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 Możliwość pozyskania 60 tysięcy zło-
tych ze środków na restrukturyzację ma-
łych gospodarstw  rozbudziła wyobraźnię 
wielu rolników. Bo przecież w Polsce do-
minują niewielkie, kilkuhektarowe areały. 
Ale wystarczy wprowadzić nieco danych 
do kalkulatora obliczającego wartość eko-
nomiczną gospodarstwa, aby zweryfiko-
wać marzenia o gradzie pieniędzy, który 
spadnie na mniej zasobną część polskiej 
wsi. Bo jeśli ktoś ma kilka hektarów ziemi, 
to albo prowadzi na niej bardzo opłacalną 
uprawę owoców bądź warzyw, z dwukrot-
nymi zbiorami w ciągu roku  - i wtedy się 
utrzymuje z rolnictwa, albo obsiewa areał 
zbożem  - ale na rodzinę zarabia w innej 
branży. W tym pierwszym przypadku 
gospodarstwo ma wartość ekonomiczną 
przekraczającą 10 tysięcy euro, w drugim 
- jego właściciel nie jest na KRUS-ie. Oby-
dwa te przypadki dyskwalifikują rolników 
jako beneficjentów 60 tysięcy. Podałam 
oczywiście dosyć skrajne przykłady, ale 
one obrazują trudną sytuację małych go-
spodarstw. I przykry fakt, że większość 
z nich zapewne w końcu wypadnie z ryn-
ku. A to zagraża nie tylko tym, których 
wartość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 
tysięcy euro. Pytanie więc, czy środków 
pomocowych nie skierować także do nieco 
większych gospodarstw, tych , które mają 
zbyt mały potencjał, żeby skorzystać np. 
z programu modernizacji. 
 Żeby sobie zdać sprawę, na jakim rynku 
musimy stać się konkurencyjni, warto prze-
czytać wywiad z duńskim producentem 
prosiąt na str. 26-28. 
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Portal Ogłoszeń ARiMR dla beneficjentów
 18 marca ruszyć ma por-
tal internetowy, który będzie 
służył wyborze oferty na re-
alizację zadań z dofinansowa-
niem środków unijnych m.in. 
z programu Modernizacja go-
spodarstw rolnych. Od chwili 

uruchomienia tej platformy 
beneficjenci będą zobowią-
zani zamieszczać zapytania 
ofertowe, np. na wykonanie 
usługi lub zakup maszyn czy 
urządzeń. I będzie to jedyny 
sposób pozyskania wykonaw-

cy/dostawcy. - Oznacza to, że do-
tychczasowy tryb wysyłania trzech 
zapytań ofertowych do wybranych 
wykonawców/dostawców, zostaje 
zastąpiony publikacją zapytania 
ofertowego na Portalu Ogłoszeń 
ARiMR - wyjaśnia Agencja. 

Więcej informacji na temat 
funkcjonowania portalu, jego 
lokalizacji i obsługi oraz o spo-
sobie nabywania uprawnień 
niezbędnych do zalogowania 
się na portalu Agencja przekaże 
w połowie lutego.          (doti)

Rolnicy pytają, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa odpowiada 

?  Narzeczeni posiadają 
swoje gospodarstwa rolne 
w miejscowościach oddalo-
nych od siebie o kilkanaście 
kilometrów. Czy mogą po-
siadać dwa numery identy-
fikacyjne - każdy na swoje 
gospodarstwo?
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, osoby fi-
zyczne pozostające w związ-
ku małżeńskim mogą 
posiadać odrębne numery 
identyfikacyjne, jeżeli samo-
dzielnie prowadzą odrębne 
gospodarstwa rolne stano-
wiące zorganizowaną całość 
gospodarczą. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na 
zapis art. 14 ustawy (z dnia 
18 grudnia 2003 roku o kra-
jowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności (Dz. U. 2015 
poz. 807 ze zm.) informują-
cy o obowiązku zgłoszenia 
kierownikowi biura powiato-
wego ARiMR każdej zmiany 
danych zawartych we wnio-
sku, w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany.
 
?  Właściciel gospodarstwa 

będzie zabiegał o środki 
z programu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”. Jed-
nak nie zawsze będzie mógł 
kontaktować się z ARiMR. 
Dlatego chce ustanowić 
pełnomocnika. Czy każda 
osoba może zostać peł-
nomocnikiem, np. żona, 
prawnik? Jakie ma prawa 
i obowiązki pełnomocnik? 
Np. czy podpisując umowę 
z agencją, że odpowiada 
swoim majątkiem również 
wtedy, kiedy nie wywiąże 

się z obowiązków, to czy 
jeśli wnioskodawca nie 
wywiążę się z obowiązków, 
to pełnomocnik ponosi od-
powiedzialność?
Zasady sporządzania peł-
nomocnictwa podlegają 
przepisom kodeksu cywilne-
go. Z tego względu wymogi 
dotyczące takiego dokumen-
tu związane są z tym, aby 
sporządzony był on w for-
mie pisemnej oraz w sposób 
niebudzący wątpliwości 
wskazywał zakres czynności, 
do jakich pełnomocnik jest 
umocowany.
 
?  Jeśli agencja wezwała 

wnioskodawcę do uzupeł-
nienia wniosku, a dwa dni 
po otrzymaniu dokumentu 
rolnik trafia do szpitala 
i nie może dotrzymać usta-
wowego terminu, to czy fakt 
pobytu rolnika w szpitalu 
jest usprawiedliwieniem, 
czy też nie?
Na tak sformułowane py-
tanie nie możemy udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, 
ponieważ mamy zbyt mało 
informacji. W rozporządze-
niu dotyczącym udzielania 
wsparcia na „Moderniza-
cję gospodarstw rolnych 
z PROW 2014 - 2020 
(Dz. U. poz. 1371 z późn. 
zm.) znalazły się zapisy do-
tyczące sposobu postępowa-
nia w przypadku, gdy rolnik 
nie może dotrzymać terminu 
na wykonanie określonych 
czynności. Zgodnie z § 20 
tego rozporządzenia w razie 
uchybienia terminu wykona-
nia przez rolnika ubiegające-
go się o przyznanie pomocy, 
określonych czynności agen-
cja, na prośbę tego rolnika, 

przywraca termin wyko-
nania tych czynności, z za-
strzeżeniem, że rolnik wniósł 
prośbę o przywrócenie ter-
minu w ciągu 14 dni od dnia 
ustania przyczyny uchybie-
nia. Jednocześnie z wnie-
sieniem takiej prośby rolnik 
wykonał to, o co był proszo-
ny oraz uprawdopodobnił, 
że uchybienie w wykonaniu 
danych czynności w termi-
nie nastąpiło bez jego winy.
Co do zasady, choroba 
może stanowić przesłankę 
do wyłączenia winy strony 
w uchybieniu terminu, jed-
nak z ograniczeniami. I tak 
np. stan choroby powinien 
pojawić się przed upływem 
terminu (ale jego ustąpienie 
przed upływem terminu 
nie stanowi podstawy do 
jego przywrócenia). Nie 
każda choroba stanowi 
przeszkodę w wykonaniu 
czynności - w orzecznictwie 
sądów i literaturze wyraża-
ny jest pogląd, iż zwolnienie 
lekarskie od pracy nie jest 
wystarczającym potwier-
dzeniem braku winy strony 
w uchybieniu terminu - nie 
wyklucza ono bowiem 
możliwości dokonania 
czynności procesowej przez 
stronę osobiście lub korzy-
stając z pomocy innych osób 
(B. Adamiak, J. Borkowski. 
Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Komentarz 
wyd. 7, Wydawnictwo C.H.  
Beck, W-wa 2005). Jednakże 
do okoliczności faktycznych 
uzasadniających brak winy 
w uchybieniu terminu przez 
podmiot zalicza się np. nagłą 
chorobę, która nie pozwoliła 
na wyręczenie się inną oso-
bą.        (abi)

 2 marca w Poznaniu roz-
pocznie się trzydniowa XI edy-
cja Międzynarodowych Targów 
Ogrodnictwa i Architektury Kra-
jobrazu GARDENIA. Poznań po 
raz kolejny stanie się miejscem 
prezentacji kompleksowej oferty 
ogrodniczej, rozpoczynając tym 
samym nowy sezon spotkań dla 
miłośników zieleni tarasowej, 
balkonowej i przydomowych 
ogródków. Jak zapowiadają orga-
nizatorzy, teren Targów Poznań-
skich tętnić będzie inspiracjami, 
niebanalnymi rozwiązaniami 
i innowacyjnymi pomysłami ze 
wszystkich kategorii ogrodni-
czych. GARDENIA to również 
okazja do tego, by przyjrzeć się 
najnowszym trendom ogrodni-
czym i nowinkom technologicz-
nym. - Miłośnicy zieleni, którzy 
zajrzą do Poznania będą mogli po-
dziwiać wiele ciekawych kompozycji 
kwiatowych oraz oryginalne ele-
menty dekoracyjne, a także nabyć 
ciekawe gatunki drzew, krzewów 
ozdobnych, roślin doniczkowych i ra-
batowych, nasiona traw i warzyw. 
GARDENIA to doskonałe miejsce 
dla tych, którzy poszukują porad na 
temat ciekawej i efektywnej aranżacji 
i pragną przygotować się do nowego 
sezonu. Pobyt na GARDENII to 
możliwość zakupu nowych narzędzi, 
sprzętu ogrodniczego, akcesoriów do 
nawadniania oraz elementów małej 
architektury ogrodowej - podkre-
ślają organizatorzy. Ekspozycję 
wystawienniczą wzbogacą, m.in. 
kiermasz roślin oraz pokazy 
florystyczne, które odbędą się 
w ramach Targów Produktów 
Świątecznych i Okazjonalnych 
SPECIAL DAYS towarzyszących 
GARDENII. 

(HD) 

Całe 
ogrodnictwo 
w jednym 
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awet niewielkie 
gospodarstwa 
r o l n e  m o gą 
okazać się zbyt 
duże, aby móc 

wnioskować o środki w tzw. 
„małej modernizacji”. Przykła-
dowo rolnik, który ma około 
6 hektarów gruntów i stado trzo-
dy chlewnej liczące 4 lochy, 20 
prosiąt i tyleż samo tuczników, 
posiada gospodarstwo przekra-
czające o kilka tysięcy wartość 
maksymalną SO, która umoż-
liwia beneficjentom staranie się 
o premię w wysokości 60 tys. 
zł. Z drugiej jednak strony od 
wnioskodawcy oczekuje się, 

by zrealizowana przez niego 
za unijne pieniądze inwestycja 
spowodowała wzrost wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa od 
roku bazowego o 20% (musi tak-
że wynieść pow. 10 tys. euro). 
Ma to nastąpić w ciągu 3 lat od 
roku rozpoczęcia przedsięwzię-
cia. Trudno ten warunek będzie 
spełnić rolnikowi, który posiada 
4 hektary zbóż i 3 świnie. - Tak 
małych gospodarstw może nie być 
stać na poczynienie dużej inwestycji. 
Z pozoru program wydaje się łatwy 
i dostępny. Prawda jednak leży po 
innej stronie. Czasem i może łatwo 
byłoby pierwszą ratę premii - 48 tys. 
zł wziąć, ale w przypadku, gdyby 

rolnik nie wywiązał się z realizacji, 
musiałby środki zwrócić. I co wte-
dy? Skąd miałby wysupłać taką pulę 
pieniędzy? - komentuje Bogusław 
Najborowski z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu - Zespół Doradczy 
w Gostyniu. Dodatkowym ogra-
niczeniem jest wymóg 24-mie-
sięcznego okresu opłacania skła-
dek KRUS w pełnym wymiarze. 
To oznacza, że osoba prowadząca 
małe gospodarstwo rolne i do-
datkowo pracująca gdzieś w za-
kładzie, o premię w ramach tzw. 
małej modernizacji wystąpić nie 
może. Adam Woźniczak z Agra-
invest, który zajmuje się pomocą 

- trudno będzie 
zdobyć pieniądze

Tylko nieliczni spełnią wymogi postawione w programie „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”. Największym problemem będzie zrealizowanie dwóch warunków: 

posiadanie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro oraz 
wykazanie wzrostu SO o 20% - dzięki dofinansowanemu przedsięwzięciu.

TEKST Dorota Jańczak

Wsparcie małych gospodarstw

przy pisaniu wniosków unijnych, 
potwierdza, że zainteresowanie 
programem jest spore. - Acz-
kolwiek niewielu rolników spełnia 
wymogi, jakie postawiono przed po-
tencjalnymi beneficjentami. Wydaje 
się, że działanie może być bardziej 
popularne w południowo-wschodniej 
części kraju, gdzie występuje większe 
rozdrobnienie gospodarstw, hodow-
le często są mniejsze - komentuje  
Woźniczak.
 Jakie więc sektory produk-
cji rolnej przede wszystkim 
skorzystają na programie Re-
strukturyzacja małych gospo-
darstw? Teoretycznie premia 
60 tys. zł mogłaby być znacz-
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Gospodarstwo nr 1

 Charakterystyka: 5 ha jęczmienia
 oraz średniorocznie 2 lochy, 12 prosiąt,
 10 warchlaków, 10 tuczników
 wartość SO: 9.900 euro 

 Planowane zadanie: zakup czereśni na 2 ha
 i sprzętów do pielęgnacji sadu i upraw

 Po osiągniętym celu: 2  ha czereśni,
 1 ha mieszanki, 2 ha żyta, zwierzęta
 bez zmian
 wartość SO: 15.100 euro

Gospodarstwo nr 2

 Charakterystyka: 4 ha pszenicy,
 2 ha kukurydzy na zielonkę, 1 ha łąk, 3 byczki 
 (rok - 2 lata), 3 cielęta do roku
 wartość SO:  8.900 euro

 Planowane zadanie: zakup sadzonek borówki 
 wysokiej na 0,5 ha i drobnych sprzętów
 do ich pielęgnacji 

 Po osiągniętym celu: plantacja borówki 
 na 0,5 ha, 3,5 ha pszenicy, 2 ha kukurydzy,
 1 ha łąk, zwierzęta bez zmian
 wartość SO:  14.500 euro

 Oczekiwany od dłuższego cza-
su program po raz pierwszy ma ru-
szyć w marcu 2017 r. Wydaje się być 
bardzo atrakcyjny, bo środki unijne 
(maksymalnie 60 tys. zł) mają zo-
stać przekazane w ramach premii. 
Oznacza to, że beneficjent nie będzie 
musiał najpierw wyłożyć pieniędzy 
z własnej kieszeni (tak jest w przy-
padku modernizacji gospodarstw 
rolnych). Poza tym najpierw otrzy-
mujemy pieniądze, a dopiero później 
je rozliczamy okazując się w agencji 
rachunkami i fakturami.
 O premię może ubiegać się oso-
ba posiadająca co najmniej 1 ha 
i ubezpieczona w KRUS. Poza tym 
wielkość ekonomiczna jego gospo-
darstwa nie może być większa niż 
10 tys. euro. Jak to obliczyć? Wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa  (SO) to 
standardowa nadwyżka bezpośrednia 
dla hektara uprawy lub sztuki zwierzę-
cia wyrażona w euro. W Internecie 
dostępny jest kalkulator SO, dzięki 
któremu w łatwy i szybki sposób moż-
na obliczyć samemu te wartości dla 
własnego gospodarstwa. Poza tym 
z „Restrukturyzacji małych gospo-
darstw” nie będą mogły skorzystać 
osoby, które wcześniej uczestniczyły 
w takich programach jak: Modernizacja 
gospodarstw rolnych, Premia dla mło-
dych rolników, Premia na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej w PROW 
2014-2020. Wyłączeni ze wsparcia są 

także beneficjenci, którzy skorzystali 
ze środków z podobnych programów 
w PROW 2007-2013: Modernizacja 
gospodarstw rolnych, Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej 
bądź Ułatwianie startu młodym rol-
nikom. 
 Najważniejszymi warunkami do 
spełnienia po podpisaniu umowy 
z Agencją będzie realizacja wcze-
śniej sporządzonego biznesplanu, 
doprowadzenie do wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa powyżej 
10 tys. euro. Ponadto wzrost ten musi 
wynieść minimum 20% w stosunku do 
roku bazowego. Po osiągnięciu tego 
wzrostu beneficjent będzie zobowią-
zany do utrzymania go co najmniej 
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
I raty pomocy. Poza tym będzie mu-
siał prowadzić uproszczoną rachun-
kowość rolną.
 Na co można przeznaczyć 
środki? Zgodnie z zapisami PROW, 
restrukturyzacja powinna być osią-
gnięta poprzez następujące kierunki: 
produkcja żywności, produkcja nie-
żywnościowych produktów rolnych 
oraz przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie.
 Już po realizacji przedsięwzię-
cia premię trzeba będzie rozliczyć, 
przedstawiając faktury i  rachunki 
potwierdzające poniesione koszty. 

(doti) 

 budowa lub modernizacja budynków
 lub budowli

 zakup w tym instalacja nowych maszyn, 
 urządzeń i wyposażenia

 sprzęt komputerowy i oprogramowanie
 sady i plantacje wieloletnie (owocujące

 powyżej 5 lat)
 zakup gruntów rolnych
 zakup zwierząt (stado podstawowe)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
W PROGRAMIE RESTRUKTURYZACJA 
MAŁYCH GOSPODARSTW

PRZYKŁADY GOSPODARSTW, KTÓRE 
MOGĄ KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO 
POMOCY Restrukturyzacja 

małych gospodarstw
- co trzeba wiedzieć?

nym zastrzykiem gotówki dla 
rolników, którzy posiadają kil-
ka hektarów zbóż, a chcieliby 
wejść w produkcję świń czy by-
dła. Jednak gospodarzy, którzy 
mają kilka ha zbóż, nie posiadają 
zwierząt, a utrzymują się jedynie 
z pracy na roli (wymóg ubez-
pieczenia w KRUS) jest bardzo 
mało. - Nie wskazywałbym grupy 
preferowanej. O kolejności decyduje 
punktacja oparta o wiek oraz kwa-
lifikacje zawodowe wnioskodawcy, 
rodzaj inwestycji i planowanej pro-
dukcji oraz kompleksowość bizne-
splanu - mówi ostrożnie Adam 
Woźniczak. Z kolei Bogusław 
Najborowski stwierdza, że wy-

mogi najłatwiej będzie spełnić 
osobom prowadzącym działy 
specjalne produkcji rolnej, a więc 
uprawy w szklarniach i tunelach 
foliowych, produkcję pieczarek 
czy hodowlę zwierząt futerko-
wych (lisy i jenoty, norki, tchórze, 
szynszyle, nutrie oraz króliki). 
„Załapać się” mogą także produ-
cenci owoców i warzyw, zwłasz-
cza ci, którzy postawią jeszcze na 
przetwórstwo bądź wejdą w tzw. 
systemy jakości. - Z pewnością ła-
twiej będzie wykazać wzrost SO przy 
budowie i rozbudowie obiektu oraz 
zwiększeniu produkcji zwierzęcej 
niż zakupie ciągnika czy maszyny 
rolniczej - tłumaczy Bogusław 

Najborowski. Choć może być 
też tak, że wyposażenie gospo-
darstwa w specjalistyczny sprzęt 
da po części wzrost ekonomicz-
ny. - Przykład - produkcja pomi-
dorów. Zakup maszyny do zbioru 
tych warzyw może spowodować, że 
rolnik zdecyduje się na obsadzenie 
pomidorem nie jednego, a wszystkich 
swoich 4 hektarów pól (rezygnując 
tym samym z uprawy zbóż). Dzięki 
temu zwiększy on produkcję o 200-
300 procent - mówi Bogusław 
Najborowski. Doradca rolny 
Adam Woźniczak zaznacza, że 
podobnie jak w naborze z mo-
dernizacji gospodarstw rolnych, 
dodatkowo punktowane mają 

być inwestycje nakierunkowane 
na innowacyjność oraz ochronę 
środowiska i klimatu.
 Niektórzy komentują, że 
program Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw nie był dobrze 
przemyślany, a został urucho-
miony tylko po to, by zamknąć 
usta oponentom krzyczącym, 
iż wsparcie unijne jest tylko dla 
dużych. I choć wielu rolników 
jeszcze w ubiegłym roku pytało 
o „małą modernizację” i przy-
mierzało się do wejścia w pro-
gram, to po przeanalizowaniu 
wszystkich wytycznych rezy-
gnują. Z pomocy skorzysta tylko 
garstka gospodarstw.
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tym, że nie do-
stali zaliczek na 
poczet dopłat 
bezpośrednich 
za rok 2016, in-

formują nas rolnicy. - Pan mi-
nister rolnictwa mówi publicznie, 
że 100 procent rolników do końca 
listopada otrzymało zaliczki. Jest 
początek lutego, a ja pieniędzy nie 
dostałem. A przydałyby mi się, bo 
teraz ceny nawozów są niższe, za 
chwilę pójdą do góry - komentu-
je pan Ryszard, rolnik z Wiel-
kopolski. Takich rolników jest 
w całej Polsce ponad 20 tys. Jed-
nak, jak wyjaśnia Biuro Prasowe 
ARiMR, środki nie wpłynęły 
na konta, bo cały czas toczy się 
postępowanie w ich sprawach. 
- Dla tych przypadków stwierdzano 

ylko połowa rolni-
ków wywiązała się 
z obowiązku doko-
nania spisu zwie-
rząt do końca 2016 

roku. Tak przynajmniej wynika 
z  informacji podanych przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
Dużą liczbę „zapominalskich” 
potwierdza także ARiMR. Rol-
nicy zignorowali ten obowiązek? 
A może nie wiedzieli o nim?
 Zgodnie z przepisami, które 
weszły w życie 18 października 
ubiegłego roku, każdy właściciel 
świń czy krów musi sporządzić 
spis inwentarza i przekazać go 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa do 31 grud-
nia. Wielu rolników tego jednak 
nie zrobiło. „Nie dotarła do nich 
informacja o wprowadzonym obo-
wiązku, w związku z tym nie są 
świadomi ciążącego na nich zobo-
wiązania. Poza tym wg rolników 
informacji o różnych nowo wpro-
wadzonych w 2016 roku przepisach 
było zbyt wiele, a sposób ich przeka-

20 tys. rolników 
nie dostało zaliczek dopłat

Pracownicy biur powiatowych ARiMR muszą chodzić na dwie zmiany, aby „równomiernie 
wykorzystać program do obsługi wniosków”. Nie wszyscy rolnicy dostali zaliczki dopłat. 

O

Fot. gpointstudio - Fotolia.com

między innymi przedeklarowanie 
powierzchni skutkujące odmową 
przyznania płatności, śmierć rol-
nika i brak zakończonego postępo-
wania spadkowego, wykluczenie 
rolnika ze względu na niespełnienie 
minimalnych warunków przyzna-
wania płatności, tj. powierzchnia 
zatwierdzona mniejsza niż 1 ha 
(lub równowartość kwoty 200 euro, 
jeżeli rolnik ubiegał się o płatności 
związane do zwierząt) lub niespeł-
nienie kryterium rolnika aktywnego 
zawodowo - wymienia ARiMR. 
Pan Ryszard twierdzi jednak, 
że wymienione sytuacje jego 
nie dotyczą. - Nie było żadnych 
nieprawidłowości czy uwag, wnio-
sek złożyłem poprawnie - tłumaczy 
gospodarz z Wielkopolski.
 Zapytaliśmy Agencję także, 

ilu rolników do tej pory otrzy-
mało dopłaty bezpośrednie. Do-
wiedzieliśmy się, że „końcowe 
płatności bezpośrednie zostały, 
wg stanu na dzień 31 stycznia 
2017 r., naliczone dla ponad 
738 tys. rolników, co stanowi 
54,6% wszystkich ubiegających 
się o płatności bezpośrednie”. 
Decyzje w sprawie przyzna-
nia płatności zostały natomiast 
wydane dla ponad 541 tysięcy 
rolników (40% wszystkich bene-
ficjentów). Ile środków rzeczywi-
ście wpłynęło na konta rolników 
do końca stycznia? Jak podaje 
ARiMR pieniądze trafiły do 174 
tys. rolników o łącznej wartości 
ponad 10 mld zł (wraz z zalicz-
kami), co stanowi prawie 68% 
środków finansowych przezna-

czonych na realizację płatności 
bezpośrednich za 2016 r. 
 Dotarły do nas sygnały 
o tym, że program, który ob-
sługują pracownicy biur powia-
towych Agencji był przeciążony 
i zawieszał się. Dlatego zdecy-
dowano o wprowadzeniu dwu-
zmianowości pracy. Potwierdziło 
to Biuro Prasowe ARiMR. - Sys-
tem finansowo-księgowy, służący do 
wypłaty dopłat bezpośrednich działa 
poprawnie i bez żadnych przestojów, 
a realizacja płatności dokonywana 
jest sukcesywnie. Natomiast pra-
ca na dwie zmiany związana jest 
z równomiernym wykorzystaniem 
możliwości programu służącego do 
obsługi wniosków o przyznanie 
płatności - podało.

(doti)

Połowa nie podała do Agencji spisu świń i krów
zywania odbywał się chaotycznie” 
- podał w piśmie skierowanym 
do ministra rolnictwa Piotr 
Walkowski, prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. Zwró-
cił się z apelem do Krzysztofa 
Jurgiela, by wydał zalecenie 
instrumentom kontrolującym, 
aby nie karać rolników za nie-
wywiązanie się z dostarczenia 
spisu stanu zwierząt w roku 
2016. Jakie sankcje czekają be-
neficjentów? Póki co, biura po-
wiatowe ARiMR nie otrzymały 
odgórnych wytycznych, jak do 
tego tematu podejść. - Naprawdę 

spora grupa osób nie przyniosła 
spisu świń czy krów. Ilu jest to 
konkretnie rolników, dowiemy się 
w chwili, gdy dane te zostaną przez 
pracowników wprowadzone do sys-
temu. Wówczas też okaże się, jakie 
i czy w ogóle kary administracyjne 

na nich nakładać - tłumaczy Ewa 
Jakubowska, kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Go-
styniu. Zaległego obowiązku 
za miniony rok rolnicy już nie 
będą mogli spełnić. 

(doti)
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 Prawie 99 mln zł ma otrzymać Polska na wsparcie rolnictwa z Unii Europejskiej w ramach tzw. pakietu lipcowego. Każde z państw 
samodzielnie decydowało, na jaki sektor chce przeznaczyć pieniądze. Polski rząd wnioskował o fundusze na nadzwyczajną pomoc 
dostosowawczą dla producentów mleka i trzody. 

Pieniądze na zakup loszek, 
bydła mięsnego i rekompensaty

TEKST Dorota Jańczak

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: 4,00 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.

Nadzwyczajna pomoc ma zostać przyznana:
1. Producentowi mleka w formie refundacji 
kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras 
mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy 
mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście 
na produkcję bydła mięsnego.
Pomoc przysługuje do zakupu: maksymalnie 
20 jałówek i 1 buhaja (jeśli rolnik zechce kupić 
buhaja z dopłatą, musi w połowie roku 2017 mieć 
co najmniej 20 sztuk jałówek).
Wysokość pomocy: 1.000 zł do jałówki w wieku 
od 6 do 12 miesięcy; 1.500 zł do jałówki w wieku 
powyżej 12 do 18 miesięcy; 2.500 zł do jałówki 
w wieku powyżej 18 do 36 miesięcy; 4.000 zł do 
buhaja w wieku do 13 miesięcy.
2. Producentowi świń w formie refundacji kosz-
tów zakupu loszek hodowlanych lub knurów 
hodowlanych.
Pomoc przysługuje do zakupu: loszek w liczbie 
stanowiącej nie więcej niż 50% liczby już posiada-
nych świń, ale nie większej niż 100, do 3 knurów. 
Pomoc do zakupionych knurów przysługuje, gdy 
liczba loszek na jednego zakupionego knura ho-
dowlanego nie będzie do połowy 2017 r. mniejsza 
niż 30 sztuk. 
Wysokość pomocy: 150 zł w przypadku zakupu 

loszki hodowlanej w wieku od 70 do 110 dni; 
350 zł do zakupu loszki w wieku co najmniej 
150 dni; 500 zł w przypadku zakupu knura.
 3. Producentowi świń, który utrzymywał 
świnie na obszarach objętych restrykcjami 
w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), 
wyznaczonych w części I, II lub III załącznika 
do decyzji Komisji 2014/709/UE, w formie re-
fundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych 
ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy 
mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście 
na produkcję bydła mięsnego.
Pomoc przysługuje do zakupu: maksymalnie 
20 jałówek i 1 buhaja (jeśli rolnik zechce kupić 
buhaja z dopłatą, musi w połowie roku 2017 mieć 
co najmniej 20 sztuk jałówek).
Wysokość pomocy: 1.000 zł do jałówki w wieku 
od 6 do 12 miesięcy; 1.500 zł do jałówki w wieku 
powyżej 12 do 18 miesięcy; 2.500 zł do jałówki 
w wieku powyżej 18 do 36 miesięcy; 4.000 zł do 
buhaja w wieku do 13 miesięcy.
4. Producentowi świń, który utrzymywał świnie 
na obszarach objętych restrykcjami z tytułu 
ASF w formie rekompensat z tytułu niższych 
cen sprzedanych świń. 

Wysokość pomocy: Wypłacona ma zostać 
różnica między ceną, jaką uzyskał producent 
świń a ceną rynkową notowaną w regionie oraz 
w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, 
opublikowaną w Zintegrowanym Systemie Rolni-
czej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, ale nie więcej niż:
1) 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń 
sprzedanych w okresie od dnia 1 września 
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.; 
2) 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do 
świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 
2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przy czym 
pomoc dla zwierząt o masie tuszy większej niż 
100 kilogramów nie może przekraczać kwoty 
pomocy w odniesieniu do świń o masie tuszy 
wynoszącej 100 kg.
Stawki te dotyczą ceny netto masy poubojowej 
ciepłej tuszy świni. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
OTRZYMANIA WSPARCIA NA: 
WWW.WIESCIROLNICZE.PL
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  Nowości w materiale siewnym. Krajowy 
Rejestr wzbogacił się o 13 nowych odmian 

zbóż jarych.

Nowe odmiany 
zbóż jarych

  s i e d z i -
bie  Central-
nego Ośrodka 
Badania Ro-
ślin Upraw-

nych w Słupi Wielkiej 17 stycznia 
odbyło się pierwsze posiedzenie 
w kadencji 2017-2020 poświęcone 
odmianom zbóż jarych. Zostało 
one poprzedzone spotkaniem 
członków Komisji ds. Rejestra-
cji Odmian Roślin Zbożowych 
z przedstawicielami jednostek 
zgłaszających odmiany i zapro-
szonymi użytkownikami odmian 
zbóż. Zebrani mieli możliwość 
przedstawienia swoich uwag, 
a także dodatkowych informacji 
i argumentów w odniesieniu do 
odmian zbóż jarych, będących 

przedmiotem opiniowania przez 
Komisję. Na spotkaniu przedsta-
wiono także najistotniejsze zmia-
ny w zakresie rejestracji odmian 
i oceny tożsamości oraz czysto-
ści odmianowej, wprowadzone 
ustawą z dnia 16 grudnia 2016 
roku o zmianie ustawy o nasien-
nictwie oraz ustawy o ochronie 
roślin. 
      W trakcie posiedzenia Komi-
sja pod przewodnictwem prof. 
Wiesława Koziary pozytywnie 
zaopiniowała wpisanie do Kra-
jowego Rejestru 13 nowych od-
mian zbóż jarych: ośmiu jęczmie-
nia, trzech owsa zwyczajnego 
i  dwóch pszenicy zwyczajnej.

(mp)
Źródło: COBORU

NOWE ODMIANY ZBÓŻ W KR

JĘCZMIEŃ JARY:
 ACCORDINE - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-

Union Polska sp. z o.o.,
 AIRWAY - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla 

Roślin sp. z o.o.,
 BENTE - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union 

Polska sp. z o.o.,
 ESMA - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union 

Polska sp. z o.o.,
 OVATION - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Central 

Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
 RAMZES - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin 

Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
 TEKSAS - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin 

Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
 XANTHE - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union 

Polska sp. z o.o.  
OWIES ZWYCZAJNY:
 ARMANI - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: IGP Polska 

sp. z o.o. sp. k.,
 KOZAK - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla 

Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
 MONSUN - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-

Union Polska sp. z o.o.
  
PSZENICA ZWYCZAJNA JARA:
 FRAJDA - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin 

Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
 JARLANKA - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: 

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
Źródło: COBORU
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ucha zgnilizna ka-
pustnych to choro-
ba grzybowa. Po-
raża rzepak przez 
cały okres wegetacji. 

- Sprzyja jej ciepła i wilgotna pogo-
da, a także zły płodozmian, zwłasz-
cza gdy rzepak siany jest za często 
po sobie. Zarodniki grzyba bowiem 
zostają w glebie - mówi Maria Si-
kora z Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
- Oddział w Przysieku. Na tym 
nie kończy. - Choroba zaczyna się 
przeważnie jesienią (...), choć może 
się także objawić dopiero wiosną. Wy-
stępuje często placowo. Już jesienią 
na szyjce korzeniowej pojawiają się 
ciemnobrunatne plamy, które powięk-
szają się, powodując ograniczenie 
szyjki korzeniowej i uwiąd rośliny. 
Roślina zmienia kolor na czerwony. 
Na wiosnę następuje dalszy rozwój 
choroby na szyjce korzeniowej i na 
łodydze. Porażone tkanki stają się 
ciemnobrunatne, pękają i murszeją. 
Rośliny często łamią się w szyjce 
korzeniowej lub wylegają. Później 
choroba ta przechodzi na wszystkie 
nadziemne części roślin, najbardziej 
na pędy i liście - opisuje specjalist-
ka z K-PODR-u w Przysieku. Na 
pędach pojawiają się beżowosza-
re, podłużne, nieco wgłębione 
plamy z ciemnobrunatnymi ob-
wódkami, w których tworzą się 
czarne piknidia. Natomiast na 
liściach sucha zgnilizna objawia 
się żółtawymi albo jasno szarymi 

Choroby grzybowe rzepaku:
SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH
Rzepak atakowany jest przez szereg chorób. Jedną z nich jest sucha zgnilizna kapustnych. 

Co warto o niej wiedzieć? Jak ją zdiagnozować? Kiedy przystąpić do jej zwalczania?

S
okrągłymi plamami z widoczny-
mi na ich powierzchni piknidami 
w formie czarnych kropeczek, 
w których znajdują się zarodni-
ki konidialne. W miarę rozwo-
ju roślin, plamy powiększają się, 
pękają i dochodzi do zamierania 
większych części liścia. Prowadzi 
to zazwyczaj do przedwczesnego 
dojrzewania rzepaku i drastycz-
nego spadku plonu.

Sygnalizacja
 Co robić, jeśli wiosną nie wi-
dzimy objawów choroby, a zaob-
serwujemy coś niepokojącego na 
plantacji rzepaku? - Często rzeczy-
wiście jest tak, że nie mamy do końca 
pewności, czy choroba się pojawiła, bo 
zarodników grzybów przecież gołym 
okiem nie widać, wówczas warto sko-
rzystać, z tego, co radzi prof. dr hab. 
Marek Korbas (kierownik Zakła-
du Mikologii Instytutu Ochrony 

Roślin - Państwowego Instytutu 
Badawczego - przyp.red.): „Jeśli 
rolnik „wyczuwa” chorobę, to należy 
włożyć roślinę do worka foliowego 
i zanieść do domu - tam, gdzie jest 
ciepło. Za dwa-trzy dni powinno się 
zajrzeć do rośliny i zobaczyć, co się na 
niej rozwija”. W foliowym worku jest 
ciepło i mokro, nie ulatnia się z nie-
go woda, w związku z tym choroba 
bardzo szybko postępuje. Dzięki temu 
rolnik-plantator rzepaku ma sygnał 
o pojawiających się problemach - 
tłumaczy Maria Sikora. - To nie 
dotyczy tylko suchej zgnilizny ka-
pustnych, ale również innych chorób 
grzybowych - dodaje. Specjalistka 
zwraca przy tym uwagę na na-
stępującą sprawę: - Zgodnie z du-
chem integrowanej ochrony rzepaku, 
przed przystąpieniem do zabiegów 
ochrony musimy mieć zdiagnozo-
waną chorobę. Nie można wyko-
nywać oprysku „na zapas”. Rolnik 
jest zobowiązany do zapisywania 
zabiegów. Ważna w tym względzie 
jest więc sygnalizacja, na podstawie 
której można podjąć decyzję o wyko-
naniu zabiegu. Niektóre firmy np. 
oferują aplikacje na androidy, które 
informują o zbliżającym się zagro-
żeniu. Pomocnym narzędziem 
w tym względzie, na co również 
wskazuje ekspertka z K-PODR-
-u, jest także System Prognozo-
wania Epidemii Chorób - SPEC 
(www.cropnet.pl/dbases/spec/
specPL/index.htm). Powstał on 
z inicjatywy Instytutu Genetyki 
Roślin PAN (IGR) i firmy Du-
Pont-Poland, przy współpracy 
z Centralnym Ośrodkiem Bada-
nia Odmian Roślin Uprawnych 

(COBORU), Instytutem Ochrony 
Roślin (IOR) oraz Uniwersytetem 
Rzeszowskim (UR). Jest to pierw-
szy w naszym kraju system pro-
gnozowania zagrożenia rzepa-
ku suchą zgnilizną kapustnych, 
uznawaną przez jego twórców za 
jedną z najgroźniejszych chorób 
rzepaku w Polsce i na świecie. 
Jego podstawą jest badanie stę-
żenia zarodników workowych 
grzybów chorobotwórczych - 
Leptosphaeria maculans i L. Biglo-
bosa - w powietrzu. Głównym 
źródłem porażenia rzepaku 
są bowiem zarodniki worko-
we wspomnianych gatunków 
grzybów. SPEC monitoruje okres 
ich powstawania. Stanowi zatem 
istotny element w podejmowaniu 
decyzji, dotyczącej zwalczania 
choroby. Dobrze jest również 
korzystać z Internetowego Sys-
temu Sygnalizacji Agrofagów 
(www.piorin.gov.pl/sygn/start.
php), który prowadzi Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Na-
siennictwa. Dzięki niemu wiemy, 
czy na naszym terenie występują 
zagrożenia daną chorobą, np. 
suchą zgnilizną kapustnych na 
plantacjach rzepaku. 

Zwalczanie
 Jeśli na plantacji rzepaku po-
jawią się „niepojące sygnały”, 
natychmiast należy przystąpić 
do ich zwalczania. - Im bardziej za-
atakowana jest roślina, tym trudniej 
zniszczyć sprawcę choroby - zwraca 
uwagę ekspertka z KPODR-u. Na 
jakie preparaty do zwalczania 
chorób grzybowych w rzepaku 
warto postawić? - Nie chcę wskazy-
wać na konkretne. W tym względzie 
dobrze jest skorzystać z wyszukiwar-
ki środków ochrony roślin na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl/Informacje-
-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-
-ochrony-roslin). Tam znajdują się 
aktualne listy dostępnych preparatów, 
służących do zwalczania suchej zgni-
lizny i innych chorób grzybowych, 
które działają kompleksowo - radzi 
Maria Sikora.
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Zastawiasz się, jaką odmianę kukurydzy zasiać? Warto w tym względzie skorzystać 
z podpowiedzi i wskazówek specjalistów z branży nasiennej. 

Na jaką odmianę 
kukurydzy postawić?

TEKST Marianna Kula

omocna przy wy-
borze nasion ku-
kur ydzy może 
się okazać publi-
kacja Centralne-

go Ośrodka Badania Roślin 
Uprawnych, zawierająca wstęp-
ne wyniki plonowania odmian 
kukurydzy w ubiegłym roku-
(zarówno na ziarno, jak i na 
kiszonkę - patrz ramka obok) 
wpisanych do Krajowego Re-
jestru (KR), według stanu na 
dzień 31 października 2016 r.* 
 Krzysztof Piłat, kierownik 
Regionu Polska i Kraje Bałtyc-
kie w IGP Polska, uważa, że 
jednym z wiodących czynni-
ków, decydujących o wyborze 
odmiany - w kontekście tak 
skrajnie zmiennych warunków 
pogodowych, z  jakimi mieli-
śmy do czynienia w ostatnich 
latach -  powinna być stabilność 
jej plonowania w poprzednich 
latach uprawy. - W zależności od 
pożądanego przez nas typu użyt-
kowego, grupy wczesności, typu 
ziarna, korzystając w szczególno-
ści z wyników urzędowych CO-
BORU oraz PZPK, jak również 
doświadczeń własnych, w stosun-
kowo prosty sposób wytypować 
można kreacje wybitne na tle 
ogromnej ilości dostępnych na 
rynku odmian - sądzi specjalista 
z IGP Polska.  Na tym nie koń-
czy. - Dodatkowo w ramach struk-
tury zasiewów  - w zależności od 
skali produkcji - warto zdywer-
syfikować dobór do kilku odmian 
o różnych terminach wczesności 
dojrzewania - tak, by rozłożyć 
wpływ ewentualnego ryzyka wy-
stąpienia anomalii pogodowych 
w trakcie wegetacji na końcowy 
wynik plonowania. Rzetelne in-
formacje na temat odmian moż-
na uzyskać również bezpośred-
nio u przedstawicieli hodowców, 
którzy na co dzień obserwują je 
w wielu gospodarstwach rolnych 
w Polsce - twierdzi Krzysztof 

Piłat.
 Adam Skowroński z HR 
Smolice zaznacza, że pierw-
szym krokiem do uzyskaniu 
satysfakcjonujących plonów 
kukurydzy jest trafna decyzja 
co do odmiany. -  Dobry wybór 
zwiększa potencjał plonowania 
kukurydzy, a więc i  szanse na 
powodzenie uprawy. Wyboru po-
winno się dokonywać uwzględnia-
jąc kilka kryteriów. Pierwszym 
jest przyszłe wykorzystanie przy 
zbiorze. Najczęstszym kierun-
kiem użytkowania jest uprawa 
na ziarno bądź kiszonkę. Doko-
nując wyboru odmiany ziarnowej, 
należy zwrócić uwagę, by miała 
korzystny stosunek masy ziarna 
do masy reszty rośliny, cechowała 
się szybkim wysychaniem ziarna 
na polu (tzw. „dry down”) oraz 
miała duży udział masy ziarna 
w masie kolby (im większy, tym 
lepiej). Na kiszonkę natomiast 
nadają się odmiany przede wszyst-
kim o wysokiej strawności masy 
organicznej i dużej zawartości 
energii w części nadziemnej rośli-
ny. Udział kolb w plonie powinien 
wynosić powyżej 50% - mówi  
przedstawiciel HR Smolice. 
Jego zdaniem przy wyborze 
warto zwrócić uwagę na to, czy 
dana odmiana posiada silne 
natężenie cechy „stay green”. 

Dzięki temu bowiem liście ro-
śliny dłużej zachowują swoją 
zieloność, dostarczając skład-
ników pokarmowych. - Takie 
odmiany wyżej plonują w upra-
wie na ziarno, natomiast kiszonka 
cechuje się większą strawnością. 
Ponadto odmiany „stay green” 
mają zwiększoną odporność na 
choroby - zaznacza Adam Skow-
roński. 
 Kolejnym istotnym kryte-
rium, na które wskazuje specja-
lista z HR Smolice,  jest wcze-
sność odmiany.  Zwraca uwagę 
na to, że kukurydza jako roślina 
ciepłolubna wymaga ścisłej re-
jonizacji, a więc dopasowania 
odmiany do danego rejonu na 
podstawie jej klasy wczesności 
czyli liczby FAO. - Jeśli zostanie 
dobrana zbyt wczesna odmiana 
niż jest zalecana dla danego re-
jonu, można utracić część plonu, 
który potencjalnie uzyskałoby się 
przy wyborze odmiany później-
szej i plenniejszej. W sytuacji 
odwrotnej, kiedy zostanie wybrana 
odmiana zbyt późna, zwiększa się 
ryzyko zbioru przy zbyt dużej 
wilgotności ziarna, a to spowoduje 
wzrost nakładów na jego suszenie 
- tłumaczy Skowroński. Do-
daje przy tym, że zbyt późna 
odmiana może opóźnić osią-
gnięcie dojrzałości technolo-
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NAJWYŻEJ PLONUJĄCE 
ODMIANY KUKURYDZY 
NA ZIARNO W 2016 R, 
BADANYCH W RAMACH 
PDO
Wzorzec dla badanych 
roślin stanowiła średnia 
plonu z wszystkich odmian 
badanych w danej grupie 
wczesności.

Odmiany wczesne:
Wzorzec: 121,6 dt z ha
SY Werena - 110% wzorca,
Kwintus - 104% wzorca,
Farmplus - 103% wzorca.
Odmiany średnio wczesne:
Wzorzec: 128,4 dt z ha
Farmfire - 108% wzorca,
ES Asteroid - 108% wzorca,
ES Zorion - 106% wzorca,
Sativo - 102% wzorca,
Farmezzo - 102% wzorca,
ES Constellation - 102% 
wzorca,
Acropole - 102% wzorca,
Carolinio KWS - 101% wzorca,
Rivaldino KWS - 100% wzorca,
SM Jubilat - 100% wzorca.

Odmiany średnio późne:
Wzorzec: 131,9 dt z ha
ES Gallery - 109% wzorca,
DKC 3623 - 105% wzorca,
Herkuli CS - 102% wzorca,
DKC 3939 - 102% wzorca,
Codigip - 100% wzorca
RGT Conexxion - 100% 
wzorca.

Źródło: COBORU

Wyniki plonowania najwyżej ocenia-
nych odmian kukurydzy na kiszonkę 
w 2016 r. w ramach PDO znajdziesz 

na www.wiescirolnicze.pl
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ODMIANY WSKAZYWANE PRZEZ FIRMY 
Z BRANŻY NASIENNEJ

Odmiana Charakterystyka

Kosynier 

Odmiana trójliniowa (TC), FAO 220-230, ziarno semi flint. W grupie odmian wczesnych do 
zbioru na ziarno zajęła 1. miejsce w rejonie północnym, a 2. w całej Polsce (PDOiR 2013 r.). 
Polecana także do uprawy w kierunku wykorzystania na wysokoenergetyczną kiszonkę z ca-
łych roślin. Chętnie uprawiana przez rolników z północnej Francji i Niemiec.

Rosomak 

Odmiana pojedyncza (SC), FAO 250-260, ziarno flint/dent. Flagowa odmiana z grupy średnio-
późnej polecana przede wszystkim do uprawy w kierunku użytkowania na ziarno, ale również 
na wysokoenergetyczną kiszonkę z całych roślin (dane z Francji). W bardzo silnej konkurencji 
ze strony odmian zagranicznych w grupie średniopóźnej zajęła 2. miejsce w doświadczeniach 
porejestrowych (PDOiR 2013 r.).  W 2016 r. zdobyła Złoty Medal i Laur Konsumenta na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich, a także Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kosmal 

Odmiana TC, FAO 260, ziarno semi dent. Rośliny wysokie, dobrze ulistnione, kolby grube, 
bardzo dobrze wypełnione ziarnem. Plonowała bardzo wysoko i stabilnie w podstawowych 
cechach ilościowych i jakościowych plonu na kiszonkę z całych roślin w doświadczeniach 
rejestrowych 2011 - 2012 oraz w porejestrowych 2013 r. (1. miejsce w plonie suchej masy ogó-
łem), jest wdrażana do uprawy we Francji. 

Tonacja 

Odmiana TC, FAO 220 - 230, ziarno semi flint. Zalecana do uprawy z wykorzystaniem na 
wczesny zbiór ziarna, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie. W Polsce 
północno-wschodniej uprawiana bardzo chętnie z wykorzystaniem na wysokoenergetyczną 
kiszonkę, podobnie na północy Niemiec i w krajach Beneluxu. Nagrodzona Złotym Medalem 
na targach Agrotech w Kielcach w 2016 r.  

Legion 

Odmiana TC, FAO 260-270, ziarno semi dent. W Polsce zarejestrowana i polecana do uprawy z wykorzystaniem na 
kiszonkę z całych roślin, w Czechach także do zbioru na ziarno. W doświadczeniach rejestrowych 2012 - 2013 r. 
w grupie odmian średniopóźnych zajęła 1. miejsce w plonach zielonej masy, suchej masy całych roślin i jednostek 
pokarmowych. W badaniach rozpoznawczych we Francji w 2015 r. stwierdzono dobrą strawność całych roślin 
(73%) oraz bardzo wysoką strawność włókna wynoszącą wg DINAG 53,8% (DINAG >52% to bardzo wysoka straw-
ność włókna). Polecana również do uprawy z wykorzystaniem jako doskonały substrat dla biogazowni. 

Juhas 
Odmiana S.C., FAO 230-240, ziarno semi flint. Polecana do uprawy w kierunku użytkowania 
na wysokoenergetyczną kiszonkę z całych roślin. Wyróżnia się bardzo dobrym wczesnym wi-
gorem siewek oraz bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach.   

Kanonier    

Oodmiana TC, FAO 240, ziarno semi flint. Wysoko i stabilnie plonująca odmiana w doświad-
czeniach rejestrowych 2013 - 2014, oraz porejestrowych 2015 w kierunku użytkowania na ziar-
no (104% i 101% wzorca, odpowiednio). Dobry wynik uzyskany w wyjątkowo niekorzystnym 
dla kukurydzy sezonie wegetacyjnym 2015 wskazuje na przystosowanie odmiany Kanonier do 
uprawy w takich warunkach. Również bardzo dobry wczesny wigor siewek (8,7o w skali 9o) 
i tolerancja na porażenie fuzariozą kolb potwierdzają jej przydatność do uprawy w niekorzyst-
nych warunkach glebowo-klimatycznych. Odmiana polecana również w kierunku wykorzysta-
nia do produkcji wysokiej jakości kiszonki z całych roślin, co potwierdziły badania wykonane 
w 2015 r. na południu Niemiec (strawność kiszonki 72,88%, wartość NEL = 6,8 MJ/kg suchej 
masy, gdzie wartość >6,5 oznacza paszę bardzo dobrą do doskonałej).  

Bogoria 

Odmiana TC, FAO 250, ziarno semi flint. Cechą wyróżniającą  tej odmiany jest wyjątkowa 
stabilność w plonowaniu w odniesieniu do cech ilościowych i jakościowych w uprawie z wy-
korzystaniem na kiszonkę z całych roślin. Potwierdziły to wyniki doświadczeń rejestrowych 
2013 - 2014 i porejestrowych 2015, w których uzyskała wszędzie wartości powyżej wzorca dla 
następujących cech: plon suchej masy ogółem i suchej masy kolb, zawartość suchej masy 
w całych roślinach i w kolbach, wskaźnik koncentracji energii. Wyniki doświadczeń wstępnych 
hodowcy (5 miejscowości) wskazują na jej przydatność także w uprawie na ziarno. 

Podlasiak    

Odmiana S.C., FAO 260, ziarno semi dent. Odmiana polecana do uprawy z wykorzystaniem 
do produkcji kiszonki z całych roślin i jako doskonały substrat dla biogazowni. W obu latach 
badań rejestrowych 2013 - 2014 uzyskała najwyższy plon suchej masy ogółem - po 108% 
wzorca, a w doświadczeniach porejestrowych 2015 - 103% wzorca, mając najwyższe rośliny 
ze wszystkich porównywanych odmian. W gospodarstwie pana Michała Lipińskiego, rolnika 
w miejscowości Obrytki na Podlasiu, rośliny odmiany Podlasiak osiągnęły w 2016 r. wysokość 
420 cm. Ze względu na bardzo wysokie plony biomasy zaleca się jej uprawę na stanowiskach 
zasobniejszych w wodę. Jest duże zainteresowanie tą odmianą we Francji i w Niemczech, 
gdzie w 2017 roku będzie rozpoczęta jej produkcja nasienna.        

Koneser  

Odmiana TC, FAO 260, ziarno semi dent. Pod względem genetycznym zbliżona do wcześniej 
zarejestrowanych odmian: Vitras, Ułan, Kosmal i Legion. Gwarantuje uzyskanie wysokiego 
i dobrej jakości plonu w uprawie z przeznaczeniem na kiszonkę z całych roślin, zalecana 
także do wykorzystania jako substrat do biogazowni. Bardzo dobry wczesny wigor siewek, 
odporność na wyleganie, wydłużona przydatność do zbioru na kiszonkę ze względu na długo 
utrzymującą się zieloność liści i łodyg (stay green) to najsilniejsze zalety Konesera. Wysoka 
plenność i dobra jakość kiszonki zostały potwierdzone w doświadczeniach rozpoznawczych 
w Niemczech i we Francji.  

HR SMOLICE

* Badanych w ramach programu 
Porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego (PDO), 
z wyjątkiem odmian, które nie 
były badane w czterech ostatnich 
latach. Zestawienie to obejmuje 
także wyniki plonowania odmian 
niewpisanych do Krajowego 
Rejestru, które pochodzą ze 
Wspólnotowego katalogu odmian 
roślin rolniczych (CCA) i zostały 
włączone do doświadczeń PDO 
na podstawie wyników doświad-
czeń rozpoznawczych. 

gicznej do zbioru na kiszonkę, 
w konsekwencji opóźni zbiór 
lub będzie trzeba zbierać ku-
kurydzę w zbyt wczesnej fazie 
(uzyska się masę kiszonkową 
o znacznie mniejszej wartości 
żywieniowej).
 Trzecim równie ważnym 
kryterium jest plenność od-
mian czyli poziom plonu nad-
ziemnej części rośliny (masy 
kiszonkowej) lub poziom plo-
nu ziarna. Informacje na ten 
temat, jak już wcześniej wspo-
minaliśmy, można uzyskać 
z publikacji COBORU.  -  Na 
poziom plonowania wpływ mają 
także lokalne warunki środowiska 
oraz warunki pogodowe w danym 
sezonie wegetacyjnym, dlatego 
w celu uzyskania obiektywnej 
informacji warto porównywać 
plonowanie odmiany w danym 
regionie w okresie ostatnich kilku 
lat - podkreśla Adam Skowroń-
ski. 
 Zdaniem reprezentanta 
HR Smolice warto zwracać też 
uwagę na tolerancję odmian 
na warunki środowiska, m.in. 
na reakcję odmiany na chłody 
lub niedobór wilgoci (nieco 
bardziej odporne są odmiany 
o ziarnie typu flint), odpor-
ność na wyleganie korzeniowe 
i  łodygowe, stanowisko itp. 
Adam Skowroński zaznacza, 
że duże znaczenie ma rów-
nież odporność odmiany na 
choroby i szkodniki. - Chcąc 
uzyskać wysokie plony kukury-
dzy, należy przestrzegać zaleceń 
hodowcy dotyczących obsady ro-
ślin. Każda odmiana mieszańcowa 
kukurydzy ma optymalną obsadę 
roślin, przy której ujawnia się jej 
potencjał plonowania. Z reguły 
zależy ona od wczesności odmiany 
(niższa obsada dla odmian póź-
niejszych), rodzaju i zasobności 
gleby (niższa obsada na słabych 
stanowiskach) oraz terminu sie-
wu (niższa obsada przy opóźnio-
nych siewach) - mówi specjalista 
z HR Smolice.

Źródło: HR Smolice
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Odmiana Charakterystyka

SURPRIME 
(CCA 2016) 

Kiszonkowy mieszaniec trójliniowy, średnio późny (FAO 
260) o bardzo wysokim ogólnym plonie suchej masy. 
Uprawiany w optymalnych warunkach i na dobrych 
glebach, bogatych w substancje odżywcze, przy pod-
stawowej technologii uprawy. Wysokość roślin może 
dojść do 3,5 m. SURPRIME jest odmianą, która nadaje 
się również doskonale na siedliska stresowe, takie jak: 
gleby słabe i przesuszone.

Sudrix (CCA 
2014) 

Mieszaniec trójliniowy, średnio późny (FAO 260), na 
paszę i biogaz. Daje obfite plony biomasy o wysokich 
parametrach jakościowych, takich jak energetyczność 
i strawność. Rośliny są bardzo wysokie i bogato ulist-
nione, typu stay green. Cechują się dobrą odpornością 
na wyleganie. Polecany do uprawy także na glebach 
słabszych.

SURTERRA 
(CCA 2015)

Mieszaniec pojedynczy, średnio wczesny (FAO 250). 
Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ziarna. 
Rośliny o bardzo dobrej odporności na wyleganie i wy-
sokiej zdrowotności. Znakomicie sprawdza się nie tylko 
na bardzo dobrych glebach, ale i słabszych. Dobrze 
znosi warunki stresowe.

Sucampo 
(CCA 2014)

Doświadczony mieszaniec pojedynczy, średnio wcze-
sny (FAO 230). Wyróżnia się bardzo wysokim plonem 
suchego ziarna. Rośliny są zdrowe i odporne na 
wyleganie. Kolby są doskonale zaziarnione, a ziarno 
odznacza się wysoką omłacalnością i dobrze oddaje 
wodę. Odmiana o szybkim rozwoju początkowym 
i dobrej tolerancji na wiosenne chłody oraz późniejsze 
nadmiary lub niedobory wody. Sprawdza się zarówno 
na glebach lekkich, jak i ciężkich

Źródło: Saaten-Union

Odmiana FAO 
ziarno

FAO 
kiszon-
ka

Liczba 
rzędów

Liczba 
ziaren 
w rzę-
dzie

Szczególne 
zalety

VITORES 200 - 12-14 28-32 Wczesne plony 
suchego ziarna

CODI-
TANK 200 200 12-14 26-30 Pierwszy w si-

losie 

OXANNA 220 230 14 28-32 Zawsze stabilne 
plonowanie

QUEN-
TIN 240 240 14-16 32-38 Europejski lider 

plonu 

FATALE 240 240 14-18 32-36 Wysokie rośliny, 
stabilne plony

CODI-
MAIL 240 240 18-20 28-32 Potężna kolba, 

potężny plon

CODI-
KART 240 250 12-14 34-36 Zwycięzca wy-

ścigu o masę 

CODIGIP 260 - 16 32-36 Ziarno nr 1 
w Polsce 

SKALDE - 250 14 28-32 Gigantyczne 
plony kiszonki

CODI-
VIEW - 210 14-16 30-32

Wczesna 
i energetyczna 
kiszonka

Żródło: Dane hodowcy

SAATEN-UNION
IGP POLSKA

R E K L A M A
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Jaką strategię 
uprawy przyjąć 
na nowy rok?
Rolnicy uprawiający kukurydzę 
naradzali się, co zrobić, by podnieść 
plonowanie w 2017 roku.

a  przełomie 
roku planta-
torzy zrzesze-
ni wokół GPH 
Robert Zawieja 

Pleszew i niemieckiego koncer-
nu KWS spotykają się w Plesze-
wie, by analizować szczegółowe 
wyniki uprawy w minionym 
sezonie i określić strategię go-
spodarowania na rok następny.
 Wyniki plonowania omówił 

TEKST Hubert Mościpan

Mirosław Nowaczyk z KWS. 
- W roku 2015 była susza, był to 
świetny czas do szukania odmian 
tolerancyjnych na suszę. Tamten 
rok taki nie był. Co najwyżej wy-
stąpiło zróżnicowanie plonowa-
nia w rejonach. Były miejsca po 
7 ton, ale były i po 18 na mokro. 
Kwestia dostępu wody. Rejon 
Wrześni mieliśmy 7-8 ton, nato-
miast Rawicz czy Gostyń nawet 
blisko 18. Ale tam dwa razy dostali 

wodę w okresie, kiedy kukurydza 
jej potrzebowała. Rok był taki, że 
w rejonie powiatów: pleszewskie-
go, kaliskiego i ostrowskiego od 
końca sierpnia przez wrzesień ta 
kukurydza bardzo szybko zasychała 
z braku wody. A w Rawiczu kosili 
zieloną od góry do dołu - mówił 
Mirosław Nowaczyk.
 W  minionym roku krót-
kie okienko do zbiorów mieli 
zwłaszcza ci, którzy posiali na 
kiszonkę. Okres ten da się jed-
nak zwiększyć nawet o kilka-
naście dni przy odpowiednim 
doborze odmian. - Wybierajcie 
odmiany ze stay greenem, czyli 
długim okresem zieloności, żeby 
wydłużyć sobie to okienko do zbio-
ru. W tym roku było tak, że kuku-
rydza na kiszonkę z reguły wyszła 
za sucha, bo nie było dostatecznej 
ilości maszyn, zbierali wszyscy 
w jednym tygodniu. A jak brako-
wało maszyn, to jeździli szybko, 
robili to niedokładnie, ziarno było 
niezgniecione, po prostu czas się 
liczył - stwierdził Nowaczyk. 
Ekspert radził rolnikom, by 
ci zwrócili wiosną szczególną 
uwagę na temperaturę gleby. 
- W 2016 roku ci, co posiali wcze-
śniej, ich kukurydza się męczyła 
przez przygruntowe przymrozki. 
Są odmiany, że jeżeli temperatura 

ziemi jest zbyt niska, to nawet jeśli 
ziarna skiełkowały, to miały pro-
blemy z wyjściem na zewnątrz. 
Zawsze sprawdzajmy temperaturę 
gleby. Nie mierzmy jej, wbijając 
termometr w ziemię, tylko: szpadel, 
idziemy w pole, jeden sztych na 
bok i na głębokości siewu spraw-
dzamy temperaturę gleby. Nieraz 
się okazuje, że świeci słońce, ale 
ta temperatura gleby na głęboko-
ści 5-6 cm jest znacznie niższa. 
Pamiętajcie, że odmiana w typie 
dent potrzebuje ogrzanej ziemi, 
+10 stopni Celsiusza, flinty sobie 
lepiej radzą - instruował przed-
stawiciel KWS.
 Szczegółowo przedstawione 
zostały wyniki doświadczeń 
łanowych z czterech lokaliza-
cji południowej Wielkopolski: 
Kościelca w powiecie kolskim, 
Godziątkowa w powiecie ka-
liskim, Żołędnicy niedaleko 
Rawicza oraz Baranówka koło 
Pleszewa. Na wykresach wi-
doczne były różnice w plono-
waniu poszczególnych odmian 
w zależności od klasy ziemi. 
Najlepsze wyniki uzyskano 
w Godziątkowie i Żołędnicy, 
za to najwięcej odmian - ponad 
50 - testowano w Baranówku. 
- Ile dało Ricardinio z pola pro-
dukcyjnego w Żołędnicy? Prawie 

N 150
rolników 

uczestniczyło 
w spotkaniu 
w Pleszewie
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16 ton przy wilgotności 27-28%. 
Ale tam była woda - raz spadło 
100 litrów, drugi raz w  ciągu 
kilku minut 70. To tę kukurydzę 
uratowało. A na innych polach 
w tym gospodarstwie zbieraliśmy 
za suchą - tłumaczył Mirosław 
Nowaczyk.
 Rolnicy pytali o odmianę 
Agro Vitallo, która na polu pod 
Rawiczem osiągnęła plonowa-
nie blisko 15 ton przy wilgotno-

ści nieco ponad 22%. - To jest 
odmiana późna, wymaga opóź-
nienia zbioru. Jest najlepsza, 
jeśli chcemy zebrać dużo masy 

z hektara, bo mamy mało pola 
w stosunku do ilości krów. Podob-
ną charakterystykę ma Agro Yoko. 
Ale kiszonki tak dobrej jakościowo 
z tych odmian, jak w przypadku 
Walterinio, Ronaldinio czy Agro 
Polis nie ma - wyjaśniał przed-
stawiciel KWS.
 Z kolei właściciel GPH Za-
wieja Robert Zawieja mówił 
o warunkach wegetacji kukury-
dzy i elementach agrotechniki, 
które miały wpływ na wysokość 
plonu. - Plonowanie odmian bar-
dzo się zmienia w zależności od 
warunków i technologii. Jest bar-
dzo dużo dobrych odmian. Jeżeli 

ktoś bardzo dobrze robi kukurydzę, 
różnice odmianowe zaczynają być 
stosunkowo nieduże, co widać na 
przykładzie naszych poletek. Te 
różnice bywają na korzyść niektó-
rych odmian, ale problem doboru 
przestaje już być najważniejszym 
problemem. Odmiany wykorzystu-
ją możliwości plonowania w wa-
szych gospodarstwach: ilość wody, 
nawożenie, to wszystko, co im stwo-
rzycie. Problem zaczyna być innego 
rodzaju - jak sprawić, by warunki, 
które stwarzamy tym roślinom, 
były lepsze, żeby uzyskać kolejne 
pół tony z hektara? - stwierdził. 
- Podstawową kwestią jest czyn-
nik wody. Bardzo suchy wrzesień 
w tamtym roku zadecydował, że 
odmiany późne niekoniecznie mo-
gły wykorzystać swój potencjał. 
W takich sytuacjach szalenie istot-
na staje się agrotechnika - w zależ-
ności od stosowanych nawozów, 
preparatów dolistnych, kukury-
dza zmienia plonowanie - dodał 
gospodarz spotkania. W jego 
opinii skupienie się na samym 
tylko doborze odmian jest nie-
wystarczające. Pierwszym kro-
kiem powinno być ustalenie 
warunków gospodarowania. 
- Czy powinienem słuchać, mając 
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Odmiana 
(FAO ziar-
no/kiszon-

ka)

Baranówek Godziątków Kościelec Żołędnica

Charakterystyka odmianyPlon suche-
go ziarna 

o wilgotno-
ści 14% [t]

Wilgotność 
ziarna pod-
czas zbioru 

[%]

P W P W P W

Koherens 
(270/280) 10,3 25,6 9,8 24,7 8,6 25,3 12,4 26,9

Na ziarno i kiszonkę. Na suche, słabe 
stanowiska. Jedna z najbardziej wilgot-

nych odmian, ale z wysokim potencjałem 
plonowania.

Ronaldinio 
(260/260) 10,8 24,6 11,3 22,7 10,1 24,2 13,3 27,5

Na ziarno i kiszonkę. Od 9 lat wzorzec 
stabilnego plonu. Nieduże wymagania 
glebowe i wysoka tolerancja na suszę. 

Przez kilka lat była najczęściej uprawianą 
odmianą w Europie.

Severus 
(180/190) 10,7 23 10,7 22,8 9,8 23,6 - -

Na ziarno. Bardzo wczesna odmiana. 
Na trudne stanowiska. Toleruje wczesne 

i opóźnione terminy siewu.

Keltikus 
(240/-) 10,6 22,7 12,8 22,3 9,1 22,9 - -

Na ziarno. Klasyczny dent. Najwyżej plo-
nująca odmiana, a obok Agro Yoko także 
najszybciej oddająca wodę z ziarna. Niski 
stay green. Mniej wrażliwa na warunki niż 
2322. Nowość w ofercie KWS. Najwyższy 

plon w Godziątkowie
Figaro 

(240/250) 10,3 23,6 - - 8,8 24,6 - - Na ziarno i kiszonkę. Świetny wigor po-
czątkowy i stay green. Odporna na grzyby.

KWS 2322 
(230/-) 10,4 22,5 11,7 20,6 9,2 23,5 - -

Na ziarno. Najwcześniejszy dent w Polsce. 
Na dobre gleby i stanowiska. Bardzo zdro-
we liście i stabilne łodygi. Jedna z such-

szych i bardziej opłacalnych odmian.

Rivaldinio 
(220/230) 10,1 22,5 11,2 23,8 9,3 23,5 11,3 31,8

Na ziarno i kiszonkę. Wysoki potencjał 
i tempo oddawania wody. Długi stay 

green. Na zimne gleby. Jedna z lepszych 
w ubiegłym roku.

Ricardinio 
(230/240) 10,2 21,8 11,7 21,9 9 22,5 12,6 25,9

Na ziarno i kiszonkę. Jedna z najbardziej 
opłacalnych odmian. Bardzo dobra opła-
calność. Plon na poziomie nawet 16 ton 

na mokro.
KWS 2323 
(270/270) 10,1 21,5 10,9 21,3 8,4 21,4 13,1 30,5

Na ziarno. Klasyczny dent. Czołowa od-
miana pod względem plonowania w 2016 
roku - nawet 17 ton na dobrych glebach.

Kwinns 
(220/230) 9,9 22,1 11,7 23,8 9,1 23,6 13 30

Na ziarno i kiszonkę. Jedna z najtańszych 
odmian. Szybki wigor początkowy. Na każ-

de stanowisko. Dobry stay green.
Ambrosini 
(220/220) 9,6 24,5 9,7 24,3 8,2 24,1 12,4 29,8 Na ziarno i kiszonkę. Bardzo dobry stay 

green. Na słabe gleby.

KWS 9361 
(280/280) 9,4 22,6 12,2 23,3 8,7 22,1 14,5 27,9

Na ziarno. Klasyczny, późny dent. Wy-
maga lepszych stanowisk. Jedna z lepiej 

plonujących, ale i bardziej wilgotnych 
odmian. Wysoka odporność na fusarium 

i wyleganie.

Amoroso 
(240/250) 9,3 25,2 9,9 22 8 22,7 13,7 28,4

Na ziarno i kiszonkę. Najsuchsze ziarno 
w grupie średnio późnej. Wcześnie osiąga 
dojrzałość i najszybciej oddaje wodę. Na 

zimne gleby.
Silvinio 

(210/200) 8,3 23 11,6 22,7 8,5 23,5 12,4 28,6 Na ziarno. Bardzo dobra omłacalność i to-
lerancja na fusarium. Na zimne gleby.

Wyniki plonowania poszczególnych odmian KWS: klasę IVb, o rekordach? Trzeba to 
sprowadzić na swój grunt i szukać 
odmiany pod swoje warunki. Jeśli 
mamy 10 ton na sucho, to myślimy 
o 10,5, 11, a nie 15. Starajmy się 
podbić o pół tony na hektarze - ra-
dził Robert Zawieja. Następny 
krok to dobranie odpowiednich 
mieszanek preparatów do do-
karmiania dolistnego. Na spo-
tkaniu rolnicy poznali wyniki 
stosowania kilkunastu różnych 
kombinacji i ich wpływ na fak-
tyczny wzrost plonu i opłacal-
ność. Za 1 zł wydany na niektó-
re środki, zysk wyniósł nawet 
8 zł. Inne testowane w gospo-
darstwie w Baranówku nie wy-
kazały za to żadnej poprawy. 
Oprócz, nasion, GPH Zawieja 
ma w swojej ofercie sprzedaży 
także gamę środków do dokar-
miania dolistnego.
 Ponadto, przedstawiciel 
firmy Bayer - Piotr Wyrwas 
- omówił środki chemiczne do 
zwalczania chwastów, chorób 
i owadów w kukurydzy, rzepa-
ku i innych zbożach. Szczególną 
uwagę zwrócił na preparaty 
nowej generacji, które są bar-
dziej przyjazne dla środowiska 
i tańsze w stosowaniu. Z kolei 
specjalistka od żywienia zwie-
rząt Romana Kwapisz zapre-
zentowała zasady robienia do-
brej kiszonki z kukurydzy: tak 
dla bydła z całych roślin, jak 
i dla trzody z samego ziarna. 
Przeprowadziła także w swo-
im laboratorium badania jako-
ści kiszonki. Znaczne różnice 
w wynikach doświadczeń były 
efektem różnic wynikających 
z terminu koszenia i  jakości 
pracy maszyny.

R E K L A M A
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a jaką agrow-
łókninę warto 
postawić przy 
p r o d u k c j i 
ziemniaków 

na wczesny zbiór? - Z doświad-
czenia wiemy, że powinna być taka 
o gramaturze 19 gramów na m2. 
Z tego względu, że 23-gramowa 
w niektórych rejonach Polski może 
prowadzić do poparzeń na liściach, 
choć są rolnicy, którzy taką stosują 
i ona się u nich jak najbardziej 
sprawdza. Generalnie jednak, tak 
standardowo, to polecamy 19-gra-
mową - mówi Jędrzej Marciniak 
z firmy Polprotex. Na ten temat 
wypowiada się również Piotr 
Mielczarek z firmy Geocover: 
- Najczęściej klienci decydują 
się na zakup agrowłókniny 23- 
i 30-gramowej. Osobiście uważam, 
że najlepszy wybór to agrowłókni-
na 30-gramowa, ponieważ jest to 

rozwiązanie bardziej ekonomiczne. 
Materiał ten w odpowiednim stop-
niu przepuszcza wodę, światło oraz 
powietrze, a wyższa gramatura 
przyczynia się do jego dłuższej 
żywotności (około 3-4 sezony).
 O  stosowaniu agrowłók-
nin opowiada także Czesław 
Drozdel, rolnik z miejscowo-
ści Zwierzchlas w  powiecie 
wieluńskim (woj. łódzkie), 
który od ponad 20 lat zajmuje 
się uprawą bardzo wczesnych 
odmian ziemniaków. Plantator 
w osłony na ziemniaki zaopa-
truje się w firmie Geocover. 
- Zaczynałem od agrowłókniny 
P-17 (17-gramowej), którą sprowa-
dzałem z Niemiec, później przesze-
dłem do P-19, następnie do P-23. 
Kiedyś bowiem, gdy zaczynałem 
z uprawą ziemniaków na wczesny 
zbiór, agrowłóknina P-17 wyglą-
dała jak dzisiejsza P-19, a nawet 

P-23. Stosowałem też P-30. Nie-
stety, nie jestem z niej zadowolony. 
Ona jest za ciężka. Przy większych 
odpadach deszczu ta agrowłóknina 
mocno się nawilża i zaczyna przy-
ciskać ziemniaka. Aktualnie ra-
dziłbym stosowanie agrowłókniny 
P-19 albo P-23 - mówi plantator. 
Dlaczego? - Tu chodzi o wiatr 
i o deszcz. Przy odpadach i po-
dmuchach zasklepią się pory, które 
są w włókninie. W efekcie staje się 
ona cięższa i uderza w roślinę. 
Im grubsza agrowłóknina, tym 
to uderzenie jest mocniejsze i - co 
za tym idzie - roślina jest mocniej 
poobijana. Jeśli natomiast chodzi 
o wpływ grubości agrowókniny 
na ochronę przed przymrozkami, 
to w tym względzie nie zauwa-
żam większej różnicy. Na pewno 
grubsza włóknina nie da przyspie-
szenia wzrostu - uważa Czesław 
Drozdel. Zaznacza przy tym, że 

nie ma gotowej recepty na suk-
ces w uprawie ziemniaków na 
wczesny zbiór. U jednego rolni-
ka może bowiem sprawdzać się 
taka metoda okrywania roślin, 
u drugiego inna. - Do ziemnia-
ków trzeba mieć rękę i wyczucie 
- podkreśla plantator. 
 Fachowcy odradzają ją sto-
sowanie folii perforowanej do 
okrywania ziemniaków i  in-
nych roślin. Dlaczego? - Poleca-
my agrowłókniny, ponieważ oddy-
chają one całą swoją powierzchnią. 
Dzięki temu - w przeciwieństwie 
do folii perforowanej - tworzą ro-
ślinom dużo lepsze warunki do 
rozwoju. Nie powodują ich gnicia 
z tego względu, że odparowują 
wodę - wyjaśnia specjalista z fir-
my Polprotex. Piotr Mielcza-
rek także jest przeciwnikiem 
foli perforowanej: - Mikropory 
znajdujące się w strukturze agrow-

Ziemniaki 
pod osłonami
Z roku na rok zwiększa się powierzchnia 

upraw bardzo wczesnych ziemniaków. Istotną 
rolę w ich produkcji odgrywają agrowłókniny. 

Dzięki nim możemy bowiem liczyć na 
wcześniejszy zbiór, który umożliwia zbycie 

towaru w korzystniejszej cenie. Ziemniaki pod 
agrowłókniną

TEKST Marianna Kula

N

R E K L A M A

Ceny producenta!
Tel. (42) 640-02-37 | Kom. 600-554-883
www.sklep.geocover.pl

Gramatury: 20 g/m2; 23 g/m2; 30g/m2. Rozmiary: od 1,60 m do 15,80 m
Realizujemy również zamówienia na niestandardowe wymiary. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

AGROWŁÓKNINA OKRYWOWA
wzmocnione łączenia, szyte podwójnym ściegiem
gwarancja doskonałej jakości
niestandardowe wymiary Mądd

za
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łókniny pozwalają na częściowe 
przepuszczanie światła, wody oraz 
powietrza, co umożliwia zajście 
procesów wegetacyjnych roślin. 
Folia nie posiada takich właściwo-
ści. Dodatkową zaletą agrowłók-
niny jest to, że zapewnia ochronę 
roślin przy występowaniu mrozów 
i niskich temperatur. Dzięki temu, 
nawet w przypadku nieoczekiwanej 
zmiany pogody i częstego wahania 
temperatur, rośliny nie są narażone 

na przemarznięcie. 
 Jędrzej Marciniak zazna-
cza, że przy zakładaniu osłon 
należy pamiętać o ich luźnym 
rozłożeniu. - Jak zbyt mocno na-
prężymy agrowłókninę i rośliny za-
czną wyrastać, to może dojść do jej 
przerwania. Poza tym może to spo-
wodować tłumienie roślin, przez co 
nie wyrosną one tak, jak wyrosnąć 
powinny. Agrowłóknina, ogólnie 
rzecz ujmując, powinna być tak 
rozłożona, żeby wzrastała wraz 
z roślinami - tłumaczy fachowiec 
z firmy Polprotex. A co na ten 
temat uważa Czesław Drozdel? 
- Przy zakładaniu agrowókniny 
trzeba przede wszystkim uważać 
na wiatry. Najbardziej uciążliwe 
są wiry, których kiedyś nie było, 
dziś dają się we znaki, mogą one 
zrzucić i przerwać osłonę - mówi 
plantator. 
 Jędrzej Marciniak zwraca 
uwagę na mocowanie osłon do 
podłoża. - Każda włóknina - po-
wyżej 3,20 m - posiada wzmac-
niane brzegi (jest zgrzana dodat-
kową warstwą agrowłókniny po 
30 cm z każdej ze stron) i właśnie 
tam, żeby nam jej nie zwiało, jest 
dobrze przysypać ją ziemią albo 
obłożyć workami polipropyleno-

R E K L A M A

R E K L A M A

Za 19-gramową 
agrowłókninę

trzeba zapłacić
średnio 

(brutto)
od 42 gr/m2
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UPRAWY
wymi czy też kamieniami - radzi 
nasz rozmówca z  firmy Po-
lprotex. - Nie polecam natomiast 
kołków - takich, jak przy czarnej 
agrowłókninie, bo przy silniejszym 
wietrze taki kołek może osłonę po 
prostu uszkodzić - dodaje. Na 
plantacji pana Czesława egza-
min zdaje jedna z najprostszych 
form mocowania - przysypy-
wanie brzegów agrowłókniny 
ziemią. 
 Jak zdjąć agrowłókninę? 
- Warto, żeby nie była ona poplą-
tana/pozawiajna. Dobrze jest ją 
złożyć takim samym sposobem, 
jak była rozkładana. Wszystko 
po to, żebyśmy mogli tę osłonę 
wykorzystać jeszcze na drugi 
rok. Ważne jest również to, żeby 
agrowłókninę trzymać pod jakimś 
zadaszeniem, żeby nie działało 
na nią słońce - uważa Jędrzej 
Marciniak. Podkreśla, że od-
powiednio przechowywania 
agrowłóknina o gramaturze 
19 gramów na m2 może służyć 
minimum dwa sezony. O trwa-
łości agrowłóknin mówi także 
Czesław Drozdel. - To zależy od 
tego, kiedy wchodzimy na pole. 
Jeśli wyjdziemy w końcówce mar-

R E K L A M A

ca albo na początku kwietnia, to 
ona na polu leży krótko. Przez to 
może też wytrzymać dłużej. Jeśli 
natomiast wychodzimy w pole na 
początku marca i agrowłóknina 
leży do maja, to posłuży mniej 
tych sezonów. U  mnie jedna 
agrowłóknina służy średnio trzy 
lata, choć pierwsza, którą miałem, 
spisywała się przez 10 sezonów 
- opowiada plantator. Wspo-
mina także o przechowywa-
niu osłon. - Po skończonym 
sezonie chowam je na strych 
pomieszczenia gospodarczego. 
Ważne jest bowiem to, aby nie 
było słońca, bo ono uszkadza 
włókninę - zaznacza Czesław 
Drozdel. 
 Jędrzej Marciniak zwraca 
uwagę na to, że cena agro-
-włókniny jest uzależniona od 
gramatury i szerokości. - Ceny 
tej standardowej - 19-gramowej 
- do przykrycia jednego hektara 
zaczynają się od 42 groszy brutto 
za m2  - informuje specjalista 
z firmy Polprotex. - Koszt okry-
cia jednego hektara agrowłókni-
ną P-23 wynosi 6.600 zł, a P-30 
- 6.800 zł - mówi fachowiec z firmy 
Geocover. 

Na www.wiescirolnicze.pl
przeczytasz także:

Sadzą ziemniaki 
na bardzo 
wczesny zbiór

Numer 1 

w Wielkopolsce

www.mbwesolek.pl

Czynne pn. - pt.: 7.00 - 17.00, sobota: 7.00 - 13.00
PROFESJONALNY TRANSPORT SAMOWYŁADOWCZY

Chocicza ul. Składowa 14, tel. (61) 287-35-00
Piła Motylewo, ul. Poznańska, tel. (67) 215-02-52
Śrem ul. Rolna 1a, tel. (61) 283-70-11
Września� ul. Sikorskiego 40, tel. (61) 640-10-70
Środa�Wlkp. ul. Brodowska 27, tel. (61) 283-60-32

Poznań ul. Gdyńska 39, tel. (61) 878-00-95
Gądki ul. Dworcowa 2, tel. (61) 819-87-66
Solec ul. Zacisze 3, tel. (61) 286-26-65
Jarocin ul. Zagrodowa 14, tel. (62) 747-86-87
Konin ul. Poznańska (trasa 92), tel. (63) 224-10-08
Kalisz ul. Józefa Piłsudskiego 17, tel. (62) 590-26-66

ZAPRASZAMY�DO�NASZYCH�SKŁADÓW:

w ofercie�m.�in.:
•�Saletra�amonowa�i wapniowa�•�Saletrzak�•�Mocznik�•�Nawóz�płynny�RSM�
32%�N�•�Siarczan�amonu,�magnezu,�potasu�•�Sól�potasowa�•�Korn-Kali� 
•�Superfosfat�20%,�40%�•�Polifoska�4,�5,�6,�8�•�Polidap�•�Lubofos�12,�
5-10-25,�PK�10-30�•�Lubofoska�4,�3,�5-10-20,�pod�zboża�•�Kizeryt�•�Nawozy�
wapniowo-magnezowe�(węglanowe�i�wapniowe)

BOGATY WYBÓR NAWOZÓW

OFERUJEMY:
• WĘGIEL KOSTKA
• ORZECH GRUBY
• ORZECH ŚREDNI
• GROSZEK 
• MIAŁ 23 • MIAŁ 24 • MIAŁ 25 
• WĘGIEL BRUNATNY
• KOKS

Wieści
hodowlane

2/
20

17

i emalże  co -
d z i e n n i e 
Główny Le-
karz Wetery-
narii informuje 

o kolejnych wykryciach wirusa 
ptasiej grypy czy afrykańskiego 
pomoru świń. O ile fala roz-
przestrzeniania się ASF wśród 
świń jakby zahamowała, o tyle 
w  przypadku ptasiej grypy 
z tygodnia na tydzień zwięk-
sza się zasięg występowania tej 
choroby. W ciągu 3 miesięcy 
objęła większość województw 
w kraju.

Ptasia grypa
w 8 województwach
 Pierwszy przypadek pta-
siej grypy wykryto 7 listopa-
da u dzikich kaczek i mewy 
w woj. zachodniopomorskim. 
Kolejne ogniska znajdowano 
u  drobiu w  woj. lubuskim, 
podkarpackim, małopolskim, 
świętokrzyskim, wielkopol-
skim, mazowieckim i warmiń-

DRÓB 
pod specjalnym 

nadzorem
Producenci drobiu nie 

odnotowują spadku sprzedaży 
w Polsce.  Problem stanowi 

wprowadzenie zakazu eksportu 
na rynek wschodni.

TEKST Dorota Jańczak

N sko-mazurskim. Istnieje duże 
zagrożenie, że wkrótce ptasia 
grypa zaatakuje drób także 
w woj. dolnośląskim oraz opol-
skim, gdzie choroba występuje 
w stadach ptactwa dzikiego. Do 
końca stycznia Główny Lekarz 
Weterynarii powiadomił o 31 
przypadkach u dzikich ptaków 
i 35 ogniskach H5N8 w stadach 
hodowlanych o różnej wielko-
ści: od małych przydomowych 
zagród po duże produkcje (na 
Warmii i Mazurach wirus prze-
dostał się do fermy liczącej po-
nad 2.400 brojlerów, podobną 
ilość gęsi posiadało zakażone 
gospodarstwo w Nowym To-
myślu).
 
Zabito ponad milion 
sztuk drobiu 
 W związku z chorobą do tej 
pory zutylizowano ponad mi-
lion sztuk drobiu z przeszło 60 
gospodarstw. Liczba ta będzie 
rosnąć. - W chwili obecnej trwają 
działania służb weterynaryjnych 

w obszarach ustanowionych wokół 
ognisk, dlatego też pełne dane będą 
dostępne dopiero po zakończeniu 
wszystkich działań - podała lek. 
wet. Karolina Florek, naczelnik 
Wydziału ds. Chorób Zwie-
rząt Innych niż Kopytne, Biuro 
Zdrowia i Ochrony Zwierząt 
w Głównym Inspektoracie We-
terynarii. O tym, jakiego rzędu 
koszty poniosło państwo (ptasia 
grypa to choroba zwalczana 
z urzędu) i ile stracili sami ho-
dowcy drobiu, nikt na razie nie 
mówi. Choć wiadomo, że straty 
są spore i wszystko wskazuje 
na to, że będą rosnąć. 

Odszkodowanie 
i zapomoga 
z budżetu państwa
 Za każdą ubitą sztukę, 
w wyniku pojawienia się wi-
rusa H5N8, właściciel powi-
nien otrzymać odszkodowanie 
ze środków budżetu państwa. 
- Odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wartości rynkowej 

zwierzęcia. Wartość rynkową 
zwierzęcia określa się na pod-
stawie średniej z 3 kwot oszaco-
wania przyjętych przez powia-
towego lekarza weterynarii oraz 
2 rzeczoznawców wyznaczonych 
przez tego lekarza z prowadzonej 
przez niego listy rzeczoznawców 
- tłumaczy lek. wet. Karolina 
Florek. O zwrot środków ho-
dowca może wystąpić także za 
zniszczenie z nakazu lekarza 
weterynarii jaj wylęgowych, 
paszy czy sprzętu, które nie 
mogą być poddane odkażaniu. 
Poza tym właścicielowi zwie-
rząt przysługuje także zapo-
moga za zwierzę, które padło 
w wyniku zakażenia, zanim 
o chorobie zgłoszono lekarzowi 
weterynarii. - Wysokość zapomo-
gi stanowi 2/3 wartości rynkowej 
zwierzęcia - dodaje lek. wet. Ka-
rolina Florek. Środki wypłacane 
z urzędu nie zrekompensują 
hodowcy wszystkich strat. 
- Wyeliminowanie wirusa H5N8 
to złożony proces pochłaniający 
wiele czasu i  funduszy. Zakup 
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środków, proces odkażania, po 
którym musi minąć odpowiedni 
czas zanim znów rozpocznie się 
chów. Taki przestój ma wpływ nie 
tylko na bezpośrednio powiązane 
z nim przedsiębiorstwa, ale na 
całą branżę - tłumaczy Łukasz 
Dominiak, dyrektor general-
ny Krajowej Rady Drobiarstwa 
- Izba Gospodarcza.

Hodowcy drobiu pod 
lupą
 To nie jedyne koszty. Na ho-
dowców w całym kraju spadły 
dodatkowe obostrzenia, które 
wiążą się z przestrzeganiem za-
ostrzonych zasad bioasekuracji. 
Konieczność wyłożenia przed 
obiektem inwentarskim mat 

R E K L A M A

dezynfekcyjnych, wyposażenia 
się w ochronną odzież, odka-
żania sprzętu i narzędzi oraz 
zakaz wypuszczania drobiu 
na wybieg dotyczy wszystkich 
- od tych posiadających kilka 
kurek po wielotysięczne fermy. 
Ci, którzy nie zastosują się do 
wytycznych, w razie pojawie-
nia się w stadzie ptasiej grypy, 
nie otrzymają odszkodowania. 
Poza tym mogą na nich spaść 
kary finansowe do nawet 8 tys. 
zł. Nieprawidłowości mają wy-
kazać kontrole wykonane przez 
urzędowych lekarzy weteryna-
rii. Dariusz Mamiński z mini-
sterstwa rolnictwa przekonuje, 
że tak rygorystyczne podejście 
do sprawy jest konieczne. Do-
daje, że wysoce zjadliwa grypa 

REKOMPENSATY Z ARIMR
Hodowcy drobiu, którzy znaleźli się na obszarze zapowietrzonym lub 
zagrożonym, a którym nie nakazano utylizacji drobiu, mogą wystąpić do 
ARiMR o rekompensatę do każdej sztuki drobiu przed otrzymaniem przez 
powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpie-
nia choroby. Pomoc przysługuje w wysokości 25 zł - w przypadku indyka 
lub strusia, 15 zł - w przypadku kaczki lub gęsi, 5 zł - w przypadku kury, 
perlicy lub przepiórki, 4 zł - w przypadku pozostałych gatunków drobiu. 
Wnioski można składać do końca lutego w biurach powiatowych ARiMR.
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jest chorobą zakaźną ptaków 
o wysokiej śmiertelności, która 
w bardzo krótkim czasie może 
osiągnąć rozmiary epizoocji 
(epidemii u zwierząt). - Klu-
czowe jest wzmocnienie zasad bio-
asekuracji na fermach, gdyż du-
żym zagrożeniem jest możliwość 
przeniesienia choroby nie tylko 
przez dzikie ptaki, ale również za 
pośrednictwem zanieczyszczone-
go wirusem sprzętu, odzieży lub 
paszy. W związku z zagrożeniem, 
jakie niesie wysoce zjadliwa gry-
pa ptaków dla gospodarki kraju, 
należy stosować środki mające na 
celu zminimalizowanie ryzyka jej 
rozprzestrzenienia się - tłumaczy.

Problem 
z eksportem
 Kolejny problem dla sekto-
ra drobiarstwa stanowi wpro-
wadzenie zakazu eksportu na 
rynek wschodni. - Straty po-
średnie wynikają z ograniczeń 
w przemieszczaniu drobiu, jaj 
czy mięsa w strefach zamknię-
tych, ale następują również przez 
zamknięcie przed polskim drobiem 
granic państw takich jak RPA, 
Chiny, Wietnam czy Tajwan, co 
zdecydowanie działa na naszą 
niekorzyść - tłumaczy Łukasz 
Dominiak z  Krajowej Rady 
Drobiarstwa. Dodaje, że co-
raz trudniejsza sytuacja może 
przyczynić się do spadku cen. 
W związku z ograniczeniami 
eksportu będzie zwiększać się 
podaż na rynku krajowym oraz 
w Unii Europejskiej. - Sytu-
acja może negatywnie wpłynąć na 
rentowność produkcji, ponieważ 
ciężar spowodowany zamknięciem 
rynków zagranicznych spadnie na 
wiodące podmioty - liderów pro-
dukcji i eksportu. Konsekwencje 
wystąpienia grypy ptaków odczują 
też mniejsze zakłady i hodowcy. 
Producenci prędzej czy później 
zaczną z coraz większą zaciętością 
rywalizować między sobą o rodzi-
my rynek - komentuje Łukasz 
Dominiak. Hodowcy nie za-
uważają spadków w sprzedaży 
drobiu w samej Polsce. - Media 
odgrywają tu dużą rolę, gdyż sze-
roko informują o tym, że wirus 
H5N8, który pojawił się w Polsce, 
dotyczy tylko i wyłącznie ptaków 
i  jest nie groźny dla człowieka. 
Możemy przez to założyć, że fi-
nalni odbiorcy są świadomi i nie 
boją się spożywania mięsa drobio-
wego, dlatego nie ograniczają jego 
konsumpcji - twierdzi dyrektor 
Dominiak. 

olscy producenci 
trzody chlewnej 
podpatrywali na 
wyjeździe szkole-
niowym, jak pro-

dukowane są duńskie prosięta 
i warchlaki. 
 Rolnicy, głównie z Wielko-
polski, spędzili kilka dni w Da-
nii, by dowiedzieć się, jak jeden 
z największych eksporterów 
warchlaków w Europie pro-
dukuje trzodę chlewną. Wśród 
uczestników wyjazdu byli za-
równo hodowcy trzody ku-
pujący importowane prosięta, 
jak i ci prowadzący produkcje 
w cyklu zamkniętym. Najważ-
niejszym punktem szkolenia 
była z pewnością wizytacja 
fermy na 1.250 loch znajdują-
cej się w Koldby w północnej 
części kraju. Po chlewni gości 
oprowadzała zarządzająca nią 
od kilkunastu lat Kathrine Ne-
dergaard.
 Dużo cennych informacji 
na temat nowoczesnego budo-
wania i wyposażania obiek-
tów inwentarskich hodowcy 
zdobyli, będąc w biurze pro-
jektowym firmy z czterdzie-

stoletnim doświadczeniem 
Gråkjaer z Holstebro w środ-
kowej części Danii. Rolnicy 
chętnie zadawali pytania do-
tyczące rozwiązań w zakresie 
izolacji budynków, stosowa-
nych materiałów na podłoże, 
filtrów powietrza czy niwe-
lowania odoru wydzielanego 
przez zwierzęta.
 O  zdrowotności trzody 
chlewnej mówiono podczas 
spotkania z duńskim lekarzem 
weterynarii. Specjalista wyja-
śnił, na jakie choroby głównie 
zapadają świnie w Danii, jak 
je rozpoznawać i leczyć (my-
koplazma, APP, PRS, nosory-
jówka, salmonella, biegunka 
prosiąt oraz wszelkiego ro-
dzaju choroby skóry). Polskich 
hodowców interesował przede 
wszystkim temat statusu zdro-
wotnego trzody SPF. Lekarz 
weterynarii wyjaśnił, iż w tym 
systemie gwarantującym zdro-
wotność świń, obecnie jest 80% 
macior w Danii. Stada, które 
objęte są systemem SPF, są 
kontrolowane 4 razy w roku. 
Obowiązkowo raz w roku wy-
konywane są także badania 

krwi na obecność chorób.
 To, jak wygląda wysyłka 
warchlaków do Polski czy 
Niemiec, można było zoba-
czyć na jednej z kilkunastu 
w Danii baz eksportowych 
żywego inwentarza. Obiekt, 
na którym mieli okazję być 
polscy hodowcy, należy do 
największych w kraju. Służy 
do rozładunku i załadunku 
nie tylko trzody, ale i bydła 
czy koni. Dziennie z tej bazy 
eksportowej wyjeżdża mini-
mum 20 ciężarówek z żywym 
inwentarzem. O tym, jak funk-
cjonuje duńska baza ekspor-
towa zwierząt, gdzie prze-
ładowywane są warchlaki, 
które potem trafiają do Polski, 
opowiadał na miejscu Michał 
Musiał, właściciel firmy Duń-
czyk, zajmującej się importem 
warchlaków,  który był jednym 
z  organizatorów wyjazdu. 
W  przedsięwzięciu współ-
uczestniczyli także przed-
siębiorstwo paszowe Neorol 
oraz duński podmiot pośred-
niczący w sprzedaży trzody 
Grisehandler. 

(doti)

Polscy rolnicy oglądali 
duńską chlewnię
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WARCHLAKI Z DANII - CO WARTO WIEDZIEĆ?
Wyjaśnia Michał Musiał z firmy Duńczyk 

Na co powinien zwrócić uwagę producent kupu-
jący warchlaki z innego kraju?
Przede wszystkim powinien zweryfikować, czy dotarły do 
niego warchlaki o statusie zdrowotnym, który wybrał. Może 
to sprawdzić w duńskim SUSie (www.spfsus.dk) . Powinien 
także sprawdzić, czy zgadzają się dokumenty hodowlane 
podbijane przy rozładunku przez lekarza weterynarii od-
prawiającego warchlaki. Ważne jest także zweryfikowanie 
zgodności kolczyka na uchu, bo bywa z tym różnie. Staram 
się unikać osobiście takich sytuacji, dlatego jestem na każ-
dym nocnym rozładunku w Polsce. Wówczas pomagam od 
razu hodowcy wyszukać sztuki, które nie spełniają norm 
i należy je odliczyć. 

Jakie warchlaki nie spełniają norm?
Są to zwierzęta z przepukliną, chude i wyglądające słabo, 
z wypadniętym odbytem, mocno kaszlące itp. Warto też 
sprawdzić wagę załadunkową i rozładunkową. Jeżeli ho-
dowca ma taką możliwość, niech to robi. Przyjęło się, że 
warchlaki mogą stracić do 2 kg podczas transportu. Mogę 
powiedzieć, że przez ostatnie 100.000 warchlaków rozła-
dowanych, średnia utrata wyniosła 1,4 kg. Nie zdarzyło 
się, aby warchlaki straciły 2 kg i powyżej. Jeśli hodowca 
zauważy takie nieprawidłowości, może partię reklamować 
u importera.

wiescirolnicze.pl

i video na
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Średnia 
ferma 
w Danii 
utrzymuje 
700 loch
Z JASPEREM MADSENEM, 
producentem trzody i właścicielem 
firmy Grisehandler w Danii rozmawia 
Dorota Jańczak
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Duńskie warchlaki docierają 
do Polski m.in. dzięki pana 
firmie. Jest pan nie tylko han-
dlowcem, ale i producentem 
żywca wieprzowego.
Tak. W  tradycyjnym chowie 
utrzymuję 650 loch w cyklu za-
mkniętym. Poza tym posiadam 
350 loch w produkcji ekologicz-
nej. Dodatkowo prowadzę tucz 
15 tys. sztuk warchlaka. Przede 
wszystkim jednak zajmuję się 
pośrednictwem w sprzedaży 
warchlaków. Fermy są stworzo-
ne tylko po to, by mieć wiedzę 
i doświadczenie w hodowli. Choć 
muszę przyznać, że w chwili gdy 
zacząłem handel żywym inwen-
tarzem w wieku 20 lat, nie były 
to świnie, a krowy. Na sprzedaż 
trzody chlewnej przerzuciłem 
się w 1995 r.

W jaki sposób zachęca pan 
producentów prosiąt do dłu-
goletniej współpracy?
Oczywiście najbardziej przeko-
nywująca jest atrakcyjna stawka. 
Przy ustalaniu cen za żywiec 
kierujemy się wartościami gieł-
dowymi, które ogłaszane są co 
czwartek. Do tej kwoty dodatko-
wo proponuję od 35 do 60 koron 

duńskich za kilogram.

Jakie działania pan podejmuje 
w sytuacjach, gdy nagle poja-
wia się problem ze zbytem już 
zakupionej partii warchlaków?
Zależy mi na długofalowej 
współpracy z hodowcami. Dla-
tego, jeśli kupię od nich war-
chlaki, a mój klient ich z jakichś 
nagłych powodów nie odkupi, 
mimo wszystko odbieram je od 
pierwotnego producenta i prze-
rzucam do jednej z czterech wy-
najętych ferm. Tam warchlaki 
przebywają tymczasowo, do 
czasu aż sprawa się nie wyjaśni 
bądź nie są przerzucone w inne 
miejsce. 

Jak ocenia pan współpracę 
z polskimi odbiorcami war-
chlaka?
Zacząłem współpracę z Polską, 
gdy ten kraj wszedł do UE. Nie 
obrażając nikogo, wydaje mi się, 
że w tamtym okresie była ła-
twiejsza współpraca z Polakami. 
Teraz zauważam, że tamtejsi 
klienci doszukują się często dziu-
ry w całym. Wyszukują nawet 
najmniejsze wady, by złożyć re-
klamację. Wcześniej nie zwracali 

uwagi na drobnostki. Chciałbym, 
aby współpraca między Danią 
a Polską nie tylko polegała na 
sprzedaży, ale także na tym, by 
rolnicy współpracowali ze sobą. 
Tak samo mogłoby być w przy-
padku weterynarzy z Polski i Da-

z nami nic do czynienia, zamiast 
spróbować rozwiązać problem.

Z jakimi innymi krajami, prócz 
Polski, pan współpracuje?
Z Niemcami, Francją i w mniej-
szym zakresie z Holandią. Obec-
nie specjalizuję się w chwilowej 
sprzedaży małych warchlaków, 
które ważą od 11 do 17 kg. Ku-
pują je Francuzi, u których mięso 
z warchlaków uchodzi za przy-
smak.

Wspomniał pan o tym, że za-
inwestował w produkcję eko-
logiczną. 
W Danii jest coraz większe za-
interesowanie produktami eko-
logicznymi. Ich ceny znacznie 
przewyższają stawki za świnie 
produkowane w konwencjonal-
ny sposób. Przykładowo cena 
za kilogram tucznika w wadze 
poubojowej wynosi 11 koron 
duńskich na kilogramie, a wy-
produkowanego ekologicznie 
- 29 koron duńskich.

Skoro jest to tak opłacalne, 
dlaczego pan nie idzie jeszcze 
bardziej w kierunku ekologii?
W 2013 roku wielu producen-

Dość popularna jest 
w tej chwili w Danii 
forma wsparcia dla 
właścicieli loch. 
Można otrzymać 
dofinansowanie do 
wyposażenia chlewni 
w nowe, bardziej 
przestronne kojce dla 
macior.

nii odnośnie wymiany poglądów, 
wiedzy czy doświadczenia. Gdy 
rolnik kupuje jakieś świnie od 
nas i nie jest z nich zadowolo-
ny, od razu mówi, że nie chce 
z nami handlować, nie chce mieć 
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tów ekologicznych zbankruto-
wało, bo koszty zżerały zyski. 
Sytuacja zmieniła się dopiero 
w ostatnim czasie i produkcja 
ekologiczna stała się bardziej 
opłacalna. Hodowlę ekologiczną 
rozpocząłem w 2016 r., więc jest 
to dla mnie dość świeża sprawa. 
Zobaczę, jak sytuacja w  tym 
sektorze się rozwinie. Bardzo 
dużo hodowców dowiedziało się 
o tym, że ekologia jest dobrym 
interesem, dlatego zmieniają 
system chowu. Dziewięciu ho-
dowców, z którymi współpracu-
ję, chce przejść na produkcję 
ekologiczną. 

Jakie wymogi trzeba spełnić, 
aby produkcja była określona 
mianem ekologicznej?
Przede wszystkim maciory mu-
szą być chowane na trawie. Łąki, 
na których się wypasają, nie 
mogą być uprawiane z użyciem 
sztucznych nawozów. Pasza 
także musi pochodzić ze źró-
deł ekologicznych. Państwowy 
lekarz weterynarii kontroluje, czy 
te obowiązki są przestrzegane. 
W zeszłym tygodniu mieliśmy 
kontrolę, podczas której spraw-
dzano nasze faktury, czy aby na 

pewno kupujemy paszę ekolo-
giczną, czy spełniamy wszystkie 
warunki. W ramach produkcji 
ekologicznej hodowanych jest 
od 1,5 do 2% świń w Danii.

Jakiej wielkości jest średnie 
gospodarstwo w Danii?
Średnie gospodarstwo posiada 
około 600 - 700 loch.

Europejskie tendencje w przy-
padku spożycia wieprzowiny 
nie są pocieszające dla produ-
centów trzody. Czy w waszym 
kraju takie problemy również 
się pojawiają?
Duńczycy spożywają bardzo 
dużo mięsa. Nie ma problemów 
ze zbytem mięsa wieprzowe-
go, choć sprzedaż w kraju jest 
coraz mniejsza. Wieprzowinę 
wypierają drób i ryby. Na rynku 
coraz bardziej popularne są tak-
że egzotyczne produkty żywno-
ściowe: baranina, owoce morza 
i kangury. W Danii jeden Duń-
czyk mniej więcej zjada rocznie 
całego tucznika. 
W jakim kierunku będzie po-
dążało rolnictwo w Danii?
Moim zdaniem liczba gospo-
darstw nadal będzie się zmniej-

szać. W 1960 r. było 22.000 
osób, które żyły z  rolnictwa, 
a  obecnie jest ich 10.000. 
Wówczas średnia wielkość go-
spodarstwa wynosiła 10-15 ha. 
Z biegiem lat gospodarstwa po-
większały się. Często było tak, 
że sąsiad sąsiadowi sprzeda-
wał  ziemię. I teraz oscylują one 
w granicach co najmniej kilku-
dziesięciu hektarów. (...) Póki 
co nasza polityka gospodarcza 
w przypadku producentów trzo-
dy jest przyjazna dla hodowców. 
Produkcja świń w Danii jest sta-
bilna, nie importujemy, a ekspor-
tujemy je do innych krajów. Nie 
możemy kupować warchlaków 
z innych krajów  głównie z tego 
powodu, że nasze świnie mają 
wysoki status zdrowotny. Wy-
jątkami są Szwecja i Finlandia, 
które mogą być naszymi eks-
porterami, ale i tak nie robimy 
tego. (...)

Jak państwo duńskie wspiera 
producentów trzody?
Dość popularna jest w tej chwili 
forma wsparcia dla właścicieli 
loch. Można otrzymać dofinan-
sowanie do wyposażenia chlew-
ni w nowe, bardziej przestronne 

kojce dla macior.

A kredyty preferencyjne na 
budowę ferm?
Gdy kupujesz czy budujesz fer-
mę w Danii, możesz zgłosić się 
o pożyczkę o niskim oprocen-
towaniu  o 70% wartości inwe-
stycji. Pożyczkę udziela instytu-
cja bankowa finansująca różne 
przedsięwzięcia, w tym także 
budowę domów. Na pozostałe 
30% wartości przedsięwzięcia 
można wziąć kredyt w banku 
komercyjnym.

Jak działa instytucja banko-
wa, która udziela preferen-
cyjnych kredytów? Czy jest 
dofinansowywana z budżetu 
państwa?
Nie, są to środki prywatne. Po 
kryzysie finansowym, który miał 
miejsce kilka lat temu, wielu in-
westorów doszło do wniosku, 
że lepiej jest gdzieś inwestować 
pieniądze na mały procent czy 
zerowy, niż trzymać pieniądze 
w banku. Dlatego wielu z nich 
wykupuje obligacje, pieniądze 
są w obrocie i można nimi finan-
sować różnego rodzaju przed-
sięwzięcia.
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gencja Restruktu-
ryzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa 
podpisała umo-
wy z 11 firmami 

na odbiór, transport i uniesz-
kodliwienie padłych zwie-
rząt gospodarskich w 2017 r. 
Wśród nich są: EKO - STOK 
Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; 
Energoutil Sp. z o.o.; Jasta Sp. 
z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; 
PPP Bacutil Sp. J.; Promarol 
- Plus Sp. z o.o.; Saria Polska 
Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H 
Rakowscy Sp. J.; ZR-P „FAR-
MUTIL HS” S.A. W poszcze-
gólnych województwach usługi 
świadczy po kilka podmiotów, 
dlatego warto sprawdzić cen-
nik wykonywanych zleceń 
(lista z  adresami i  numera-
mi tel. oraz cennik dostępne 

na www.wiescirolnicze.pl). 
 Dofinansowanie utylizacji 
padłych zwierząt odbywa się 
na niezmienionych zasadach. 
Pomoc może otrzymać produ-
cent rolny prowadzący gospo-
darstwo rolne w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym 
lub dział specjalny produk-
cji rolnej. Agencja pokrywa 
koszty zbioru, transportu 

i unieszkodliwienia padłych 
zwierząt gospodarskich z ga-
tunku bydło, owce, kozy, ko-
nie oraz świnie. Kwota, jaką 
ewentualnie będą zobowią-
zani zapłacić rolnicy, zależy 
od wieku i  gatunku padłe-
go zwierzęcia. I tak, Agencja 
sfinansuje za rolnika pełne 
koszty zbioru i transportu pa-
dłego bydła, owiec, kóz, koni 

oraz świń, a  także pokryje 
w 100% koszty unieszkodli-
wienia bydła, które ukończyło 
48. miesiąc życia oraz owiec 
i kóz, które ukończyły 18. mie-
siąc życia (zwierzęta z  tych 
grup podlegają badaniom 
w kierunku TSE). 
 Natomiast w przypadku 
unieszkodliwienia padłego by-
dła poniżej 48. miesiąca życia, 
a owiec i kóz poniżej 18. mie-
siąca życia oraz świń i koni nie-
zależnie od ich wieku, Agencja 
może dofinansować do 75% 
kosztów poniesionych przez 
producenta rolnego. W przy-
padku producentów rolnych 
będących płatnikami podatku 
VAT, dofinansowanie Agencji 
nie obejmuje kwoty podatku 
VAT. 

(doti)

Utylizacja padłych zwierząt
- wysokość dofinansowania

 Odpowiednie dobranie 
wagi do rodzaju trzody chlew-
nej sprawi, że idealnie spełni 
ona swoje zadania. Większość 
urządzeń oferowanych przez 
polskich producentów odzna-
cza się szybkim i dokładnym 
ważeniem zwierząt, ale różnią 
się szczegółami. 
 Każda waga inwentarzowa 
powinna być wykonana z wy-
sokiej jakości materiałów od-
pornych na szkodliwe oddzia-
ływanie substancji żrących, 
czynników atmosferycznych 
i uszkodzenia mechaniczne, 
ponieważ są one użytkowa-
ne w nieprzyjaznym dla sta-
li środowisku gospodarstwa 
rolnego. - Urządzenie obligato-
ryjnie musi być odporne na koro-
zję i zanieczyszczenia, może być 
wykonane z czarnej stali z po-
włoką antykorozyjną, w postaci: 
dwóch warstw farby podkładowej 
i zewnętrznej lub z nałożonym 
ocynkiem. Wagi mogą zostać wy-
konane ze stali kwasoodpornej, 
jednakże ich cena diametralnie 
wzrośnie, dlatego stosuje się je 
głównie w ubojniach  - tłumaczy 

Marcin Czekała, właściciel fir-
my CZEKAŁA S.C. z Leszna. 
- Warto zwrócić uwagę na jakość 
czujników tensometrycznych oraz 
kabli, które są przeprowadzone 
przy wadze, aby były naprawdę 
hermetycznie zabezpieczone przed 
wilgocią i gryzoniami - dodaje. 
Kupując wagę należy zwró-
cić uwagę na jej wyświetlacz, 
a przede wszystkim na to, aby 
nie był wykonany z plastiku. 
Warunki pracy systemu (kwa-
sy, chemia myjąca) wymaga-
ją zastosowania najlepszych 
materiałów.
 Czy swoją wagę można od-
sprzedać? Tak, ale musi zostać 
zalegalizowana. Legalizacja 
jest to wniesienie opłaty urzę-
dowej pozwalające na wpro-
wadzenie jej do handlu. - Jeśli 
rolnik chce tylko traktować wagę 
jako technologiczną i kontrolo-
wać przyrosty trzody, nie ma 
problemu, bo ma ją na potrzeby 
własne, ale jeśli będzie chciał ją 
sprzedać innemu rolnikowi, musi 
ją zalegalizować - mówi Marcin 
Czekała.

KSENIA PIĘTA

Mają być szybkie i dokładne!

A
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otrzeby pokarmowe krów są 
uzależnione od kierunku pro-
dukcji, a w szczególności od 
ich masy ciała, ilości produ-
kowanego mleka, okresu fi-

zjologicznego, stanu zdrowia i kondycji. 
Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe mają krowy w pierw-

Grupy żywieniowe 
- tworzyć czy nie

TEKST Ksenia Pięta

Tworzenie grup 
żywieniowych w stadach 
bydła mlecznego jest 
tematem, w którym 
trudno znaleźć złoty 
środek. Kiedy i w jak 
dużych stadach warto je 
zastosować?

P
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szym okresie laktacji, w czasie najwyższej 
dobowej wydajności mleka. Nadrzędnym 
celem stosowania wszystkich rozwiązań 
w żywieniu jest optymalne pokrycie indy-
widualnych potrzeb pokarmowych zwierząt, 
stosowne do ich zróżnicowanych potrzeb 
oraz obniżenie kosztów produkcji i praco-
chłonności obsługi. 
 W obecnej technologii zadawania pasz, 
gdzie podstawę stanowi TMR, karmienie 
w jednej grupie żywieniowej krów o wyso-
kim potencjale genetycznym i przy chowie 
intensywnym jest niemalże niezbędne, aby 
zwierzęta o niższej wydajności nie spoży-
wały dawki w nadmiernej ilości. Można 
śmiało powiedzieć, ze dostosowanie syste-
mu żywienia jest jedną z najtrudniejszych 
sztuk w zarządzaniu stadem, a im jest ono 
mniejsze, tym trudniej podjąć odpowiednią 
decyzję. Jak to zrobić? Wydzielenie większej 
liczby grup stwarza potrzebę przygotowania 
kilku zestawów paszowych, co zwiększa 
koszty i pracochłonność obsługi zwierząt. 
- Ile Polaków, tyle zdań, ile obór, tyle systemów, 
wszystko zależy od mechanizmów pracy i dostępu 
do pewnych urządzeń. Fizjologicznie patrząc - 
lepiej żywić grupami, a w rzeczywistości w za-
leżności od wielkości stada. Ja byłem zdania, że 
powyżej 50 sztuk trzeba dzielić na grupy - tłu-
maczy Roman Potarzycki z firmy Tasomix. 
- Wyznaję jedną zasadę: albo masz dużo roboty 
i niskie koszty żywienia, albo mało roboty i duże 
koszty żywienia - podsumowuje specjalista.
 Decyzja o przynależności krowy do 
grupy nie może być oparta tylko na dniach 
laktacji. Hodowca musi brać pod uwagę 
przynajmniej trzy dodatkowe aspekty: po-
ziom produkcji, kondycję krowy oraz ko-
lejność laktacji. „Dla każdej z tych pięciu grup 
powinien być skomponowany osobny TMR, 
o innej koncentracji białka, energii oraz węglo-
wodanów. Przy podziale na grupy żywieniowe 
można zastosować poniższy schemat: I grupa - 
I TMR, krowy od 7. do 10. dnia laktacji do ok. 
120. - 150. dnia laktacji; II grupa - II TMR, 
krowy od 120. do 150. dnia laktacji do 60 dni 
przed zasuszeniem; III grupa - III TMR (bez 
paszy treściwej) dla krów o małej wydajności 
i zbyt dobrej kondycji (BCS >4,0); IV grupa - 
krowy zasuszone pierwsze 5 tygodni (II TMR 
+ słoma lub siano) - pobranie suchej masy ok. 
11-12 kg; V grupa - krowy zasuszone w okre-
sie przejściowym - od 3 tyg. przed wycieleniem 
I lub II TMR (do woli) + 2 kg siana łąkowego. 
Dodatkowo, w miarę możliwości organizacyj-
nych, VI grupa dla pierwiastek od wycielenia 
do około 120. dnia laktacji” - piszą w swoim 
artykule „Właściwe żywienie krów wysoko 
wydajnych - jak w pełni wykorzystać ich 
potencjał produkcyjny”, Renata Włodarczyk 
i Mindaugas Budvytis z Działu Rozwoju 
Produktu, Josera Polska Sp. z o.o. oraz UAB 
Farmo z Litwy. 
 Podstawową sprawą, na jaką zwracają 
uwagę hodowcy przy podziale stada na 
grupy jest koszt produkcji dawki w wozie 
paszowym. Może się okazać, że wymie-
szanie dwóch TMR-ów będzie bardziej ko-
rzystne. Zakład Rolny Niechłód jest jednym 

z czterech prowadzących produkcję mleka 
w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare 
Sp. z o.o. Osiąga najwyższe wyniki wyka-
zując średnią produkcję - ponad 11 tysięcy 
kilogramów mleka. Stado podzielone jest 
na 3 grupy: krowy w wysokiej laktacji, 
zasuszone i grupa fresh - początek lak-
tacji. - W oborze, w której jest robot udojowy 
mamy jedną grupę żywieniową przez cały czas 
trwania laktacji z dodatkowym dawkowaniem 
w stacji paszowej. Jednak zanim krowy do niej 
trafią, są podzielone na dwie grupy zasusze-
niowe oraz jedną przez pierwszy miesiąc po 
wycieleniu - mówi Witold Glapa, kierownik 
produkcji zwierzęcej w przedsiębiorstwie 
Długie Stare. - W oborach z halą udojową 
krowy podzielone są na: dwie grupy w fazie 
zasuszenia, jedną grupę zwierząt do jednego 
miesiąca po wycieleniu i dwie do trzech grup 
krów w laktacji w zależności od ich wydajności. 
W naszych oborach znajduje się od 200 do 400 
krów, więc każda grupa liczy sobie około 40-50 
sztuk. Taki system stosujemy od 4 lat i jesteśmy 
z niego zadowoleni. Są firmy, które propagują 
jedną dawkę, jednakże uważam, że najlepiej to 
rozwiązanie sprawdza się przy stacji paszowej, 
bo robot ma korytko, gdzie jest dawkowana od-
powiednia dawka paszy treściwej dla każdej 
krowy, wtedy podawany jest PMR zamiast TMR 
- konkluduje zootechnik.
 Optymalny wydaje się następujący po-
dział na trzy grupy: krów dojonych, krów 
w pełnym zasuszeniu i krów zasuszonych, 
przygotowujących się do porodu i laktacji. 
Ideałem jest stado, w którym można dodat-
kowo wyodrębnić pierwiastki. - W tej chwili 
posiadamy grupy, ale wszystkim hodowcom, 
którzy mają wydajność do 10 tysięcy kilogra-
mów mleka polecamy jedną dawkę żywieniową 
w laktacji dla całego stada i jedną w zasuszeniu. 
Jeżeli ktoś ma duże stado i większą wydajność, 
wtedy trzeba, zwłaszcza w pierwszym okresie 
laktacji, dzielić na grupy krowy o większym 
zapotrzebowaniu. Przy mniejszych stadach 
natomiast nie ma to sensu, można bazować 
spokojnie na jednej dawce - tłumaczy Ryszard 
Kujawiak, doradca prezesa w firmie Sano 
Sp. z o.o. - My mamy ponad 1.000 krów, a więc 
jedna grupa liczy sobie kilkaset sztuk. Uważam, 
że lepiej dopilnować i dobrze zrobić dawkę niż 
się bawić z grupami. Zasada jest jedna - im 
mniej, tym lepiej. Przy robotach krowy dostają 
jeszcze paszę treściwą podczas doju, więc tym 
bardziej można zrobić jedną dawkę dla wszyst-
kich - dodaje. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
większa liczba grup jest uciążliwa zarówno 
dla tych, którzy ją przygotowują, jak i dla 
tych, którzy planują żywienie. - Dla 90% 
sztuk ze stada powinna być jedna dawka, druga 
dla 10% i ewentualnie trzecia dla 1 % sztuk, 
które się zatłuszczają lub odbiegają wydajno-
ściowo od stada - podsumowuje Ryszard 
Kujawiak. Jeśli chodzi o podział krów po 
okresie produkcyjnym, specjalista nie ma 
wątpliwości, że potrzebna jest jedna gru-
pa na zasuszenie i nie ma sensu dzielić 
na więcej. - My mamy aż 150 krów w tym 
gronie, a mimo to nie zdecydowaliśmy się na 
utworzenie drugiej.
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roducenci mleka muszą się li-
czyć z tym, że jeśli oddany przez 
nich surowiec będzie zawierał 
więcej niż 100 tysięcy bakterii 
w jednym mililitrze w OLB, 

to zostanie uznany za pozaklasowy, a jego 
cena zostanie obniżona. Dlatego tak ważne 
jest utrzymanie czystości i przestrzeganie 
zasad higieny, zarówno w oborze, jak i hali 
udojowej, a także podczas dojenia. Należy 
zwrócić uwagę na: stan techniczny urządzeń 
udojowych, czystość wymienia, zastosowanie 
preparatów myjących i dezynfekujących oraz 
sprzęt udojowy, a także odpowiednio szybki 
czas schłodzenia pozyskanego mleka. Biorąc 
pod uwagę obecne ceny i sytuację rynkową, 
łatwo stwierdzić, że nie warto oszczędzać 
w kwestii higieny.
 Dezynfekcja jest nieodzownym elemen-
tem prowadzenia każdego rodzaju hodowli 
zwierząt gospodarskich. Zabija drobnoustroje 
i zapobiega przenoszeniu i rozprzestrze-
nianiu się chorób. Sucha dezynfekcja jest 
natomiast uzupełnieniem gwarantującym 
utrzymanie odpowiedniego mikroklima-
tu w budynku inwentarskim. Dezynfekcja 
jest składową zoohigieny, która wskazuje 
hodowcy właściwy sposób pielęgnowania 
zdrowia i zapobiegania chorobom. Jej zna-
czenie szczególnie wzrasta przy koncentracji 
produkcji. Przy dużej obsadzie zwierząt 
drobnoustroje chorobotwórcze mają większe 
możliwości rozwoju, a trzeba zaznaczyć, że 
są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia 
inwentarza.
 Pierwszą sprawą jest utrzymanie odpo-
wiedniej flory bakteryjnej w oborze. Przy 
zapewnieniu czystości można stosować 
odpowiednie środki, na przykład suchą 
dezynfekcję. Jest ona w pełni ekologiczna, 
więc proszek sypie się bezpośrednio na 
zwierzęta. - Preparat jest bezpieczny dla zwierząt 
i działa bakteriobójczo, zwalcza grzyby i wirusy. 
Najlepsze jest to, że suchą dezynfekcję można wy-
konać samemu. Produkt jest ekologiczny, dlatego 
spokojnie można go stosować przy zwierzętach. 
Substancją czynną są węglany wapnia i magne-
zu, posiadające wysokie pH. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że jest to naturalny preparat i nie ma 
tak mocnego działania, jak zamgławianie che-
miczne - mówi Piotr Łyczek, przedstawiciel 
firmy Düka Polska. Z preparatów do suchej 
dezynfekcji można zrobić klasyczny materac 
słomiano-wapienny, jako ściółkę w boksach 
głębokich lub jako warstwę higieniczną do 

Higiena nie tylko podczas doju
Całość zabiegów związanych z higieną w oborze, 
hali udojowej i przy samej czynności dojenia jest 
niezwykle istotna dla każdego producenta - od niej 
zależy, czy mleko będzie dobrej jakości i czy zostanie 
za nie zapłacona dobra cena.
TEKST Ksenia Pięta

boksów podłogowych czy mat legowisko-
wych. Pomimo tego że występuje w posta-
ci proszku, nie kurzy się i nie podrażnia 
skóry. Jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla 
zwierząt oraz ludzi. - W oborze sypie się go 
zazwyczaj na boksy legowiskowe i korytarze 
spacerowe. Niestety, nie jest tak, jak w przy-
padku zamgławiania chemicznego, które dociera 
wszędzie. Choć w przypadku bydła wystarczy, 
jeśli rolnik będzie stosował tylko suchą dezynfek-
cję. Chyba że pojawi się jakiś groźny pasożyt czy 
choroba - mówi specjalista. Zadaniem suchej 
dezynfekcji jest także niedopuszczenie do 
przekształcenia mocznika (produkowanego 
przez wszystkie zwierzęta, który stanowi 
znaczący problem) w amoniak, co wspoma-
ga utrzymanie prawidłowego mikroklimatu 
w budynkach inwentarskich.
 Drugim, strategicznym miejscem, je-
śli chodzi o utrzymanie higieny jest hala 
udojowa. Przy wszystkich wejściach do 
pomieszczenia warto zainstalować maty 
dezynfekcyjne, które zapobiegną wprowa-
dzaniu bakterii z zewnątrz. Warto też po 
każdym doju umyć i zdezynfekować halę, 
a poczekalnię raz w tygodniu. W korytarzu 
przepędowym powinno być przeprowa-
dzone natomiast mycie i dezynfekcja racic 
w wannie. Zalecana jest także druga wanna 
do mycia wstępnego.  Preparatów przezna-
czonych do tego celu na rynku jest cała gama. 
Warto zwrócić uwagę na te, które posiadają 
analizę kontroli skuteczności mycia w go-
spodarstwie oraz dobór optymalnej dawki 
środka, aby niwelować koszty.
 Nie należy oszczędzać na odpowiednim 
ubiorze obsługi - dojarze powinni nosić 
fartuchy oraz rękawiczki. Zespół przepro-
wadzający dój musi pamiętać o kilku istot-
nych kwestiach: po pierwsze o konieczności 
wykonania krowom testów CMT (dotyczą-
cych wystąpienia Mastitis) i znakowania 
chorych zwierząt, które następnie będzie 
można odizolować od stada i mleka. Po 
drugie - dojarze powinni zdajać mleko przed 
dojem właściwym przed użyciem piany. 
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Skomplikowaną procedurę przygotowania 
zwierząt do doju można zastąpić specjalny-
mi preparatami do higieny przedudojowej 
np. aktywną pianą do mycia strzyków przed 
dojem. Preparat działa bez użycia wody 
i niweluje ryzyko przeniesienia jakichkol-
wiek drobnoustrojów ze strzyka na strzyk. 
Piana penetruje brud i rozmiękcza go, a po 
krótkiej chwili wyciera się ją na sucho jed-
norazowym ręcznikiem papierowym lub 

czystą, suchą ściereczką. „Strzyk po wytarciu 
jest gotowy do dojenia. Stymulacja dotykowa, jaka 
była wykonywana przy „tradycyjnym” sposobie 
przygotowania wymienia zastąpiona została przez 
pękające na skórze strzyka pęcherzyki piany. Daje 
to podobny efekt do masażu strzyka. Dzięki zasto-
sowaniu kwasów organicznych i substancji kon-
dycjonujących nie występuje podrażnienia mytej 
skóry” - tłumaczy Zbigniew Daniel z Katedry 
Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademii 
Rolniczej w Krakowie w swoim artykule: 
„Organizacja pracy w przygotowaniu krów 
do doju”. Aby uniknąć zakażeń pomiędzy 
zwierzętami, trzeba umyć i zdezynfekować 
aparaty udojowe pomiędzy dojami. Wszyst-
ko to jest zależne od personelu zajmującego 
się krowami, który musi zostać odpowied-
nio przeszkolony w kierunku zachowania 
standardów higieny ludzi i zwierząt.
 Sprzęt udojowy jest używany przez 365 
dni w roku. Musi zatem być niezawodny 
i pracować jak najlepiej. Dlatego wymaga 
on regularnych przeglądów tak samo jak 
samochód czy ciągnik. Regularny serwis 
prewencyjny może to zapewnić. Szczególne 
w przypadku kontroli przewodów mlecz-
nych, pulsatorów, kolektorów, regularnej 

wymiany gum strzykowych (którą należy 
przeprowadzać co 2.000 godzin), właściwej 
pulsacji oraz podciśnienia. 
 A co dotyczy samego doju? Tu należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, aby nie 
doprowadzać do pustodojów, a w przy-
padku jakichkolwiek objawów Mastitis 
wykonać badania na posiew, na podsta-
wie których można zidentyfikować rodzaj 
szczepu bakterii. Kolejną, dość oczywistą 
czynnością w nowoczesnej produkcji mleka 
jest stosowanie dippingu, czyli naniesienie 
na strzyki, przez zanurzenie w specjal-
nych kubkach, preparatów zawierających 
substancje hamujące rozwój mikroflory 
patogennej. Zabieg ten wytwarza barierę 
ochronną, dzięki której gruczoł mlekowy 
jest zabezpieczony przed inwazją patoge-
nów chorobotwórczych. Pominięcie choć 
jednego dippingu może skutkować zakaże-
niem zarazkami wywołującymi zapalenie 
wymienia. Powstałe rany i pęknięcia na 
strzykach sprawiają zwierzętom ból pod-
czas doju, dlatego warto zwrócić uwagę na 
preparaty, które w swoim składzie mają 
substancje łagodzące i wspomagające re-
generację uszkodzeń naskórka.
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hcąc udoskonalić 
warunki, w  ja-
kich żyją krowy 
mleczne, należy 
zwrócić uwagę na 

miejsca w budynkach inwen-
tarskich, w których zwierzęta 
spędzają największą ilość cza-
su. Od 5 do nawet 14 godzin 
w ciągu doby krowy przeby-
wają w pozycji leżącej. Im lepsze 
warunki zostaną im zapewnione, 
tym chętniej będą się kładły. Ta 
pozycja jest niezwykle korzyst-
na dla ich organizmu. Zwierzę 
poświęca wtedy więcej czasu 
na przeżuwanie, a krew lepiej 
przepływa do wymienia niż 
w pozycji stojącej. Wszystko to 
sprzyja procesowi sekrecji mleka. 
W wielu badaniach udowod-
niono, że krowy po prostu lubią 

R E K L A M A

Wygodne łóżko to podstawa!
Pozycja leżąca jest niezwykle korzystna dla krów. Zwierzę poświęca wtedy więcej 

czasu na przeżuwanie, a krew lepiej przepływa do wymienia niż w pozycji stojącej.

leżeć. Są wówczas spokojniejsze 
i wydajniejsze.
 „Krowa, kładąc się, ok. 80% 
swojego ciężaru wspiera na trójnogu, 
który tworzą dwa kolana i pęcina. Są 
to obszary narażone na maksymalne 
obciążenia. Zwierzęta pasące się na 
pastwisku mają zapewnione bar-
dziej miękkie podłoże niż w budynku 
inwentarskim. Gdy krowa wstaje, 
zagłębienia widoczne na ziemi od-
zwierciedlają nacisk wywierany na 
jej kolana i grzbiet” - pisze w swo-
im artykule „Metodyka badań 
eksploatacyjnych materaców 
wodnych dla bydła mlecznego” 
dr inż. Robert Szulc z Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego, 
oddział w Poznaniu. - Betonowe 
podłoże w pomieszczeniach, pokryte 
cienką warstwą ściółki, tworzy jedy-
nie twardą powierzchnię, często nie-

przyjemnie odczuwaną. Dyskomfort 
na betonowej powierzchni wywołuje 
stres i ogranicza czas pozostawania 
w pozycji leżącej - tłumaczy na-
ukowiec. Twarde podłoża mogą 
powodować urazy kończyn, 
powstające podczas wstawania 
i kładzenia się. Należy także 
zwrócić uwagę na przegrody 
dzielące poszczególne stanowi-
ska. Aby miejsce legowiskowe 
zapewniało komfort, musi być 
dopasowane do wieku zwie-
rzęcia, masy ciała oraz systemu 
utrzymania w pomieszczeniu 
inwentarskim. Nie można zapo-
mnieć o odpowiednim kształcie 
przegród i żłobu - bez ostrych 
krawędzi - oraz ich usadowie-
niu. Krowa wstając, wysuwa 
głowę do przodu, a w pozy-
cji leżącej jej zad jest cofnięty 

w porównaniu do stojącej.
 W przypadku systemu utrzy-
mania bydła na uwięzi, charak-
terystyka stanowisk obejmuje 
podstawowe wymiary: długość 
i szerokość, natomiast w po-
mieszczeniach przystosowanych 
do utrzymywania zwierząt bez 
uwięzi wskaźnikiem porównaw-
czym jest powierzchnia pomiesz-
czenia przypadająca na jedną 
sztukę bydła. Optymalnym dla 
bydła jest trzymanie go w obo-
rze bezuwięziowej z wydzielo-
nymi boksami legowiskowymi. 
Wszystkie boksy powinny być 
dobrze wentylowane, ponieważ 
krowy o najwyższej hierarchii 
w  stadzie będą zajmowały 
najlepsze miejsca. Usytuowa-
nie kojców jest uzależnione od 
systemu zadawania pasz oraz 

C
TEKST Ksenia Pięta
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usuwania gnojowicy.
 Legowiska dla krów można 
wykonać z różnych materiałów 
- betonu, słomy, piasku, trocin, 
mogą to być maty i materace 
z gumy lub tworzyw sztucznych. 
Wybór jest ogromny. Najważ-
niejsze, aby było miękko, sucho 
i przytulnie. Warto zaznaczyć, że 
jeśli miejsce legowiskowe będzie 
wilgotne i zimne, krowa wybie-
rze przebywanie w korytarzu 
paszowym w pozycji stojącej, 
co może skutkować schorzenia-
mi racic i słabą sekrecją mleka. 
Przekonywanie do jakiejkolwiek 
ściółki budzi zawsze wiele emo-
cji. - Posiadamy 4 fermy i rodza-
jów stanowisk jest cała mozaika, 
nie stosujemy jednego rozwiązania. 
Jak ktoś ma słomę, to lepsza słoma, 
a jak nie ma, to trzeba ją czymś za-
stępować. My stosujemy zazwyczaj 
sieczkę ze słomą i wapnem, mamy 
też legowiska na piasku i ściółce. 
Tak naprawdę wszystko jest dobre, 
ważne, aby było sucho i pod do-
statkiem - mówi Witold Glapa, 
kierownik produkcji zwierzęcej 
w Przedsiębiorstwie Rolnym 
Długie Stare.
 Coraz większą popularność 
wśród hodowców zdobywają 

stanowiska z matami legowisko-
wymi. Są one zazwyczaj wyko-
nane z materiałów gumowych 
lub też gumopodobnych. W tym 
przypadku na szczególną uwagę 
zasługuje aspekt ekonomiczny, 
będący również wypadkową 
wymienionych czynników. 
Im droższa mata, tym lepsza 
- gwarantująca komfort dla krów 
oraz łatwość i wygodę pracy 
dla obsługi. Warto zaznaczyć, 
że najlepszej jakości maty gu-
mowe są niewiele tańsze od łó-
żek wodnych. Jest to stosunko-
wo nowe rozwiązanie, jeszcze 
mało popularne w naszym kraju. 
Legowiska wypełnione wodą 

dostosowują się do organizmu 
krowy, tworząc stałe ciśnienie 
„ku górze”, dzięki któremu 
nie występują punkty nacisku, 
a tym samym nie ma problemu 
z krążeniem krwi w kończynach 
i obrzękami.
 Hodowcy krów mlecznych, 

którzy budują lub modernizują 
obory, a przy tej okazji dobie-
rają odpowiednie legowiska, 
powinni znaleźć złoty środek 
pomiędzy komfortem zwierząt, 
dogodną obsługą i utrzymaniem 
czystości a ceną produktów do-
stępnych na rynku.

Gdy krowa leży 12-14 godzin na dzień, wzrasta krążenie krwi w wymieniu 
nawet o 30%, co sprzyja wydajności mlecznej. Aby wyprodukować 1 litr 
mleka, przez gruczoł mlekowy musi przepłynąć od 450 do 500 litrów krwi. 
Brak przyjętych norm powoduje, że krowy stoją, zamiast leżeć i odpoczy-
wać. W tym przypadku przepływ krwi przez gruczoł mlekowy jest o 2 litry/
min mniejszy, (krowy stojące - 3 l/min, krowy leżące - 5 l/min), co w kon-
sekwencji skutkuje dużym zróżnicowaniem produkcyjnym w stadzie.
 Źródło: WODR
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rzybica coraz 
częściej wy-
stępuje w sta-
d a c h  by d ł a 
zimą i wiosną. 

- Latem jest więcej światła, wię-
cej witaminy A i jest mniejsza 
wilgotność. Grzybica to problem, 
który pojawia się coraz częściej 
u  zwierząt sprowadzonych 
z zagranicy oraz wśród zwie-
rząt przemieszczanych w kra-
ju - mówi Paweł Wasiak, le-
karz weterynarii prywatnej 
praktyki w Sobótce. Grzybica 
jest chorobą skóry, wywołana 
najczęściej przez Trichophyton 
verrucosum, ale też z rodzaju 
Microsporum. - Te grzyby mają 
powinowactwo do keratyny, która 
znajduje się w skórze, paznok-
ciach, kopytach i włosach. Żywią 
się keratyną i w ten sposób do-
chodzi do zakażenia - wyjaśnia. 
 Najbardziej narażone na 
grzybicę są cielęta. Natomiast 
bardziej odporne osobniki 
starsze. - Skóra jest troszeczkę 
grubsza i odporność organizmu 
jest większa - tłumaczy Paweł 
Wasiak. Do zakażenia docho-
dzi przez bezpośredni kontakt 
zwierząt zdrowych z zakażo-
nymi lub też pośrednio przez 
środki transportu, sprzęt do 
obsługi zwierząt czy też przez 
obsługę zwierząt. - Od zaka-
żenia do wystąpienia pierwszych 
objawów musi minąć od tygodnia 
do pięciu tygodni. Jeżeli zwierzę 
jest silne i samo zwalcza chorobę, 
to zmiany mogą utrzymywać się 
na ciele przez kilka miesięcy. Ale 
nawet, jeżeli wyleczymy zwie-
rzęta, to może się tak stać, że 
grzyb znowu może się pojawić 
w danym gospodarstwie, nieko-
niecznie wraz z nowo zakupiony-
mi sztukami. Spowodowane jest 
to przetrwalnikami, które mogą 
przetrwać w środowisku nawet 
kilka lat  - tłumaczy lekarz we-
terynarii. Na liczbę zakażo-

nych sztuk mają wpływ: zbyt 
duże zagęszczenie w oborze, 
nadmierna wilgotność, nie-
wystarczająca ilość witamin, 
głównie A oraz mechaniczne 
uszkodzenie skóry i długa 
antybiotykoterapia. Grzyb 
ma też ułatwioną drogę do 
rozwoju, jeśli na skórze trwa 
zakażenie bakteryjne. 
 Objawy kliniczne są dużo 
łagodniejsze u starszych osob-
ników aniżeli u  młodych 
sztuk. Można je podzielić na 
trzy rodzaje. Jeżeli chodzi 
o postać kliniczną głęboką 
czyli strupiastą, to objawia się 
ona plackowatym łysieniem. 
- Na szyi i  głowie pojawiają 
owalne zmiany. Na początku to 
wygląda tak, jakby były nacieki 
pokryte nastroszonym włosem, 
a po jakimś czasie ten włos wy-
pada i ta plamka robi się coraz 
większa. Charakterystyczną ce-
chą tej postaci są  strupy na skó-
rze - mówi Paweł Wasiak. 
 Druga postać grzybicy to 
opryszczkowa. Najczęściej 
występuje na skórze słabo 
owłosionej m.in. w pachwi-
nach i nasadzie ogona. Trzeci 
rodzaj to postać powierzch-

niowa strzygąca, której głów-
nymi objawami są owalne 
wyłysienia na powierzchni 
skóry . - Najczęściej strupia-
sta i opryszczkowa występują 
u młodszego bydła, a strzygąca 
- u dorosłych sztuk - wyjaśnia.
 Grzybicę można rozpo-
znać wizualnie. Jeśli są wąt-
pliwości, to warto próbkę 
z  danej zmiany przebadać 
w laboratorium. Dzięki temu 
można też dobrać odpowied-
nie preparaty przeciwgrzy-
bicze. Najczęściej są to maści 
i preparaty jodowe na skórę. 
Warto zwierzętom podawać 
profilaktycznie szczepionki. 
Jest to ważne, ponieważ cho-
roba ta wiąże się ze stratami 
ekonomicznymi. - Takie sztuki 
słabiej przybierają na wadze, spa-
da również wydajność mleczna, 
a skóra nie ma żadnej wartości 
rzeźnej - wyjaśnia Paweł Wa-
siak.  
 Należy pamiętać, że grzy-
bica jest chorobą odzwierzę-
cą. Człowiek również może 
się nią zakazić. - I przebieg tej 
choroby jest dużo gorszy aniżeli 
u zwierzęcia - zaznacza specja-
lista.

GRZYBICA 
- niebezpieczna 
dla zwierząt i ludzi
TEKST Anetta Przespolewska

G
Na pytania czytelników odpowiada 
lek. wet. Paweł Wasiak 
Dyżur telefoniczny pełni w każdy czwartek od godz. 
20.00 pod numerem telefonu 663-442-819
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apraszam dziś 
Czytelników do 
miejscowości Ty-
mieniec-Dwór 
w gminie Szczyt-

niki (powiat kaliski), gdzie Stani-
sław Matuszak wspólnie z mał-
żonką oraz synami Marcinem 
i Damianem zajmuje się hodowlą 
trzmieli. Jest to niezwykle trudna 
i bardzo precyzyjna dziedzina, 
która wymaga dużego poświęce-
nia i wysiłku hodowców. To wła-
śnie dzięki zaangażowaniu całej 
rodziny w stworzonym przez nią 
laboratorium rodzą się miliony 
owadów, które wykorzystywane 
są do zapylania upraw. Jest to naj-
większe w Polsce gospodarstwo 
zajmujące się hodowlą i chowem 
trzmieli ziemnych w systemie 
całorocznym. Klientami są nie 
tylko ogrodnicy prowadzący 
uprawę warzyw pod osłonami 
i sadownicy, ale także instytu-
cje badawcze i uczelnie wyższe. 
Pan Stanisław tak wspomina po-
czątki działalności: - Wszystko 
zaczęło się w 2002 roku, kiedy to 
żona przeczytała ulotkę Polskiego 
Klubu Ekologicznego oraz Oddziału 
Pszczelarstwa Instytutu Sadow-
nictwa w Skierniewicach o orga-
nizowanym nowatorskim projekcie 
pod nazwą „Wdrażanie trzmieli do 
produkcji rolniczej przez rozwinię-
cie hodowli wybranych gatunków 
w warunkach kontrolowanych”. Był 
to taki program, który miał doprowa-
dzić do restytucji w kraju trzmiela 
ziemnego, którego populacja bardzo 
spadła. Syn państwa Matuszaków 
- Marcin ukończył wtedy studia 
na Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu i postanowił wybrać się 
do Puław. Tam ukończył kurs 
i stwierdził, że podoba mu się 
praca z owadami. Jak się póź-
niej okazało, z 25 uczestników 
programu tylko Marcin pozostał 
i wytrwale prowadzi hodow-
lę trzmieli. Pierwsze matki do 
hodowli gospodarstwo otrzy-
mało w 2003 roku od profesora 
Mieczysława Bilińskiego. - Na 
początku naszej działalności przez 
3 lata wyhodowane rodziny trzmieli 
rozdawaliśmy ogrodnikom, szkołom 
i miłośnikom przyrody, ponieważ 
chcieliśmy dowiedzieć się, jak się 
zachowują, jak pracują. Wszystkie 
zasłyszane od nich uwagi, suge-
stie zapisywaliśmy i konsultowa-
liśmy. Kolejne lata poświęciliśmy 
na dokładne poznanie technologii, 
powiększenie i doposażenie pracow-
ni, wprowadzenie własnych linii 
hodowlanych oraz kontakty z poten-
cjalnymi klientami. Trzmiele nale-
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Jedyna w Polsce hodowla 
trzmiela ziemnego

Rocznie owadzie rodziny tu zamieszkujące 
zjadają kilka ton cukru i kilkaset kilogramów 

pyłku kwiatowego.
TEKST Dorota Piękna-Paterczyk

żą do rodziny pszczołowatych. 
Do tego rodzaju należy ponad 
300 gatunków, z czego w Pol-
sce występuje około 30. Najczę-
ściej możemy spotkać trzmiela 
ziemnego (Bombus terrestris) 
i trzmiela kamiennika (Bombus 
lapidarium). Większość roślin, 
aby wydać owoce i  nasiona, 
potrzebuje do zapylenia kwia-
tów owadów. Najważniejszymi 
zapylaczami w przyrodzie są 
pszczoły. A czy Państwo wiedzą, 
że w naszej strefie klimatycz-
nej trzmiele zapylają około 400 
gatunków roślin? Te pracowite 
owady dzięki swoim rozmiarom 
łatwiej docierają do kwiatowych 
pręcików i słupków. Jeden osob-
nik w ciągu minuty jest w stanie 
odwiedzić do 30 kwiatów, czyli 
dwukrotnie więcej niż pszczo-
ła miodna. Obecność trzmieli 
w uprawie pomidorów powo-
duje zwiększenie ilości zawią-
zanych owoców oraz wpływa 
na poprawę ich jakości. Owoce 
są bardziej kształtne, twarde, 
lepiej wypełnione, bez pustych 
przestrzeni wewnątrz. Owoce 
jabłoni i grusz, których kwiaty 
były zapylone przez te owady, 
mają więcej nasion, dzięki temu 
są bardziej kształtne i większe. 
Podobna sytuacja występuje 
u owoców borówki, porzeczek 
i agrestu. 
 W budynku gospodarczym 
zobaczyłam dużą ilość regałów 
z pudełkami, w których prowa-
dzony jest początkowy wychów 
rodzin. Poczułam się jak w nie-
zwykłym laboratorium. Pod 
nieobecność Marcina w arkana 
hodowli wprowadził mnie pan 
Stanisław z synem Damianem. 
Trzmiele wylęgają się praktycz-
nie przez cały rok. Latem w let-
nim izolatorze, który wyglądem 
przypomina małą przydomową 
folię na warzywa, a teraz - zimą 
- w podgrzewanym pomieszcze-
niu. - W izolatorach odbywają się 

loty godowe. Kiedy samica zostanie 
zapłodniona przez trutnia, zakopuje 
się w ziemi. W izolatorach zosta-
ją przygotowane specjalne kopce, 
w których samica spędza 2 tygodnie. 
Po tym czasie takie samice wykopu-
jemy i hibernujemy. W tym stanie 
spędzają do 8 miesięcy, następnie 
je wybudzamy i przygotowujmy 
do składania jaj - opowiada pan 
Stanisław. Wyjaśnia mi, że każda 
z matek dostaje kokon inicja-
cyjny. Po około tygodniu matka 
tworzy na tym kokonie miseczki 
woskowe i składa do nich jaja. 
Do każdej miseczki składa od 
kilku do kilkunastu jaj. Zasklepia 
je i po około 3 dniach wylegają 
się larwy, które karmi się przez 
następne 13 dni. Z nich two-
rzy się kokon, a po 21 dniach 
wygryzają się młode robotnice. 
Taka rodzina jest następnie prze-

noszona do większego domku 
- ula. Jest to domek handlowy 
albo matecznikowy, który na-
dal może się rozrastać. - Nieste-
ty, nie cała populacja matek, która 
zostaje doprowadzona do kopulacji, 
jest gotowa do wytworzenia rodzin. 
Z tych matek tylko 1/5 nadaje się do 
prowadzenia dalszej działalności. 
Mój rozmówca zaznacza: - Jeżeli 
do jesieni zgromadzimy odpowiednią 
ilość matek, co jest dla nas istotne, 
będziemy wiedzieć, ile rodzin wy-
produkujemy w następnym roku. 
Wszystkie elementy potrzebne do 
prowadzenia hodowli wykonu-
jemy ręcznie. Łącznie z ulikami, 
w których zamieszkują trzmiele. 
Uliki mają dołączony system kar-
mienia, dostarczający owadom 
roztworu cukrowego i pyłku 
kwiatowego. Właśnie w takiej 
formie trafiają do ogrodników 

i do ich gospodarstw. - Zabiegi 
na trzmielach wykonujemy za po-
mocą pincety, co wymaga niezwy-
kłej precyzji i dokładności - wtrąca 
pan Damian. Dowiaduję się, że 
każdy z członków rodziny od-
powiedzialny jest za konkretne, 
powierzone zadanie. Gdyby tak 
policzyć wszystkie elementy, któ-
re są wykorzystywane do całego 
procesu technologicznego zwią-
zanego z ręcznym „wybudo-
waniem” domków dla trzmieli, 
ukryty jest tu ogromny kapitał 
finansowy. W specjalnych ulach, 
które ustawia się w szklarniach, 
sadach i w ogrodach, pracuje 
dużo rodzin. Po 3 tygodniach 
intensywnego karmienia rodzina 
trzmieli rozrasta się do 120 - 150 
osobników i w takiej formie jest 
sprzedawana. 
 Naszej rozmowie towarzy-
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szy charakterystyczne brzęcze-
nie owadów. Mam wrażenie, iż 
pomimo panującej zimy jest lato, 
a ja jestem w pięknym ogrodzie. 
Pan Stanisław zauważa: - Nieza-
leżnie od warunków zewnętrznych 
hodowla trzmieli musi mieć zapew-
nioną odpowiednią temperaturę, 
wilgotność i pożywienie. Rocznie 
rodziny tu zamieszkujące zjadają 
kilka ton cukru i kilkaset kilogra-
mów pyłku kwiatowego. Moi 
rozmówcy mają doświadczenie 
i ogromną wiedzę, która pozwala 
im tak „ustawić” owady, aby do-
brze pracowały i zapylały rośliny 
we wskazanych fazach rozwojo-
wych w szklarniach, jagodnikach 
i sadach. Najwcześniej trzmiele 
z ich gospodarstwa trafiają na 
pomidory szklarniowe, później 
do sadów, by zakończyć pracę 
jesienią na późnych truskawkach. 
W tym sezonie pierwsze rodzi-
ny do szklarni z pomidorami 
dostarczono w grudniu. 
 Wiele lat temu założyli fir-
mę o nazwie Polski Trzmiel. Co 
prawda Biuro Patentowe bar-
dzo ostrożnie wyraża zgodę 
na używanie członu „polski” 
w nazwie produktu, ale im się 
udało i w maju 2011 roku Urząd 

Patentowy RP przyjął wniosek 
o udzielenie prawa ochronne-
go na znak towarowy „Polski 
Trzmiel”. Pan Stanisław ma żal, 
że pomimo tak potrzebnej pracy, 
jaką wykonują, nikt nie potra-
fi zająć się tą tematyką i wes-
przeć ich finansowo. A rynek bez 
wsparcia finansowego w tym 
zakresie spowoduje, że będzie 
im coraz trudniej prowadzić 
działalność. - Wszyscy wiedzą, że 
naturalni zapylacze są potrzebni 
w przyrodzie, ale co z tego... Pszcze-
larze mają dofinansowanie do leków, 
do matek pszczelich. A nasz trzmiel 
nie jest objęty pomocą unijną i nie 
można skorzystać z żadnego projektu 
unijnego. Od czasu do czasu ktoś 
odzywa się do nas - a to z uczelni, 
a to z instytutów naukowych, ale 
na tym się kończy. Chciano nawet 
otworzyć na uczelniach rolniczych 
kierunek o profilu trzmielarskim, 
jednak temat ucichł - z przykrością 
stwierdza mój rozmówca. Warto 
zauważyć, że specjalistyczne Go-
spodarstwo Hodowlane ”Polski 
Trzmiel” jako jedyne w Europie 
hoduje trzmiele przystosowane 
do warunków klimatycznych 
naszej szerokości geograficznej, 
wprowadza własne linie hodow-

lane trzmieli, aby sprostać coraz 
bardziej wymagającym odbior-
com w kraju i za granicą. 
 Marzeniem pana Stanisława 
jest, aby koś napisał dobry pro-
gram na temat restytucji trzmiela. 
On sam stworzył już ich wiele, 
jednak żaden z nich nie został 
sfinalizowany. Okazuje się, że 
temat trzmiela nie jest innowa-
cyjny. Jakie plany na przyszłość 
mają hodowcy trzmieli? Pomimo 

trudności - plany na przyszłość 
są. Wszystkie dobre słowa, te-
lefony z całej Polski są dla nich 
miłe i nadają sens ich trudnej 
pracy. Matuszakowie bywają na 
targach, wystawach, gdzie na ich 
stoisko przychodzą tłumy ludzi, 
piszą o nich w gazetach. Róż-
ne stacje telewizyjne nagrywają 
u nich programy. Są zdobywca-
mi wielu nagród i wyróżnień. 
Chociażby tej ostatniej z 2016 
roku, kiedy to pan Stanisław zo-
stał finalistą X edycji Krajowego 
Konkursu „Wzorowy Ogrodnik” 
w kategorii specjalnej: hodowla 
i chów trzmieli ziemnych. 
 Miejmy nadzieję, że znajdą 
się w końcu jakieś środki finan-
sowe, które pozwolą na rozbudo-
wanie pracowni czy wybudowa-
nie zaplecza socjalnego. Myślę, 
że stworzenie Centrum Dydak-
tycznego byłoby bardzo dobrym 
łącznikiem między teorią a prak-
tyką i pozwoliłoby dzieciom oraz 
młodzieży na poznanie świata 
trzmieli i ważnej roli, jaką odgry-
wają w ekosystemie. Być może 
wnuczek Staś, który państwu 
Matuszakom sprawia dużo rado-
ści, będzie kolejnym pokoleniem 
realizującym obraną drogę.
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 Bycie dobrym inseminato-
rem wiąże się z obowiązkowo-
ścią i dostępnością. Wie o tym 
Magdalena Stężycka z Ługów 
(powiat śremski, woj. wielko-
polskie), która inseminacją by-
dła i trzody zajmuje się od kilku 
lat.
 29-letnia mieszkanka gminy 
Książ Wlkp. z wykształcenia 
jest zootechnikiem. Studia inży-
nierskie ukończyła na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, a magisterskie na 
Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu. Od 4 lat pracu-
je w Wielkopolskim Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
w Poznianiu, filia w Ostrowie 
Wlkp. W siedzibie firmy poja-
wia się jednak rzadko, w ra-
zie konsultacji czy narad. Plan 
pracy ustala sobie sama. Z re-
guły przeznacza na nią około 
8 godzin dziennie. Wszystko 
jednak zależy od ilości zgło-
szeń. Wyjazdy do obór i chlew-

 Katarzyna i Jarosław Ja-
nikowie z Czernej w Ma-
łopolsce gospodarują na 
ponad 140 hektarach. 
W  strukturze zasiewów 
w ich gospodarstwie rol-
nym dominuje rzepak (oko-
ło 50 ha). Rolnicy uprawiają 
także pszenicę ozimą, ku-
kurydzę i owies. Posiadają 
także ponad 5 ha łąk.
 Państwo Janikowie 
w ostatnich latach gruntow-
nie zmodernizowali swoje 
gospodarstwo. Pozyskali 
prawie 1 mln zł w ramach 
działań pomocowych wdra-
żanych przez ARiMR. W ra-
mach Modernizacji gospo-

darstw rolnych w 2010 roku 
Janikowie zakupili ciągnik 
rolniczy, przyczepę, pług 
obrotowy i kosiarkę rota-
cyjną. Natomiast rok póź-
niej uzyskali środki na prasę 
zwijającą, agregat uprawo-
wy i rozsiewacz nawozów. 
To nie wszystko. Rok 2012 
także był obfity w  zaku-
py maszynowe. Rolnicy 
z Czernej kupili przyczepę 
rolniczą, stół do rzepaku, 
owijarkę bel, opryskiwacz 
polowy oraz heder do ku-
kurydzy. W kolejnym 2013 
roku park maszynowy do-
posażyli w punktowy siew-
nik. W planach są dalsze 

zakupy. W 2016 r. rolnicy 
złożyli wniosek w ramach 
Modernizacji na dofinan-
sowanie mulczera, suszarni 
przewoźnej, głębosza 3-zę-
bowego oraz budowę silosu 
zbożowego. Państwo Janiko-
wie prowadzą też gospodar-
stwo agroturystyczne i mają 
niewielką stajnię z paroma 
końmi na potrzeby tury-
stów.    
 Chcesz dowiedzieć 
się więcej o rolnikach, ich 
gospodarstwach i proble-
mach? Wejdź na www.wie-
scirolnicze.pl w zakładkę 
„Sylwetki”.

(doti)

Sylwetki „Wieści Rolniczych”

Magdalena Stężycka 
- inseminator z zawodu, 

zootechnik z wykształcenia

Od kilku miesięcy na naszej stronie internetowej publikujemy sylwetki ciekawych 
i pomysłowych ludzi związanych ze wsią. Udało nam się uzbierać dość pokaźną liczbę 

charakterystyk osób, dzięki którym polskie rolnictwo prężnie się rozwija.

ni Magda z reguły rozpoczyna 
około godz. 8.00 rano i pracuje 
do godz. 12.00. Po kilku godzi-
nach przerwy w domu, rusza 
znów do rolników. - Jeśli kro-
wy wieczorem wejdą w ruję, są 
zapładniane na drugi dzień rano, 
a jeśli rano - to tego samego dnia po 
południu. Taka jest zasada, najważ-
niejsze jest, żeby zostały pokryte 
w odpowiednim czasie. Od tego 
w dużej mierze zależy skuteczność 
inseminacji. W praktyce wygląda 
to jednak różnie,  hodowcy dzwonią 
do mnie, że zaobserwowali ruję 
i przyjeżdżam - tłumaczy Magda. 
 Inseminatorka czuje się zo-
bowiązana do tego, by w obo-
rze zjawić się na czas, dlatego 
nigdy nie odmawia hodowcom 
- nawet w niedzielę czy święta.  
Mieszkanka Ługów jest jedną 
z niewielu kobiet, które zajmu-
ją się inseminacją. - W naszym 
oddziale pracuje ponad 40 insemi-
natorów i ja jestem jedyną kobietą. 
Ale dla mnie to nie jest trudne 

zajęcie. Pochodzę z gospodarstwa 
i jestem nauczona pracy. Nie znam 
osobiście kobiet, które zajmowałyby 
się tym - tłumaczy Magda. 
 Teren, który obsługuje 
ma zasięg o promieniu około 
30 km. Jej klientami są rolni-
cy indywidualni posiadający 
małe i średnie stada zwierząt. 
- Zawsze pod ręką mam katalog 
buhajów i nasienie dobieram sa-
modzielnie, chyba że klient chce 
konkretnego buhaja, wtedy zama-
wiam to, czego chce. Jeśli jakaś 
sztuka ma problem z nogami czy 
wymieniem, staramy się dobrać 

takie nasienie, żeby w następnych 
pokoleniach skorygować te błędy 
- wyjaśnia Magda i dodaje, że 
zdarzają się sytuacje, w których 
odradza hodowcom wybór da-
nego buhaja. - Niektórzy hodowcy 
są uparci i mówią, że jałówka ma 
być zacielona nasieniem od dużego 
buhaja i tłumaczenie, że może być 
potem problem z jej ocieleniem się, 
nic nie daje. Raz odstąpiłam od 
wykonania zabiegu, bo pan chciał 
koniecznie jałówkę HF pokryć bu-
hajem mięsnym rasy simentalskiej 
- opowiada inseminatorka. 

(doti)
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iezależnie od 
systemu chowu, 
prace związane 
z  usuwaniem 
obornika są 

jednymi z bardziej uciążliwych 
zajęć. Przy niekorzystnym zorga-
nizowaniu produkcji zwierzęcej, 
czynności te zajmują znaczną 
część czasu rolnika. W oborach 
uwięziowych, zwłaszcza z by-
dłem mlecznym lub opasowym, 
można również sprawnie i tanio 
usuwać obornik.  Jest to możliwe 
dzięki, znanym na polskiej wsi 
od lat 70-tych zgarniaczom obor-
nika, które znacznie usprawniają 
codzienną obsługę. Nowe mode-
le polskich producentów różnią 
się konstrukcją i możliwościami. 

Usuwacze 
krotoszyńskie
 Podstawową cechą usuwa-
czy typu krotoszyńskiego jest 
ich podwieszana konstrukcja. 
Pojedynczy wózek z widłami 
przesuwa się na linie wzdłuż 
kanału obornikowego ruchem 
posuwisto-zwrotnym. Takie 
rozwiązanie ogranicza kontakt 
elementów konstrukcji z koro-
zyjnym środowiskiem obornika. 

R E K L A M A

Usuwanie obornika 
w uwięziówceN

TEKST Paweł Nowicki

Urządzenia tego typu możemy 
dopasować do różnych warun-
ków architektonicznych obór, 
ze względu na m.in. szerokość 
szufli zgarniającej, która może 
mieć nawet 1,5 m. Długość na-
szej obory również nie będzie 
problemem, gdyż montaż jest 
możliwy w budynkach  ponad-
stumetrowych. Średnia prędkość 
pracy maszyny wynosi 0,6 m/s 
i możliwe jest maksymalne ob-
ciążenie obornikiem o wadze 300 
kg. Wysokość pryzmy, jaką może 
usypać nasz „pomocnik”, wyno-
si ok. 4 m. Kluczowym aspektem 
jest jednak możliwość indywidu-
alnego dobierania parametrów 

jego pracy w zależności od pa-
nujących warunków. - Najczę-
ściej jest tak, że razem z klientem 

uzgadniamy, jak rozdysponować 
taki usuwacz, jak rolnik by chciał 
i jak ja to widzę.  Coraz częściej się 

Widok masztu z szu� ą przy 
wyciągu podwieszanym

Wybór sposobu chowu zwierząt zależy od indywidualnych 
możliwości gospodarstwa oraz od preferencji samego rolnika, 

wiąże się z tym również metoda usuwania obornika. 

jest fakt, że opisany zgarniacz 
może być wykorzystywany nie 
tylko przy chowie bydła mlecz-
nego czy mięsnego, ale również 
trzody chlewnej. - Współpracują 
z nami m.in. spółdzielnie produk-
cyjne, które zajmują się produkcją 
warchlaków i przy takiej hodowli 
również wykorzystywane są nasze 
zgarniacze - dodaje właściciel 
firmy. W zależności od możli-
wości kanały gnojowe przy pro-
dukcji trzody mogą być głębsze 
i zakryte rusztem lub płytsze 
i otwarte. Jak zapewnia właści-
ciel, zwierzęta się szybko przy-
zwyczajają i niekiedy załatwiają 
się bezpośrednio do kanału. 
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zdarza, że w nowych budynkach nie 
ma stropu i wówczas musimy robić 
tzw. podbramki, na których będzie 
podwieszony usuwacz - zaznacza 
Mateusz Krystek, producent 
usuwaczy obornika. - Cena 12 m 
urządzenia wynosi 9.500 zł i 250 zł 
za każdy kolejny metr - dodaje wła-
ściciel firmy. Maszyna zasilana 
jest silnikiem, w zależności od 
długości,  o mocy min. 3 kW.

Zgarniacze 
łańcuchowe WK-4
 Podstawą tych urządzeń jest 
łańcuch z łopatkami, który za-
pewnia ciągłą pracę w zamknię-
tym obwodzie. Do jego budowy 
wykorzystano stal konstrukcyj-
ną S355/J2 zawierającą mangan, 

w ę g i e l 
i miedź. 
Najwyż-
szy ga-

t u n k o w o 
materiał  ma 

z a p e w n i ć 

długą i bezawaryjną pracę w ko-
rozyjnym środowisku. Masywne 
ogniwa, o wymiarach 18,5 x 10 
cm, specjalnie ukształtowane za-
pewniają wytrzymałość i unie-
możliwiają skręcanie całego łań-
cucha, którego 1 m bieżący waży 
ok. 15 kg. - Sami stworzyliśmy 
konstrukcję przekładni, która działa 
bez oleju, tylko raz na pół roku sma-
ruje się smarem, czyli udało nam się 
zniwelować do minimum obsługę tej 
przekładni przez rolnika. W środku 
mechanizmu są tylko łożyska i koła 
zębate - opisuje swój produkt 
Maciej Wróblewski. Znakami 
szczególnymi zgarniacza WK-4 
są usytuowane w narożnikach 

koła bębnowe, po których łań-
cuch się obtacza, co eliminu-
je ryzyko zsunięcia się całego 
ciągu w przypadku stosowa-
nia kół zębatych. Innym waż-
nym elementem jest napinacz 
łańcucha po stronie powrotnej, 
który zachowuje jego sztywność 
nawet po wielu latach pracy. 
Większość parametrów moż-
na dostosować do potrzeb rol-
nika. Standardowe wysokości 
pryzm wahają się w granicach 
3,5 - 5 m wysokości. Możliwe  
jest również dopasowanie toru 
wyrzutni na pryzmę, w zależ-
ności od miejsca usytuowania 
płyty obornikowej. Ciekawostką 

Schemat 
możliwości 

drogi usuwa-
cza podwie-

szanego

Łańcuch z łapą, która może być 
dostosowana do konsystencji 
obornika. Przy usuwaniu gnojówki 
stosuje się specjalne gumy
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rzygotowywanie 
paszy z  ziarna 
zbóż przy użyciu 
gniotownika jest 
efektywniejsze, pod 

kątem energochłonnym i przy-
swajalności karmy przez zwierzę-
ta, w porównaniu z tradycyjnym 
śrutowaniem. Oszczędniejsze zu-
życie energii elektrycznej wynika 
głównie z mniejszego stopnia roz-
drobnienia oraz z mniejszej liczby 
elementów ruchomych. Podczas 
śrutowania zmianie ulega skład 
chemiczny paszy. W trakcie dużej 
liczby obrotów wytwarza się wy-
soka temperatura, wskutek cze-
go następuje denaturacja białek 
(ścinanie się białek), a co za tym 
idzie zmniejszenie ich zawarto-
ści w paszy. Takie białko jest też 
w gorszym stopniu przyswaja-
ne. W przypadku bydła zbytnie 
rozdrobnienie ziaren zwiększa 
w karmie zawartość części pyli-
stych i mąki, które niekorzystnie 
oddziałują na układ pH żwacza, 
gdyż wpływają na proces trawie-
nia celulozy i zmianę aktywno-
ści bakterii. Obniżenie pH skut-
kuje kwasicą. Gniecione ziarno 
u zwierząt mlecznych wzmaga 
proces trawienia oraz zwięk-
sza zawartość tłuszczu w mle-
ku. Należy jednak 
pamiętać, że tak 
przygotowana pa-
sza powinna być 
w krótkim czasie 
skarmiona. Utle-
niające się 
t ł u s z c z e 
i witaminy 
będą obni-
żały jej wartość od-
żywczą. Dlatego też 
nie warto jej magazyno-
wać na zapas.  Sam proces 
gniecenia zachodzi przy użyciu 
walców usytuowanych blisko sie-
bie. Wielkość szczeliny jest regu-

Wydajniejsza pasza 
Z GNIOTOWNIKA

Odpowiednia obróbka paszy pozwoli na jej lepsze wykorzystanie 
przez zwierzęta oraz mniejsze straty podczas produkcji.

TEKST Paweł Nowicki

P

lowana, najczęściej poprzez sprę-
żynę dociskową.  W zależności od 
przeznaczenia mogą występować 
dwie lub trzy sztuki walców. Ziar-
no przygotowywane do gniece-
nia powinno mieć wilgotność na 
poziomie 14-16%, przy większym 
zawilgoceniu materiał może ob-
klejać się na walcach.  Wielkość 
frakcji ziarna jest w głównej mie-
rze zależna od gatunku zwierząt, 
co wynika z ich wymagań zoo-
technicznych. Dla koni np. sto-
suje się tzw. płatkowanie, czyli 
gniecenie ziarna owsa przez dwa 
gładkie walce. W przeciwień-
stwie do śrutowania podczas 

zgniatania występuje mniej-
sze zapylenie środowi-

ska pracy, co zwięk-
sza jej komfort i nie 

zanieczyszcza 
dróg odde-

chowych rolnika.
 Oferta zgniataczy do ziar-

na jest dość bogata na naszym 
rynku. Jednym z  kryteriów 
przy wyborze jest bez wątpie-
nia wydajność urządzenia. Pro-

ducenci, dostoso-
wując się do potrzeb 
klienta, w swoich 
katalogach po-
siadają maszyny 
o wydajności już od 
30 kg/h, do nawet 
9-10 t/h, jak w przy-
padku firmy DafAgro. 
Przemysłowe zgniatacze 
mogą być wyposażone 
w całą instalację wspo-
magającą, podajnik czy 
szafę sterującą. Siła 
nacisku pomiędzy 
dwoma cylindrami 
może wynosić od 3 do nawet 
15 t. Ciekawym rozwiązaniem 
jest napęd jednocylindrowy przy 
mniejszych gniotownikach tego 
producenta, który - jak zapew-
nia - daje większą wydajność 
niż przy zastosowaniu dwóch 
walców gładkich. 
 Ofertę firmy Unimetal ze 
Złotowa można podzielić ze 
względu na rodzaj gniecionego 
materiału. Model H-745 przezna-
czony jest do produkcji paszy ze 
zboża, kukurydzy i roślin wyso-
kobiałkowych (groch, bobik itp.). 
Mniejszy model H-745/2 nadaje 
się do gniecenia wyłącznie czte-
rech podstawowych ziaren zbóż. 
Zapotrzebowanie na moc urzą-

R E K L A M A

dzenia o wydajności 1.800 kg/h 
dla zboża i 1.500 kg/h dla kuku-
rydzy wynosi 5,5 kW. A średni-
ca samych walców wynosi od-
powiednio 400 mm i 240 mm.
 Gniotowniki firmy Sipma 
cechują się zwartą, mocną kon-
strukcją. Możliwe jest zamonto-
wanie 3 sztuk walców, między 
którymi  jest szczelina o wymia-
rze 0,1-0,5 mm. Urządzenia wy-
posażone są w specjalną kasetę 
z magnesami wyłapującą ewen-
tualne metalowe części, co bez 
wątpienia chroni cały układ. Po-
nadto producent daje możliwość 
wyboru sposobu przeniesienia 
napędu: za pomocą kół zębatych 
lub pasków klinowych.

Gniotownik do zbóż, 
kukurydzy, grochu itp. � rmy 

Unimetal

Walce gniotące 
o średnicy 800 mm 
� rmy DafAgro
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 W pierwszy weekend 
marca (sobota i niedzie-
la) w Lublinie odbędzie 
się jubileuszowa X od-
słona Targów Rolniczych 
AGRO-PARK, największe-
go wydarzenia w Polsce 
Południowo-Wschodniej.  
Dla wystawców udział 
w  wystawie to przede 
wszystkim możliwość 
nawiązania kontaktów 
sprzedażowych. Niema-
łe znaczenie ma również 
edukacyjny charakter wy-
darzenia, który pozwa-
la poszerzyć horyzonty, 
dzięki udziałowi w kon-
ferencjach i warsztatach 
prowadzonych przez 
znane w kraju autoryte-
ty. Dla zwiedzających na-
tomiast to miejsce, gdzie 
z bliska mogą zapoznać 
się z szeroką ofertą ma-
szyn i urządzeń wyko-

rzystywanych w proce-
sie uprawy, zbiorów, jak 
i przechowywania plo-
nów. Udział w  targach 
to także niepowtarzalna 
okazja, by zobaczyć asor-
tyment dedykowany go-
spodarstwom zajmującym 
się hodowlą zwierząt. 
Wystawa w Lublinie bę-
dzie też pełnić rolę źródła 
wskazówek w zakresie in-
westycji w najnowocze-
śniejszy sprzęt. Rolnicy 
szukający porad na temat 
dofinansowania również 
znajdą odpowiedzi na 
wiele pytań. Tradycyjnie, 
także podczas tegorocz-
nej edycji, organizatorzy 
oferują dofinansowanie 
przyjazdu do Lublina dla 
grup zorganizowanych. 

Więcej na
www.agro-park.pl 

Jubileusz 
Agro-Parku

R E K L A M A

 Będzie można ubiegać się o do-
płatę do rolniczego paliwa. Nabór 
wniosków ruszył 1 lutego i potrwa 
do końca miesiąca.
 Rolnicy, którzy chcą się ubiegać 
o zwrot części kosztów poniesionych 
na zakup paliwa do ciągników rolni-
czych, w pierwszym wyznaczonym 
terminie mogą przedstawić faktury 
za zakupiony olej napędowy z okre-
su od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 
2017 r. Minister rolnictwa poinformo-
wał także o drugim okresie przyjmo-
wania rachunków. W terminie od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
rolnik może okazać się fakturami 
stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego 
na 2017 r. 
 Zwrot przysługuje w wyso-
kości 86,00 zł do hektara użytków 
rolnych. Rolnik może okazać się 
fakturami na kupno 86 litrów ole-
ju napędowego na jeden hektar. 

Wówczas za każdy hektar otrzy-
ma 86 zł zwrotu. Pieniądze wy-
płacane będą w terminach: 3 - 28 
kwietnia 2017 r. (pierwszy termin), 
2 - 31 października 2017 r. (drugi 
termin).
 Czy stawka zaproponowana 
przez ministra rolnictwa jest zbyt 
niska? Żywo debatowali na ten temat 
internauci na portalu www.wiesci-
rolnicze.pl. Jedni z nich twierdzą, że 
faktury dostarczane przez rolników 
powinny być bardziej kontrolowane, 
bo często dotyczą oleju napędowego 
zużytego w autach. Inni natomiast 
przekonują, że otrzymują dofinan-
sowanie tylko do połowy zużytego 
paliwa. - Ja w ciągu roku wypalam 
około 4.500 litrów, a zwrotu mam tylko 
od 2.150 litrów. Gdzie logika w tym? 
- pyta jeden z komentujących. - Czy 
wy wszyscy myślicie, że 86 litrów wy-
starczy na obrobienia hektara pola? 
- dodaje Mietek. Więcej komentarzy 
na www.wiescirolnicze.pl

(doti)

Złóż wniosek 
o zwrot akcyzy

www.projekty.murator.pl 

Wyślij SMS z hasłem 
KATALOG 6 na nr 7243 
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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nalizując potrzeby doposa-
żenia parku maszynowego 
dużych gospodarstw, trze-
ba zdawać sobie sprawę, że 
coraz trudniej precyzyjnie 

i trafnie je ustalić. Na pewno jednak tę gru-
pę stanowią gospodarstwa rodzinne, które 
nierzadko posiłkują się siłą najemną. Duże 
możliwości produkcyjne oraz degresywność 
płatności bezpośrednich zmuszają rolników 
do zwiększonej intensyfikacji produkcji. 
Sprzyja temu również możliwość negocjo-
wania korzystniejszych cen nawozów czy 
środków ochrony roślin, których sprzedaż 
w tej grupie jest znaczna. Niezależnie od 
rodzaju prowadzonej produkcji, tego typu 
gospodarstwa mają ogromne możliwości 
obniżania kosztów zakupów towarów czy 

Dobór ciągnika do 
wielkości gospodarstwa 

Kolejna część cyklu o optymalnym dobrze ciągnika do wielkości i specyfiki danego 
gospodarstwa. W tym numerze zaprezentujemy maszyny do areału od 50 do 150 ha. 

A

CZĘŚĆ
III

TEKST Paweł Nowicki

usług. Tutaj też racjonalne okazać się może 
korzystanie z systemów precyzyjnego rol-
nictwa.
 Gospodarstwa o typowo zbożowym kie-
runku produkcji, które stosują uproszczone 
metody uprawy i siewu, będą potrzebowały 
mniejszej liczby ciągników, ale o większej ich 
mocy. W przypadku rolników wielokierun-
kowych, liczba ciągników będzie większa, ze 
względu na mnogość wykonywanych prac. 
Podobnie sytuacja wygląda w gospodar-
stwach, w których największy udział mają 
rośliny okopowe. Tutaj także racjonalnym 
okaże się zakup większej mocy ciągnika, 
niż w gospodarstwie opierającym się na 
trwałych użytkach zielonych. W tabeli 1. 
przedstawiamy orientacyjne wielkości mocy 
podstawowego ciągnika. 

 Wartości te mogą ulec w niektórych go-
spodarstwach zwiększeniu, gdyż oprócz 
tego podstawowego kryterium w doborze 
maszyny bierze się również pod uwagę inne 
czynniki mające wpływ na zwiększenie mocy 
ciągnika, tj.: tolerancja standardowa 17%; tole-
rancja dodatkowa 10%; tolerancja ze względu 
na obsadę zwierząt 10%. Jednak to, czy one 
będą uwzględnione i w takiej wielkości, za-
leży od indywidualnego charakteru gospo-
darstwa. Niżej przedstawiamy zestawienie 
wybranych modeli ciągników rolniczych 
dedykowanych dla tej grupy gospodarstw. 

Valtra N 174 - zmieniający 
się ciągnik 
 Model N 174 jest flagowym przedsta-

45
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  02  (74 )  LUTY  2017

TECHNIKA ROLNICZA

wicielem serii N,  w skład której wchodzi 
6 ciągników o mocy od 105 do 185 KM. 
Wyróżnikiem ciągnika fińskiej produkcji jest 
indywidualne dostosowanie go do potrzeb 
operatora. Ten sam model u kilku rolników 
może całkowicie się różnić. Zmiana koloru 
maski stała się już wizytówką Valtry. Silnik, 
zamontowany w ciągniku jest własnej pro-
dukcji, Agco Sizu Power o pojemności 4,4 lub 
4,9 l. Maksymalną moc maszyny osiągniemy 
na poziomie 1.800-1.900 obr/min, a mak-
symalny moment obrotowy - w przedziale 
1.200-1.500 obr/min. Takie parametry pracy 
motoru zapewnią nam niskie zużycie paliwa. 
Jednostka spełnia normę emisji spalin Tier IV 
Final tylko w oparciu o technologię SCR, 

R E K L A M A

czyli znany już katalizator AdBlue. Brak 
więc tutaj filtrów cząstek stałych czy sys-
temu recyrkulacji spalin. Układ napędowy 
dostępny jest w różnych wariantach, m.in. 
PowerShift 5 i Direct.  Producent przewiduję 
okresowe przeglądy i wymianę oleju co 600 
mth. - Ciekawostką jest to, że Valtra ma mokre 
tuleje cylindrowe z dodatkowym  podparciem, 
czyli tak jakby płaszcz wodny wokół tulei cylin-
drowej był podzielony na dwie strefy. Dodatkowe 
podparcie w środkowej części powoduje, że tam, 
gdzie tłok ma największą prędkość względem 
cylindra, jest jeszcze lepiej uszczelniony, czyli 
nie ma wibracji, bo są bowiem one ośmiokrotnie 
mniejsze, czyli praktycznie są wyeliminowane. 
Pierścienie idealnie przylegają. Mamy dłuższą 

żywotność silnika. Jest to charakterystyka naszego 
silnika Sizu od wielu lat i w najnowszej wersji 
tego nie zabrakło - mówi Sebastian Karasie-
wicz, reprezentujący firmę Valtra Polska. 
Układ hydrauliki wyposażony jest w osobny, 
60-litrowy zbiornik i taki sam dla oleju prze-
kładniowego. W celu poprawy wydajności 
przy korzystaniu z instalacji hydraulicznej 
silnik delikatnie zwiększa obroty, co pozy-
tywnie wpływa na pracę np. z ładowaczem 
czołowym. Nowa konstrukcja kabiny rów-
nież może być przystosowana do upodobań 
użytkownika, dostępna jest pięciosłupkowa, 
sześciosłupkowa lub z przeznaczeniem na 
prace leśne z orurowaniem. W nowej serii 
N wprowadzono Hill Hold, czyli asystenta 
ruszania na wzniesieniach, który jest do-
stępny w branży samochodowej. W cią-
gnikach jest to innowacja. Zatrzymując się 
na wzniesieniu i chcąc bezpiecznie ruszyć, 
wystarczy załączyć prostą sekwencję rewer-
sem. Maszyna zostanie wtedy zahamowana  
i dopiero po dodaniu gazu ciągnik załączy 
napęd i zwolni hamulce. Przejście jest na 
tyle płynne, że uniemożliwia cofnięcie się 

Wielkość 
gospodar-
stwa  wg 
ha UR

Maksymalna 
moc ciągnika 
podstawowe-
go [kW] 

Moc ciągnika 
po uwzględ-
nieniu zwyżek 
[kW]

60 86 118

80 100 135

100 112 151

125 128 173

150 140 189

TABELA 1. ORIENTACYJNE 
WIELKOŚCI MOCY CIĄGNIKA 
DO POWIERZCHNI 
GOSPODARSTWA

1 kW = 1,36 KM   |   1 KM = 0,73 kW

Valtra N 174
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pojazdu. Kolejną nowością w ciągnikach 
jest system ASR, który dba o odpowiednią 
przyczepność. Operator wybiera dopusz-
czalny poziom poślizgu (np. 20%), gdy te-
ren będzie na tyle mokry, aby przekroczyć 
tę wartość, wówczas silnik z bezstopniową 
przekładnią sam dobierze bieg i prędkość, 
zachowując odpowiednią trakcję kół (nie 
większą niż 20%).

Flagowe ciągniki 6R 
- John Deere
 Dwa nowe sześciocylindrowe modele 
ciągników o najwyższym poziomie mocy 
230 i 250 KM skonstruowane zostały z myślą 
o potrzebach usługodawców i właścicieli 
wielkopowierzchniowych upraw.
 Obie maszyny wyposażone są w silnik 
PowerTech PSS o pojemności 6,8 litrów, 
z dwoma turbosprężarkami oraz zaawanso-
wanymi technologiami filtra cząstek stałych 
(DPF) i selektywnej redukcji katalitycznej 
(SCR), który sprawnie reaguje na zmiany 
obciążenia, zużywając mniej paliwa i speł-
niając przy tym normy emisji spalin Stage IV. 
Przekładnia AutoPower przekazuje maksi-
mum mocy mechanicznej w wielu zakresach 
prędkości jezdnej. Po osiągnięciu maksy-
malnej prędkości jazdy (40 km/h) obroty 
automatycznie spadają do 1.300 obr/min, 
pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa. Ma-
szyny te wyposażone są również w nowy 
joystick CommandPRO zapewniający wysoki 
poziom ergonomii i wszechstronności w cią-
gnikach John Deere. Prędkość maksymalną 
można osiągnąć za jednym przesunięciem 
joysticka, a do sterowania podnośnikiem, 
WOM, zaworami SCV, AutoTrac i innymi 
funkcjami służy 11 programowalnych przyci-
sków. Funkcja trybu pełzającego pozwala na 
poruszanie się z prędkością od 0 do 2 km/h. 
 Okres wymiany filtra oleju silnikowego, 
filtra paliwa i oleju silnikowego w obu mo-
delach wynosi 750 godzin, co przyczynia się 
do ograniczenia kosztów części i serwisu. 

 Ciągniki 6230R i  6250R zapewniają 
również wysoki poziom komfortu pracy 
operatora. Inteligentny układ hydropneu-
matycznego zawieszenia kabiny (HSC Plus) 
zapewnia większą płynność jazdy oraz izo-
lację akustyczną i tłumienie drgań. Lepsza 
przyczepność i aż o 10 procent wyższe 
przenoszenie mocy na podłoże to efekt za-
stosowania nowego samopoziomującego 
układu zawieszenia osi przedniej TLS Plus. 
Automatycznie reguluje on czułość i szyb-
kość reakcji, zapewniając synchronizację 
z układem wykrywania obciążenia pod-
nośnika. Dzięki temu kompensuje efekt 
skoku mocy w warunkach wymagających 
dużego uciągu. Dzięki zmiennemu przeło-
żeniu układu kierowniczego (VRS) kręcenie 
kierownicą wymaga mniej ruchu ramion 
i znacznie niższego wysiłku.
 Dzięki układowi hydraulicznemu z kom-
pensacją ciśnienia i przepływu, ciągniki serii 
6R zapewniają przepływ maksymalny na 
poziomie 160 l/min przy 1.500 obr/min. 
Pozwala to oszczędzać paliwo nawet 
w najcięższych warunkach pracy układu 
hydraulicznego. Sześć par zaworów SCV 

z  indywidualnymi dźwigniami zostało 
umieszczonych w jednym miejscu dla za-
pewnienia łatwego dostępu. Tylny podno-
śnik posiada udźwig 10,4 tony, a przedni 
5 ton.
 Z pozostałych opcji wymienić można 
nowy pakiet łączności obejmujący aplikacje 
MyJobsConnect i MyJobsManager, które po-
zwalają przesyłać zadania w czasie rzeczywi-
stym do urządzeń przenośnych operatorów, 
którzy wykonują je na bieżąco. John Deere 
jest też pierwszym producentem maszyn 
rolniczych oferującym system nawigacji.

Claas Arion 650
 Model Arion 650 dysponuje mocą 184 KM. 
Jest ona generowana przez silnik DPS-Power- 
Tech-PVX o pojemności 6,8 l. Ten charak-
terystyczny silnik umożliwia operatorowi 
korzystanie z pełnego momentu obroto-
wego w szerokim zakresie liczby obrotów. 
Gwarantuje to stałą moc i jej szybkie rozwi-
nięcie w trudniejszych warunkach pracy. 
Ponadto silnik wyposażony jest w turbo-
sprężarkę VGT o zmiennej geometrii, która 
zapewnia optymalne ciśnienie doładowa-

Kubota - Seria M7 dzięki 
swoim gabarytom ideal-
nie spisuje się z ciężkimi 
maszynami

John Deere
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nia, niezależnie od liczby obrotów motoru. 
Automatyczna skrzynia EQ200 składa się 
z dwustopniowej przekładni planetarnej, 
zespołu sprzęgieł oraz hydrostatu. Takie 
rozwiązania mają zapewnić równomierne 
przyspieszenie  od 0 do 50 km/h, również 
podczas jazdy z obciążeniem. Dodatkowo 
redukcja obrotów silnika do 1.500 obr/min 
przy maksymalnej prędkości wpływa na 
obniżenie spalania. Komfort i bezpie-
czeństwo jazdy poprawia system aktyw-
nej regulacji stanu zatrzymania, który 
odpowiada za płynność w zatrzymywa-
niu i ruszaniu na stokach. Obsługa prze-
kładni CMATIC możliwa jest w trzech 
różnych trybach: Auto, CMOTION 
i ręcznym. CMOTION może odpowiadać 
za całe starowanie maszyną. Ustawianie 
prędkości jazdy bez użycia pedału gazu, 
a  jedynie przy udziale przełącznika na 
podłokietniku sprawia, że jazda staje się 
o wiele mniej męcząca. CMOTION może 
odpowiadać również za hamowanie - po-
przez cofnięcie przycisku zredukujemy 
bieg hamując tzw. silnikiem, odciążone 
zostanie zużycie hamulców. Duży roz-
staw osi oraz równomierne rozłożenie 
masy (przód - 50%, tył - 50%) zapewnia 
odpowiednią ochronę gleby, możliwo-
ści dużego dociążania bez konieczno-
ści znacznego balastowania, wyższe siły 
uciągu czy bezpieczną pozycje na drodze. 
Dodając do tego stosunkowo niewielką 
długość całkowitą otrzymamy bardzo 
dobrą zwrotność, obszerne pole widzenia 
oraz widoczne prowadzenie maszyny na 
przednim TUZ. Poruszanie się z masą 
całkowitą wynoszącą nawet 12 t wymaga 
dodatkowego bezpieczeństwa, dlatego 
Arion 650 jest wyposażony w amorty-
zację i hamulce tarczowe przedniej osi. 
Standardowo Claas dysponuje czterema 
możliwościami prędkości pracy WOM. 
4 pary hydrauliki zewnętrznej posiadają 
dźwignię odciążającą, co umożliwia odłą-
czanie i dołączanie maszyn również pod 

ciśnieniem, a przewody wycieków oleju 
utrzymują tę strefę zawsze w czystości.  
Pompa Load-Sensing ma wydatek 110 l. 
Tylny podnośnik o udźwigu 8 t można 
wyposażyć m.in. w automatyczne sta-
bilizatory cięgieł dolnych czy regulację 
poślizgu. Modele Arion są fabrycznie 
przystosowane do montażu ładowaczy 
czołowych, a na lepszy komfort pracy 
z  takim narzędziem wpływa również 
szklany luk w dachu. 

Kubota - nowa seria M7
 Trzy modele największej serii M7 japoń-
skiego producenta charakteryzuje przede 
wszystkim elastyczność w dopasowaniu 
do potrzeb rolnika. Maszyny o mocy 130, 
150 i 170 KM w razie potrzeby mogą gene-
rować większą liczbę koni, odpowiednio 
150, 170 i 175 KM. Jest to możliwe dzięki 
systemowi Power Boots, który bez ryzyka 
zwiększonego spalania „uwalnia” zapas 
mocy w najcięższych pracach. M7 wyposa-
żone są w ekonomiczne, czterocylindrowe 
silniki Kuboty o pojemności 6,1 l, z turbo-
doładowaniem i intercoolerem, spełniając 
normę emisji spalin Euro IV, przy czym 
zużycie katalizatora AdBlue mieści się za-
ledwie w granicach ok. 2 %w stosunku do 
zużytego paliwa. Producent daje możliwość 
wyboru trzech wariantów ciągnika: stan-
dard, premium i premium K-VT. W dwóch 
pierwszych montowana jest przekładnia 
typu PowerShift, która oferuje 24 lub 40 
(pełzaki) biegów w przód i tył oraz pozwala 
na zmianę zarówno biegów głównych, jak 
i zakresów pod obciążeniem. - Ciekawym 
rozwiązaniem trybu transportowego jest funkcja 
automatycznego doboru przełożenia, która działa 
w ten sposób, że wyeliminowana jest nadmierna 
liczba zmiany biegów np. do transportu - mówi 
Arkadiusz Herc przedstawiciel firmy Polsad. 
W wariancie premium K-VT jazda odbywa 
się dzięki przekładni bezstopniowej o nie-
ograniczonej ilości przełożeń. Wszystkie 
wersje wyposażone są w bezsprzęgłowy 
elektro-hydrauliczny rewers. Wspólną cechą 
wszystkich modeli są identyczne gabaryty. 
W zależności od wyposażenia i dociążenia 
maszyna może ważyć ok. 8-9 t i tyle samo 
wynosi udźwig tylnego podnośnika, co daje 
duże możliwości agregowania z ciężkimi 
maszynami. Dużą wygodę zapewnia system 
pracy na uwrociach (HMS), który pozwala 
zapisać kilkustopniową sekwencję czynności 
wykonywanych na uwrociach pola. Ciągni-
ki wyposażone mogą być w wyświetlacz 
dotykowy 7 lub 12’’, na którym widoczne 
będą wszystkie parametry pracy, zarów-
no ciągnika, jak i zagregowanej maszyny. 
Ponadto traktory Kuboty są technicznie 
przystosowane do pracy z sygnałem GPS 
oraz maszynami wyposażonymi w tech-
nologię ISOBUS. Ważną informacją jest, że 
maszyny rolnicze z komunikacją ISOBUS 
wykorzystują terminal ciągnika KUBOTA 
i nie wymagają już jego zakupu, przynosząc 
spore oszczędnościw przypadku nabywania 
nowych maszyn.

Claas Arion 650
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 Idealna do przewozu biomasy. 
Duża pojemność - 40 m3. Przy-
czepa posiada m.in. zawieszenie 
typu  tandem, tylną oś kierowaną 
biernie, dyszel sztywny amorty-
zowany, ramę podwozia z pro-
fili zamkniętych oraz nadstawę 
przednią odchylaną hydraulicznie. 
Maszyna wyposażona jest w po-

dajnik podłogowy 4-łańcuchowy. 
Prędkość konstrukcyjna wynosi 
40 km/h. Szerokość ogumienia to 
700/50-26,5. Tylna część skrzyni 
jest szersza od przedniej, co za-
pewnia bezproblemowy wyładu-
nek biomasy. 
 Produkt dostępny w firmie TO-
RAL w Gostyniu.

OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

Przyczepa  Pronar T400 

R E K L A M A

 Producent oferuje wały upra-
wowe w różnych konfiguracjach, 
tak aby każdy rolnik mógł nabyć 
maszynę idealnie pasującą sze-
rokością roboczą do posiadane-
go pługa oraz rodzaju gleby, na 
której będzie zastosowany wał. 
Dostępne konfiguracje wałów to: 
pojedynczy lub podwójny (do płu-
gów zagonowych i obracalnych), 
kołeczkowy (do pługów obracal-
nych) oraz z jednym rzędem pier-
ścieni (do pługów zagonowych). 
Producent deklaruje, że używa do 
produkcji wyłącznie stali o pod-

wyższonej wytrzymałości mecha-
nicznej oraz że maluje maszyny 
dwuwarstwowo (podkład - zabez-
pieczenie antykorozyjne cynkowe 
i warstwa zewnętrzna nakładana 
proszkowo). 
 Maszyna na zdjęciu to model 
W 120/2 o szerokości  roboczej 2 m 
z pojedynczym wałem Campbella 
ø700 mm, z kątem ostrza 30◦ oraz 
z przystawką z wałem kołeczko-
wym o średnicy 550 mm.
 Wszelkie informacje o wałach  
można uzyskać  w firmie Gama-
technik z Nekli.

Wały 
uprawowe  

Gamatechnik

Techniczne wizytówki
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 Przeznaczony jest do wykony-
wania podorywek pól po zbiorach 
płodów rolnych oraz do uprawy i do-
prawiania roli - wszystkich typów 
gleb. Agregat talerzowy GTL SP 
jest maszyną zapewniającą bar-
dzo dobre podcięcie i wymiesza-
nie resztek pożniwnych przy ma-
łej głębokości pracy - już od 9 cm. 
Jest to możliwe dzięki zastoso-
waniu talerzy o średnicy 620 mm. 
W związku z  tym umożliwia za-
trzymanie jak największej ilości 
wody w ziemi. Duży ciężar agre-
gatu sprawia, że z powodzeniem 

utrzymuje odpowiednią głębo-
kość pracy. Maszyna występuje 
w szerokościach 2,5 m, 3 m, 3,5 m 
i 4 m. W wyposażeniu standardo-
wym znajdują się: talerze o średnicy 
610 mm zamontowane na grządzieli 
z zabezpieczeniem sprężynowym, 
piasty bezobsługowe, zgrzebło, 
boczne kroje talerzowe i wał rurowy 
o średnicy 600 mm. 
 Szczegółowe informacje o agre-
gacie GTL SP można uzyskać w fir-
mie Agro-Tom w Pogorzeli oraz 
u autoryzowanych dilerów marki 
Agro-Tom.

Agregat talerzowy - GTL SP

www.agromep.pl

KOSIARKI BĘBNOWE

KOSIARKI BIJAKOWE
KOSIARKI DYSKOWE

PRZETRZĄCACZE

WOZY PASZOWE

ZGRABIARKI KARUZELOWE

AGROMEPS.A.
MASZYNY ROLNICZE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA

ul. Gostyńska 71

64-000 KOŚCIAN

Tel.: 65 511 09 08

Kom.: 607 046 668  /  607 530 900  /  665 959 001

ul. Gostyńska 11

63-820 PIASKI

Tel.: 65 572 05 21

Kom.: 667 700 065  /  603 171 128  /  603 356 330

ul.Fletnowo 38 k/Grudziądza

86-134 DRAGACZ

Tel.: 52 332 52 53

Kom.: 607 712 713  /  603 331 129  /  605 511 155
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 To kosiarka samodzielna lub 
dopełniająca kosiarki tylne. Dzięki 
kompaktowej budowie i sprężynowe-
mu odciążeniu jest ona lekka i ener-
gooszczędna. Odciążenie odbywa 
się za pomocą precyzyjnie dobranych 
sprężyn, dzięki czemu bardzo dobrze 
dopasowuje się do terenu i chroni 
darń przed uszkodzeniem. Optymal-
ny nacisk listwy tnącej, zależny jest 
od warunków pracy i regulowany za 
pomocą długości łańcucha. TORO 
300 wyposażona jest w system ko-
piowania poprzecznego w dwóch 

płaszczyznach, przez co idealnie 
wybiera nierówności poprzeczne do 
±10°, uchyla się też przy napotka-
niu przeszkody. Kosiarka jest prosta 
w obsłudze i nie wymaga żadnej 
hydrauliki. TORO w standardzie agre-
gowana jest z ciągnikiem na zaczepie 
trójkątnym kat. II. Napędzana jest 
z wału odbioru mocy ciągnika (WOM 
= 1.000 obr/min).
 Szczegółowe informacje na te-
mat kosiarki można uzyskać u auto-
ryzowanego dealera marki Samasz, 
firmie AGROMEP S.A.

Kosiarka czołowa dyskowa 
- TORO 300
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 Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej spośród rolników powiatu turec-
kiego postanowiła wyróżnić Tomasz Szulca 
ze Smaszewa w gminie Tuliszków. Otrzymał 
on tytuł Rolnika Roku 2016.
 Tomasz Szulc z małżonką Justyną pro-
wadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
60 hektarów położone w Smaszewie w gmi-
nie Tuliszków. Gospodarstwo, na którym 
wspólnie pracują, przejęli od rodziców pana 
Tomasza w roku 2008. Rolnicy nastawieni są 
na chów i hodowlę bydła mlecznego. Stado 
podstawowe liczy 70 sztuk krów mlecznych, 
a łącznie jest 140 sztuk bydła. 
 Gospodarstwo państwa Szulców wypo-
sażone jest w nowoczesny sprzęt i maszyny, 
których zakup współfinansowany był ze 
środków unijnych. Nowoczesna hala udojowa 
sprawia, że udój jest bezpieczny i dogodny, 
zarówno dla zwierząt, jak i dojarza, a cała 
infrastruktura do pozyskiwania i schładzania 

Tomasz Szulc ze Smaszewa Rolnikiem Roku 2016

mleka sprawia, że w efekcie końcowym jest 
ono najwyższej jakości.
 W 2016 roku gospodarze odstawili do 
mleczarni ponad 600 tys. litrów mleka, co 

daje wzorową wydajność od jednej sztuki, 
zwłaszcza, że rok 2016 był dość niekorzystny 
dla rolnictwa pod względem nieurodzaju 
paszy. Ilość ta plasuje pana Tomasza w czo-
łówce dostawców mleka w Mleczarni Turek. 
 Odnowiony park maszynowy pozwala 
sprawnie i bezpiecznie wykonywać prace 
związane z inwentarzem z dbałością o śro-
dowisko naturalne. Co ciekawe, ze względów 
ekonomicznych i podtrzymując dobre relacje 
sąsiedzkie pan Tomasz ze swoim sąsiadem 
wspólnie używają kilku maszyn rolniczych. 
Statuetkę dla Rolnika Roku 2016 wręczyli 
Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej i Marek Pańczyk - przewodniczący 
Rady Powiatowej WIR w Turku.

iTurek.net

Podsumowano Dni Karpia
 Przedstawienie laureatów Mistrza Karpia oraz 
degustacje potraw konkursowych i koncert gitarowy 
to atrakcje konferencji podsumowującej Dni Karpia 
2016, która odbyła się w Domu Gościnnym „Tęcza” 
(gm. Cieszków). - Podsumowanie Dni Karpia jest wielkim 
ukłonem za trud, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo dla 
tych, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wielkiego 
przedsięwzięcia, jakim jest prawie trzymiesięczny maraton 
wydarzeń w Dolinie Baryczy. Dni Karpia 2016 to 60 pod-
miotów organizujących 65 wydarzeń, to cała gama imprez 
o charakterze: plenerowym, aktywnym, edukacyjnym, sta-
łym, to zawody wędkarskie oraz kolacje rybne, które cieszą 
się niesłabnącą popularnością. W końcu cykl 24 spotkań 
przy rybie daje obraz, że w naszym regionie można śmiało 
mówić o stworzonej modzie na rybę jedzoną nie tylko od 
święta - podkreślają organizatorzy.
 Podczas konferencji podsumowano konkurs Mistrza 
Karpia i przeprowadzono jego drugą część - przyznanie 
nagrody publiczności. Ocenie poddano, m.in. pysznego 
suma w leśnych grzybach, sytego chowdera z karpia, 
delikatną rozgrzewającą zupę z ryb słodkowodnych. 

(HD)

W konkurencji najlepsza potrawa kola-
cji rybnych „Ryba do syta”:
I miejsce - Restauracja Wigwam - Górecz-
nik za danie „Sum w leśnych grzybach”, 
II miejsce - Restauracja „W Starym 
Młynie” za danie „Paluszki karpiowe 
w sosie beszamelowym z owocami Doliny 
Baryczy”, 
III miejsce - Restauracja „Hubertówka” za 
danie „Filet z karpia w sosie pomarańczo-
wym z sałatką z buraków z serem kozim”
W konkurencji „Potrawa z karpia - 
nowość w menu”:
I miejsce - Zagroda Grabownica za danie 
„Chowder z karpia”
II miejsce - Restauracja Grabownica za 
danie „Karp w aromacie piwnym podawa-
ny z sosem chrzanowym
III miejsce - Restauracja Parkowa za 
danie „Pikantne pulpety z karpia w sosie 
grzybowym podawanym z ryżem”
W konkurencji „Mistrz Karpia - nagroda 
publiczności”: 
I miejsce - Restauracja Libero za danie 
„Rozgrzewająca zupa z ryb słodkowod-
nych”
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 O ekonomii rolnictwa, uprawie gle-
by i negocjacjach w biznesie rozmawiano 
podczas jednego ze szkoleń w Rydzynie 
(Wielkopolska) zorganizowanych przez 
BGŻ PNB Paribas w ramach cyklu spotkań 
pod nazwą Agro Akademia. 
 Tematyka szkoleń, na które bank zapra-
sza rolników z różnych części Polski, ściśle 
związana jest z charakterem produkcji rolnej 
na danym terenie. Bankowi analitycy ryn-
ków rolnych i współpracujący z bankiem 
BGŻ PNB Paribas eksperci z różnych dzie-
dzin dzielą się obiektywną wiedzą na aktu-

alne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. 
Pierwszy wykład w Rydzynie poprowadził 
Michał Koleśnikow, który opowiedział o ten-
dencjach na rynkach rolnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem produkcji roślinnej 
i żywca wieprzowego. O wapnowaniu, jako 
metodzie ograniczenia kosztów produk-
cji roślinnej mówił Przemysław Tomczak 
z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku. 
Na sam koniec spotkania Robert Dołowy, 
specjalista w dziedzinie negocjacji, opowie-
dział o tym, jak skutecznie przeprowadzać 
negocjacje.            (doti)

Agro Akademia z bankiem
wiescirolnicze.pl
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Rolnicy wyszli zadowoleni ze szkolenia. Tym bardziej, że mogli wszystkim prelegentom dowolnie 
zadawać nurtujące ich pytania

Hodowca roku z Sapieżyna
 Janina Poczta z Sapieżyna wygrała kon-
kurs „Hodowca Roku” i odebrała kluczyki 
do nowiutkiej toyoty. Laureatka plebiscy-
tu firmy „GOBARTO” prowadzi ponad 
150-hektarowe gospodarstwo. Gala wień-
cząca tegoroczną edycję plebiscytu „Ho-
dowca Roku” odbyła się w Nowej Obrze 
(powiat krotoszyński). Jego organizatorem 
jest spółka GOBARTO (dawniej PKM DUDA 
S.A.). Zaproszenie na galę otrzymało 70 ho-
dowców z całej Polski, którzy odstawili do 
GOBARTO największą ilość trzody chlewnej 
o najlepszej jakości. Wśród nich rozloso-
wano, m.in. wycieczkę, telefon, telewizor, 
konsolę, odkurzacz oraz główną nagrodę 
- toyotę CHR.  Uroczystość była również oka-

zją do wręczenia nagrody specjalnej, którą 
otrzymał Krzysztof Błoch z Grąbkowa. - Jest 
to dostawca, który jako pierwszy przywoził do 
naszego zakładu tuczniki. I dziś, po małej prze-
rwie, znów jest bardzo dobrze współpracującym 
z nami rolnikiem - wspomniał wiceprezes 
spółki Roman Miler.
 Galę uświetnił występ znanego artysty 
Waldemara Malickiego oraz koncert zespo-
łu VOX, kojarzonego głównie z przeboju 
„Bananowy song”. Gościom serwowano 
wybitne dania kuchni polskiej - w tym także 
dziczyznę, dostarczoną przez Spółkę PKM 
Dziczyzna, z grupy GOBARTO. Imprezę 
zakończył Bal Hodowcy Roku. 

(HD)
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 W Kraśniku, woj. lubelskie, 
odbyła się 13. Międzynarodowa 
Konferencja Sadownicza „Jago-
dowe trendy”. 
 Od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku region kraśnic-
ki słynie z upraw sadowniczych. 
Jest to zagłębie malinowe kraju. 
Plantacje malin w powiecie kra-

 „Wsparcie dla małopolskiej wsi” - pod 
tym hasłem odbyła się konferencja prasowa 
zorganizowana przez Oddział Regionalny 
ARiMR w Krakowie. W trakcie spotkania 
dyrektor małopolskiego oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Adam Ślusarczyk przedstawił najważniej-
sze działania przeprowadzone w minio-
nym roku. Oddział Regionalny ARiMR 
w Krakowie reprezentowali także Łukasz 

Piątek, zastępca dyrektora oraz Barbara 
Barwacz-Mikuła, główny specjalista ds. 
szkoleń i promocji.
 Przedstawiono m.in. ilość uruchomio-
nych naborów, przyjętych wniosków, pod-
pisanych umów, wypłaconych pieniędzy. 
Pokazano także efekty działań ARiMR na 
przykładzie zrealizowanych z sukcesem 
projektów w województwie małopolskim. 
Dyrektor Adam Ślusarczyk zaznaczył, iż 

w ramach Modernizacji gospodarstw rol-
nych w obydwu naborach (jesienią 2015 r. 
i wiosną 2016 r.) wnioski złożyło prawie 
tysiąc beneficjentów. - W ramach pierwszego 
naboru podpisano 12 umów na kwotę blisko 5,18 
mln zl, natomiast w ramach drugiego naboru 
zawarto 101 umów na kwotę 17,7 mln zł - po-
wiedział Adam Ślusarczyk. Organizatorzy 
spotkania wspomnieli także o harmono-
gramie działań na 2017 r.        (red)

Rozmawiano o niskich 
cenach owoców

śnickim zajmują dzisiaj prawie 
5 tysięcy hektarów. Dlatego też 
główne tematy konferencji zwią-
zane były z malinami. Specjaliści 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, SGGW w Warszawie 
oraz przedstawiciele instytu-
tów naukowych i badawczych 
mówili między innymi o inte-

growanym nawadnianiu malin, 
nowych metodach zwalczania 
chorób i szkodników upraw sa-
downiczych, a także o nowych 
odmianach. Porównywano tak-
że opłacalność produkcji tych 
owoców w gruncie i pod osło-
nami, mówiono o zapobieganiu 
skutkom niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych w uprawach 
sadowniczych. 
 W  forum dyskusyjnym, 
w którym wzięli udział przed-
stawiciele Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, organizacji sadowniczych 
oraz samorządów omawiano 
sytuację związaną z zatrudnia-
niem pracowników w sadow-

nictwie. W dyskusji plantatorzy 
poruszyli też temat związany 
z likwidacją od 2017 roku dopłat 
do produkcji malin. Wspomnia-
no także o problemach ekono-
micznych związanych z porzecz-
ką czarną, której cena skupu 
w 2011 roku kształtowała się na 
poziomie ponad 4 zł za kg, a od 
tamtej pory spadała, dochodząc 
w roku ubiegłym do około 0,60 
zł.
 Organizatorami konferen-
cji były: Związek Sadowników 
Rzeczpospolitej Polskiej z siedzi-
bą w Grójcu, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie - Katedra 
Sadownictwa, a współorgani-
zatorem Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku.    Andrzej Wojtan

Małopolska ARiMR podsumowuje miniony rok wiescirolnicze.pl
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UKOCHANE 
OSOBY 

DO STOŁU
Nie macie pomysłu na walentynkowy 

wieczór? A może przygotujecie dla 
ukochanej osoby kolację?

rzygotowując kolację, pamiętajmy o odpowiedniej dekoracji stołu, 
a może nawet wystroju pokoju i romantycznej muzyce w tle. Oczy-

wiście kolację możemy zjeść nie tylko w towarzystwie jednej ukocha-
nej osoby, ale też z przyjaciółmi czy dziećmi. Przygotowując dania dla 
większej ilości osób, możemy poprosić ich o pomoc. Moja propozycja 
na Walentynkowe Święto to: zapiekany filet z kurczaka ze szparaga-
mi, pieczone ziemniaki, szybka sałatka, a na deser mus truskawkowy. 
POWODZENIA!!!

Honorata Dmyterko

P

SERDUSZKOWE CIASTKA

Przygotowanie:
 Z  podanych składników zagniatam gładkie i  ela-
styczne ciasto. Formuję w kulę, zawijam w  folię spo-
żywczą i wkładam na godzinę do lodówki. Po tym czasie 
ciasto rozwałkowuję na grubość ok. 0,5 cm i wycinam 
ciasteczka w kształcie serca. Piekę w temperaturze 210 
stopni około 10-12 minut. Dekoruję białym i różowym 
lukrem.

Składniki:
 5 300 g mąki pszennej,
 5 100 g cukru pudru,
 5 2 żółtka,
 5 250 g margaryny do 

pieczenia,
 5 3 łyżeczki przyprawy 

korzennej

łatwe 120 min 2-4 os.

GRUSZKI MARYNOWANE 
Z DODATKIEM RICOTTY

Przygotowanie:
 Gruszki obieram i wydrążam nasiona. Następnie 
marynuję je w winie przez ok. 48 godzin. Po 2 dniach 
gruszki gotuję przez około 5 minut z dodatkiem przy-
praw korzennych i miodu. Miękką gruszkę nadziewam 
serkiem ricotta i polewam sosem z czerwonego wina.

Składniki:
 5 2 gruszki
 5 1 litr czerwonego 

wina wytrawnego
 5 100 g sera ricotta
 5 przyprawy korzenne
 5 miód

łatwe 30 min 2 os.

DESER TRUSKAWKOWY

Przygotowanie:
 Miksuję truskawki (mogą być mrożone) z dodat-
kiem cukru. Wlewam w kieliszki od wina. Na środku 
delikatnie kładę łyżkę gęstego jogurtu. Dekoruję świeży-
mi owocami, np. truskawkami lub kiwi. 

Składniki:
 5 500 g truskawek 

(mogą być mrożone)
 5 2 łyżki cukru
 5 gęsty jogurt typu 

greckiego
 5 świeże owoce 

do dekoracji

łatwe 30 min 2 os.

wiescidladomu.pl/hotblogWięcej przepisów szukaj na
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FONDUE NA WALENTYNKI
Czekoladę najczęściej spożywamy w postaci tabliczek. Jednak warto 
przyrządzić z niej fondue z dodatkiem świeżych lub suszonych owoców, 
orzechów oraz biszkoptów i wafl i. Aby czekoladowe fondue było pyszne, 
nie jest konieczna najdroższa, belgijska czekolada. Do przygotowania tego 
dania wykorzystuję ulubione i sprawdzone czekolady - zarówno tę gorzką, 
jak i mleczną, a nawet białą. Najlepsza proporcja to: 2 tabliczki gorzkiej, 
1 tabliczka mlecznej oraz 200 ml śmietany, może być kremówka. Jestem 
posiadaczką specjalnego naczynia do fondue, ale jeśli takiego nie macie, 
możecie to zrobić w dowolnym naczyniu w kąpieli wodnej. Roztapiam 
czekoladę, po czym dodaję śmietanę. Mieszam do momentu całkowitego 
wymieszania składników. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dolewam trochę 
śmietany, jeśli zbyt rzadka - dokładam czekoladę. Lubię eksperymento-
wać ze smakiem dodając do czekoladowego fondue na przykład ekstrakt 
waniliowy lub amaretto. Jeśli uzyskam już pożądaną konsystencję, stawiam 
naczynie (na podgrzewaczu) na środku stołu, a obok talerz z dodatkami. 
Do ich nabijania i maczania w płynnej czekoladzie wykorzystuję specjalne 
widelczyki lub patyczki do szaszłyków. Fo
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ZAPIEKANY FILET Z KURCZAKA
ZE SZPARAGAMI

Przygotowanie:
 Pierś z  kurczaka delikatnie rozbijam, 
przyprawiam i  odstawiam na kilka minut. 
Obraną cebulę kroję w piórka, przyprawiam 
i  smażę na maśle. Podobnie postępuję ze 
szparagami i papryką pokrojoną w paski. Na 
maśle, na końcu smażę mięso, po czym ukła-
dam je w naczyniu żaroodpornym. Na mięso 
kładę plasterek sera, na to cebulę, paprykę 
i ponownie plasterki sera. Na końcu układam 
szparagi. Zapiekam, aż ser całkowicie się roz-
puści i przyrumieni.

Składniki:
 5 1 podwójna pierś 

z kurczaka
 5 kilka plasterków sera i papryki
 5 szparagi (najlepiej zielone)
 5 1 cebula
 5 pieprz
 5 sól
 5 1 papryka słodka
 5 tymianek
 5 masło

łatwe 60 min 2-4 os.

SAŁATKA Z JAJKIEM W KOSZULCE

Przygotowanie:
 Kurczaka kroję w  paski i  marynuję 
przez co najmniej pół godziny w  przypra-
wach. Smażę go na patelni i studzę. Opłuka-
ną i osuszoną sałatę układam na talerzach, 
posypuję solą i pieprzem. Układam na nią 
pokrojonego pomidora i  ogórka. Posypu-
ję groszkiem oraz cebulą pokrojoną w piór-
ka. Na to układam usmażonego kurczaka. 
W garnku zagotowuję wodę (około 1 litra) 
z dodatkiem octu (2 łyżki). Jajko wbijam do 
szklanki. Przy pomocy łyżki tak mieszam 
wodę w  garnku, aby na środku wytworzył 
się wir, do którego wlewam jajko. Mieszając 
gotuję przez około 2-3 minuty. Wyciągam 
delikatnie jajko z  kąpieli łyżką cedzakową 
i układam na środku sałatki. Sałatkę pole-
wam sosem czosnkowym lub vinegret. 

Składniki:
 5 pół opakowania mixu sałat
 5 2 jajka
 5 podwójny fi let z kurczaka
 5 przyprawa do gyrosa
 5 2 pomidory (mogą być 

koktajlowe)
 5 zielony ogórek
 5 2-3 łyżki groszku 
 5 grzanki (najlepiej po 

upieczeniu natrzeć je ząbkiem 
czosnku)
 5 czerwona cebula
 5 ocet
 5 masło lub oliwa do smażenia 

kurczaka

łatwe 30 min 2 os.

SZYBKA SURÓWKA

Składniki:
 5 1 średniej wielkości sałata 

(może być też mix sałat)
 5 2 zielone ogórki
 5 1 pomidor
 5 1/2 pęczka rzodkiewki
 5 1 mała cebulka
 5 1 sos sałatkowy włoski

łatwe 30 min 4-6 os. 5 koperek
 5 szczypiorek
 5 bazylia

Przygotowanie:
 Sałatę rwę na kawałki. Resztę warzyw kro-
ję według uznania. Polewam przygotowanym 
sosem z dużą ilością koperku i szczypiorku.



56 W i e ś c i  d l a  D o m u luty 2017

OGRÓD

Przycinanie drzew
 Panie Marcinie, nareszcie możemy wyjść do ogrodu...
 Tak, możemy zacząć pielęgnację naszego ogrodu i to od bardzo ważnego 
zabiegu, bo od przycinania drzew i krzewów.
 Moja babcia mówiła, że drzewa owocowe można przycinać już 
w styczniu, bo wtedy one jeszcze śpią i nie tracą soków. To prawda?
 Tylko częściowo. Powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
temperaturę i nie zaczynać przycinania drzew podczas mrozów, ponieważ 
grozi to pękaniem gałęzi. To samo dotyczy środków, którymi smarujemy 
miejsca po przycięciu konarów w ramach ochrony przed wtargnięciem 
grzybów. Jeśli jest niska temperatura, one po prostu nie działają. Najlepszym 
okresem do tego są luty i marzec.
 Jakich reguł należy się trzymać, chcąc przycinać drzewa samemu?
 Trzeba wziąć pod uwagę, czy drzewo jest młode, czy starsze. W przypadku 
tego pierwszego nie powinniśmy wykonywać zbyt drastycznego przycięcia, 
ponieważ hamuje ono jego wzrost. Ograniczamy się tutaj do korekty korony, 
wycięcia młodych odrostów, czyli tzw. wilków, czy krzyżujących się gałęzi. 
W przypadku starszych drzew wycinamy również te grube konary w celu 
prześwietlenia drzewa, a przez to uzyskania dużych, słodkich owoców. W każ-
dym z tych przypadków wycinamy gałęzie i konary, które rosną do środka 
korony lub w dół czy krzyżują się z innymi. Ciemna, gęsta korona drzewa 
powoduje, że utrzymuje się tam wilgoć, a ta grozi chorobami grzybiczymi, 
parchem czy pleśnią. Jak już wspomniałem, duże powierzchnie ściętych 
konarów czy gałęzi smarujemy specjalną pastą, aby zabezpieczyć drzewa 
przed wtargnięciem grzybów i bakterii do ich środka. Takim popularnym 
i skutecznym środkiem jest maść o nazwie Funaben 03 PA. Możemy jednak 
użyć również farby emulsyjnej i dodać do niej środek grzybobójczy taki jak 
Topsin czy Female. W przypadku drzew pestkowych powinniśmy pamiętać, 
aby dodać miedzian 50 WP.
 I jeszcze jedno: pamiętajmy, że takie drzewa jak wiśnie, czereśnie, brzo-
skwinie czy morele, czyli pestkowe przycinamy nie na wiosnę, lecz po ich 
owocowaniu. Rak bakteryjny, który upodobał sobie te gatunki drzew naj-
bardziej, przedostaje się do środka najczęściej przez wiosenne przycinanie. 
To przez niego zamierają najpierw pędy, a potem obumiera cała roślina.
 Czy przycina się każde drzewo? Słyszałam, że orzecha włoskiego nie 
powinno się ruszać.
 Tak, każde drzewo można przycinać. Łącznie z orzechem włoskim, który 
bardzo dobrze się regeneruje i nadaje się najlepiej do przycięcia latem lub 
wczesną jesienią.
 A jak kształtują się ceny za usługę przycięcia? Pytam dla tych, którzy 
nie mają odwagi lub zdrowia do tego zabiegu w ogrodzie.
 To zależy od gatunku drzewa, czy jego stanu, ale ogólnie przyjęło się, 
że profesjonalne przycięcie ok. 10-letniego drzewa kosztuje ok. 20 - 25 zł. 
W ramach tej usługi jest oczywiście posprzątanie gałęzi i wywiezienie ich 
w przeznaczone do tego miejsce.
 A co pan sądzi o tak zwanym wapnowaniu drzew? Ja chętnie pędzluję 
pnie, bo słyszałam od dziecka, że to zapobiega ich pękaniu w wiosennym 
słońcu, ale są i tacy, którzy twierdzą, że to nic nie daje, a tylko ładnie 
wygląda...

Dzisiaj z naszym ogrodnikiem Marcinem Żurkiem 
porozmawiamy o przycinaniu drzew i ich wapnowaniu, 
zajmiemy się też pierwszą w tym roku pielęgnacją 
trawnika oraz zajrzymy do naszych sadzonek 
pelargonii.

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

Z PORADNIKA OGRODNIKA
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 Tak, metoda wapnowania jest bardzo stara. Uważam, że jak naj-
bardziej można wapnować i to nie tylko z powodów estetycznych, ale 
również dlatego, że wapno chroni drzewa przed wtargnięciem w ich śro-
dek szkodników, a przez to i ich larw, które później wchodzą w postaci 
robaków w owoce. Wapno chroni również, tak jak pani wspominała, 
przed niebezpiecznym działaniem wiosennego słońca powodującego 
często pękanie powierzchni pnia i grubych konarów. Pęknięcia te, jak 
małe rany, są otwartą drogą dla grzybów i bakterii oraz opóźniają po-
czątek wegetacji. Pamiętajmy, że dobrze jest przed wapnowaniem usu-
nąć delikatnie szczotką pozostałości starego wapna oraz martwe części 
kory. Najbezpieczniej jest kupić wapno ogrodnicze, ponieważ ma ono 
odpowiednie pH.
 Czy możemy zacząć już opryski drzew?
 Tak, jak najbardziej. Koniec lutego i marzec to najlepszy czas, aby 
wykonać opryski brzoskwiń, które często cierpią na chorobę zwaną kę-
dzierzawością liści. Ważne jest, aby temperatura podczas zabiegu była nie 
niższa niż 6 stopni, ponieważ w niej oprysk jest skuteczny. Jako środek 
dobrze nadaje się Syllit 65 WP. Zabieg powtarzamy po tygodniu i nie 
boimy się użyć do tego dużej ilości środka, który nie jest szkodliwy dla 
innych roślin.
 Dużo dowiedzieliśmy się o drzewach, a co z krzewami? Czy one 
też powinny być przycinane?
 Jak najbardziej! Biała i czerwona porzeczka owocuje na 2-3 letnich 
pędach a więc co 3-4 lata przycinamy najstarsze pędy na 5 centymetrów 
od ziemi, bo na nich wyrosną nowe. Porzeczka czarna owocuje na 1-2 
rocznych pędach, więc przycinamy ją nieco częściej, czyli co 2-3 lata. 
Podobnie jest z agrestem. Natomiast borówka amerykańska oraz jagoda 
kamczacka najbardziej lubi, gdy jej stare pędy usuwamy co 4 do 5 lat, co 
zapobiega karłowaceniu owoców.

Pielęgnacja trawnika
 Innym zabiegiem, który możemy wykonać wczesną wiosną jest pie-
lęgnacja trawników. Co możemy zrobić konkretnie?
 Marzec nadaje się bardzo dobrze do tego, aby wykonać wertykulację lub 
aerację, lub jedno i drugie. Pierwszy zabieg polega na płytkim, pionowym 
nacinaniu darni specjalnym sprzętem. Zabieg ma na celu wyczesanie resztek 
starej trawy, tzw. filcu oraz mchu. Wertykulacją zwiększamy efektywność 
nawożenia, nawadniania i dostępu światła. Zabieg aeracji natomiast jest 
zabiegiem głębokiego napowietrzania trawnika. Urządzenie do tego ma 
charakterystyczne 10-15 centymetrowe kolce, które wbijając się w glebę 
nie powodują uszkodzenia trawy, ale umożliwiają dotarcie do jej korzeni 
powietrza, składników odżywczych i wody. Po tych zabiegach dobrze byłoby 
zbadać, jakie jest pH, czyli kwaśność ziemi i w zależności od wyników zasto-
sować wapnowanie w granulacie, ponieważ w tej formie rozpuszcza się ono 
i wnika do środka gleby najlepiej. Po upływie tygodnia do dwóch trawnik 
nawozimy nawozem bogatym w azot, fosfor i potas. Również miedź, cynk 
i żelazo są potrzebne, aby trawa była nie tylko ładna, ale i odporna np. na 
suszę. Najlepszą formą nawozu jest granulat, gdyż rozkłada się on stopniowo 
i nie powoduje wypalania trawnika.
 Ale chyba na nic nie przyda się nasz nawóz, jeżeli na niego nie po-
pada...
 Tak, jeżeli nie posiadamy systemu nawadniającego i nie doczekamy się 
deszczu, który jest bezsprzecznie najlepszym nawodnieniem chociażby ze 
względu na odpowiednią temperaturę i brak w nim chloru, to niestety po 
tygodniu powinniśmy zabrać się za podlewanie. 

Z wizytą u pelargonii
 Panie Marcinie, zajrzyjmy na chwilę do naszych sadzonek pelargonii. 
Co dobrego możemy im zrobić w lutym i marcu?
 Nasze sadzonki na początku lutego mają mniej więcej 3 tygodnie, są 
już ukorzenione i zaczynają swój wzrost. Są one jeszcze pod przykryciem, 
od którego możemy je teraz powoli uwolnić i obserwować, czy rosną. Je-
żeli tak, to powinniśmy uszczypnąć ich wierzchołki w celu rozkrzewienia 
się rośliny. Chcemy bowiem, aby była ona silna i rozłożysta, a nie wysoka 
i wątła. Nadal pilnujemy, aby temperatura nie była za wysoka, najlepiej, aby 
miała ok. 15 - 18 stopni i aby był wystarczający dostęp do światła. Rośliny 
podlewamy umiarkowanie i zraszamy je, a od połowy marca możemy zacząć 
ich delikatne nawożenie nawozem przeznaczonym do pelargonii.
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