowo zamontować plandekę 
wraz ze stelażem, zwężany dyszel czy koło 
zapasowe z koszem.
 Stale wysokowytrzymałe kreują 
nowe rozwiązania, przynosząc dodatkowe 
korzyści w branżach transportowych. 
Duże doświadczenie i historia stosowania 
stali specjalnych w  NT Industry 
umożliwiło zbudowanie przyczepy 
dla twardych ludzi z  agrobiznesu.

- ekstremalnie wytrzymałe 
przyczepy dwuosiowe 

dla twardych ludzi 
z agrobiznesu

NT AGRO DT

NT Industry Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
43-180 Orzesze

tel. 32 420-62-19
kom. 517-827-744

e-mail: sales@ntagro.pl
www.ntagro.pl
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d 31 marca do 
29  kwie tn ia 
Agenc ja  Re-
strukturyzacji 
i Modernizacji 

Rolnictwa przyjmuje wnioski 
na modernizację gospodarstw 
rolnych. Beneficjent, chcąc 
ulokować się jak najwyżej na 
liście, a  tym samym dostać 
pieniądze, powinien zainwe-
stować w ochronę środowi-
ska. Wtedy może otrzymać 
nawet 5 dodatkowych punk-
tów. Jednak ich liczba uzależ-
niona jest od tego, jakie zada-
nie i w jakim gospodarstwie 
chce się wykonać. - Wskaźnik 
jest ten sam, ale w ostatecznym 
przeliczniku inwestycji zależny 
jest od wartości całej inwestycji. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę pa-
nele fotowoltaiczne i gdyby one 
były jedynym kosztem, to jest 
szansa na 3-4 punkty. A jeżeli 
będzie to któryś z kolei koszt, 
to może to być jakaś dziesiąta 
punktu - wyjaśnia Sebastian 
Dobrzyński z  Prywatnego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Kórniku. Dodaje, że 
należy pamiętać, że inwestycja 
proekologiczna w danym go-
spodarstwie musi mieć swoje 
uzasadnienie. - Energia wytwo-
rzona ze źródeł odnawialnych 
powinna być wykorzystana przy 
prowadzonej produkcji. Koszt 
ten będzie kwalifikowany pod 
warunkiem, że rolnik będzie mógł 
to udokumentować i udowod-
nić - tłumaczy. Największe 
szanse mają np. właścicie-

Rolnik, który będzie starał się o pieniądze 
z programu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” powinien zainwestować 
w ekologię. Jakie zadania może zrealizować, 
żeby dostać więcej punktów. 

Fot. rupbilder - Fotolia.pl

O
R E K L A M A

le chłodni, magazynów czy 
pieczarkarni. Produkcje te 
generują zapotrzebowanie 
na dużą ilość prądu, który 
można pozyskać z  odna-
wialnych źródeł energii. - Te 
zadania będą preferowane, bo 
mają racjonalne uzasadnienie. 
Koszt tych instalacji będzie się 
wpisywał w całość inwestycji  
- mówi Sebastian Dobrzyń-
ski. Dodaje, że warto starać 
się o dotacje na odnawialne 
źródła energii, ponieważ ich 
koszt szybciej się zwraca ani-
żeli wykonanie bez środków 
z zewnątrz. - I  też ograniczy 
się koszt produkcji - zaznacza.  
Oprócz paneli fotowoltaicz-
nych są jeszcze pompy ciepła. 
Jednak na razie nie ma wielu 
chętnych na taką inwestycję. 
- Tutaj produktem jest ciepła 
woda, którą możemy wykorzysty-
wać do ogrzewania - tłumaczy. 
 Inwestycją prośrodowi-
skową jest też usuwanie eter-
nitowych pokryć dachowych 
czy też termomodernizacja 
obiektów gospodarskich. - To 
w pewien sposób wpływa na śro-
dowisko, ponieważ będzie ograni-
czone zużycia energii - wyjaśnia 
specjalista. Dodaje, że dane-
go kosztu kwalifikowanego 
nie można finansować z  in-
nych źródeł publicznych, np. 
kredytu preferencyjnego lub 
budżetów gmin. - Jeżeli nie 
jest to refundowane, to możemy 
„wrzucić” w koszty agencyjne 
- mówi Sebastian Dobrzyński.     

(abi)

Żeby dostać więcej 
punktów i dotację
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nternetowa platforma satelitarne-
go monitoringu indywidualnych 
pól uprawnych, której autorem jest 
Przemysław Żelazowski we współ-
pracy z  firmą Agrocom Polska 

(J. Koronczok i K. Gomolla), pozwala śledzić 
zróżnicowanie pokrywy roślinnej w prze-
strzeni i czasie, porównywać sezony we-
getacyjne, generować mapy aplikacyjne 
agrochemikaliów, definiować automatyczne 
alarmy oraz eksportować dane. Możliwa 
jest też integracja danych użytkownika, np. 
map plonu, map zasobności gleby, a także 
wartości pomiarowych stacji meteorolo-
gicznych. Przemysław Żelazowski zapew-
nia, że system wykorzystuje i przetwarza 
szczegółowe dane satelitów amerykańskich 
dotyczące rolnictwa. W ramach aplikacji 
SatAgro możliwy jest zarówno dostęp do 
zobrazowań satelitarnych, pozwalających 
śledzić zróżnicowanie jakości łanu w cza-
sie i przestrzeni, jak również do danych 
meteorologicznych. Możliwe jest także ob-
serwowanie rozwoju roślinności (fenologii) 
na wykresach, które tworzone są z danych 
o rozdzielczości 230 metrów, dostępnych 
aż dwa razy dziennie. Jest to przydatne 
przy obserwacji większych, jednolitych 
powierzchni (pozwala porównywać wzrost 
danej uprawy w poszczególnych sezonach 
i wykryć anomalie). W przypadku map 
najwyższa oferowana rozdzielczość danych 
niekomercyjnych (w ramach  abonamentu) 
to trzydzieści metrów, wyższa rozdziel-
czość dostępna jest za dodatkową opłatą, 
gdyż wykorzystywane są wtedy satelity 
komercyjne. Użytkownicy mogą cały czas 
testować aplikację.
 Praca w rolnictwie oparta jest na dłu-
goletnich doświadczeniach, obserwacji wa-
runków pogodowych i zapotrzebowania 
poszczególnych roślin na składniki pokar-
mowe. Sztywne terminy siewu i nawożenia 
nie zawsze sprawdzają się w stu procentach. 
Dlatego pomiar satelitarny i możliwość po-
równania poszczególnych pól i sezonów po-
zwalają na bardziej optymalne zaplanowa-
nie zabiegów agrotechnicznych. Z pomocą 

Z kosmosu 
na pola

SatAgro to serwis internetowy umożliwiający bieżące 
monitorowanie satelitarne indywidualnych pól uprawnych. 

Został nagrodzony złotym medalem targów Polagra 
Premiery 2016 w Poznaniu.
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TEKST Wojciech Rębiasz

przychodzą też wskaźniki meteorologiczne 
(np. suma temperatur efektywnych dla ro-
ślin ciepłolubnych). Na wzrost roślin wpły-
wa wiele czynników, w tym opady. Pomiar 
satelitarny łanu pozwala bezpośrednio wy-
kryć ewentualne anomalie w jego rozwoju, 
zaistniałe na skutek zarówno szczególnie 
dobrych warunków, jak i niekorzystnych 
(spadek plonowania na skutek suszy).
 SatAgro ma na celu zniesienie bariery 
technologicznej i kosztowej poprzez upo-
wszechnienie i automatyzację stosowania 
zobrazowań satelitarnych w rolnictwie. 
Serwis internetowy jest w stanie dostarczać 
dane na podstawie:
- obserwacji z satelitów niekonwencjonal-
nych NASA i EKA (w ramach abonamentu),
- pomiarów z kilkudziesięciu stacji me-
teorologicznych (również w ramach abo-
namentu),
- obserwacji z komercyjnych satelitów wy-
soko rozdzielczych (za dodatkową opłatą).
 Najważniejsze funkcje serwisu SatAgro 
obejmują: śledzenie zróżnicowania pokrywy 
roślinnej w przestrzeni i w czasie, porów-
nywanie sezonów wegetacyjnych (system 
generuje wykresy intensywności pokrywy 
roślinnej i pogody od 2003 roku!), automa-
tyczne alarmy przy przekroczeniu pozio-
mów zdefiniowanych przez użytkownika 
oraz eksport danych (w tym map aplika-
cyjnych). Podstawowe dane są dostarczane 
z częstotliwością od jednego (pomiar więk-
szych powierzchni) do ośmiu dni (mapy 
w rozdzielczości 15 metrów). Częstość zo-
brazowań w sezonie 2016 jest szacowana na 
jeden do dwóch tygodni. Dane komercyjne, 
na ogół w rozdzielczości 5 do 6 metrów 
(możliwe też w rozdzielczości około 1 me-
tra), można zamówić w każdym momencie, 
np. w celu wygenerowania szczegółowej 
mapy dawkowania nawozu (procedura 
wymaga określenia przez użytkownika 
dawki minimalnej i maksymalnej). 
 Chcąc skorzystać z serwisu,  należy 
zarejestrować się, obrysować swoje pole na 
mapie pokładowej lub wysłać elektroniczne 
obrysy do biura SatAgro celem ich impor-
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tu i opisać. W większości gospodarstw 
już jednokrotne zastosowanie nawożenia 
precyzyjnego, na podstawie zobrazowań 
satelitarnych, może zrekompensować koszt 
rocznego abonamentu. Tak przynajmniej 
twierdzi twórca systemu. 
 Aplikacje można testować, korzystając 
z darmowych (do 50 ha) kont, które są 
w pełni funkcjonalne, za wyjątkiem możli-
wości pobrania danych na dysk i tworzenia 
map aplikacyjnych. Koszt rocznego abona-
mentu, pozwalający na pełne korzystanie 
z usług satelity wynosi od 1 do 7 złotych 
na hektar (powyżej areału 50 ha).
 Przemysław Żelazowski podkreśla jed-
nak, że aby program spełniał oczekiwania 
rolnika, musi być odpowiednio dostosowa-
ny do potrzeb jego gospodarstwa. Według 
pana Przemysława, branża kosmiczna bar-
dzo szybko się rozwija, EAK (Europejska 
Agencja Kosmiczna) wystrzeliła satelitę Sen-
tinal 2 (jego zaawansowanie technologiczne 
pozwala na konkurowanie z najlepszymi 
satelitami Amerykańskiej Agencji Kosmicz-

nej). Przy pomocy między innymi tego sate-
lity w przyszłym sezonie będą dostarczane 
zobrazowania co kilka dni z dwóch, trzech 
sensorów satelitarnych. Ilość ostatecznie 
dostarczanych użytkownikom map wynik-
nie między innymi z zachmurzenia (szaco-
wana częstotliwość - jeden, dwa tygodnie). 
W przypadku komercyjnych danych moż-

liwa jest rozdzielczość pięć, sześć metrów. 
Przemysław Żelazowski zapewnia, że do-
stępne są też mapy o rozdzielczości jednego 
metra, niedługo takie mapy będą dostępne 
dla coraz większej grupy użytkowników. 
W kręgu zainteresowań programu SatA-
gro jest integrowanie w systemie również 
danych z dronów.
 Program wzbudził bardzo duże za-
interesowanie uczniów Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. 
- Aplikacja SatAgro jest dobrym produktem 
- uważa Adam Skorupa, uczeń drugiej klasy 
technikum mechanizacji rolnictwa. -  W pro-
gramie podoba mi się możliwość kontrolowania 
powierzchni upraw, która jest aktualizowana 
kilka razy dziennie. Dzięki aplikacji możemy 
zaplanować poszczególne prace, gdyż przy jej 
pomocy możemy śledzić prognozę pogody.
- W tej aplikacji odnajdzie się każdy rolnik 
- dodaje Jakub Gibas, którego rodzice go-
spodarują na 50 hektarach. - Najbardziej 
podoba mi się możliwość sprawdzenia upraw 
na poszczególnych polach w latach poprzednich. 
Dla mnie jedyna trudność to odnalezienie się 
w dostępie mobilnym. Trudno się wtedy dodaje 
pole lub wprowadza zmiany.
 Możliwość sprawdzenia pogody, ilo-
ści opadów na poszczególnych polach to 
główne atuty SatAgro również według Łu-
kasza Dobrychłopa, którego gospodarstwo 
zajmuje powierzchnię około 50 hektarów: 
- Dzięki SatAgro możemy śledzić wzrost roślin 
w poszczególnych  okresach ich rozwoju. Moż-
liwość analizowania historii upraw pozwala na 
łatwiejsze zmianowanie na danym polu, aplikacja 
jest przydatna do organizacji prac polowych na 
poszczególnych polach.
 Wszyscy uczniowie podkreślają, że 
tego typu programy są bardzo potrzeb-
ne i pomagają w codziennych pracach 
polowych, a szczególnie podczas ich pla-
nowania z uwzględnieniem warunków 
pogodowych.

Serwis SatAgro testowali uczniowie techikum mechanizacji rolnictwa w Marszewie. Od lewej 
Adam Skorupa, Jakub Gibas i Łukasz Dobrychłop

- SatAgro to znakomity produkt - twierdzi 
Jakub Gibas
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nstalacja sieci drenar-
skich może odbywać 
się na wiele sposobów. 
Ważne jednak jest, aby 
wykonać ją profesjonal-

nie, mając na uwadze jej najistot-
niejsze cechy, czyli odpowiedni 
spadek z równym podłożem 
oraz optymalną głębokość. Prace 
te, można wykonać tradycyjny-
mi koparkami lub koparkami 
łańcuchowymi.

Do nowo 
zakładanych sieci 
drenarskich
 Koparki łańcuchowe służą 
do wykopów liniowych o małej 
szerokości i stosunkowo dużej 
głębokości. Wykorzystywane są 
w rolnictwie, w budownictwie 
oraz podczas robót drogowych 
przy układaniu kabli telefonicz-
nych i innych mediów. 

Potrzebny ciągnik
 Do obsługi koparki łańcu-
chowej AFT Trenchers 100 nie-
zbędne jest zagregatowanie jej 
z ciągnikiem o mocy powyżej 
120 KM przy użyciu trzypunk-
towego układu zawieszenia. Ze 
względu na średnią prędkość 
roboczą ok. 200 m/h, traktor 
wyposażony być musi w bez-
stopniową skrzynię biegów lub 
tzw. bieg pełzający. Koparka 
napędzana jest bezpośrednio 
z wałka odbioru mocy. Ciągnik 
powinien nam również zapew-
nić odpowiednie ciśnienie hy-
drauliczne, które odpowiada za 
głębokość wykopu. Minimalne 
wymagania to 35 barów, a mak-
symalne - 150 barom. 

Charakterystyka 
pracy
 Urządzenie przeznaczone 
jest do wąskich wykopów li-
niowych o szerokości od 125 
mm do 400 mm (dla porówna-
nia szerokość zwykłej łopaty 
to 200-250 mm). Prowadnica 
łańcuchowa, do której przy-
czepione są specjalne zęby, 
w zależności od rodzaju pod-
łoża  wbija się w grunt na głę-
bokość maksymalnie 1,8 m. 
Minimalna głębokość wykopu 
może znajdować się na 1 metrze. 
Możliwość różnej penetracji gle-
by jest istotna przy zachowaniu 
odpowiedniego spadku, gdzie 
trzeba równomiernie obniżać 
dno rowu oraz przy terenach 
pagórkowatych, gdzie pomi-
mo pofałdowania pola poziom 
trzeba utrzymać. Czuwa nad 
tym hydrauliczna kontrola 
głębokości, do której możemy 
dodatkowo zainstalować lase-
rowy system niwelacji terenu 
Automatic Move. - System ste-
ruje głębokością kopania maszyny 
dla uzyskania stałego spadku dna 
wykopu o maksymalnym błędzie 
do 30 mm - mówi Krzysztof Otto 
z firmy Serafin-maszyny. 
Łańcuch z  zębami wyrzuca 
ziemię przed maszynę. Tam, 
pomiędzy ciągnikiem a urzą-
dzeniem, znajduje się podajnik 
ślimakowy odrzucający urobek 
na prawą i lewą stronę. Odby-
wa się to w sposób uniemożli-
wiający zasypywanie wcześniej 
wykopanej szczeliny. Inną moż-
liwością jest transport wydo-
bytej ziemi na przyczepę przy 
użyciu podajnika listwowego, 
na który dostaje się nasz urobek. 

Drenowanie pól i dbałość o już istniejące 
urządzenia melioracyjne są bardzo istotne 

zwłaszcza w czasie różnych anomalii 
pogodowych.

TEKST Paweł Nowicki

Drenaż pól 
uprawnych 

i konserwacja
Największym zagrożeniem dla drenów są lata suche, kiedy głęboko 
sięgające korzenie zatykają ich otwory 
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WPŁYW DRENOWANIA 
NA ROZWÓJ ROŚLIN

ZALETY WADY

W wyniku drenowania na-
stępuje obniżenie poziomu 
wody gruntowej, dzięki cze-
mu umożliwione jest większe 
korzenienie się roślin i czer-
panie zasobów związków 
pokarmowych znajdujących 
się w  podglebiu. Rośliny 
głębiej ukorzenione lepiej 
wykorzystują zapas wilgoci 
zimowej i  dlatego są bar-
dziej wytrzymałe na susze. 
Na miejsce wody do profilu 
glebowego dopływa powie-
trze, które umożliwia rozwój 
bakterii tlenowych, niezbęd-
nych w procesie rozkładu 
nawozów i przemiany ich na 
związki przyswajalne przez 
rośliny. Dzięki drenowaniu 
następuje wcześniejsze osu-
szenie gleby na wiosnę, co 
wydłuża okres wegetacyjny 
o 10-14 dni. 

Zamiana rowów i bruzd na 
sieć drenarską zwiększa 
powierzchnię produkcyjną 
o 5-10%.
Na gruntach odwadnia-
nych za pomocą dreno-
wania można kształtować 
duże regularne pola upra-
wowe. Drenowanie po-
zwala uzyskiwać bardziej 
równomierne odwodnienie 
gleb. Dzięki drenowaniu 
zwiększa się infiltracja 
wody opadowej do gleby 
i  jednocześnie zmniej-
sza spływ powierzch-
niowy, przeciwdziała to 
procesom erozji gleb. 
Koszty i pracochłonność 
prac konserwacyjnyc są 
w  przypadku urządzeń 
drenarskich dużo mniej-
sze niż rowów.

S t a g n o w a n i e 
wody w  czasie 
nagłych roztopów 
i przy niecałkowi-
cie rozmarzniętej 
glebie lub gwał-
towne jej spływa-
nie po powierzch-
ni, kiedy infiltracja 
wód do drenów 
jest  n iemożl i -
wa. Drenowanie 
przyczynia się do 
zwiększenia wy-
mywania wapnia 
i składników po-
karmowych, uby-
tek wapnia powo-
duje obniżenie pH 
o 0,2-0,4.

- Maszyna najlepiej spisuje się 
w twardszych gruntach, lekkich 
glinach, natomiast w piaszczystym 
podłożu, pomimo bardzo dobrej wy-
dajności na poziomie 250-300 m/h, 
następuje większe zużycie części 
(zęby, łańcuch, zębatki, świdry 
odkładające urobek itp.) - dodaje 
specjalista. W celu usprawnie-
nia prac ziemnych, koparkę mo-
żemy dodatkowo wyposażyć 
w system układania rur drena-
żowych. Na taki pakiet składa 
się hydraulicznie podnoszony 
i opuszczany wysięgnik z ko-
łowrotem na rolkę oraz rynna 
wpuszczająca i układająca rurę 
w ziemi. Tak skonfigurowa-
na maszyna zapewnia o wiele 
szybsze i precyzyjniejsze wy-
konanie drenażu niż w przy-
padku klasycznych koparek. 
Zapewnia także wykop, stały 

spadek dna i ułożenie rury dre-
nażowej za jednym przejazdem.

Do już istniejących
 Nie należy też zapominać 
o  już istniejących układach 
melioracyjnych, które niekie-
dy mają przeszło 50 lat. Nie-
drogi zabieg konserwacyjny 
poprawi efektywność naszej 
uprawy. Maszyna do udraż-
niania drenów przywraca im 
ich pierwotną sprawność. -Po 
przeprowadzeniu takiego zabie-
gu rura wygląda jak dopiero co 
położona - mówi Marian We-
iler z firmy Brochard Polska. 
Do pracy potrzebny jest nam 
jeden ciągnik i wóz aseniza-
cyjny z wodą. Jednak budowa 
urządzenia pozwala na jego 
zespolenie z beczką, co umoż-
liwia wykorzystanie jednego 
ciągnika do obsługi. W zależ-
ności od rodzaju materiału, 
z  jakiego jest zrobiony dren 
(ceramika, PCV),  montuje się  
odpowiednią końcówkę węża, 
którą wpuszcza się u ujścia in-
stalacji. Przez dyszę o otworze 
0,8 mm przechodzi w ciągu 
jednej minuty ok. 30 l wody, 
uzyskując ciśnienie nawet 
200 barów. Przekłada się to 

na skuteczne wyczyszczenie 
sączków i usunięcie korzeni, 
mułu, błota, zamulenia pia-
skiem czy iłem. Najważniejszą, 
a zarazem najdroższą częścią 
maszyny jest wąż o wytrzy-
małości blisko 700 barów. Do-
stępne są długości od 150 do 
350 m. - Mycie polega na ruchach 
posuwisto-zwrotnych. Puszcza-
my wąż do przodu, potem trochę 
do tyłu, żebyśmy czuli, że prze-
wód wchodzi lekko i znajduje się 
w drenie. Przy takim ciśnieniu, 
jeśli dren jest uszkodzony, bardzo 
szybko może znaleźć inną drogę 
i wyjść na górę. Przy spokojnej 
pracy, jeśli nic złego się nie dzie-
je, to 100 metrów udrażniania 
zajmie nam 7-8 min - omawia 
specjalista z firmy Brochard. 

Fo
t. 
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W przypadku awarii, gdy prze-
wód nie chce dalej wchodzić, 
należy namierzyć końców-
kę przy pomocy lokalizatora 
dostępnego wraz z maszyną. 
Po odkopaniu należy usunąć, 
prawdopodobnie uszkodzo-
ny, fragment układu meliora-
cyjnego. Dzienna wydajność 
maszyny to około 2-3 hektary. 
Maszyna może być również 
wyposażona w  pompę do 
pobierania wody z rowu czy 
stawu oraz osobną do wypom-
powywania mułu, błota np. 
podczas napraw przerwanych 
odcinków. Ponadto urządze-
nie to może posiadać własną 
hydraulikę, napędzaną WOM-
-em lub korzystać z hydrauliki 
ciągnika. 

Cena usługi
melioracji 

to ok. 10 zł/m, 
cena zawiera rurę 

drenażową 
o średnicy 
100 mm.

R E K L A M A
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Techniczne wizytówki OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

 Do pełnego obciążenia Qu-
antum potrzeba wysokiej wydaj-
ności podbierania. Zapewnia ją 
sterowany podbieracz o szero-
kości roboczej 1,80 m. Oprócz 
tego stały przepływ materiału 
gwarantuje blacha odbojowa 
o regulowanej wysokości z po-
jedynczą rolką kierującą lub 
podwójnym zestawem rolek. 
Dopasowanie podbieracza do 
nierówności podłoża jest reali-
zowane przez dwa zawieszone 
wahadłowo koła kopiujące o re-
gulowanej wysokości.

 Długotrwała praca wymaga 
solidnej konstrukcji. Zapewnia ją 
pięć rzędów podwójnych zębów, 
które dla zwiększenia stabilności 

przykręcono na jednym profi-
lu U. Rotor o średnicy 860 mm 
efektywnie transportuje materiał 
do noży i w kierunku skrzyni 

ładunkowej. 
 Przyczepy Quantum wypo-
sażone są w solidne zgarniacze 
ze stali Hardox. Modele 5700 
i 4700 napędzane są wytrzy-
małą przekładnią kół czoło-
wych, która jest hermetycznie 
zamknięta i pracuje w kąpieli 
olejowej. W przyczepach Qu-
antum 3800 P  i 3500 P rotor 
jest napędzany potrójnym łań-
cuchem z automatycznym sma-
rowaniem.
 Więcej informacji w  firmie 
Ambroży z Bierutowa. 

 Wśród rozsiewaczy MXL 
mamy do wyboru szeroką 
paletę pojemności skrzyni 
nawozowej. Zawieszane 
mogą być: 1.200, 1.600, 2.100 
lub 3.000 litrów, a zaczepiane - 
5.500 i 8.200 litrów. Szerokość 
robocza wynosi od 10 do 36 
metrów bez straty jakości 
nawożenia.
 System SDS stosowany 
w rozsiewaczach oparty jest  
na dwóch podajnikach śli-
makowych. Regulacja ilości 
nawozu odbywa się poprzez 
zmianę obrotów ślimaka po-

dającego. Płynną (bezstop-
niową) regulację obrotów, 
a tym samym płynną zmianę 
wysiewu dawki nawozu za-
pewnia hydrauliczny regulator. 
W  urządzeniu może być 
zamontowany jeden silnik 
hydrauliczny sterujący apa-
ratem wysiewającym (stero-
wanie jednofunkcyjne z KP-03 
- czytnik obrotów ślimaka) lub 
dwa silniki hydrauliczne (ste-
rowanie wielofunkcyjne), co 
pozwala na limitowanie dawki 
nawozu na każdą z tarcz indy-
widualnie. Komputer Superior 
zapewnia utrzymanie daw-
ki niezależnie od prędkości 
jazdy. 
 Ten oraz inne rozsiewacze 
i wszystkie maszyny z oferty 
firmy Unia Group można ku-
pić w  firmie THOR TORAL 
w Gostyniu. 

 Seria ciągników Optum CVX 
obejmuje dwa modele wyposa-
żone w niewielkie silniki NEF 
o pojemności 6,7 litra firmy FPT 
Industrial, o mocy 270 lub 300 
KM przy prędkości znamiono-
wej 2.100 obr./min. Większy 
model dostarcza moc maksy-
malną 313 KM przy prędkości 
1.800 obr./min. Silniki korzy-
stają z technologii oczyszcza-
nia spalin Hi-eSCR only, która 
zapewnia najwyższą wydajność 
spalania i zgodność z normami 
emisji Stage IV. Pojedyncza 
turbosprężarka o zmiennej geo-
metrii (eVGT) dostarcza wysoki 
moment obrotowy niezbędny 
przy niskich prędkościach sil-
nika.
 Zastosowana w serii Optum 
CVX przekładnia może praco-
wać w przedziale od 30 m/h do 

50 km/h ECO, prędkość mak-
symalna na biegu wstecznym 
w  obu przypadkach wynosi 
27 km/h. W standardzie znaj-
duje się pompa hydrauliczna 
CCLS o wydatku 165 litrów/min 
przy 2.100 obr./min. Udźwig 
maksymalny tylnego TUZ-u to 
ponad 11.000 kg, a przedniego 
- ponad 5.800 kg.
 Ciągniki dostępne w firmie 
AGROMEP S.A.

 W wyposażeniu stan-
dardowym posiada m.in: 
hamulec postojowy ręczny, 
zaczep dyszla z okiem 50 
mm, klapę tylną podno-
szoną hydraulicznie oraz 
dwa kliny pod koła. Pneu-
matyczny dwuobwodowy 
układ hamulcowy posiada 
ręczną regulację siły ha-
mowania. Przyczepa za-

opatrzona jest w drabin-
kę wejściową zewnętrzna 
i stopnie wewnątrz skrzyni 
ładunkowej. Posiada rów-
nież gniazdo pneuma-
tyczne, elektryczne oraz 
hydrauliczne dla drugiej 
przyczepy. W wyposaże-
niu opcjonalnym znajdują 
się: plandeka ze stelażem 
z podestem, zaczep przed-

ni kulowy 80 mm, zaczep 
tylny Rockinger ręczny lub 
automatyczny, zaczep dy-
szla z okiem 40 mm, zawie-
szenie resorowane, dyszel 
resorowany, koło 550/60 R 
22.5, koło 445/65 R 22.5, 
rynna zsypowa oraz nad-
stawki 500 mm. 
 Przyczepa dostępna 
jest w firmie NT Industry. 

Rozsiewacz MXL 
- Unia Group

Ciągnik OPTUM CVX marki 
CASE IH 270-300 KM

Przyczepa OPTI 16 Tandem firmy NT Industry

Przyczepy samozaładowcze CLAAS Quantum
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AAgregat talerzowy ATL 

 To maszyna przeznaczona 
do przedsiewnej uprawy gleby 
po orce, podorywek oraz mie-
szania resztek pozostałych na 
polu  takich jak ściernisko, po-
plony lub obornik. Agregat tale-
rzowy sprawdza się na wszyst-
kich typach gleb - od lekkich, 
piaszczystych do zwięzłych gleb 
gliniastych.
 Agregat ATL posiada tale-
rze o średnicy 510 lub 560 mm, 
które są zamontowane na pia-
ście bezobsługowej. Może być 
wyposażony w różne wały do-
prawiające takie jak: rurowy, 

płaskownikowy, packer, cros-
skill, gumowy, pierścieniowy, 
teownikowy, daszkowy i dys-
kowy. Urządzenie występuje 
w szerokościach od 2,2 m do 
4 m. Dzięki zwartej i kompakto-
wej konstrukcji może z powadze-
niem współpracować z ciągnika-
mi o mocy zaczynającej się od 
60 KM. Talerzówkę o szerokości 
2,2 metra można nabyć już za 
9.500,00 złotych netto (+23% 
VAT). Bogate wyposażenie 
standardowe agregatu to: pia-
sty bezobsługowe, boczne ekra-
ny, regulowane skrajne talerze 

oraz wał doprawia-
jący zamontowany 
na łożyskach.
 Więcej informacji 
o agregatach tale-
rzowych  uzyskać 
w firmie Agro-Tom 
w  Pogorzeli lub 
u Autoryzowanych 
Dilerów marki Agro-
Tom.
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inister rolnic-
twa jest orga-
nem prowa-
dzącym dla 45 
szkół w Polsce, 

najwięcej na tzw. ścianie wschod-
niej, a jedynie dwóch - w wojewódz-
twie wielkopolskim: w Powierciu 
(powiat  kolski) i Brzostowie (po-

wiat pilski).  - Zmiana 
podległo-

ści szkół rolniczych była wynikiem 
trwającego w latach 2006-2009 pro-
cesu ich przejmowania, uzależnione-
go od uwarunkowań organizacyjnych 
i majątkowych danego zespołu szkół 
- przypomina Iwona Chromiak 
z  zespołu prasowego MRiRW. 
Zapewnia, że resort chce konty-
nuować ten proces w odniesieniu 
do placówek, które zachowały tzw. 
„czystość kształcenia”. Oznacza 
to, że szkoła rolnicza rozumiana 
jest jako zespół szkół, w którym 
realizowane jest kształcenie wy-
łącznie w określonych zawodach. 
Takie uwarunkowanie wynika m.in. 
z art. 5. ust. 5e Ustawy o syste-

Czy minister 
będzie przejmował 
szkoły rolnicze? 
45 szkół rolniczych w całym kraju podlega Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najwięcej z nich - na ścianie 
wschodniej. Czy będą następne? 

TEKST Justyna Napieraj

M mie oświaty (Dz. U. z 2015 r.). 
- Zgodnie z tym przepisem, przeka-
zanie danej szkoły rolniczej może 
nastąpić na mocy podpisanego po-
rozumienia pomiędzy Ministrem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi a samorządem 
powiatowym - informuje urzędnicz-
ka ministerstwa. Faktycznie jed-
nak przejęcie placówki następuje 
z dniem 1 stycznia. Oczywiste jest, 
że na takie przejęcie wraz z całym 
majątkiem, samorząd powiatowy 

musi wyrazić zgodę, co 
wiążę się z pod-

jęciem stosownej uchwały rady 
powiatu. 

***
 O zmianę organu prowadzące-
go - z powiatu na resort rolnictwa 
- stara się obecnie wielkopolski 
Zespół Szkół Przyrodniczo-Poli-
technicznych CKU w Marszewie 
(powiat pleszewski). W imieniu 
grona pedagogicznego wystąpiła 
do starosty w tej sprawie dyrektorka 
placówki Grażyna Borkowska. Była 
też gościem powiatowej Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu. Ponowiła 
ona prośbę do radnych o zgodę 
na prowadzenie placówki przez 
ministerstwo rolnictwa. Jej zda-

niem resort chce, aby było ich około 
80. (W otrzymanej przez „Wieści 
Rolnicze” piśmie, biuro prasowe 
jednak nie potwierdziło tej liczby 
- przyp. red.). - Wiemy, że minister-
stwo chce stworzyć sieć szkół rolni-
czych w Polsce. (...) Zadzwoniłam 
do ministerstwa, do departamentu 
spraw społecznych i edukacji rolniczej 
w celu dalszego potwierdzenia, czy 
tak będzie. Zostałam poinformo-
wana, że tak, pan minister będzie 
przejmował szkoły rolnicze. Podstawą 
rozpoczęcia procedury jest wyrażenie 
woli przez organ prowadzący, czyli  
radę powiatu, o przekazaniu szkoły. 

Następnie minister wyra-
ża wolę przejęcia, 

albo i nie - poinformowała dyrek-
torka ZSP-P CKU w Marszewie. 
Grażyna Borkowska podała rów-
nież argumenty za zmianą organu 
prowadzącego. Za najważniejszy 
uznała wyposażenie w specjali-
styczny sprzęt, który szkoła musi 
posiadać, by dostosować się do 
zmian w edukacji rolniczej. Obecnie 
organu prowadzącego nie stać na 
takie zakupy. -  Jesteśmy powiatem 
typowo rolniczym. Przygotowujemy 
młodzież do egzaminów kwalifikacyj-
nych i potrzebujemy nowoczesnego 
sprzętu. A teraz mamy stary - taki, 
jaki przekazano nam w 1999 roku. 
Uczeń musi uczyć się na nowocze-

snym sprzęcie. I to właściwie jest 
podstawą naszego przejścia pod mi-
nisterstwo, aby szkoła się rozwijała. 
A za moment nie będziemy posiadali 
sprzętu i wypadniemy z rynku. Te-
raz jesteśmy szkołą wiodącą, o czym 
wiedziała też pani z ministerstwa, do 
której dzwoniłam - powiadomiła 
dyrektorka. Jej zdaniem, wszystkie 
szkoły pozaministerialne będą mia-
ły w przyszłości znaczne mniejsze 
szanse rozwoju.  
 Zenon Lisiak, przewodniczący 
Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
Rady Powiatu w Pleszewie przy-
pomniał, że już w poprzednich 
latach czyniono starania o prze-
jęcie marszewskiego technikum 
przez ministerstwo. - Ale sprawa 
nie weszła wtedy nawet pod obrady 
rady powiatu, mimo dobrego kli-
matu ze strony członków komisji. 
Myślę, że ten klimat taki pozostanie. 
Sprawą, która będzie różniła organ 
prowadzący oraz szkołę, to pewnie 
będzie sprawa majątku - stwierdził 
Zenon Lisiak. - My, jako zarząd, 
nie upieramy się, że kategorycznie 
szkoły nie oddamy, jeśli to ma być dla 
jej dobra. Wiem, że my nie jesteśmy 
w stanie jej doposażyć, bo nie mamy 
takich możliwości, jakie ma może 
minister, chociaż tego też bym nie 
był taki pewien… - stwierdził Maciej 
Wasielewski, starosta pleszewski. 
Grażyna Borkowska, wchodząc 
mu w słowo, odparła: - Mamy do-
bre doświadczenia. Kiedy byliśmy 
pod ministerstwem, to mieliśmy duży 
majątek i dobrą bazę. 
 ZSP-P CKU w Marszewie dys-
ponuje obecnie gruntami upraw-
nymi o powierzchni 27,5 ha, do 
tego dochodzą jeszcze inne nieru-
chomości: budynki, staw, stadion 
czy las. Starosta zapowiedział, że 
do przedstawicieli szkoły będzie 
należało udowodnienie całej radzie 
powiatu, że placówka trafia w do-
bre ręce. - Musimy sobie zdawać 
sprawę z tego, że za chwilę możemy 
stać się dla siebie konkurencją. Or-
gan prowadzący dla was się zmieni, 
a my o waszych uczniów będziemy 
walczyć, nie ma co ukrywać - prze-
strzegał starosta. 

***
 Co o  ewentualnym przeję-
ciu szkoły rolniczej w Marszewe, 
sądzi ministerstwo? Okazuje się, 
że niewiele. - W kwestii propozycji 
przekazania Zespołu Szkół Przyrod-
niczo-Politechnicznych w Marszewie 
informuję, że z powyższą inicjaty-
wą wystąpiło środowisko lokalne, 
co traktuje się jako ważny i cenny 
głos w konsultacjach społecznych 
- stwierdza Iwona Chromiak z biu-
ra prasowego MRiRW. 

27,5 ha 
ziemi dysponuje obecnie 

szkoła w Marszewie
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nergia odnawialna 
pochodząca z sek-
tora rolnictwa ma 
dużą szansę ode-
grać kluczową rolę 

w przekształceniu polskiego rol-
nictwa. - Rolnicy nie są chętni do 
inwestycji pozarolniczych, jednak 
jeśli zobaczą, jakie to niesie dla nich 
korzyści z pewnością się przekonają 

- mówi Małgorzata Bartkowska,  
manager targów InEnerg OZE 
+ Energia Odnawialna.
 Impreza odbędzie się 
w dniach 13-14 kwietnia 2016 na 
stadionie we Wrocławiu. W ra-
mach targów odbędzie się już 
druga edycja Dnia Rolnictwa 
(14 kwietnia). - Celem tego przed-
sięwzięcia jest pokazanie rolnikom 

korzyści płynących z inwestowania 
w OZE - zapewnia organizator.  
Ideę Dnia Rolnictwa w ramach 
InEnerg aktywnie wspiera Dol-
nośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz wielu partne-
rów medialnych i stowarzyszeń 
powiązanych z rolnictwem. Pro-
gram przewiduje wystąpienia 
ekspertów dotyczące finanso-

wania inwestycji w odnawialne 
źródła energii w rolnictwie,  za-
stosowania fotowoltaiki i pomp 
ciepła w rolnictwie, mikrobio-
gazowni.
 Udział w II Dniu Rolnictwa 
jest bezpłatny po rejestracji onli-
ne na: www.inenerg.com/545.
html lub na miejscu.

(kp)

oznańskie Koło Polskiego To-
warzystwa Zootechnicznego 
im. Michała Oczapowskiego 
zaprasza na XII  Forum Zoo-
techniczno-Weterynaryjne na 

temat  „Choroby metaboliczne zwierząt”, 
które będzie poświęcone pamięci profesora 
dr. hab. Stanisława Izydora Rungego. Fo-
rum odbędzie się  w dniach 14-15 kwietnia 
2016 roku  w Biocentrum UP w Poznaniu, 
ul. Dojazd 11. 
 W  pierwszym dniu XII FORUM 
(14 kwietnia) odbędą się wykłady, pod-
czas których zostaną zaprezentowane 
najciekawsze tematy dotyczące chorób 
metabolicznych u bydła. W drugim dniu 
konferencyjnym (15 kwietnia) obrady od-
będą się w ramach dwóch sesji. W Sesji 
A zaprezentowane będą tematy dotyczące 
świń. Natomiast Sesja B poświęcona będzie 
chorobom metabolicznym związanym 

z drobiem. Uzupełnieniem wystąpień 
plenarnych będzie sesja plakatowa.
 Pełna lista prelegentów i tematy wy-

kładów zamieszczone są na stronie inter-
netowej Forum - www.forumzoowet.pl.

(kp)

Rolnik z energią. Na targach we Wrocławiu

XII  Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

P

E



72
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  04  (64 )  KWIEC IEŃ  2016

ZA NAMI

R E K L A M A

ajnowsze ciągniki renomowanych ma-
rek MTZ czy Ursus wraz z maszynami 
towarzyszącymi można było oglą-
dać podczas pokazu, który odbył się 
13 marca w okolicach Starej Dąbrowy, 

gdzie w przyszłości stanie nowa siedziba firmy Fa-
gros. Mimo nieco niesprzyjającej pogody frekwencja 
bardzo dopisała, a cały pokaz przebiegł w bardzo 
przyjemnej atmosferze. Samo wydarzenie trwało 
kilka godzin, podczas których maszyny pracowały 
niemal nieustannie. Zadowoleni z pokazu byli nie 
tylko goście, ale również organizatorzy - Pokaz był 
niezwykle udany, bardzo duża liczba zainteresowanych 
pozytywnie nas zaskoczyła. Chcemy na stałe wprowadzić 
do naszego kalendarza tego typu wydarzenia - mówi 
Michał Nowak z firmy Fagros.

(kp)

Pokaz maszyn rolniczych Fagros

N

Tradycyjny rekonesans w Rojęczynie
ak co roku u progu wio-
sny Agromix Rojęczyn 
zaprosił rolników do 
swojej siedziby na Dzień 
Otwarty. - Nie traktujemy 
tej imprezy wyłącznie w ka-

tegoriach handlowych. Stwarzamy 
okazję, by rolnicy mogli zapoznać się 
z najnowszymi trendami w branży, 
a  także w razie potrzeby uzyskali  
fachowe porady od naszych pracowni-
ków, nie tylko z zakresu  techniki rol-
niczej, ale też na przykład finansowa-
nia jej zakupu. Dodatkowe atrakcje, 
które  staramy się za każdym razem 

zapewnić, mają z kolei zachęcić do 
przyjazdu do nas całymi rodzinami 
- mówi Karolina Dworakowska- 
Matuszewska z firmy Agromix.
 Taka formuła najwyraźniej 
sprawdza się, a wielu odwiedza-
jących traktuje coroczną wizytę 
w Rojęczynie jak „tradycyjny re-
konesans”. - Jesteśmy tutaj trzeci 
rok z rzędu. Prowadzę z ojcem go-
spodarstwo, zastanawiamy się nad 
wymianą ciągnika. Przyjechaliśmy 
zobaczyć ciągniki Kubota - mówi 
nam młody rolnik z Giżyna.

(kp)

J

DLACZEGO NIE MA TUTAJ 
TWOJEJ REKLAMY?

reklama@wiescirolnicze.pl
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arg i  Ag rotech 
w Kielcach zajęły 
w tym roku wiel-
kość 62,5 tysiąca 
metrów kwadrato-

wych powierzchni wystawien-
niczej, na których pokazało się 
700 wystawców z 17 krajów. 
Odwiedziło je 64.330 gości. 
- Edycja 2016 targów AGRO-
TECH zaskoczyła nas frekwencją 
osób zwiedzających, spośród któ-

rych wielu było konkretnie zain-
teresowanych poszczególnymi ma-
szynami - podsumował minione 
targi Piotr Dziamski, kierownik 
marketingu firmy John Deere. 
 Wystawcy zaprezentowa-
li kilkadziesiąt nowoczesnych 
maszyn - ciągników, kombaj-
nów, opryskiwaczy, agregatów 
uprawowych i wielu innych 
urządzeń, a także  maszyn 
przydatnych we współczesnym 

gospodarstwie. Były także no-
wości nasienne oraz związane 
z ochroną roślin i nawożeniem. 
Zainteresowaniem cieszyły się 
urządzenia do obsługi rolnic-
twa precyzyjnego. Podczas gali 
zostały wręczone: Złote Me-
dale Targów Kielce za inno-
wacyjne rozwiązania, Puchar 
Ministra Rolnictwa oraz szereg 
wyróżnień i nagród przyzna-
nych przez rolnicze instytucje. 

Ciekawymi wydarzeniami 
okazały się polskie premiery 
ciągników: Ursus Vigus Po-
wer, Farmtrack, a  także ma-
szyn marki New Holland oraz 
Case IH. W Kielcach odbył też 
się Krajowy Finał Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych 
2016, którego organizatorem 
był Związek Młodzieży Wiej-
skiej. Zwycięzcą został Dawid 
Krawczyk.         (kp)

Największa powierzchnia, tłumy zwiedzających, 
zadowoleni wystawcy

T
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ody smako-
we, carpaccio 
z  czerwonych 
buraków, krem 
porowy z do-

datkiem prażonych pestek 
dyni i oliwy truflowej to tyl-
ko niektóre z dań, które za-
serwowano uczestniczkom 
warsztatów kulinarnych 
w Baranowicach (powiat 
milicki). Prowadzący je sze-
fowie kuchni Pałacu w Pa-

kosławiu: Piotr Ostrowski 
i Dariusz Pietrzyk własno-
ręcznie przygotowali ma-
karon razowy tagliatelle. 
Ugotowany podali z  po-
midorkami koktajlowymi, 
cukinią i kaparami. Z kolei 
na deser zaserwowali w sło-
iczku warstwowy owocowy 
deser z dodatkiem jogurtu. 
Odbyła się też degustacja 
domowej nalewki z jagód. 

(HD)

espół Szkół Rolni-
czych w Kaczkach 
Średnich nawiązał 
pierwsze kontakty 
z niemiecką firmą 

Claas i jej polskim przedstawi-
cielstwem. 
 Claas w branży rolniczej ma 
swój synonim i jest nim słowo 
precyzja. Oprócz wysokiej ja-
kości maszyn rolniczych firma 
oferuje nowoczesne systemy 
rozwiązań technologicznych, 
które nie tylko ułatwiają pracę 
w gospodarstwie czy firmie, ale 
pozwalają na skuteczne oszczę-
dzanie czasu i pieniędzy. Co 
warte uwagi, proponowane roz-
wiązania uznawane są za naj-
bardziej innowacyjne w branży 
i cieszą się dużą popularnością 
wśród klientów. Każdy bowiem 
ceni sobie wysoką produktyw-
ność, oszczędność i skuteczność 
pracy. 

 Dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych CKP w Kaczkach 
Średnich - Krzysztof Świerk 
oraz członek Zarządu Powiatu 
Tureckiego - Krzysztof Przy-
goński wraz z przedstawicie-
lami firmy Claas: Jarosławem 
Adamczakiem - kierownikiem 

Produktu Claas Polska oraz Szy-
monem Szemplińskim - szefem 
Regionu Wielkopolska firmy 
Agrosznajder - odbyli podróż 
do głównej siedziby firmy CLA-
AS w miejscowości Harsewin-
kel (Niemcy). Celem wyjazdu 
było nie tylko zapoznanie się 

z produkcją maszyn rolniczych 
 firmy Claas, które odbyło się na 
liniach produkcyjnych głównej 
fabryki firmy w miejscowości 
Harsewinkel, ale przede wszyst-
kim poszukiwanie rozwiązań 
z zakresu edukacji w obrębie 
maszyn rolniczych oraz szeroko 
pojętego systemu rolnictwa pre-
cyzyjnego, którego firma Claas 
jest pionierem.
 Wizyta w Harsewinkel jest 
początkiem kooperacji pomię-
dzy ZSR CKP Kaczki Średnie, 
a firmą CLAAS Polska. W ra-
mach tej kooperacji partnerzy 
zamierzają współpracować 
w obszarze kształcenia młodzie-
ży oraz osób dorosłych w no-
woczesnych technologiach, tj. 
precyzyjne rolnictwo, którego 
firma Claas jest prekursorem 
oraz światowym liderem na 
rynku maszyn rolniczych. 

iTurek.net

W  Kaczkach Średnich chcą kształcić z precyzją Claasa

Od przystawki do deseru

Z

L
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Warszawie odbył się 
I Ogólnopolski Kongres 
Wiosek Tematycznych, 
w którym uczestniczyło 
około 200 liderów z ca-

łego kraju. Podczas obrad 39 podmiotów 
spełniających standardy Wsi Tematycz-
nych zawiązało Sieć Wiosek Tematycznych. 

Wśród założycieli nie zabrakło wiosek te-
matycznych z Dolnego Śląska, m.in. Cza-
ple - Wioska Piasku i Kamienia, Chrza-
nów - Wioska Ostrego Smaku, Borówki 
- Wioska Darów Lasu, Lipiany - Wioska 
Smaków, Niedźwiedzice - Wieś Bociana, 
Wilkocin - Wioska Czerwonego Kapturka 
i Czernikowice - Wioska Chleba. Podczas 

kongresu prezentowane były również wio-
ski tematyczne z Niemiec i Austrii, które 
od 25 lat pracują nad specjalizacją swoich 
miejscowości. Podczas dwudniowego kon-
gresu odbywało się wiele spotkań, rozmów, 
dyskusji i wymian doświadczeń pomiędzy 
poszczególnymi wioskami tematycznymi. 

(HD)

Ogólnopolski Kongres Wiosek Tematycznych 

W

Wielkopolski 
Rolnik Roku

ukasz Jędrzejak, Arleta Linka, 
Grzegorz Majchrzak, Maciej Szu-
drowicz, Jacek Grzelak, Marek 
Michalak, Jan Kamiński, Grze-
gorz Krasoń, Hubert Michalski, 

Kazimierz Wotzka to laureaci konkursu Wiel-
kopolski Rolnik Roku. Do XV edycji konkursu 
przystąpiły 63 gospodarstwa rolne. Chcesz 
dowiedzieć się kto wygrał? Poznaj sylwetki 
zwycięzców, zobacz zdjęcia na www.wiesci-
rolnicze.pl             (doti)
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o ma wspólnego słodka rozkosz siostry Bernadety z leśnym mchem 
lub gizellą? Otóż bardzo dużo. Są to nazwy domowych wypieków, 

które zaprezentowały na Gminnym Dniu Kobiet w Pawłowie (powiat 
rawicki) jutrosińskie gospodynie. Podczas spotkania zaserwowano też 
ciasto marchewkowe i bananowe, wiśniową fantazję, kubankę, ciasto 
makowe i placek bezowy z masą kawową. Wszystkie opublikowano 
w okolicznościowej broszurce, wydanej przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Jutrosinie. Poza degustacją słodkości, razem z gronem 
kilkudziesięciu osób mieliśmy okazję spróbować też wytrawnych dań, 
przygotowane przez panie z Pawłowa. A te stanęły na wysokości zadania 
serwując m.in. zupę pieczarkową, mięsne zawijańce, bukiety surówek, 
galaciki, sałatki, ryby po grecku oraz przekąski z ciasta francuskiego. 
Poniżej publikujemy przepisy na wybrane ciasta jutrosińskich gospodyń.

Honorata Dmyterko

KOBIECE ŚWIĘTO 
Z DOMOWYMI 

WYPIEKAMI

wiescidladomu.pl/hotblog

WIĘCEJ
 INSPIRACJI 

KULINARNYCH

C

Przygotowanie:
 Białka ubijam, dodaję cukier i żółtka. Po ubiciu dodaję pozostałe składniki. Ca-
łość dokładnie mieszam i piekę dwa placki (piekę 30 minut w temperaturze 180 stop-
ni każdy). Zagotowuję sok z brzoskwiń (muszą być 2 szklanki. Jeżeli zabraknie można 
dodać wody) z 3 łyżkami cukru. 2 budynie śmietankowe rozpuszczam w ¾ szklanki 
wody. 5 żółtek i 1 łyżeczkę mąki pszennej dobrze roztrzepuję, wlewam do rozpusz-
czonego budyniu i łączę z gotującym się sokiem. Masło ucieram z zimnym budyniem. 
Przygotowuję galaretkę według przepisu na opakowaniu. Na placek wykładam połowę 
masy, następnie układam delicje namoczone w wódce. Na to nakładam znów połowę 
pozostałej masy i przykrywam drugim plackiem. Wierzch smaruję cienko resztą masy, 
układam brzoskwinie i wylewam tężejącą galaretkę brzoskwiniową.

Składniki na ciasto:
 5 8 białek, 
 5 20 dag cukru, 
 5 3 żółtka, 
 5 10 dag orzechów siekanych, 
 5 10 dag orzechów mielonych
 5 10 dag wiórków kokosowych, 
 5 10 dag rodzynek, 
 5 1 łyżka mąki pszennej, 
 5 1 łyżeczka proszku do pieczenia

KORA ORZECHOWA

Reszta składników: 
 5 1 puszka brzoskwiń, 
 5 1,5 kostki masła, 
 5 3 łyżki cukru, 
 5 2 budynie śmietankowe 

    (na 1/2 litra), 
 5 5 żółtek, 
 5 1 łyżeczka mąki pszennej, 
 5 paczka delicji (około 50 dag),
 5 wódka do namaczania, 
 5 2 galaretki brzoskwiniowe

MAŁGORZATA GRZYWCZEWSKA, KGW Pawłowo

Składniki: 
 5 250 g margaryny, 
 5 20 dag cukru, 
 5 3 całe jajka, 
 5 3 dag kawy naturalnej, 
 5 cukier waniliowy, 
 5 około 300 g bezów 

PLACEK 
BEZOWY Z MASĄ 
KAWOWĄ

LEŚNY MECH 
Z GALARETKĄ

Składniki na ciasto: 
 5 3 szklanki mąki, 
 5 1,5 szklanki cukru, 
 5 1,5 szklanki oleju, 
 5 5 jajek, 
 5 4 łyżeczki proszku do pieczenia, 
 5 450 g szpinaku mrożonego

Składniki na masę: 
 5 1/2 litra śmietany kremówki, 
 5 3 śmietanfi xy, 
 5 4 łyżki cukru pudru, 
 5 1 galaretka agrestowa, 
 5 owoc granatu

Przygotowanie:
 Jajka ubijam z  cukrem, dodaję 
olej, mąkę z proszkiem i cały czas mik-
sując dodaję zmiksowany szpinak. Pie-
kę około 1 godziny w 180 stopniach. 
Do ubitej śmietany dodaję śmietanfi x 
i  tężejącą galaretką agrestową. Upie-
czony i  wystudzony biszkopt kroję na 
pół. Jedną część smaruję masą śmieta-
nową. Drugą połowę ciasta kruszę i po-
sypuję nim śmietanę. Wierzch posypuję 
pestkami  granatu.

GRAŻYNA FENGLER
KGW Nowy Sielec

Przygotowanie:
 Kawę parzę w około 8 łyżkach 
wody. Jajka ubijam z cukrem i cukrem 
waniliowym na parze na pulchną masę. 
Studzę w zimnej wodzie ciągle ubijając. 
Margarynę ucieram, po czym łączę z jaj-
kami. Na końcu dodaję kroplami zimny 
napar z kawy. Połowę bezów układam 
na dno blachy, na nie połowę masy ka-
wowej i resztę bezów. Na wierzchu roz-
smarowuję resztę masy i dekoruję we-
dług uznania.

MARIA TALAGA
KGW Szkaradowo
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Dodatkowe składniki: 
 5 kawałki twardej marmolady

CIASTO  MAKOWE  KRUCHO-
DROŻDŻOWE

Składniki na ciasto:
 5 1/2 kg mąki, 
 5 1 kostka margaryny, 
 5 5 dag drożdży, 
 5 2 jaja, 
 5 1/2 szklanki cukru, 
 5 3 łyżki śmietany

Składniki na masę: 
 5 masa makowa w puszce lub 

    około 300 g maku suchego 
    (zaparzyć i zmielić dwukrotnie), 
 5 3/4  szklanki cukru, 
 5 2-3 łyżki miodu,
 5  2-3 jaja, 
 5 bakalie, 
 5 aromat migdałowy

Przygotowanie:
 Mąkę siekam z margaryną. Dodaję wymieszane razem drożdże, cukier, śmietanę 
i jajka. Dokładnie wyrabiam ciasto, dzielę na 3 równe części. Wkładam do lodówki. 
Żółtka ucieram z cukrem, miodem, aromatem migdałowym, dodaję mak i bakalie. Na 
końcu dodaję ubitą pianę z białek. Delikatnie mieszam. Na przygotowaną formę roz-
wałkowuję pierwszą część ciasta. Na nie rozrzucam pokrojoną na kawałki twardą mar-
moladę, połowę maku i drugą część ciasta. Na to ponownie rozrzucam marmoladę, 
rozkładam mak i przykrywam trzecią częścią ciasta. Zostawiam w ciepłym miejscu do 
wyrośnięcia. Piekę około 60 minut w temperaturze 160 stopni. Po  wystygnięciu pole-
wam lukrem.

MAŁGORZATA MATYSIAK, KGW Dubin

SŁODKA ROZKOSZ SIOSTRY 
BERNADETY

Składniki na budyń
 5 1/2 litra mleka, 
 5 3 łyżki stołowe mąki zwykłej, 
 5 2 łyżki stołowe mąki  

    ziemniaczanej, 
 5 3/4 szklanki cukru, 
 5 1 cukier waniliowy, 
 5 1 galaretka cytrynowa

Pozostałe składniki:
 5 3/4 kostki margaryny, 
 5 cała puszka masy kajmakowej, 
 5 1/2 śmietany 30%, 
 5 1 galaretka cytrynowa 

    (przygotować ją w 1 szklance wody), 
 5 herbatniki

Przygotowanie:
 Wszystkie składniki na budyń dokładnie mieszam i zagotowuję, cały czas miesza-
jąc. Do ugotowanego ciepłego budyniu wsypuję 1 całą galaretkę cytrynową. Studzę, po 
czym dodaję do utartej margaryny. Galaretkę przygotowuję w 1 szklance wody i stu-
dzę. Ubijam śmietanę i dodaję do niej tężejącą galaretkę. Na blaszkę układam kolejno 
warstwy: herbatniki, masa budyniowa, herbatniki, masa kajmakowa, herbatniki, ubita 
śmietana. Wierzch posypuję tartą czekoladą.

NATALIA SNELA, KGW Rogożewo

RENATA BAŁUNIAK, KGW Grąbkowo

GIZELLA

Składniki: 
 5 2 biszkopty: ciemny i jasny - każdy upieczony z 4 jajek, 
 5 2 kostki margaryny, 
 5 4-5 łyżek cukru, 
 5 2 cukry waniliowe, 
 5 4 jajka (ubite na pianę), 
 5 owoce czarnej porzeczki z kompotu, 
 5 5 łyżek śmietany, 
 5 1 łyżka kakao, 
 5 0,5 litra kremówki, 
 5 3 śmietanfi xy,

Przygotowanie:
 Margarynę ucieram z cukrem i cukrem waniliowym. Dodaję do 
tego powoli ubite jajka. Całość dzielę na dwie części. Do jednej czę-
ści kremu dodaję jeden mały słoik czarnej porzeczki odsączonej do-
kładnie z soku. Śmietanę zagotowuję z dodatkiem kakao - całość 
musi być lekko gęsta. Studzę i dodaję do drugiej części kremu. Na 
ciemnym biszkopcie rozsmarowuję krem porzeczkowy, przykrywam 
białym biszkoptem, a na to rozsmarowuję krem kakaowy. Ubijam 
śmietanę z 1 łyżką cukru, cukrem waniliowym i śmietanfi xem. Roz-
smarowuję to na wierzchu placka i dekoruję czekoladą lub kakao. 

KRYSTYNA TATAREK 
KGW Janowo

CIASTO BANANOWE

Składniki:
 5 jasny biszkopt z 4 jajek, 
 5 1 kg bananów, 
 5 1 kostka margaryny, 
 5 3 jaja, 
 5 3/4 szklanki cukru pudru do żółtek, 
 5 3 galaretki cytrynowe lub agrestowe 

    (przygotowane w 0,75 litra wody), 
 5 4 galaretki wiśniowe, 
 5 1 puszka brzoskwiń, 
 5 3/4 szklanki cukru pudru do białek

Przygotowanie:
 Masło ucieram z pudrem i żółtkami. Do-
daję zmiksowane banany, a  na koniec pół 
porcji tężejącej galaretki cytrynowej. Wyle-
wam masę na biszkopt. Białka ubijam na 
sztywną pianę, dodaję cukier i drugą połowę 
galaretki cytrynowej. Wylewam na masę ba-
nanową. Układam pokrojone według uzna-
nia owoce i zalewam wszystko tężejącą gala-
retką wiśniową.

CIASTO 
MARCHEWKOWE

Składniki: 
 5 1 szklanka oleju, 
 5 4 jajka, 
 5 2 szklanki marchwi, 
 5 2 szklanki mąki tortowej, 
 5 1 szklanka cukru, 
 5 2 łyżeczki proszku, 
 5 2 łyżeczki cynamonu, 
 5 2 łyżeczki sody, 
 5 szklanka orzechów włoskich

Przygotowanie:
 Jajka ucieram z cukrem na puszystą masę. 
Dodaję mąkę, proszek, cynamon, sodę i olej, a na 
koniec startą na drobnej tarce marchewkę i  po-
siekane orzechy. Po wystudzeniu przekładam kre-
mem maślanym. Wierzch posypuję cukrem pu-
drem.

CZESŁAWA PAWLAK
KGW Jutrosin
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anutę Pilarską można spotkać wszędzie tam, gdzie tematem jest 
ekologia. To trochę tak, jak w dowcipie o byłym ministrze spraw 

zagranicznych Niemiec. Hans-Dietrich Genscher, wsiadając do taksówki 
i słysząc pytanie kierowcy o to, dokąd go ma zawieźć, odpowiedział: - 
Gdziekolwiek, bo gdziekolwiek mnie pan zawiezie, wszędzie mogę się przydać. 
Pani Danuta zaprzedała duszę ekologii. To dla niej piastuje stanowiska, 
zakłada stowarzyszenia, związki, organizuje wiece i festyny, demonstru-
je i manifestuje od lat, tak w kraju, jak i za granicą. Sama spotkałam ją 
niejednokrotnie na konferencjach czy na targach ekologicznych, tak jak 
właśnie ostatnio w Norymberdze na BioFachu.

UCZCIWE 
TRAKTOWANIE 
ZIEMI POPŁACA
Danuta Pilarska jest rolniczką w czwartym 
pokoleniu. Jej przodkowie byli ekologami 
nie wiedząc o tym, za to ona każdą swoją 
decyzję prywatną i zawodową, każdy metr 
kwadratowy pola, każdy dzień swojego 
życia świadomie i z przekonaniem dedykuje 
ekologicznemu obchodzeniu się z naturą.

A N N A  M A L I N O W S K It e k s t

D

Rolnik, rolnik, rolnik
 O związku małżeńskim z młodszym mężem mówiło się kiedyś, że 
na pewno będzie szczęśliwy, a na dodatek będą się w nim dobrze chować 
świnie. 66-letnia pani Danka i młodszy od niej o 3 lata mąż Zbigniew 
związek mają spełniony. Właśnie w tym roku obchodzą 43. rocznicę ślubu.  
A świnie? Świnie hodują z powodzeniem od lat. Trójka dzieci wyfrunęła 
z rodzinnego gniazda: dwie córki wyszły za mąż w Niemczech, a syn nie 
dość, że został w Polsce, to jeszcze poszedł w ślady rodziców i prowadzi 
metodą ekologiczną 100-hektarowe gospodarstwo rolne      
 Moja rozmówczyni jest technikiem rolnikiem. Jak sama o sobie 
mówi: z wykształcenia i praktyki rolnik, rolnik, rolnik. Zaczęła studia 
na Akademii Rolniczej, ale ze względu na założoną i poszerzającą się 
rodzinę, musiała je przerwać. Zrezygnowała z akademii, ale posiadła 
umiejętności księgowej, które przydawały się i przydają nadal. W 1978 
roku przejęli z mężem 11-hektarowe gospodarstwo po teściach. W miarę 
upływu lat powiększyli je do 22 ha i pomimo wieku emerytalnego nadal 
na nim pracują, bo jak mówi pani Danusia: rozłączyć ją z rolą może tylko 
śmierć. Oprócz produkcji roślinnej mają również zwierzęta: 60 świń i 30 
sztuk bydła, a wszystko w Retkowie w gminie Szubin.

Strażak od dziecka
 Gdy patrzę na zdjęcie pani Danusi w stroju strażaka, mam wrażenie, 
że urodziła się w mundurze. Okazuje się, że za bardzo się nie pomyliłam, 
gdyż moja rozmówczyni została dowódcą Młodzieżowej Drużyny Ochot-
niczej Straży Pożarnej w wieku 10 lat. Przepisy mówiły, że musiałaby mieć 
tych lat 12, ale w tamtych czasach jakoś nikt dokładnie nie sprawdzał 
dokumentów, a jej się spieszyło, aby zostać prawdziwym strażakiem, 
bo od zawsze lubiła pomagać. Wiedziała, że jako dziecko nie mogła być 
bezpośrednio przy gaszeniu pożaru, zwłaszcza w nocy, ale mogła zająć 
się starszymi ludźmi lub sprowadzić pomoc, tym bardziej, że telefonów 
wtedy nie było albo tyle co na lekarstwo. Miłość pani Danki do OSP trwa 
nieustająco od 56 lat. 30 lat  z nich piastuje funkcję prezesa i wiceprezesa 
w  OSP  Retkowo i OSP Szubin. Jesienią 2015 roku obchodzono wraz 
z prezydentem RP Andrzejem Dudą 180-lecie tej jednostki pożarniczej.
 Pani Danuta urodziła się jako jedno z jedenaściorga dzieci, co na 
pewno nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o potrzebę wzajemnego po-
magania sobie. Wzajemnego pomagania, które wynika z dobrowolnej 
i nieprzymuszonej woli.
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Podczas akcji WPR 
z mężem Zbigniewem
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Ekologia o zapachu pora
 Opowiada, że straż pożarną zdradziła przed 30-laty, zadając się 
z ekologią. A zaczęło się wszystko podczas pobytu w ekologicznym 
gospodarstwie u niemieckiego rolnika o imieniu Martin. Do dzisiaj 
pamięta, gdy w listopadzie w temperaturze 3 stopni czyściła w jego go-
spodarstwie, nierzadko po 10 godzin dziennie, intensywnie pachnący 
por. Pani Danuta zastanawiała się wtedy, jak to jest możliwe, że pomimo 
niskiej temperatury mycia tego warzywa w zimnej wodzie pobliskiego 
strumyka i wielogodzinnego wysiłku, nigdy wtedy nie zachorowała. Po-
dejrzenie padło właśnie na por i jego zdrowotne działanie. Po powrocie 
do Polski zajęła się więc intensywnie i z wewnętrznym przekonaniem 
uprawą warzyw.
 Nie samym rolnictwem jednak żyje. Swoją pracę zawsze łączyła 
z działalnością społecznika, czy to jako sołtys, czy przewodnicząca  Koła 
Gospodyń Wiejskich. Pobudowanie świetlicy wiejskiej, telefonizacja czy 
wodociągowanie to zadania, które interesowały ją tak długo, dopóki były 
do zrobienia. Nastąpił czas działalności na rzecz ekologii. Od 2007 roku 
zasiadała w Radzie Rolnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a w 2009 roku wybrana została na przewodniczącą Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Ekoland, które jest jednym z najstarszych stowarzy-
szeń tego typu w Polsce. Od ponad 27 lat Ekoland skupia producentów 
żywności metodami ekologicznymi, przyznając atesty gospodarstwom 
rolnym, które przy produkcji stosują wyłącznie metody ekologiczne. 
Funkcję tę sprawowała do poprzedniego roku, gdy to przyszedł czas na  
Związek Zawodowy  Rolników Ekologicznych  św. Franciszka  z Asyżu,  
który powstał z jej inicjatywy w 2007 roku .

Z Franciszkiem w herbie
 Kto wpisze w internetową wyszukiwarkę hasło „Pilarska”, zasypany 
zostanie informacjami o pani Dance i jej zdjęciami. Do tych najaktual-
niejszych należy wszystko związane ze Związkiem Zawodowym Rolników 
Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu. To jej najmłodszy projekt. Dla 
niego żyje, w niego się angażuje, podróżuje, dyskutuje i naraża. Zanim 
założyła związek zawodowy, pojechała na dwa tygodnie do Asyżu, aby 
wędrować śladami św. Franciszka. Wróciła oczarowana osobowością 
patrona i pełna sił oraz przekonania do działania w obranym kierunku.
 Pani Danka ubolewa nad brakiem wsparcia ze strony rządu w dzie-
dzinie edukacji, gdyż korzyści płynące z tego tytułu byłyby niepomierne. 
Oprócz zdrowego, świadomego odżywiania się, chodzilibyśmy rzadziej 

do lekarzy. Pani Danka wnioskuje od pięciu lat w ministerstwie o środ-
ki na edukację w przedszkolach, szkołach i na uniwersytetach. Jak do 
tego czasu bezskutecznie, ale nie traci nadziei, bo cel jest szlachetny. Jej 
zdaniem nieprawidłowe odżywianie się dzieci i młodzieży jest źródłem 
negatywnych emocji, w tym również agresji. - Powinniśmy zadbać 
o zdrowe odżywianie się dzieci, a zwłaszcza tych najmniejszych, gdyż one 
nie mają wyboru i są skazane na nas - konkluduje pani Danuta z troską 
i podaje przykłady zachodnich szkół, w których ekologiczne żywienie 
jest na porządku dziennym.
   Bycie ekologiem przekłada się również na jej własną kuchnię. 
Rzadko jaki produkt żywnościowy pochodzi spoza gospodarstwa, łącz-
nie z chlebem, który piecze sama, bo młyn mają swój, a orkisz na polu 
też. Owoce i warzywa przetwarza sama, mięso pekluje, szynki gotuje 
i wędzi również sama, bo wtedy wie, co je. Nawet teraz, gdy wyjechała 
na 4 dni do Norymbergi, w zamrażarce czekają na męża gotowe porcje 
obiadowe. Jest wielkim fanem kapusty kiszonej i uważa, że zjadane przez 
nią rocznie 150 kilogramów z zawartym w nich kwasem mlekowym jest 
źródłem jej i jej męża zdrowia, odporności oraz dobrej kondycji.

Kawałek prawdy
 Danuta Pilarska kocha ziemię. Jest świadoma jej bogactwa i potrzeby 
uczciwego postępowania z nią. - Człowiek zdradę może wybaczyć, ale zie-
mia nie - mówi z przekonaniem moja rozmówczyni. Tak, jak ziemia nie 
znosi kłamstwa, tak i ona sama najwyżej ceni w ludziach prawdę. Brak 
autentyczności, obłuda i fałsz bolą ją u innych najbardziej. - My ludzie 
okłamujemy często ziemię. Roślina w konwencji zagubiła okres wegetacji. 
Wie pani dlaczego? Bo jest pryskana, pryskana i jeszcze raz pryskana. Na 
końcu wegetacji nie może się dosuszyć, bo zakłóciliśmy w niej naturalny 
rytm dojrzewania. Co wtedy robimy? Pryskamy  ją roundupem... Zabija-
my ją. W ekologii roślina wie sama, kiedy ma zakończyć wegetację. Wie 
pani, ile zebraliśmy ostatniego roku orkiszu, który był bardzo suchy, brak 
deszczu? 6 ton z hektara! To jest najpiękniejszy dowód na to, że uczciwe 
traktowanie ziemi popłaca - mówi z głębokim przekonaniem pani Danka.

Marzenia i plany
 Okazuje się, że moja bohaterka nie ma ani jednego, ani drugiego 
i wyjaśnia: - Może miałam je kiedyś. Teraz, gdy już wiem tyle o życiu, 
cieszę się jego każdym dniem.
 A co na to wszystko mąż? Na szczęście nie tylko nie ma nic przeciwko 
zaangażowaniu żony, ale pomaga jej, jak może. Uczestniczy w organi-
zowanych przez żonę akcjach, jak chociażby tej w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) i czeka na nią do oporu nawet, gdy jej powrót 
do domu bardzo się opóźnia. Wprawdzie twierdzi, że gdyby pani Danka 
czas, który poświęca na działania społeczne, przeznaczyła dla domu, 
to mieliby już pałac, ale ani on nie chciałby w nim mieszkać, ani pani 
Danka go sprzątać, więc pasują do siebie, jak garnek z przykrywką.
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Na ekologicznych targach 
w Norymberdze

Obchody 180-lecia 
OSP w Szubinie
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alendarzowa wiosna już zawitała. Gleba stopniowo nagrzewa się 
i widać wzmożony ruch w ogrodach, na polach i działkach. Warto 

poświęcić czas swoim roślinom i sprawdzić, jak przetrzymały okres 
zimowy. Czy są ubytki? Czy należy pomyśleć o nowych nasadzeniach? 
Rynek ogrodniczy oferuje mnóstwo ciekawych i atrakcyjnych roślin 
ozdobnych. Ta duża różnorodność gatunków i odmian daje nam moż-
liwość doboru roślin w taki sposób, aby tworzyły piękne kompozycje 
w naszych ogrodach. W dzisiejszym wydaniu opowiem o szkółkarzach, 
których początki produkcji sięgają czasów II wojny światowej. Marcin 
i Piotr Doczekalscy z Pleszewa prowadzą Gospodarstwo Ogrodniczo-
Szkółkarskie o nazwie „Różyczka”. Skąd taka nazwa? - Prekursorem i za-
łożycielem gospodarstwa był mój ojciec Wacław, który w czasach II wojny 
światowej prowadził szkółkę, w której dominowały róże. Niemcy pozwalali 
mu na to, mógł nawet najmować ludzi i nazywali go Rosa Kawalier. Stąd 
nazwa Różyczka. Ojciec skończył szkołę ogrodniczą w Koźminie Wielko-
polskim, co na owe czasy było mało spotykane. Musiał mieć praktyki, bo 
inaczej nie otrzymałby zezwolenia na prowadzenie szkółki. Jak już zdo-
był wszystkie papiery, założył szkółkę, która funkcjonowała przez okres 
wojenny i powojenny. W czasach „komuny” sytuacja zmieniła się i ojciec 
postawił szklarnie, ale róże cały czas produkował. Ja na początku lat 90-
tych wyjechałem na 3 miesiące do szkółki w Niemczech i jak wróciłem do 
Polski, zaczęliśmy produkować cisy, róże na eksport oraz drzewa owocowe. 
Robiliśmy dziesiątki tysięcy róż na eksport aż do momentu, kiedy cena 
była opłacalna - opowiada Piotr. W chwili obecnej róże w gospodarstwie 
produkowane są w mniejszym stopniu, ale nazwa pozostała. Syn Piotra 
-  Marcin jest trzecim pokoleniem szkółkarzy w rodzinie Doczekalskich. 
Chcąc poszerzyć zakres oferowanych roślin, postanowił zająć się uprawą 
borówki. W gospodarstwie przygotowywuje się, które są wykorzystywane 
do własnych nasadzeń oraz na sprzedaż. - Na razie mamy 1 ha borów-
ki, ale zamierzamy plantację powiększyć do 7 ha. Borówka jest rośliną 
wymagającą kwaśnego odczynu i na to trzeba zwrócić uwagę zakładając 
plantację. Najlepiej posadzić kilka odmian dojrzewających w różnym czasie 
- informuje Marcin. Z niepokojem opowiada o nowym szkodniku o na-
zwie Drosophila suzuki (muszka plamoskrzydła). - W Polsce odłowiono 
go jesienią 2014 roku na plantacjach borówki. Szkodnik atakuje głównie 
owoce miękkie, takie jak: borówki, maliny i truskawki. Owad dorosły składa 
jaja do owoców, z których wylęgają się larwy żywiące się miąższem. To one 
są główną przyczyną uszkodzeń owoców - wyjaśnia. W ubiegłym roku 
na jego plantacji  prowadzono monitoring tego szkodnika. Na szczęście 
Drosophila nie wystąpiła! 
 Podział obowiązków w gospodarstwie jest ustalony i każdy z panów 
wie, za co odpowiada. Piotr jeździ na targi, wystawy, a Marcin zajmuje 
się sprawami na miejscu. W gospodarstwie szkółkarskim „Różyczka” 
spotkamy szeroki wybór  roślin ozdobnych, drzewek owocowych i krze-

TRZECIE POKOLENIE 
SZKÓŁKARZY 
W „RÓŻYCZCE”
Przygodę z kwiatami Wacław Doczekalski rozpoczął podczas II wojny światowej. Teraz 
kontynuuje ją syn Piotr. A wnuk Marcin jest trzecim pokoleniem, który zajmuje się nie 
tylko hodowlą roślin ozdobnych. Związał się również z borówką. 

wów jagodowych. Pytając pana Piotra, jakie zauważył w ciągu ostatnich 
lat zmiany w preferencjach kupujących mówi: - Kiedyś drzewka owocowe 
sadzili tylko starsi ludzie - ponieważ chcieli, żeby zostały dla potomnych. 
Teraz coraz więcej młodych osób kupuje drzewa owocowe, z których owoce 
można zjeść, zrywając je prosto z drzewa. Kilka lat temu większym po-
wodzeniem cieszyły się rośliny zimozielone, a teraz zauważył, że ogrody 
stają się bardziej radosne poprzez nasadzenia drzew liściastych, które 
mają kolorowe liście, powtarzają kwitnienie i są bardziej dekoracyjne. 
Klony, berberysy, buki czy jabłonie w zależności od odmiany mogą mieć 
liście czerwone lub purpurowe w czasie wegetacji. Kolor żółty występuje 
np. u ligustru, bukszpanu lub cyprysika. Jeśli potrzebujemy do naszych 
ogrodów roślin, które mają kolor szary, niebieski lub srebrny pomyślmy 
o oliwniku, rokitniku, jałowcach lub świerkach. W gospodarstwie w rzę-
dach stoją brzozy, głogi, tawuły, irgi i inne rośliny, które cechuje wczesny 
rozwój liści. A może warto pomyśleć o drzewach czy krzewach, które 
pachną? Do takich należą pigwowce, kalina, jaśminowiec, wiciokrzew, 
lilaki, no i róże. A co najchętniej kupują odwiedzający szkółkę? - Za-
sadniczo klient sam nam sugeruje, co go interesuje, czego szuka. Zawsze 
rozmawiamy i podpowiadamy, jaką roślinę na dane stanowisko wybrać, 
czym warto się zainteresować. Staramy się wprowadzać nowości, ponieważ 
klienci oczekują tego od nas - twierdzą panowie Piotr i Marcin. Podkre-
ślają, że każda roślina ma swoje specyficzne wymagania, dlatego warto 
o to pytać. Rośliny iglaste najczęściej sprzedawane są w pojemnikach 
i z bryłą korzeniową. Można je sadzić praktycznie od wiosny do jesieni, 
aby przed nastaniem mrozów ukorzeniły się i zimą mogły pobierać wodę 
z gleby. Drzewa i krzewy liściaste można 
sadzić wiosną lub jesienią. 
 W pomieszczeniu, w którym roz-
mawiamy, dużo miejsca zajmują podzię-
kowania, wyróżnienia i puchary, które 
właściciele szkółki zdobywają uczest-
nicząc w różnych targach i wystawach 
odbywających się w całej Polsce. Pan 
Piotr lubi te wyjazdy, lubi rozmowy 
z klientami, lubi się z nimi pośmiać i po-
żartować. A Marcin już myśli o  zwięk-
szeniu wydajności borówki i szuka coraz 
ciekawszych odmian. Tak funkcjonuje 
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie 
panów Doczekalskich. Optymizm i ra-
dość, które towarzyszą naszej rozmowie, 
utwierdza mnie w przekonaniu, że oni to 
naprawdę kochają i są szczęśliwi, że robią 
to, co lubią. 

D O R O T A  P I Ę K N A - P A T E R C Z Y K 
W i e l k o p o l s k i  O ś r o d e k  D o r a d z t w a 
R o l n i c z e g o  w  P o z n a n i u
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Marcin i Piotr Doczekalscy z Pleszewa 
prowadzą Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie 

o nazwie „Różyczka”
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POZBĄDŹ SIĘ SKÓRKI 
POMARAŃCZOWEJ

ZASADY KOSMETYCZNEJ 
PIELĘGNACJI SKÓRY I SMUKŁEJ 
SYLWETKI: 
1. Aktywność fi zyczna - polecane są przysiady, które 
wpływają na redukcję cellulitu na udach i pośladkach, 
2. Zbilansowana dieta,
3. Unikanie produktów wysoko przetworzonych, 
4. Ograniczanie spożycia soli, 
5. Zastąpienie słodkich przekąsek owocami oraz 
orzechami bogatymi w tłuszcze omega,
6. Częste picie wody, co najmniej 1,5 l dziennie,
7. Stosowanie specjalistycznych preparatów 
ujędrniających, antycellulitowych i mulitmodelujących.  

W zestawie nagród znajdują się kosmetyki „Multimodeling” fi rmy Ziaja. 
To seria preparatów o kompleksowym i profesjonalnym podejściu do 
pielęgnacji ciała, ukierunkowana na wyszczuplanie, redukcję cellulitu, 
rozstępów i rozszerzonych naczynek, a także zwiększenie elastyczności, 
nawilżenia oraz jędrności skóry: 
 masło ujędrniające nogi, brzuch, pośladki,
 peeling gruboziarnisty,
 balsam brązujący z aktywnością substancji wyszczuplających i antycel-

lulitowych,
 ekspresowe serum antycellulitowe,
 serum proteinowe modelujące biust,
 reduktor rozstępów. 

Każdy z czytelników, który prześle prawidłową odpowiedź na pytanie, 
może stać się posiadaczem zestawu kosmetyków Ziaja z serii „Multimo-
deling”: 

Co to jest skórka pomarańczowa:
a) rodzaj  blizn widocznyh w okolicach ud, brzucha i pośladków
b) ślady po ukąszeniu komara
c) czerwono-pomarańczowa wysypka na ciele  
SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, np. wr.c, prosimy 
przesyłać do 26 kwietnia 2016 roku pod numer 71051 (koszt 
1,23 z VAT). Regulamin na www.wiescirolnicze.pl 

UWAGA KONKURS!

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego 
w nr 03/2016 „Wieści Rolniczych”: 
Elżbieta Świtalska-Żyto, Zytowiecko; Grażyna Trepka, Marchwacz; 
Maria Kowalkowska, Elżbietków; Justyna Głuch, Polskie Olędry; 
Adam Ratajczak, Wojnowice; Renata Skrobała, Osieczna; 
Katarzyna Rygiel, Dziergowice; Teresa Stróżyńska, Gustawów; 
Jolanta Kozłowska, Widziszewo; Beata Brodnicka, Pleszew; 
Leszek Kukuła, Skarydzew; Dorota Marszałek, Ludwinów; 
Paulina Załucka, Bielewo; Bogumiła Biskupska-Fajka, Żerniki; 
Monika Bzodek, Miejska Górka; Maria Mikołajczyk, Pogorzela; 
Daria Jasiak, Pomocno; Elwira Walczak, Sławoszew; Monika 
Włodarczak, Mieszków; Michalina  Zielińska, Żychlewo.

hyba nie ma kobiety, która nie znałaby słowa „cellulit”. 
Bo to problem, który dotyka przede wszystkim panie. 

Czy istnieje skuteczny sposób na gładką skórę? Cudownych 
i szybkich terapii nie ma, a żeby osiągnąć efekt, potrzebny 
jest czas oraz… nie tylko kosmetyki! 
 Cellulit - czyli rodzaj rozstępów albo wdzięczniej: 
„skórka pomarańczowa” - występuje głównie w okolicach 
ud, brzucha i pośladków. Skłonność do powstawania tego 
typu zmian jest uwarunkowana genetycznie, a nasila się 
pod wpływem zaburzeń hormonalnych nieprawidłowego 
sposobu odżywiania się. Powstawaniu cellulitu sprzyja 
również brak ruchu, otyłość, przemęczenie oraz stres. 
Dlatego skuteczny program profilaktyki i redukcji „skórki 
pomarańczowej” powinien uwzględniać nie tylko stosowa-
nie specjalistycznych preparatów kosmetycznych, ale także: 
prawidłową dietę i długotrwałą aktywność fizyczną. 
 Jak rozpoznamy cellulit? Są to równoległe pasma cien-
kiej, pomarszczonej skóry powstałe na skutek zaburzeń 
produkcji kolagenu i elastyny. Tworzą się na poziomie skóry 
właściwej. W początkowej fazie powstawania mają kolor 
czerwono-różowy. Na tym etapie są największe szanse na 
ich redukcję. Następnie pasma ulegają rozjaśnieniu, a na 
skórze pozostają ślady przypominające blizny. Profilaktyka 
preparatami intensywnie regenerującymi daje bardzo dobre 
efekty zmniejszenia ich widoczności.  
 Program pielęgnacji ciała ze skórką pomarańczową 
najlepiej stosować według klasycznego schematu: aktywne 
oczyszczanie, aktywna pielęgnacja, a następnie specjalistycz-
na kuracja. Zaczynamy od stosowania energetyzującego 
peelingu do ciała, który usunie martwe komórki naskórka, 
zapewni skórze gładkość i szybką odnowę. Przygotowuje 
także do aktywnych zabiegów specjalistycznych. Kolejnym 
etapem jest intensywna pielęgnacja. Mogą to być: balsamy 
z aktywnością wysmuklającą nogi, brzuch i pośladki oraz 
z aktywnością ujędrniającą czy nawet efektem brązowienia 
skóry.  
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WIELKOPOLSKA

Ciągniki z silnikami o mocy od 55 do 300 KM

SPECJALNE SYSTEMY FINANSOWANIA FABRYCZNEGO
w programie MŁODY ROLNIK

oraz NOWYCH PROGRAMACH PROW 2014-2020

Szczegóły: 519 309 755, 62 769 65 40
PROMOCYJNE CENY. FINANSOWANIE FABRYCZNE 4 x 0%
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