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Aleksandra 
Pilarczyk
redaktor naczelna

 Podoba mi się to, że w ramach decentra-
lizacji - w Lublinie powstał wydział informa-
tyczny Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Może jeszcze lepiej by było, 
gdyby wszystkie agencje rolne przeniosły 
swoje główne siedziby do miast w rolni-
czych województwach. Im bliżej wsi takie 
instytucje się znajdą, tym większa szansa, 
że będą mogły się wsłuchać w głos swoich 
klientów. A ich świadomość rośnie, zarów-
no jeśli chodzi o korzystanie ze środków 
unijnych, jak i pomocy państwa. Dlatego 
każde dofinansowanie powinno być dobrze 
przemyślane. Tak nie było w przypadku 
dopłat do ubezpieczeń upraw. Pieniędzy 
zabrakło już po kilku dniach. I teraz - jed-
ni rolnicy są ubezpieczeni za 35% stawki, 
a pozostali w ogóle rezygnują z polisy, bo 
ani nie stać ich na komercyjne opłaty, ani 
nie mają ochoty płacić znacznie więcej niż 
beneficjenci dofinansowania. Ktoś na forum 
wiescirolnicze.pl zauważył, że jeśli środków 
było mało, należało podzielić je pomiędzy 
wszystkich chętnych, a nie tworzyć gru-
py uprzywilejowanych. Inną sprawą jest 
sensowność takich dofinansowań. W sy-
tuacji, która się wytworzyła, ministerstwo 
rolnictwa szuka dodatkowych środków. 
Ale jeśli budżet miałby dopłacić 65% do 
ubezpieczeń upraw wszystkich rolników, 
to czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć 
na ewentualne odszkodowania? Bo teraz 
one nie trafiają do gospodarstw, tylko do 
firm ubezpieczeniowych, które do insty-
tucji charytatywnych chyba nie należą. Jak 
przyjdzie jakaś klęska, to rolnicy i tak będą 
oczekiwać pomocy państwa. 

Z dołu widać lepiej

PROJEKTY REKLAM: Szymon Mofina, Łukasz 
Zięciak, Dariusz Fijołek, Piotr Kołaski, Piotr Budnik, 
Krzysztof Szukalski, Zbigniew Pacanowski, Maciej 
Mostowy, Waldemar Stańko.

Znajdź nas 
na Facebooku 
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ysokość po-
mocy finan-
sowej, jaką 
może otrzy-
mać grupa 

zależy jednak od wartości przy-
chodów netto uzyskanych ze 
sprzedaży produktów lub gru-
py produktów wytworzonych 
przez jej członków i wynosi od-
powiednio w następujących po 
sobie latach: 10%, 8%, 6%, 5% 
i 4% przychodów netto. Pomoc 
dotyczy grup producentów rol-
nych powstałych nie wcześniej 
niż 1 stycznia 2014 r. 
 Warto dodać, że wysokość 
wsparcia w obecnym PROW 
2014-2020 jest ryczałtowo dwu-
krotnie wyższa niż w PROW 
2007-2013. Czy rolnicy chętnie 
skorzystają z tej formy wspar-
cia? Póki co o tworzeniu wielu 
nowych grup producenckich 
nie można powiedzieć. Wpro-
wadzone obostrzenia raczej 
zniechęcają rolników. Przede 
wszystkim dotyczy to wymaga-
nego przy ubieganiu się o środ-
ki unijne biznesplanu.

(doti)
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Grupy producenckie 
mogą sięgnąć po unijne środki

Od 30 września do 28 listopada można składać wnioski do ARiMR 
o środki unijne na wsparcie grup producentów rolnych. Program 

w PROW 2014-2020, z którego mogą skorzystać grupy producentów 
rolnych, nazywa się „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów”. Zgodnie z nim przewidziane jest wsparcie 
finansowe w wysokości maksymalnej 100 tys. euro w każdym roku 

pięcioletniego okresu pomocy. 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY OTRZYMAĆ POMOC?
 Grupa producentów musi być uznana przez Agencję Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego;
 Członkowie grupy nie mogą należeć do innej grupy, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze 

środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
 Grupa powinna wykonywać swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudniać mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
 Grupa zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
 Wykluczeni ze wsparcia są hodowcy drobiu, producenci wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz grup działających w sektorze owoców i warzyw.

WZeskanuj stronę i zobacz, jakie dokumenty 
potrzebne są do ubiegania się o środki

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3

 Do 29 listopada wnio-
ski do ARiMR mogą 
składać osoby zainte-
resowane unijnymi środ-
kami na zakup sprzętu, 
w tym maszyny i urzą-
dzenia rolnicze. Tym 
razem o pomoc mogą 
zwrócić się podmioty 
świadczące usługi rol-
nicze.

 Maksymalnie moż-
na otrzymać 500 000 zł. 
Wsparcie jest udzielane 
w  formie refundacji do 
50% kosztów kwalifiko-
wanych, poniesionych 
na realizację inwestycji. 
W całym PROW 2014 - 
2020 na taką pomoc prze-
widziano 260 mln zł. 
 (doti)

 Trwa wypłata zaliczek na po-
czet dopłat bezpośrednich. Do 
końca listopada do rolników ma 
trafić 10 mld zł. Stanowi to 70% 
wszystkich dopłat obszarowych. 
- System dostosowany jest do 
tego, by od 1 grudnia wypłacić 
pozostałe 30%. Około 11 mld 
złotych błyskawicznie trafi do 
polskiej gospodarki. O tyle jest 
to ważne, że przelicznik euro jest 
wyższy, w związku z tym rolnicy 
dostaną więcej środków. 
I o tyle jest to ważne, że 
przez okres późnojesien-
ny ci ludzie będą mogli 
taniej kupić materiały do 
rolnictwa. W tym okre-
sie są tańsze - stwierdził 
Daniel Obajtek, prezes 
ARiMR i dodał, że Agen-
cja wykonuje dziennie 

80 tys. przelewów. - To ogromna 
skala. Moje biura powiatowe stoją 
na wysokości zadania - powie-
dział. Do 4 listopada na konta 
bankowe ok. 690 tys. rolników 
wpłynęło blisko 4,45 mld zł.

(doti)

- Wykonujemy 80 tys. 
przelewów dziennie. 

Moje biura powiatowe 
stoją na wysokości 

zadania 
- powiedział 
Daniel Obaj-

tek, prezes 
ARiMR

80 tys. przelewów dziennie Wsparcie 
dla prowadzących 
usługi rolnicze

Zeskanuj stronę i sprawdź, 
na co konkretnie możesz zdobyć 
pół miliona złotych

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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Ubezpieczenie 
upraw nie dla 
wszystkich
Niestety nie wszyscy rolnicy mogli 
w tym roku ubezpieczyć swoje uprawy 
z dofinansowaniem. W niektórych rejonach 
zakłady przestały podpisywać umowy już  
po kilku godzinach od chwili rozpoczęcia 
akcji. Powód: więcej chętnych rolników niż 
dopłat z budżetu państwa.

TEKST Dorota Jańczak

d 10 paździer-
nika rolnicy 
mogli skła-
dać wnioski 
w  f irmach 

ubezpieczeniowych o ubez-
pieczenie upraw ozimych 
z dofinansowaniem z budże-
tu państwa. Teoretycznie na 
ubezpieczenie np. zbóż ozi-
mych gospodarze mieli czas 
do 15 listopada. Teoretycznie, 
bo firmy ubezpieczeniowe 
odsyłały z kwitkiem rolników 
już po kilku dniach, a nawet 
godzinach. - Nie zdążyliśmy 
wystawić nawet jednej polisy. 
Sprzedaż trwała pół dnia, bo po 
południu siadły serwery - mówi 
Marta Kinas z Centrum Ubez-
pieczeń w Pleszewie (Wiel-
kopolska), pośrednik m.in. 
firmy Concordia. 
 Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi zawarło 
umowy na dofinansowanie 
ubezpieczeń upraw rolnych 
lub zwierząt gospodarskich 
z trzema firmami: Powszech-
nym Zakładem Ubezpieczeń 
S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” z sie-
dzibą w  Warszawie oraz 
Concordia Polska Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych z siedzibą w Poznaniu 
(współpraca z  BGŻ BNP 
Paribas). Dopłata z budżetu 
państwa wynosi obecnie 65% 
składki. W ustawie budżeto-
wej na rok 2016 na ubezpie-
czenia upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, w tym na 
dopłaty do składek producen-
tów rolnych, została przewi-
dziana kwota ponad 200 mln 
zł. Choć suma ta jest wyż-
sza niż w roku poprzednim, 
okazała się niewystarczająca. 
Wielu rolników, choć zamie-
rzało, nie ubezpieczyło upraw 
na zimę. Sytuacja nie najlepiej 
wyglądała także wiosną, kie-
dy firmy wyczerpały limity 
po 2 tygodniach. - Części rolni-
ków nawet nie zdążyliśmy zawia-
domić o tym, że mogą zawrzeć 
taką umowę - informuje Mar-
ta Kinas. Jak podaje Dariusz 
Mamiński z Biura Prasowego 
MRiRW w I półroczu 2016 r. 
dopłaty z  budżetu państwa 
do składek producentów rol-
nych z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia upraw rolnych 
wyniosły prawie 98 mln zł. 

O  O tym, że jesienna akcja 
ubezpieczeń upraw zamiast 
35 dni trwała 3 dni alarmo-
wała także Krajowa Rada Izb 
Rolniczych. Zaapelowała do 
ministra rolnictwa o jak naj-
szybsze zwiększenie środków 
finansowych na ten cel. Nie 
wiadomo, czy jeszcze w tym 
roku większa grupa rolników 
będzie mogła podpisać poli-
sy. - Aktualnie w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają 
prace mające na celu pozyskanie 
dodatkowych środków na ubez-
pieczenia upraw rolnych w bie-
żącym roku - odpowiedział 
nam 25 października Dariusz 
Mamiński. 
 Rolnicy, którzy „nie zała-
pali się” na objęcie ochroną 
upraw z dopłatą, zrezygnują 
całkowicie z ubezpieczenia. 
Ich zdaniem ubezpieczenia 
komercyjne są zbyt drogie 
i nie opłaca się w nie wcho-
dzić. Problem jednak w tym, 
że jeśli rolnik nie ubezpieczy 
w ogóle, w razie stwierdzenia 
wystąpienia klęski przez wo-
jewodę w 2017 r., nie otrzyma 
wsparcia finansowego. Nie 
będzie mu m.in. przysługiwał 
kredyt preferencyjny lub inna 
publiczna pomoc finansowa. 
Poza tym, zgodnie z przepi-
sami, każdy rolnik otrzymu-
jący dotacje unijne zobowią-
zany jest do ubezpieczenia 
połowy swoich upraw. Jeśli 
tego nie robi, narażony jest 
na karę za każdy nie ubezpie-
czony hektar, którą powinien 
zapłacić gminie. Rolnicy są 
oburzeni tym faktem. - Dla-
czego mam płacić karę lub nie 
dostać zapomogi, jeśli chciałem 
ubezpieczyć uprawy? To nie 
moja wina, że firmy przestały 
podpisywać umowy - mówi 
jeden z nich.
 Aby sytuacja z  błyska-
wicznym wyczerpaniem li-
mitów nie powtórzyła się, 
na dopłaty do ubezpiecze-
nia upraw i zwierząt w 2017 
r. w budżecie państwa za-
planowano prawie 919 mln 
zł. Miejmy nadzieję, że wów-
czas środków wystarczy. 
W końcu wszystkim powinno 
zależeć na tym, aby rolnicy 
w momencie poniesionych 
strat na polach, występowali 
o należące się im odszkodo-
wania, a nie socjalną darowi-
znę.

W 2015 r. w całym kraju zawarto 139 108 umów 
ubezpieczeń, które objęły 2.823,6 tys. ha upraw 
rolnych.

PAŃSTWOWE DOPŁATY DO SKŁADEK 
PRODUCENTÓW ROLNYCH Z TYTUŁU 
ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA OD 
WYSTĄPIENIA NASTĘPUJĄCYCH ZDARZEŃ 
LOSOWYCH:
 dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, 

rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych 
lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalne-
go, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych 
skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, 
 dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub 

świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, 
obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
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UPRAWY6
 - Przewódki - czyli odmiany 
roślin jarych wysiewane w termi-
nie późnojesiennym, a nawet zi-
mowym, charaktery zują się dobrą 
jakością ziarna, mają bardzo skróco-
ny okres jarowizacji, lepiej plonują 
i szybciej dojrzewają, aniżeli te 
wysiewane wiosną - mówi Jacek 
Kałwa z Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego - Od-
dział Poświętne w Płońsku. Jest 
jednak pewne „ale”. Specjalista 
z MODR-u zaznacza, że prze-
wódki warto uprawiać, ale tylko 
wówczas, kiedy przedplona-
mi są rośliny późno schodzące 
z pola takie jak: burak cukrowy, 
kukurydza z przeznaczeniem 
na ziarno czy ziemniak (późne 
odmiany). - W takich przypadkach 
nie ma możliwości wysiewu roślin 
ozimych w optymalnym terminie, 
a odmiany jare wysiewane wiosną 
plonują od 20% do nawet 50% 
mniej  w porównaniu do form ozi-
mych, co spowodowane jest głównie 
brakiem możliwości wykorzystania 
wody pośniegowej przez te rośliny 
- tłumaczy ekspert. Zwraca jed-
nocześnie uwagę na następującą 
sprawę: - Trzeba także pamiętać 
o tym, że nie wszystkie odmia-
ny jare nadają się na przewódki. 

Uprawa 
przewódek 

- co warto wiedzieć?
Jakie zalety mają przewódki? Kiedy 

najlepiej je uprawiać? Jak przygotować 
stanowisko pod ich wysiew?

R E K L A M A

i wymieszać w profilu glebowym, 
tak by nie szkodziły wschodom - 
radzi ekspert. Jeśli chodzi nato-
miast o warunki wilgotnościo-
we, to, zdaniem Jacka Kałwy, 
okres listopad - luty zapewnia 
zazwyczaj korzystne warun-
ki dla wspomnianych roślin. 
-  Problemowe mogą być jednak 
stanowiska zbyt mokre i zlewne, 
gdzie przy ich przygotowaniu do 
siewu, może nastąpić nadmierne 
zagęszczenie gleby, co w konse-
kwencji spowoduje tworzenie się 
zastoisk wodnych, a te skutecznie 
zahamują wschody roślin - zwraca 
uwagę pracownik MODR-u.

Termin siewu  
 Kiedy najlepiej siać prze-
wódki? Jacek Kałwa przyznaje, 
że trudno udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie. 
- Przewódki sieje się w celu ograni-
czenia strat związanych z niższym 
plonowaniem roślin jarych wysie-
wanych wiosną. Aby dobrze prze-
zimowały, muszą osiągnąć przed 
zimą niezbyt zaawansowaną fazę 
rozwojową. Najodpowiedniejsza 
jest od szpilkowania do dwóch, 
trzech liści (BBCH 09-13) - in-
formuje ekspert.           (mp)

Odmiana  wysiewana w terminie 
późnojesiennym lub zimowym, 
musi posiadać gen zimotrwałości.

Stanowisko
 Fachowiec z MODR-u za-
znacza, że przygotowanie sta-
nowiska pod przewódki po-
winno być bardzo staranne, 
zwłaszcza kiedy wysiewamy 
zboża po przedplonie, gdzie 
występuje bardzo duża liczba 
resztek pożniwnych, np. ku-
kurydzy na ziarno. - W takich 
przypadkach należy przede wszyst-
kim bardzo dobrze je rozdrobnić 
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1 września 2016r. w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły działalność PUNKTY INFORMACYJNE 
ARiMR. Ich podstawowym zadaniem jest udzielanie pełnej i rzetelnej informacji 
o instrumentach wsparcia oferowanych przez Agencję, m.in.: takich jak: płatności 
bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program 
Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, pomoc krajowa i inne.

W całym kraju działa 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie punkty informacyjne funkcjonują 
w godzinach ich urzędowania. Centrala, oddziały regionalne oraz biura powiatowe 
ARiMR pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pytania można także zadawać dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii, która czynna 
jest 7 dni w tygodniu w godz. 7.00 - 21.00:  800 38 00 84.

DO PUNKTÓW INFORMACYJNYCH ARIMR

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZAPRASZAMY 
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i rma Sumi Agro 
Poland wprowadza 
nowe rozwiązanie 
w ochronie rzepaku 
przed szkodnikami 

- preparat INAZUMA® 130. Po-
informowano o tym podczas kon-
ferencji prasowej, zorganizowanej 
w Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni. 
 Urszula Filipecka - dyrek-
tor marketingu w firmie Sumi 
Agro Poland - podczas spotkania 
z dziennikarzami zaznaczyła, że 
w skład wprowadzanego preparatu 
wchodzą dwie substancje czyn-
ne: acetamipiryd (w ilości 100 
g/kg) - związek z grupy pochod-
nych neonikotynoidów i lambda-
-cyhalotryna (w ilości 30 g/kg) 
- związek z grupy pyretroidów. 
Specjalistka podkreślała, że INA-
ZUMA cechuje się wielokierun-
kowym mechanizmem działania 

Nowa broń do walki 
ze szkodnikami w rzepaku
Dobra informacja dla producentów rzepaków. Na rynku niebawem dostępny będzie nowy 

preparat do zwalczania szkodników. 

F
TEKST Marianna Kula

- na szkodniki działa kontaktowo 
i żołądkowo, w roślinie z kolei 
powierzchniowo, wgłębnie i syste-
micznie. Dyrektor marketingu do-
dała, że dzięki zawartości lambda-
-cyhalotryn, przedstawiony środek 
natychmiast zabija szkodniki już 
żerujące na uprawie, a obecność 
acetamipirydu w formulacji pre-
parartu zapewnia długi okres dzia-
łania insektycydu, a tym samym 
ochronę upraw przed kolejnymi 
nalotami szkodników.
 Środek w rzepaku ozimym 
zwalcza szkodniki gryzące i ssą-
ce. Zgodnie z etykietą, może być 
on stosowany przez cały okres 
wiosennej wegetacji rzepaku, 
ale też na jesieni do zwalczania 
pchełki rzepakowej oraz - jako 
jedyny dostępny w Polsce śro-
dek - tantnisia krzyżowiaczka. 
Urszula Filipecka zaznaczyła, że 
zakres szkodników zwalczanych 

wiosną obejmuje wszystkie waż-
ne gatunki zagrażające uprawom 
rzepaku w kraju: chowacza bru-
kwiaczka, chowacza czterozęb-
nego, słodyszka rzepakowego, 
chowacza podobnika i pryszczarka 
kapustnika. Preparat stosuje się 
wiosną w dawce 0,16-0,2 kg/ha, 
a jesienią - 0,25-0,3 kg/ha. Insek-
tycyd posiada także rejestrację 
do jesiennego zwalczania mszyc 
w pszenicy ozimej - dawka 0,15 
kg/ha.
 Środek, jak podkreślili fa-
chowcy z Sumi Agro Poland, jest 
odporny na zmywanie (w przeci-
wieństwie do łatwo zmywalnych 
pyretroidów i chloropyrifosów) 
- co w praktyce oznacza, że zacho-
wuje on swoją skuteczność, nawet 
jeżeli w krótkim czasie po zabiegu 
wystąpią opady deszczu. Istotne 
jest również to, że środek działa 
już w temperaturze od 5°C.

„Słowo INAZUMA (…) oznacza 
po japońsku „błyskawicę poja-
wiającą się w trakcie burzy”. I tak 
też działa nasz nowy preparat” 
- wyjaśniła Urszula Filipecka, dy-
rektor marketingu w � rmie Sumi 
Agro Poland
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Fot. M. Kula

Inazumę, zgodnie z etykietą, 
można tosować przez cały 
okres wiosennej wegetacji rze-
paku. Specjaliści z Sumi Agro 
Poland proponowali jednak, 
aby aplikować ją od początku 
wiosennej wegetacji rzepaku 
do początku okresu kwitnienia, 
natomiast w okresie kwitnienia 
rzepaku oraz po kwitnieniu 
zalecali stosowanie preparatu 
Mospilan 20 SP

Zeskanuj stronę i przeczytaj, jak 
skutecznie zwalczać choroby 
na plantacjach rzepaku
 
Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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 Jak już wcześniej wspomnia-
no, preparat można stosować przez 
cały okres wiosennej wegetacji 
rzepaku. Specjaliści z Sumi Agro 
Poland proponowali jednak, aby 
aplikować go od początku wiosen-
nej wegetacji rzepaku do począt-
ku okresu kwitnienia, natomiast 
w okresie kwitnienia rzepaku oraz 
po kwitnieniu zalecali stosowanie 
preparatu Mospilan 20 SP. Paweł 
Banach - dyrektor działu rejestra-
cji i rozwoju w Sumi Agro Poland 
- wyjaśnił, że taki dwuzabiegowy 
program ma zapewnić ochronę 
uprawy przez cały sezon wege-
tacyjny oraz bezpieczeństwo po-
żytecznych owadów zapylających, 
które mają wpływ na wysokość 
plonów. - Uprawy rzepaku są ata-
kowane przez szkodniki w ciągu 
całego okresu wegetacyjnego. 
W celu skutecznej ochrony plan-
tacji trzeba zwykle wykonać dwa 
(lub więcej) zabiegów insekty-
cydowych, pamiętając przy tym 
o bardzo ważnych owadach zapy-
lających. Dlatego opracowaliśmy 
dwuzabiegowy program ochrony 
rzepaku, który nazwaliśmy Totalna 
Ochrona - w momencie pojawienia 
się na plantacji pierwszych szkod-
ników (do fazy BBCH 59) zaleca-

my stosowanie preparatu INAZU-
MA w dawce 0,2 kg/ha, natomiast 
od momentu rozpoczęcia kwitnie-
nia rzepaku - Mospilan w daw-
ce 0,12 kg/ha. INAZUMA działa 
w niekorzystnych warunkach po-
godowych charakterystycznych dla 
okresu wczesnowiosennego - śro-
dek utrzymuje swoją skuteczność 
nawet w 5°C i jest odporny na 
zmywanie deszczem. Mospilan jest 
z kolei najbezpieczniejszym insek-
tycydem do stosowania w okresie 
kwitnienia. Stosowanie progra-
mu Totalna Ochrona zapewnia 
więc kompleksowe zabezpieczenie 
upraw rzepaku przed szkodnikami 
w całym okresie wegetacji rośliny 
przy jednoczesnym bezpieczeń-
stwie pszczół i innych owadów 
pożytecznych - zapewniał Paweł 
Banach. 
 Środek będzie dostępny 
w sprzedaży wiosną 2017 r. Koszt 
kompleksowej ochrony wiosennej 
preparatami Inazuma i Mospilan, 
jak zapewnił Tomasza Malczew-
ski - prezes Sumi Agro Poland, 
nie powinien przekroczyć 100 zł 
na hektar. 

*Informacje zawarte w artykule pochodzą 
z konferencji prasowej Sumi Agro Poland, któ-

ra odbyła się 29 września 2016 r. w Gdyni
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www.projekty.murator.pl 

Wyślij SMS z hasłem 
KATALOG 6 na nr 7142 
koszt sms’a 1,23 zł z VAT 

Planujesz budowę?
ZAMÓW BEZPŁATNY  

Katalog z projektami 
dla rolnictwa • dla biznesu 

magazynów • garaży
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Chłodniejsza jesień przyczyniła się do stopniowego wzrostu cen warzyw spod osłon. 
Mimo to produkty te i tak są znacznie tańsze niż rok temu. Fasolka szparagowa, 

brokuły, cukinie i bakłażany kosztują o 1/4 mniej w porównaniu do 2015 r. 
Podobnie papryka i kalafiory.

 prawdziliśmy, ile 
kosztowały owoce 
i warzywa w trzeciej 
dekadzie paździer-
nika na największym 

runku hurtowym w  Polsce 
- podwarszawskich Broniszach.

Warzywa nadal tanie
 Marchew, pietruszka, cebu-
la, ziemniaki sprzedawane są 
o połowę taniej niż rok temu. 
Korzenie pietruszki w ofercie  
Rynku Hurtowego w Broni-
szach kosztują tylko od 1,30 zł 
do 2 zł/kg (opakowania po 10-
15 kg). Marchew jest natomiast 
zbywana za 0,40-0,60 zł/kg 
(opakowania po 15 kg), pod-
czas gdy w 2015 r. było to od 
1,00 zł do 1,30 zł za kilogram. 
Cebulę kupimy już od 0,30 zł/
kg (drobniejsza) do 0,45 zł/kg. 
Rok temu cena hurtowa tego 
warzywa wahała się z kolei od 

0,90 do 1,30 zł/kg.
  - Ze względu na zmniejsza-
jące się dostawy większości wa-
rzyw szklarniowych, takich jak 
bakłażany, cukinie i brokuły, na 
krajowy rynek wchodzi import. 
Ceny importowanych warzyw albo 
są nieznacznie wyższe w porów-
naniu do cen krajowych, albo na 
tym samym poziomie - informuje 
Małgorzta Skoczewska, rzecz-
nik prasowy Rynku Hurtowe-
go w Broniszach. Bakłażany 
krajowe kosztują do 4,50 zł za 
kilogram, importowane - do 
6,30 zł; brokuły: krajowe - do 
2,50 zł/kg, importowane - do 
2,30 zł za/kg, cukinie: krajo-
we - do 6 zł/kg, importowane 
- do 5,30 zł/kg. - Najbardziej 
zauważalne różnice są w cenach 
ogórków: krajowe do 7 zł za kg, 
importowane są o 1,50 zł tańsze - 
podaje Małgorzata Skoczew-
ska.

 Nadal bardzo tanie są ziem-
niaki. Cena hurtowa w I klasie 
jakości nie przekracza 0,40 zł/
kg, to o połowę mniej niż rok 
temu. Worek kartofli sprzeda-
wany jest już za 4,00 zł.

Cena jabłek ciągle 
niska
 W drugiej dekadzie paź-
dziernika sadownicy zajęci 
byli zbiorami jabłek, przez co 
dostawy tych owoców na ry-
nek hurtowy były mniejsze. 
Spowodowało to nieznacz-
nie niższą podaż i chwilowy 
wzrost cen tych produktów, 
które mimo to i  tak są o 30-
40% niższe w  porównaniu 
z cenami jabłek sprzed roku.
         W ofercie podwarszaw-
skiej giełdy jest około 20 od-
mian jabłek. - Mamy, pochodzące 
o tej porze już z przechowalni, 
odmiany późnoletnie: Delikates 

i Paula Red. Odmiana Delikates 
jest jedną z droższych. W ofercie 
hurtowej cena za kilogram waha 
się do 1,20 do 1,60 zł (opakowanie 
15 kg). Sporo w ofercie jest jabłek 
w niższych klasach jakości i tu 
ceny hurtowe nie przekraczają 
1,00 zł za kilogram czyli 15,00 zł 
za skrzynkę - mówi Małgorzata 
Skoczewska.
 Kończące się jesienne mali-
ny i truskawki sprzedawane są 
po 15,00-20,00 zł za kilogram. 
- Nadal dużo jest pochodzących 
z przechowalni śliwek  - zarówno 
węgierek, jak i wielkoowocowych. 
Ceny zbliżone do ubiegłorocz-
nych. W ofercie hurtowej do 4,00 
zł za kilogram -   podje rzecz-
niczka „Broniszy”.

(mp)

* Dane cenowe, przedstawione 
w artykule pochodzą z  Rynku 
Hurtowego w Broniszach

S

Bronisze: Warzywa 
drożeją, ale nadal są tanie
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Zeskanuj stronę i sprawdź aktualne 
ceny owoców i warzyw z 8 giełd 

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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nalizując rynek 
wielu gatunków 
warzyw można 
stwierdzić, że 
ten sezon był 

udany pod względem plono-
wania. - Co z tego, skoro ceny są 
dramatyczne i producenci, póki co, 
nie mają powodów do zadowole-
nia. Na taki stan rzeczy wpłynęła 
w pewnym stopniu zwiększona 
powierzchnia niektórych gatun-
ków warzyw. A dlaczego? Dwa 
poprzednie sezony były korzystne 
cenowo i wielu producentów zde-
cydowało się na uprawę różnych 
gatunków warzyw. Jak czytamy 
w  opracowaniu GUS, według 
wstępnych danych łączną produkcję 
warzyw gruntowych szacuje się na 
poziomie o około 16% wyższym od 
ubiegłorocznego, tj. na około 4,4 
mln ton - mówi Dorota Piękna-
Paterczyk z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. W porównaniu do słabych 
zbiorów z roku 2015 przewiduje 
się wzrost produkcji wszystkich 
podstawowych gatunków wa-
rzyw gruntowych. Produkcję 
cebuli szacuje się na poziomie 
620 tys. ton (o 13,0% więcej).  
Większe zasiewy cebuli oraz 
sprzyjająca pogoda spowo-
dowały, że plony są wysokie 
i dobrej jakości. Niestety, pomi-
mo takiej sytuacji nikt nie jest 
zadowolony. Producent, który 
jest najważniejszym ogniwem 
w „łańcuszku” technologicz-
nym, chciałby sprzedać swój 
plon i uzyskać „godziwą za-
płatę”. Tym bardziej, że koszty 
z roku na rok są coraz wyższe. 
Również konsumenci, kupujący 
warzywa w sklepach, nie ob-
serwują spadku cen. Tak więc 
rynek rządzi się swoimi pra-
wami, a rolnik musi się temu 
podporządkować.

Zła sytuacja 
u producentów cebuli

Producenci cebuli w tym roku nie dostają odpowiedniej ceny za swoje plony. 
Podkreślają, że nie oczekują „kokosów” za towar.  Chcą, żeby chociaż był 

jakiś przyzwoity zysk.

A na, to może być przechowana do 
marca - stwierdza. Franzisco to 
bardzo plenna odmiana, która 
wykształca kuliste cebule w ka-
librze 55-95 mm o cienkiej łusce 
i dość dobrze zamkniętej szyjce. 
Producent dodaje, że testował 
wiele innych odmian, ale bywa-
ło z nimi różnie i stąd decyzja 
o wyborze sprawdzonej już od-
miany. W gospodarstwie kilka 
lat wcześniej uprawiano jeszcze 
cebulę dymkę. Jednak z tego 
względu, że z jakością mate-
riału wyjściowego było bardzo 

różnie, to w końcu producent 
zrezygnował z tego. - Mamy 
w gospodarstwie w większości gle-
by klas IV, V i VI, więc nie możemy 
spodziewać się bardzo wysokich 
plonów. Z reguły wydajność jest 
na poziomie 35 t/ha. Nie mamy 
nawadniania, a lata bywają bar-
dzo różne - informuje Piotr Li-
beracki. Producent zaznacza, 
że w tym sezonie wystąpił pro-
blem z chorobami grzybowymi, 
a konkretnie z fuzariozą. - Nie 
zaobserwowaliśmy objawów choro-
bowych na nowym stanowisku, ale 

 W  gospodarstwie Piotra 
Liberackiego w Piekarzewie 
(powiat pleszewski) uprawę 
cebuli zapoczątkował ponad 
27 lat temu ojciec gospodarza, 
a teraz to on kontynuuje tra-
dycje rodzinne. Każdego roku 
uprawia cebulę na areale od 
1 do 3 ha. - Bywało bardzo różnie 
pod względem wydajności, jakości 
i zdrowotności. W cebuli korzystna 
koniunktura jest raz na kilka lat. 
Jak były plony nie za wysokie, to 
chociaż cena była lepsza - analizuje 
rynek cebuli z wcześniejszych 
lat. Od kilku lat sezonów rol-
nik uprawia średniowczesną 
odmianę Franzisco, która jest 
polecana do krótkiego przecho-
wywania, czyli tak do końca 
grudnia. - Chociaż z praktycz-
nego punktu widzenia, jeśli jest 
dobrze zebrana, do tego wysuszo-

TEKST Anetta Przespolewska

Piotr Liberacki

Remigiusz Pasternak
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bo zawsze któraś jest lepsza, 
a któraś gorsza. W tym roku 
uprawiane w gospodarstwie 
odmiany plonowały bardzo do-
brze i cebula jest dobrej jakości.  
Producent ma nadzieję, że do 
wiosny może coś „drgnie”, jeśli 
chodzi o cenę, bo na razie jest 
niedobrze. Pan Remigiusz zwra-
ca dużą uwagę na zmianowanie. 
Podkreśla, że każdego roku ce-
bula siana jest na innym polu. 
Park maszynowy plantatora z 
Woli przystosowany jest w ca-
łości do technologii uprawy. 
Warzywo uprawiane jest za-
sadniczo na glebach III klasy, na 
których stosuje się nawadnianie. 
- W przechowalni mam odmiany 
do dłuższego przechowania i mogę 
je tam składować do maja, a nawet 
czerwca. Tegoroczna cebula jest 
naprawdę bardzo dobrej jakości, ale 
cena to katastrofa. Rok był dobry, 
nie było problemów z patogena-
mi. Zainwestowałem co prawda 
w droższą ochronę i myślę, że to 
dobrze zabezpieczyło rośliny, które 
widać, że jakościowo są bardzo do-
bre. W zeszłym roku były większe 
problemy ze szkodnikami - głównie 
z wciornastkiem - mówi. Remi-
giusz Pasternak swoją cebulę 

zebrał w odpowiedniej fazie 
rozwojowej - kiedy  szczypior 
położył się na całym polu. - Ja 
zrobiłem wszystko jak najlepiej, 
plon i jakość towaru jest bardzo 
dobra, a na lepszą cenę, mam taką 
nadzieję, trzeba jeszcze poczekać. 
W zeszłym roku było średnio z ja-
kością, ale była bardzo ładna cena 
i myślę, że to w pewnym stopniu 
wpłynęło na zwiększenie areału. 
Ten rok pod względem jakości jest 
dużo lepszy, ale cena gorsza - ubo-
lewa rolnik. Producent zapytany 
o to, co sądzi o dramatycznej sy-
tuacji na rynku cebuli, wyjaśnia: 
- Ja nie chcę dużych „kokosów”, ale 
żeby chociaż był jakiś przyzwoity 
zysk w granicach 40-50 groszy. Co 
przy wydajności 40-50 ton byłoby 
nieźle. Ceny nawozów, środków 
ochrony roślin ciągle wzrastają, 
a opłacalność cebuli maleje.
 Z  rolnikami rozmawiali-
śmy pod koniec października 
i okazało się, że są producenci, 
którzy ze względu na dużą ilość 
opadów nie zebrali jeszcze ce-
buli z pola. Wielu jest również 
takich, którzy „liczą” i docho-
dzą do wniosku, że nie opłaca 
się zbierać, a są też tacy, którzy 
już ją zaorali.

tam, gdzie nie mieliśmy możliwości 
zmianowania, fuzarioza wystą-
piła - wyjaśnia. Cebula w go-
spodarstwie produkowana jest 
z przeznaczeniem na sprzedaż 
w łusce. Ale ze względu na złą 
sytuację ekonomiczną  produ-
cent sprzedaje cebulę w zależ-
ności od tego, jakie w danej 
chwili są możliwości.  -  Najwięk-
szą cebulę o średnicy minimum 
8 cm obieraliśmy i sprzedawaliśmy 
przez pośrednika między innymi 
na markety, a resztę sprzedajemy 
na przemysł. Zasadniczo robimy 
tak, żeby pozbyć się cebuli w łusce, 
ale różnie to bywa. Mamy takiego 
odbiorcę, dla którego, w zależności 
od zamówienia, przygotowujemy 
konkretną partię towaru - opo-
wiada. Dodaje, że intensywne 
opady deszczu uniemożliwiły 
całkowity zbiór cebuli i jeszcze 
niewielka jej część została na 
polu. Ma jednak nadzieję, że 
wszystko zbierze, a cena wzro-
śnie i towar uda się sprzedać ko-
rzystnie. Zważywszy, że koszty 
uprawy cebuli z roku na rok 
wzrastają, jakie perspektywy 
na przyszłość widzi Piotr Li-
beracki? - Kiedyś więcej cebuli 
czy ziemniaków kupowało się na 

okres zimowy, a teraz nikt takich 
zapasów nie robi, kupuje się wła-
ściwie na bieżąco. Porównując ceny 
z poprzednich lat, to jest katastro-
fa. Zauważyć można spadek ceno-
wy o jakieś 50%. Pomimo takiej 
huśtawki cenowej będziemy nadal 
uprawiać cebulę, ponieważ mamy 
stałych klientów, którzy do nas 
przyjeżdżają od wielu lat. Przez 
te wszystkie lata poznaliśmy bar-
dzo dobrze technologię uprawy, 
a dodatkowo cebula jest ważnym 
„ogniwem” w naszym zmianowa-
niu - podkreśla Piotr Liberacki 
z Piekarzewa.
 Remigiusz Pasternak z Woli 
Książęcej (powiat jarociński)  
jest młodym rolnikiem, który 
od 10 lat uprawia cebulę. - Każ-
dego roku uprawiam cebulę na po-
wierzchni 5 - 6 hektarów. W tym 
roku zasiałem 4 ha cebuli jarej. 
Miałem również 2 ha cebuli ozimej. 
Co prawda, trochę przemarzła, ale 
cena zrekompensowała utracony 
plon. Z 4 odmian, które wysiałem, 
sprzedałem tę, która nie nadawała 
się na przechowanie. A ponieważ 
musiałem zrobić miejsce dla pozo-
stałych odmian, sprzedałem ją za 
6 groszy - opowiada. Zaznacza, 
że stara się mieć kilka odmian, 
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ałata do Polski tra-
fiła na początku 
XIV wieku dzięki 
królowej Bonie i do 
dnia dzisiejszego 

jest jednym z najpopularniej-
szych warzyw. Częścią jadalną 
są liście, które, w zależności 
od odmiany, mogą mieć formę 
rozety lub główki. Najbardziej 
popularne są sałaty o liściach 
zielonych, ale występują też 
w kolorach ciemnofioletowych, 
białych lub bordowych. Liście 
mogą być gładkie, karbowane 
bądź skędzierzawione o róż-
nych smakach. Sałata ma wiele 
cennych wartości odżywczych. 
Zawiera sporo błonnika oraz 
wiele składników mineral-
nych, takich jak: wapń, potas, 
magnez i żelazo. Jest cennym 
źródłem witamin. Kolor swój 
zawdzięcza chlorofilowi, któ-
ry ma działanie bakteriobój-
cze, pomaga zwalczać infekcje 
oraz przyspiesza gojenie się 

ran. Zawiera luteinę i zeaksan-
tynę - silne przeciwutleniacze, 
które mają korzystny wpływ na 
wzrok i chronią przed zwyrod-
nieniem plamki żółtej. Jest do 
tego niskokaloryczna, bo 100 
gramów sałaty to zaledwie 12 
kalorii. 
 Mirosław Szymczak z Su-
lęcina (powiat pleszewski) 
wraz z żoną Joanną od wielu 
lat zajmuje się profesjonalną 
uprawą sałaty. - Pierwsze nasio-
na przywiózł nam wiele lat temu 
kuzyn z Niemiec, kiedy to mój 
ojciec zarządzał gospodarstwem 
- mówi. Kiedy w 2004 roku pan 
Mirosław objął po rodzicach 
gospodarstwo, uprawiał wie-
le gatunków warzyw, w tym 
również sałatę. Stwierdził, że 
warto skupić się na mniejszym 
asortymencie i w strukturze 
upraw zaczęła dominować sa-
łata. Tym bardziej, że sałatę 
można „zrobić” w 3 cyklach 
na jednym polu i to znacznie 

zwiększa potencjał produkcyj-
ny. Zaczynał od małego ob-
szaru, aby obecnie każdego 
roku uprawiać tę roślinę na 
powierzchni od 24 do 26 ha. - 
W gospodarstwie uprawiamy w 90 
%  sałatę lodową, trochę masłowej 
i trochę radicchio. Od 2008 roku 
zaczęliśmy zwiększać produkcję. 
Wtedy wysiewaliśmy tygodniowo 
2,5 tysiąca nasion, a teraz sadzimy 
80 tysięcy. Pierwsze nasadzenia 
rozpoczynamy od początku marca 
i sadzimy do 33. tygodnia czyli 
do 15 sierpnia. W tym okresie 
„robimy” około 2 milionów sztuk. 
Sałata na polu rośnie od 5 do 8 ty-
godni, później pole jest przeorane 
i następnego dnia znów wysadza 
się kolejne rośliny - opowiada 
pan Mirosław. Najwcześniej-
sze nasadzenia przykrywane 
są włókniną, aby zabezpie-
czyć rośliny przed działaniem 
wiosennych przymrozków. Sa-
dzonka kupowana jest z firm 
zewnętrznych, które specjali-

zują się w produkcji rozsady. 
- Od jakiegoś czasu sadzonkę ku-
pujemy w Niemczech. Jest troszkę 
wyższa cena, ale jakościowo jest 
bardzo dobra. Rozsada przywo-
żona jest do nas w kostce torfowej 
w skrzynkach. Zależy nam bardzo 
na ciągłości i na jakości. Bo jakość 
to podstawa. Na cenę nie mamy 
wpływu, ale na jakość tak - stwier-
dza. Sałatę produkuje dla jednej 
sieci supermarketów. - Dużo 
towaru sprzedajemy za granicę: 
do Bułagarii, Grecji, na Wschód 
i na rynki lokalne - wymienia. 
Jego zdaniem branża rozwija 
się prężnie. Sałata ze względu 
na płytki system korzeniowy 
ma wysokie wymagania na-
wozowe. Należy pamiętać, że 
jest to roślina bardzo wrażli-
wa na zasolenie podłoża, więc 
nie można dopuścić do prze-
nawożenia. To samo dotyczy 
stosowanych środków ochrony 
roślin. W związku ze sprzedażą 
sałaty w kraju i eksportem za 

Druga 
Holandia 

w Sulęcinie!

S

Mirosław Szymczak z Sulęcina (powiat 
pleszewski) wraz z żoną Joanną od 
wielu lat zajmuje się profesjonalną 
uprawą sałaty. - Pierwsze nasiona 

przywiózł nam wiele lat temu kuzyn 
z Niemiec, kiedy to mój ojciec zarządzał 

gospodarstwem - mówi.

Dorota Piękna-Paterczyk 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu

TEKST
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granicę pan Mirosław zwraca 
bardzo dużą uwagę na stoso-
wane nawozy i środki ochrony 
roślin. - Rozsądnie stosuję nawozy 
i środki ochrony, ponieważ bar-
dzo często robione są wyrywkowe 
kontrole towaru na pozostałości 
środków chemicznych. W związku 
z tym nie mogę pozwolić sobie na 
jakieś niedociągnięcia, ponieważ 
stracę wiarygodność i będę miał 
kłopoty ze sprzedażą swojego towa-
ru - informuje. Mączniak rzeko-
my i mszyca to największe za-
grożenia dla sałaty. Producent 
do nasadzeń wybiera specjalnie 
wyselekcjonowane odmiany, 
które wyróżniają się podwyż-
szoną tolerancją  na tipburn 
i odpornością na mączniaka 
rzekomego i mszyce. - W tym 
roku nie mieliśmy większych pro-
blemów z chorobami i szkodnika-
mi. Produkcja przebiegała bardzo 
dobrze i towar był wysokiej jakości. 
Było bardzo dobre wycięcie z pola, 
bo na poziomie 90%. Ubiegły rok 
był trudniejszy, ponieważ były 
kłopoty ze szkodnikami - twierdzi.  
 Największymi kosztami 
w całej technologii uprawy są 
te dotyczące pracy ludzkiej. 
W tym gospodarstwie nie ma 

kłopotów z  pracownikami. 
- Do zbioru sałaty w całym sezonie 
mamy ludzi z Polski i z Ukrainy. 
Od wielu lat mamy  stałych pra-
cowników. Pomimo wysokiego po-
stępu hodowlanego i technologicz-
nego nikt jeszcze na całym świecie 
nie opracował maszyn, które wy-
cięłyby i zapakowały sałatę. Bez 
ludzkich rąk ani rusz! - zaznacza. 
A jak wygląda ostatni etap pro-
cesu technologicznego sałaty? 
- Główki sałaty lodowej wycinamy 
na polu, pakujemy do woreczków 
foliowych, wkładamy do kartonów 
i szybko przewozimy do chłodni. 
Sałata musi być schłodzona do 
temperatury 3oC i wtedy dopiero 
wyjeżdża do klienta. Schłodzenie 
ma istotny wpływ na trwałość. 
Jeśli towar nie jest schłodzony, 
to wtedy, zwłaszcza latem - przy 
wysokich temperaturach, szybko 
się psuje - opowiada.
 Aby oferować towar naj-
wyższej jakości, 2 lata temu 
w gospodarstwie powstały no-
woczesne chłodnie, z których 
rolnik z Sulęcina jest zadowo-
lony. - Klient woli zapłacić więcej 
za towar, który ma wysoką jakość 
i po taki zawsze chętnie wraca - 
uważa.  Mój rozmówca o upra-

wie sałaty wie chyba wszystko! 
Chociaż..., jak zaznacza, jest 
bardzo dużo niuansów, na któ-
re trzeba zwracać uwagę. Sto-
sowanie nawożenia organicz-
nego i regularne sprawdzanie 
kwasowości, czyli pH gleby to 
bardzo ważne elementy. Pan 
Mirosław lubi uczyć się od naj-
lepszych. Jak tylko jest okazja, 
wyjeżdża do Holandii, Niemiec 
czy Włoch, żeby coś ciekawe-
go zaobserwować i wdrożyć 
w swoim gospodarstwie. Mi-
strzami w uprawie sałaty są  
Holendrzy, którzy opracowali 
wiele nowinek technologicz-
nych. - W obecnych realiach nie 
jest tak prosto zacząć wszystko od 
zera! - podkreśla. Jak w innych 
dziedzinach, tak również w tej 
produkcji nie tylko są same 
sukcesy. Zdarzają się niepowo-
dzenia. - Co tydzień  sadzimy oko-
ło 80 tysięcy sztuk sałaty i na taką 
ilość musimy również mieć klienta.  
W jednym tygodniu hektar musi 
być wycięty, jeśli nie ma klienta, 
zaorujemy plantację. W tym roku 
był problem ze sprzedażą sałaty od 
czerwca do lipca i musieliśmy ją 
zaorać bez cięcia. Pomimo tego, 
że towar był najwyższej jakości.  

Niestety, panowały w tym okre-
sie złe warunki pogodowe - było 
deszczowo i zimno. Zasada jest 
taka - sałata dobrze sprzedaje się, 
gdy jest ciepło i wykorzystuje się 
jej więcej do grilla. Największym 
jednak zagrożeniem dla sałaty jest 
grad, który potrafi zniszczyć do-
szczętnie całą uprawę - wyjaśnia. 
 Każdego roku na polach 
w Sulęcinie testowane są nowe 
odmiany, żeby wiedzieć, jak 
się  zachowują i czy mogą być 
wprowadzane do produkcji. 
Jest to niezwykle ważne, po-
nieważ odmiany do nasadzeń 
wybiera się tak, aby rozszerzyć  
„okno” zbiorcze. Zarówno pan 
Mirosław, jak i jego 7-letni syn, 
chodząc po polach obowiązko-
wo muszą „skubnąć” sałatę, 
żeby sprawdzić, jak dana od-
miana smakuje. 
 Jakie plany na przyszłość? 
Sałata tak przypadła do gustu 
gospodarzowi, że na pewno 
nie zmieni swojego głównego 
kierunku produkcji i będzie 
coraz bardziej dążył do jeszcze 
lepszej jakości i wydajności. 
Można by stwierdzić, że w Su-
lęcinie mamy „drugą” Holandię 
w uprawie sałaty.



WYSŁODKI 
niezastąpioną 

paszą dla bydła
Wysłodki stanowią cenną karmę dla 

bydła. Producenci buraków odbierają je 
w rozliczeniu za dostarczony surowiec 

i dlatego jest to jedna z najtańszych pasz 
energetycznych. 

TEKST Elżbieta Rzepczyk
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ampania bura-
czana w pełni. 
Pozostałością 
w procesie po-
wstawania cu-

kru są m.in. wysłodki bura-
czane. - Historycznie wysłodki 
służyły do opasania buhajów. 
Z niewielkiej odległości od ist-
niejących cukrowni zwoziło 
się z okolicznych gospodarstw 
i majątków bukaty. Bydło utrzy-
mywano w  prowizorycznych 
wiatach, do których dowoziło 
się wysłodki i słomę, aby tanio, 
przez okres kampanii buraczanej, 
opasać buhaje - opisuje Zbi-
gniew Kwiatkowski, głów-
ny specjalista ds. produk-
cji bydła w Wielkopolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu. A więc 

R E K L A M A

wartej wody, wysłodki dzie-
limy na: mokre, prasowane 
i suszone. Tradycyjne, mokre 
wysłodki są paszą coraz rza-
dziej wykorzystywaną w ży-
wieniu bydła. Powód? Woda 
jest idealnym środowiskiem, 
w którym intensywnie roz-
wijają się różne bakterie, co 
powoduje, że wysłodki źle 
zakiszają się - w  silosach 
czy na pryzmach oraz często 
„rozjeżdżają się”. Na dodatek 
trudno je przetransportować 
z cukrowni do rolnika. - Na-
leży dysponować odpowiednim 
sprzętem do transportu, umożli-
wiającym poruszanie się drogami 
publicznymi z materiałem o tak 
dużej zawartości wody. Przede 
wszystkim skrzynie ładunkowe 
używane w transporcie (przycze-

K

wysłodki z  buraków były 
od dawna ważnym kompo-
nentem w  żywieniu bydła 
i  stanowiły istotne uzupeł-

nienie bilansu paszowe-
go dla producentów mleka 
oraz żywca wołowego. 
 Ze względu na ilość za-

Fot. Jolanta Mayerberg - Fotolia.com

WYSŁODKI W BELACH
5�KROTNE OWINIĘCIE SIATKĄ

26�KROTNE OWINIĘCIE FOLIĄ
NAJWIĘKSZY PRODUCENT W POLSCE

W OFERCIE RÓWNIEŻ GNIECIONE ZIARNO KUKURYDZY I INNE...

www.grupapaszowa.pl

GRUPA PASZOWA AGROHURT
    Warszawska 34, 07-305 Andrzejewo
 

+48 86 271 74 27
+48 793 024 185
+48 537 111 664
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py) powinny być bardzo szczel-
ne. Ponadto „wożenie wody też 
jest kosztowne”. W tej sytuacji 
idealnym rozwiązaniem jest pro-
dukcja prasowanych wysłodków 
buraczanych - tłumaczy Zbi-
gniew Kwiatkowski, główny 
specjalista ds. produkcji bydła 
w Wielkopolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu.
 Uzyskana w opisanej tech-
nologii pasza objętościowa 
zawiera około 22 procent su-
chej masy. Świeże wysłodki 
prasowane mają jednak ogra-
niczony okres trwałości i naj-
korzystniejszą formą zmaga-
zynowania i przechowywania 
jest ich zakiszenie. Od po-
nad 20 lat wysłodki prasowane 
kisi się w rękawach foliowych, 
w których można zmagazyno-
wać nawet ponad 300 ton paszy 
w jednym „worku”. Prasowane 
wysłodki buraczane ubijane są 
specjalnymi prasami, tj. maszy-
nami silosującymi, z dodatkiem 
konserwantów, które powodują, 
że reakcja chemiczna i biologicz-
na w sporządzanej kiszonce prze-
biega w oczekiwanym i prawidło-
wym kierunku. Takie wysłodki 
w ilości od 6 do 8 kg są idealnym 
dodatkiem w całej dziennej daw-
ce pokarmowej zarówno bydła, 
jak i krów mlecznych - wyjaśnia 
główny specjalista ds. pro-
dukcji bydła WODR-u. - Wy-
słodki stanowią istotny dodatek 
energetyczny w dawce pokarmo-
wej (jest to pasza energetyczna 
z niewielką ilością białka) oraz 
wpływają korzystnie na smako-
witość przygotowanego TMR-u 
czy PMR-u. Jeżeli przygotowuje 
się paszę dla krów mlecznych 
o wysokiej wydajności: TMR 
lub PMR- paszę pełnoporcjo-
wą, to najczęściej stosuje się 
w żywieniu bydła następujące 
komponenty: kiszonkę z kukury-
dzy, kiszonkę trawy lub lucerny, 
młóto browarniane oraz kiszone 
wysłodki prasowane, siano, sło-
mę i paszę treściwą (z udziałem 
śrut sojowej oraz rzepakowej). 
Dodatek kiszonych wysłod-
ków prasowanych z  buraków 
w żywieniu bydła, szczególnie 
krów mlecznych, bardzo dobrze 
komponuje się pod względem 
składu oraz ułatwia zbilansowa-
nie dawki pokarmowej - mówi 
Kwiatkowski. Ponownie pod-
kreśla, że wysłodki są nieod-
łącznym elementem w bilan-
sie paszowym dla wszystkich 
grup bydła, szczególnie 

w produkcji żywca wołowe-
go przy opasie bukatów. 
 Producenci buraków od-
bierają wysłodki w rozlicze-
niu za odstawione do cukrow-
ni buraki. Aktualnie jest to 
jedna z  najtańszych pasz 
objętościowych energetycz-
nych. - Jeżeli ktoś nie posiada 
wystarczającego areału buraków 
i nie jest w stanie wyproduko-
wać wystarczającej ilości paszy 
objętościowej dla zbilansowania 
potrzeb swojego stada, to zakup 
wysłodków jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem umożliwiającym 
tucz i produkcję wołowiny - oce-
nia ekspert. 
 Zgodnie z zawartą umo-
wą każdy plantator za 1 tonę 
dostarczonych buraków może 
odebrać bezpłatnie z cukrow-
ni 500 kg wysłodków. - Jest 
też tak, że niektórzy rolnicy nie 
odbierają wszystkich wysłodków. 
Wtedy oczywiście dostają wy-
równanie w cenie buraków za 
nieodebrany towar. Cukrownia 
niewydane wysłodki odsprzedaje 
innym plantatorom - wyjaśnia 
Maciej Grobelny, kierownik 
ds. surowcowych Pfeifer & 
Langen Polska. W praktyce 
wygląda to tak, że nieliczni 
rolnicy nieplantatorzy mogą 
kupić wysłodki z cukrowni. 
Przeważnie plantatorzy od-
bierają wszystkie należne wy-
słodki i we własnym zakresie 
odsprzedają hodowcom krów 
mlecznych i bydła opasowego. 
  W  cukrowniach grupy 
Pfeifer & Langen tona wy-
słodków o zawartości suchej 
masy 10 procent kosztuje 28 
zł. - Wydajemy wysłodki świeże 
prasowane o zawartości suchej 
masy 22 procent (64,12 zł za 
tonę). Wysłodki prasowane są 
bardzo dobrą paszą szczególnie 
dla przeżuwaczy o zawartości 
energii porównywalnej z kiszon-
ką z kukurydzy. W Wielkopolsce 
cukrownie nie produkują wy-
słodków suchych. Produkcja tego 
towaru odbywa się w cukrowni 
w Glinojecku, ale plantatorzy 
cukrowni mogą zamówić i zaku-
pić takie wysłodki w Cukrowni 
Gostyń, Miejska Górka lub Środa 
- mówi Grobelny. 
  W jego ocenie w tym roku 
plony buraków są wyższe niż 
w poprzednim, dlatego też 
jest więcej wysłodków, na 
które nie brakuje chętnych. 
- Prawdopodobnie jest to spowo-
dowane tym, że ubiegły rok był 
rokiem z niskimi plonami kuku-

rydzy i buraków, baza paszowa 
została ograniczona i w tym roku 
rolnicy chcą ją odbudować, dla-
tego chętnie je odbierają - infor-
muje kierownik ds. surowco-
wych. 
 Oprócz mokrych i praso-
wanych mamy jeszcze suche 
wysłodki. - Są firmy paszowe, 
które odkupują od producenta 
wysłodki buraczane suche i po-
przez dodanie melasy, produkują 
specjalny granulat, podwyższa-
jąc wartość energetyczną i pokar-
mową komponentu. Przygotowa-

nie nowego suplementu, często 
stosowanego przez producentów 
mleka w diecie krów, podnosi 
znacznie wartość proponowa-
nego w żywieniu bydła dodatku. 
Tak przygotowane wysłodki su-
che stają się paszą drogą. Jak weź-
mie się pod uwagę cenę opisanego 
produktu oraz wysokość kosztów 
żywienia po zastosowaniu dodat-
ku „zdrowy rozsądek” nakazuje, 
aby korzystać w żywieniu bydła 
z kiszonych wysłodków prasowa-
nych z buraków - przekonuje 
specjalista. 

R E K L A M A
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REKLAMA

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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HODOWLA

n s e m i n a c j a  by d ł a 
w Polsce ma już ponad 
50-letnią tradycję i dziś 
trudno wyobrazić sobie 
hodowcę, który byłby 

skłonny zrezygnować z usług 
inseminatora. - Jest to zabieg 
sztucznego unasieniania, polega-
jący na mechanicznym zdepono-
waniu nasienia buhaja do dróg rod-
nych samicy, w celu zapłodnienia 
komórki jajowej i wydania na świat 
potomstwa - mówi Grzegorz Ba-
licki, lekarz weterynarii pry-
watnej praktyki w Gołuchowie 
i Choczu. Zaznacza, że chcąc, 
aby zabieg był skuteczny należy 
go przeprowadzić w określo-
nym przedziale czasowym. In-
seminacja może być wykonana, 
kiedy krowa lub jałówka znaj-
duje się w rui właściwej, która 
trwa 12-36 godzin. Specjalista 
zaznacza, że czas rui może się 
skrócić lub wydłużyć przez wy-
soką temperaturę, nieprawidło-
we żywienie lub stres. - Krowy 
podczas rui zwiększają znacznie 
dobową aktywność, obskakują się, 
porykują i zachowują się niespokoj-

TEKST Anetta Przespolewska

I

Nie wszystkie krowy 
można zapładniać

Skuteczna inseminacja krów zależy od kilku czynników. Hodowca musi znać stan zdrowia 
zwierzęcia, a inseminator posiadać umiejętności i doświadczenie. Jednak nie wszystkie 
krowy należy zapładniać. - Nie powinno się dopuścić do inseminacji krów w pierwszej 

rui po wycieleniu oraz  bydła z chorobami układu rodnego. Nie można też inseminować 
jałówek, które nie osiągnęły dojrzałości hodowlanej - uważa Grzegorz Balicki, lekarz 

weterynarii.

R E K L A M A

nie. Kolejnym widocznym objawem 
jest wypływ śluzu (przejrzystego 
i ciągliwego) z pochwy oraz otarcia 
na krzyżu od obskakiwania przez 
inne krowy - wyjaśnia. Najlepsze 
wyniki unasieniania otrzymuje 

się po inseminacji w 8-12 godzi-
nie od pierwszych widocznych 
objawów rujowych. Insemina-
tor przybywający do hodowcy 
przed zabiegiem przeprowadza 
wywiad z właścicielem i prze-

gląda kartę krowy. W niej po-
winny znaleźć się takie dane 
jak: pochodzenie, wiek oraz 
rasa, długość trwania ostatniej 
rui, jakie są objawy i ile trwa 
okres międzyrujowy, przeby-

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

Zeskanuj stronę i przeczytaj, jaka 
groźna choroba zagraża polskiemu 
bydłu oraz dlaczego USA bije 
rekordy w produkcji mleka

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3

Zabieg inseminacji nalezy przeprowadzić 
w odpowiednim czasie

Grzegorz Balicki informacji 
udziela pod nr telefonów: 

660 269 595 
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HODOWLA
te choroby i leczenie, skutecz-
ność poprzednich unasienień, 
data ostatniego wycielenia oraz 
informacje dotyczące proble-
mów poporodowych, także 
stan zdrowotny. - Następnym 
krokiem jest obserwacja krowy. 
Inseminator sprawdza zabarwienie 
i przejrzystość śluzu pochwowego 
- opowiada Grzegorz Balicki.
 Podczas zabiegu wyko-
rzystywany jest uniwersalny 
pistolet inseminacyjny. Na 
metalową rurkę pistoletu po-
winno się zakładać „koszulkę” 
ochronną, dzięki której do dróg 
rodnych samicy nie przedostają 
się drobnoustroje chorobotwór-
cze. Słomka, w której znajduje 
się ejakulat jest zamknięta, aby 
ją otworzyć inseminator musi 
posiadać obcinarkę lub nożycz-
ki. Powinien też mieć plasti-
kowe rękawice jednorazowego 
użytku. Dzięki nim zabieg jest 
higieniczny. - Aby prawidłowo 
zainseminować samicę, nasienie 
musi być rozmrożone. Od razu 
po wyjęciu z przenośnego zamra-
żalnika słomka jest umieszczana 
w rozmrażaczu. Kiedy nasienie ule-
ga rozmrożeniu, należy przesunąć 
pęcherzyk powietrza znajdujący 

się w słomce do odcinanego końca. 
Słomka musi być sucha, a pisto-
let inseminacyjny podgrzany co 
najmniej do 15°C - mówi lekarz 
weterynarii. Inseminator wkła-
da słomkę do pistoletu, zakłada 
osłonkę ochronną, obcina koń-
cówkę słomki i zakłada rękawi-
cę ochronną. Z kolei hodowca 
unieruchamia krowę, a osoba 
wykonująca zabieg usuwa kał 
z odbytnicy zwierzęcia, aby móc 
wyczuć szyjkę macicy. Następ-
nie oczyszcza wargi sromowe 
i je rozchyla, aby wprowadzić 
pistolet i deponuje nasienie do 
trzonu macicy. 
 Podczas zabiegu niewyklu-
czone są błędy. - Pierwszym błę-
dem, który grozi wypadkiem, jest 
brak unieruchomienia krowy. Inse-
minowane pierwszy raz jałówki są 
niespokojne i mogą być agresywne. 
Kolejny błąd osoby przeprowadza-
jącej zabieg to nieprzeprowadzenie 
wstępnego wywiadu z hodowcą. Na 
wynik sztucznego unasieniania ma 
również wpływ przechowywanie 
słomek z nasieniem w rozszczelnio-
nych kontenerach z ciekłym azotem. 
Dużym błędem inseminatora jest 
również krzywe obcięcie słomki, 
ponieważ nasienie będzie wypływać 

do środka pistoletu, a nie do trzonu 
macicy. Drugi błąd, związany ze 
słomką, to niedostateczne rozmro-
żenie nasienia - uważa specjali-
sta. Dodaje, że manewrowanie 
pistoletem w drogach rodnych 
samicy powinno odbywać się 
ostrożnie i delikatnie, ze wzglę-
du na niebezpieczeństwo uszko-
dzenia błony śluzowej, przebicia 
do cewki moczowej lub jelita.
 Sukces inseminacji zależy 
od wiedzy hodowcy na temat 
zdrowia zwierzęcia, umiejętno-
ści i doświadczenia insemina-
tora, od zdrowia samicy i pra-
widłowości wykrycia rui oraz 
od zdolności do zapłodnienia 
samca. Grzegorz Balicki zwraca 
uwagę na to, że nie wszystkie 
krowy powinny być zapładnia-
ne. - Nie powinno się dopuścić do 
inseminacji krów w pierwszej rui 
po wycieleniu (macica nie jest go-
towa na przyjęcie zarodka), o złej 
kondycji, bez objawów rujowych,  
bydła z chorobami układu rodnego. 
Nie można też inseminować jałó-
wek, które nie osiągnęły dojrzałości 
hodowlanej - uważa. Z kolei na 
zaburzenia płodności wpływa-
ją: brak witamin i składników 
mineralnych w paszy, co wy-

stępuje szczególnie w zimie, 
brak ruchu, światła i świeżego 
powietrza, co zdarza się zwy-
kle w  chowie alkierzowym 
(występuje wtedy tzw. cicha 
ruja), zmiana pomieszczenia, 
niedostateczne żywienie, prze-
karmianie, zwłaszcza paszami 
wysokobiałkowymi. - Do naj-
częstszych schorzeń należą: za-
burzenia w wydalaniu łożyska, 
zapalenie dróg rodnych, ciche ruje, 
wczesne zamieranie zarodków, cysty 
na jajnikach, zamieranie komórek 
jajowych, niewydolność jajników, 
niedrożność pochwy - wymienia 
lekarz weterynarii.
 Inseminacja zwierząt ma 
wiele zalet. Można przecho-
wywać nasienia przez długi 
czas i  transportować je do 
zwierzęcia. Nasienie od jed-
nego samca może trafić do kil-
ku krów. Podczas inseminacji 
nie dochodzi do przenoszenia 
chorób układu rozrodczego. 
Hodowca nie musi również 
ponosić kosztów z utrzymy-
wania samców. - Szybkie i łatwe 
uzyskiwanie postępu hodowlanego 
nie tylko w chowie bydła mleczne-
go, ale też mięsnego - podkreśla 
lekarz weterynarii.

R E K L A M A
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Ostatnie 23. ognisko Afrykań-
skiego Pomoru Świń u trzody 
chlewnej zostało wykryte 30 
września tego roku. Sytuacja 
z pomorem ustabilizowała 
się?
Minęło już 5 tygodni, od kiedy 
nie mamy żadnego ogniska 
ASF u świń. Nie chcę nic za-
peszać, ale można uznać, że 
pomór u trzody chlewnej na 
tę chwilę jest opanowany. 

Jak często na terenach zagro-
żonych bada się trzodę, aby 

Fo
t. 

D
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Walka z ASF 
kosztuje dziennie 
do 15 mln zł
Z Włodzimierzem Skorupskim, 
Głównym Lekarzem Weterynarii 
rozmawia Dorota Jańczak

zasadami świnie były badane 
przedubojowo dopiero w rzeź-
ni. Obecnie zgodnie z nowymi 
przepisami, hodowca będzie 
zobowiązany do powiadomie-
nia lekarza weterynarii o chęci 
sprzedaży sztuk z 24-godzin-
nym wyprzedzeniem, tym sa-
mym lekarz weterynarii prze-
prowadzi badanie kliniczne 
i wystawi świadectwo zdrowia 
dla badanej grupy zwierząt.

Kto będzie ponosił koszty 
związane ze świadectwami 
zdrowia?
Świadectwo zdrowia będzie do-
tyczyło każdej partii zwierząt, 
która zostanie przemieszczona 
do rzeźni czy innej hodowli. 
Opłata za badanie kliniczne 
i  wystawienie świadectwa 
zdrowia spoczywać będzie po 
stronie hodowcy. Do tej pory 
koszty badania i  wystawie-
nia świadectwa zdrowia były 
stosunkowo niskie. Aktualnie 
procedowana jest propozycja 
zwiększenia stawek opłat za 
wystawienie świadectwa zdro-
wia dla zwierząt, co związane 
jest z koniecznością dojazdu do 
hodowcy przez lekarza wete-
rynarii oraz przeprowadzenia 
badania klinicznego zwierząt 
i wypisania dokumentu.

Twierdzi Pan, że obecnie nie 
ma świń chorych na ASF. Ale 
jest ryzyko, że mogą zacho-
rować.
Pewne ryzyko nadal istnieje, 
dlatego IW prowadzi stale ba-
dania monitoringowe w ob-
szarach objętych restrykcjami. 
Urzędowi lekarze weterynarii 
(ULW) pobierają próbki krwi, 
które badane są w  PIW-PIB 
w Puławach i na podstawie 
wyników tych badań, które 
otrzymujemy po czasie od 8 
do kilkudziesięciu godzin 
(w zależności od liczby pró-
bek oczekujących na badanie) 
wiemy o wystąpieniu choroby 
wcześniej, jeszcze przed wystą-
pieniem objawów klinicznych 
u zwierząt. Próbki badane są 

wykluczyć Afrykański Pomór 
Świń?
Każda świnia na terenie obję-
tym restrykcjami w związku 
z wystąpieniem ASF jest ba-
dana klinicznie przez lekarza 
weterynarii w kilku sytuacjach, 
m.in. podczas obligatoryjnego 
pobierania próbek krwi w kie-
runku wykluczenia obecności 
wirusa ASF, próbka wysyłana 
jest do Państwowego Instytutu 
Badawczego - Państwowego In-
stytutu Weterynaryjnego (PIW-
PIB) w Puławach, jak również 

na 24 godziny przed wysyłką 
do uboju. To badanie kliniczne 
poświadczone jest na specjal-
nym świadectwie zdrowia, wy-
stawianym przez powiatowego 
lekarza weterynarii (PLW) lub 
lekarza prywatnej praktyki 
wyznaczonego przez PLW do 
wykonywania czynności urzę-
dowych. Stada świń, znajdujące 
się na obszarach objętych róż-
nymi restrykcjami w związku 
z wystąpieniem ASF (obszar 
ochronny, objęty ograniczenia-
mi, zagrożony), są cały czas 
kontrolowane przez służby 
Inspekcji Weterynaryjnej, dla-
tego też mamy pewność co do 
statusu zdrowotnego zwierząt.  
Od czerwca 2016 r., a  więc 
od momentu, gdy wykryto 
pierwsze w tym roku ognisko 
ASF u trzody, Inspekcja We-
terynaryjna wysłała do badań 
w kierunku ASF do PIW-PIB 
w Puławach próbki pobrane 
od 59.038 sztuk świń. Inspek-
cja Weterynaryjna wykonała 
dotychczas i nadal wykonuje 
ogromną ilość pracy w walce 
z ASF. Nasze działania są dzięki 
temu bardzo skuteczne, każde 
ognisko ASF jest wygaszane 
i likwidowane w ciągu 24 go-
dzin od stwierdzenia obecności 
wirusa ASF. (...) 

Dlatego w październiku zo-
stały zmienione strefy ogra-
niczenia ASF w Polsce?
Restrykcje obowiązujące na ob-
szarze niektórych stref zostały 
złagodzone, natomiast same 
strefy będą obowiązywać do 
czasu zmiany odpowiedniej 
unijnej decyzji (2014/709/UE).

Z innych terenów świnie przez 
ubojem nie są badane na ASF?
Wkrótce na terenie całej Pol-
ski każda świnia trafiająca do 
ubojni będzie musiała posiadać 
świadectwo zdrowia (obowią-
zek od dnia 4 listopada br.). 
Takie świadectwa obowiązy-
wały już wcześniej, ale zostały 
zniesione na wniosek rolników. 
Zgodnie z dotychczasowymi 
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zgodnie z (…) zaakceptowa-
nymi przez Komisję Europej-
ską, metodami molekularnymi 
i serologicznymi. Metodami 
molekularnymi stwierdzamy 
lub wykluczamy obecność wi-
rusa ASF, a metodami sero-
logicznymi, jeśli istnieje taka 
konieczność, potwierdzamy 
obecność przeciwciał dla wi-
rusa, a tym samym jesteśmy 
w  stanie określić, jak długo 
infekcja występuje  w stadzie.

A co z dzikami? Do 4 listopada 
wykryto 123 przypadki ASF 
u  dzików. Kiedy działania 
zostaną podjęte w  kierunku 
zniwelowania tego źródła za-
każenia?
Dzik jest jednym z podstawo-
wych rezerwuarów i wekto-
rów wirusa ASF w środowi-
sku. Przypominam, że choroba 
przyszła do nas z Białorusi wła-
śnie przez dziki. Na terenie sa-
mego województwa podlaskie-
go są 4 parki narodowe, dzika 
zwierzyna się przemieszcza.

To dlaczego jeszcze nie po-
wstało żadne ogrodzenie 
wzdłuż granicy polsko-bia-
łoruskiej?
To są decyzje rządu. Ale moim 
zdaniem nie będzie innego wyj-
ścia, dlatego że wirus nie zna 
granic. Rozmawiałem z leka-
rzami weterynarii na Białoru-
si i Ukrainie. Oni nie widzą 
w tym problemu. (...)

Jakie jest stanowisko w spra-
wie postawienia płotu ze stro-
ny UE? W końcu nasi zachodni 
sąsiedzi też powinni obawiać 
się, że ASF może dotrzeć do 
nich.
Jesteśmy wschodnią granicą 
UE, dlatego uważam, że Unia 
Europejska powinna zabiegać 
o ochronę swoich granic. Zo-
baczymy, jakie będą decyzje. 
Wybijając dziki do zera na Pod-
lasiu tuż przy granicy w pro-
mieniu 50 km, stwarzamy niszę 
ekologiczną, którą może zapeł-
nić zwierzyna od wschodnich 
sąsiadów. Dzik żyje w swoich 
watahach do 30 km. Jeśli ma co 
jeść, przemieszcza się na prze-
strzeni 5-10 km.

Jak do ASF podchodzą inne 
kraje?
Wiemy, że ogniska ASF wykry-
to na Litwie, Łotwie, Białorusi, 
Ukrainie i w Estonii. Z proble-
mem tym borykają się także 

Włochy, a właściwie Sardynia. 
Oficjalnie rząd Białorusi twier-
dzi, że u nich Afrykańskiego 
Pomoru Świń nie ma. Na Ukra-
inie sytuacja jest bardzo po-
ważna, ponieważ ogniska ASF 
są 50 km od polskiej granicy. 
Faktem jest, że w Polsce pracuje 
wielu obywateli Ukrainy, nie-
które dane wskazują na liczbę 
nawet 1,5 mln osób, stanowi to 
dla nas kolejny czynnik ryzyka. 
W trakcie podróży z Ukrainy 
do Polski może dojść do sytu-
acji przywiezienia wirusa ASF 
w przetworzonych produktach 
mięsnych wytworzonych w ich 
kraju. 

chodów w słomie. Mamy po-
twierdzenie przynajmniej jed-
nego ogniska, którego źródłem 
były szczątki padłego dzika, 
które znalazły się w słomie wy-
łożonej w chlewni. Sam rolnik 
do tego się przyznał. Wszystkie 
ogniska, za wyjątkiem trzech, 
pojawiły się w stadach o wiel-
kości od 1 do 100 sztuk. To są 
bardzo małe gospodarstwa. 
Bardzo wiele szkody robią rol-
nicy, którzy nie przestrzegają 
elementarnych zasad bioase-
kuracji swojego gospodarstwa. 

Jak potoczy się sprawa z ASF? 
Czy jest zagrożenie, że wirus 
pojawi się w środkowej i za-
chodniej części Polski?
Istnieje takie zagrożenie, jak 
wspomniałem wcześniej, czło-
wiek może przenieść wirus. 
Zagrożenie to jest bardzo po-
ważne. 
Czy doszło do zaniedbań 
przed sierpniem, gdy wybu-
chło kilkanaście ognisk ASF? 
Handlarze nie byli kontrolo-
wani na targowiskach.
Jeżeli było choćby tylko dwóch 
handlarzy, którzy rozprowa-
dzali chore prosięta, które lu-
dzie kupili taniej i wprowadzili 
do swoich chlewni, to choroba 
musiała się pojawić. Świnia ma-
jąca kontakt z wirusem ASF 
musi zachorować. 

Może się to powtórzyć?
Mam nadzieję, że się to nie po-
wtórzy. Powstała specjalna kil-
kunastoosobowa grupa docho-
dzeniowa. W jej skład wchodzą 
między innymi przedstawiciele 
prokuratury, policji, urzędów 
skarbowych. W wyniku pro-
wadzonych dochodzeń posta-
wiono zarzuty kilku osobom. 

Jakie konsekwencje spadną na 
tych, którzy nie będą stosować 
się do nowych zasad?
Jeśli hodowcy nie dostosują się 
do nowych zmian przepisów, 
nie będą mogli prowadzić ho-
dowli świń. W nowej ustawie, 
w celu skutecznego zwalcza-
nia chorób zakaźnych zwierząt, 
przewidziane są znaczne kary 
finansowe oraz możliwość wy-
dania przez PLW decyzji ad-
ministracyjnej, na podstawie 
której wprowadzony zostanie 
zakaz hodowli świń w danym 
gospodarstwie. Jeśli ktoś nie 
spełnia podstawowych zasad 
bioasekuracji, to nie może ho-
dować świń, nie może narażać 

całego kraju na wielkie straty 
ekonomiczne, dlatego że nie 
chce mu się postawić płotu czy 
siatki oddzielających gospodar-
stwo od dzików. 

Na jakim etapie są badania 
związane z wykryciem szcze-
pionki na ASF?
Badania prowadzi wiele kra-
jów, począwszy od Ameryki 
czy Chin, również kraje euro-
pejskie. Szczepionkę wprowa-
dzili już Hiszpanie, zwalczając 
ASF, czym przedłużyli sobie 
walkę z tą chorobą o kilka lat, 
ponieważ szczepionka okaza-
ła się nieskuteczna. Nie moż-
na było odróżnić w badaniach 
świń szczepionych od świń 
chorych i teraz jest zasada, że 
nie ma szczepień. Prace trwają 
i nawet, jeśli byłaby szczepion-
ka, na dziś prawo europejskie 
mówi, że świnie, które zachoru-
ją na ASF lub klasyczny pomór 
świń, podlegają likwidacji. Jest 
to metoda radykalna, wybija się 
wszystkie świnie w gospodar-
stwie, w którym stwierdzono 
ASF (ognisko ASF), jak również 
w uzasadnionych przypadkach 
w gospodarstwach kontakto-
wych i gospodarstwach poło-
żonych wokół ogniska ASF. Nie 
ma innego sposobu na dzień 
dzisiejszy na świecie.

Walka z ASF może trwać w Pol-
sce jeszcze kilkadziesiąt lat?
Myślę, że nie. Sądzę, że pora-
dziliśmy sobie z tym. Przed-
stawiciele władz Unii Europej-
skiej oraz wiele krajów oceniają 
nasze działania bardzo do-
brze. W grudniu jest organi-
zowana konferencja PIW-PIB 
w Puławach poświęcona ASF. 
W  pierwszym tygodniu od 
ogłoszenia konferencji zapisa-
ło się na nią 250 osób z całego 
świata. Praktycznie już nie ma 
miejsc. Obcokrajowcy chcą się 
uczyć od nas,  jak w ich krajach 
pokonać ASF w przypadku wy-
buchu tej choroby.

Ile, jako Polska, wydaliśmy 
na ASF?
Są to ogromne koszty dla In-
spekcji Weterynaryjnej, ho-
dowców, przemysłu, budżetu 
państwa. Niektóre szacunki 
mówią, że od 24 czerwca tego 
roku dzienna strata dla wszyst-
kich sektorów to łącznie 10-15 
mln zł. ASF jest przyczyną du-
żych  kosztów ekonomicznych 
w kraju. 

Aktualnie 
procedowana 
jest propozycja 
zwiększenia stawek 
opłat za wystawienie 
świadectwa zdrowia 
dla zwierząt

Tak naprawdę każda kanap-
ka powinna być sprawdzona 
przed wjazdem cudzoziemców 
do Polski.
Sprawdzana i konfiskowana 
przez służby graniczne. Niech 
za przykład posłuży informa-
cja, że za przywiezienie w ba-
gażu mięsa do Australii czy 
Nowej Zelandii grozi bardzo 
wysoka grzywna lub więzienie. 

Kiedy wirus ASF może pozo-
stać w mięsie czy produkcie 
mięsnym?
Jeśli wędlina zostanie podda-
na obróbce cieplnej przepro-
wadzonej w temperaturze co 
najmniej 80°C, którą uzyskuje 
się wewnątrz mięsa, to wiru-
sa nie będzie, natomiast nie 
wszystkie rodzaje wędlin ze 
względów technologicznych 
są poddawane takiej obróbce. 
Najbardziej pewne są wyroby 
pieczone, smażone i konserwy. 

A jakie są inne wektory choro-
by? ASF może być przenoszo-
ny przez słomę czy urządzenia 
znajdujące się w chlewni?
Pojawiały się przypadki zna-
lezienia fragmentów padłych 
dzików bądź ich świeżych od-
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o  tej pory ho-
dowca miał obo-
wiązek zgłosić 
do ewidencji 
ARiMR i ozna-

kować tatuażem bądź kolczy-
kiem daną sztukę w momen-
cie, gdy ta opuszczała siedzibę 
stada. Dotyczyło to zwierząt, 
które trafiały zarówno na ubój, 
jak i do innego gospodarstwa. 
W praktyce często działo się 
jednak inaczej. W  związku 
z tym, że do ubojni nie mógł 
trafić tucznik bez numeru, 
pośrednicy znakowali go, ale 
obojętnie jakimi cyframi, bo 
i tak tego nikt nie sprawdzał. 
Często też zdarzał się obrót nie-
oznakowanymi prosiętami czy 
warchlakami między hodow-

R E K L A M A

30 dni na oznakowanie
Od 18 października obowiązują nowe przepisy dotyczące znakowania trzody 

chlewnej. Zasady te budzą wiele kontrowersji. Zdaniem rolników i lekarzy 
weterynarii mogą narażać świnie na dodatkowy stres i choroby. 

D
TEKST Dorota Jańczak

cami. Do pewnego momentu 
ten problem bagatelizowano. 
Jednak w sytuacji zagrożenia 
rozprzestrzenianiem się choroby 
Afrykańskiego Pomoru Świń, 
która przynosi milionowe straty 
polskiej gospodarce, trzeba było 
podjąć radykalne kroki. 
 W październiku 2016 r. we-
szła w życie ustawa dotycząca 
zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, zgodnie z którą, każ-
dej sztuce trzody w ciągu 30 
dni od urodzenia na lewej mał-
żowinie usznej należy założyć 
kolczyk z numerem siedziby 
stada. Natomiast w ciągu kolej-
nych 7 dni hodowca ma obowią-
zek zgłosić ją do biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. -  Jeśli 

zachodzi transakcja kupna - sprze-
daży, sprzedający musi dostarczyć 
kupującemu sztuki zakolczykowane. 
Jeśli u nabywcy świnie będą powy-
żej 30 dni od momentu zakupu, 
ma on obowiązek wytatuować na 
drugiej małżowinie usznej albo na 
grzbiecie swój numer gospodarstwa. 
Lekarze weterynarii twierdzą, iż 
najlepiej wytatuować numer na 
grzbiecie - będzie najbardziej czy-
telny - mówi Romuald Nawrot, 
naczelnik Wydziału Rejestracji 
Zwierząt ARiMR w Gostyniu 
(Wielkopolska). Wielu hodow-
ców zastanawiało się, czy po 
zakupie warchlaka, można za-
łożyć mu kolczyk na drugim 
uchu ze swoim numerem stada? 
- Niestety ustawodawca wyraźnie 
wskazuje, że za drugim razem ma 

być tatuaż. Domyślamy się, że ma 
on być konsekwencją dalszej historii 
tego zwierzęcia, natomiast kolczyk 
na uchu ma być oznaką, że to jest 
kolczyk z gospodarstwa, w którym 
zwierzę się urodziło. Gdyby były 
dwa kolczyki, a świnie trafiłyby na 
rzeź, pojawiłoby się pytanie, gdzie 
one się urodziły? A takich wątpli-
wości chcemy uniknąć - zaznaczył 
Romuald Nawrot. Warto zauwa-
żyć, że przed wejściem nowych 
przepisów hodowcy mogli wy-
brać jedną z możliwości przy 
pierwszym znakowaniu: założyć 
kolczyk albo wykonać tatuaż na 
uchu. Teraz przepisy jasno mó-
wią - „załóż kolczyk”. - Musimy 
wziąć pod uwagę, że tatuaż rośnie 
wraz ze zwierzęciem. On w końcu 
może zacząć się rozmazywać i być 

18 października 2016r. zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt - Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

Świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni od dnia urodzenia kolczykiem na lewym uchu, 
a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni.

W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest 
oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. 
Świnie oznakowane przed wejściem w życie ustawy uznaje się za oznakowane.

Posiadacze świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie ustawy (z 23 września 2016 roku), które są starsze niż 30 dni, znakują 
te świnie w sposób określony w art. 20 ust 2 tzn. kolczykiem z numerem siedziby stada na lewym uchu.

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia, a przebywa w niej dłużej niż 30 dni, 
posiadacz jest obowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem 
siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni i w terminie 7 dni od dnia oznakowania zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego 
ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące świń w terminie 7 dni, chyba że 
siedziba stada znajduje się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom, wówczas zgłoszeń 
należy dokonać w terminie 24 godzin.
W przypadku utraty kolczyka, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę 
duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
duplikatu. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. 
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz  i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających 
w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba 
i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego 
spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

POSIADACZE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH!

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa UWAGA
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nieczytelny - podkreśla Romuald 
Nawrot.
 W niektórych przypadkach 
jedna świnia może być znako-
wana aż trzy razy. Dzieje się 
tak w przypadku ferm, które 
działają w systemie otwartym: 
z fermy porodowej prosię prze-
chodzi do odchowalni i dopiero 
potem do tuczu. Przy założeniu, 
że jeden znak w tatuownicy to 
około 12 igieł, a wykonuje się 
14 znaków, jeden tatuaż to 164 
wkłucia. Zdaniem lekarza wete-
rynarii dr Mariana Porowskiego 
wielokrotne tatuowanie świń 
wiąże się z dodatkowym stre-
sem i chorobami.  - Tatuowanie 
przed wejściem do tuczu lub po 
zasiedleniu w fermach PRRS do-
datnich, gdzie zwyczajowo zaczyna 
krążyć ten wirus, jest dodatkowym 
czynnikiem destabilizującym tą cho-
robę. Tatuownicą będziemy roznosić 
wirusa. Bieżąca dezynfekcja tatu-
ownic jest niewystarczająca - aby 
skutecznie zabić wirusa potrzebny 
jest odpowiedni czas. Przy tatuowa-
niu tego czasu nie będzie - czyn-
ność należy wykonywać szybko, aby 
ograniczyć stres świń - tłumaczy 
dr Marian Porowski z Przychod-
ni Weterynaryjnej Animal w Po-

biedziskach (Wielkopolska). 
 To tylko jedna z kontrower-
sji, jakie budzi nowa ustawa. Ko-
lejne wątpliwości dotyczą tego, 
w jaki sposób tatuować prosięta 
ważące około 7 kg, które trafia-
ją do odchowalni? Stosowana 
na dużych fermach tatuownica 
uderzeniowa nie jest dostoso-
wana do tak małych zwierząt, 
może je zabić. - Nasi członko-
wie sprawdzili dostępność tatu-

ownic tego typu dla warchlaków. 
Są one niedostępne - stwierdza 
Aleksander Dargiewicz z Kra-
jowego Związku Pracodawców 
i Producentów Trzody Chlew-
nej. Poza tym znak na grzbiecie 
na sztuce, która trafi do rzeźni, 
będzie widoczny dopiero po 
uboju i obróbce w rzeźni, a więc 
myciu, oparzaniu i odszczeci-
nianiu. Czy aby nie za późno? 
Hodowcy obawiają się, iż w wie-
lu przypadkach tatuaż pod ko-
niec tuczu może nie być czytelny, 
więc i tak przed wysyłką zajdzie 
konieczność wykonania trze-
ciego tatuażu. To nie wszystko. 
Większa ilość tuszu w mięsie 
to gorsza jakość produkowa-
nych szynek. A, jak komentuje 
Aleksander Dargiewicz, można 
byłoby wprowadzić prostszy 
system identyfikacji trzody. 
- Sądzę, że wystarczyłoby zakol-
czykowanie prosiąt urodzonych 
po wejściu w życie ustawy, czyli 
po 18 października uzupełnione 
świadectwem zdrowia wystawia-
nym przez powiatowego lekarza 
weterynarii przed każdorazowym 
opuszczeniem fermy. Zwierzęta 
wcześniej urodzone mogłyby być 
przemieszczane wyłącznie na pod-

Romuald Nawrot, naczelnik 
Wydziału Rejestracji Zwierząt 
ARiMR w Gostyniu

R E K L A M A

stawie świadectwa zdrowia z ozna-
kowaniem, jakie było stosowane 
do tej pory. Po 6 miesiącach uzy-
skalibyśmy jednolite oznakowanie 
kolczykiem wszystkich zwierząt. 
W naszej ocenie kolczyk w uchu 
plus świadectwo zdrowia w zu-
pełności wystarczy na przeprowa-
dzenie dochodzenia epizootycznego 
w razie potrzeby - stwierdza.
 Właściciele trzody, zgodnie 
z nowymi przepisami, będą 
zobowiązani do dokonywania 
spisu całorocznego. Wcześniej 
taki obowiązek spoczywał na 
właścicielach kóz i  owiec. 
- W praktyce oznacza to spisa-
nie z natury wszystkich sztuk 
z danym numerem stada. Zliczyć 
zwierzęta należy w jednym dniu 
do końca roku i dane przekazać 
do Agencji - wyjaśnia Romuald 
Nawrot. Naczelnik dodaje, że 
przekazywane dane będą we-
ryfikowane i porównywane ze 
stanem na dzień spisu w Cen-
tralnej Bazie Danych systemu 
ZSZiK ARiMR.
 Za nieprzestrzeganie zasad 
wymienionych w ustawie grożą 
nie tylko kary finansowe. Na 
hodowcę może być także nało-
żony zakaz hodowli trzody.
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Tuczniki w strefach ASF 
nadal przerastają

Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że dobrze sobie radzi 
ze skutkami ASF. Innego zdania są rolnicy z obszarów 

zagrożonych. Według nich cały czas na ubój czeka 
12 tys. sztuk trzody*.

odowcy z Pod-
l a s i a ,  L u -
b e l s z c z y z ny 
i wschodniego 
Mazowsza już 

nie wiedzą, co mają robić. Na 
swoją sytuację próbowali zwró-
cić uwagę poprzez protesty na 
drogach czy pod budynkiem 
resortu rolnictwa, prosili też 
o spotkania z ministrem rol-
nictwa. - Na jedno z nich spóź-
niliśmy się 10 minut, bo był wy-
padek na Moście Poniatowskim. 
Weszliśmy do ministerstwa i zo-
baczyliśmy, jak minister wsiada 
do limuzyny i odjeżdża. Argu-
mentowali to tym, że miał pilne 
spotkanie i nie mógł zaczekać na 
nas. Jeśli spóźniliśmy się 10 minut 
i on nie mógł dłużej czekać, to ile 
czasu chciał z nami rozmawiać, 
2 minuty? - powiedział Robert 
Janczuk z gminy Biała Podla-
ska w woj. lubelskim. Z ho-
dowcami rozmawiał przedsta-
wiciel resortu rolnictwa. Pod 
koniec dyskusji w sali zjawił 
się wiceminister Jacek Bogucki. 
- Spotkanie trwało kilka godzin 
i nic nie wniosło. Nikt nic nam 
nie zagwarantował, nie powiedział 
- mówi hodowca.
 Jak obecnie wygląda sytu-
acja na rynku trzody chlewnej 
na ścianie wschodniej Polski? 
Gdy w sierpniu wybuchła fala 
kolejnych ognisk Afrykańskie-
go Pomoru Świń w stadach, 
zakłady ubojowe przestały ku-
pować tuczniki, bojąc się, że 
nie będą mogły dalej sprzedać 
mięsa. Tuczniki zaczęły prze-
rastać. Po kilku tygodniach ru-
szył wykup świń, który trwa 
do chwili obecnej. - Możemy 
sprzedawać tuczniki po badaniu 
krwi wykonanym przez lekarza we-
terynarii. Dodatkowo każda sztuka 
jest badana kolejny raz przy zała-
dunku. Jeśli lekarz stwierdzi, iż jest 
zdrowa, jedzie na rzeź - wyjaśnia 
Robert Janczuk.
 Na przestrzeni kilkuset ki-
lometrów ubojem zajmuje się 
tylko jeden zakład w Kosowie 
Lackim. Jeszcze w pierwszej 
połowie października, jak tłu-
maczą hodowcy, przerób sztuk 
odbywał się codziennie. Z in-
formacji podanych na początku 
listopada wynika, że tuczniki ze 
stref objętych restrykcjami ASF 
zakład ten ubija 3 dni w tygo-
dniu po 1.500 sztuk. - W zeszłym 
tygodniu nie zaprzestał ubijać, 
ale zmniejszył uboje ze względów 
technicznych (lub innych) i ubijał 
po 1.000 sztuk. Dlatego niektóre 

H

TEKST Dorota Jańczak

zaplanowane odbiory nie odby-
ły się - poinformował Mariusz 
Nackowski ze Stowarzyszenia 
Producentów Trzody Chlewnej 
„Podlasie”. Hodowcy alarmują, 
że zakład nie wyrabia się z ubo-
jem wszystkich gotowych do 
sprzedaży tuczników. Obecnie 
czeka ich w chlewniach nawet 
około 12.000 sztuk. - W nor-
malnym cyklu ubojowym (4.500 
sztuk tygodniowo) ta ilość może 
być ubita dopiero w przeciągu 
3 kolejnych tygodni. Jednak stale 
dorastają kolejne świnie do uboju. 
Szacunek nie obejmuje wszystkich 
producentów, a doszły przecież 
nowe niebieskie strefy: Grajewo, 
Mońki - tłumaczy Mariusz Na-
ckowski. Tuczniki przerastają 
i nie kwalifikują się do wagi 
ubojowej WBC, a gorszej ja-
kościowo, dlatego stawka za 
kilogram jest obecnie o oko-
ło 60 groszy niższa niż cena 
rynkowa. Rolnicy boją się, że 
w trakcie długiego oczekiwania 
w kolejce na wykup świń, kolej-
ne sztuki przekroczą najlepszy 
wiek na ubój (i proponowana 
stawka znów będzie niższa). 
 To nie wszystko. Mięso 
z ubitych sztuk nigdzie dalej 
prawdopodobnie nie trafia. 
Znajduje się w chłodniach za-
kładu. - Półtusze nigdzie nie są 
wywożone, a miały zostać prze-
robione na konserwy. Chłodnie za 
chwile będą pełne. Wtedy przestaną 
od nas kupować tuczniki, no bo 
gdzie to będą trzymać? - mówi Ro-
bert Janczuk z woj. lubelskiego. 
Producenci sądzą, że nikt ubi-
tych, zmagazynowanych świń 
w Kosowie Lackim nie odbiera 
i półtusz nie przerabia. - Ko-
sów nadal będzie kupował tuczni-
ki w bieżącym tygodniu w ilości 
po 1.500 szt. prawdopodobnie do 
czasu zapełnienia mroźni - ko-
mentuje Mariusz Nackowski. 

Dlatego nadwyżka tuczników 
w strefach niebieskich (obszar 
zagrożenia), według rolników 
nigdy nie będzie zdjęta. - Za 
mało jest podmiotów dokonują-
cych uboju, a tusz nikt nie odbiera. 
Wydaje się, że znalazłyby się moce 
do uboju i chętne zakłady. Trzeba 
tylko wskazać mroźnie, do których 
te zakłady miałyby półtusze wozić. 
Wtedy zamrożone półtusze trafią 
na konserwy w dowolnym innym 
czasie - twierdzi członek Stowa-
rzyszenia Producentów Trzody 
Chlewnej „Podlasie”. 
 Dlatego hodowcy nie wie-
dzą, co mają robić. Czy kon-
tynuować produkcję? Czy 
za kilka tygodni, gdy urosną 
kolejne sztuki, sprzedadzą je 
w odpowiednim momencie? 
- Oczywiście nie zabronią nam 
hodować trzody, ale nie dają nam 
gwarancji, czy zdrowe świnie bę-
dziemy mogli sprzedać w normal-
nych rynkowych cenach - mówi 
hodowca z Białej Podlaskiej.
 Problem polega też na tym, 

że hodowcy prowadzący pro-
dukcję w  cyklu otwartym 
z reguły obsadzali chlewnie 
importowanym warchlakiem. 
Teraz są zablokowani. Nawet, 
gdyby chcieli kupić prosięta 
z polskich chlewni, nie mają 
takiej możliwości. - W Polsce, 
a zwłaszcza w naszym regionie, 
nie ma ferm, które produkowały-
by tyle warchlaka, żeby zaspokoić 
rynek. Mimo wszystko trzeba go 
importować - tłumaczy Robert 
Janczuk. Hodowcy z Lubelsz-
czyzny, Podlasia i Mazowsza 
będą nadal apelować do mini-
stra rolnictwa o podjęcie dal-
szych działań niwelujących 
skutki ASF. - Chcemy zwrócić 
uwagę rządu na naszą sytuację. 
Wcale nam nie zależy na tym, 
by blokować drogi i irytować kie-
rowców czy pikietować pod mi-
nisterstwem. Wolimy spotkać się 
z przedstawicielami rządu i dys-
kutować - tłumaczy Robert Jan-
czuk.

*Dane na 02.11.2016 r.

Cała wieprzowina jest skupowana. Chwilowe pro-
blemy ze skupem były związane z procedurami. 
Instytucje, które mają skupować, są zobowiązane do 
zorganizowania z ustawą przetargów. Ona daje pewne 
ułatwienia firmom, natomiast nie ma czegoś  takiego, 
żeby nie było przetargów. Być może terminowo coś się 
przesunęło, ale  ja problemu nie widzę. Pan Jacek Bogucki 
jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwami i wszelkie pro-
blemy są na bieżąco ustalane, rozstrzygane. Jest duże 
zrozumienie w tych przypadkach ze strony przedsię-
biorców i rolników, chociaż są też przypadki spraw, 
które należy wyjaśniać i to robimy.

Zeskanuj stronę i zobacz: Aktualny zasięg 
i mapę ASF oraz wywiad z Mariuszem 
Nackowskim  o dramatycznej sytuacji 
na Podlasiu

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3

Krzysztof Jurgiel, 
minister rolnictwa 

podczas konferencji 
prasowej dot. ASF
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trzymanie hi-
gieny w  bu-
dynku inwen-
tarskim przy 
chowie trzody 

chlewnej jest jednym z najważ-
niejszych aspektów opłacalnej 
produkcji i warto zwrócić na 
niego uwagę. Obecnie, w dobie 
ASF, dobrze wszystkim znana 
bioasekuracja jest głównym 
tematem lekarzy weterynarii. 
Nacisk na higienę w chlewni 
nie bierze się jednak znikąd. 
Jest to bowiem jedna z niewielu 
skutecznych metod, dzięki któ-
rym producenci trzody chlew-
nej mogą się uchronić przez 
wieloma chorobami.

Mikroklimat
 Każdy, kto wchodzi do 
chlewni, wie, że może się 
w  tym miejscu spodziewać 
duszącego odoru. Wpływa  on 
na zdrowie zarówno zwierząt, 
jak i ludzi. Optymalizowanie 
warunków mikroklimatycz-
nych w pomieszczeniach dla 
poszczególnych grup wieko-
wych świń oraz ich stałe moni-
torowanie jest bardzo istotnym 
elementem ochrony zdrowia 
odchowywanych prosiąt, war-
chlaków i tuczników. Świnie 
chowane w miejscu o dużym 
zapyleniu i z niewywiezioną 
gnojowicą są narażone na scho-
rzenia układu oddechowego. 
Szkodliwe gazy mają bezpo-
średni wpływ na zdrowie i pro-
dukcyjność trzody chlewnej. Do 
najbardziej szkodliwych zali-
cza się: dwutlenek węgla, amo-
niak, siarkowodór, tlenek węgla 
i dwutlenek siarki. Ich wpływ 
na zwierzęta zależy od stężenia 
oraz czasu działania. Źle dzia-
ła zwłaszcza amoniak w połą-
czeniu z wysoką temperaturą 
i wilgocią, ponieważ podrażnia 
błony śluzowe, doprowadzając 
do licznych stanów zapalnych.
 Kolejnym czynnikiem 
wpływającym na mikroklimat 
w chlewniach jest ruch powie-

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Choroby  trzody chlewnej to duży problem, dotykający wielu hodowców i producentów. 

Najefektywniejszą walką z nimi jest zapobieganie, a nie leczenie. Dlatego warto 
skupić się na odpowiednim żywieniu i utrzymaniu higieny w chowie świń.

U

trza. Zbyt duży przepływ przy 
niskich temperaturach zwięk-
sza ochłodzenie organizmu. 
Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku prosiąt i może 
doprowadzić do obniżenia tęt-
na i liczby oddechów, a w kon-
sekwencji wywołać choroby 
układu oddechowego. - Prefe-
rujemy wentylację mechaniczną, 
podciśnieniową. Ruch powietrza 
jest w niej wymuszony, w komi-
nach dachowych są umiejscowione 
wentylatory. Trzeba odpowiednio 
zaplanować wloty powietrza, czyli 
gdzie, w jaki sposób i z jaką  pręd-
kością wpada powietrze. Należy 
także zadbać o to, aby docierało 
do miejsc, w których przebywają 
zwierzęta - mówi  Artur Balce-
rowiak, dyrektor ds. sprzedaży 
sprzętu dla trzody chlewnej 
w firmie Big Dutchman. - Musi-
my przekonywać rolników do tego, 
aby nie robili tak jak dawniej, czyli 
nie otwierali drzwi, bo to zakłóca 
wentylację. Przy każdym obiekcie 
wentylacja jest inaczej planowana 
- dodaje.

Pasze i technika 
żywienia
 Żywienie ma zasadniczy 
wpływ na utrzymanie zdrowia 
zwierząt. Pasza o niskiej jakości 
lub nagła jej zmiana mogą do-

prowadzić do nieodwracalnych 
skutków. Odpowiednie żywie-
nie loch rzutuje na prosięta. 
„Często np. pokarm dla lochy jest 
zbyt bogaty w białko, a za ubogi 
we włókno, co prowadzi do zaparć. 
Zaburzenia układu pokarmowego 
są częstą przyczyną procesów za-
palnych. Poza tym zaburzenia żo-
łądkowo-jelitowe wywołane nagłą 
zmianą paszy i chlewni są główną 
przyczyną zachorowań na zespół 
MMA. Nie należy więc gwał-
townie zmieniać paszy, jej składu 
i ilości, bo odbija się to na zdrowiu 
i odporności zwierząt” - pisze Mi-
chał Lubomski z K-PODR-u Mi-
nikowo, oddział w Przysieku 
w swoim artykule „Problemy 
zdrowotne w chlewni”. Chcąc 
wprowadzić nową paszę, trzeba 
dokonywać zmiany łagodnie 
i podawać ją najpierw w ma-
łych ilościach, wymieszaną ze 
starą paszą, a potem stopniowo 
zwiększać jej udział w dawce 
pokarmowej.
 Ważnym elementem żywie-
nia jest zakwaszanie układu 
pokarmowego, które pozwa-
la skutecznie korygować pH 
w początkowym i końcowym 
jego odcinku. Niskie i stabilne 
pH poprawia zwalczanie mi-
kroorganizmów chorobotwór-
czych, wspiera proces trawienia 
i powoduje wzrost wchłaniania 

składników pokarmowych. Jest 
to ważne zwłaszcza u prosiąt, 
u których pH żołądka nie jest 
stabilne, a przewód pokarmo-
wy nie jest w pełni dojrzały.
 Jeśli jest to możliwe, war-
to karmić zwierzęta na mokro. 
Ten system żywienia zwięk-
sza pobranie paszy i dzienne 
przyrosty. Bardzo ważna jest 
czystość i higiena urządzeń 
do zadawania dawki oraz ja-
kość wody, która powinna być 
regularnie badana pod kątem  
barwy, smaku i zapachu. Przy 
karmieniu na sucho natomiast - 
zboże powinno być czyszczone 
przynajmniej dwukrotnie i wy-
suszone do maksymalnie 14% 
wilgotności, aby nie pojawiły 
się w nim zarazki i mikotosky-
ny.

Higiena 
pomieszczeń
 Istotnym aspektem w ho-
dowli jest odpowiednia higiena 
pomieszczeń. Szczególnie ważne 
jest to w porodówce, gdyż pro-
sięta są w znacznym stopniu 
narażone na ataki bakterii, wi-
rusów i pasożytów, a ich orga-
nizmy są słabe. Bardzo pomocne 
jest tu zachowanie zasady „całe 
pomieszczenie pełne - całe po-
mieszczenie puste”. Dzięki temu 

TEKST Ksenia Pięta
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przed każdorazowym zasiedle-
niem chlewni nową partią świń 
przeprowadza się gruntowne 
oczyszczenie i odkażanie kojca 
porodowego. Kojec może być za-
siedlony dopiero wówczas, gdy 
jest odpowiednio ciepły i suchy. 
Lochę przed wprowadzeniem do 
kojca porodowego trzeba odro-
baczyć, a także umyć i odkazić. 
Dzięki temu udaje się znacznie 
obniżyć namnażanie zarazków.
 Przy utrzymaniu czystości 
można stosować odpowied-
nie środki, na przykład suchą 
dezynfekcję. Jest ona w pełni 
ekologiczna, więc proszek sy-
pie się bezpośrednio na zwie-

rzęta. - Do tego preparatu można 
nawet wrzucić prosięta, aby je osu-
szyć. Dzięki  temu na powierzchni 
skóry utworzy się skorupka, która 
działa termicznie i bakteriobójczo. 
W późniejszym etapie sypie się pro-
szek na zwierzęta, aby zlikwidować 
bakterie, grzyby i wirusy - mówi 
Piotr Łyczek z firmy DuKa Pol-
ska. Największą uwagę zwraca 
się na młode zwierzęta i lochy. 
Sucha dezynfekcje stosuje się 
2-3 razy w tygodniu, wszystko 
zależy od warunków i czysto-
ści w chlewni. Tuczniki  mają 
większą odporność własną, nie 
wymagają takich dużych nakła-
dów na dezynfekcję.

Sprawdzone 
zwierzęta
 Aby zmniejszyć ryzyko 
zachorowań w tuczarni, naj-
lepiej stosować system - „całe 
pomieszczenie pełne - całe po-
mieszczenie puste”, a pomię-
dzy cyklami dokonywać pełnej 
dezynfekcji chlewni. Prosięta 
powinny być kupowane od 
jak najmniejszej liczby produ-
centów. Przed zakupem nale-
ży dokładnie sprawdzić ich po-
chodzenie, zdrowotność oraz 
to, czy sprzedawca jest godny 
zaufania. Z lekarzem wetery-
narii natomiast należy ustawić 
odpowiedni program szcze-
pień. Chore zwierzęta trzeba 
niezwłocznie odizolować od 
zdrowych i umieścić w izolatce. 
 Padłe świnie powinny być 
jak najszybciej wyniesione 
z chlewni i zutylizowane. Po-
jemnik na padlinę przeznaczo-
ną do utylizacji powinien się 
znajdować daleko od budyn-
ków gospodarczych, po to, aby 
drobnoustroje z padliny nie 
przedostawały się wraz z po-
wietrzem do chlewni.
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Nieprzekraczalne wartości 
gazów szkodliwych 
w budynkach chlewni:
 Dwutlenek węgla < 2000 ppm
 Tlenek węgla 0 ppm
 Amoniak max 10 ppm
 Siarkowodór <10 ppm

Ceny stabilnie… 
spadają
 Sprawdziliśmy, co dzieje 
się na rynku trzody chlew-
nej i bydła. Choć większość 
firm skupujących żywiec 
wieprzowy nie zmieniła cen 
z poprzedniego tygodnia, to 
na przestrzeni ostatniego 
miesiąca widać tendencję  
spadkową. Ceny nie są już 
tak wysokie, ale ich spadek 
następuje powoli i systema-
tycznie. Producenci świń 
mają nadzieję, że ten trend 
zostanie zatrzymany, a cena 
ustabilizuje się na pewnym 
poziomie. Może jednak po-
wtórzyć się sytuacja z po-
przednich lat, kiedy pod ko-
niec roku obserwowaliśmy 

tendencję spadkową.
 Ile kosztuje obecnie tucz-
nik w żywej wadze? Cena 
waha się w przedziale 4,30 
za mniejsze i nawet 5,00 zł/kg  
„fermówki”. Choć większość 
skupów proponuje rolnikom 
4,30 - 4,60 zł/kg.
 Stawki za maciory oscy-
lują w granicach 3,20 - 3,70 
zł/kg, a knury - 2,50 - 3,00 
zł/kg.
 O  stabilizacji cenowej 
można mówić w przypadku 
bydła. Za kilogram żywej 
wagi byka mięsnego płaci 
się producentom od 7,00 do 
8,00 zł, a za jałówki MM 
- 6,20 - 7,20 zł/kg.    (KP)

Zeskanuj stronę i sprawdź ceny żywca 
w poszczególnych punktach skupu

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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Aby się rozwijać, 
nie można bać 
się pracy!
Daniel Skonieczny, młody rolnik, 
zootechnik, hodowca, właściciel 
gospodarstwa i przedsiębiorca 
w jednym. Korzysta ze środków unijnych 
i wciąż powiększa swoją produkcję. 

TEKST Ksenia Pięta

 Młody rolnik ukończył 
zootechnikę na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Pozna-
niu. Prowadzi gospodarstwo 
w Przybyłowie (powiat kolski, 
woj. wielkopolskie) razem ze 
swoimi rodzicami i żoną Dag-
marą. Prawie wszystkie zabu-
dowania są nowe,tylko jeden 
budynek gospodarczy pozostał 

po poprzednich pokoleniach. 
- Mamy dwie chlewnie, w jednej 
rodzice trzymają świnie w cyklu 
zamkniętym, w drugiej znajduje 
się moja tuczarnia. Na środku stoi 
obora bydła mięsnego. Są tu dwa 
gospodarstwa w jednym - mówi  
Daniel Skonieczny. - Część należy 
do rodziców, a część mi przepisali, 
abym po studiach mógł już pracować. 
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Otrzymałem wtedy chlewnię z jed-
ną komorą, a dwie dobudowałem. 
Żona natomiast dopiero wdraża się 
w pracę w gospodarstwie. Ale pra-
wo jazdy na traktor ma, więc oranie 
i gruberowanie mnie nie obchodzi 
- śmieje się.
 Młody zootechnik na razie 
zajmuje się tylko tuczem, ale za-
znacza, że docelowo chce mieć 
cykl zamknięty, pomimo tego, że 
teraz jest mniej pracy. - Przychodzą 
gotowe warchlaki i najgorszą robotą 
zajmuje się ktoś inny. Ze wzglę-
du jednak na zdrowotność zwie-
rząt lepiej jest mieć całą  produkcję 
w swoim gospodarstwie - tłumaczy 
pan Daniel. Przez pierwsze trzy 
lata swojej działalności ściągał 
duńskie warchlaki, teraz jednak 
postawi na polskie. Na pytanie - 
dlaczego, odpowiada, że po to, 
aby faworyzować  polską hodow-
lę. - Polskie warchlaki są nieco tańsze 
niż duńczyki, jakieś 20-30 zł na sztu-
ce, ale traci się na trochę mniejszych 
przyrostach dobowych i na zużyciu 
paszy - na duńczyku miałem zużycie 
2,7 kg na kilogram przyrostu, a na 
polskim 2,9 kg. W sumie końcowy 
rachunek ekonomiczny wychodzi na 
zero - tłumaczy rolnik. Mięsność 
polskiego tucznika oscyluje mię-

dzy 57 a 58%, ale jest za nią tak 
mała dopłata, że „nie ma co się 
siłować”.  - Między 56 a 60% mię-
sności jest tylko 12 groszy różnicy. 
Najważniejsze jest mieć wyrówna-
ną mięsność i wagę. Każda uboj-
nia sobie to chwali - konkluduje. 
W tej chwili pan Daniel sprzedaje 
zwierzęta pośrednikowi, który 
oddaje je do Pini Polonia. Mówi, 
że ma kontraktacje po cenach 
niemieckich. - Na jednej sprzedaży 
gorzej wyszedłem, ale generalnie jest 
dobrze.  70% odstawiam do Woź-
nieckiego, 30% do lokalnych ubojni, 
które  zgadzają sie, na cenę niemiecką 
minus 6 eurocentów - tłumaczy.
 Pierwsza komora chlewni 
była budowana w 2005 roku, 
a rozbudowana w 2013. Teraz 
tuczarnia Daniela Skoniecznego 
liczy 1.300 miejsc, jest w pełni 
zautomatyzowana. Jedna komo-
ra mieści 400, a dwie pozostałe 
- po 450 szt. Są one zasiedlane 
rotacyjnie. Warchlaki pocho-
dzą z dużej fermy, w której jest 
utrzymywanych 700 loch. Jedno-
razowo są kupowane partie po 
400 - 450 sztuk. Rolnik zaznacza, 
że najlepiej jest brać  materiał 
z dużych ferm, bo jest wtedy 
wyrównany. Przed wejściem do 

chlewni i po wyjściu wszyst-
kie osobniki są ważone. - Kiedyś 
wszystko zasiedlałem jednego dnia, 
potem sprzedawałem na 2-3 razy 
i trzy takie rzuty w roku. Czyli, 
w styczniu zasiedlałem, w kwietniu 
sprzedaż, następnie w sierpniu i na 
koniec roku. Jak się trafiły trzy górki 
cenowe, to było fajnie, ale jak trzy 
dołki to gorzej. Można było drogo 
kupić warchlaki, a tanio sprzedać 
tuczniki - opowiada pan Daniel. 
- Dlatego rozbudowałem tuczarnię 
i zrobiłem 3 komory. Zasiedlam je 
w przedziale  6 tygodni. Zaliczam 
więc teraz każdy dołek i każdą górkę, 
a średnia wychodzi niezła - podsu-
mowuje. 
 Między komorami są tylko 
drzwi, nie ma śluzy i jest przej-
ście. Niestety takie utrzymanie 
tuczników ma swoje minusy.  
W jednym budynku znajdują 
się bowiem trzy grupy wagowe 
- 20-25 kg, 60 i 110 kg. - Nieste-
ty jak przychodzą nowe warchlaki, 
to wirusy, które przyniosą ze sobą, 
rozprzestrzeniają się po całej chlewni 
i muszę działać prewencyjnie na całe 
stado - tłumaczy właściciel. Jest to 
jeden z powodów, przez który 
chce produkować własne pro-
sięta - wówczas materiał będzie 

krążył tylko po gospodarstwie. 
- Sam dla siebie przestrzegam za-
sad bioasekuracji. Znając wytyczne, 
przeprowadzając cykliczne mycia 
komór, robiąc dezynfekcję i stosując 
maty, mogę maksymalnie ograniczyć 
przenoszenie chorób i upadki zwie-
rząt, w przeciwnym przypadku do-
stanę po kieszeni. Myślę, że wszyscy 
więksi hodowcy stosują się do owych 
zasad. A ci mali, którzy nie zawsze 
ich przestrzegają, nie mają świado-
mości, jak bardzo mogą zaszkodzić 
tym dużym. Ja mam szczęście, że 
w promieniu kilku kilometrów nie 
mam żadnej hodowli trzody - opo-
wiada gospodarz.
 Świnie są skarmiane na su-
cho. Pan Daniel ma świadomość, 
że jest to droższa opcja, ale nie 
posiada żadnego dostępu do pro-
dukcji, z której mógłby kupować 
komponenty do tworzenia paszy 
płynnej. - Paszę robię sam, ale więk-
szość zboża kupuję. Mam magazyny, 
gdzie wszystko przechowuję, oraz 
swoją mieszalnię z częściową auto-
matyką. Uważam, że w dzisiejszym 
rolnictwie trzeba stawiać przede 
wszystkim na automatyzację. Teraz 
tylko doglądam, kiedy przygotowuję 
paszę i kontroluję, czy nie przybłą-
kała się  jakaś choroba. Ale nie boję 
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e względu na 
wysokie koszty 
żywienia, coraz 
więcej hodow-
ców i producen-

tów  trzody chlewnej decydu-
je się na karmienie zwierząt 
„na mokro”, czyli skarmianie 

KORYTO: 
długie czy 
krótkie?
W Polsce spotykane są dwa sposoby 
dostarczania paszy płynnej dla trzody. 
Pierwszy system dotyczy koryta długiego, 
a drugi krótkiego. Który wybrać?

TEKST Ksenia Pięta

głównie komponentami post- 
produkcyjnymi: serwatką, ki-
szonym ziarnem kukurydzy, 
pulpą ziemniaczaną, odpada-
mi piekarniczymi, wywarem 
gorzelnianym oraz młótem 
browarnianym. Zalety i wady 
obu systemów żywienia, a tym 

Z

się cięższej pracy - mówi rolnik. 
- Zboże wciągam na górę dmuchawą 
ssąco-tłoczącą, a inne komponenty 
dowożę ładowarką teleskopową, gdyż 
magazyn i mieszalnia znajdują się 
na poddaszu nad całą chlewnią. Po 
żniwach zwożę tam 600-700 ton 
zbóż. Obecnie raczej nie buduje się 
chlewni ze stropem, ale jest to tańsze 
rozwiązanie niż stawianie osobnego 
magazynu - podkreśla. 
 Zimą rodzina z Przybyło-
wa nie próżnuje. - Dotychczas 
wszystkie budynki były stawiane 
systemem gospodarczym. Najczęściej 
zimą  robiliśmy plany, a następne-
go roku je realizowaliśmy. Nowa 
chlewnia będzie 2 razy większa niż 
obecna. Dlatego teraz musimy już 
wziąć firmę budowlaną - opowiada 
hodowca.  Nowy obiekt jest za-
projektowany na 200 loch. Przy 
tej ilości będą potrzebne jeszcze 
2 dodatkowe komory przezna-
czone dla tuczników. Młody 
rolnik chce zagospodarować 
te, w których obecnie trzyma 
zwierzęta jego ojciec. - Do budowy 
skusiły mnie dofinansowania unij-
ne. Gdyby ich nie było, nie wiem, 
czy bym się zdecydował wydać 
2 miliony złotych. A tak będę miał 
prawie 50% zwrotu - zaznacza pan 

Daniel. Pierwszy raz skorzystał 
z unijnych środków w 2011 roku, 
gdy był jeszcze na studiach. Wte-
dy otrzymał 75 tysięcy złotych 
z „Młodego Rolnika”. Za te pie-
niądze kupił ziemię. Następnie 
z „modernizacji 2007-2013” wziął 
300 tysięcy złotych na maszyny 
rolnicze. - Teraz korzystamy z no-
wego rozdania na budowę chlewni 
- na prosięta. Mamy już podpisaną 
umowę, a za 2 tygodnie wchodzi 
firma budowlana. Na program na 
budowę chlewni dla loch czekałem 
5 lat. Już wtedy miałem załatwione 
papiery środowiskowe - mówi Da-
niel Skonieczny. 
 W  90% młody rolnik ob-
sługuje swoją tuczarnię sam. 
- Pracownicy pomagają przy roz-
ładunku i  załadunku zwierząt. 
Żona jest wagową - śmieje się. 
- Gdybym tylko tym się zajmował, 
to dałbym radę w stadzie 2.000 
tuczników bez niczyjej pomocy 
- dodaje. Gospodarstwo typowo 
rodzinne. Zatrudniane są tylko 
2 osoby. - Jest problem, aby znaleźć 
pracowników do pracy w rolnictwie. 
Przy obsłudze nowej chlewni bę-
dziemy musieli zatrudniać osoby 
w systemie zmianowym - wyja-
śnia hodowca.
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samym transportu i zadawania 
pasz, mniej więcej się równowa-
żą. - Nasze ostatnie realizacje opie-
rają się w większości na płynnym 
żywieniu. Świnie są wszystkożer-
ne i można szukać wielu tańszych 
komponentów, a karmienie na su-
cho jest oparte głównie na zbożach. 
Oczywiście, ktoś może powiedzieć, 
że jednego roku pszenica kosztuje 
500 zł, ale w drugim roku będzie 
miała cenę 1.000 zł. A w żywieniu 
na mokro można też karmić pasza-
mi pełnowartościowymi i zboża-

mi, chlebem, czekoladą, ciastkami, 
CCM, ziarnami kukurydzy czy ser-
watkami - tłumaczy Klaudiusz 
Prochota, prezes zarządu spółki 
Riela Polska Sp. z o.o., producen-
ta systemu żywienia płynnego 
Weda. 
 Płynne karmienie trzody 
może być oparte na tzw. krót-
kim lub długim korycie. Różnica 
między nimi wynika z dostępu 
świń - w długim wynosi 33 cm 
na jedną sztukę dla zwierząt do 
wagi 120-125 kg, w krótkim na-
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- Warchlaki po pierwszym, drugim tygodniu karmienia płynnego wyglądają tak pięknie, że na suchej karmie 
długo dochodziłyby do takiej formy. Ja wiem, dlaczego ludzie się  boją - ponieważ na płynnym żywieniu 
wiele osób  się jeszcze uczy i słabo działa serwis żywieniowy. W momencie jednak, kiedy pasza jest 
dobrze zbilansowana i wszystko jest poprawnie wpisane w komputer, bez dwóch zdań płynne jest lepsze. 
Mogłabym nawet wejść w zakład z kimś, kto tuczyłby warchlaki na paszach suchych, a ja na płynnych 
i jestem pewna, że bym wygrała!

Barbara Frankiewicz
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tomiast 11 cm (jest ono zatem 
o 2/3 krótsze). Instalacja kar-
mienia opartego o długie koryto 
jest ogólnie rzecz biorąc droższa, 
ponieważ trzeba wykonać więcej 
wygrodzeń, a kojce muszą mieć 
odpowiedni kształt wymuszony 
przez długą ścianę boczną.
 Zarówno długie, jak i krót-
kie koryto ma wady oraz zalety. 
Obydwa rozwiązania są dobre, 
więc nie należy żadnego z nich 
preferować. Przy karmieniu na 
długim korycie widzi się wszyst-

kie zwierzęta podczas opasu, 
jeśli któregoś nie ma, to wia-
domo, że coś z nim jest nie tak. 
Przy krótkim natomiast można 
karmić częściej i z zastosowa-
niem sensorów, dzięki którym 
dokładnie wiadomo, czy zwie-
rzęta wyjadły paszę i ile - to są 
cenne informacje. Hodowca musi 
wiedzieć, co jest dla niego waż-
ne. - Warchlaki robimy tylko na 
krótkim korycie, ponieważ zależy 
nam na sensorach, wtedy na kom-
puterze czy smartfonie producent 
ma informację, czy zwiększyć, czy 
zmniejszyć dawkę pokarmową. Ab-
solutnie nie mogę powiedzieć, które 
rozwiązanie jest lepsze. Słyszałem 
opine firm, które nie mają krótkich 
koryt i promują tylko długie. Na-
leży pamiętać, że  najważniejsze 
w żywieniu jest, aby świnie były 
w 100% nasycone - mówi Klau-
diusz Prochota.
 Według Artura Balcerowiaka, 
dyrektora ds. sprzedaży sprzętu 
dla trzody chlewnej w firmie 
Big Dutchman - w większości 
przypadków (9 na 10) hodowcy 
wybierają koryto długie. - Jest 
ono lepsze pod względem obserwa-
cji żywienia i zdrowotności. Przy 
krótkim korycie jest to utrudnione, 
bo zwierzęta jedzą na zmianę, więc 
cały czas trwa rotacja, jedne leżą, 
drugie jedzą. Tu też jest trudniejsze 
korygowanie błędów żywieniowych 
- tłumaczy specjalista. 
 Na korycie długim podaje 
się świniom 100% dawki dzien-
nej. Na krótkim natomiast musi 
być 110, a najlepiej 120% dawki. 
Zwierzęta dostają 20% więcej, 
aby sztuki, które się nie dopcha-
ły jako pierwsze - dojadły, gdy 
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te większe się nasycą. - Mam 
pięcioletnie doświadczenie w płyn-
nym żywieniu trzody chlewnej. 
Zaczynaliśmy od długich koryt, 
potem jedna firma naciskała na 
krótkie. Uważam, że z obydwoma 
rozwiązaniami trzeba nauczyć się 
pracować - opowiada Barbara 
Frankiewicz, ekspert ds. trzody 
chlewnej w firmie De Heus. 
 Długie koryto sprawdza 
się lepiej w cyklach otwartych 
i w przypadku tuczu warchla-
ków kupowanych z zewnątrz, 
np. z Danii. Zwierzęta te są 
bardzo rozchwiane wagowo. 
Jedne przyjeżdżają w wadze 
25, a drugie 35 kg. Przy długim 
korycie, jeśli dostaną paszę trzy 
razy dziennie i wszystkie jedzą 
naraz, to mają szansę się wy-
równać.  - Najgorszą sytuacją jest, 
gdy ktoś ma cykl otwarty i krótkie 
koryto. Wtedy niestety krótkie ko-
ryto to tak, jak w suchym żywieniu 
automaty do woli - pasza ciągle jest, 
silniejsze sztuki będą się przepy-
chać, jest różnicowanie się. Sprze-
daż tuczników rozciąga się wtedy do 
okresu 2-3 tygodni - mówi Barbara 
Frankiewicz. - Ktoś, kto obraca 
dużą ilością zwierząt, może tego 
nie zauważać w ogólnym bilansie, 

ale przy mniejszej liczbie sztuk, 
gdy chce się działać na zasadzie - 
pełne-puste, te trzy tygodnie to jest 
przepaść - dodaje.
 Krótkie koryta najlepiej 
sprawdzają się w  cyklu za-
mkniętym, gdzie hodow-
ca sam produkuje prosię-
ta i  są one wyrównane. 
- Mam klienta, który sprzedaje 
w 92. dniu bardzo wyrównane 
tuczniki. Ma na to potwierdzenia 
z ubojni. Więc u niego to rozwią-
zanie się świetnie sprawdza. - za-
znacza ekspert z De Heus. 
 Czasami rolnik nie ma wy-
boru, zwłaszcza gdy moder-
nizuje swoje gospodarstwo 
i długie koryto po prostu się 
nie zmieści, wtedy czy chce, czy 
nie, musi zastosować krótkie. 
- Przy krótkim bardzo często klienci 
patrzą na cenę, mało tego, niektórzy 
są zmuszeni zastosować krótkie, 
bo modernizują budynki. A chcą 
włożyć do chlewni taką samą ilość 
zwierząt. Zostaje im więc zamon-
tować krótkie koryta, bo w prze-
ciwnym przypadku, nie dość, że 
musieliby więcej zapłacić za wypo-
sażenie fermy, to jeszcze weszłaby 
mniejsza ilość zwierząt - tłumaczy 
Barbara Frankiewicz. 

Wizytówki paszowe
Superkoncentrat 600+ 
firmy Neorol
 Przeznaczony jest dla tucz-
ników od 30 kg do końca tuczu. 
Koncentrat jest częścią linii pro-
duktów z dodatkiem fitobiotyku. 
W jego skład  wchodzą między 
innymi aldehyd cynamono-
wy, tymol, eugenol, karwakrol 
oraz kapsaicyna. Substancje 
te zastosowane razem działają 
o wiele mocniej niż w przypad-
ku ich oddzielnego dawkowania. 
Z praktycznego punktu widze-
nia fitobiotyk pozwala na lepsze 
wykorzystanie białka z paszy, 
a co za tym idzie ogranicza ilość 
niestrawionego azotu, który jest 
substratem dla bakterii beztleno-
wych. Ten czynnik w połączeniu 
z odpowiednim zbilansowaniem 
paszy znacząco wpływa na zdro-
we jelita tuczników i skutecznie 
zmniejsza straty wywołane bak-

teriami beztleno-
wymi. Lepsze 
wykorzystanie 
białka niesie 
za sobą też 
inne korzyści. 
Jedną z nich jest 
zmniejszona ilość wyda-
lanego azotu. Obniżenie poziomu 
amoniaku w chlewni wpływa na 
właściwy klimat i zdrowie zwie-
rząt.
 Superkoncentrat  600+ 
w swoim składzie zawiera wysoki 
poziom witaminy E, która chroni 
serce oraz jelita. Przyczynia się 
też do ograniczenia występowa-
nia wrzodów żołądka.
 W celu  uzyskania większej 
ilości informacji zapraszamy do 
kontaktu z przedstawicielami fir-
my Neorol. 

Appetite 571 Grupy 
Paszowej  Agrohurt
 Jest to produkt, który zawiera 
saponiny steroidowe. W mieszan-
ce obecne są też białka roślinne, 
śladowe ilości olejków eterycz-
nych, flawonoidycholina, lecyty-
na, witaminy pp, F, D i alkaloid 
trygoneliny.  Appetite 571 popra-
wia samopoczucie zwierzęcia, 
likwiduje stres cieplny, ułatwia 
funkcjonowanie w laktacji, pobu-
dza wydzielanie soku trzustko-
wego, żołądkowego i jelitowego, 
wzmacnia i usprawnia wchłania-
nie pokarmów. Preparat reguluje 
wypróżnianie i jest mlekopędny. 

To na-
turalny 
a k t y -
w a t o r 
procesów wytwarzania krwinek. 
Pozwala zwierzętom lepiej trawić 
pokarm oraz stymulować i pobu-
dzać do wydajniejszej pracy kon-
kretne części układu trawiennego 
i pokarmowego. Dawkowanie: 
50-100 g/szt dziennie. Dostęp-
ne opakowania: 10 kg, 20 kg.
Ten i pozostałe markowe produk-
ty można kupić  w firmie Grupa 
Paszowa Agrohurt.
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Prestarter T-831 firmy Tasomix 
 Jest preparatem 
przeznaczonym dla 
prosiąt przygotowa-
nych do odsadzenia 
i odsadzonych. Zawie-
ra dużą ilość produk-
tów mlecznych, wyse-
lekcjonowanych olejów 
i tłuszczów, ekstrudo-
wanych składników 
odżywczych oraz naj-
wyższej jakości białek. 
W składzie znajdują się również 
witaminy oraz pierwiastki śla-
dowe, a także mieszaniny ziół, 
olejków eterycznych o specjal-
nym składzie przeznaczonym 

do wspomagania procesów 
trawienia i polepszania wy-
dajności paszy.
 Prestarter T-831 po-
zwala osiągnąć równo-
wagę pomiędzy wysokimi 
przyrostami i bezpiecznym 
odsadzeniem. Okres ten 
to najbardziej krytyczny 
moment w życiu każdego 
zwierzęcia i należy oprócz 

odpowiedniej temperatury 
i stałego dostępu do wody zapew-
nić paszę, która w pełni zaspokaja 
potrzeby rosnących zwierząt. 
 Prestarter T-831 dostępny 
jest w firmie Tasomix. 
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omieszczenia in-
wentarskie oświetla 
się, w zależności od 
gatunku zwierząt, 
światłem sztucz-

nym lub zapewnia dostęp do 
naturalnego. W chlewni musi 
być  jasno przez co najmniej 
8 godzin dziennie. Minimalne 
natężenie światła wynosi 40 lux. 
Oświetlenie sztuczne powinno 
działać przez okres odpowiada-
jący czasowi naturalnego dnia, 
mniej więcej w godzinach 9-17.
 Optymalnym rozwiązaniem 
na zapewnienie odpowiedniej 
ilości światła jest prawidłowe 
zaprojektowanie i rozmieszcze-
nie okien. „Przyjmuje się, że natu-
ralne oświetlenie wnętrza powinno 
wynosić 1% jasności zewnętrznej. 
Miernikiem oświetlenia dziennego 
jest stosunek powierzchni okien do 
powierzchni podłogi, który może się 
zmieniać w zależności od rodza-
ju oszklenia okien. Przy pojedyn-
czym oszkleniu szkłem zwykłym 
niezbędna powierzchnia okien może 
być zmniejszona o 20%, a szkłem 
rozproszonym musi być powięk-
szona o 50%. W pomieszczeniach, 
w których wytwarza się dużo pyłów 
i kurzu, należy przewidzieć większą 

Jasna chlewnia
TEKST Ksenia Pięta

Okna w obiektach inwentarskich mają duże znaczenie dla 
hodowcy. Przy budowie nowej chlewni warto zwrócić uwagę 
na światło naturalne, które ma wpływ na przemianę materii 

u trzody i zwiększenie przyswajania pokarmu, a co za tym 
idzie lepsze przyrosty. 

P
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powierzchnię otworów okiennych” 
- tłumaczą Witold Jan Wardal 
i Bogdan Łochowski w swoim 
artykule „Oświetlenie naturalne 
i sztuczne w budynkach inwen-
tarskich na przykładzie chlew-
ni”.
 Oświetlenie naturalne 
chlewni zapewniają okna 
w ścianach bocznych i szczyto-
wych. Okna powinny być usytu-
owane w odległości parapetu od 
podłogi: w chlewniach z war-
chlakami - 1,1 m; z maciorami 
- 1,3 m. Rozstaw między oknami 
nie może być większy niż 2,5 m. 
Należy pamiętać, że nadmierne 
oświetlenie może prowadzić 
do problemów z dobrostanem 
zwierząt, ponieważ wzrasta 
agresja. „O wpływie ilości świa-
tła na pojawienie się kanibalizmu 
świadczy sezonowość tego zjawi-
ska. Najczęściej kanibalizm pojawia 
się w miesiącach wiosenno-letnich 
w kojcach o dużych oknach, a więc 
o dużym nasłonecznieniu. Na po-
prawę oświetlenia ma wpływ regu-
larne mycie okien i bielenie ścian 
oraz sufitów. Należy zatem podkre-
ślić, że nie wystarczy, iż zapewnimy 
właściwe proporcje powierzchni 
okien i podłóg oraz zamontujemy 

odpowiednią ilość punktów światła 
sztucznego o przepisowej mocy. 
Konieczne jest utrzymywanie źródeł 
światła w czystości” - piszą Witold 
Jan Wardal i Bogdan Łochow-
ski. Ilość światła dostarczane-
go do budynku ma ogromne 
znaczenie, brudne okna mogą 

powodować nawet poronienia 
u loch. Sztuczne oświetlenie 
stosuje się częściej w chowie 
tucznym, jednak system cał-
kowicie bezokienny powoduje 
dużą wrażliwość zwierząt na 
światło słoneczne, a to z kolei 
może stwarzać problemy przy 

ich przewożeniu.
 Oś budynku powinna być 
usytuowana w kierunku północ 
- południe, po to, aby okna wy-
chodziły na strony: wschodnią 
i zachodnią. Pomoże to uniknąć 
w sezonie letnim przegrzewa-
nia pomieszczeń. Zasada nie 
dotyczy budynków przeznaczo-
nych dla małej liczby zwierząt, 
ponieważ tam okna powinno 
się umieszczać w ścianie po-
łudniowej. 
 Okna to nie wszystko. 
Obecnie niskie koszty, zwią-
zane z zastosowaniem światła 

ledowego, gdzie ograniczane 
jest zużycie energii, zachęcają 
do stymulacji zwierząt w celu 
poprawy adaptacji i funkcjo-
nowania organizmów. - W sek-
torach warchlakarni, porodówki 
i krycia musimy działać światłem 
w przeciągu całej doby. Tam po-
trzebna jest ciągła stymulacja, która 
pozwoli na odpowiednie wprowa-
dzenie zwierząt np. w ruję - tłu-
maczy Grzegorz Boguszewski, 
inżynier technolog ds. trzody 
chlewnej w firmie Wesstron. 
Świnie żerują około 12 godzin 
na dobę, mają cykl podobny 
do człowieka. W zależności od 
systemu karmienia trzeba sty-
mulować zwierząt do pobiera-
nia paszy. - W warchlakarni czy 
odchowalni prosiąt od 8 do 30 kg, 
stosuje się zabieg doświetlania, aby 
zwierzęta jak najszybciej przestawi-
ły się na pobieranie paszy stałej. Im 
szybciej to zrobimy, tym mniejsze 
problemy będą w pierwszej fazie 
tuczu. Przez okres pierwszego ty-
godnia stymulacja świetlna wska-
zana jest przez 24 godziny na dobę, 
potem ogranicza się ją do 16 godzin 
- mówi specjalista. Doświetlanie 
można stosować także w sys-
temie tuczu. - Mamy system ży-
wienia, gdzie przez 24 godziny 
na dobę jest jasno nad korytem. 
Dzięki temu producent widzi, kiedy 
zwierzęta jedzą np. na smartfonie. 
W strefie legowiskowej natomiast 
panuje mrok - mówi Grzegorz 
Boguszewski. Aby oświetlenie 
w obiekcie było równomierne, 
z reguły przyjmuje się, że odle-
głość między lampami powinna 
być ok. 1,5 do 1,8 razy większa 
w porównaniu z wysokością 
ich umieszczenia nad podło-
gą. Natomiast odległość lam-
py od ściany powinna wynosić 
0,8 - 1,0 wysokości zawieszenia 
lampy. 

Zeskanuj stronę i dowiedz 
się, czy będą badać 
poziom odoru z chlewni

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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aciej Płachta 
jest uczniem 
I V  k l a s y 
t e c h n i k u m 
na kierunku 

mechanizacji rolnictwa w Ze-
spole Szkół Rolniczych CKU  
w  Wolborzu. Wygrał tego-
roczną edycję konkursu Młody 
Mechanik na Medal. Pochodzi 

Maciej Płachta 
- mechanik 
słuchający rapu...

M z małej miejscowości Tychów, 
k/ Piotrkowa Trybunalskiego. 
Tam pomaga rodzicom w pro-
wadzeniu gospodarstwa rol-
nego nastawionego na opas 
bydła mięsnego. I to właśnie 
szkoła i rodzinne gospodar-
stwo były głównymi źródłami 
zdobytej wiedzy, którą na Agro 
Show mógł się podzielić z ko-

misją konkursową. Przygoto-
waniem do poszczególnych 
etapów były po prostu lekcje 
z przedmiotów zawodowych, 
na których uczeń radzi sobie 
bardzo dobrze. Na wyposa-
żeniu gospodarstwa znajdują 
sie trzy ciągniki: Ursus C-360, 
Massey Ferguson oraz MTZ, 
które stanowią bazę wiedzy 

praktycznej zdobywaną pod-
czas konserwacji czy drobnych 
napraw. Do finałowej rozgryw-
ki podchodził na chłodno: 
- Konkurs traktowałem jako zaba-
wę, jak się uda, to się uda, a jak 
nie, to bez napinki...- lekko pu-
entuje Maciej Płachta. Chło-
pak na co dzień interesuje się 
muzyką, głównie rapem. Lubi 
także piłkę nożną, w wolnych 
chwilach analizuje statystyki 
meczy. Pytany o dalsze pla-
ny zawodowe mówi, że chce 
kontynuować naukę na stu-
diach, jednak co do ich kierun-
ku jeszcze nie podjął decyzji. 
Po konkursie został bogatszy 
o nowe doświadczenia i 2.500 
zł. Gratulujemy!        (pn)

Wystawa zabytkowych ciągników z Traktoriadą w tle!
 Ekipa Traktoriady wraz ze 
Starym Traktorem Bieszczady 
przygotowują wystawę zabyt-
kowych ciągników na Cen-
tralnych Targach Rolniczych 
w Nadarzynie w dniach 25-27 
listopada 2016 r. W związku 
z tym zapraszają wszystkich 

chętnych do swojego stoiska, na 
którym zaprezentują m.in. swój 
wyprawowy ciągnik i wiele in-
nych „perełek”. Nie zabraknie 
także wykładów z Traktoriadą 
w tle - czyli opowieści o podró-
żowaniu ciągnikiem rolniczym 
dookoła świata.       (mp)

Fot. Monika Filipiak-Obałek Photography



34
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  11  (71 )  L I STOPAD 2016

TECHNIKA ROLNICZA

Dobór ciągnika 
do wielkości 

gospodarstwa 
Poniższy artykuł otwiera cykl poświęcony wyborze optymalnej 

mocy ciągnika w zależności od wielkości i prowadzonej produkcji 
gospodarstwa. Wybór ten ma mieć przede wszystkim przełożenie 

ekonomiczne. 
TEKST Paweł Nowicki

Tabela 1. Orientacyjne wielkości mocy ciągnika 
do powierzchni gospodarstwa
Wielkość gospodarstwa  wg 
ha UR

Maksymalna moc ciągnika podsta-
wowego [kW] 

5 38,8

10 59,5

15 61

20 63

takich gospodarstw jest jeden 
ciągnik ogólnoużytkowy. Jego 
całoroczne wykorzystanie we 
wszystkich pracach polowych, 
a także przy obsłudze zwierząt 
sprawiają, że musi być bardzo 
uniwersalny. Amortyzacje sprzę-
tu w najmniejszych gospodar-
stwach szacuje się na ok. 20-25 
lat (w gospodarstwach powyżej 
200 ha, czas amortyzacji okre-
śla się na 12-15 lat!). Z uwagi 
na ten fakt maszyna powinna 
być przede wszystkim prosta 
w obsłudze i konserwacji oraz 
stosunkowo niedroga w ewen-

tualnej naprawie czy wymianie 
części eksploatacyjnych. 
 Odpowiedni dobór ciągnika 
jest bardzo trudny ze względu na 
indywidualne cechy każdego go-
spodarstwa. Są to m.in.: specja-
lizacja produkcji, w tym rodzaj 
uprawianych roślin, właściwości 
gleby, struktura agrarna, odle-
głość działek od siedliska czy 
choćby możliwości finansowe 
rolnika. W tabeli 1. zaprezento-
wane są orientacyjne wskaźni-
ki wyposażenia gospodarstwa 
w ciągnik rolniczy.
 Warto podkreślić, że są to 
tylko orientacyjne wskaźniki, 
są one jednak wykorzystywane 
przez ARiMR przy dofinanso-
wywaniu zakupu ciągnika rol-
niczego. Wartości te mogą ulec 
w niektórych gospodarstwach 
zwiększeniu, gdyż oprócz tego 
podstawowego kryterium w do-

tym numerze 
zajmiemy się 
doborem cią-
gnika do go-
spodarstwa 

o powierzchni do 20 ha. Bez 
wątpienia jest to najliczniejsza 
grupa gospodarstw, którą do-
datkowo zawyżają „jednohek-
tarowi’’ rolnicy. Niskotowarowa 
i różnorodna produkcja roślinna 
oraz zwierzęca obciąża te go-
spodarstwa dużym zróżnicowa-
niem wykonywanych prac oraz 
potrzebą posiadania bogatego 
parku maszynowego. Podstawą 

Dane: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy oddział w Warszawie

W

borze maszyny bierze się rów-
nież pod uwagę trzy czynniki 
mające wpływ na zwiększenie 
mocy:
a) tolerancja standardowa - obej-
muje one przede wszystkich 
zróżnicowanie terenu, rzeźby 
czy rodzaj gleby; dla gospo-
darstw do 30 ha UR zapotrze-
bowanie na moc może być więk-
sze o maksymalnie 20% przy 
najcięższych warunkach pracy.
b) tolerancja dodatkowa- 
uwzględnia średnią odległość 
działek rolnych od siedliska; wy-
nosi maksymalnie 10% przy 10 
km średniej odległości od go-
spodarstwa i maleje z każdym 
kilometrem o 1%. 
c) tolerancja zwierzęca - bierze 
pod uwagę prace dodatkowe 
wykonywane podczas chowu 
zwierząt gospodarskich liczo-
nych w sztukach dużych (SD). 
Ten czynnik może mieć zastoso-
wanie wtedy, gdy gospodarstwo 
nie posiada ładowarki samo-
bieżnej. Procentowy wskaźnik 
przedstawia tabela 2.
 Podczas doboru ciągnika, 
sugerując się wyżej przedsta-
wionymi wskaźnikami, jego moc 
może wzrosnąć nawet o 40% 
- przy uwzględnieniu wszyst-
kich zwyżek. Oznacza to, że 
takie gospodarstwo mogłoby 
użytkować ciągnik o  mocy 
przekraczającej 100 KM.  Jed-
nak podczas zakupu maszyny 
trzeba zawsze wziąć pod uwagę 
rzeczywiste wykorzystanie tego 
sprzętu. 
 Niżej przedstawiamy pierw-
sze zestawienie wybranych 
modeli ciągników rolniczych 
dedykowanych dla tej grupy 
gospodarstw.

Landini z nową serią
 Nowa seria ciągników Lan-

Ciągnik Zoomlion 
model RK 504 
o mocy 50 KM

Landini seria 4
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Tabela 2. Procentowy 
wskaźnik tolerancji za 
obsadę zwierząt
Obsada zwierząt 
w SD

Tolerancja 
(%)

<10 0

10-15 2

15-20 3

20-25 4

25-30 5

30-35 6

35-40 7

40-45 8

45-50 9

>50 10

dini zasilana jest czterocylin-
drowym silnikiem Deutz C4DT 
z turbiną, intercoolerem i elek-
tronicznym układem Common 
Rail. Zakres mocy, jakim dys-
ponuje seria, mieści się od 64 
do 107 KM, którą tworzy sie-
dem modeli. Pojemność silni-
ka wynosi 2,9 l w mniejszych 
i 3,6 l w większych ciągnikach. 
Dostępne dwa typy przekładni 
można dopasować do wyma-
gań użytkownika. Mechaniczna 
12x12 lub elektrohydrauliczna 
(HI-LO POWERSHIWT) 24x24 
pozwoli osiągnąć prędkość do 
40 km/h. Ponadto jest możli-
wość skonfigurowania skrzyni 
do indywidualnych potrzeb, np. 
w biegi pełzające, które pozwolą 
na jazdę z minimalną prędkością 
300 m/h. Dodatkowe podbiegi 
lub nadbiegi (40eco) przełączane 
pod obciążeniem pozwolą uzy-
skać wyższy, o 20%, moment ob-
rotowy  przy redukcji prędkości 
pracy. Uzyskamy w ten sposób 
nie 24, lecz 32 biegi w obu kie-
runkach. Hydraulikę ciągnika 
stanowią dwie pompy o łącz-
nym wydatku 76 l/min. Jed-
nak producent daje możliwość 
zwiększenia tej wartości do 89 l/
min przy jednoczesnym zwięk-
szeniu rozdzielacza z czterech 
do sześciu gniazd. Standardo-
wy udźwig tylnego podnośni-
ka, wynoszący 2.700 kg, może 
być wspomożony dodatkowy-
mi siłownikami, zwiększając 
siłę udźwigu do 3.400 kg. Przy 
czym całkowita masa samego 
ciągnika (bez obciążników) wy-
nosi 3.000 kg - dla mniejszych 
modeli i 3.500 kg - dla więk-
szych. W celu poprawy kom-
fortu pracy układ hydrauliczny 
może być sterowany elektronicz-
nie. Przednia oś załączana jest 

w sposób elektrohydrauliczny 
z możliwością wyposażenia jej 
w hydrauliczny układ hamujący. 
Na zwiększony komfort pracy 
znaczący wpływ ma czterosłup-
kowa, przestronna kabina. Sze-
rokie pole widzenia oraz okno 
dachowe sprzyjają pracy z łado-
waczem czołowym. Ergonomicz-
ne ustawienie dźwigni ułatwia 
obsługę maszyn i ich sterowanie. 
Filtr klimatyzacji umieszczony 
jest w tylnym słupku kabiny, 
w łatwo dostępnym miejscu. 
Wszystkie wartości dotyczące 
aktualnej pracy, zużycia paliwa 
czy powierzchni roboczej odczy-
tamy na wyświetlaczu, który jest 
częścią teleskopowej kierownicy. 

Chiński ZOOMLION 
w Polsce
 Z roku na rok oferta ciągni-
ków rolniczych w Polsce jest 
coraz to większa. Niedawno 
poszerzył ją chiński producent 
ciągników marki Zoomlion. 
Obecnie dostępne są trzy modele 
o mocy 25, 50 i 75 KM. Najwięk-
szy z wymienionej trójki, o sym-
bolu RK 754 e-mark, wyposażony 
jest w silnik Kohler, który spełnia 
europejskie standardy dotyczące 
emisji spalin Stage III B. Cztero-
suwowy, wysokoprężny motor 
z turbodoładowaniem,  o pojem-
ności skokowej 2,4 l, chłodzony 
jest cieczą. Do osiągnięcia mak-

symalnej mocy - 75KM- potrzeba, 
stosunkowo dużo jak na europej-
skie standardy, 2.800 obr./min.  
Za pomocą prostej, mechanicznej 
przekładni skrzyni z dwunasto-
stopniowym zakresem biegów 
w przód i tył możemy poruszać 
się maksymalnie z prędkością 40 
km/h. Układ napędu przedniej 
osi załączany jest mechanicznie, 
dodatkowo jest możliwość blo-
kady mechanizmu różnicowe-
go tylnej osi sterowanej również 
mechaniczne. Wałek odbioru 
mocy o średnicy 35 mm może 
pracować w dwóch zakresach 
prędkości 540 i 1.000 obr./min, 
w sposób niezależny od pręd-
kości silnika. Układ hydrauliki 
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zasilany jest pompą o wydatku 
51 l/min. Na dwusekcyjnym roz-
dzielaczu zamontowane są czte-
ry szybkozłącza. Maksymalny 
udźwig tylnego podnośnika to 
2,3 t, przy czym masa całkowita 
ciągnika to 3,4 t. Komfort pracy 
poprawi klimatyzowana kabina.

Kubota M6060
 Czterocylindrowy silnik 
z szesnastoma zaworami o po-
jemności skokowej 3,3 l generuje 
moc na poziomie 66 KM. Za-
montowane dwa wałki wyrów-
noważające zapewniają nieska-
zitelną pracę motoru, a pokryte 
dwusiarczkiem molibdenu po-
wierzchnie tłoków gwarantują 
większą żywotność elementów. 
Na w pełni zsynchronizowaną 
skrzynię biegów składa się 18 
przełożeń do przodu i tyle samo 

mocą silnika WORK CRUISE. 
Po ustawieniu odpowiedniej 
prędkości jazdy i aktywowaniu 
tej opcji, liczba obrotów silnika 
nam nie spadnie, niezależnie od 
zmieniającego się obciążenia. 
Hydrauliczny rewers uspraw-
nia jazdę ciągnikiem, zwłaszcza 
podczas pracy z ładowaczem 
czołowym, gdyż eliminuje się 

maksymalnym skręcie przednich 
kół ciągnika przy jego pełnym 
obciążeniu oraz pozwala zapew-
nić odpowiednią czystość całe-
go układu. Sam promień skrętu 
wynosi zaledwie 3,4 m. Przedni 
napęd załączany jest w sposób 
elektrohydrauliczny, a jego uru-
chomienie może odbywać się 
podczas samej jazdy. Dodatko-
wo, zamontowany mechanizm 
różnicowy o ograniczonym po-
ślizgu (LSD) ciągle dba o zacho-
wanie odpowiedniej trakcji kół. 
Podczas zmniejszenia przyczep-
ności jednego z nich w sposób 
automatyczny przekazuje napęd 
na drugie koło. Na wzrost eko-
nomiki pracy silnika wpływają 
również dwa zakresy pracy wał-
ka odbioru mocy - standardowa 
540 i 540 eco. Druga opcja obniża 
obroty silnika zmniejszając spa-
lanie przy jednoczesnym zacho-
waniu obrotów na WOM. Za 
odpowiednią pracę hydrauliki 
w modelu M6060 odpowiada 
pompa o wydatku oleju w ilości 
86 l/min. Trzypunktowy układ 
zawieszenia sterowany jest me-
chanicznie i jest w stanie pod-

nieść 2,3 t. Masa samego ciągnika 
wynosi ok. 3 t. Przestronna ka-
bina z ergonomicznym ustawie-
niem dźwigni i przełączników 
poprawia komfort pracy. 

Nowy Ursus C-360
 Tej marki nie trzeba niko-
mu przedstawiać... Polski Ursus 
w nowej odsłonie. Wyposażony 
w trzycylindrowy silnik Perkins 
z turbodoładowaniem o pojem-
ności skokowej 2.893 cm3. Jego 
maksymalną moc 58 KM uzyska-
my przy 2.100 obr./min. Nowa 
sześćdziesiątka posiada czujnik 
zanieczyszczenia filtra powietrza 
oraz pojemniejszy bak paliwa - 
120 l. Układ przeniesienia napę-
du pochodzi od włoskiego pro-
ducenta Carraro. Mechaniczna 
skrzynia z rewersem dysponuje 
zakresem biegów 12/12. Pozwala 
to na rozwinięcie maksymalnej 
prędkości 30 km/h. W nowym 
Ursusie nie mogło zabraknąć ory-
ginalnego, przedniego mostu 
napędowego, którego mecha-
nizm tworzą zwolnice planetar-
ne. W tylnym moście znajdziemy 
znaną już blokadę mechaniczną. 
Niezależny wał odbioru mocy 
wyposażony jest w ręczne ste-
rowanie swojego sprzęgła. Do 
dyspozycji mamy dwa zakre-
sy prędkości pracy - 540 i 1.000 
obr./min. Pompa hydrauliczna 
pomimo niewielkiej wydajności 
- 35 l/min - pozwoli nam pod-
nieść na tylnym TUZ 2.650 kg. 
Z nowości Ursus C-360 może 
pochwalić się czterosłupkową 
kabiną, przednim TUZ czy kli-
matyzacją.

do tyłu. Trzy podstawowe zakre-
sy (pełzające, polowe i szosowe) 
można konfigurować z sześcio-
ma głównymi biegami uzyskując 
maksymalną prędkość 40 km/h 
przy niższych o 20% obrotach 
silnika, które wynoszą wówczas 
2.080 obr./min. Ponadto ciągnik 
posiada system zarządzania 

czas potrzebny na obsługę sprzę-
gła przy zmianie kierunku jazdy 
przód - tył. Za przeniesienie na-
pędu na przednią oś odpowiada 
przekładnia stożkowa zanurzona 
w kąpieli olejowej i zamknięta 
w hermetycznej obudowie. Po-
zytywnie wpływa to na maksy-
malne przekazanie mocy przy 

Kubota M6060

Nowy 
Ursus 
C-360
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t. 
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edaktor Włodzi-
mierz Zientarski 
i  profesor Jacek 
Przybył na tego-
rocznych targach 

Agro Show codziennie prowa-
dzili pokazy maszyn: godzinny 
na pasie startowym, półtorago-
dzinny na ringu i ponownie 
godzinny na pasie, a mimo to 
przez cały czas humor i pełna 
mobilizacja ich nie opuszczały 
(zdjęcie 1).
 Drugą część prezentacji 
maszyn z pasa startowego roz-
poczynamy od premierowego 
produktu firmy P.P.H.U INTER-
TECH Piotr Jankowski z Za-
mbrowa - wozu asenizacyjne-
go. (zdjęcie 2)
 Firma w swojej ofercie po-
siada maszyny: uprawowe, 
do zbioru zielonki, ładowacze 
czołowe, osprzęt do ładowaczy 
i osprzęt do techniki komunal-
nej. Wóz asenizacyjny 10 000L 
jest premierowym produktem 
wraz z koncepcyjnym rozwiąza-
niem 14 000L. Posiada podwozie 
o konstrukcji ramowej zamoco-
wanej na jednej osi w systemie 
kół pojedynczych dla 10 000L 
i  tandem dla 14 000L Zbior-
nik z dwoma wewnętrznymi 
falochronami wykonany jest 
z blachy o grubości 8 mm ognio-
wo ocynkowanej. Załadunek 
i rozładunek zbiornika reali-
zowany jest sprężarką o wy-
dajności 11 000 litrów/minu-
tę, wytwarzającą odpowiednio 
podciśnienie lub nadciśnienie. 
 KOMPANIA LEŚNA na swo-
im stoisku prezentowała przy-
czepy rolne Palms (zdjęcie 3). Ich 
producentem jest przedsiębior-
stwo produkcyjne pochodzenia 
estońskiego, właściciel znaku 
towarowego Palmse Trailer. Po-
kazano trzy przyczepy z ukła-
dem kół jezdnych typu tandem: 
niskopodwoziową 5750, skoru-
pową 1011 i skorupową 8610 
z żurawiem. Przyczepą nisko-
podwoziową można przewozić 
inny sprzęt i ładunki do 16 ton 
z prędkością do 60 km/h. Sko-
rupowa posiada skrzynię ła-
dunkową o pojemności 11m3, 
a ładunek o masie do 10 ton 
można transportować z pręd-
kością 40 km/h. Najmniejsza 
(skrzynia 4,2 m3) o ładowności 
8 ton wyposażona jest w żu-
raw - ładowacz do załadunku 
i rozładunku. Pompa ładowa-
cza pracująca przy roboczym 
ciśnieniu 180 bar pozwala na 
udźwig materiału o masie 840 kg 

Pokaz maszyn na 
„pasie startowym”

część IITEKST Zenon Owieśny

R

Zdjęcie 1. Redaktor Włodzimierz Zientarski i prof. Jacek Przybył przed 
kolejnym pokazem

R E K L A M A

na wysokość 4 m, a przy pełnym 
zasięgu (6,7 m) można ładować 
420 kg.
 Kolejny wystawca to ME-
PROZET Kościan z  wozem 
asenizacyjnym (zdjęcie 4). ME-
PROZET Kościan S.A. jest naj-
większym producentem wozów 
asenizacyjnych w Polsce i jed-
nym z największych w Europie. 
Oferuje wozy o konstrukcji: sa-
monośnej (28 modeli), przysto-
sowanej (15 modeli), ramowej 
(8 modeli) i specjalnej (13 mo-
deli). Wszystkie wyposażone są 
w stalowe, ogniowo cynkowane 
zbiorniki o pojemności od 2 300 
do 30 000 litrów - stosownie do 
odpowiedniego typu. Napeł-
nienie umożliwia podciśnie-
nie wytworzone w zbiorniku 
przez kompresor napędzany 
wałkiem odbioru mocy z cią-
gnika. Opróżnianie realizowane 
jest nadciśnieniowo lub grawita-
cyjnie. Deszczowanie odbywa 
się przy pomocy łyżki rozlewo-
wej, która jest standardowym 
wyposażeniem. Firma oferuje 
różne systemy rozlewcze: apli-
katory doglebowe (redlicowe,  
talerzowe i do kukurydzy) oraz 
dozowniki naglebowe (z wężami 
wleczonymi, manualnie stero-
wane i hydraulicznie sterowa-
ne) - stanowiące wyposażenie 
dodatkowe.
 Ładowarki kołowe  SCHMIDT 
to ekspozycja przedstawiciela 
handlowego z Lubiatowa (zdję-

cie 5).
 Ładowarki z serii SCHMIDT 
wyróżniają się zwartą kon-
strukcją i małym promieniem 

skrętu, dzięki czemu możliwa 
jest praca nawet na bardzo nie-
wielkiej przestrzeni. Maszy-
ny mają bardzo wytrzymałą 
konstrukcję, posiadają mocny 
układ hydrauliczny i dużą siłę 
nośną oraz odspajania od grun-
tu. Duży prześwit, niski punkt 
ciężkości i dobry rozkład obcią-
żeń także na trudnym gruncie 
zapewniają wysoką stateczność. 
Maszyny charakteryzuje dobra 
widoczność, bardzo prosta ob-
sługa za pomocą joysticka wie-
lofunkcyjnego i łatwość w zmia-
nie osprzętu. Wielofunkcyjność 
zapewnia proponowany osprzęt: 
betoniarka, chwytak do balotów, 
chwytak do drewna, łyżka do 
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obornika, łyżka otwierana, łyżka 
uniwersalna, pług do śniegu, 
szuflo-krokodyl, widły do ba-
lotów, widło-krokodyl, widły 
do obornika, widły do palet, 
zamiatarka. W ofercie znajdu-
je się 7 modeli ładowarek z sil-
nikami o mocy od 22 KM do 
77 KM i udźwigiem od 750 kg 
do 2.500 kg.
 Damian z  Jarocina (jako ge-
neralny dystrybutor w Polsce) 
przedstawił ładowarki Macks  
z osprzętem.  W ofercie znajdują 
się 3 modele ładowarek Macks 
z silnikami Perkins: 227 (silnik 
27 KM, udźwig 950 kg), 333 (sil-
nik 33 KM, udźwig 1.500 kg), 

i  350 (silnik 50 KM, udźwig 
1.700 kg). Posiadają hydrosta-
tyczny napęd na 4 koła pozwa-
lający na płynną regulację pręd-
kości roboczej i przegubowy 
mechanizm skrętny. Kierunek 
jazdy, praca osprzętem robo-
czym sterowane są za pomo-
cą wielofunkcyjnego joysticka. 
Szybko wymienny osprzęt ro-
boczy decyduje o dużej funk-
cjonalności i wszechstronności 
maszyny: łyżki (do prac ziem-
nych, krokodyl, do dozowania 
pasz), widły (do gruzu, palet 
i słomy), zamiatarka, wiertni-
ca, kosiarka, chwytak balotów, 
ruchomy podest roboczy.

Zdjęcie 2. Wóz asenizacyj-
ny 10.000l

Zdjęcie 3. 
Przyczepy rolne 

Palms

Zdjęcie 4. MEPROZET z 4-redlicowym aplikatorem doglebowym

 AGROTIHM jest wyłącznym 
importerem firmy Breviglieri na 
Polskę (zdjęcie 7). Breviglieri jest 
producentem: kosiarek zawie-
szanych, mulczerów, glebogryza-

rek, siewników zbożowych, bron 
wirowych. Na stoisku zaprezen-
towano glebogryzarki pasowe 
pracujące w międzyrzędziach 
w wersji jako samodzielna ma-

 PROFESJONALNE SRODKI DO 
CZYSZCZENIA I ZABEZPIECZANIA 

SPRZÊTU ROLNICZEGO
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szyna i agregat z nabudowanym 
dozownikiem nawozu. Następ-
na grupa maszyn to aktywne 
agregaty - brony wirowe serii 
MekFarmer. Pokazano także za-
wieszany mulczer (sieczkarnię 
polową) - rozdrabniacz resztek 
pożniwnych zbóż i kukurydzy, 
przygotowujący pole do dalszych 
zabiegów agrotechnicznych. 
 Na ostatnim stoisku Agro-
Land  Śmielin (generalny impor-

R E K L A M A

ter na polski rynek) promował 
agregat uprawowy ze zbiorni-
kiem nawozowo-nasiennym 
Mzuri Pro-Til 4T (zdjęcie 8). Ta 
potężna maszyna w  jednym 
przejeździe uprawia ściernisko, 
wysiewa nawóz oraz  nasiona 
(rzepaku, soi, buraków cukro-
wych bądź kukurydzy) w sys-
temie pasowym. Pierwszą część 
stanowią masywne zęby z za-
bezpieczeniem hydraulicznym, 

uprawiające glebę na wąskim 
pasie bezpośrednio dla wysie-
wanej rośliny. Druga część to gu-
mowe koła zagęszczające glebę.  
Ostatnia to redlice wysiewające, 
które są dobierane w zależności 
od wysiewanego typu nasion 
i pracują dokładnie w śladzie 
zębów uprawowych przedniej 
sekcji roboczej. W czasie prze-
jazdu roboczego uzyskujemy 
spulchnione (na głębokość do 
kilkudziesięciu centymetrów) 

i zasiane pasy gleby o szerokości 
kilkunastu centymetrów. Mię-
dzy nimi pozostają pasy gleby 
nienaruszonej, nieuprawionej 
i  stanowią co najmniej połowę 
powierzchni przeznaczonej pod 
uprawę wybranej rośliny. Czte-
rometrowa szerokość robocza 
urządzenia wymaga napędu 
o mocy ponad 220 KM. 
 Wyeksponowanie maszyn 
w centralnym punkcie targów 
to dla ich producentów i przed-
stawicieli handlowych znaczą-
ce wyróżnienie z dużymi wa-
lorami promocyjnymi. Jednak 
w przyszłości dla zwiększenia 
atrakcyjności przedsięwzięcia 
organizatorzy powinni zadbać 
o właściwy dobór grup (tema-
tycznych) maszyn i stworzyć do-
brze zrozumianą konkurencję. 
Sprawdzona formuła na popu-
larnym ringu może znacząco 
zwiększyć zainteresowanie, co 
zapewne przełoży się   na liczbę 
widzów. 

Zdjęcie 5. Ładowarka kołowa SCHMIDT

Zdjęcie 6. Damian Jarocin z ładowarkami Macks

Zdjęcie 8. 
Agregat 

uprawowo-
siewny Mzuri 

Pro-Til 4T

Zdjęcie 7. 
Maszyny 
� rmy 
Breviglieri
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 Brony posiadają odstęp 85 cm 
pomiędzy rzędami talerzy oraz po-
między drugim rzędem talerzy a wa-
łem. Tak duży rozstaw skutecznie 
zapobiega zapychaniu się maszyny 
resztkami roślinnymi podczas pra-
cy w polu. Szerokości robocze do 
wyboru od 1,8 m do 6 m. Dostęp-
ne średnice talerzy roboczych to: 
460, 510, 560, 610, 620 i 660 mm. 
Głębokość robocza maszyny regu-
lowana jest ustawieniem tylnego 
wału podporowego. Standardowo 
w urządzeniu zamontowany jest 
wał o średnicy 500 mm (rurowy lub 
płaskownikowy), ale klient może 
zamówić wał innego typu - z palety 

14 różnych rodzajów. Wyposażenie 
standardowe tej maszyny to: tale-
rze 560 mm, piasty bezobsługowe 
z uszczelnieniem kasetowym, bel-
ka zaczepowa 3 kat., regulowana 
głębokość skrajnych talerzy oraz 
deflektory boczne.
 Producent deklaruje, że używa 
do produkcji maszyn wyłącznie stali 
o podwyższonej wytrzymałości me-
chanicznej oraz że maluje maszyny 
dwuwarstwowo: podkład to zabez-
pieczenie antykorozyjne cynkowe 
i warstwa zewnętrzna nakładana 
proszkowo.
 Brona dostępna w firmie Ga-
matechnik. 

Techniczne wizytówki
OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

 To uniwersalna trójfazowa myj-
ka wysokociśnieniowa przeznaczo-
na do profesjonalnych zastosowań. 
Wzmocniona konstrukcja pompy 
z głowicą wykonaną z mosiądzu, 
zaworami ze stali nierdzewnej, ce-
ramicznymi tłokami daje gwaran-
cję pracy w długich przedziałach 
czasowych z zapasem mocy, przy 
zachowaniu wysokiej dynamiki my-
cia. Znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w rolnictwie, ale również 
w przemyśle. Seria myjek MC 4M 
wyposażona została m.in. w wol-
noobrotowy silnik. Przepływ wody 

osiąga wartość do 740 l/h, a ciśnie-
nie robocze do 180 bar. 
 Urządzenie wyposażone jest 
standardowo w dyszę tzw. szpa-
chelkę z możliwością regulacji ci-
śnienia, złącze obrotowe, szyb-
kozłącze oraz, co bardzo ważne, 
w  zewnętrzny dozownik piany 
(tzw. pianownicę), który chroni pom-
pę przed działaniem detergentów. 
Myjka, objęta promocją, dostępna 
jest w cenie 3.650 zł netto w firmie 
Karchex Dziadkowo, która jest au-
toryzowanym dystrybutorem i ser-
wisem Nilfisk Alto.

R E K L A M A

Brona talerzowa 
Gamatechnik

Seria duńskich myjek zimnowodnych 
NILFISK ALTO MC 4M

R E K L A M A
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 Nowa seria skła-
da się z  trzech modeli 
o  mocy znamionowej 
99 KM, 107 KM i  117 
KM. Model LUXXUM 
charakteruje się lepszą 
zwrotnością, wyższym 
poziomem komfortu oraz 
lepszą widocznością 
w porównaniu z  innymi 
ciągnikami wcześniej-
szych serii. W standar-
dowym wyposażeniu 
znajduje się nowa prze-
kładnia 32x32. Ciągnik 
posiada 4-stopniową 
przekładnię przełączal-
ną pod obciążeniem, 
pracującą bez użycia 
sprzęgła. Przekładnia 
zwrotna została wypo-
sażona w programowany 
wybór biegu do jazdy do 
przodu i biegu wsteczne-
go. Takie elementy jak 

bardziej wytrzymałe osie 
oraz układ hydrauliczny 
CCLS z wykrywaniem 
obciążenia o  natęże-
niu przepływu 80 lub 
100 l/min sprawiają, że 
ciągniki są stworzone 
do intensywnych prac. 
Wszystkie ciągniki Lu-
xxum można zamówić 
w wersji przygotowanej 
fabrycznie do montażu 
monitora z pakietem obej-
mującym wspornik mon-
tażowy do monitora i złą-
cze ISO 11783. Dzięki 
temu maszyna może nie 
tylko korzystać z systemu 
GPS, ale również współ-
pracować z narzędziami 
kompatybilnymi ze stan-
dardem ISOBUS.
 Ciągnik Luxxum mar-
ki Case IH kupisz w fir-
mie Agromep. 

 Prędkość homologacyjna 
wynosi 40 km/h. Zaletami są: 
solidna rama, mocna i zwarta 
konstrukcja oraz szczelność. 
Możliwość doboru wyposa-
żenia: osi skrętnej, plande-

ki, rozmiaru ogumienia oraz 
nadstawki zwiększającej 
pojemność. W standardzie 
znajduje się nowe markowe 
ogumienie. Kolor nadwozia 
dobieramy jest według pre-

ferencji klienta.
 Przyczepy dostępne w fir-
mie Toral w Gostyniu.

 Podstawowym zadaniem 
agregatu jest wykonywanie 
podorywek pól po zbiorach 
płodów rolnych do 15 cm 
(z  bocznymi lemieszami) 
oraz do głębokiej uprawy 
- tradycyjnej orki do 30 cm 
(bez bocznych lemieszy). Ma-
szyna występuje w szeroko-
ściach 3,6 m, 4,2 m, 5,4 m. 
Elementy robocze agregatu 
to trzy rzędy zębów o rozsta-
wie 30 cm, zabezpieczone 
przed kamieniami śrubą lub 
sprężyną. Zapewnia to wyso-
ką przepustowość dla resztek 
pożniwnych oraz doskonałe 

wymieszanie gleby. Urządze-
nie posiada podwójny rząd 
amortyzowanych talerzy 
o średnicy 460 mm oraz wał 
doprawiający o średnicy 500 
lub 600 mm.
 Agregat ma hydraulicznie 
składaną ramę oraz wózek 
transportowy. Jest agrega-
towany z ciągnikiem za po-
mocą dyszla transportowego. 

W celu poprawienia parame-
trów pracy na polu może być 
wyposażony w przednie koła 
stabilizujące oraz wał (rurowy, 
daszkowy, gumowy, dyskowy, 
crosskill, paker lub pierście-
niowy). 
 Więcej informacji o agre-
gacie APSPH z  wózkiem 
można uzyskać w firmie Agro-
Tom.

Ciągnik 
CASE IH 
model 
LUXXUM

Przyczepy skorupowe Wielton 
o ładowności 10 ,14 i 18 ton

Agregat orkowo-podorywkowy APSPH 
półzawieszany z wózkiem firmy Agro-Tom
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rontpacker Duplex, 
jak informuje jego im-
porter firma Karchex, 
pozwala m.in.: opty-
malnie zagęścić glebę, 

pozbyć się efektu kolein, oszczędzić 
czas, paliwo i przede wszystkim 
wilgoć. Poza tym umożliwia precy-
zyjny wysiew. Postanowił się o tym 
przekonać Kamil Tylman, rolnik 
z miejscowości Ostrowite.  Pogoda, 
niestety, nie sprzyjała sprawdza-
niu możliwości urządzenia - padał 
deszcz, gleba była ubita.   - Warunki 
trochę słabe, jak na testowanie. Nam 
chodziło głównie o to, żeby tę wilgoć 
zatrzymać i wtedy na pewno ten wał 
byłby wykorzystany więcej. W tej 
chwili spadło dużo wody i to wszyst-
ko jest dość ubite. Muszę jednak 
powiedzieć, że „przerobiliśmy” już 
kilka tych wałów. Aktualnie mamy 
taki oponowy - z przodu są cztery 
opony i one ubijają tylko między 
kołami traktora (...) -  i on, z tych 
wałów, co już mieliśmy, najlepiej 
zdawał egzamin, z tym, że po jego 
zastosowaniu ziemia nie jest ubita 
na całej szerokości traktora.  (...) 
Natomiast ten sprzęt, który teraz 
testujemy, ubija glebę na całej sze-
rokości traktora, co jest sporym 
plusem - mówił Kamil Tylman.

Ostrowite - wieś w powiecie słupeckim 
(woj. wielkopolskie). To właśnie tu testowano 
agregat przedsiewny Güttler Duplex na 
przedni TUZ. Możliwości urządzenia, które 
udostępniła firma Karchex, sprawdzał rolnik 
Kamil Tylman podczas siewu pszenicy.

Rolnik testował 
agregat przedsiewny

F

Zeskanuj stronę 
i zobacz  
WIĘCEJ ZDJĘĆ 
TESTOWANEGO 
SPRZĘTU
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t. 
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Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3

 W naszej opinii na uwagę za-
sługiwał również fakt, że pomimo 
sporych opadów i mokrego podłoża 
wał się nie zakleił. W dużej mierze 
za sprawą pryzmatycznych pierście-
ni. Dariusz Jeż z firmy Karchex, 
zapewniał, że testowany sprzęt 
ma jeszcze wiele innych walorów. 
Jednym z nich jest możliwość in-
tensywnego kruszenia brył. - Przy-
stawka zębata pracuje niezbyt głę-
boko. Zęby ścinają tylko wierzchołki 
bruzd. Duże bryły są rozdrabniane 
i wyrównywane, co w dalszej ko-
lejności umożliwia optymalne kru-
szenie i ponowne zagęszczenie wa-
łem - wyjaśniał fachowiec z firmy 
Karchex.  A czy frontpacker Duplex 
wymaga większego traktora? Da-
riusz Jeż twierdził, że nie. - Ciągnik 
zagłębia się tylko minimalnie i toczy 
lekko. Brona wirnikowa może być 
ustawiona znacznie płycej. To, co 
zostało już na przodzie rozdrobnione 
i powtórnie utwardzone,  oszczędza 
pracy bronie. Dobry frontpacker 
umożliwia wykorzystanie nadwyżki 
wydajności silnika do zwiększenia 
tempa pracy, co z kolei powoduje 
wzrost wydajności powierzchnio-
wej - tłumaczył specjalista z firmy 
Karchex.
 (mp)

Rolnik Kamil Tylman 
testował agregat przedsiewny  

na przedni TUZ
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REKLAMA

Imię i nazwisko: ....................................................................................
Adres: ..................................................................................................
 ............................................................................................................
Tel. Kontaktowy: ....................................................................................
E-mail: ..................................................................................................

Data i podpis

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Realizatorem przesyłki jest: Redakcja „Wieści Rolnicze”, Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 
Jarocin, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, tel. 62 747-15-31 Zarejestrowana pod nr KRS: 0000053718 
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 617-19-79-904, numer rachunku 
bankowego 98 1020 2212 0000 5202 0093 3929; REGON 251010225. Wydawca: „Wieści Rolniczych”, 
„Gazety Jarocińskiej”, „Życia Pleszewa”, „Życia Gostynia”, „Życia Rawicza” i „Gazety Krotoszyńskiej”. 

Miesięczny koszt prenumeraty: 3,50 zł.

Prenumerata na okres:
(wypełnij odpowiednie pola)

Całkowity koszt 
prenumeraty: ................. zł.

(za wybrany okres)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

od .......... do .......... 2017 r.

Pieniądze należy wpłacić na konto bankowe:
Bank PKO BP S.A. o. Jarocin

98 1020 2212 0000 5202 0093 3929
Dane do wpłaty:

Południowa Oficyna Wydawnicza
Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin

W tytule: 
„Opłata za prenumeratę Wieści Rolniczych”

Wypełniony druk wraz z potwierdzeniem 
przelewu prosimy przesłać na adres: 

Redakcja „Życie Pleszewa”
ul. Kaliska 24, 63-300 Pleszew

...................................................

od .......... do .......... 2018 r.
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 Spotkanie rozpoczęto od 
wykładów, m.in. na temat 
przyjaznych dla środowiska 
technik opryskiwania czy 
precyzyjnego dawkowania 
cieczy. Swoją wiedzą w tym 
zakresie z zebranymi dzielił 
się m.in. prof. dr hab. Ry-
szard Hołownicki. W ko-
lejnej części spotkania wła-
ściciel firmy Wojciech Bury 
opowiadał o  początkach 
produkcji opryskiwaczy. 
Pierwszy z nich stworzył dla 
siebie, później zaopatrywał 
rodzinę i sąsiadów. Gdy in-
teres zaczął się rozkręcać na 

Obchody 25-lecia firmy Bury 
Maszyny Rolnicze

Wojciech Bury podczas obchodów z dumą prezentował swoje 
opryskiwacze

Fo
t. 
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Powstało nowoczesne centrum genetyczne!
 Centrum Genetycz-
ne w Sztumie rozpoczęło 
swoją działalność w paź-
dzierniku. Jest to inwestycja 
SHiUZ Bydgoszcz i francu-
skiej spółdzielni hodowców 
Genes Diffusion. Do centrum 
trafią zwierzęta o najwyż-
szym indeksie genomowym, 

pochodzące z polskich obór. 
Najlepsze bydło zostanie ro-
dzicami przyszłych pokoleń 
oraz znajdzie się w ofercie in-
seminacyjnej SHiUZ-u Byd-
goszcz skierowanej zarówno 
na rynek polski, jak i zagra-
niczny. - Byłem w Stanach 
Zjednoczonych i zapoznałem 

się z badaniami genomowymi. 
Po powrocie zastanawiałem się, 
w jaki sposób można je wprowa-
dzić w Polsce. Tego dzieła podjął 
się SHiUZ Bydgoszcz. Jestem 
szczęśliwy i zadowolony, że je 
kontynuujecie - powiedział 
Tadeusz Opiłowski, były pre-
zes SHiUZ Bydgoszcz. (kp)

Na czym polega genomika? Zeskanuj 
stronę i obejrzyj film.

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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dobre, postanowiono szukać 
również zagranicznych kon-
taktów. Udało się dotrzeć do 
producentów pomp i rozpy-
laczy we Włoszech. Zaowo-
cowało to wzrostem jakości 
produkowanych maszyn. 
Firma Wojciecha Burego po-
stawiła także na współpracę 
z jednostkami i instytuta-
mi naukowymi. Ich uwagi 
są uwzględniane podczas 
konstrukcji nowych modeli 
opryskiwaczy. Ekspansję eu-
ropejską zaczął pod koniec 
lat 90-tych, kiedy jako pierw-
szy z polskich producentów 

prezentował swoje produkty 
na targach rolniczych w Ha-
nowerze. Wojciech Bury na-
dal rozwija swoją działal-
ność, w planach jest budowa 
nowej hali montażowej. Tak 
długi staż na rynku był dobrą 
okazją do zaprezentowania 
nowego logo firmy. Zielo-
ny listek ma symbolizować 
powiew świeżości i nowe 
pomysły. Częścią produk-
cji firmy Bury Maszyny 
Rolnicze są opryskiwacze 
do sadów i plantacji wie-
loletnich. Przedsiębiorstwo 
wzięło udział w specjalnym 
projekcie naukowym. Jego 
celem jest stworzenie opry-
skiwacza tunelowego, który 
znacząco ograniczy koszty 
podczas robienia oprysków 
w sadach i na plantacjach. 
W trakcie spotkania jubile-
uszowego, oprócz modeli 
opryskiwaczy, można było 
zobaczyć także bogaty zbiór 
zabytkowych egzemplarzy 
pojazdów - samochodów 
i motorów. Pasją Wojciecha 
Burego jest bowiem moto-
ryzacja.

(pn)
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Konkurs „Dziewczyna z Kalendarza” 
rozstrzygnięty! Kto zwyciężył?
Znamy już finalistki konkursu „Dziewczyna z Kalendarza”. 
Sprawdźcie, które kandydatki urzekły swoimi zdjęciami naszych Czytelników i jury.

 Do konkursu zgłosiło się 
16 dziewczyn z różnych stron 
Polski. Każda z nich przesłała 
do nas po kilka swoich zdjęć 
w wiejskiej scenerii. Fotografie 
były robione m.in. wśród łąk, 
pól i ogrodów. Dziewczyny po-
zowały również ze zwierzęta-
mi i na maszynach rolniczych.
 Do finału zakwalifikowało 
się 5 kandydatek. W wyborze 
laureatek pomagali nam nasi 
Czytelnicy, oddając swoje głosy 
poprzez SMS-y. Zwyciężczynią 
głosowania została Dominika 
Mikołajewska (z Medycznej 
Szkoły Policealnej Awangarda 
w Kaliszu). To ona otrzymu-
je tytuł Dziewczyny Czytel-
ników i w nagrodę - aparat 
fotograficzny. Do finału za-

kwalifikowała się też Danuta 
Bartoszek (uczennica ZS CKR 
w Brzostowie), która zajęła 
drugie miejsce w plebiscy-
cie. Pozostałe trzy finalistki 
- Dajanę Nowacką (uczenni-
cę ZSP-P CKU w Marszewie) 
Weronikę Król  (uczennicę 
ZS CKR w Brzostowie) i Klau-
dię Krajewską (uczennicę ZS 
CKR im. Generała Franciszka 
Kamińskiego w Karolewie) 
- wytypowało jury.
 Zgodnie z zapowiedzią, 
mamy również upominki dla 
osób, które wzięły aktywny 
udział w głosowaniu. Gadże-
ty „Wieści Rolniczych” trafią 
do: Zofii Turło, Renaty Miko-
łajewskiej i Julii Król.    

(red)

Zeskanuj stronę i zobacz wszystkie kandydatki, 
które wzięły udział w naszym konkursie

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3

Dajana Nowacka

Danuta 
Bartoszek

Dominika Mikołajewska

Klaudia 
Krajewska

Weronika Król

KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446
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 Daniel Obajtek, prezes Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
spotkał się w czwartek, 27 października 
w Poznaniu z 400 pracownikami wiel-
kopolskiego oddziału rejonowego i biur 
powiatowych. W drugiej części konferen-
cji dyrektorom wybranych przedszkoli 
uroczyście wręczył zestawy zabawek, 
które mają służyć dzieciom wiejskim. 
Prezes ARiMR zaznaczył, że Agencja 
od roku prowadzi inną politykę promo-
cyjną. - Robimy różne akcje społeczne. Nie 
wydaliśmy, jak Agencja w trakcie poprzedniej 
władzy, milion złotych na zakup wypasionych 
gadżetów. Nie na tym rzecz polega, by obda-
rowywać srebrnymi spinkami z kamienia-
mi. Te środki wydaliśmy na zakup zabawek 
dla przedszkoli wiejskich. Zakupiliśmy 280 
kompletów. Niech młodzi ludzie oswajają 
się z Agencją - powiedział. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele kilku 
jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
którzy otrzymali torby medyczne.

(doti)

Symboliczną szarfę prze-
cięli: dyrektor Wielkopol-

skiego Oddziału Regional-
nego ARiMR - Krzysztof 
Adamkiewicz, kierownik 

Biura Powiatowego ARiMR 
w Turku - Tadeusz Gebler 
oraz poseł Ryszard Barto-
sik, a tuż potem poświęce-
nia wnętrz dokonał ksiądz 

Stanisław Nasiński

Biuro powiatowe ARiMR 
w nowej siedzibie
 Pięciusetmetrową, nową 
siedzibę turkowskiego biura 
ARiMR-u otwarto 8 listopada 
w pasażu Handlowym Turco-
via. W uroczystości uczestniczył 
Krzysztof Adamkiewicz - dyrek-
tor wielkopolskiego oddziału 
agencji.
 W Polsce funkcjonuje 314 
biur powiatowych, w Wielkopol-
sce - 31. Turkowska placówka jest 
czwarta - co do ilości składanych 
wniosków. 
 Pierwsza siedziba ARiMR-
-u znajdowała się w budynku 
PKS-u. Funkcjonowała tam po-
nad 13 lat. Nowa siedziba to 
duża, nowoczesna i przestronna 
przestrzeń, na miarę XXI wieku. 
- 1mln 400 tys. w Polsce, a w po-
wiecie tureckim 6,5 tys. rolników 
jest obsługiwanych z tytułu dopłat 
bezpośrednich - mówił w trakcie 
uroczystości Tadeusz Gebler, 
kierownik ARiMR w  Turku. 
- Poważną grupę pod względem ilości 
stanowią rolnicy, którzy otrzymują 
płatności z tytułu o niekorzystnych 
warunków gospodarowania.

iTurek.net

Prezes ARiMR w Poznaniu

Zeskanuj stronę i zobacz zdjęcia 
oraz video ze spotkania z udziałem 
Daniela Obajtka, prezesa ARiMR

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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Daniel Obajtek wręczył pe-
dagogom zestawy zabawek, 
które tra� ą do wielkopolskich 
przedszkoli
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ka” - konkurs pod tym ha-
słem zorganizowaliśmy dla 
uczniów szkół rolniczych 
z całej Polski.
 Młodzi, którzy wiążą 
swoją przyszłość z  wsią, 
nie zawiedli! Włączyli ka-
mery oraz telefony i nagrali 
specjalnie dla nas filmiki, 
na których prezentują swoje 
szkoły, maszyny rolnicze, 
pracę w polu czy oborze 
i ciekawe zajęcia z anatomii 
zwierząt bądź naprawy cią-
gników. Każdy z Was, dro-
dzy konkursowicze, pokazał 
coś innego! I o to chodziło! 
Dziękujemy! Przypomnijmy, 
że konkurs odbywa się pod 
honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi. Na zaproszenie 
miesięcznika i  portalu 
„Wieści Rolnicze” odpo-
wiedziało 15 szkół o profilu 
rolniczym z całej Polski, 
które przesłały 18 nagrań 
video promujących rolni-
czy kierunek kształcenia. 
Prace konkursowe wpły-
nęły z woj. wielkopolskie-
go, opolskiego, kujawsko-
-pomorskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, śląskiego, 
lubelskiego i podlaskiego.
 Teraz przyszedł najtrud-
niejszy moment - wybór naj-
lepszego! Jest o co walczyć. 
Zespół, który nakręcił film 
najlepiej oceniony przez 
jury, otrzyma 2 tys. zł. To nie 
wszystko. Zaprezentowana 
szkoła otrzyma możliwość 

darmowej promocji w mie-
sięczniku „Wieści Rolnicze”. 
Natomiast nagranie, które 
zdobędzie największą ilość 
przesłanych SMS-ów, przy-
niesie zespołowi filmowe-
mu Nagrodę Czytelników 
w wysokości 500 zł, a szko-
le promocję na łamach „Wie-
ści Rolniczych” o wartości 
2.600 zł. O wynikach kon-
kursu poinformujemy na 
naszej stronie: www.wiesci-
rolnicze.pl. Śledź nas zatem 
uważnie!

(red) 

  O tym, jakie wyzwania 
czekają polskich hodowców 
trzody chlewnej w najbliż-
szej przyszłości rozmawia-
no podczas konferencji, któ-
ra odbyła się we wtorek, 
8 listopada w Warszawie. 
W spotkaniu uczestniczyli 
rolnicy, naukowcy, studenci 
oraz przedstawiciele firm 
rolniczych. Organizatorem 
konferencji „Perspektywy 
i wyzwania dla rozwoju 
produkcji trzody chlewnej 
w Polsce. Unijne i krajowe 
bariery o charakterze for-
malnoprawnym” był Kra-
jowy Związek Pracodaw-
ców - Producentów Trzody 

Chlewnej. 
 Zarówno prelegen-
ci, jak i słuchacze, którzy 
podczas dyskusji zabierali 
głos, doszli do wniosku, 
że obecnie najważniej-
szym problemem, przed 
którym stoi branża trzo-
dziarska jest rozprzestrze-
niający się w Polsce wirus 
ASF. O doświadczeniach 
wynikających z 33 miesię-
cy zwalczania tej choro-
by w Polsce mówił prof. 
Zygmunt Pejsak z PIWET 
w Puławach. Poza tym za-
grożenie może stanowić 
kwestia barier prawnych 
i społecznych, blokujących 

powiększanie czy budowa-
nie ferm na wsiach. Prze-
konywała o  tym przede 
wszystkim Danuta Leśniak, 
ekspert KZP-PTCH. Goście 
z krajów zachodnich Carlos 
Pineiro z Hiszpanii (eks-
pert ds. żywienia, dyrektor 
fundacji PigCHAMP PRO 
Europa) oraz Robert Ho-
ste z Holandii (ekonomista 
w zakresie hodowli trzody 
chlewnej na Wageningen 
University and Research) 
zwrócili szczególną uwa-
gę na zmiany postaw kon-
sumenckich, które nieko-
rzystnie wpływają na rynek 
wieprzowiny.    (doti)

Szukamy najlepszej szkoły dla 
przyszłego rolnika!

POD NASZYM PATRONATEM
Co czeka hodowców trzody?
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Zeskanuj stronę i zobacz galerię zdjęć oraz video

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3

Zeskanuj stronę i obejrzyj filmy konkursowe

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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JABŁKO 
- NA SŁODKO 
I WYTRAWNIE

Składniki: 
 5 około 1 kg jabłek
 5 1 cytryna
 5 2-3 łyżki żurawiny
 5 2-3 łyżki orzechów włoskich
 5 2-3 łyżki rodzynek
 5 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu
 5 180 g masła
 5 250 g mąki
 5 150 g cukru (najlepiej cukru pudru)
 5 szczypta soli

Przygotowanie:
 Jabłka obieram ze skórki 
i kroję w kostkę. Mieszam je z so-
kiem z  cytryny, żurawiną, orze-
chami i  rodzynkami. Przekładam 
do słoiczków weck bądź naczy-
nia żaroodpornego. Posypuję kru-
szonką przygotowaną z  masła, 
mąki i cukru. Piekę w temperatu-
rze 180 stopni do czasu zarumie-
nienia się kruszonki na złoty kolor. 
Dekoruję konfi turą żurawinową 
i miętą.

warde, słodkie i soczyste to tylko niektóre z cech jabłek, które są 
najczęściej uprawianymi i najchętniej jadanymi owocami na świecie. 

Różnią się wielkością, kształtem, kolorem, smakiem, zapachem i zasto-
sowaniem. W Polsce dojrzewają od wczesnego lata do późnej jesieni, 
co powoduje, że możemy nimi się zajadać przez cały rok. Odpowiednio 
przechowywane zachowują walory smakowe i odżywcze nawet przez 
dziesięć miesięcy. 
 Jabłka deserowe: twarde, słodkie i soczyste zwykle jada się na surowo. 
Rozgotowują się wolno, więc można je dodać do potrawy, w której po-
winny pozostać w postaci twardych kawałków. Do pieczenia, gotowania 
i na przetwory najlepsze są odmiany kwaśne, bo szybko się rozgotowują. 
Zastąpią ocet winny w barszczu czy kapuśniaku, podniosą smak jarzynki 
z buraków. Są też jabłka uniwersalne, tzw. stołowe - jemy je na surowo, 
ale nadają się też jako dodatek do potraw i przetworów. Najczęściej 
jabłka dodajemy do pieczonej kaczki, sałatki warzywnej lub owoco-
wej, szarlotki, naleśników, ryżu pieczonego z cukrem cynamonowym 
oraz kompotu wigilijnego.       Honorata Dmyterko

Jabłka można spożywać tuż po zebraniu, z zachowaną skórką lub 
obrane. Środek jabłka ze sztywnymi błonkami oraz gniazdem na-
siennym najczęściej nie jest spożywany i przy obróbce jest usuwany 
w procesie zwanym „gniazdowaniem jabłek”. Jabłka przy obróbce 
można kroić, siekać, ucierać, mielić, gotować, piec, wyciskać z soku 
lub suszyć. 
 Owoc ten służy jako składnik kompotów, sałatek owocowych 
i warzywnych, dodatek do potraw mięsnych, sosów oraz deserów 
- w tym najczęściej ciast pieczonych i galaretek, ale istnieją też lody 
i cukierki o smaku jabłkowym. Jabłka nie bywają smażone jak inne 
owoce w dżemach i konfi turach z powodu dużej ilości soku i ła-
twości przypalenia. Jabłka w innych deserach najczęściej są tarte lub 
mielone na miękką papkę. Cienkie plastry jabłek mogą służyć jako 
ozdoba dania. Pektyna z jabłek może służyć jako substancja żelująca 
w innych przetworach lub deserach. Zmielone na miękką papkę 
jabłkową jest podawane niemowlętom jako jeden z ich pierwszych 
pokarmów stałych.

NA CIEPŁO W SŁOICZKU WECK

GĘŚ PIECZONA NA ŚW. MARCINA
Składniki: 
 5 1 młoda gęś, może być mrożona
 5 sól, pieprz
 5 suszony majeranek
 5 3 kwaśne lub kwaśno-winne jabłka
 5 duża garść suszonych śliwek

Przygotowanie:
 Jeśli gęś mamy mrożoną, powinna ona się powoli rozmrażać - najlepiej w lo-
dówce. Może to potrwać nawet 2 dni. Gęś dokładnie myję i usuwam pozostałości 
piór - jeśli takie będą. Osuszam ją ręcznikiem papierowym. Nacieram solą i pieprzem 
- w środku i na zewnątrz, a majerankiem tylko w środku. Odstawiam w chłodne miej-
sce na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Jabłka dzielę na cztery części i usuwam 
gniazda nasienne. Mieszam z przyprawami i suszonymi śliwkami. Tak przygotowa-
nym farszem nadziewam wnętrze gęsi. Spinam gęś wykałaczkami i nitką. Rozgrze-
wam piekarnik do temperatury 160 stopni. Gęś wkładam do gęsiarki lub naczynia 
żaroodpornego. Piekę ją pod przykryciem - przez 45 minut na każdy kilogram mięsa 
i farszu (w sumie trwa to około 4-5 godzin). Przez ostatnie 45 minut gęś piekę bez 
przykrycia, polewając wierzch wytopionym tłuszczem. Po wyjęciu z piekarnika po-
zwalam gęsi „odpocząć” kilka minut, by soki się ustabilizowały. Podaję ją z wielko-
polskimi pyzami (kluskami na parze) oraz czerwoną kapustą lub buraczkami.
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PRZEPISY KULINARNE

Składniki: 
 5 3 dosyć twarde jabłka
 5 1 jajko
 5 1 szklanka mleka
 5 6 łyżek mąki pszennej
 5 3 łyżki cukru
 5 2 łyżeczki cukru 

waniliowego
 5 sól
 5 cukier puder
 5 oliwa do smażenia

Przygotowanie:
 Z mąki, mleka, cukru, jajka i odrobiny soli 
przygotowuję ciasto o konsystencji gęstej śmietany. 
Odstawiam na około 15 minut. W tym czasie obie-
ram jabłka i kroję na plasterki. Mieszam z ciastem. 
Masę nakładam łyżką na gorącą oliwę i smażę na 
złoty kolor. Jabłka można też pokroić w plastry gru-
bości ok. 1 cm i specjalną łyżeczką do drążenia 
usunąć gniazda nasienne. Wówczas każdy krążek 
moczę w cieście i smażę na oliwie. Jabłkowe na-
leśniki posypuję cukrem pudrem, cynamonem lub 
słodkim kakao. Pyszne są również z gęstym jogur-
tem naturalnym (ewentualnie bitą śmietaną), owo-
cami sezonowymi i posypane startą czekoladą.

JABŁKOWE NALEŚNIKI
Składniki: 
 5 5 dużych jabłek
 5 5 łyżek rodzynek
 5 5 łyżek mielonych 

orzechów
 5 10 dag masła
 5 sok z całej pomarańczy
 5 4 białka
 5 szklanka i 4 łyżki cukru
 5 pół łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:
 Umyte jabłka obieram ze skórki, usuwam 
gniazda nasienne i kroję w ósemki. Na patelni roz-
tapiam masło, wkładam jabłka. Po minucie wsypuję 
4 łyżki cukru i smażę jabłka około 3 minuty, cały 
czas mieszając. Dokładam rodzynki i cynamon, wle-
wam sok z całej pomarańczy. Duszę jeszcze chwi-
lę, aż sok odparuje, a jabłka zachowają jędrność. 
Przekładam do żaroodpornej lub silikonowej formy. 
Białka ubijam na pianę. Cały czas ubijając, wsypu-
ję szklankę cukru. Pianą przykrywam jabłka. Piekę 
30 minut w temperaturze 180 stopni. Deser naj-
lepiej smakuje na gorąco z bitą śmietaną i lodami.

POD CHRUPIĄCĄ BEZĄ

Składniki: 
 5 2 galaretki o smaku 

cytrynowym
 5 litr musu jabłkowego 

(można na świeżo uprażyć obrane 
jabłka z dodatkiem cukru i soku 
z cytryny)
 5 sok z połowy cytryny do smaku
 5 0,5 łyżeczki cynamonu
 5 1 opakowanie biszkoptów
 5 250 ml śmietany kremówki

Przygotowanie:
 Mus jabłkowy mocno podgrzewam, 
po czym rozpuszczam w nim galaretki. 
Doprawiam sokiem z cytryny i cynamo-
nem. Ewentualnie dosładzam cukrem. 
Studzę. W foremkę (najlepiej silikonową) 
wlewam odrobinę musu, topię w nim bisz-
kopty, odstawiam do lekkiego stężenia. 
Czynność powtarzam do momentu wyko-
rzystania wszystkich składników. Odsta-
wiam na kilka godzin do lodówki. Przed 
podaniem wykładam z formy i dekoruję 
bitą śmietaną.

TORCIK BEZ PIECZENIA

SZARLOTKA Z BITĄ ŚMIETANĄ
Składniki: 
 5 upieczony biszkopt z 4 jajek
 5 2 kg jabłek (najlepiej szara 

reneta albo antonówka)
 5 około 6 łyżek cukru
 5 1 cukier waniliowy
 5 1 galaretka cytrynowa
 5 2 galaretki agrestowe
 5 sok z 1 cytryny
 5 500 ml śmietany kremówki 
 5 15 g żelatyny rozpuszczonej 

w 1/4 szklanki wody
 5 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
 Jabłka obieram, kroję na niewielkie 
kawałki i razem z cukrem oraz cukrem wa-
nilinowym lekko podsmażam przez około 
10 minut, tak aby się nie rozpadły. Dodaję 
sok z cytryny, a na koniec dosypuję galaret-
ki. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia 
galaretek i odstawiam w chłodne miejsce. 
Kiedy masa zacznie tężeć rozsmarowuję ją 
na biszkopcie. Ubijam śmietanę na sztyw-
no. Pod koniec miksowania dodaję cukier. 
Dodaję rozpuszczoną żelatynę i  jeszcze 
chwilę miksuję. Wykładam na zastygnięty 
mus jabłkowy. Do dekoracji używam kawał-
ków surowych jabłek, rodzynek lub prażo-
nych płatków migdałów.

WIĘCEJ PRZEPISÓW 
szukaj na wiescidladomu.pl/hotblog

Zeskanuj stronę i zobacz 
WIĘCEJ PRZEPISÓW

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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&ZDROWIE  URODA

CO ZA DUŻO, TO… 

roskliwa i systematyczna pielęgnacja jest ważnym elementem pro-
filaktyki starzenia się skóry. Coraz to nowsze składniki zamykane 

w tubkach i słoiczkach pomagają nam bowiem skutecznie opóźnić 
powstawanie zmarszczek oraz utratę jej jędrności. Ale niestety częste 
stosowanie kosmetyków wcale nie musi być dobre. A zaszkodzić nam 
może wręcz ich nadużywanie. Jakie błędy najczęściej stosujemy?  
 Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale częste mycie… wcale nie jest 
dobre. A zwłaszcza, jeśli chodzi o mycie twarzy i to przy pomocy żelu. 
Jeśli robimy to dwa razy dziennie - jest ok., ale jeśli częściej, to możemy 
doprowadzić, do zaniku łoju skórnego, który ma ważne zadanie, zapo-
biega bowiem odwodnieniu skóry. Podobnie jest z antybakteryjnymi 
mydłami, które co prawda dobrze oczyszczają z brudu, ale doprowa-
dzają również do nadmiernego wysuszenia naskórka. 
 Naszej twarzy szkodzi także zbyt duża ilość fluidu i pudru. Maska 
złożona z grubej warstwy podkładu i sypkiego pudru na pewno nie 
będzie dobrze wyglądać, choć mimo to kobietom z tym kosmetykiem 

T

Zwykle na tej stronie zachęcamy naszych czytelników, a zwłaszcza czytelniczki do dbania 
o siebie i stosowania odpowiednio dobranych kosmetyków. Dzisiaj zupełnie coś innego: 
zastanówmy się, czy jakichś produktów nie używamy… za dużo!? 
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Lista zwycięzców z konkursu publikowanego w nr 10/2016 „Wieści Rolniczych”: 
Dorota Filary, Murzynowiec  Leśny; Mariola Rogulska, Leśniki; Wirginia Kaczmarek, Gostkowo; Bożena Szymańska, Wolica 
Pusta; Monika Włodarczak, Mieszków; Janina Nowak, Jarotki; Aldona Duszka, Lgów; Monika Krajewska, Stęgosz; Zofi a 
Mielcarek, Pleszew; Marta Zybała, Garki; Teresa Jankowiak, Bodzewo; Małgorzata Czajka, Pacanowice; Danuta Dalibor, 
Raszewy; Paulina Szymkowiak, Mieszków; Zbigniewa Kubiak-Pawlak, Wieczyn; Agnieszka Bąkowska, Stramnice; Katarzyna 
Kaczmarek, Rawicz; Karol Krajka, Siedlec; Małgorzata Błaszczyk, Wyszki; Ewa Marzyńska, Fabianów. 

PROMOCJA
W ofercie fi rmy Ziaja czytelnicy znajdą 
szeroką gamę zestawów upominkowych, 
idealnych na każdą okazję. Wśród nich 
zestawy dla pań i panów, młodzieży 
oraz seniorów, a także osób ze skórą 
wymagającą i wrażliwą:
 zestaw cupuacu (uniwersalny) - krem 

do twarzy, mydło do kąpieli, balsam pod 
prysznic 
 zestaw liście manuka (cera młoda, 

tłusta, mieszana) - tonik, żel myjący, 
krem na dzień
 zestaw remodeling (cera dojrzała 60+) 

- krem na dzień, krem na noc, mleczko 
do demakijażu 
 zestaw yego (dla mężczyzn) - krem 

nawilżający, żel pod prysznic, anty-
perspirant 
 zestaw ziaja med kuracja 

dermatologiczna AZS (skóra wrażliwa, 
atopowa) - olejek myjący, emulsja do 
ciała, krem kojący do twarzy 

UWAGA KONKURS
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową 
odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych 
kosmetyków Ziaja. 

Do wysuszenia skóry na twarzy może 
doprowadzić: 
a) zbyt częste używanie żeli do mycia 
b) niemycie jej wodą 
c) wyciskanie krostek 

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, 
np. wr.ziaja.b, prosimy przesłać do 2 grudnia 
2016 roku pod numer 71051 (koszt 1,23 zł 
z VAT). Regulamin na www.wiscirolnicze.pl.

zdarza się dość często prze-
sadzić. A taki stan rzeczy 
sprzyja zatykaniu się 
porów, co może pro-
wadzić do krostek 
na twarzy, a czasem 
nawet trądziku. 
 Z kolei naduży-
wanie lakieru do 
włosów, który ma się 
przyczynić do utrwa-
lenia fryzury i ograni-
czyć nadmierne pusze-
nie, może doprowadzić do 
wysuszenia kosmyków. Wiele 
pań nie wyobraża sobie wyjścia 
z domu bez tego ostatniego sznytu, ale niestety, powinno się go używać 
z umiarem. 
 Na Zachodzie, a zwłaszcza w USA obserwujemy natomiast zupełnie 
inny trend, a mianowicie minimalne zużycie kosmetyków i wręcz… 
wstręt do wody! A takie gwiazdy, jak Julia Roberts czy Charlize Theron 
nawet szczycą się tym, że nie myjąc się zbyt często, dbają w ten spo-
sób o środowisko i ekologiczny styl życia. Przekonują, że detergenty 
zawarte w kosmetykach i środkach do czyszczenia zatruwają wody 
i rzeki. Udowadniają też, że nieprzyjazne składniki wkładane do mydeł, 
szamponów i past do zębów (np. siarczany, z nich - osławiony sodium 
lauryl sulfate) mogą powodować zaczerwienienia skóry, zaburzyć wzrost 
włosów i nasilić infekcje intymne. Skrajności jednak nie popłacają 
i zawsze trzeba znaleźć złoty środek. Wystarczy nam przecież szybki 
prysznic zamiast półgodzinnej kąpieli w wannie w towarzystwie silnie 
pachnącego płynu. Zastanówmy się też, czy nie lepiej naszym włosom 
zrobi, gdy będziemy je myć co drugi dzień, a nie codziennie. Pozwól-
my pooddychać im bez lakieru, nałóżmy lekki krem-żel czy delikatnie 
upudrujmy twarz. Efekt może nas zaskoczyć! Pamiętajmy też, że dobre 
kosmetyki na pewno będą przydatnym prezentem dla najbliższych. 

(nap)

CZY WIESZ, ŻE… 
Woda gazowana dobrze wpływa 
na cerę. Zwiększa elastyczność 
skóry i  ją napina. Działa jak 
delikatny peeling, który usuwa 
martwy naskórek i bardzo efek-
tywnie oczyszcza pory, pozby-
wając się zanieczyszczeń i łoju. 
Zawarte w wodzie gazowanej 
składniki doskonale dotleniają 
komórki skóry. 
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