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 Gdy oddajemy ten numer „Wieści” 
do druku, nie są znane jeszcze wyniki 
wyborów do izb rolniczych. Ale już 
teraz widać, że to wydarzenie nie bu-
dzi większych emocji, kandydaci nie 
walczą zaciekle o poparcie, a media 
ograniczają się do krótkich wzmianek. 
Wysokiej frekwencji tak się na pewno 
nie zbuduje. 
 Rolnicy wątpią w zasadność funkcjo-
nowania izb. Ciekawe stanowisko zajął 
w tej sprawie prezes „Polsusa” (wywiad 
na str. 12-14). Proponuje on, aby zadania 
izb przejęły związki producentów i aby 
właśnie na ich działalność odprowadzać 
1% podatku rolnego. Wydaje się to 
rozsądnym rozwiązaniem. Jeśli rolnik 
hoduje świnie, zapisuje się do związku 
producentów trzody chlewnej i tam 
trafia odpis z jego podatku. Jeśli ma 
krowy, łoży na związek producentów 
mleka itd. Związek musi w zamian 
dbać o interesy swoich członków, lobbo-
wać za nimi w rządzie i parlamencie. To 
mogłoby spowodować, że konsultacje 
rolników (fachowców w danej dzie-
dzinie) z rządzącymi byłyby bardziej 
merytoryczne i bezpośrednie, bez mno-
gości urzędników, biur i rzeczników. 
 O ile związki producentów zasilone 
pieniędzmi z podatków same nie wpa-
dłyby w pułapkę biurokracji i pokusę 
stwarzania nowych etatów.

Związki producentów 
zamiast izb
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Kredyty preferencyjne 
dla rolników

g e n c j a  R e -
strukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa sto-
suje dopłaty 

do oprocentowania kredytów 
inwestycyjnych i klęskowych 
oraz częściową spłatę kapitału 
kredytu przeznaczonego na 
zakup ziemi przez młodych 
rolników. - Pomoc ta, tak jak 
w latach poprzednich, realizowa-
na jest za pośrednictwem banków, 
które spełniają wymogi kapitało-
we i dotyczące obszaru działal-
ności określone rozporządzeniem 
oraz podpiszą z agencją umowę 
o współpracy w tym zakresie - wy-
jaśnia Marek Kassa, dyrektor 
Departamentu Komunikacji 
Społecznej. Banki, które podpi-
sały umowy z agencją musiały 

R E K L A M A

spełnić określone warunki. 
 W tym roku ARiMR wpro-
wadziła konkursowy system 
podziału limitu dopłat pomię-
dzy banki z uwzględnieniem 
najniższego oprocentowania 
kredytów z dopłatami do opro-
centowania oraz opłat i pro-
wizji związanych z kredytem. 
- W wyniku ogłoszonego konkursu 
do agencji wpłynęły oferty ośmiu 
banków zainteresowanych nawią-
zaniem współpracy w zakresie 
udzielania kredytów preferencyj-
nych. Oferty uszeregowano wg 
szczegółowych kryteriów i na tej 
podstawie określono limity akcji 
kredytowej dla kredytów inwesty-
cyjnych z dopłatami do oprocento-
wania. System ten przyczynił się 
do obniżenia kosztów związanych 
z kredytem, ponoszonych przez 

beneficjantów tej formy pomocy 
- uważa. 
 ARiMR do końca maja 
podpisała umowy z sześcio-
ma placówkami finansowymi. 
- Odnosząc się do kwestii dostęp-
ności kredytów preferencyjnych 
w Bankach Spółdzielczych uprzej-
mie informujemy, że w ramach 
zwartych przez ARiMR umów 
o współpracy, Banki Spółdziel-
cze zrzeszone w SGB-Banku S.A. 
i Banku Polskiej Spółdzielczości 
S.A. mogą udzielać kredytów 
preferencyjnych. Agencja zawar-
ła również umowę o współpracy 
z Krakowskim Bankiem Spółdziel-
czym, który jest bankiem niezrze-
szonym - podkreśla. Dodaje, że 
sieć tych placówek zapewnia 
dostęp do kredytów preferen-
cyjnych na terenie całego kraju. 
 Na wsparcie w postaci do-
płat do oprocentowania kre-
dytów inwestycyjnych agencja 
przyznała bankom 17,43 mln zł,  
co daje tym instytucjom możli-
wość udzielenia rolnikom pre-
ferencyjnych kredytów inwe-
stycyjnych na kwotę 1,47 mld 
zł. - Po wyczerpaniu przyznanych 
środków banki mogą wystąpić do 

agencji z wnioskiem o zwiększenie 
środków na dopłaty do oprocento-
wania kredytów inwestycyjnych, 
gdyż agencja na dany rok dyspo-
nuje kwotą 43,5 mln zł, co pozwoli 
na uruchomienie akcji kredytowej 
w kwocie 3 mld zł - uważa dy-
rektor. 
 Z kolei na dopłaty do czę-
ściowej spłaty kapitału na 2015 
rok agencja przeznaczyła 80 
mln zł. - W związku z dużym 
zainteresowaniem wśród kredyto-
biorców tą formą pomocy agencja 
wystąpiła do Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z prośbą 
o zwiększenie środków finanso-
wych na realizację tego zadania 
- mówi Marek Kassa.
 Z preferencyjnych kredy-
tów mogą korzystać również 
rolnicy, którzy ponieśli stra-
ty w wyniku klęsk żywioło-
wych. Do dyspozycji banków 
na dopłaty do oprocentowa-
nia kredytów na wznowienie 
produkcji po klęskach żywio-
łowych wydzielone zostało 
16,12  mln  zł. Dzięki temu 
w 2015 roku kredyty udzie-
lone zostaną na łączną kwotę  
1 mld zł. 

A
TEKST Anetta Przespolewska

WARUNKI, KTÓRE MUSIAŁY SPEŁNIĆ BANKI 
WOBEC KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH:
- Oprocentowanie kredytów z dopłatami agencji do oprocentowania 
(zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 11 ww. rozporządzenia) wynosi nie 
więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o maksymal-
nie 2,5 punktu. Wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych 
z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych 
w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 2 % udzielonego kredytu 
(§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia) - tłumaczy Marek Kassa, dyrektor 
Departamentu Komunikacji Społecznej.

Lista banków, które zgłosiły propozycję współpracy z ARiMR 
oraz zaproponowane przez banki wysokości opłat, prowizji 
i marży dla objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania 
kredytów inwestycyjnych i „klęskowych”:

BANK opłaty i prowizje (%) marża (p.p.)

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 0,00 2,48
Pekao S.A. 0,49 1,80
Raiffeisen Bank Polska S.A. 0,90 2,30
Bank Zachodni WBK S.A. 1,40 1,95
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 1,85 2,50
SGB-Bank S.A. 1,85 2,50
Krakowski Bank Spółdzielczy 2,00 2,50
BNP Paribas Bank Polska S.A. 1,00 2,50

R E K L A M A

osesja państwa 
Owczarków na 
pierwszy rzut oka 
nie wyróżnia się ni-
czym szczególnym. 

Jest część gospodarska, gdzie 
znajduje się inwentarz oraz część 
rekreacyjno-wypoczynkowa, 
z zielenią i kwiatami. 
 Od lutego bieżącego roku go-
spodarstwo nastawione głównie 
na hodowlę bydła prowadzi Woj-
ciech Owczarek. Przejął dorobek 
i fach po ojcu Mirosławie, któ-
ry dzisiaj pełni funkcję doradcy 
i menagera. Oprócz hodowli by-
dła - w ilości około 60 szt., rolnik 
zajmuje się uprawą kukurydzy 
i zbóż. Obrabia 40-hektarowe 
areały, z czego 18,5 ha to grunty 
własne, a reszta - dzierżawy.
 W gospodarstwie jest nowo-
czesny park maszynowy oraz 
pomysły na dalszy rozwój. Pan 
Wojtek korzysta z możliwości 
dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych, m.in. jest beneficjen-
tem programu Młody Rolnik.
 Rolnictwo to życie i pasja 
całej rodziny. Jest tutaj podział 
ról i obowiązków. Głównym go-
spodarzem jest Wojciech, którego 
w pracy biurowej i dokumenta-
cyjnej wspiera żona Anna. Ojciec 
Mirosław, służy radą i pomocą, 
a mama Helena - zajmuje się 
domem i pomaga w wychowy-
waniu dzieci: 4-letniej Lenki i 1,5- 
rocznego Radzia. Jest zgodnie 
i rodzinnie. 
 Wojciech Owczarek przejął 
gospodarstwo jako najmłodszy 
z rodzeństwa. Pomagał rodzi-
com w gospodarstwie, ale nie 

Kiedy na świat 
przychodzą 

TROJACZKI
Niedowierzanie i radość. Tak można 
w skrócie opisać nastroje państwa 

Owczarków, mieszkańców Głuchowa 
w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. 
Ich czteroletnia krowa o imieniu Gwiazda1 

w niedzielę, 17 maja, urodziła aż trzy 
cielęta!

od razu wiedział, że będzie to 
jego sposób na życie. Jako kie-
runek nauki w szkole średniej 
wybrał technika rolnictwa. Ma-
turę i dyplom zdobył w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kaczkach 
Średnich. Do rolnictwa musiał 
jednak dojrzeć. - Było różnie, był 
czas, że mu kiszonka brzydko pach-
niała - wspomina ze śmiechem 
pan Mirosław. Dzisiaj jednak to 
wzorowy gospodarz, który so-
lidnie dba o obejście.
 Niewątpliwie nagrodą i na-
pędem do pracy w gospodar-
stwie było pojawienie się krowich 
trojaczków. - Nie wiedzieliśmy, że 
jest to ciąża bliźniacza, bo kiedy 
weterynarz badał krowę, było zbyt 
wcześnie, aby ocenić ilość płodów  
- opowiada Wojciech Owczarek.
 Male byczki pojawiły się 
więc zupełnie nieoczekiwane, 
na tydzień przed planowanym 
terminem. Poród przebiegł pra-
widłowo, szybko i sprawnie. 
Gwiazda1 i  jej potomstwo czują 
się bardzo dobrze, mimo że są 
troszkę mniejsze niż ich rówie-
śnicy. Było to trzecie wycielenie 
Gwiazdy, która w poprzednich 
latach miała ciąże pojedyncze. 
Co ciekawe, krowa zapładniana 
była tylko raz i nie były jej po-
dawane żadne hormony. Ciąża 
mnoga u krów, podobnie jak 
u ludzi należy do rzadkości. 
Zazwyczaj małe są zbyt słabe 
i umierają zaraz po porodzie. 
 Gwiazda1 jest mieszańcem 
rasy PHF oraz Montbeliarde, 
a zainseminowana została na-
sieniem buhaja rasy norweskiej 
czerwonej. Ze względu na trud-

TEKST Marta Jachimowska

ną nazwę buhaja gospodarz 
nadał mu przydomek „Labam-
ba”.
 W gospodarstwie Owczar-
ków bliźnięta wśród cieląt to nie 
rzadkość. W poprzednim roku 
na świat przyszły aż cztery pary. 
Zresztą anomalii przyrodniczych 
jest tutaj więcej. 28 kwietnia na 

podwórku pojawiła się druga 
bocianica i para nowo przybyłych 
bocianów już oczekuje potom-
stwa. Z kolei w ubiegłym roku 
gniazdo w oborze uwiła biała 
jaskółka. I tylko ciekawi, jakie 
jeszcze szczęśliwe niespodzian-
ki przyniesie los w kolejnych  
latach.

P
Trojaczki narodziły się na tydzień przed planowanym terminem

Trzy pokolenia rodziny państwa Owczarskich
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ażdy rolnik 
w  swoim go-
spodarstwie 
rolnym oprócz 

sprzętu i maszyn użytku-
je również samochód oso-
bowy. Często rolnicy za-
stanawiają się, czy można 
odliczyć VAT od zakupu 
samochodu osobowego lub 
od paliwa. Zgodnie z ak-
tualnymi przepisami jest 
to możliwe. W zależności 
od sposobu używania sa-
mochodu w gospodarstwie 
można odliczyć cały VAT lub 
tylko połowę. 
 Rolnik będący VAT-
-owcem może odliczyć 
podatek VAT od zakupu 
samochodów osobowych. 
Dotyczy to zarówno samo-
chodów nowych z salonu, 
jak i używanych. Warun-
kiem odliczenia jest, tak 
jak w przypadku każdego 
zakupu, posiadanie faktu-
ry. W przypadku zakupu 
nowego auta zawsze rolnik 
otrzyma w salonie faktu-

Odliczenie VAT-u 
za samochód

K

rę. W przypadku zakupu 
samochodu używanego, 
możliwość odliczenia po-
datku istnieje tylko wtedy, 
kiedy otrzymamy fakturę 
z VAT-em. Umowa kupna-
-sprzedaży lub faktura VAT 
marża nie dają możliwości 
odliczenia VAT-u od zakupu 
auta. Nie ma znaczenia też 
wartość samochodu. Jeżeli 
rolnik przy zakupie otrzyma 

faktu-
rę, odliczy VAT zarówno 
od samochodu za 5.000 zł, 
jak i za 250.000 zł. Należy 
jednak pamiętać, aby wpi-
sać samochód osobowy do 
ewidencji środków trwałych. 
Dla możliwości odliczenia 
podatku VAT nie ma też zna-
czenia forma zapłaty. Rolnik 
może odliczyć VAT zarówno 
przy zakupie za gotówkę, 
jak i na kredyt czy leasing. 
 Podatek VAT rolnicy 
mogą odliczyć od paliwa 
i  wydatków związanych 
z eksploatacją samochodu. 
W przypadku paliw nie ma 
znaczenia ich rodzaj. Poda-
tek VAT można odliczyć 
zarówno od oleju napędo-
wego, benzyny, jak i gazu 
LPG. 
 Do wydatków związa-
nych z eksploatacją samo-
chodów, od których rolnik 
może odliczyć podatek 
VAT, zalicza się: 
 zakup i wymiana pły-

nów eksploatacyjnych 
(oleje, płyn do chłodnic, 
płyn hamulcowy, nabicie 
klimatyzacji), 
 zakup części, serwis, 

konserwacja, koszty na-
praw i remontów, holowa-
nie, naprawy blacharskie 
i lakiernicze, 
 przeglądy rejestracyjne 

na stacji diagnostycznej, 
 zakup i wymiana opon,
 opłaty za parking, prze-

jazd autostradami, 

 akcesoria typu radio, na-
wigacja, kamizelka odbla-
skowa, apteczka, kołpaki, 
 myjnia, zakup chemii do 

mycia auta, płyn do spry-
skiwaczy.
 Często również rolni-
cy pytają o możliwość od-
liczenia podatku VAT od 
ubezpieczenia OC i  AC. 
Wszystkie polisy ubezpie-
czeniowe są zwolnione z po-
datku VAT. Dlatego też nie 
można odliczyć podatku 
VAT, ponieważ nie jest on 
zawarty w wartości polisy. 
 Gospodarstwo rolne 
będące na VAT-cie może 
odliczyć cały VAT zawarty 
na fakturze lub tylko jego 
połowę. Wybór wysokości 
odliczenia zależy od tego, 
czy samochód służy wyłącz-
nie działalności rolniczej czy 
również użytku prywatne-
go. Jeżeli auto jest użytkowa-
ne tylko w gospodarstwie, 
można odliczyć od zakupu, 
eksploatacji i paliwa całość 
podatku VAT z faktur. Nie-
stety, wiąże się z tym kilka 
formalności. Pierwszą jest 
zgłoszenie tego do Urzę-
du Skarbowego. Należy to 
zrobić na druku VAT-26 
w ciągu 7 dni od zakupu 
lub pierwszego zakupu 
związanego z  samocho-
dem osobowym. W  dru-
ku VAT-26 należy podać 
dokładny model, rocznik, 
numer rejestracyjny i datę 
zakupu samochodu. Kolej-

ną formalnością jest prowa-
dzenie ewidencji przebiegu 
pojazdu, potocznie zwanej 
kilometrówką. Należy w niej 
wpisywać każdy przejecha-
ny kilometr. Ewidencja taka 
powinna zawierać oprócz da-
nych samochodu: dokładny 
przebieg samochodu, datę 
i cel każdego wyjazdu, opis 
trasy (skąd - dokąd), liczbę 
przejechanych kilometrów, 
imię i nazwisko oraz podpis 
osoby kierującej. Ewidencje 
te są dokładnie weryfikowa-
ne przez Urzędy Skarbowe. 
Dlatego jeżeli gospodarstwo 

posiada samochód osobowy, 
lepiej zdecydować się na od-
liczenie połowy podatku VAT 
od zakupu i kosztów eksplo-
atacji. Od 1 lipca 2015 roku 
będzie można również bez 
ograniczeń formalnych odli-
czać połowę VAT-u od paliwa 
do samochodów osobowych. 
 Żadnych ograniczeń nie 
ma w gospodarstwach rol-
nych w przypadku odlicze-
nia podatku VAT od zakupu 
i eksploatacji aut ciężaro-
wych i typowych dostaw-
czych. 
 Do aut ciężarowych 
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i dostawczych zalicza się 
wszystkie auta, które: 
 ich DMC przekracza 3,5 

tony, 
 pick-upy, 
 z otwartą przestrzenią 

ładunkową, skrzyniowe, 
z plandeką, 
 tzw. blaszaki z oddzielo-

ną przegrodą częścią baga-
żową od ładunkowej, 
 typowe auta osobowe 

z fotelami z przodu i krat-
ką z tyłu, 
 W razie wątpliwości 
najlepiej pojechać na do-
wolną stację diagnostycz-
ną i poprosić o wydanie 
zaświadczenia VAT-1 lub 
VAT-2. Zaświadczenie 
takie kosztuje 50 zł i jego 
posiadanie daje możliwość 
odliczenia podatku VAT 
w całości.

Paweł Ciesielski, „VAT dla rolników”, udziela bezpłatnych 
porad we wtorki w godz. 18.00 - 20.00

Tel. 664 729 744, info@podatkidlarolnikow.pl

Rolnikowi 
ratowali rękę
 W jednym z gospodarstw 
rolnych w Siedlcu (powiat go-
styński) w poniedziałek, 25 
maja doszło do wypadku. 
Mężczyzna w wieku około 
60 lat z głęboką raną ręki na-
tychmiast został przetrans-
portowany helikopterem do 
specjalistycznej lecznicy. 
 W dniu nieszczęśliwego 
zdarzenia rolnik przebywał 
w budynku gospodarczym. 
Prawdopodobnie coś ucinał 

korzystając z piły tarczowej. 
Nagle zaczął mocno krwawić. 
- Chyba przeciął sobie tętnicę. 
Gdy żona go znalazła, zastała 
go nieprzytomnego - relacjonu-
ją mieszkańcy. Niezwłocznie 
wezwano Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, które zabrało po-
szkodowanego do szpitala. 
Mężczyzna przebywa, naj-
prawdopodobniej, w szpitalu 
w Trzebnicy.

(red)

tym roku wnioski o przy-
znanie płatności obszaro-
wych można składać bez 
żadnych sankcji finanso-
wych do 15 czerwca, a nie 

jak to miało miejsce wcześniej do 15 maja. 
- To była dobra decyzja, ponieważ nowe zasady 

w zakresie dopłat bezpośrednich, płatności rolno- 
środowiskowo-klimatycznej czy płatności ekolo-
gicznej, niektórym rolnikom stwarzają trudności 
- uważa Przemysław Ratajczak, kierownik 
Biura Powiatowego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej 
Górce. Przekonuje, że nie warto czekać 

ze złożeniem dokumentów do ostatniej 
chwili. - Oczywiście, kto się spóźni i nie zdąży 
złożyć wniosku do 15 czerwca będzie mógł to 
jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne 
dopłaty będą obniżane o 1% za każdy roboczy 
dzień zwłoki - podkreśla kierownik. 

(HD)

Rolnicy mają czas do 15 czerwca

W
Dlaczego są niższe 
dopłaty do siewu?

ak już wcześniej infor-
mowaliśmy, stawki do-
płat do kwalifikowane-
go materiału siewnego 
będą niższe niż do tej 
pory. Po publikacji wielu 

rolników zastanawiało się, dla-
czego? W związku z tym popro-
siliśmy Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie. 
„Nie jest prawdą, że w tym roku 
środki na ten cel zostały zmniejszone. 
Koperta funduszy jest o 469 tys. zł 
wyższa niż w roku ubiegłym. Ale 
biorąc pod uwagę dotychczasowy 
wzrost zainteresowania dopłatami 
w latach 2010-2014 na średnim 

poziomie 12,2%, przy utrzymaniu 
dotychczasowych zasad wsparcia do 
zużycia kwalifikowanego materiału 
siewnego, potencjalna kwota potrzeb-
na do realizacji dopłat w 2015 r. wy-
niosłaby około 138 mln zł. Kwota ta 
znacznie przewyższa kwotę 99.469 
tys. zł, zaplanowaną w budżecie na 
2015 r. na ten cel” -  czytamy w ko-
munikacie MRiRW. Jak tłumaczy 
ministerstwo, dostępna kwota 
pieniędzy będzie musiała zostać 
podzielona pomiędzy większą 
liczbę wnioskodawców, co spo-
wodowało zmniejszenie stawki 
dopłat do 1 ha powierzchni.  

  (HD)

 Do 25 czerwca rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do materiału siew-
nego (zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaków, mieszanek 
zbożowych i pastewnych) zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia 
w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

STAWKI DOPŁAT:
 80 zł/ha (było 100 zł) dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
 130 zł/ha (było 160 zł) dla roślin strączkowych 
 400 zł/ha (było 500 zł) dla upraw ziemniaka

J
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lisko 300 producen-
tów i dostawców 
mleka zrzeszonych 
w „Mlekturze” lub 
też dostarczają-

cych mleko do Mleczarni Tu-
rek uczestniczyło w  spotka-
niu, które odbyło się 21 maja 
w restauracji „Eden” w Turku. 
Rolnicy przyjechali z odległych 
terenów Wielkopolski (powiat 
turecki, koniński, kaliski) czy też 
województwa łódzkiego, aby 
uzyskać informacje związane ze 
zmianami dotyczącymi dostaw 
mleka do Mleczarni Turek. 
 Spotkanie otworzył prezes 
„Mlekturu”- Krzysztof Przy-

Dlaczego rolnicy porównują 
mleczarnię w Turku 

do Rosji Putinowskiej?
Polityka prowadzona przez Mleczarnię Turek wobec rolników ze Zrzeszenia Producentów 

i Dostawców Mleka „Mlektur” nie podoba się jego członkom. Zarzucają firmie 
niepartnerskie zachowania, które uderzają w portfele mlecznych producentów. 

TEKST Marta Jachimowska

B goński, który przedstawił hi-
storię działalności zrzeszenia 
oraz historię Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Turku, 
których to losy skrzyżowały się 
w roku 2007. Wówczas Zrzesze-
nie „Mlektur”, na bazie poro-
zumienia z nowym właścicie-
lem OSM Turek - francuskim 
koncernem Bongrain, podpisało 
umowę o współpracy, przejmu-
jąc udziały po zlikwidowanej 
spółdzielni. Poczynione zapisy 
miały zagwarantować produ-
centom mleka dogodne warunki 
skupu, a co za tym idzie moż-
liwość rozwoju gospodarstw 
i inwestowanie.

 „Mlektur” zgodnie z zapi-
sem statutu miał reprezentować 
i dbać o interesy zrzeszonych 
rolników. W czasie kilkuletniej 
współpracy pomiędzy „Mlek-
turem” a Mleczarnią Turek do-
chodziło do dyskusji i sporów. 
Rolnicy walczyli o swój interes, 
przeciwstawiając się interesom 
francuskiego koncernu mleczar-
skiego. - To, co proponuje nam 
dzisiaj mleczarnia, to kolejny koszt 
nałożony na rolnika, który znowu 
dostanie po kieszeni - mówił Ka-
rol Płóciennik, członek Zarządu 
Zrzeszenia „Mlektur”.
 Rolników zbulwersował 
dokument dostarczany indy-

widualnie przez mleczarnię do 
dostawców mleka, w którym 
m.in. wymagana jest deklaracja 
przekroczeń w ilości dostarcza-
nego mleka o jeden procent. Po-
nadto odbiorca deklarowane ilo-
ści dostaw rozdziela kwartalnie, 
działając na niekorzyść małych 
gospodarstw. - Jak my możemy 
zgodzić się na jeden procent, jak 
wiemy, że będziemy mieli wzrost 
o cztery procent albo siedemnaście? 
- pytał Karol Płóciennik - Podpi-
sanie tego aneksu, który opiera się 
na założeniach za lata 2013 i 2014,  
to jest wracanie się do punktu wyj-
ścia i podpisywanie na siebie wyro-
ku. Podpisując taki aneks, nie mamy 

Zarząd Zrzeszenia „Mlektur” nie chce przyjąć warunków 
proponowanych przez Mleczarnię Turek

Przedstawiciel Mleczarni Turek 
przedstawił rolnikom propozycje 
współpracy

Rozsądne rozwiązanie dla 
obu stron przedstawił Edward 

Kończak, jeden 
z dostawców 

mleka

W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 dostawców mleka 
z Wiekopolski i Łódzkiego

Największy dostawca mleka w gminie Turek nie widzi korzyści dla rolników 
w warunkach proponowanych przez mleczarnię

możliwości rozwoju, a wiadomo, 
że część z nas zainwestowała duży 
kapitał w rozwój gospodarstwa. 
I teraz to wszystko ma stanąć?
 Rolnicy sugerowali, że 
nowe warunki stawiane przez 
mleczarnię są nie do przyjęcia.  
- Ostrzegamy przed podpisywaniem 
aneksów - mówił Karol Płócien-
nik. - Bo najbardziej boli nas fakt, 
że mleczarnia zachowała się nie po 
partnersku, tocząc indywidualne 
negocjacje.

Putinowskie metody
 W kwestii zgodności z praw-
nem aneksu proponowanego 
przez Mleczarnię Turek popro-
szono o komentarz Michała Ha-
rasnego, radcę prawnego, który 
wskazał wiele zastrzeżeń. Jedno 
z nich dotyczyło dowolności 
w interpretacji zapisów anek-
su, z której może skorzystać 
mleczarnia. - Kto na zdrowy ro-
zum podpisze taką umowę? Chyba 
ktoś, kto nie zamierza inwestować 
w swoje gospodarstwo, kto wie, 
że zakończy produkcję lub jej nie 
zwiększy lub też osoba nieświa-
doma albo pod naciskiem. Takim 
działaniem przyjmujemy metody 
z Rosji Putinowskiej - sugerował 

Krzysztof Przygoński.
 Przedstawiciel Mleczarni 
Turek - Marek Kukulski nie tylko 
nie zgodził się ze stwierdzenia-
mi, które padały z ust członków 
Zarządu „Mlekturu”, ale także 
przedstawił swoje argumenty, 
broniące interesu francuskiego 
koncernu. - Putinem zostałem, 
trudno, ale czasem trzeba - mó-
wił Marek Kukulski - To nie jest 
aneks, ale informacja, dzięki której 
będziemy wiedzieli, jaka ilość mleka 
będzie do nas dostarczona. Taka in-
formacja jest nam niezbędna. Musi-
my wiedzieć, ile i w jakim miesiącu. 
To jest biznes. My też musimy dbać 
o swój interes. Tu nie chodzi o oszu-
stwo, ale określenie realnych ilości. 
Chcemy uporządkować wszystkie 
informacje od państwa.
 Słowa Marka Kukulskiego, 
w których zapewniał, że chce się 
dogadać z dostawcami mleka, 
jednak nie uspokoiły rolników 
ani też nie wskazały na to, że 
podpiszą dokument dostarcza-
ny przez mleczarnię.

Warunki nie do 
przyjęcia
 - Mam rozwiązanie na pań-
stwa oczekiwania - powiedział 

Edward Kończak, producent 
mleka z Wietchinina, najwięk-
szy dostawca mleka do Mle-
czarni Turek - Odbieracie od nas 
mleko po kilka razy w tygodniu, 
macie państwo z nami stały kon-
takt. Nie wystarczyłoby abyśmy 
wypełnili odpowiednie ankiety 
związane z ilością wyprodukowa-
nego mleka? Tymczasem straszy 
się nas obniżkami cen za mleko. 
 Kończak sugerował, że 
obecna forma proponowana 
przez Mleczarnię Turek jest nie 
do przyjęcia, ze względu na 
to, że branża mleczarska jest 
nierentowna, a zyski oscylu-
ją na poziomie zerowym i to 
w przypadku, kiedy nie ma 
po drodze niespodzianek. 
 Gospodarstwo Edwarda 
Kończaka to doskonały przy-
kład na to, w jakiej sytuacji eko-
nomicznej znajdują się rolnicy, 
którzy inwestując, korzystają 
z dotacji unijnych. W zagrodzie 
mieszkańca gminy Turek znaj-
duje się 70 sztuk krów mlecz-
nych i tyle samo jałowizny. Cy-
sterna z mleczarni przyjeżdża 
tutaj co drugi dzień.
 - Dotychczas współpraca 
z mleczarnią była dobra, aż do 

momentu dziwnego podejścia do 
partnerstwa - mówi Kończak  
- Zaproponowano nam warunki, 
które powodują, że moje gospo-
darstwo już na wstępie, delikat-
nie rzecz ujmując, narażone jest 
na straty około piętnastu tysięcy 
złotych kwartalnie. Mleczarnia 
wprowadza swoje kwotowanie we-
wnętrzne, o którym dotychczas nie 
było mowy. 
 Rolnicy przytaczają zapisy 
umowy z turkowską mleczar-
nią, gdzie wyraźnie wskazywa-
no, że firma będzie skupowała 
każdą ilość mleka. Dzisiaj jed-
nak próbuje się zmienić zasady.
 Dlatego obecni podczas 
spotkania producenci mleka 
pytali, jakie będą konsekwen-
cje, jeśli nie podpiszą aneksu 
proponowanego przez mle-
czarnię, a co, jeśli już ktoś zde-
cydował się na podpisanie?
 Władze „Mlekturu” nie 
udzieliły odpowiedzi, podob-
nie jak przedstawiciel mle-
czarni. Zapewne obie strony 
powrócą do rozmów, bo to 
ich wspólny interes. Pytanie, 
z jakimi konsekwencjami i czy 
z korzystnym skutkiem dla 
rolników? 

R E K L A M A

INWESTYCJE
W GOSPODARSTWACH

ROLNYCH

WWW.AGROBUDOWA.PL

BUDYNKI INWENTARSKIE

SILOSY ŻELBETOWE

AGRO-BUDOWA Jakub Sieczka
Kawnice Kolonia 14a, 62-590 Golina

tel. kom. : 609444313
e-mail: jakubsieczka@wp.pl

KONSTRUKCJE STALOWE
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„Wieści Rol-
n i c z y c h ” 
interwenio-
wał Andrzej 

Cechner z Nieźdźwiad, który 
siał kukurydzę już dwa razy 
i zwierzyna leśna znów mu ją 
zniszczyła. Jego pole znajduje 
się w obwodzie łowieckim Je-
żewo, który podlega pod koło 
„Widawa” Wrocław. - Zwracałem 
się do gospodarza koła w Jeżewie 
- Zbigniewa Kordusa, ale z jego 
strony nie ma żadnego zaintere-
sowania. Kazał zrobić wniosek 
o odszkodowanie. Dostanę parę 
groszy, a ja mam bydło i czym będę 
je pasł? Początkowo mówili, że będą 
pilnować do 22.30, a o godz. 23.00 
będzie zmiana. Ja  pojechałem na 
pole o 21.50  i nikogo nie było. 
Usiadłem na ambonie, która znaj-
duje się na innej działce i około 
23.00 przeszły cztery dziki z lasu. 
Szybko poszedłem na swoje pole, ale 
po pewnym czasie pojechałem do 
domu. Ponownie pojechałem oko-
ło 4.30 nad ranem i pole całe było 
zryte - opisuje rolnik. Dodaje, że 
nieco pomogła jego interwen-
cja u głównego łowczego we 
Wrocławiu. - Przyjechał  myśliwy, 
trochę popilnował, przywieźli czte-
ry petardy - opowiada Cechner. 
Winą za zaistniałą sytuację obar-

Dziki niszczą uprawy kukurydzy
 Dziki zniszczyły pola obsiane kukurydzą. Na zwierzynę leśną wyrządzającą szkody 
narzekają rolnicy, którzy mają uprawy w rejonie Niedźwiad i Goli (gm. Jaraczewo).

TEKST Elżbieta Rzepczyk

W

R E K L A M A

cza nowy zarząd koła. W jego 
ocenie nowo wybrane władze 
działają opieszale.
  Problem dzików wchodzą-
cych na pola uprawne potwier-
dza sołtys Niedźwiad Zygmunt 
Gendra, który swoją uprawę 
ogrodził pastuchem. - Ja mam 
tylko pół hektara, ale inni sieją po 
dwa czy pięć hektarów, a im więk-
sze pole, tym trudniej to ogrodzić 
- ocenia sołtys. 
 Straty w uprawie ma rów-
nież Ireneusz Adamiak ze Strzy-
żewka, który posiada  grunty 
w Niedźwiadach, gdzie zasiał 
8 hektarów kukurydzy. - Znisz-
czyły mi około 2 ha. Na razie to 
zostawiłem i czekam. Ja mam ku-
kurydzę na ziarno i tego nie można 

przesiać - uważa rolnik. Podob-
nie jak Cechner uważa, że winę 
za zaistniałą sytuację ponosi 
koło łowieckie.  - Ja mam dwie 
plantacje kukurydzy. 9 hektarów 
znajduje się w kole łowieckim na-
leżącym pod Książ Wielkopolski,  
a 8 hektarów jest we wrocławskim. 
Koło z Książa troszczy się o upra-
wy, dba, pilnuje i dziki nic nie 
zryły, a tamto niczym się nie intere-
suje, bo rządzenie jest z Wrocławia 
- sądzi Adamiak. Napisał wnio-
sek o odszkodowanie, szkoda 
została oszacowana i teraz czeka 
na pieniądze.            
 Zbigniew Kordus nie zgadza 
z zarzutami rolnika z Niedź-
wiad. Twierdzi, że myśliwi 
dyżurują, a rolnicy otrzymali 

sznury do odstraszania zwie-
rząt. - Dzik wychodzi w nocy. 
Myśliwy siedzi do tego momentu 
dopóki cokolwiek rozpoznaje. Po   
23.00 po co siedzieć, jak nic nie 
widzi - mówi członek zarządu 
koła „Widawa” we Wrocławiu 
i gospodarz obwodu  417 Je-
żewo w jednej osobie.  W jego 
ocenie rolnicy nie stosują od-
powiedniej zaprawy do ziarna. 
- Jest gospodarstwo rolne Karolew, 
które ma kilkaset hektarów kuku-
rydzy. Tam nie ma szkody, a jest 
to ten sam obwód. Ziarno jest za-
prawiane specjalnym preparatem, 
które jak dzik weźmie w pysk, to ono 
go parzy, zwierzę wypluwa i już 
nie wchodzi. Rolnicy nie używają 
tej zaprawy, która powinna być 
- twierdzi Kordus. Zapewnia, 
że część szkód została już osza-
cowana, a protokoły trafiły do 
Wrocławia i rolnicy na pewno 
otrzymają pieniądze.
 Marian Kobierski z obwodu 
Jeżewo tłumaczy, że odszkodowa-
nie uwzględni koszty przesiewu. 
Przyznaje, że zwierzęta powodują 
coraz więcej strat. - W ubiegłym 
roku wypłacone na cały rok było blisko 
5 tys. zł rekompensat za zniszcze-
nia spowodowane przez zwierzęta, 
a w tym jest już około 20 tys. - tłu-
maczy Kobierski, który dokuje 
pomiarów zbuchtowanych pól. 
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aciornica pszenicz-
na należy do rodzi-
ny muchówek. Jej 
dorosłe osobniki 
mają cytrynowo-

żółte zabarwienie. Kształtem 
przypominają natomiast ko-
mary. - Larwy tego owada zimu-
ją w glebie w okrągłych kokonach 
na głębokości 2-20 cm. Wiosną, 
gdy temperatura przekroczy plus  
3,2 stopnia Celsjusza, większość 
z nich opuszcza kokony i przemiesz-
cza się w powierzchnię gleby. Pozo-
stałe z kolei żyją w kokonach przez 
kilka lat - mówi Krzysztof Świe-
rek, agronom z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu - Punkt Doradczy 
w Gołuchowie. Zaznacza przy 
tym, że wylot dorosłych pacior-
nic następuje w okresie kłoszenia 
zbóż. - Dzieje się to w dni bez-
wietrzne i pochmurne. Natomiast, 
kiedy jest słonecznie i wietrznie, 
owad ten uaktywnia się po godz. 
17.00. Trwa to 2 tygodnie - tłuma-
czy specjalista. 
 Samice paciornicy składają 
do kwiatka od 4 to 8 jaj (odbywa 
się to średnio przez 5-10 dni).  
-  Po upływie 7-10 dni, wylęgają się 
z nich larwy. W jednym kłosku może 
żerować ich około 40. Uszkadzają 
one: wszystkie gatunki zbóż, nie-
które trawy i perz, w szczególności 
zaś pszenicę ozimą i jarą, niszcząc 
kwiatki, pyłek oraz zawiązki zia-
ren, co powoduje ich marszczenie 
i zasychanie, a często całkowitą 
płonność kłosków - opisuje eks-
pert. Żerowanie larw polega 
na wysysaniu soków z zalążni 
i młodych ziarniaków, które na-
stępnie zasychają. Prowadzi to 
do czernienia zaatakowanych 
kłosów. - Uszkodzone nasiona tracą 
zdolność kiełkowania - tłumaczy 
fachowiec. 
 Pryszczarek pszeniczny 
kształtem przypomina pacior-
nicę pszeniczną. - Jest pomarań-
czowej barwy. Długość jego doro-
słych owadów wynosi 2-3,5 mm. Ich 
skrzydła  połyskują tęczowo. Larwy 
tego szkodnika są z kolei intensyw-
nie czerwone, robakowate, mato-
we o ziarnistej powierzchni. Mają 
około 2,5 mm długości - opisuje 
Krzysztof Świerek. Wyjaśnia, 
że szkodniki te odżywiają się 
pyłkiem kwiatowym i zawiąz-
kami nasion. - W wyniku żero-
wania pryszczarka pszenicznego 
część kłosków pozostaje płonna, a po-
zostałe ziarniaki są zdeformowane  
- zniekształcone, lżejsze i zwykle po 
grzbietowej stronie mają ciemniej-
sze wgłębienie wielkości żerującej 

Uważaj na paciornicę i pryszczarka. 
Owady te czynią bowiem spore szkody na 

plantacjach pszenicy i nie tylko.

Szkodzą 
pszenicy    

TEKST Marianna Kula

w tym miejscu larwy - tłumaczy 
fachowiec.  Ekspert zwraca także 
uwagę na to, że w kłoskach, które 
wcześniej zaatakowała paciorni-
ca pszeniczna, larwy pryszczarka 
pszenicznego nie mogą się roz-
winąć i zazwyczaj giną.
 Larwy pryszczarka zimą 
bytują w kulistych kokonach 
o średnicy około 1 mm. - Wio-
sną większość z nich opuszcza to 
miejsce i przemieszcza się pod po-
wierzchnię gleby. Wylot muchówek 
(dorosłych owadów pryszczar-
ka - przyp. red.) z kolei następu-
je później niż paciornicy o mniej 
więcej 2-3 tygodnie, co przypada 
około połowy czerwca, gdy pszenica 
i żyto są w fazie kwitnienia - gdy ich 
kwiatki są już otwarte - tłumaczy 
agronom. Samica pryszczarka 
składa jaja pomiędzy rozchylo-
ne plewki i plewy. Po żniwach 
większość larw tego owada scho-
dzi na zimowanie. Dzieje się to 
zazwyczaj po deszczu lub silnej 
rosie. - Przy długotrwałej suszy 
szkodniki te tworzą pseudokokony, 
w których mogą przetrwać 2 miesią-
ce, a tym samym dostać się z ziar-
nem do magazynu i rozprzestrzeniać 
się. Pseudo kokony ukryte między 
ziarnem utrudniają jego przemiał 
- mówi specjalista. Na tym nie 
kończy. - Nasiona uszkodzone przez 
pryszczarka przeważnie nie kiełkują, 
a chleb wypieczony z takiej mąki jest 
gliniasty - wylicza fachowiec. 
 Paciornice i  pryszczarki 
pszeniczne są wrażliwe na su-
szę. - Z tego względu wiele ich larw 
pozostaje w formie kokonów w gle-
bie. Duże nasłonecznienie ogranicza 
płodność samic tych owadów - wy-
jaśnia Krzysztof Świerek. Zazna-
cza jednocześnie, że przestrzega-
nie płodozmianu oraz głęboka 
orka jesienna ogranicza masowe 
występowanie wspomnianych 
szkodników. - Muchówki po wylę-
gu pozostają zwykle na tych samych 
terenach i tylko w przypadku braku 
rośliny żywicielskiej przenoszą się 
dalej. Warto też wiedzieć o tym, 
że odmiany zbóż, które później się 
kłoszą, są mniej atakowane przez 
pryszczarki - podkreśla agro-
nom. Zwraca przy tym uwagę 
na to, że jedynym stadium opi-
sywanych owadów, które można 
unieszkodliwić chemicznie, jest 
ich dorosła postać. - Zabieg zwal-
czania paciornicy przeprowadza się 
w okresie jej masowego lotu, gdy 
żyto i pszenica kłoszą się. Za walkę ze 
wzmożonym występowaniem prysz-
czarka natomiast należy się wziąć 
się w okresie kwitnienia pszenicy 
i żyta  - radzi ekspert. 

W A Ż N E

Porad udzielił Krzysztof Świerek, agronom z Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Punkt Doradczy w Gołuchowie

 PACIORNICA PSZENICZNA
Lot dorosłych paciornic powinno śledzić się na przełomie maja i czerwca. 
Mogą do tego służyć żółte tablice chwytne pokryte klejem. Gdy okaże się, 
że szkodnik ten występuje masowo, należy go zwalczyć chemiczne. Można 
to zrobić następującymi środkami: DECIS 2,5 EC lub FASTAC 100 EC. 
 PRYSZCZAREK PSZENICZNY

Sposobem wyznaczenia masowego lotu pryszczarków jest śledzenie ich lotu 
od połowy czerwca poprzez odławianie ich do żółtych naczyń, napełnionych 
wodą lub stosując żółte tablice chwytne. Preparaty, którymi m.in. możemy 
zwalczyć tego szkodnika, to FASTAC 100 EC  lub KARATE ZEON CS 0,15.

 PRYSZCZAREK PSZENICZNY I PACIORNICA PSZENICZNA
Zabiegi chemicznego zwalczania paciornic i pryszczarków należy wykonywać 
w godzinach popołudniowych lub wieczornych, gdy są one aktywne. Owady 
te nie lubią bowiem suszy i  dużego nasłonecznienia. Ich masowe wystę-
powanie może ograniczyć także stosowanie płodozmianu i głęboka orka. 
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egatywne głosy o obecnej 
sytuacji na rynku trzody 
chlewnej nie cichną. Nie 
ustaje też temat Afrykań-
skiego Pomoru Świń, jako 

jednego z największych zagrożeń dla pro-
dukcji. Czy w Polsce zrobiono wszystko, 
by uchronić się od negatywnych skutków 
tej choroby?
 Walczyliśmy z chorobą Aujeszkyego 
i Państwowy Instytut Weterynaryjny w Pu-
ławach miał robotę. Ta choroba się skończyła 
i co mieliby robić? Jak z nieba spadł ASF. 
Obawiam się, że będą próby, aby hodować 
jak najdłużej ASF w Polsce. Laboratorium 
w Puławach, jako jedyne w kraju, ma ze-
zwolenie do badania ASF. 

Konsekwencje związane z ASF dla polskiej 
gospodarki mogą być katastrofalne.
 Tak, ale to jest konflikt interesów. Są grupy 
ludzi, których nie obchodzi jakaś gospodarka 
tylko własny interes.

A rząd? To on powinien działać w tym 
kierunku, by wspierać gospodarkę, w tym 
też rolną.

Z Ryszardem Mołdrzykiem, prezesem Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” 

rozmawia Dorota Jańczak

INWESTUJĄCY 
HODOWCY TRZODY 

TO KAMIKADZE

R E K L A M A

 Rząd, a w szczególności minister Marek 
Sawicki świnię w Polsce skreślił. Takie od-
noszę wrażenie. Odpuścili sobie ten temat. 
Sam minister powiedział, że potentatem 
w produkcji trzody już nie będziemy.

Dlaczego tak się stało? Przed wejściem 
Polski do UE byliśmy przecież jednym 
z ważniejszych graczy w tym sektorze.
 Nieoficjalnie mówi się, że Polska zgodzi-
ła się przy akcesji na redukcję 8 mln sztuk. 
Mówi się o tym jedynie w kuluarach. 

A więc trzody mamy nie produkować. Co 
więc pozostaje polskim rolnikom?
 Za wiele nam nie pozostało. Cały czas się 
zastanawiam, z czego, jako Polska, będziemy 
żyć. 

Jaka jest więc przyszłość polskiego rol-
nictwa?
 Jestem pesymistą i nie widzę u naszych 
władz zaangażowania i chęci, żeby zrobić 
coś w tym kierunku, aby pogłowie trzody 
zaczęło rosnąć. Na to jest mnóstwo dowodów. 
W ostatnich kilku latach „Polsus” opraco-
wał program odbudowy pogłowia trzody 

chlewnej. W ministerstwie tak go przerobili, 
że z tego nic nie będzie. 

Na odbudowę pogłowia trzody w PROW 
można pozyskać 900 tys. zł. I nic z tego 
nie będzie?
 Nasze założenia do strategii były takie, 
aby powstały chlewnie w Polsce produkujące 
prosięta i mogące przeciwdziałać importo-
wi z Danii. Wystarczy spojrzeć, jakie ilość 
przyjeżdżają do nas z Danii, to jest 500 - 1.000 
sztuk. Takie ilości kupuje jeden nabywca. 
W strategii wpisaliśmy, iż muszą powstać 
chlewnie w Polsce, które będą miały zdolność 
wprowadzania na rynek jednorazowo 200 
prosiąt i ich wielokrotność, czyli 400, 600. 

Dlaczego przyjęliście taką liczbę prosiąt? 
 Tyle pomieści duży samochód tuczni-
ków. Bezsensowne jest powstawanie chlewni 
mniejszych niż takie, które wyprodukują 
200 prosiąt w jednym rzucie. W systemie 
3-tygodniowym musiałoby to być około 200 
loch. Z tych pieniędzy, które z PROW-u są 
przeznaczone i z tymi ograniczeniami, jakie 
tam są, nie powstanie chlewnia większa niż 
na 100 loch, o ile powstanie. Istnieją bowiem 
ograniczenia. Jeśli gospodarstwo jest zbyt 
duże, nie będzie mogło skorzystać z tego. 
A obawiam się, że te, które będą miały taką 
szansę, będą za słabe. (...) Rolników, którzy 
wybudują porodówki z PROW-u, nazywam 
kamikadze. Mimo wszystko chcą inwesto-

wać, ale moim zdaniem, bardzo ryzyku-
ją. Skoro rzeźnie nie będą zainteresowane 
małymi ilościami tuczników, to kto będzie 
kupował nieduże partie prosiąt?

A więc nowe polskie chlewnie na 100 loch 
i tak nie będą konkurencyjne dla duńskich?
 Twierdzę, że nie. Osoby, które wejdą 
w ten program i będą chciały produkować 
jedynie prosięta z chlewnią ze stanem do 
100 loch, będą miały problemy ze zbytem 
prosiąt. A import z Danii i Niemiec i tak 
będzie kontynuowany.

Mówi się, że rozwiązaniem miałyby być 
grupy producentów.
 Jest to pewne wyjście z sytuacji, tylko 
jesteśmy Polakami i mamy pewną mental-
ność. Trudno nam się dogadać i wspólnie coś 
robić. A druga sprawa - grupy producenckie 
to rozwiązanie na krótką metę. Załagodze-
nie sprawy na dziś. Popatrzmy, co się dzieje 
w krajach zachodnich. Tam powstają coraz 
większe gospodarstwa. 

Tam również mają problem ze zbytem 
mięsa. 
 W tej chwili tak. Choć my jesteśmy w jesz-
cze gorszej sytuacji. Zamknął się rynek rosyj-
ski, który był zbytem na tańsze elementy mię-
sa. I cała Europa tam to lokowała. Z chwilą, 
gdy rynek się przymknął, gorsze elementy, 
za niższą cenę wpływają do nas. Jesteśmy 

krajem kiełbasianym, produkujemy dużo 
kiełbas, gdzie można wmieszać jakościowo 
gorsze mięso czy mięso niehandlowe. I w du-
żej części nasi przetwórcy to kupują, bo jest 
tanie. I zawalają nam rynek. Twierdzę, że 
jeśli nawet zaproponujemy niewiadomo jak 
niskie ceny, nadal będziemy mieć problem 
z nadwyżką. 

Tym bardziej, że jako rolnicy nie macie 
żadnego wpływu na branżę przetwórstwa 
mięsnego.
 Denerwuje mnie, że największa duńska 
spółdzielnia rolników ma w Polsce swoje 
rzeźnie, typu Sokołów, a polscy rolnicy nie 
mają nic. Była jedna próba z ratowaniem Sa-
lusa. Nie udało się. Jeśli przejmowali zakład 
z gwarancjami rządowymi, byłem pewien, że 
państwo, zanim przyzna kredyt, wcześniej 
je sprawdzi. Ale nie zrobiło tego. Dopiero 
potem okazało się, że długów jest jeszcze 
więcej. 

Czy warto byłoby rolnikom spróbować 
jeszcze raz w kwestii zarządzania rzeźnią?
 Przypuszczam, że znalazłaby się zainte-
resowana grupa rolników. Wierzę, że to się 
stanie. Tylko jeszcze trochę czasu musi upły-
nąć. Musi się wytworzyć kilkunastoosobowa 
grupa dużych producentów, którzy będą 
w stanie to udźwignąć. Przełożenie systemu 
duńskiego do naszego kraju nie jest możliwe. 
Tam w spółdzielni są wszyscy rolnicy. U nas 
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stabilny, gwarantowany dochód z każdego tuczu
szybkie rozliczenie

profesjonalny serwis weterynaryjny
warchlaki o najwyższym statusie zdrowotnym

pasza najwyższej jakości

ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ tel. 23 675 03 30, fax. 23 675 03 63Wytwórnie: Gumowo, 06-452 Ościsłowo        09-140 Raciąż, ul. Płocka 78

www.cedrobpasze.pl
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jest ich za dużo, zwłaszcza małych, którzy 
bez przerwy będą mieć pretensje. 

Polskim hodowcom trzody zarzuca się, że 
nie są konkurencyjni do Duńczyków, bo do 
swojej pracy podchodzą czasem nieumie-
jętnie, bez rozwagi i planowania, chociażby 
w kontekście synchronizacji rui, zarządza-
nia licznym miotem bądź zbyt wysokim 
zużyciem paszy na jedną sztukę.
 Jest w tym część prawdy. Choć nie jest 
aż tak bardzo tragicznie, to w dużej liczbie 
mniejszych gospodarstw nie zwraca się na 
to uwagi. Jeśli locha była trzy razy kryta, to 
się ją pokryje czwarty raz. W dużych gospo-
darstwach na to sobie już nie mogą pozwolić. 
Trzeba tego bardziej pilnować. Jeżeli ktoś żyje 
tylko ze świń, oszczędności będzie szukał 
wszędzie. Natomiast małe gospodarstwa 
inaczej funkcjonują. Rolnik ma trochę bydła 
i trochę świń, i różnorodność na polu. Do 
końca nie wie, z czego ma zysk, czy ze świń, 
czy buraków. Wszystko idzie do jednego 
worka i tak bardzo nie zwraca się uwagi na 
koszty, które powstają w cyklu produkcyj-
nym trzody chlewnej. Są koszty niezauwa-
żalne, natomiast znaczące. (...) Znam dużo 
hodowców, którzy zrezygnowali z produkcji 
prosiąt i przeszli na cykl otwarty. Twierdzili, 
że taniej jest kupić prosięta, niż wyproduko-
wać samemu. Absurd! Powinno być tak, że 
taniej jest wyprodukować samemu. Ale jeżeli 
robiło się to źle, były duże koszty. I zaczęli 

sprowadzać prosięta.

W konsekwencji Polska stała się tuczarnią.
 Niecałe 8 lat temu w Polsce było 19 mln 
sztuk świń. Był wówczas ministrem Sawicki. 
Teraz jest ich 11 mln sztuk, w tym ponad 
3 mln prosiąt z importu. Minister Sawicki 
jest największym rzeźnikiem w tym kraju. 
Lepszego nie ma, by tyle świń wyciąć przez 
7 lat. 

Polskim rolnikom brakuje lidera?
 Nie ma człowieka, który poderwałby 
ludzi. Te protesty, które miały miejsce w tym 
roku, mogły przynieść wiele dobrego, gdyby 
był ktoś, kto by tym z głową pokierował.

Może z PSL? W końcu ta partia polityczna 
zawsze była postrzegana jako rolnicza? 
 Zdecydowanie nie. W wyborach par-
lamentarnych, które się zbliżają, PSL nie 
powinien w ogóle wejść do sejmu. Powinien 
dostać kubeł zimnej wody na głowę. Oderwał 
się zupełnie od rzeczywistości. Zaczął szukać 
elektoratu w mieście.

Jest pan prezesem związku „Polsus”, na 
temat którego nie zawsze pojawiają się 
pochlebne opinie.
 Bycie prezesem „Polsusa” to bardzo nie-
wdzięczna funkcja. „Polsus” dostał od mini-
stra zgodę na prowadzenie księgi rejestrów 
świń zarodowych. I na ten cel dostaje pie-

niądze z budżetu państwa. Rolnicy oczekują 
od „Polsusa”, żeby coś wreszcie zrobił, czyli 
musiałby wyjąć pałkę i iść na ministerstwo. 
Ale jak mam bić rękę, która mi daje pienią-
dze? To jest konflikt interesów. Jesteśmy 
powołani do tego, by nadzorować hodowlę 
i wytyczać kierunki rozwoju. Natomiast 
w obecnej sytuacji powinniśmy wystąpić 
przeciwko ministrowi, który również dobrze 
może wystąpić przeciwko nam i powiedzieć, 
że nie będziemy prowadzić hodowli zarodo-
wych lub obetnie nam dotację. Potrzebna jest 
w Polsce organizacja niezależna finansowo 
od władz. 

Skąd wziąć na nią pieniądze?
 Z izb rolniczych. 2% podatku rolnego 
w Polsce idzie na izby rolnicze, które za dużo 
nie robią. Zostawiłbym im jeden procent, na-
tomiast drugi pozostawił w gestii rolników, 
żeby wskazali, na jaką organizację chcą go 
przekazać. Wtedy organizacja typu „Polsus” 
będzie musiała zabiegać o producenta, by 
chciał przekazać mu 1%. To miałoby może 
jakiś sens. 

Póki co, główną rolą „Polsusa” jest wydawa-
nie certyfikatów dla hodowli zarodowych?
 Hodowlę zarodową w Polsce może otwo-
rzyć każdy, jeżeli spełni warunki. I po części 
prowadzenie ksiąg hodowlanych jest finan-
sowane z budżetu państwa. Ale jest coraz 
mniej rolników, którzy chcą to robić. 

R E K L A M A
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Czy może pan wskazać różnice 
między tym obiektem a inny-
mi szklarniami?
 Właściwie to nie jest szklar-
nia, tylko cieplarnia, ponieważ 
jest kryta folią. Ma 10-krotnie 
lepszą izolacyjność niż nowo-
czesne obiekty, które są wypo-
sażone w kurtyny. W zwykłych 
szklarniach współczynnik prze-
nikania ciepła wynosi około 7, 
w nowszych jest to około 4-4,2. 
W przypadku tego obiektu ten 
współczynnik wynosi 0,2-0,4. 
Te parametry osiągamy, wy-
korzystując pianę o  bardzo 
dobrych właściwościach izo-
lacyjnych. Jej izolacyjność jest 
niewiele gorsza od styropianu. 
Zaraz po wygenerowaniu pia-
na jest biała, ale po kilkuna-
stu minutach staje się prawie 
przeźroczysta. Dużo łatwiej 
przechodzi przez nią światło 
niż ciepło. Mimo tego piana 
może dodatkowo pełnić rolę 
cieniówki. 

W takim razie czy obecność 
piany nie wpływa ujemnie na 
docieranie światła?
 System jest tak zaprojekto-
wany, że każda ściana może być 
osobno napompowana w prze-
ciągu kilkunastu minut. Piana 
od strony, skąd padają promie-
nie słoneczne nie jest wtłaczana 
i światło bez problemu może 
docierać do roślin. Ktoś może 
stwierdzić, że tworzy się dziura 
w izolacji, ale w promieniowa-
niu słonecznym średnio 50% 
to promieniowanie cieplne. 
Energia cieplna, która wpad-
nie do szklarni w niewielkim 
stopniu „ucieka”. Potrafimy ją 
zagospodarować, w ciągu dnia 
gromadzimy to ciepło w zbior-
nikach buforowych, a nadmiar 
wykorzystujemy w nocy. W ła-
godne zimy, z kilkustopniowy-
mi mrozami, gdy doświetlamy 
rośliny, piec może być zupełnie 
niepotrzebny. Oczywiście on 
musi być, bo trzeba być goto-
wym na -20 czy -30°C. Będzie 
on jednak 10-krotnie mniejszy, 
bo straty ciepła są o tyle niższe. 
O wzroście decyduje również 
światło. Mając doświetlanie 
i odpowiednią temperaturę, 
można odwrócić cały cykl pro-
dukcji, zbiory rozpocząć we 
wrześniu i skończyć w czerw-
cu, uzyskując dużo lepsze ceny. 

Jakie są inne zalety, których 
nie mają tradycyjne szklarnie?
 Od jesieni do wiosny nie 

PIERWSZA 
NA ŚWIECIE
W stacji doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu zbudowano nowoczesną szklarnię. Jej 
innowacyjność polega na wykorzystaniu piany, którą wtłacza 
się w kilkudziesięciocentymetrową przerwę między dwiema 

warstwami folii. Pozwala to na duże ograniczenie strat 
ciepła. Projekt jest realizowany przez Katedrę Warzywnictwa 

we współpracy z zagranicznymi firmami z Holandii 
i Norwegii. Po obiekcie Wieści Rolnicze oprowadził, a także 
odpowiedział na pytania, dr Włodzimierz Krzesiński, jeden 

ze współtwórców przedsięwzięcia. 

Nowoczesny 
obiekt, który ma 

zrewolucjonizować 
uprawy pod osłonami 

poprzez obcięcie 
kosztów ogrzewania, 

powstał 
w Poznaniu.  

wietrzymy obiektu, przez co 
cały dwutlenek węgla, który 
dostarczamy, jest zużywany 
w 99% przez rośliny. W nor-
malnych szklarniach wentyla-
cja powoduje straty CO2 rzędu 
kilkudziesięciu procent. Trzeba 
równocześnie grzać i wietrzyć, 
a w przypadku tego obiektu 
nie musimy tego robić. Z kolei 
latem ten sam gaz również wy-
korzystujemy, ponieważ później 
otwieramy wietrzniki. Nadmiar 
wilgoci, który jest problemem 
w uprawach pomidorów czy 
ogórków, zmniejszamy poprzez 
kondensację pary wodnej na 
wymiennikach ciepła. Puszcza-
my zimną wodę poniżej punktu 
rosy, co powoduje, że skrapla-
my parę wodną i nie musimy 
otwierać okna.  W normalnych 
szklarniach wietrzenie rozpo-
czyna się już pod koniec nocy, 
gdy jest największa wilgot-
ność, tutaj ten moment można 
przesunąć w czasie. 

Czy możliwe jest zbudo-
wanie samowystarczalnego 
obiektu?
 System jest tak pomyślany 

by był samowystarczalny. Pro-
jekt, oprócz budynku szklarni 
obejmuje jeszcze biogazow-
nię wytwarzającą energię, 
której tu, w  Poznaniu, nie 
mamy. Zamysł jest taki, by 
zielone odpady produkowa-
ne w gospodarstwie umożli-
wiły ogrzanie obiektu przez 
365 dni w roku, bez użycia 
innych paliw niezależnie od 
pogody. Dostarczenie trady-
cyjnej szklarni materii prze-
znaczonej na biogaz to duże 
wyzwanie. W tym przypadku 
wystarczy mała biogazownia, 
bo ta konstrukcja ma niewiel-
kie straty ciepła. Dzięki temu, 
żeby ogrzać obiekt hektarowy 
nie będzie potrzeba budować 
potężnej biogazowni. 

Kiedy można się spodziewać 
tego typu obiektów w sprze-
daży?
  Jest to produkt, który nie-
długo wejdzie do praktyki. 
W przyszłym roku pojawi się 
w sprzedaży w całej Europie. 
To pierwszy model na świecie 
i sporo się na nim nauczyli-
śmy. Teraz postaramy się wy

Szklarnia z zewnątrz

Napełnianie pianą trwa około 20 minut

R E K L A M A

w w w. r o b e l i t . p l
in fo@robel i t .p l

TWORZYWA SZTUCZNE
DLA BUDOWNICTWA
• Doskonałe parametry optyczne 

i wytrzymałościowe

• Wysoka izolacja termiczna

• Płyty na zadaszenia i ściany hal 

magazynowych i budynków gospodarczych

ROBELIT Sp. z o.o.
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa

tel.: +48/34/ 377 42 98, fax: +48/34/ 377 42 99

Płyty poliwęglanowe komorowe

Rulony faliste i płaskie z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym

Płyty łukowe samonośne z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym

Szklarnie ze stali z poliwęglanem komorowym 

Doświetla do blach trapezowych 
- płyty profilowane z poliestru
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eliminować problemy, które 
tu napotkaliśmy. Nawet bez 
budowy biogazowni koszty 
użytkowania są znacznie niż-
sze. Szacujemy, że postawienie 
dużego obiektu, o powierzch-
ni kilku tysięcy m2, będzie 
droższe niż szklarni w syste-
mie Venlo o około kilkanaście 
procent. Elementem, który to 
zbilansuje, będzie 10-krotnie 
niższy koszt ogrzewania, które 
obecnie stanowi około 40-50 % 
wszystkich kosztów. W tym 
roku ma powstać po jednym 
obiekcie komercyjnym w Ho-
landii i Norwegii, każdy o po-
wierzchni 1.500 m2.

Jaki jest pański udział w tym 
projekcie?
 Przygotowałem prototyp 
komputera klimatycznego. 
Steruje on 60 różnymi urzą-
dzeniami: sterownikami, pom-
pami, elektrozaworami czy 
przekaźnikami, które wystar-
czą do pełnej kontroli klima-
tu w szklarni. W przyszłości 
na jego podstawie zbuduje-
my model, który następnie 
wprowadzimy do produkcji. 

Dziękuję za rozmowę.
 Dziękuję.

Rozmawiał: Michał Kaliszan

R E K L A M A

R E K L A M A

Współczynnik przenikania ciepła - umożliwia obliczenie ilości ciepła 
przenikającego przez przegrodę cieplną, im współczynnik ma niższą 
wartość, tym przegroda posiada lepsze właściwości izolacyjne;
wyraża się wzorem: 

U = 
q

S ∆T

gdzie:
U - współczynnik przenikania ciepła  
q - ilość przepływającego ciepła 
w jednostce czasu [W] 
S - powierzchnia przegrody [m2] 
∆T - różnica temperatur po obu stro-
nach przegrody [K]
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akup nawozów to wciąż duży 
wydatek, ale też jeden z naj-
ważniejszych czynników plo-
notwórczych. Jak pokazują 
dane Głównego Urzędu Sta-

tystycznego, zużycie nawozów w produkcji 
rolniczej nie spada, ale jeszcze większe są 
możliwości produkcyjne rynku. W roku 
gospodarczym 2013/2014 producenci i im-
porterzy dostarczyli na rynek ok. 2.284 tys. 
ton nawozów mineralnych w przeliczeniu 
na czysty składnik, czyli o 7% więcej niż 
w poprzednim roku. Tymczasem zużycie 
nawozów w sezonie 2013/2014 było podob-
ne do tego, jakie notowano rok wcześniej 
i wynosiło 132,9 kg na 1 ha użytków rolnych. 
 W ostatnich latach (od 2011 roku) wzra-
stało zużycie nawozów wapniowych. W se-
zonie 2013/2014 na 1 ha użytków rolnych 

(po ponownym wzroście - o 10,4% w ska-
li roku) wyniosło ono 47,9 kg i wciąż jest 
niewystarczające przy obecnym poziomie 
zakwaszenia polskich gleb. Wykorzystanie 
wapna nawozowego w Polsce zmniejszy-
ło się dramatycznie po zniesieniu dopłat 
w 2004 roku, ale wszystko wskazuje na to, 
że zaczyna wracać do poziomu sprzed 10 
lat. Na podstawie statystyk można przy-
puszczać, że ten segment rynku nawozo-
wego będzie rósł, a to wyraźny sygnał dla 
dystrybutorów o kierunkach rozwoju oferty 
w przyszłości. 

Planowanie sposobem na 
oszczędności?
 Na rynku nawozowym panuje spora 
konkurencja cenowa. Dystrybutorów jest 

Dystrybutorzy 
szukają 

SPOSOBÓW
Wymiana barterowa, magazynowanie bez opłat i sprzedaż 

małych partii towaru to najczęściej stosowane zachęty 
przez dystrybutorów nawozów. Jednak wciąż najsilniej 

na decyzje zakupowe rolników wpływa cena. Czy można 
racjonalnie planować zaopatrzenie w nawozy, aby nie 

przepłacać? 

Z

TEKST Marzena Zbierska
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wielu, a cena to podstawowa siła 
przetargowa na rynku. Jednak jej 
negocjacja możliwa jest najczę-
ściej w przypadku zakupu du-
żych partii towaru lub u dystry-
butorów działających lokalnie, 
na mniejszą skalę. Mniejsze fir-
my mają większą skłonność do 
uszczuplenia własnej marży na 
korzyść rolnika. Liderzy rynku 
dyktują ceny i rzadziej są skłonni 
do indywidualnych negocjacji, 
kuszą jednak sezonowymi pro-
mocjami, które pojawiają się nie 
tylko w okresie pożniwnym, ale 
także wczesną wiosną, kiedy 
rozpoczyna się sezon zakupo-
wy. Sposobem na uniknięcie 
wysokich cen mogą być poza-
sezonowe zakupy, choć wielu 
rolników czeka z zaopatrzeniem 
się w nawozy do ostatniej chwili. 
- Część rolników poczyniła zakupy 
nawozów w ubiegłym roku, już 
w lipcu i sierpniu, zaopatrując się 
na cały sezon 2014/2015.  Mają 
świadomość, że należy planować 
zakupy i wykorzystywać okresy, 
kiedy ceny nawozów są niższe. To 
bardzo racjonalne podejście - mówi 
Leszek Nowak z wrzesińskiej 
firmy AGRONOWAK.
 O ile można zapłacić mniej? 

Wszystko zależy od ceny nawozu, 
bo ta waha się od 800 zł do 1.300 
zł, a czasem nawet do 2.200 zł za 
tonę. W każdym przypadku wa-
hania cen w ciągu roku są inne, 
ale mieszczą się one w granicach 
10-15% ceny. 
 - Często jest tak, że zakupy na-
wozów są odkładane na czas, kiedy 
na koncie pojawią się już dopłaty 
bezpośrednie, czyli wtedy, kiedy 
ceny nawozów idą w górę albo już 
osiągnęły wysoki poziom - dodaje 
Leszek Nowak. - Można szaco-
wać, że 80% małych gospodarstw, 
takich do 20 ha, kupuje nawozy 
właśnie przed sezonem, czyli najczę-
ściej dopiero po otrzymaniu dopłat. 
W mniejszości są ci, którzy robią 
zapasy. W tej grupie są rolnicy, 
którzy mają dochody nie tylko z pro-
dukcji rolniczej, ale innych branż 
i mogą pozwolić sobie na zakupy 
nawozów w dogodnym terminie. 
Najczęściej jednak zapasy nawo-
zów robią rolnicy gospodarujący 
na średnich i dużych areałach. 
 Powody, dla których rolnicy 
czekają z zakupem nawozów 
do początku sezony, są różne. 
W tym roku specyficzne wa-
runki pogodowe, brak mroźnej 
zimy i sucha wiosna, wpływają 

na planowanie nawożenia.
 - Rolnicy są bardzo ostrożni 
i jeśli w większości wstrzymują się 
z zakupami nawozów do początku 
sezonu wegetacyjnego, to nie bez 
powodu - mówi Grzegorz Wi-
tek, dyrektor handlowy marki  
Dr Green. - Obserwują sytuację 
na polu i na tej postawie określają 
zapotrzebowanie. Mają również ro-
zeznanie w ofercie dystrybutorów, 
czekają na korzystne ceny, sezonowe 
promocje. Konkurencja ceną jest na 
rynku nawozowym wciąż bardzo 
silna - dodaje.

Magazynowanie 
i barter
 Obok czystej konkurencji 
cenowej na rynku nawozów 
rolniczych funkcjonują poza-
cenowe elementy zdobywania 
przewagi. Dystrybutorzy na-
wozów, szczególnie ci, którzy 
koncentrują się na średnich i naj-
większych gospodarstwach, do-
starczają nawóz bezpośrednio 
do odbiorcy. Jednak coraz więk-
szym powodzeniem cieszy się 
usługa magazynowania towaru 
zakupionego po żniwach, aż do 
początku sezonu. Szczególnie 

ułatwienie i spotyka się z zainte-
resowaniem ze strony rynku - za-
znacza Leszek Nowak. 
 Inne udogodnienie to wymia-
na barterowa. Firma AGRONO-
WAK zajmuje się także skupem 
zbóż, więc możliwe jest rozwią-
zanie towar za towar. - Odbywa się 
to na podstawie pisemnej umowy, 
w której rolnik w zamian za dostar-
czony nawóz zobowiązuje się odsta-
wić np. zboże już po żniwach. Wte-
dy zobowiązanie z tytułu zakupu 
nawozu potrącane jest z należności 
za odstawiony towar. Takie rozwią-
zanie praktykujemy jedynie wtedy, 
gdy wiemy, że współpraca opiera 
się na odpowiedzialnych relacjach 
i świadomości obu stron odnośnie 
zobowiązań wynikających z takiej 
umowy. Musimy mieć pewność, że 
rolnik odstawi zboże naszej firmie, bo 
inne działanie godzi w nasze interesy 
- dodaje specjalista ds. sprzedaży 
nawozów wrzesińskiej firmy.
 Podobnie jest w GS Samopo-
moc Chłopska we Wrześni: - Za-
opatrujemy głównie małe i średnie 
gospodarstwa rolne oraz ogrodników 
- mówi Edward Kołodziński, pre-
zes spółdzielni. - Korzystna cena 
to podstawowy argument w sprze-
daży nawozów, ale coraz większym 
zainteresowaniem cieszy się możli-
wość wymiany barterowej. Stosuje-
my dwie formy współpracy, rolnicy 
kupują nawóz, a w ramach płatności 
dostarczają zboże z ubiegłorocznych 
zbiorów albo zobowiązują się do od-
stawienia towaru po żniwach i wtedy 
następuje rozliczenie płatności za 
nawóz.
 Jak dodaje prezes, to ko-
rzystna forma współpracy dla 
obu stron, bo opiera się na wie-

loletnich relacjach handlowych 
z rolnikami, którzy są jednocze-
śnie członkami spółdzielni. - Dla 
rolników korzyścią jest wyższa cena 
skupu zbóż przy rozliczeniach bar-
terowych, szczególnie wtedy, kiedy 
rozliczenie następuje po zakończe-
niu cyklu produkcyjnego - dodaje 
prezes.

Sprzedaż detaliczna 
zachęca
 Sposobów na zdobywanie 
przewagi na rynku, szczegól-
nie wśród małych dystrybuto-
rów nawozów jest coraz więcej. 
Oprócz preferencji związanych 
z płatnościami, małe firmy stara-
ją się zdobyć klienta wsparciem 
doradczym. 
 - Ważne jest, aby dotrzeć do 
rolników i zaproponować rozwią-
zanie, które samemu sprawdziło się 
w praktyce. To się sprawdza w re-
lacjach biznesowych z rolnikami. 
AGRONOWAK jest małą firmą 
rodzinną, jako właściciele również 
jesteśmy rolnikami i nie nastawiamy 
się na nachalną sprzedaż poprzez 
przedstawicieli handlowych, którzy 
muszą wypracowywać założone ob-
roty. Nie stawiamy sobie poprzeczki, 
chcemy, aby nasi klienci przekony-
wali się do współpracy z naszą firmą 
przez pryzmat własnych korzyści. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku, chcemy, aby ta działalność 
się rozrastała, ale nie zależy nam 
na szybkim biznesie i narzucaniu 
limitów sprzedaży handlowcom. 
Chcemy działać bez presji - dekla-
ruje Leszek Nowak.
 Firma AGRONOWAK, po-
dobnie jak inne małe podmio-
ty rynku nawozowego, sprze-
daje również ilości detaliczne. 
To często korzystna oferta, nie 
tylko w przypadku małych go-
spodarstw, ale także wtedy, gdy 
nawozu zabraknie podczas prac 
polowych. W planach firmy jest 
sprzedaż wapna granulowane-
go w opakowaniach od 50 do  
600 kg oraz luzem, nawet w ma-
łych ilościach z myślą o rolni-
kach, którzy gospodarują na 
małym areale oraz w gospo-
darstwach ogrodniczych.
 - Oprócz możliwości zakupu 
małych ilości, będą one realizowane 
szybko, od ręki, bez konieczności 
zamawiania wapna i oczekiwania 
na realizację transakcji. Naszym 
założeniem jest, aby towar był do-
stępny w konkurencyjnej cenie i bez 
zbędnego oczekiwania, które opóźnia 
prace polowe - zaznacza Leszek 
Nowak.

wśród właścicieli mniejszych 
gospodarstw rolnych, którzy nie 
mają miejsca na składowanie.
 - Rolnik może u nas wyku-
pić nawóz, a my dostarczymy ten 
nawóz za dwa, trzy miesiące albo 
rolnik przyjedzie po niego własnym 
transportem. Obecnie nie pobieramy 
opłat za magazynowanie. To duże 

Leszek Nowak szacuje, 
że 80% małych gospo-
darstw kupuje nawozy 
dopiero przed sezonem

Fo
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Jedna iskra,
tysiące złotych strat

Jedna iskra z ciągnika rolniczego i w ciągu kilku godzin spłonęło 30 ha pszenicy. Straty 
oszacowano na 42.000 zł. Jak uniknąć żniwnych pożarów, radzi mł. ogn. Mariusz Glapa 

z KP PSP w Pleszewie.

TEKST Przemysław Góralczyk

adchodzi „go-
rący”  okres 
dla rolników. 
Żniwa to czas 
wytężonej pra-

cy. - Rolnicy nie mogą jednak 
zapominać o przestrzeganiu za-
sad bezpieczeństwa. Nagłośnione 
przez media przypadki pokazują, że 
przepisy w tym zakresie są często 
bagatelizowane - podkreśla mł. 
ogn. Mariusz Glapa z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pleszewie. 

Nowoczesna 
technologia to nie 
wszystko
 Blisko 10% pożarów upraw 
w województwie wielkopol-
skim w ostatnich czterech latach 
spowodowane było niewłaściwą 
eksploatacją maszyn. Niestety  
- w większości tych przypad-
ków rolnicy tracą nie tylko plo-
ny, ale także sprzęt. Tak było 
m.in. w lipcu ubiegłego roku 
w Kościelnej Wsi (pow. pleszew-
ski), gdzie strażacy zostali we-

zwani do pożaru, do którego 
doszło podczas zbioru słomy. 
Ogień całkowicie strawił nowo-
czesną prasę. - Maszyny wyko-
rzystywane po kilkanaście godzin 
wymagają codziennych zabiegów 
konserwacyjnych. Wszystkie części 
mechaniczne pracujące w ruchu 
muszą być systematycznie smaro-
wane i sprawdzane, czy są sprawne. 
To fundamentalna zasada bezpie-

czeństwa. Zatarte łożyska są bardzo 
częstą przyczyną pożarów kombaj-
nów czy pras do słomy - podkreśla 
mł. ogn. Mariusz Glapa. 

Jedna iskra,  
42.000 zł strat
 O tym, jak łatwo może dojść 
do groźnego pożaru, przeko-
nali się w ubiegłym roku rol-
nicy z powiatów ostrowskiego 
i pleszewskiego. W trakcie prac 
polowych, prawdopodobnie od 
iskry z ciągnika, zapaliły się 
dwie przyczepy ze słomą. Ży-
wioł szybko przeniósł się na 
sąsiednie uprawy. - Ogień po-
jawił się w okolicach miejscowości 
Grudzielec (pow. ostrowski), jed-
nak silny wiatr sprawił, że wkrótce 
zapłonęły pola na terenie powiatu 
pleszewskiego - przypomina mł. 

ogn. Mariusz Glapa. W akcji 
gaśniczej uczestniczyło ponad 
60 strażaków. - Pierwsze zastę-
py próbowały zatrzymać pożar 
na drodze Bronów - Grudzielec 
Nowy. Kiedy wydawało się już, że 
żywioł zostanie opanowany, zmienił 
się wiatr, którego silne podmuchy 
zaczęły kierować ogień w stronę 
graniczących z polami zabudowań 
Bronowa. Dowódca akcji musiał 

podjąć decyzję o przegrupowaniu sił 
i rozpoczęciu obrony zagrożonych 
gospodarstw. Na szczęście wsparły go 
docierające na miejsce pożaru kolejne 
wozy gaśnicze i ogień udało się za-
trzymać w granicach pól - relacjonu-
je funkcjonariusz. Spaliło się ok.  
30 ha pszenicy, a straty oszacowa-
no na 42.000 zł. - Strażakom udało 
się uratować budynki i pozostałą 

część ponad stuhektarowego pola 
– podkreśla mł. ogn. Mariusz 
Glapa. 

Najważniejszy 
kombajn  
 Najważniejszą maszyną 
w czasie żniw jest oczywiście 

- Przed rozpoczęciem pracy trzeba 
sprawdzić stan paliwa w zbiorniku 
i oleju w skrzyni korbowej silnika, 
skrzyni biegów i układu hydrau-
licznego. Braki należy uzupełnić 
w taki sposób, aby nie pozostawić 
śladów na obudowie i podzespołach 
maszyny - radzi mł. ogn. Mariusz 
Glapa. Z powierzchni zewnętrz-
nych podzespołów rolnik po-
winien usunąć ślady smarów, 
oleju i paliwa, a silnik oczyścić 
z pyłu i zanieczyszczeń. - Nie 
można zapomnieć także o spraw-
dzeniu stanu instalacji elektrycznej, 
akumulatorów, złączy i zacisków 
elektrycznych - tłumaczy strażak. 
- A na koniec koniecznie ocenić, czy 
przewody znajdujące się w pobliżu 
ruchomych części maszyny nie są 
narażone na uszkodzenie w trakcie 
jej pracy - dodaje. 

A jednak liczy się 
wielkość…
 - Mała gaśnica wystarczy jedy-
nie dla formalności - mówi mł. ogn. 
Mariusz Glapa. Odpowiednie 
zabezpieczenie kombajnu po-
winno wyglądać inaczej. Jak? 
-  Co najmniej dwie gaśnice proszko-
we GP-6 zawierające po 6 kg środka 

gaśniczego służącego do gaszenia 
pożarów grupy A, B, C. Ponadto 
do gaszenia materiałów w miejscu 
omłotu np. słomy na polu czy plew 
należy mieć pod ręką gaśnicę wod-
no-pianową GWP-6 (lub większą 
GWP-9, GWP-12). Gaśnica płyno-
wa, z uwagi na zawartość wody ma 
za zadanie zmniejszenie temperatury 
palącej się substancji oraz naniesie-
nie piany, co ogranicza dostęp tlenu 
do palącej się substancji. Z kolei 
gaśnica proszkowa nadaje się do 
stłumienia zarzewia pożaru - tłu-
maczy strażak. Podręczny sprzęt 
gaśniczy należy uzupełnić łopatą 
do ewentualnego przysypania 
ziemią płonącej słomy. Ważna 
jest także lokalizacja sprzętu.  
- Powinna umożliwiać jak najszyb-
szy dostęp do niego, dlatego w kabi-
nie kombajnu najlepiej mieć gaśnicę 
proszkową. Dobrze jest jednak taką 
samą zamocować przy komorze silni-
ka. Z uwagi na to, że silnik stanowi 
źródło wysokiej temperatury oraz 
miejsce, gdzie znajdują się łatwo-
palne substancje - tam też łatwo 
o pojawienie się ognia. Gaśnica pia-
nowa - z uwagi na zawartość wody 
- powinna znajdować się w okolicy 
wylotu słomy i plew - mówi mł. 
ogn. Mariusz Glapa.

N

 Czas na papierosa?
 Niestety do żniwnych poża-
rów dochodzi także w wyni-
ku zwykłej głupoty. Dlaczego?  
- Szczególnej rozwagi w tym okre-
sie wymaga używania ognia otwar-
tego. Ewentualne palenie tytoniu 
jest dozwolone jedynie w miejscach 
pozbawionych materiałów palnych, 
oddalonych od miejsca wykony-
wania prac żniwnych i występo-
wania palnych płodów rolnych, 
co najmniej 10 metrów - mówi 
mł. ogn. Mariusz Glapa z KP 
PSP w Pleszewie. - Natomiast 
całkowicie zabronione jest palenie 
tytoniu przy obsłudze sprzętu, 
maszyn i pojazdów podczas zbioru 
palnych płodów rolnych oraz ich 
transporcie - dodaje. Szczególną 
ostrożność należy zachować 
także podczas napraw ma-
szyn z użyciem spawarek czy 
palników. - Takie miejsce należy 
dozorować przez kolejnych kilka 
godzin po zakończeniu prac - za-
leca funkcjonariusz. 
 Żniwny pożar może po-
wstać także z zupełnie innej 
przyczyny. W lipcu ubiegłego 
roku ogień pojawił się na polu 
ze zbożem w Koźmińcu (pow. 
pleszewski). - Gdy strażacy do-

tarli na miejsce, okazało się, że 
kilka metrów dalej płonie samo-
chód osobowy - wyjaśnia mł. ogn. 
Mariusz Glapa. Nierozsądna 
kobieta wcześniej wjechała au-
tem na ściernisko, na szczęście, 
gdy pojawił się ogień, zdołała 
szybko opuścić pojazd.

Uwaga na 
najmłodszych
 Czas żniw to nie tylko 
zwiększone zagrożenie pożara-
mi. - Musimy wspomnieć również 
o bezpieczeństwie dzieci i młodzie-
ży. Notoryczny brak rąk do prac po-
lowych często jest przyczyną także 
wykorzystywania najmłodszych 
- mówi mł. ogn. Mariusz Glapa. 
- Niejednokrotnie podczas tych dni 
wypełnionych ciężką pracą widzimy 
dzieci prowadzące ciągnik albo sto-
jące na zaczepach do montowania 
maszyn i przyczep rolniczych. Nie 
bądźmy wobec takich obrazów obo-
jętni! Należy reagować z całą sta-
nowczością, powiadamiając o tym 
fakcie ich opiekunów. Jeśli jednak 
nie spotkacie się ze zrozumieniem 
dorosłych, powiadomcie o zaist-
niałej sytuacji policję - apeluje 
funkcjonariusz. 

Przy ustawianiu stert, 
stogów i brogów należy 
zachować co najmniej 
następujące odległości:
 Od budynków wykonanych 

z materiałów: 
- palnych - 30 m, 
- niepalnych i pokryciu trudno 
zapalnym - 20 m, 
 Od dróg publicznych i torów 

kolejowych - 30 m, 
 Od urządzeń i przewodów linii 

elektrycznych wysokiego napięcia 
- 30 m, 
 Od lasów i terenów 

zadrzewionych - 100 m, 
 Między stertami, stogami 

stanowiącymi odrębne strefy 
pożarowe - 30 m, 
 Od granicy działki - 4 m.

 Strefa pożarowa sterty lub stogu 
z palnymi produktami roślinnymi 
nie powinna przekraczać po-
wierzchni 1.000 m2 lub kubatury 
5.000 m3.
 Wokół stert i stogów należy 

wykonać i utrzymać powierzch-
nię szerokości co najmniej 2 m 
w odległości 3 m od ich obrysu, 
pozbawioną materiałów palnych. 
Produkty roślinne należy składo-
wać w sposób uniemożliwiający 
ich samozapalenie.
 Okresowe sprawdzanie tempera-

tury jest wymagane w przypadku 
składowania produktów niedo-
suszonych. Ponadto, w kwestii 
ochrony przeciwpożarowej ważne 
jest przestrzeganie następujących 
zakazów dotyczących wypalania:
roślinności na łąkach, pastwi-
skach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych lub w strefie oczeretów 
i trzcin, ściernisk, słomy oraz 
resztek pożniwnych.

kombajn zbożowy. - To on wyma-
ga szczególnej uwagi. Jest to maszy-
na złożona, której pewne elementy 
należą do łatwopalnych. Pracuje 
w warunkach dużego zapylenia, 
szczególnie sprzyjającego powsta-
waniu pożarów, wymaga zatem 
niezwykłej ostrożności obsługują-
cego i bezwzględnego przestrzega-
nia przepisów przeciwpożarowych  
- mówi strażak. Powstanie za-
grożenia związane jest najczę-
ściej z niewłaściwą konserwacją, 
naprawą bądź obsługą maszyny. 
Na co należy zwrócić uwagę?  

PROWADZIMY UBÓJ
Z KONIECZNOŚCI

NA TERENIE GOSPODARSTWA

UBOJNIA BYDŁA W GOLI
OFERUJEMY
SKUP BYDŁA
RZEŹNEGO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

tel. do biura: 65 572 50 07
tel. 601 066 439, tel. 605 992 812
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bą wtórną. Chodzi tu przede 
wszystkim o ketozę, stłuszcze-
nia wątroby, zapalenie wymie-
nia, macicy czy też hipokalcemia 
spowodowana nadmiarem po-
tasu i fosforu w dawce pokar-
mowej pobranej przed porodem.  
- Żołądek słabiej pracuje, wytwa-
rzają się gazy, które nie mogą się 
wydostać na zewnątrz. To są konse-
kwencje tego, że krowa nie je - wy-
jaśnia lekarz weterynarii.
 Rolnik sam może po części 
rozpoznać, czy u jego zwierzęcia 
wystąpiło przemieszczenie tra-
wieńca. - Krowy jedzą najczęściej 
jednym zębem, chętniej wybierają 
paszę włóknistą aniżeli treściwą, 
chodzi tu o siano, słomę czy też 
sianokiszonki. Zmniejsza się ilość 
produkowanego mleka, z czasem 
spada do zera. Można też zaobser-
wować zmniejszone ruchy żwacza, 
a także może pojawić się biegunka 
- wymienia. Natomiast najczę-
ściej nie występuje podwyższo-
na temperatura ciała. Rolnik, 
chcąc się przekonać, że doszło 
do przemieszczenie trawieńca, 
powinien wezwać lekarza wete-
rynarii, który osłuchując i opu-
kując boki zwierzęcia stwier-
dzi przyczynę słabego apetytu.  
- Można wykonać też balotowanie, 
czyli ugniatanie pięścią boków ciała. 
Jak będą słyszalne pluski w brzuchu 
oraz metaliczny dźwięk, to można 
uznać, że doszło do przemieszczenia 
- mówi Paweł Wasiak. 
 Schorzenie nie leczy się ła-
two. - Czasami się udaje kulanie 
krowy. Polega to na tym, że krowę 

ołądek u  bydła 
składa się z czte-
rech komór: czep-
ca, żwacza, ksiąg 
i  trawieńca. - Ta 

ostatnia komora leży na dnie jamy 
brzusznej. Położenie uzależnione 
jest od wypełnienia żwacza, ksiąg 
czy też od tego, czy krowa jest cielna 
czy też nie - wyjaśnia Paweł Wa-
siak, lekarz weterynarii prywat-
nej praktyki w Sobótce (powiat 
ostrowski). Przemieszczenie tra-
wieńca może być lewostronne, 
prawostronne ze skrętem lub 
bez skrętu. 
 Najczęściej do przemiesz-
czenia trawieńca dochodzi 
u bydła, u którego można za-
obserwować niskie wypełnie-
nie przewodu pokarmowego 
treścią spowodowane słabym 
apetytem. Również zmniejszona 
motoryka przewodu pokarmo-
wego w wyniku podklinicznej 
hipokalcemii może doprowadzić 
do tzw. hipotonii. - Jest zakłóco-
na perystaltyka, która wpływa na 
słabsze opróżnianie żołądka, który 
może się zgazować. Wówczas może 
dojść do przemieszczenia trawieńca 
- mówi. Na wystąpienie tej dole-
gliwości mają również wpływ: 
nadmierne otłuszczenie krów 
powyżej 4 BCS, nieodpowied-

Ceny skupu 
żywca wieprzowego i bydła 

Źródło: www.wiescirolnicze.pl

Ceny za kg bez VAT
28.05.2015 r.

 Powiat brodnicki
FHU Marcin Graczyk, 
Andrzej Gortatowski Sp.C., 
Gorczenica   
tel. 784-097-318, 511-739-850
6,00 zł - byki HF 
do 6,50 zł - byki MCB 
7,00 zł - byki MM 
6,00 zł - jałówki HF 
6,30 zł - jałówki MCB 
6,50 zł - jałówki MM 
do 5,00 zł - krowy
 Powiat golubsko-dobrzyński

Grupa Producentów Trzody 
Chlewnej „Storol-Tucz” Sp. 
z o.o., Kowalewo Pomorskie   
tel. 56 684-12-79, 502-
572-140
4,10 zł - tuczniki 
5,40 zł - klasa E 
 Powiat gostyński

Skup. Sprzedaż. Rzeźnic-
two. E. Biskup, Borek Wlkp.   
tel. 65 571-66-40
3,80 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
2,20 zł - maciory
Firma „Gunia” E. Gunia, 
Brzezie, gmina Gostyń 
tel. 65 572-29-54
3,80 - 3,90 zł - tuczniki 
2,40 - 2,50 zł - maciory  
2,00 zł - knury
PH Marcin Mrozek, Siedlec, 
gmina Pępowo 
tel. 667-300-427
3,80 zł - tuczniki  
2,30 zł - maciory  
2,00 zł - knury
Skup Żywca Baszyński 
Mieczysław, Strzelce 
Wielkie, gmina Piaski  
tel. 604-868-473
3,90 - 4,30 zł - tuczniki 
5,40 zł - Klasa E 
6,00 - 6,70 zł - byki HF 
6,70 - 7,20 zł - byki MM 
2,30 - 2,50 zł - maciory 
2,50 - 5,70 zł - krowy
Zakład mięsny 
M. Kaczmarek, Pępowo  
tel. 606-319-956
3,70 - 4,20 zł - tuczniki 
5,50 zł - klasa E 
2,20 zł - maciory
PH TECHNIK (możliwość 
sprzedaży WBC) 
tel. 508-223-035, 
65 575-18-48
do 5,30 zł - krowy 
6,10 - 6,30 zł - byki HF 
6,40 - 6,70 zł- byki MCB 
6,90 - 7,10 zł - byki MM  
5,60 - 5,80 zł - jałówki HF 
6,60 - 6,80 zł - jałówki MM
Hieronim Maćkowiak, 
Krobia 
tel. 609-184-773
3,70 zł - tuczniki
2,30 zł - maciory
od 5,80 - byki
Piotr Kaczmarek, Krobia 
tel. 667-135-387
3,80 - 4,30 zł - tuczniki 
5,40 - 5,60 zł - Klasa E 
2,30 zł - maciory
Skup i sprzedaż żywca 
Krzysztof Jaraczewski 
Bodzewko Pierwsze gm. 
Piaski  
tel. 724-466-417 
lub 65 573-02-76
3,90 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory 
1,90 zł - knury
Zakład mięsny Łagrom 
tel. 663-485-799
5,20 - 5,40 zł - Klasa E 
1,60 zł - knury 
2,50 zł - maciory
PPHU Agro-Skup Krystian 
Michalak 
tel. 607-501-809, 607-750-982
3,90  - 4,00 zł - tuczniki 
2,30 zł - maciory 
2,00 zł - knury 
7,00 zł - byki MM 
6,60 zł - byki MCB 
6,30 zł - byki HF 
6,80 zł - jałówki MM 
6,50 zł - jałówki HF 
5,10 - 5,30 zł - krowy
P.P.H.U. Adrian Trawiński, 
Bułaków 

tel. 609-344-881
3,80 zł - tuczniki 
2,30 zł - maciory 
1,80 zł - knury  
6,20 - 6,40 zł - byki HF 
do 7,10 zł - byki MM  
5,80 zł - jałówki HF 
6,50 zł - jałówki MM  
do 5,50 zł - krowy
Skup i sprzedaż żywca 
Sławomir Krzyżyński, 
Pogorzela 
tel. 664-499-683
do 6,50 zł - byki HF 
do 7,20 zł - byki MM  
5,80 zł - jałówki HF 
6,80 zł - jałówki MM  
5,60 zł - krowy
Skup i Sprzedaż Zwierząt 
Rzeźnych i Hodowlanych 
Sylwester Woźniecki  
tel. 882-008-532
5,40 - 5,50 zł - Klasa E 
4,10 - 4,20 zł - tuczniki
Bermont, Golinka 
tel. 602-556-180
5,40 zł - Klasa E 
2,10 zł - maciory
 Powiat jarociński

Zakłady Mięsne „Biernacki” 
Golina   
tel. 62 747-09-35
7,30 zł - byki MM (powyżej 
600 kg) 
6,70 zł - byki MCB  
6,50 zł - byki HF   
do 6,50 zł - jałówki MM 
do 5,60 zł - jałówki HF 
do 5,20 zł - krowy (700 kg)
Ubój Zwierząt Gospodar-
skich Murawski Żerków 
tel. 62 740-39-16
do 6,80 zł - byki MM 
do 6,40 zł - byki MCB 
6,00 - 6,20 zł - byki HF 
6,20 - 6,60 zł - jałówki MM 
(pow. 600 kg) 
5,80 - 6,00 zł - jałówki HF 
5,00 zł - krowy kl. I
5,20 zł - krowy MM
Viki Łagów Kielce  
tel. 695-428-958
do 6,50 zł -  byki HF 
do 7,20 zł - byki MM 
6,00 zł - jałówki HF 
do 6,50 zł - jałówki MM 
do 5,00 zł - krowy
Skup Zwierząt Żywych 
„ROKA”  
tel. 513-253-919, 880-203-189
3,80 zł - tuczniki 
do 6,50 zł -  byki HF  
do 7,30 zł - byki MM  
do 6,80 zł - jałówki  
do 5,30 zł - krowy 
2,10 zł - maciory
Skup żywca Leszek 
Jankowiak  
tel. 62 740-83-21, 
693-350-692
3,80 - 4,00 zł - tuczniki 
5,30 zł - Klasa E 
2,20 zł - maciory
 Powiat kaliski

Wawrzyniak Andrzej. Skup, 
sprzedaż żywca i bydła 
rzeźnego, Garzew, gmina 
Żelazków  
tel. 62 769-12-73, 
782-587-199
3,80 - 4,30 zł - tuczniki 
6,00 - 6,50 zł - byki HF 
6,50 - 6,80 zł - byki MCB 
7,00 - 7,50 zł - byki MM 
5,80 - 6,20 zł - jałówki HF
6,30 - 6,50 zł - jałówki MCB
6,50 - 6,80 zł - jałówki MM 
2,20 zł - maciory 
2,00 - 5,50 zł - krowy
Tułacz Sławomir. Skup 
i sprzedaż żywca rzeźnego, 
Russów, gmina Żelazków  
tel. 62 769-12-56
3,80 - 4,00 zł - tuczniki 
2,00 zł - maciory 
6,30 zł - byki HF 
7,10 zł - byki MM 
6,80 zł - jałówki MM 
6,30 zł - jałówki HF 
5,20 zł - krowy
Skup Przewóz i Sprzedaż 
Żywca Miśkiewicz Cezary  
tel. 505-084-262
3,70 - 4,30 zł - tuczniki 

2,00 zł - maciory 
6,30 zł - byki HF 
do 7,20 zł - byki MM 
do 6,70 zł - jałówki MM 
6,00 zł - jałówki HF 
do 5,00 zł - krowy
 Powiat kościański

Przedsiębiorstwo Prze-
twórstwa Mięsnego Firma 
Marcinkowscy Sp. z o.o. 
tel. 783-993-241, 783-993-240
5,30 zł - Klasa S 
5,20 zł - Klasa E 
5,00 zł - Klasa U 
4,80 zł - Klasa R1 
4,50 zł - Klasa R2 
4,00 zł - Klasa O 
3,30 zł - Klasa P
 Powiat krotoszyński

Martrans Paweł Sworowski, 
Rębiechów k. Kobylina 
tel. 608-340-910
3,80 zł - tucznik 
2,30 zł - maciory 
2,00 zł - knury 
do 6,30 zł - byki HF  
do 6,50 zł - byki MCB 
do 7,00 zł - byki MM 
3,00 - 5,20 zł - krowy 
do 6,00 zł - jałówki HF 
do 6,60 zł - jałówki MM
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Szymon Kwiatkiewicz, 
Kobylin   
tel. 693-078-333
3,90 zł - tuczniki 
5,40 zł - Klasa E 
2,30 zł - maciory 
1,80 zł - knury 
6,40 zł - byki HF 
6,80 zł - byki MCB 
7,10 zł - byki MM 
do 5,60 zł - jałówki HF 
6,00 zł - jałówki MCB 
6,40 - 6,60 zł - jałówki MM 
2,80 - 5,00 zł - krowy
Zakłady Mięsne 
BM Kobylin, Kobylin   
tel. 65 548-10-58, 603-
506-507
3,80 - 4,10 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory
240,00 zł - warchlaki
6,50 - 6,70 zł - byki HF 
6,80 - 7,00 zł - byki MCB 
7,30 - 7,50 zł - byki MM 
5,40 - 5,60 zł - jałówki HF 
5,80 - 6,00 zł - jałówki MCB 
6,40 - 6,60 zł - jałówki MM 
5,40 zł - krowy I (700 kg) 
do 5,00 zł - krowy II
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Bogusław Jędrkowiak, 
Smolice    
tel. 602-199-087, 600-965-403
3,80 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory
Skup. Sprzedaż. Rzeźnic-
two. E. Biskup, Borek Wlkp.   
tel. 65 571-66-40
3,80 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
2,20 zł - maciory
 Powiat leszczyński

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

7,20 zł - byki MM  
7,00 zł - jałówki MM 
6,00 zł - jałówki HF 
5,30 zł - krowy
 Powiat oleski

PHU „Jędrek” Andrzej 
Podgajny   
tel. 606-743-715
3,90 zł - tuczniki 
2,00 zł - maciory 
do 6,80 zł- byki HF
do 7,40 zł - byki MM 
6,50 zł - jałówki 
4,80 zł - krowy
 Powiat oławski

Skup i sprzedaż zwierząt 
rzeźnych Jan Lewandowski, 
Wierzbno   
tel. 71-313-12-79
3,70 zł brutto - tuczniki
 Powiat opoczyński

Zakład Usługowo-Han-
dlowy „Wojciechowski”, 
Opoczno   
tel. 44 754-46-13
3,70 - 4,20 zł - tuczniki 
2,50 zł - maciory 
6,00 - 6,50 zł - byki 
2,00 - 3,00 zł - krowy 
5,50 zł - jałówki 
10,00 zł - cielęta 
PHU KAZMAR S. C., 
Opoczno   
tel. 509-379-293, 
501-662-955, 44-754-30-05
4,10 - 4,40 zł - tuczniki 
5,60 zł - Klasa E
2,60 zł - maciory
 Powiat ostrowski

PHU Dariusz Sołtysiak, 
Sobótka, gmina Ostrów 
Wielkopolski   
tel. 62 734-12-93
5,40 zł - Klasa E 
3,90 zł - tuczniki
 Powiat pilski

Zakłady Mięsne Henryk 
Stokłosa Sp. z o.o., 
Śmiłowo   
tel. 67-281-41-66, 
67-281-41-67
3,90 zł - tuczniki
5,20 zł - klasa E
2,80 zł - maciory WBC
 Powiat piotrkowski

Maciejek, Czarnocin   
tel. 609-104-030
3,80 - 4,50 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory 
do 7,00 zł - byki 
do 6,50 zł - jałówki 
5,40 zł - krowy
 Powiat pleszewski

Kółko Rolnicze 
w Broniszewicach 
tel. 62 741-64-12
3,90 - 4,00 zł - tuczniki 
6,00 - 6,80 zł - jałówki 
5,00 zł - krowy klasa I 
6,50 zł - byki HF 
7,20 zł - byki MM
Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Gizałkach  
tel. 62 741-15-70
4,00 zł - tuczniki 
7,00 zł - byki MM 
6,00 zł - jałówki MM 
5,00 zł - krowy I klasa 
Kowalew, Kółko Rolnicze 
tel. 62 742-30-26
3,70 zł - tuczniki
Kowalew, Grupy 
Producenckie 
tel. 512-231-305, 
62 742-03-52 (odbiór własny, 
termin płatności 14 dni)
4,10 zł - tuczniki 
5,70 zł - klasa E
Skup i sprzedaż żywca 
Darol, Macew 
tel. 607-248-224  
3,80 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory 
1,80 zł - knury 
6,00 - 6,50 zł - jałówki HF 
7,00 zł - jałówki MM 
6,70 zł - byki HF 
7,00 zł - byki MCB 
7,50 zł - byki MM 
do 5,40 zł - krowa
 Powiat rawicki

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Dworecki, 
Golejewo 34, 

tel. 65 546-78-12, 
666-810-197
5,40 zł - Klasa E 
3,40 zł - maciory WBC
Zakład Rzeźniczo- 
Wędliniarski T. Szczepaniak, 
Gołaszyn  
tel. 65 545-64-15
3,80 zł - tuczniki
Sierpowscy „Bojer”, 
Szkaradowo 
tel. 601-074-041
5,20 zł - Klasa E 
3,70 - 3,80 zł - tuczniki  
2,30 - zł - maciory 
1,80 zł - knury  
do 7,00 zł - byki MM 
do 6,50 zł - byki HF 
6,20 zł - jałówki 
do 5,20 zł - krowy (700 kg)  
od 500 zł - cielaki
Libero 
tel. 698-686-094, 
65 545-63-03
4,20 zł - tuczniki 
5,30 zł - Klasa E 
2,30 zł - maciory 
1,70 zł - knur 
Bermont, Golinka 
tel. 602-556-180
5,40 zł - Klasa E 
2,10 zł - maciory
 Powiat średzki

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

Terra Sp. J., Opoń J.M., 
Ośno   
tel. 71-393-12-23
3,80 zł brutto - tuczniki
 Powiat toruński

Animals skup sprzedaż 
zwierząt rzeźnych Grzegorz 
Jurak, Lubicz Górny   
tel. 507-131-065
4,00 - 4,30 zł - tuczniki 
5,60 zł - klasa E
 Powiat wolsztyński

Firma Nowak Sp. J. 
Wolsztyn, Gościeszyn   
tel. 664-769-473, 
68-346-90-86
4,10 zł - tuczniki 
5,60 zł - klasa E
 Powiat wrzesiński

Skup-Ubój Zwierząt- 
Sprzedaż M. Nowowsiak 
tel. 61 436-51-33
3,60 zł - tuczniki 
2,40 zł - maciory 
2,00 zł - knury
 Powiat wschowski

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Jarosław Tarka,  
Wschowa   
tel. 727-006-972, 
65-540-92-26
4,00 - 4,50 zł - tuczniki 
5,40 - 5,60 zł - klasa E 
2,50 zł - maciory 
2,00 zł - knury 
od 240,00 - 280,00 zł  
- warchlaki do 30 kg 
6,50 zł - byki HF 
6,70 zł - byki MCB 
7,50 zł - byki MM 
do 8,00 zł - byki eksportowe 
6,50 zł - jałówki HF 
7,00 zł - jałówki MM
7,50 zł - jałówki eksportowe
 Powiat ząbkowicki

Skup i Sprzedaż Żywca 
Rzeźnego i Hodowlanego 
Elżbieta Makuch  
tel. 662-080-891
6,00 - 7,00 zł - byki HF
7,00 - 8,00 zł - byki MM 
6,00 - 6,50 zł - jałówki  
2,00 - 5,50 zł - krowy  
do 7,00 zł - konie 

Odpowiednie 
żywienie

ochroni krowę
Do przemieszczenia trawieńca u krów dochodzi najczęściej w wyniku innych 

chorób metabolicznych, po skomplikowanych porodach, przy błędach w organizacji 
żywienia, zbyt mocnym rozdrobnieniu pasz objętościowych i przy złej strukturze 

dawki pokarmowej. Dlatego tak ważne jest właściwe żywienie zwierząt. 

TEKST Anetta Przespolewska

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

nie przygotowanie krów do lak-
tacji przez zbyt szybkie i zbyt 
intensywne wprowadzanie do 
dawki dużych ilości pasz treści-
wych oraz zła struktura fizycz-
na dawki pokarmowej. - Żwacz 
się nie wypełnia i nie ma dobrego 
obciążenia, a z pasz treściwych po-
wstają bardzo duże ilości lotnych 
kwasów tłuszczowych - mówi 
Paweł Wasiak. Na wystąpienie 
przemieszczenia trawieńca ma 
wpływ także budowa anato-
miczna zwierzęcia. - Dotyczy to 
krów, które są głębokie, a cienkie 
w mostku. Znamiennym powodem 
są również stosunki anatomiczne 
zaraz po porodzie, czyli jak ciele 
było w macicy, to żwacz był prze-
pchnięty do przodu. Kiedy cielak 
się urodzi, to żwacz nagle się cofa, 
bo musi wypełnić wolną przestrzeń 
po ciężarnej macicy i zostaje duża 
przestrzeń. Tam trawieniec może się 
przemieścić - tłumaczy specjali-
sta. Przemieszczenie trawieńca 
u krów następuje bardzo często 
po ciężkich i skomplikowanych 
porodach.
 Na wystąpienie tej dole-
gliwości duży wpływ mają też 
choroby współistniejące, które 
ograniczają łaknienie zwierzęcia. 
W tym przypadku przemiesz-
czenie trawieńca będzie choro-

z zawleczkami. Chodzi o  to, że 
nakłuwa się trawieniec i roni się 
zawleczki. Jest ona dość skuteczna 
i małoinwazyjna, ale trawieniec 
musi być dobrze zgazowany. To 
jest ważne - zaznacza. Lekarz 
może dokonać cięcia powłok 
brzusznych po prawej lub le-
wej stronie. - Trawieniec podszywa 
się nićmi chirurgicznymi i ręką za 
pomocą igły Gerlacha sprowadza 
się na dno jamy brzusznej. Jest to 
bardzo skuteczna metoda repozy-
cji trawieńca - mówi specjalista. 
Do najnowocześniejszych metod 
zaliczamy też zabieg laparosko-
powy. 
 Rolnik, chcąc ustrzec swoje 
zwierzęta przed wystąpieniem 
tej dolegliwości, musi dbać 
o prawidłowe żywienie. - Waż-
ne, aby krowa po porodzie wypijała 
dużą ilość płynów. Można też son-
dować krowę, wtedy dostarcza się 
nawet 100 litrów płynów do żołąd-
ka, aby obciążyć żwacz - wymienia 
Paweł Wasiak.przewracamy na grzbiet i balotuje 

się lewą stronę jamy brzusznej, aby 
tego trawieńca przemieści - wy-
jaśnia Paweł Wasiak. - Najpo-
pularniejsza jest metoda kulania Ż
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odstawą żywienia 
krów jest pasza ob-
jętościowa. Zbilanso-
wanie odpowiedniej 
dawki, która zaspo-

koi potrzeby bytowe (związane 
z podstawowymi funkcjami ży-
ciowymi krowy) i produkcyjne 
(niezbędne do wyprodukowania 
przez krowę 1 kg mleka o okre-
ślonej zawartości tłuszczu) nie 
jest łatwe. - Nie można dzisiejszego 
HF-a żywić słomą, sianem lub bu-
rakami, dlatego że nie jest to bydło 
przygotowane do tych pasz. Ono 
jest przygotowane do żywienia ku-
kurydzą. Zauważamy, że pastwisko 
przestało być paszą podstawową, 
krowa na zielonej trawie to widok 
z przeszłości - niestety. Mówię „nie-
stety”, bo HF nie może być żywiony 
na pastwisku. Takie żywienie jest za 
mało energetyczne. Jakość naszych 
runi nie jest taka, jak w krajach 
północno-zachodniej Europy czy 
Holandii, abyśmy mogli właśnie tak 
z sukcesem żywić krowy - tłuma-
czył, podczas konferencji w Lu-
blinie, prof. dr hab. inż. Zygmunt 
Kowalski, kierownik Katedry 
Żywienia i Dietetyki Zwierząt 
na Uniwersytecie Przyrodniczym 

Kiedyś podstawową paszą dla krów była ruń łąkowa. Obecnie 
w województwach - opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim 
pastwiska stanowią 1,1-1,8% gruntów. Jak dowodzą badania, istnieje 

wielopłaszczyznowe uzasadnienie dla przywrócenia należnej roli 
pastwiskom w żywieniu bydła mlecznego.

Pastwisko 
dla krów mlecznych

R E K L A M A

P
TEKST Ksenia Pięta

w Krakowie.  - Uważam, że krowy 
powinny być karmione dokładnie 
tak samo zimą, jak w okresie letnim 
-  twierdzi Andrzej Musiałow-
ski, główny specjalista do spraw 
produkcji zwierzęcej Rolniczego 
Gospodarstwa Doświadczalne-
go Dłoń. - Specyficzny proces tra-
wienny oparty na drobnoustrojach 
jest wrażliwy na zmiany. Każda 
nowa pasza wprowadzona do daw-
ki żywieniowej powoduje koniecz-
ność produkcji przez organizm 
nowych kultur mikroorganizmów. 
W naszym gospodarstwie nie są 
stosowane zielonki, krowy cały rok 
dostają kiszonki jako główną paszę 
objętościową.
 Jednakże alkierzowo-pastwi-
skowy system utrzymania krów 
mlecznych nabiera coraz więk-
szego znaczenia ze względów 
ekonomicznych oraz poprawy 
parametrów produkcyjnych 
i sta nu zdrowia zwierząt. Ko-
rzyści z tego rozwiązania moż-
liwe są tylko w przypadku ras 
przystosowanych do wypasu, 
czyli Jersey, Montbeliarde, Nor-
weskiej Rasy Czerwonej, Rasy 
Normandzkiej czy Czerwono-
białej. Typowe bydło HF nie 

jest odpowiednie do żywienia 
pastwiskowego, w odróżnie-
niu do krzyżówek z wyżej wy-
mienionymi rasami. Żywienie 
krów mlecznych w  systemie 
pastwiskowym stosowane jest 
w gospodarstwach o średniej 
wydajności. W naszych warun-
kach maksymalna produktyw-
ność, jaką można uzyskać przy 
zastosowaniu tego systemu, to 
6 tysięcy kilogramów mleka. 
- Zielonka o właściwym składzie 
botanicznym (70-80% traw pa-
stewnych, 15-20% motylkowatych 
i 5-10% ziół) pobierana przez krowy 

w stadium dojrzałości pastwiskowej 
(w rotacyjnych systemach wypasu 
ruń o wysokości 17-25 cm, plon 
7-9 t/ha) zapewnia produkcję około 
15, a niekiedy 20 l mleka dziennie 
od krowy bez dodatku paszy treści-
wej - mówi prof. dr hab. Piotr 
Goliński z Katedry Łąkarstwa 
i Krajobrazu Przyrodniczego 
z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. Podstawowym 
czynnikiem ograniczającym 
wydajność mleka w żywieniu 
pastwiskowym jest mała zawar-
tość energii. A krowy, które są 
w ciągłym ruchu na pastwisku, 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ: 
Ważną sprawą jest droga, którą krowy 
idą na pastwisko dwa razy dziennie, 
w wyniku czego jest ona rozdeptywana. 
Źle utrzymana może spowodować 
obrażenia kończyn i kalectwo. 
Czas wypasu powinien wynosić 8-12 
godzin, ze względu na to, aby krowa 
mleczna mogła pobrać wystarczającą 
ilość paszy.
Wypasanie krów na pastwisku 
z porostem zbyt młodym, który nie 
osiągnął jeszcze tzw. „dojrzałości 
pastwiskowej” może przysporzyć 
więcej kłopotów niż korzyści, 
ponieważ zielonka taka zawiera mało 
suchej masy, włókna surowego 
i energii, zaś zbyt dużo białka łatwo 
rozpuszczalnego i związków azotowych 
niebiałkowych, m. in. azotanów, które 
są trujące dla krów. 
W celu pokrycia deficytu energii można 
podawać krowom niskobiałkowe pasze 
treściwe w postaci śrut zbożowych. 
Porostem pastwiskowym 
charakteryzującym się wysoką 
wartością pokarmową można w pełni 
pokryć potrzeby pokarmowe krowy 
produkującej nie więcej niż 18 kg mleka 
dziennie. Przy wyższej wydajności 
krowy trzeba dokarmić innymi 
paszami. 

zdrowotnych, powodujących straty 
w ilości i jakości mleka, ponoszenie 
kosztów leczenia oraz konieczność 
brakowania zwierząt. Najczęstszym 
powodem występowania mastitis są 
warunki środowiskowe, niewłaściwe 
żywienie, zaniedbania w higienie 
doju, drobnoustroje chorobotwór-
cze oraz brak odporności zwierząt. 
Przebywanie krów mlecznych na 
pastwisku korzystnie wpływa na 
ograniczenie zachorowalności krów 
na mastitis. Badania Washburna 
i innych wykazały, że wśród krów 
nie mających dostępu do pastwi-
ska było 1,8 razy więcej przypad-
ków zachorowania na mastitis  
i 8 razy większe prawdopodobień-
stwo brakowania krów z tego powo-
du w porównaniu do zwierząt korzy-
stających z pastwiska” - tłumaczy 
Iwona Radkowska z Instytutu 
Zootechniki Państwowego In-
stytutu Badawczego w Krakowie 
w artykule „Wpływ pastwisko-
wego systemu utrzymania na 
dobrostan krów mlecznych”. 
Jak zapewnia profesor Goliń-
ski, wypas na łące gwarantuje 
ruch na świeżym powietrzu, co 
korzystnie wpływa na zdrowie 
i kondycję. Brakowanie krów 
z powodu jałowości zmniejsza 

się o 20% w stosunku do utrzy-
mania alkierzowego. Zauważyć 
można także mniejszy wskaź-
nik upadków oraz ubojów z ko-
nieczności.
 Bydłu nie przeszkadza nara-
żenie na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, pasożyty, owa-
dy, ale niedopuszczalna jest źle 
zaplanowana wielkość pastwi-
ska, która spowoduje zbyt małą 
dostępność i niską jakość runi 
pastwiskowej. Należy pamiętać, 
że nawet krótkotrwałe okresy po-
zbawienia zwierząt paszy mogą 
powodować głód, a w konse-
kwencji obniżenie masy ciała 
i produkcyjności.
 Nie zawsze jednak żywienie 
zwierząt runią łąkową zagwa-
rantuje ich dobrą zdrowotność. 
Problemy mogą wystąpić w cza-
sie wypasu na początku sezonu. 
Nagła zmiana paszy i obniżo-
na adaptacja flory bakteryjnej 
przewodu pokarmowego mogą 
prowadzić do biegunki. Może 
ona wystąpić w  pierwszych  
2-3 tygodniach trwania sezonu 
pastwiskowego. - Aby jej zapobiec, 
należy podać zwierzętom, przed wy-
puszczeniem na pastwisko, zielonkę 
oraz w pierwszych dniach wypasu 

fot. Ksenia Pięta

Stado bydła mlecznego Brzezina 
(powiat brzeski) Grupa "Pieprzyk"

Kg mleka 
na krowę dziennie

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
Kg paszy treściwej na krowę dziennie

12    0,5 0,9 1,7
14   0,8 1,4 1,8 2,7
16  0,8 1,7 2,3 2,8 3,6
18 0,9 1,8 2,7 3,2 3,7 4,5
20 1,8 2,7 3,6 4,2 4,6 5,4
22 2,7 3,6 4,5 5,1 5,5 (6,6)
24 3,7 4,5 5,4 6,0 (6,4) (7,7)
26 4,6 5,4 (6,3) (6,9) (7,3)  
28 5,5 (6,3)     
30 (6,5)      

Dodatek paszy treściwej na wydajność krów 
mlecznych na pastwisku

Źródło: Zdzisław Puder, MODR

mają na nią większe zapotrze-
bowanie. Dlatego też hodow-
cy posiadający krowy mleczne 
o wysokim potencjale genetycz-
nym produkcji mleka nie sto-
sują żywienia pastwiskowego.  
 Na użytkach zielonych wy-
stępuje wiele ziół pobudzających 
gruczoły mleczne krów do pracy, 
a także korzystnie wpływają-
cych na poprawę smakowitości 
mleka. Krowy utrzymywane 
w przyjaznych im warunkach 
środowiskowych mają większą 
wydajność, są zdrowsze i dłużej 
żyją. Właściwy system utrzyma-
nia bydła powinien gwaranto-
wać zaspokojenie podstawowych 
potrzeb behawioralnych i fizjo-
logicznych, bo w przeciwnym 
wypadku może powodować 
różnego rodzaju choroby i ob-
rażenia zwierząt, a co za tym 
idzie zmniejszyć produkcyjność.  
 Przebywanie krów na pa-
stwisku mnimalizuje ryzyko 
wystąpienia takich chorób, 
jak: mastitis, zapalenie macicy, 
infekcja Salmonellą enterica, za-
trzymanie łożyska czy ketoza. 
„Choroby wymion krów mlecznych 
stanowią jeden z  najczęstszych 
i najkosztowniejszych problemów 
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dokarmiać je paszami suchymi (sia-
no, słoma). Kolejnym zagrożeniem 
jest możliwość wystąpienia tężyczki 
pastwiskowej - doradza Piotr Go-
liński. - Organizm krowy broniąc się 
przed zatruciem amoniakiem uru-
chamia pewne mechanizmy obronne, 
przede wszystkim zwiększa syntezę 
mocznika z nadmiaru powstające-
go amoniaku, którego koncentracja 
w mleku przekracza dopuszczalną 
granicę, tj. 250 mg/litr. W takiej sy-
tuacji zmniejsza się zawartość białka 
w mleku i rozpoczynają się kłopoty 
z rozrodem - wyjaśnia Zdzisław 
Puder. Ważne, aby być rozezna-
nym w zakresie ilości zjadanej 
zielonki pastwiskowej, jej skła-
dzie chemicznym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem poziomu 
białka, włókna oraz koncentracji 
energii.
 Podstawową zaletą zielonki, 
produkowanej w uprawie polo-
wej lub na użytkach zielonych, 
jest jej cena. Można powiedzieć, 
że to najtańsza, dostępna na ryn-
ku, pasza. „Z szacunków ekono-
micznych wynika, że jeśli przyj-
miemy koszt żywienia zielonką 
za 100%, to koszt żywienia krów 
kiszonkami stanowi 130-150%, 
sianem - 180% zaś paszą treściwą 

R E K L A M A

350-500%. Jeśli będziemy prowa-
dzić racjonalną gospodarkę na pa-
stwisku, wówczas można uzyskać  
ok. 15 tys. kg mleka z 1 ha przy 
obsadzie 6 DJP/ha” - pisze w swo-
im artykule Zdzisław Puder  
z  MODR, oddział w Ostrołęce. 
 Bywa tak, że rolnicy traktu-
ją pastwisko jako użytek wie-
loletni, nie wymagający żadnej 
interwencji. Jest to błąd, ponie-
waż z biegiem czasu z porostu 
„wypadają” najwartościowsze 
trawy i rośliny motylkowate,  
a  ich miejsce zajmują chwasty 
lub rośliny o niskiej wartości 
pokarmowej. - Z tych względów 
porost na użytkach zielonych powi-
nien być odnawiany co 3-4 lata po 
zaoraniu i zasianiu nowej mieszan-
ki pastwiskowej. Wówczas będzie-
my mieli porost charakteryzujący 
się wysoką wartością pokarmową  
- tłumaczy Zdzisław Puder. 
Ponadto, niektóre gatunki ro-
ślin występujące na pastwisku 
mogą prowadzić do podostrej 
kwasicy żwacza. Pastwisko musi 
więc być prawidłowo pielęgno-
wane oraz posiadać odpowied-
nią infrastrukturę, aby mieć 
wysoką wartość pokarmową  
i odżywczą.

Sprostowanie do artykułu „Izby 
rolnicze muszą zacząć działać” 
 Twierdzenie, że przez ostatnie 4 lata w budżecie izby 
znalazło się 20.311.080 zł, jest wysoce błędne i zniekształ-
cające obraz budżetu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nie 
można kwot przychodów z poszczególnych lat sumować 
ze sobą i traktować ich łącznie. Budżet Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej jest uchwalany i  realizowany rocznie i dotyczy 
roku kalendarzowego. A kwota niewykorzystana w danym 
roku, zasila przychody roku następnego i stanowi ich część 
składową, a nie jest w żaden sposób odrębnie kumulowana. 
Pieniądze, jakie wpływają do budżetu, w głównej mierze 
przeznaczane są na realizację zadań ustawowych i sta-
tutowych. Natomiast wydatki - przeznaczane są m.in. na 
szkolenia, pikniki związane z promocją produktów rolnych 
- to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych 
i powierzonych. I te wyniosły w roku 2013 - 374.867,50 zł. 
Natomiast kwota 3.025.866 zł to łączne wydatki całego 
budżetu, z czego wydatki na realizację zadań ustawowych 
i statutowych wyniosły - 2.650.999,17 zł.
 Jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników, to wszyst-
kie koszty z tym związane, czyli wynagrodzenia osobowe, 
wynagrodzenia bezosobowe, narzuty pracodawcy, koszty 
opieki zdrowotnej, koszty podróży służbowych i koszty 
szkoleń pracowników wynoszą łącznie w ciągu roku około 
1,4 mln zł.
 Poza tym kwestia wpływów z podatku rolnego jest inaczej 
interpretowana po niedawnych zmianach.

 Biuro WIR, Poznań
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REKLAMY

Interpork Poland Sp. z o.o.
Rynek 7, 50-106 Wroclaw 

Interpork Trading ApS
Birkevej 56, 9600 Aars

Michał Musiał 
      +48 664 442 776         mm@interpork.pl

DUŃSKA JAKOŚĆ,DUŃSKI WARCHLAK,DUŃSKA JAŁÓWKA 
Współpraca oparta na zaufaniu, pomiędzy Duńskim a Polskim hodowcą. Rezultatem 
tego porozumienia jest zadowolenie z osiąganych wyników, które przekłada się na 
opłacalną produkcję zarówno na duńskim, jak i polskim rynku. Współpracujemy na 
zasadach długoterminowych kontraktów po to aby polski producent mógł zawsze 
korzystać z tego samego materiału hodowlanego. Dołączając do grona naszych 
zadowolonych klientów każdy hodowca jest pewny, że nasze zwierzęta sprostają 
jego oczekiwaniom a nawet je przerosną. WARCHLAKI:Dysponujemy każdym 
statusem zdrowotnym oraz każdą ilością jaką życzy sobie Polski Hodowca. 
JAŁÓWKI:Sprawdzone fermy,wybitne mleczności,HF, Czerwona Duńska, krzyżówki 
międzyrasowe. Zapraszamy do współpracy. 
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Województwo dolnośląskie
W STADACH DO 20 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Szymon Kozłowski Dziuplina 7 11926
Roman Panek Wziąchowo Wielkie 18,8 9947
Teresa Hantke Przywsie 18,8 8530

W STADACH 20,1-50 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Piotr Stachowski Poradów 23,1 10243
Henryk Duda Bukówka 33,2 9388
Sławomir Otfinowski Ruszowice 27 9342

W STADACH 50,1-150 KRÓW 
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. Dzbanów 65,1 11963
Grzegorz Pernak Orsk 104 11137
OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. Kamieniec Ząbkowicki 76,8 10750

W STADACH 150,1-300 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

RSP im. „Przyszłość” Wieśnica 230 12241
OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o Starczów 251 10657
Lucyna Grala Henryków 221,6 10535

W STADACH 300,1-500 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

„Agro-TaK” Zagrodno Sp. j. Modlikowice 451,4 11331
„Czernina” Sp. z o.o. Ligota 425,9 11043
„Agro-Polen” Sp. z o.o Chociwel 407,6 10669

ok 2014 był 
ciężki dla 
h o d o w -
ców bydła 
mleczne-

go. Spadały ceny mle-
ka. Rosja wprowadziła 
embargo na produkty 
mleczne. Wielu rolni-
ków musiało zapłacić 
kary za poprzedni rok 
kwotowy, inni obawiali 
się przekroczeń swoich 
limitów w obowiązują-
cym wtedy roku kwoto-
wym, często ogranicza-
jąc produkcję poprzez 

zmniejszenie pogłowia. 
Populacja krów mlecz-
nych w grudniu 2014 
roku, według danych 
GUS-u liczyła 2.247.785 
sztuk, co w  stosunku 
do analogicznego okre-
su w 2013 daje spadek 
pogłowia o 2,2%, tj. 51 
tysięcy sztuk. Proces re-
dukcji pogłowia krów 
obserwowany jest już od 
2009 roku. Według spe-
cjalistów z Agencji Ryn-
ku Rolnego tendencje 
spadkowe nadal utrzy-
mają się w I półroczu 

2015 roku, nadal rów-
nież zmniejszać się bę-
dzie liczba gospodarstw 
o  profilu mlecznym. 
Niemniej redukcje po-
głowia krów mlecznych 
rekompensuje wzrost 
wydajności. Średnia wy-
dajność dla całego kraju 
od krów będących pod 
oceną wartości użytko-
wej bydła prowadzonej 
przez PFHBiPM zwięk-
szyła się z 6.664 kg mleka 
od jednej krowy w 2006 
do 7.582 kg w  2014  
roku.

Ranking hodowców wg Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W tabelach przedstawiono średnią roczną.
Hodowcy, których obory uzyskały największą wydajność, w zależności od wielkości stada (z podziałem na wybrane województwa).

W STADACH POWYŻEJ 500,1
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

GR Ceber S.C. Kotla 571,9 11370
Mariusz Tatys Gołocin 684,9 9758
„Nad Baryczą” Sp. z o.o. Kamień Górowski 548,7 9570

Województwo opolskie 
W STADACH DO 20 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Lidia i Arnold Mikula Dębiniec 15,7 9110
Damian Kubis Popielów 16,2 9090
Ferdynand Grzyska Prószków 17 8915

W STADACH 20,1-50 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Marcin Chrząszcz Mionów 40 10739
Józef Krystian Kontny Leśnik 43,2 10516
Bernard Maleska Chocianowice 40,4 10096

W STADACH 50,1-150 KRÓW 
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Tadeusz Hanusiak Słoków 61 10545
Kaniak Sp. z o.o. Świercze 82,8 10225
Stefan Goetz Ścigów 80,7 10088

W STADACH 150,1-300 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

PP „Agro-Tim” Sp. z o.o. Brzezina 231,8 11173
MHR Sp. z o.o. Uszyce 231,9 10058
OHZ „Głogówek”Sp. z o.o. Z-D Wróblin 217,4 9808

W STADACH 300,1-500 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Mlekoland Sp. z o.o. Przecza 333,5 10181
OHZ „Głogówek” Sp. z o.o. Z-D Zawada 328,5 10068
Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. Z-D Sady 384,5 9599

W STADACH 500,1-1.000 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

KR Kietrz Sp.zo.o. Krotoszyn 997,4 10931
Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. Z-D Grobniki Widok 564,8 10339
KR Kietrz Sp. z o.o. Baborów 750,9 10222

W STADACH POWYŻEJ 1.000 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

KR Kietrz Sp. z o.o. Pilszcz 1013,9 10404

Województwo wielkopolskie
W STADACH DO 20 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Zenon Pazoła Długołęka 16 10955
Bronisław Koncewicz Długołęka 17 10866
Zbigniew Kaczmarek Żytowiecko 19,9 10696

W STADACH 20,1-50 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Elżbieta Mazurek Ostrobudki 27,2 13698
Jerzy Kokociński Snowidowo 25,2 12595
Zenon Pietrzak Łubowo 31,2 12322

W STADACH 50,1-150 KRÓW 
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Maciej Pohl Krotoszyn 99,7 14066
Robert Neneman Wełnica 72,1 13091
Dariusz Pałasz Julia 64,2 11819

W STADACH 150,1-300 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Anna i Andrzej Jaworowicz Godziątków 261,1 11977
Działpol Sp. z o.o. Działyń 252,6 11785
SK Golejewko Sp. z o.o. Chojno 239,3 11514

W STADACH 300,1-500 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. Zakrzewo 435,4 12283
PP-H „Agropol” Sp. z o.o. Sokołowo 317 12041
HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. Kawcze 330,8 11986

W STADACH POWYŻEJ 500,1 - 1000 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

RKS Bądecz Czajcze-Ferma 752,5 11603
PP-H „Agropol” Sp. z o.o Bierzglin 534,9 11060
Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.  Łęka Wielka 614,5 10672

W STADACH POWYŻEJ 1.000 KRÓW
Hodowca Miejscowość Przeciętna 

liczba krów 
Wydajność 
w kg mleka

Sano Sp. z o.o. Lubiń 1170,7 12135
Tadeusz Lisiecki Czechnów 1003,7 11141
Paul-Pon Polska Sp. z o.o. Topola 1172,1 10289

Polska Federacja 
Hodowców Bydła 

i Producentów 
Mleka przedstawiła 
ranking hodowców 

podsumowujący ich 
pracę w minionym 

roku. Dane zebrano od 
rolników i firm, których 

stada są objęte oceną 
wartości użytkowej 

bydła prowadzonej przez 
PFHBiPM.
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BYDŁO MLECZNE:

 JAŁOWICE RASY HOLSZTYNO-FRYZYJSKIEJ:
odmiana HO w wieku 14 - 15 miesięcy - POGODA 17, o. Braxton - SUPERCZEMPION 
(OHZ Osięciny) 
odmiana HO i RW w wieku 10 - 11 miesięcy - Dalmatyka, o. Altameteor (OHZ Garzyn)
odmiana HO w wieku 12 - 13 miesięcy - Celta 36, o. Sid (OHZ Dębołęka) 
odmiana HO w wieku 16 - 18 miesięcy - Sandra 28, o. Mascalese (OHZ Osięciny)
odmiana HO w wieku 19 - 21 miesięcy - Saga 32, o. Zelgadis (GR Międzychód)
 odmiana RW w wieku 19 - 21 miesięcy - Bulwa, o. Paxton Red (OHZ Głogówek)
odmiana HO w wieku 22 - 24 miesięcy - Diomena, o. Altadetroit (SK w Dobrzyniewie)
odmiana RW w wieku 22 - 24 miesięcy - Gonda, o. Paxton Red (OHZ Głogówek)

 KROWY PHF ODMIANA HO:
Pierwiastka - Stella 102, o. Windbrook (OHZ Dębołęka)
II laktacja - Maggie, o. Altaross - SUPERCZEMPION (PR-H Gałopol)
III i dalsza laktacja - Addison, o. Altaross (OHZ Garzyn)

 KROWY PHF ODMIANA RW:
Pierwiastka - Wołga, o. Ideal (OHZ Głogówek)
II i dalsza laktacja - Sonntag, o. Ditmar (OHZ Głogówek)

 RASA POLSKA CZERWONA:
Wera, o. Valedo (Wojciech i Ewa Łukasz)

 RASA JERSEY:
Mimoza 74, o. Ganges - SUPERCZEMPION (SK Michałów)

 RASA SIMENTALSKA: 
Cindy, o. Romario (SK Pępowo)

BYDŁO MIĘSNE:

 RASA LIMOUSINE:
buhaj do 24 m-cy - Salko (Długie Stare Sp. z o.o.)
buhaj > 24 m-cy - Nylon (Agro Provimi Sp. z o.o.)
jałowica 18 m-cy - Ida V (Agro Provimi Sp. z o.o.)
jałowica > 18 m-cy - Idee 3 (Agro Provimi Sp. z o.o.)

 RASA BLONDE D’AQUITAINE:
buhaj do 24 m-cy - Szkło (RSP Chrustowo)
buhaj > 24 m-cy - Pettit (RSP Chrustowo)

 RASA CHAROLAISE:
buhaj >  24 m-cy - Obrus (Jerzy Magowski)
krowa - Bataille 2 (Benedykt Bochyński)
jałowica < 18 m-cy - Xela (Jerzy Magowski)
jałowica > 18 m-cy - Mersi (Jerzy Magowski)

 RASA HEREFORD:
buhaj >  24 m-cy - Sordel (Maciej Wasilewski)
krowa - Viktoria (Maciej Wasilewski)
jałowica < 18 m-cy - Gilena (Maciej Wasilewski)

KONIE:

 RASA WIELKOPOLSKA:
Gold Quaterback, o. Quaterback (SK Dębno S.J. Adam Lachera)

 RASA MAŁOPOLSKA:
Milvia, o. Wiwat (Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.)
Rasa Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Naomi C, o. Corrado Boy (Izabela i Marcin Ćwik)

 RASA ŚLĄSKA:
Wenecja, o. Ametyst (Henryk Paczkowski)

 RASY ZIMNOKRWISTE:
Bowen, o.Betowen (Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o)

 RASA HUCULSKA:
Judym, o. Len (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH Gładyszów)

 RASA KONIK POLSKI:
Nolena, o. Mozyr (Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o.)

 KUCE I MAŁE KONIE:
Zefir, o. Wolling’s Dante (Klaudia Wilczyńska)

TRZODA CHLEWNA:

 RASA WIELKA BIAŁA POLSKA:
knurek 20199-0879/14 (Ewa i Janusz Linka)
loszka 22727-0882/14 (Kazimierz Zelma)

 RASA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA:
knurek 18352-0549/14 (Karol Kropijec)
loszka 18352-0544/14 (Karol Kropijec)

 RASA DUROC:
knurek 06493-0868/14 (Marek Gręźlikowski)

 RASA PIETRAIN:
knurek 22752-0992/14 (Kazimierz Tokarski)

 LINIA 990:
knurek 26373-8819/14 (ZD IŻ PIB Pawłowice)

 MIESZANIEC:
knurek 26612-0188/14 (Leszek Prałat)
loszka 20043-0264/14 (A. T. Sołtyszewscy)

Krajowa Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych

rzy dni trwała im-
preza w Poznaniu, 
podczas której zo-
stało wyłonionych 
kilkadziesiąt czem-

pionów takich gatunków zwie-
rząt hodowlanych, jak: bydło 
mleczne, bydło mięsne, trzoda 
chlewna, konie, owce, kozy, kró-
liki, drób czy szynszyle.
 Największą popularnością 
wśród publiczności cieszyła się 
klasyfikacja bydła mlecznego 
oraz koni. Pozostałe były może 
mniej oblegane, ale niemniej 
ekscytujące. Duże wrażenie 
robiło ocenianie królików na 
specjalnych stołach, a  także 
szynszyli - tu juror robił ścieżki 
na sierści zwierzęcia, specjalnie 
do tego celu zaplecioną długą 
brodą, a następnie sprawdzał, 
czy się utrzymują. 
 Na ringach pokazowych 
można było spotkać wielu ho-
dowców, ale także ogromną 
rzeszę dzieci i młodzieży szkol-
nej, która z zainteresowaniem 
śledziła konkursy. Zwierzęta 
były oceniane przez profesjo-
nalnych selekcjonerów, a szcze-
gółowe komentarze dotyczące 
wad i  zalet każdej ze sztuk 

T pozwalały widzowi, nawet 
niezwiązanemu z zootechni-
ką, na  zrozumienie podstaw 
oceny i poznanie charaktery-
styki ras poszczególnych ga-
tunków. - Zwierzęta są świetnie 
przygotowane do wystawy. Są 
zadbane i  spokojne. Kieruję 
podziękowania i wyrazy sza-
cunku w  stronę hodowców  
- podsumował konkurs oce-
ny bydła mlecznego Massimo 
Capra, włoski sędzia główny.
 Podczas wystawy wręczo-
no Puchar Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ośrodkowi Ho-
dowli Zarodowej „Głogówek” 
Sp. z o.o., Puchar Dyrektora 
Krajowego Centrum Hodow-
li Zwierząt dla najpiękniejszej 
pierwiastki PHF odmiany RW 
oraz Puchar Prezesa PZHiPTCh 
„POLSUS” dla superczempiona 
XXVII KWZH. Jak  poinformo-
wało MTP: „Na XXVII Krajowej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
zwiększyła się liczba zwierząt. 
W nocy, z piątku na sobotę, na 
świat przyszła owieczka rasy „Ile 
de France”. Szczęśliwym właścicie-
lem młodej owieczki jest Mariusz 
Potoczak z miejscowości Przełęk 
z województwa opolskiego.”

TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta

Włoski sędzia główny Massimo 
Capra i  Roman Januszewski 
oceniają bydło mleczne

Ocena szynszyli

Pomiar długości uszu królika

Superczmpionka PR-H Gałopol

Prezentacja bydła  mięsnego

Ocena koni w ruchu

Prezentacja świń WBP
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Zbadaj swoją paszę
Odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej  jest jednym z najważniejszych parametrów 
wysokiej produkcji i opłacalności chowu zwierząt. Na rentowność żywienia w największym 
stopniu wpływa zastosowanie komponentów pochodzących z uprawy hodowcy. Warto więc 

poznać ich wartość pokarmową, aby optymalnie dobrać składniki mieszanki na stół paszowy.

TEKST Ksenia Pięta

ażdy hodow-
ca, który chce 
s k a r m i a ć 
z w i e r z ę t a 

swoimi paszami, oprócz sko-
rzystania z doradztwa spe-
cjalisty do spraw żywienia, 
powinien poznać skład su-
rowców, z których ułożona 
zostanie dawka. Samo bada-
nie nie jest skomplikowanym 
procesem, ale urządzenie, 
które dokonuje pomiaru 
wartości pokarmowej jest 
drogie - kosztuje około 350 

tysięcy złotych, drugie tyle 
kalibracja dla odpowiednich 
komponentów. Dlatego też 
najlepiej jest zwrócić się do 
laboratorium, które świad-
czy usługi w tym zakresie. 
- Badanie próbek wykonuje-
my przy pomocy analizatora 
InfraXact™. Ten aparat może 
być wykorzystywany także do 
badania mięsa i  innych pro-
duktów, kwestia odpowiedniej 
kalibracji. Samo urządzenie 
musi być „obciążone” pracą, 
ponieważ jest drogie. Aparat 

Parametr Jednostka Kiszonka 
z kukurydzy

Kiszonka 
z lucerny*

Kiszonka  
z traw*

Kiszonka 
motylkowych 
z trawami**

Sianokiszonka**
TMR na bazie 
kiszonki  
z kukurydzy**

Kiszone ziarno 
kukurydzy**

Sucha masa % 33-35

silos: 
35-45
baloty:
40-55

silos: 30-45
baloty:
40-55

silos: 
30-35
baloty: 35-50

85 40-50 60-70

Popiół surowy % poniżej    5 poniżej 11 poniżej  7 poniżej 8 poniżej 8 poniżej 8 poniżej 3
Białko ogólne % 8-12 18-22 powyżej 15 powyżej 17 powyżej 12 16-18 powyżej 8
Włókno surowe % 17-20 29-35 23-27 poniżej 28 poniżej 31 poniżej 25 2,8
NDF % 36-41 40-45 40-44 max.41 max.41 26-30 10
ADF % 16-22 31-35 29-31 max.30 max.33 18-20 3,5
Skrobia % 34-45 -- -- -- -- 27-35 powyżej  60
Kwasowość 
paszy pH ok. 4,2 ok. 4,6 ok. 4,4 ok. 4,6 -- -- ok. 4,2

Parametry dobrej kiszonki - zawartość % (g/100g) w suchej masie paszy:

*Materiał kiszonkarski podsuszony   ** Dane według literatury  Opracowanie: PFHBiPM na podstawie analiz pasz 
zebranych w latach 2011-2013.

K

Oznaczenia podanych parametrów:
 Sucha masa - pasza brutto minus woda.
 Popiół surowy - część nieorganiczna  pozostała 

po spopieleniu paszy.
 Białko ogólne - związki azotowe paszy: białka 

właściwe np. albuminy, globuliny, kolagen + związki 
azotowe niebiałkowe np. amidy, sole amonowe, 
mocznik.
 Tłuszcz surowy - wszystkie substancje ulegające 

ekstrakcji eterem etylowym z paszy.
 Włókno surowe - węglowodany strukturalne paszy, 

które nie rozpuszczają się w słabych kwasach  
i zasadach (celuloza, hemiceluloza, pentozany, 
lignina, kutyna, suberyna).
 NDF - włókno neutralno-detergentowe: 

hemiceluloza-strawna + ADF (włókno kwaśno-
detergentowe) +ADL (lignina kwaśno-detergentowa 
- niestrawna).
 ADF - włókno kwaśno-detergentowe częściowo 

strawne (celuloza - cz. strawna, lignina - niestrawna, 
białka, cukry, popiół ścian komórkowych).
 Skrobia - roślinny cukier zapasowy.
 pH – kwasowość paszy.

Oznaczenia parametrów dla pasz 
w systemie INRA:
 JPM - jednostka paszowa produkcji mleka 

(1700kcal=7,1128MJ).
 JPŻ - jednostka paszowa produkcji żywca 

(1820kcal=7,615MJ).
 BTJN - suma białka paszy nie ulegającego 

rozkładowi w żwaczu i białka mikroorganizmów 
trawionego w jelicie cienkim obliczonego na 
podstawie dostępnego azotu w żwaczu.
 BTJE - suma białka paszy nie ulegającego 

rozkładowi w żwaczu i białka mikroorganizmów 
trawionego w jelicie cienkim, obliczonego na 
podstawie dostępnej energii w żwaczu.
 BTJP - białko właściwe paszy, rzeczywiście 

trawione w jelicie cienkim.
 JWO - jednostka wypełnieniowa paszy 

objętościowej dla owiec. 
 JWK - jednostka wypełnieniowa paszy 

objętościowej dla krów mlecznych.
 JWB - jednostka wypełnieniowa paszy 

objętościowej dla rosnącego bydła.
 sMO - strawność masy organicznej paszy.

parametrów pasz jest nie-
wielkie. Na początku spe-
cjalista sprawdza, czy aparat 
pracuje prawidłowo. Następ-
nie określa organoleptycznie 
stan próbki - jej zapach, wil-
gotność, zawartość pleśni, 
rozdrobnienie, barwę. Sam 
pomiar odbywa się bardzo 
szybko, bo w okolicach mi-
nuty, więcej czasu zabiera 
przygotowanie odpowied-
niej  próbki. - Gdy otrzymam 
próbkę od klienta, staram się ją 
jeszcze dodatkowo wymieszać. 
Następnie nakładam jej część 
do kuwety pomiarowej i przy-
ciskam dekielkiem. Pasza musi 
całkowicie wypełnić naczynie, 
aby nie było pustych przestrze-
ni. Na wyświetlaczu wybieram 
materiał, który chcę zbadać - 
w tym momencie jest to kiszon-
ka z kukurydzy, wtedy aparat 
dobiera odpowiednią kalibrację. 

Pasza w aparacie zostaje prze-
skanowana za pomocą światła 
podczerwonego - tłumaczy 
Robert Konieczny. Do ba-
dania przygotowuje się trzy 
próbki jednej paszy. Wynik 
jest ich średnią. Po bada-
niu wyniki są przesyłane do 
systemu komputerowego, 
a następnie do hodowcy. 
 Laboratorium w Kobier-
nie współpracuje z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym 
w  Krakowie, od którego 
kupiło próby kalibracyjne 
do analizatora. Zostały one 
przygotowane na podsta-
wie badań krajowych pasz. 
Jedna kosztuje 10 tysięcy 
złotych. - Mamy wszystkie 
podstawowe pasze. Ale w np. 
suszone wysłodki czy żyto, któ-
re są już niemodne, nie opłaca 
się inwestować. Możemy nato-
miast przebadać między 

LABORATORIUM W KOBIERNIE 
PROWADZI BADANIA 
NASTĘPUJĄCYCH PASZ: 

 objętościowych:
- kiszonka z kukurydzy, trawy, lucerny,
- kiszonka roślin motylkowych 
z trawami,
- kiszone ziarno kukurydzy, 
- siano,
- TMR na bazie kiszonki z kukurydzy.

 nasion i śrut:
- nasiona zbóż i kukurydzy (w całości 
lub śruty), śruta rzepakowa i sojowa, 
nasiona roślin strączkowych
i słonecznika
- mieszanki ww. nasion i śrut.

 Nie wykonuje badań:
- kiszonek żyta, 
- GPS, 
- wysłodków buraczanych,
- mieszanek pełnoporcjowych 
i premiksów,
- dodatków białkowych 
i witaminowych,
- mączek kostnych, rybnych itp.,
- lizawek,
- pasz płynnych i półpłynnych.

Robert Konieczny podczas badania 
wartości pokarmowej kiszonki 

z kukurydzy
Próbka paszy dostarczona od rolnika

Ocena organoleptyczna paszy

Ważne  jest odpowiednie rozłozenie próbki
jednak nie zadziała bez odpo-
wiednio wyszkolonej obsługi. 
Koszt jednego badania to 35 zł 
netto dla obór pod oceną i 50 
zł dla pozostałych. W laborato-
rium referencyjnym koszt ta-
kiego badania wynosi 300-400 
zł, a wynik jest dostępny po 3 
tygodniach, a nie, jak u nas, 
od ręki - tłumaczy Roman 
Kręciołek, kierownik labo-
ratorium Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka w Kobiernie 
(powiat krotoszyński).

 Pasze przeznaczone do 
badania powinny być jedno-
rodne i przygotowane w ta-
kiej postaci, w jakiej trafiają 
na stół paszowy. - Często jest 
tak, że trzeba ją dodatkowo po-
ciąć, aby była jednorodna. Ziar-
no zbóż rozdrabniamy młyn-
kiem wolnoobrotowym (jest 
dobry także do mielenia kawy) 
- opowiada z uśmiechem 
Robert Konieczny, zastępca 
kierownika ds. technicznych 
w laboratorium PFHBiPM. 
 Urządzenie do pomiaru 
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innymi kiszonkę z kukurydzy, 
traw, traw z motylkowymi czy 
TMR i inne - mówi kierow-
nik laboratorium. Należy 
pamiętać, że pasza nie może 
zawierać żadnych dodatków  
mineralnych, ponieważ te 
zaburzają odczyty. - Badamy 
wyłącznie próbki pochodzenia 
gospodarskiego. Czasami zda-
rzają się rolnicy, którzy chcą 
sprawdzić wartość paszy kon-
kretnego producenta, ale jest 
ona już zbilansowana z do-

datkami mineralnymi i wita-
minowymi. Taka osoba musi 
się udać do laboratorium re-
ferencyjnego, my jesteśmy od 
tego, aby doradzić hodowcy, jak 
zbilansować dawkę dla zwie-
rząt na podstawie  pasz pocho-
dzących z jego gospodarstwa, 
żeby było tanio i racjonalnie  
- tłumaczy Roman Kręciołek. 
- Firmy paszowe badają u nas 
komponenty pasz, z których są 
potem tworzone zbilansowane 
mieszanki - dodaje.

 POBIERANIE PRÓBEK:
Aby poprawnie wykonać badanie, próbki winny mieć odpowiednią objętość:
-  kiszonki ok. 1,0 kg,
- zboża i śruty ok. 0,5 kg.
Pobraną próbkę należy zapakować do woreczka foliowego i starannie odpowietrzyć. Dodat-
kowo woreczek z próbką zrolować i ścisnąć okrężnie taśmą samoklejącą w celu uniknięcia 
napowietrzenia.
Jeżeli temperatura powietrza jest wysoka, wskazane jest zamrożenie próbki lub schłodzenie  
do temperatury 1 - 4ºC. Do próbek muszą być dołączane etykiety próbek lub protokół pobrania 
zgodnie z Polską normą. 
 
 TRANSPORT PRÓBEK:

Próbki winny być jak najszybciej od pobrania dostarczone do laboratorium, tj. w ciągu 24 - 36 
godzin od pobrania lub od zakończenia mrożenia. Próbki należy przesyłać w opakowaniach 
o własnościach termoizolacyjnych, tj. termotorbach lub pudełkach styropianowych. Powinny 
być dodatkowo zabezpieczone wkładami lodowymi. Nie należy stosować otwartych worecz-
ków foliowych używanych do zamrażania kostek lodu. Pudełka styropianowe i wkłady lodowe 
można otrzymać z laboratorium.

R E K L A M A
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Bzyczący problem
Jak skutecznie walczyć z muchami w budynkach inwentarskich, domach, salach 
wiejskich i nie tylko? To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców wsi, zwłaszcza 

hodowców zwierząt. Owady te stają się bowiem coraz bardziej uciążliwe.  

R E K L A M A

ajlepszym śro-
dowiskiem dla 
rozwoju muchy 
jest obornik. 
Bytując w nim 

gromadzi na sobie mnóstwo 
bakterii, które następnie prze-
nosi, gdzie się da - m.in. na apa-
raty udojowe, paśniki, a także 
zwierzęta, drażniąc je. Trafia 
również do naszych domostw, 
skutecznie uprzykrzając nam 
przygotowywanie posiłków czy 
wypoczynek. Przyczynia się też 
do powstawania dolegliwości 
zdrowotnych - zarówno u ludzi, 
jak i zwierząt. Dlatego należy 
walczyć z tym owadem. Powsta-
je jednak pytanie: Jak to robić 
skutecznie?
 Wielu rolników zwraca uwa-
gę na to, że preparaty, które sto-
sowali jeszcze klika lat temu do 
zwalczania much w oborach czy 
chlewniach, obecnie nie przy-
noszą efektów. Michał Kulesza, 
właściciel firmy „Insekt 2” z Ple-
szewa, wyjaśnia, co może być 
tego przyczyną. - Mamy XXI 
wiek. Temat skutecznego środka 
na muchy w budynkach inwentar-
skich nadal jest jednak na czasie, 
bo muchy uodparniają się co jakiś 
rok-dwa na środki - mówi ekspert. 
Z tego względu, jego zdaniem, 
warto zastanowić się nad zwal-
czaniem larw much w oborniku.  
- Czyli w momencie, kiedy te owady 
jeszcze się nie rozwinęły - zaznacza 
fachowiec. Dodaje, że na ryn-
ku są dostępne preparaty, które 
niszczą larwy much, ogranicza-
jąc automatycznie występowanie 
ich dorosłych osobników. Posy-
puje się nimi: szambo, ściółkę 
bądź pryzmę obornika. 
 Michał Kulesza przedstawia 
także inne sposoby, jakimi obec-
nie zwalcza się muchy w budyn-
kach inwentarskich. - Jednym 
z nich jest zainstalowanie pułapek 
feromonowych. Wyglądają one tro-
chę jak wiadro. Jest w nich dodany fe-
romon. Muchy topią się w tym wia-
drze - opisuje specjalista. To jedna 

TEKST Marianna Kula

N metoda. Można też 
zastosować środek, 
który ma służyć jako 
substytut żywno-
ści dla much i je 
uśmiercić. - On 
też opiera się na za-
sadzie wabienia owadów 
- tłumaczy fachowiec. 
Preparatem tym opry-
skuje się miejsca, na 
których najczęściej sia-
dają muchy, m.in.: framugi 
drzwi i okien. Nie stanowi 
on zagrożenia dla zwierząt, 
ponieważ nie zawiera skład-
ników chemicznych. Koszt 
dezynsekcji opryskowej w bu-
dynku inwentarskim waha się 
od 0,60 zł do 0,90 zł za metr kwa-
dratowy. Jest on uzależniony od 
użytej kombinacji środków. 
 Michał Kulesza mówi rów-
nież o łączeniu przedstawionych 
metod. - Kombinacja kilku z nich 
(w tym tej, mającej na celu zwal-
czanie larw much - przyp. red.) 
jest naprawdę skuteczna - zapew-
nia specjalista. - Wszystko jednak 
zależy od tego, jak dany obiekt jest 
przygotowany (…). Jeżeli infestacja 
owadów jest większa, wtedy stosu-
jemy wszystkie metody - dodaje 
fachowiec. 
 By ograniczyć występowanie 
much, można także wymalować 
wnętrza budynków inwentar-
skich wapnem. Warto również 
pamiętać o częstym usuwaniu 
z nich obornika. - Wpływa to dość 
korzystnie na to, żeby te owady nie 
pojawiały się licznie - podkreśla 
Michał Kulesza. 
 Jak długo aktywne są prepa-
raty mające na celu zwalczanie 
much w obiektach inwentar-
skich? - Mieliśmy kiedyś taki środek 
z Włoch, który działał nawet do 
dwóch miesięcy. Wszystkie tego typu 
preparaty neutralizują się jednak 
i działają słabiej w temperaturze po-
wyżej 30 stopni Celsjusza. Dlatego, 
kiedy ta temperatura spada, wszyst-
kie miejsca, które zostały opryskane 
wspominanymi środkami, należy 

zwilżyć wodą i one 
na nowo się uaktyw-

nią - wyjaśnia ekspert. Przeważ-
nie jednak tego typu substancje 
działają od 6 do 8 tygodni.
 Muchy dają się także we 
znaki mieszkańcom domostw, 
znajdujących się przy gospodar-
stwach lub w ich obrębie. Bywają 
też zmorą osób zajmujących się 
salami wiejskimi, w których or-
ganizuje się imprezy. Fachowiec 
uważa, że można temu zara-
dzić. - W tych obiektach problem 
jest mniej groźny niż w budynkach 
inwentarskich, dlatego stosujemy 
tam preparaty, które działają do 8 
tygodni - twierdzi specjalista, 
po czym dodaje: - W tego typu 

miejscach wykonuje się oprysk 
specjalnym preparatem - innym 
niż w budynkach inwentarskich. 
Środki stosowane w budynkach 
inwentarskich zazwyczaj są kleją-
ce, bo zawierają pochodne cukru, 
żeby zwabić tego owada, natomiast 
środki, używane w restauracjach, 

domach, salach wiejskich czy 
remizach, są nieklejące. Po-
krywa się nimi miejsca na-

słonecznione - ościeżnice drzwi 
i okien, kaloryfery. Łatwo się 

je zmywa. Nie zostawiają 
śladów. Czy ta metoda 
walki z muchami jest 

bezpieczna zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych? - Preparaty, które 
stosujemy, są kontaktowe. Uzyskały 
więc status ministra zdrowia jako 
mało szkodliwe dla ludzi. Kilka lat 
temu natomiast był taki zapis, że 
nie są one szkodliwe dla ludzi, ale 
w związku z tym, że jest to pre-
parat chemiczny, musiał on być 
w jakiś sposób nazwany - że jakieś 
zagrożenie stwarza. My używamy 
tych środków podczas pracy szkoły, 
przedszkola, bo nie mają wpływu 
na układ oddechowy - twierdzi 
specjalista. Koszt tego typu 
dezynsekcji uzależniony jest 
od metrażu. Właściciel domu 
o powierzchni 150 metrów kwa-
dratowych zapłaci za nią około  
140 zł .
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HODOWLA38 HODOWLA
ozpoczyna się okres, w któ-
rym wzrasta temperatura po-
wietrza, a wraz z nim ściół-
ki, paszy, podłogi oraz ścian 
w oborze.  Latem zwierzęta 

szczególnie są narażone na stres cieplny, 
który może spowodować zmniejszenie pro-
dukcji mleka, przyrostu masy ciała i zabu-
rzenia w cyklu rozrodczym.  Optymalny 
przedział temperaturowy otoczenia (niekie-
dy nazywany jest strefą termoneutralną), 
w którym krowy utrzymują wysoką wydaj-
ność mleczną, wynosi od 0 do 25˚C. Trzeba 
pamiętać, że mikroklimat w oborze to nie 
tylko temperatura, ale także prędkość ruchu 
powietrza i wilgotność względna. Dopiero 
wypadkowa tych trzech parametrów tworzy 
temperaturę odczuwalną. Powyżej górnej 
granicy zakresu należy pomyśleć o tym, 
jak schłodzić powietrze i same zwierzęta. 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest 
podwieszenie wentylatorów. Jednakże ich 
działanie można wspomóc używając za-
mgławiania.
 Na stres cieplny najbardziej narażone 
są stada utrzymywane w systemie  otwar-
tym, gdzie warunki mikroklimatyczne są 
zbliżone do panujących na zewnątrz. Stres 
pojawia się, gdy otoczenie zwierzęcia ma 
wyższą temperaturę niż ciepło, które samo 
wydziela. W takiej sytuacji organizm krowy 
musi się schłodzić. Pierwszym krokiem ku 
temu jest spowolnienie jego pracy, a więc 
ograniczenie produkcji i pobierania paszy. 
Jeśli w budynku działają wentylatory, zwie-
rzętom łatwiej jest oddawać nadmiar ciepła 
i pary wodnej. „Przy temperaturze powietrza 
w oborze wynoszącej 20˚C zalecana wartość 
prędkości ruchu powietrza wynosi 0,4 m/s, a przy 
temperaturze 30˚C - 2,5 m/s” - piszą w swoim 
artykule „Wpływ recyrkulacji powietrza 
i zamgławiania w oborach kurtynowych na 
wydajność mleczną i aktywność ruchową 
krów” Andrzej Kaczor, Paweł Paraponiak 
i Andrzej Olszewski z Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego.
 Celem montowania systemu zamgła-
wiania jest obniżenie temperatury (nawet  
o 10 ˚C) w oborze i poprawienie wilgot-
ności. - Można go także zastosować jako pom-
pę dozującą witaminy czy probiotyki, które są 
wchłaniane przez skórę zwierząt. Zamgławia-
nie zmniejsza również nieprzyjemny zapach 
- tłumaczy Mateusz Burczyk, specjalista 
ds. sprzedaży w firmie Hydroflex S.C.  
- Wentylatory są montowane w systemach linio-
wych na ścianach lub pod sufitem. Zawsze klienci 
wskazują miejsce, gdzie mają się znaleźć. Można 
zrobić połowę obory, która jest zamgławiana, 
a połowę nie, wtedy krowy wybierają sobie, czy 
chcą korzystać z „prysznica”. W zeszłym roku, 
gdy pokazaliśmy produkt na Opolagrze, klienci 
nie byli szczególnie zainteresowani, mówiąc, że 
jest im za drogo. Ale teraz, gdy ponowiliśmy 
ofertę, korzystają z pokazów i montują syste-
my. Część czeka na dotacje unijne - opowiada 
doradca.
 Zakład Rolny Niechłód, o którym pi-
saliśmy w poprzednim numerze Wieści 

KROWA 
pod prysznicem
Bydło, podobnie jak ludzie, jest szczęśliwsze i bardziej 

produktywne, kiedy ma zapewnione komfortowe 
warunki bytowania.  Aby zmniejszyć stres cieplny, na 

który zwierzęta latem są szczególnie narażone, można 
zastosować chłodzenie mgłowe.

TEKST Ksenia Pięta

Rolniczych, postawił na innowacyjne roz-
wiązanie.  Przybudówka przy  starej oborze, 
w której są utrzymywane krowy w grupie 
„fresh”, jest pokryta blachą, więc, pomimo 
tego, że kurtyny są otwarte, panuje tam 
bardzo wysoka temperatura, a wentyla-
tory przepychają gorące powietrze. - Nasz 
system projektowaliśmy z firmą, która zajmuje 
się zamgławianiem kurników i szklarni. Jest 
to system, który podaje bardzo drobną kroplę 
w dyszach i ona odbiera wtedy temperaturę 
z powietrza, zamontowaliśmy go na granicy stołu 
paszowego. W zeszłym roku robiliśmy test całej 
instalacji. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że 
pobranie suchej masy przez krowy się zwiększyło. 
Drobne krople z zamgławiania schładzają tem-
peraturę. Trzeba jednak rozsądnie dobrać sposób, 
żeby mgiełka nie opadała na krowy, bo może to 
spowodować wzrost somatyki. Ważna jest też 
odpowiednia ilość wody w powietrzu i na stole 

paszowym, ponieważ zbyt wysoka temperatura 
i wilgotność tworzą stres cieplny - tłumaczy 
Karol Polaszek, zootechnik w Zakładzie 
Rolnym Niechłód.
 - Testowaliśmy różne systemy zamgławiania, 
także na poczekalni przed halą udojową, i muszę 
powiedzieć, że za każdym razem był widoczny 
wzrost somatyki. Na krowie jest dużo kurzu 
i drobnoustrojów. Jeśli woda spływa po sierści, 
to jej część dostaje się do strzyków. A jeżeli jest 
słaby dipping, to wzrastają komórki. Chodzi tu 
głównie o bakterie środowiskowe - wyjaśnia spe-
cjalista. Istnieją więc dwa rozwiązania, które 
zapobiegną temu zjawisku - albo mgiełka 
musi być tak delikatna, żeby nie spływa-
ła po ciele zwierzęcia, albo dysza musi 
być zamontowana nad stołem paszowym 
tak, by nie wchodziła pod nią cała krowa. 
Zwykłe ciśnienie z sieci, czyli 3,5 bara jest 
za małe, żeby wytworzyć tak drobną kro-
plę, dlatego w gospodarstwie w Niechło-
dzie zamontowano dodatkowo urządzenie  
- w stylu  hydroforu, które podbija ciśnienie 
do 6 barów.
 Trzeba się zastanowić nad rentownością 

inwestycji, która jest wykorzystana, przy 
polskich warunkach, przez około 2,5 mie-
siąca w roku. - Rzeczywiście, ze względu na 
to, że jest to nowość, to trochę kosztuje. Sercem 
systemu jest pompa ciśnieniowa, której koszt 
wynosi między 4 a 5 tysięcy złotych. Do tego 
trzeba doliczyć wentylatory i system zamgła-
wiający. Ich koszt zależy od kubatury budynku 
inwentarskiego. Myślę, że cały system można 
zamknąć w cenie 8 tysięcy za powierzchnie 
30x17 metrów - mówi Mateusz Burczyk.
 Na podstawie wyników badań, uzy-
skanych przez naukowców z  Instytutu 
Zootechniki Państwowego Instytutu Ba-
dawczego,  można stwierdzić, że zasto-
sowanie wentylatorów sufitowych oraz 
urządzenia do zamgławiania powietrza 
wpłynęło korzystnie na ograniczenie skut-
ków stresu termicznego, a tym samym na 
zmniejszenie spadków dziennej produkcji 

mleka u krów w okresie występowania eks-
tremalnie wysokich temperatur powietrza 
w oborach. „W oborze, w której zamontowa-
ne zostały zarówno wentylatory-mieszacze, 
jak i dodatkowo urządzenie do zamgławiania, 
temperatura powietrza w okresie wystąpienia 
upałów była najniższa. Zastosowanie wenty-
latorów-mieszaczy powietrza i urządzenia do 
zamgławiania w badanym okresie nie wpłynęło 
zasadniczo na przebieg aktywności ruchowej 
krów w ciągu doby” - tłumaczą w swoim 
artykule uczeni z Instytutu.  - Uważam, że 
warto zainwestować w zamgławianie. Różnica 
w zasuszeniu właściwym pobrania suchej masy, 
przed i po założeniu systemu, była znacząca. 
Krowy pobierały więcej, a po wycieleniu mia-
łem z nimi mniej problemów i lepiej chodziły 
w laktacji. Jeżeli jest różnica na krowie 2,5 litra 
po wycieleniu do 40. dnia wydajności, to ozna-
cza, że warto wydać pieniądze - mówi Karol 
Polaszek. - Jedyny minus zamgławiania jest 
taki, że krowy niechętnie wchodzą do robota 
udojowego, bo wolą stać tam, gdzie mają lepszy 
komfort termiczny. Ale jak już stoją przy  stole, 
to pobierają paszę - konkluduje.

KORZYŚCI ZAMGŁAWIANIA
 Zwiększona produkcja mleka 
 Redukcja stresu cieplnego 
 Dłuższy okres rozrodczy i większe tempo wzrostu
 Czystsze i bardziej suche otoczenie
 Stłumienie pyłu
 Kontrola odoru
 Niższe zużycie wody i energii
 System chłodzi nie tworząc mokrego otoczenia, 

   ponadto zapewnia stały dopływ świeżego powietrza.  Fo
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ona Renata jest 
pracownikiem 
ZUS-u. Najstar-
sza córka Ania (24 
lata) skończyła 

biologię z chemią na uniwersy-
tecie we Wrocławiu, a teraz jest 
na drugim roku weterynarii na 
Wydziale Medycyny Weteryna-
ryjnej Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu, co bardzo 
cieszy rodziców, a zwłaszcza 
ojca, choć ten zapewnia, że na 
wybór studiów córki nie miał 
wpływu. Syn Krzysztof (21 lat), 
jeździ, jak to mówi tata, „na ro-
werze”. W tej chwili pedałuje 
po Pirenejach i przygotowuje 
się do kolejnego turnieju. Jego 

Inspektor też człowiek
Zbigniew Suchecki ma 54 lata i z wykształcenia jest lekarzem weterynarii. W swoim 
zawodzie pracuje od momentu ukończenia studiów, ale prywatnie od wczesnych lat 

dziecięcych fascynuje go polowanie… przez obiektyw. Okolice Lwówka Śląskiego dają mu 
możliwość realizowania się tak zawodowo, jak i hobbystycznie.

TEKST Anna Malinowski

największym dotychczasowym 
osiągnięciem było zdobycie 
w  2013 roku tytułu Mistrza 
Polski Amatorów w Kolarstwie 
Szosowym Górskim. Najmłod-
sza córka Emilka (18 lat) ma, po-
dobnie jak mama, umysł ścisły. 
Jest aktualnie w klasie matema-
tyczno-chemicznej i w przy-
szłym roku zdaje maturę.

Umiłowanie natury
 Mój rozmówca uważa, że 
marzeniem każdego człowieka 
jest zostać lekarzem i pomagać 
żywym istotom, czy to ludziom, 
czy zwierzętom. Wychował się 
na wsi, gdzie dziadkowie mieli 
trzodę chlewną, bydło i konie. 

Jego zainteresowanie zwierzę-
tami wyszło jednak bardzo 
wcześnie poza gospodarstwo, 
a zaczęło się od podarowane-
go przez rodziców w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej 
Atlasu ptaków ziem polskich 
autorstwa prof. Jana Sokołow-
skiego. To właśnie bliskość zwie-
rząt u dziadków, obserwowanie 
natury, podsunięta mu wcześnie 
literatura fachowa, spowodo-
wały, że wybrał zawód lekarza 
weterynarii aby, jak sam mówi, 
pomagać zwierzętom.

W służbie 
weterynarii
 Zbigniew Suchecki ukończył 

studia na Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu na wydziale wetery-
narii. Zaraz po studiach podjął 
pracę w lecznicy przy Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym 
w Rakowicach Wielkich. Pod 
jego opieką było wtedy ok.  
5 tys. sztuk trzody chlewnej, ok. 
2 tys. bydła oraz ok. 1.000 sztuk 
owiec. O tych ostatnich mówiło 
się wtedy: ”kto ma owce, ten ma 
co chce”- a to znaczyło, że ho-
dowla owiec była w tym okresie 
bardzo opłacalna. Dzisiaj czasy 
się zmieniły, choć Zbigniew Su-
checki ma nadzieję, że polityka 
rolna i dopłaty do chowu i ho-
dowli tych zwierząt przyczy-
nią się do pozytywnych zmian, 

zwłaszcza na terenach górskich, 
gdzie owce dobrze się spraw-
dzają. W PGR-ze leczył zwie-
rzęta i zajmował się profilaktyką 
chorób. Był to dla niego bardzo 
ciekawy, ale i zarazem trudny 
okres życia, zważywszy, że trafił 
na wspomniane gospodarstwo 
zaraz po studiach i  rzucony 
został od samego początku na 
głęboką wodę. 
 Aktualnie Zbigniew Su-
checki zatrudniony jest na sta-
nowisku starszego inspektora 
weterynaryjnego ds. środków 
żywienia zwierząt, ochrony 
zwierząt i nadzoru nad ubocz-

nymi produktami zwierzęcymi 
w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Lwówku Ślą-
skim. Pracuje tutaj od 16 lat i jest 
zdania, że niesłusznie inspektor 
kojarzy się z kimś groźnym. 
On przestrzega po prostu zasad 
służby publicznej i wszyscy, któ-
rzy działają w granicach prawa, 
nie powinni mieć problemów 
z inspekcją weterynaryjną.

Spektakularne 
przypadki
 Zdarzają się  również 
spektakularne przypadki, jak 

choćby ten sprzed kilku ty-
godni. Właściciel stada owiec 
stwierdził zgon leciwego tryka 
o imieniu Max, który był jego 
ulubieńcem, więc żal po jego 
stracie był wielki. Postanowił 
poddać zwierzę preparacji, 
czyli dać je wypchać i postawić 
na honorowym miejscu w biu-
rze gospodarstwa. Pan Zbyszek 
zaczął działać natychmiast. 
Pokierował hodowcą przez 
dżunglę przepisów prawa i na-
wet poszukał odpowiedniego 
preparatora z uprawnieniami, 
który mieszkał 70 kilometrów 
dalej. Gdy już wszystko było 

na papierze gotowe, gospo-
darz załadował Maxa na przy-
czepkę i wybrał się z trykiem 
oraz przygotowaną przez pana 
Zbyszka dokumentacją w dro-
gę do Wałbrzycha. Niestety, 
przyjechał o  jeden dzień za 
późno, gdy skóra zwierzęcia 
już nie dała się oddzielić od 
pozostałej części ciała, czego 
jedną z  przyczyn był wiek 
zwierzęcia. Przypadek ten 
przetarł drogę wrocławskie-
mu ZOO, w  którym zszedł 
z tego świata manat - zwierzę 
wodne pochodzące z Ameryki 
Południowej. Inspektorat wro-
cławski słysząc o przypadku 
z Maxem, poprosił inspektorat 
z Lwówka o radę, no i udało 
się.

Weterynarz 
a myśliwi
 Zapędów zostania myśli-
wym Zbigniew Suchecki nigdy 
nie miał, bo woli polowanie 
zza obiektywu, ale jako lekarz 
weterynarz uważa, że myśliwi 
są potrzebni. Ich rola jest cen-
na w utrzymaniu równowa-
gi populacji poszczególnych 
gatunków czy we współpracy 
z inspekcją weterynaryjną i we-
terynarzami w przypadkach 
wykrycia takich chorób, jak na 
przykład „afrykański pomór 
świń” na wschodzie naszego 
kraju. Współpraca z myśliwy-
mi pozwala zapobiec w wielu 
przypadkach rozprzestrzenia-
niu się chorób zakaźnych czy 
przechodzeniu ich na zwierzęta 
gospodarskie. To inspektorat 
weterynarii dostaje próbki od-
strzelonej zwierzyny, głównie 
dzików, monitoruje choroby 
zakaźne, takie jak klasyczny 
pomór u dzików czy wściekli-
zna u lisów. 

Z inspektoratu na 
emeryturę?
 Wszystko wskazuje na to, że 
nie. Po uzyskaniu przez Anię, 
najstarszą córkę, tytułu lekarza 
weterynarii, chciałby połączyć 
swoją pracę w inspektoracie 
z pracą w jej gabinecie. Zwłasz-
cza w początkowym, tym naj-
trudniejszym etapie będzie 
chciał być jej pomocny. - Ania 
ma dobre serce, jest dobrą córką 
i dobrym człowiekiem - mówi 
o swojej córce mój rozmówca. 
W takiej konstelacji ich współ-
praca skazana jest na powodze-
nie.

Złota godzina
Zbigniew Suchecki jest zafascynowany fotografią

Miał pan na początku „Druha” czy coś lep-
szego?
 W szkole podstawowej byłem w kółku foto-
graficznym i miałem wtedy rosyjską „Smienę”. 
Istniała wtedy tylko fotografia czarno-biała i sam 
wywoływałem zdjęcia. Do dzisiaj pamiętam zapach 
wywoływaczy i utrwalaczy w ciemni fotograficznej. 
Po latach praktyki, w miarę upływu czasu i zdo-
bytego doświadczenia, potrafiłem zrobić zdjęcia, 
których się nie wstydziłem i zacząłem wysyłać je 
na różne konkursy np. do fachowych czasopism 
i zdobywać nagrody. Są one dla mnie, jako amatora, 
bardzo ważne, gdyż potwierdzają moje umiejętności 
fotografowania.

Jaki aparat ma pan aktualnie?
 Dzisiaj fotografuję Minoltą-Koniką 7D z dobrymi 
obiektywami, łącznie z mikroskopowymi. Pamię-
tam, że za moje pierwsze samodzielnie zarobione 
pieniądze w byłym NRD, kupiłem sobie za cały 
miesiąc pracy „Prakticę mtl 5b”. Jedyne czego 
się bałem, to czy uda mi się przewieźć ten skarb 
przez granicę. Zawsze marzyłem, jak zresztą każ-
dy fotograf, o Leice, ale ze względów finansowych 
pozostała ona do dzisiaj w sferze marzeń.

Na pańskich zdjęciach nie ma ludzi. Jaki jest 
tego powód?
 Fotografuję ludzi np. na uroczystościach ro-
dzinnych, ale rodzina nie pozuje chętnie… Chyba 
że jest to jakieś wesele, a wtedy nie zauważają 
tego. Od dzieciństwa fascynuje mnie flora i fauna. 
Oglądane w albumie kolorowe ptaki zachwycały 
mnie. Wiem, że przez fotografowanie mogę być 
bliżej natury, podglądać ją, utrwalać jej piękno. 

Dzięki niej mogę odkrywać tajemnice zachowania 
poszczególnych gatunków zwierząt. Aby zbliżyć 
się do zwierząt na odległość obiektywu, muszę 
mieć o nich wiedzę i uzbroić się w cierpliwość.

Zdarzają się panu wpadki?
Tak, zdarza mi się, że zapomnę karty graficznej 
albo nie naładuję akumulatora, a wtedy jestem 
wściekły na siebie samego. Nagrodą za wszystkie 
porażki i wpadki jest przeżycie „tego momentu”. 
Nie wiem, co to jest dokładnie, ale czuję, że jest 
on dla mnie źródłem szczęścia. Aby go poczuć, 
muszę się napracować. Np. muszę znaleźć od-
powiednie miejsce, porę roku i dnia. Jeśli chodzi 
o optymalne światło, to wśród fotografów mówi się 
o tzw. „złotej godzinie”, która zdarza się dwa razy 
w ciągu dnia: przez godzinę od wschodu słońca 
oraz przez godzinę przed jego zachodem. Foto-
grafowanie ma w sobie trochę z malarstwa - bo 
trzeba umieć skomponować odpowiedni kadr i coś 
z polowania - bo trzeba odpowiednio w czasie 
upolować pożądany motyw.

Rodzina ma zrozumienie dla pana fascynacji 
fotografowania?
Tak, rodzina mnie wspiera. Żona znalazła nawet 
ostatnio dla mnie unikalny motyw. Byliśmy na 
majówce, a ona nagle krzyczy: „Zbyszek, chodź 
szybko, tu jest jaszczurka!” Jak się okazało, nie 
była to jaszczurka lecz salamandra plamista, ale 
dla żony była to jaszczurka, bo miała ogon. Bardzo 
byłem jej wdzięczny za ten motyw.

Zrobił pan już swoje najlepsze zdjęcie?
Nie, na to zdjęcie jeszcze czekam, poluję i pracuję. 
Gdybym miał drugie życie, na pewno poświęciłbym 
je fotografowaniu.

Ż

Zbigniew Suchecki 
podczas pracy

Syn Krzysztof 
jest kolarzem

Zdjęcie „złotej godziny”
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Jedenaście zestawów
na dwudziestolecie

ZETOR POLSKA na polach Wiesława Wawrzyniaka, w Brzeziu koło Pleszewa, 
zorganizował obchody 20-lecia działalności na krajowym rynku. Firma przygotowała 

dwudniową imprezę (9 i 10 maja). 

Ciągniki Zetor Maszyny
Major 60 Agregat KOMBI - 3-metrowy agregat uprawowy
Major 80 Agregat ARES TL 3m DRIVE - agregat uprawowy
Proxima 90 Siewnik DELTA K6 - siewnik punktowy  
Proxima 100 Agregat uprawowo-siewny PLUS S400
Proxima Power 110 Agregat CERES (uprawowy) i Poznaniak 3,0 nabud. 
Forterra 110 Opryskiwacz EUROPA 4000L
Forterra 130 HSX Pług IBIS LH 3+1 - 4-skibowy zaw. obracalny
Forterra 140 HSX Agregat FS 1000 Drive - agregat uprawowy
Forterra 150 HSX Agregat CROSS 3L Driver - agregat uprawowy
Forterra 150 HSX Pług IBIS XMS 4+1 Long (5-skib. zaw. obracalny)
Proxima Plus 100 
+ ZL 46 + chwytak

Rozsiewacz MXL 1200

ierwszego dnia 
zorganizowano 
spotkanie prasowe,  
w trakcie którego 
dziennikarze mo-

gli szczegółowo zapoznać się 
z prezentowanym sprzętem. 
Każdy miał sznasę osobiście 
przetestować interesujący go 
zestaw ciągnika i maszyny. Było 
to dla nas dziennikarzy bardzo 
cenne doświadczenie, podczas 
którego mieliśmy dostatecznie 
dużo czasu, aby poznać walory 

TEKST Zenon Owieśny, 
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 
Szkoły Rolniczej w Marszewie

prezentowanych ciągników oraz 
napędzanych przez nie maszyn. 
Do oceny na Majówce Zetora 
przygotowano 11 zestawów 
przedstawionych w tabeli nr 1. 
 Na polu (ściernisko po 
zbiorze żyta na sianokiszonkę 
w uprawie bezorkowej) przygo-
towano dla ciągników i maszyn 
uprawowych bardzo trudne wa-
runki. Właśnie w takich wa-
runkach można dostrzec zalety 
i wady pracy sprzętu rolniczego. 
Mój kolega redakcyjny Wojciech 

Rębiasz (zdjęcie nr 1) bardzo 
dokładnie przetestował agregat 
Zetor Forterra 150 HSX z płu-
giem zawieszanym obracalnym 
5-skibowym. 
 Wybrał on najmocniejszy 
(147 KM) i najlepiej wyposażony 
ciągnik w ofercie Zetora, żeby 
sprawdzić, jak będzie się on spi-
sywał przy nominalnym obcią-
żeniu, jakim był pług 5-skibowy 
(o szerokości roboczej równej 
2,0 m) na ciężkiej glebie. Kolega 
był zachwycony pracą ciągni-

R E K L A M A

ka i pługa. Siła uciągu Zetora 
pozwalała na bezproblemowe 
rozwijanie optymalnej prędkości 
roboczej, a zastosowany (no-
woczesny) system ustawiania 
głębokości roboczej narzędzia 
(HITCHRONIC) umożliwiał pe-
łen komfort obsługi na uwro-
ciach. 
 Gospodarze zadbali rów-
nież, aby zainteresowani mogli 
poznać tajniki maszyn firmy 
Unia Group prezentowanych 
z poszczególnymi modelami 

Zetora. Firmowi operatorzy 
prezentowali możliwości po-
szczególnych maszyn. Jedną 
z  najbardziej interesujących 
była prezentacja komputera 
pokładowego obsługującego 
4000-litrowy opryskiwacz Eu-

ropa - zdjęcie nr 2.
 Operator, korzystając z kom-
putera, ustala i reguluje wszyst-
kie parametry robocze opry-
skiwacza - dla zalecanej dawki 
oprysku i rozmiaru rozpylacza: 
ciśnienie i prędkość roboczą. 

Tabela nr 1. Ciągniki i maszyny prezentowane 
na Majówce Zetora:

P
W czasie pracy utrzymywana 
jest stała dawka oprysku, nie-
zależnie od zmiennej prędkości 
i szerokości roboczej. Ponad-
to komputer ma wbudowaną 
nawigację, która pozwala na 
równoległe prowadzenie opry-

skiwacza - zapobiegające na-
kładaniu pasów oprysku oraz 
również powstawaniu omija-
ków. Operator na monitorze 
ma pełną kontrolę pracy, może 
np. na skraju pola na pulpicie 
zamknąć dowolną liczbę roz

Zdjęcie nr 4.  Jubileuszowy ciągnik w barwach biało-czerwonych i godłem na szybie drzwi

Zdjęcie nr 3. Prezentacja ciągników Zetor 
z maszynami Unia Group

Zdjęcie nr 1. Wojciech 
Rębiasz testuje Zetora 

Forterrę 150 HSX 
z pługiem 5-skibowym
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Wyszczególnienie Zetor Major Zetor Proxima Zetor Forterra
Model Major 

60
Major 

80
Proxima Proxima

Plus
Proxima
Power

Forterra Forterra
XSX

Forterra
HD

Moc silnika [KM]
(wersje)

55,4 75,3 65, 76, 
88, 96

87, 96, 
106

87, 96, 
106, 117

96, 106, 
117, 127

106, 117, 
127, 136

127, 136, 
147

Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4 4 4
Liczba zaworów 8 8 8 16 16 16 16 16

Doładowanie turbosprężarka
Skrzynia biegów mechaniczna mechaniczna z wzmacniaczem mechaniczna z wzmacniaczem

Rewers mechaniczny elektrohyd. mechanicz. hydrauliczny
Il. Biegów [przód/tył] 12/12 12/12 16/16 24/24 24/18 30/30

WOM: [obr/min] przedni 540/1000 lub 540/540E 540/540E/1000/1000E
tylny 1000

Siła udźwigu [T] max 2,4 max 4,2 max 7,7 max 8,8
Układ kierowniczy hydrostatyczny
Hamulec nożny tarczowy mokry, sterowany hydraulicznie hydrauliczny 

ręczny mechaniczny mechaniczny

Masa [t] 3,16-3,30 3,0-4,5 4,0-4,6 4,0-4,3 4,3-4,8 4,4-4,8 4,8-5,5

Tabela 2. 

Dane techniczne ciągników Zetor

pylaczy.
 Firma przedstawiła wszyst-
kie aktualne modele znajdujące 
się w ofercie Zetora Polska. Są 
to trzy grupy ciągników: Ma-
jor, Proxima i Forterra z róż-
nymi modelami, silnikami  
i wyposażeniem, których cha-
rakterystykę przedstawia tabela 
nr 2.
 Prawdziwa „Majówka z ZE-
TOREM” odbyła się w niedzielę 

(10 maja). Licznie przybyli na 
nią klienci Zetor Polska. W im-
prezie wzięło udział (wg or-
ganizatorów) ok. 1.000 osób. 
Po prezentacji sprzętu (zdjęcie 
nr 3) zaproszono rolników do 
jego testowania pod nadzorem 
firmowego operatora. Każdy 
w warunkach polowych mógł 
sprawdzić, jak spisuje się pod 
obciążeniem jednostka napę-
dowa oraz jej funkcjonalność 

i warunki pracy operatora. 
 Zgromadzeni, oczeku-
jąc na swoją kolej do jazdy 
próbnej, mogli brać udział    
w  zabawnych konkursach, 
takich jak: rodzinny konkurs 
przeciągania Majora 60, do-
jenie krowy, konkurs wiedzy 
o  Zetorze, slalom quadem 
Zetor (z  napędem nożnym) 
na czas, wybór najstarszego  
i najmłodszego Zetora (na pod-

stawie dowodu rejestracyjnego) 
wśród publiczności. Zwycięzcy 
otrzymywali atrakcyjne nagro-
dy, a uczestnicy pamiątkowe 
gadżety.
 Na pokazie można było 
dostrzec również traktory ju-
bileuszowe ze specjalnej limi-
towanej serii 200 szt. ciągników 
w naszych barwach narodo-
wych i godłem na szybie drzwi 
- zdjęcie nr 4.
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Zdjęcie nr 2. Prezentacja komputera pokładowego 
opryskiwacza Europa 

Tadeusz Świtała, Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
tel./fax 65 545 12 21
tel. 65 546 95 66, wieczorem 65 545 34 76
e-mail: info@tad-len.pl

www.tad-len.pl

• OPRYSKIWACZE SADOWNICZE
   PRZYCZEPIANE I ZAWIESZANE
• OPRYSKIWACZE POLOWE
   PRZYCZEPIANE I ZAWIESZANE

Jesteśmy 
na targach
OPOLAGRA!
Zapraszamy 
na stoisko nr E136
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wudziestolecie 
istnienia  na 
polskim ryn-
ku to wspania-
ła okazja do 

podsumowania działalności. 
Ile ciągników Zetora w tym 
okresie trafiło do polskich 
rolników?
 W ciągu 20 lat udało nam 
się sprzedać 34.401 sztuk cią-
gników Zetor, to dane na koniec 
roku. Ustawiając sprzedane 
traktory w linii prostej, jeden za 
drugim,  otrzymalibyśmy odci-
nek 172 km !!!  Przy założeniu, 
że jeden ciągnik ma 5 metrów 
długości. W rejonie obsługiwa-
nym przez Zetor Polska mamy 
30 % udziału w rynku nowych 
ciągników. W sumie w rejonie 
naszej sprzedaży - ok. 100 km 
wokół Kalisza sprzedaliśmy 
prawie 1.000 nowych Zetorów.

Które miejsce zajmuje marka 
Zetor w rankingu sprzedaży?
 Tak  na przestrzeni tych 20 
lat zawsze byliśmy w Polsce 
w pierwszej trójce sprzedaży. 

Jakie czynniki zadecydowały 
o tak dużej popularność Ze-
tora w naszym kraju? 
 Prostota konstrukcji, znajo-
mość marki i niskie koszty eks-
ploatacji naszych ciągników to 
klucz do sukcesu. Dla przykła-
du np. wymiana zestawów na-
prawczych w silniku popularnej 
Proximy lub Forterry to wydatek 
ok. 2.000 zł (4 komplety: zespół 
cylinder, tłok, sworzeń tłokowy 
z kompletem uszczelek i pier-
ścieni tłokowych to tylko ok.  

 Rozmowa z  Grzegorzem Kempińskim, 
kierownikiem sprzedaży detalicznej Zetor Polska Kalisz

Od 20 lat 
w pierwszej trójce
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4 x 500 zł brutto). Przy zaku-
pie można uzyskać w naszym 
sklepie firmowym rabat. Po-
równując te ceny z ofertą kon-
kurencyjnych marek, może-
my zauważyć przepaść. Poza 
tym istotne jest zużycie paliwa  
- w testach DLG (Niemieckie 
Towarzystwo Rolnicze) nasze 
ciągniki okazały się praktycz-
nie bezkonkurencyjne pod 
względem zużycia paliwa  
i efektywności jego wykorzy-
stania, dlatego uzyskaliśmy 
zgodę, by na naszych ciągni-
kach widniał symbol DLG 
z zielonym listkiem.

Który z waszych modeli był 
najlepiej sprzedającym się 
ciągnikiem?
 Najpopularniejszymi mo-
delami na początku naszej 
działalności były modele 3320 
(45 KM)  i 5320 (62,5 KM), co 
ciekawe bez przedniego na-
pędu. Tylko 20% ciągników 
sprzedawaliśmy wtedy z napę-
dem 4x4. Dziś na rynku króluje 
Zetor Major 80 i Proxima 90 
oraz Forterra 140 HSX. Jako 

D
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ciekawostkę można podać, że 
na blisko 1.800 ciągników Zetor  
sprzedanych w 2014 roku tylko 
4 były bez napędu 4x4.

Od lat kolorem Zetora jest 
czerwony. Wśród jeżdżących 
tutaj ciągników są ciągniki 
w kolorach biało-czerwonych. 
Czy Zetor zmienił barwy?
 Tak, zgadza się, od miesią-
ca maja pojawiły się w Polsce 
ciągniki w barwach biało- czer-
wonych (biały dach i felgi, spe-
cjalne logo i stylizowane godło 
Polski). Z okazji rocznicy 20-le-
cia Zetor Polska, którą właśnie 
obchodzimy, Zetor wypuścił 
specjalną limitowaną serię 200 
szt. ciągników w naszych bar-
wach narodowych.

Na dzisiejszych pokazach pre-
zentujecie nowy produkt Zetor 
Major 60. Co wpłynęło na pod-
jęcie decyzji o produkcji cią-
gnika o mocy 45 kW (61,2 KM) 
w czasie, gdy na rynek trafiają  
coraz silniejsze jednostki na-
pędowe?
 Oglądając reklamy w prasie 
i telewizji, mamy złudne poję-
cie o rzeczywistościach nasze-

go rynku. Tak naprawdę coraz 
mocniejsze i coraz wspanialsze 
ciągniki sprzedają się w nie-
wielkich ilościach. W Polsce, 
która jest rolniczo bardzo roz-
drobniona, tych wspaniałych 
ogromnych i mocnych maszyn 
sprzedaje się kilkanaście sztuk 
w roku, natomiast tych mniej-
szych, pomocniczych kilka ty-
sięcy i  to jest odpowiedź na 
pana pytanie.

Oprócz powszechnie znanych 
walorów ciągnika, rolnik za-
interesowany jest zawsze or-
ganizacją serwisu (gwaran-
cyjnego i pogwarancyjnego), 
dostępnością i ceną części za-
miennych. Jak pod tym wzglę-
dem prezentuje się Zetor Pol-
ska Kalisz?
 Oczywiście posiadamy ser-
wis stacjonarny, ale i również 
serwis mobilny z profesjonal-
nie wyposażonym samocho-
dem serwisowym. Na życzenie 
klienta dojeżdżamy do miej-
sca zamieszkania. Kolejnym 
atutem Zetora jest dostęp-
ność części zamiennych - poza 
oczywiście przystępną ceną. 
W Kaliszu mamy Centralny 

Magazyn Części Zamiennych 
na Polskę o wartości ponad 10 
mln zł i ponad 14.000 pozycji 
magazynowych od naklejek 
z nazwą modeli aż do komplet-
nych silników i skrzyń biegów.

Czy jesteście państwo zado-
woleni z frekwencji na po-
kazach?
 Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z zainteresowania rolni-
ków i frekwencji - szacujemy, 
że odwiedziło nas ok.1.000 
osób. Bardzo dużo klientów 
chciało testować nasze ciągni-
ki, które były zagregatowane 
z  maszynami Unia Group. 
Praktycznie już przed rozpo-
częciem pokazów do samego 
końca klienci cały czas pra-
cowali ciągnikami. Najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szył się ciągnik Zetor Major 80  
i Major 60 oraz Forterra 140 
HSX i Forterra 150 HD.

Na zakończenie dziękuję 
w  imieniu redakcji Wieści 
Rolniczych za zaproszenie na 
spotkanie prasowe, podczas 
którego mogliśmy przetesto-
wać prezentowany sprzęt. Jest 

to bardzo cenna inicjatywa 
pozwalająca dziennikarzowi 
dokonać obiektywnej oceny.
 Od kilku lat postawiliśmy 
na bezpośredni kontakt na-
szych klientów na pokazach 
ze sprzętem. Nie boimy się 
o sprzęt, wiemy, co sprzeda-
jemy. Chcemy, aby każdy, kto 
ma taką ochotę i  przyjdzie 
na spotkanie z nami na polu, 
mógł samodzielnie przetesto-
wać nasz ciągnik. Postano-
wiliśmy, żeby tę możliwość 
dać również dziennikarzom, 
ponieważ  podczas pokazów 
w  pierwszej kolejności naj-
częściej interesują się oni, jak 
sprzęt oceniają rolnicy, a poza 
tym przy tak dużej liczbie chęt-
nych do udziału w testach ich 
szanse są znikome. Dziękuje-
my 15 najbardziej znanym re-
dakcjom czasopism rolniczych 
w Polsce za przyjęcie naszego 
zaproszenia, jak również panu 
Wiesławowi Wawrzyniakowi 
za udostępnienie pola do po-
kazów.

Rozmawiał Zenon Owieśny, 
Stowarzyszenie Absolwentów 

i Sympatyków Szkoły Rolniczej 
w Marszewie
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R.Power Sp. z o.o. poszukuje gruntów 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych. 

Podstawowe kryteria działek: 
powierzchnia ok 2 ha, bez planu 

zagospodarowania, klasa gruntu IV lub gorsza, 
bez drzew i zabudowań. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, 
zysk nawet do 500 tyś złotych. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem 795 170 537 

lub mailowy pod adresem 
m.mackiewicz@rpower.pl

olejna edycja 
„DemoTour” , 
o r g a n i z o w a -
na przez firmę 
„Agro Rami” 

odbyła się w  miejscowości 
Głębokie k/Kiszkowa (po-
wiat gnieźnieński), w gospo-
darstwie rodzinnym państwa 
Kujawskich. W pokazie wzięli 
udział uczniowie szkół rolni-
czych uczestniczących w pro-
gramie „Albatros”. Największa 
grupa przyjechała z Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Politech-
nicznych CKU w Marszewie 
(czterdziestu uczniów klas 
pierwszych i drugich Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa). 
 Na kolejnych stanowiskach 

Uczyli się, pracując w polu
Największe zainteresowanie wzbudziło stanowisko, na którym uczestnicy mieli do 

dyspozycji ciągniki Case i Steyr. Pod okiem doświadczonych operatorów obsługiwali 
sprzęt uprawowy i rozsiewacze nawozów. 

TEKST Wojciech Rębiasz, 
nauczyciel ZS P-P CKU w Marszewie 
(powiat pleszewski)

K

Ogromna moc, ogromne możliwości ciągnika i agregatu

można było oglądać i pracować 
na sprzęcie firm: Case i Steyr 
(ciągniki rolnicze), Kverne-
land (maszyny do uprawy, 
doprawiania i siewu, kosiar-

ki rotacyjne), Weidemann (ła-
dowarki podwórzowe) i BKT 
(opony rolnicze przeznaczone 
do wszystkich typów maszyn 
i pojazdów stosowanych w rol-

nictwie). Uczestników poka-
zów podzielono na trzy grupy, 
które kolejno zapoznawały się 
ze sprzętem zgromadzonym na 
stanowiskach. Pierwsze było 
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zorganizowane we wnętrzu 
Demo Trucka (sala wykłado-
wa zamontowana na naczepie 
ciągnika siodłowego, która na 
imprezę przyjechała specjalnie 
z Austrii), gdzie umieszczona 
była makieta układu przenie-
sienia napędu ciągników ze 
skrzynią przekładniową CVX. 
Sterując elementami napędu 
na podłokietniku, można było 
śledzić efekty naszych dzia-
łań bezpośrednio w napędzie. 
Całość była obudowana prze-
zroczystym materiałem, dzię-
ki czemu dało się wszystko 
obserwować i  skupić się na 
zasadach działania CVX, które 
były omawiana przez przedsta-
wiciela firmy Case. Przekładnia 
CVX po raz pierwszy zosta-
ła zastosowana w ciągnikach 
marki Case już w roku 1999. 
W przekładni tej zmniejszo-
no udział części hydraulicz-
nej w przeniesieniu napędu 
(zwiększenie sprawności prze-
kładni). Jest możliwe dzięki 
zastosowaniu dwusprzęgłowej 
skrzyni przekładniowej, której 
działanie polega na równo-
czesnym zazębieniu dwóch 
par kół zębatych w skrzyni 
przekładniowej. Jednak tylko 
jedna z nich przekazuje napęd 
za pośrednictwem pierwsze-
go sprzęgła, druga para (przy 
rozłączonym drugim sprzęgle) 
obraca się swobodnie. Zmiana 
biegu polega na rozłączeniu 
pierwszego sprzęgła i włącze-
niu drugiego, łączącego drugą 
parę kół zębatych z układem 
napędowym. Podstawową 
zaletą takiego układu jest 
szybka zmiana przełożenia. 
W  skrzyniach przekładnio-
wych najdłużej trwającym 
procesem jest synchronizacja 
prędkości i przemieszczenie 
sprzęgła kołowego załączanej 

pary kół. W przypadku oma-
wianej skrzyni dwusprzęgło-
wej koła następnego biegu są 
już zazębione. W przekładni 
tej połączono przekładnię hy-
drostatyczną i dwusprzęgłową 
przekładnię mechaniczną. 
 W drugiej części „sali na 
kołach” można było zapoznać 
się z różnymi systemami nawi-
gacji satelitarnej i porównać 
ich działanie oraz dokładność 
prowadzenia maszyn po polu. 
W szczegółach przedstawiono 
zasadę działania systemu AFS 
(stosowaną przy prowadzeniu 
maszyn agregatowanych z cią-
gnikami Case i Steyr), który 
dostarcza mapy i raporty za-
wierające szczegółowe infor-
macje o każdej pracy, pozwa-
lając na podejmowanie decyzji 
w oparciu o dane rzeczywiste, 

napędu i  wymiany elemen-
tów roboczych kosiarki firmy 
Kverneland. Tutaj można było 
zobaczyć również ładowarkę 
podwórzową Weidemann. 
Obok maszyn usytuowane 
było stanowisko BKT, produ-
centa ogumienia do ciągników 
i maszyn rolniczych (ich sprze-
dawcą na rynku polskim jest 
firma z Kościelnej Wsi). Pod-
czas wizyty można było poznać 
główne oznaczenia opon, zwra-
cano uwagę, które elementy 
w oznaczeniu mają największe 
znaczenie (wymiary opony, jej 
nośność oraz data produkcji). 
Podkreślano, że opona przecho-
wywana nieprawidłowo szybko 
traci zalety nowego produktu! 
 Największe zaintereso-
wanie wzbudziło stanowisko 
trzecie (usytuowane na pobli-
skim polu). Tutaj uczestnicy 
mieli do dyspozycji ciągniki 
Case i Steyr (wszystkie wypo-
sażone w skrzynie CVX(!) oraz 
w systemy nawigacji satelitar-
nej AFS). Po teoretycznym przy-
gotowaniu można było prze-
konać się o zaletach wcześniej 
prezentowanych układów. Pod 
okiem doświadczonych opera-
torów uczestnicy obsługiwali 
sprzęt uprawowy, agregaty do 
bezorkowej uprawy gleby oraz 
agregaty uprawowo-siewne, 
rozsiewacze nawozów. Agre-
gatowane z maszynami cią-
gniki były wyposażone w sil-
niki szwajcarskiej firmy FTP 
Industrial. Silniki wyższej mocy 
spełniają normę Stage IV (nor-
ma europejska wprowadzona 
w  2014 roku dotyczy emisji 
spalin silników stosowanych 
w przemyśle ciężkim, rolnic-
twie, leśnictwie i budownic-
twie, porównywalna jest do 
amerykańskich norm TIER). 
Zastosowany w silnikach układ 

SCR (katalityczna redukcja spa-
lin przy zastosowaniu wodnego 
roztworu mącznika) pozwala 
na osiągnięcie norm bez ko-
nieczności stosowania dodatko-
wo filtra cząstek stałych (DPF 
ogranicza ilość sadzy i popiołu 
w spalinach) lub systemu re-
cyrkulacji spalin EGR (pozo-
stawienie części spalin w cy-
lindrze po poprzednim cyklu 
lub doprowadzenie części spa-
lin układem zewnętrznym do 
układu dolotowego silnika). 
Zastosowanie systemu SCR 
spowodowało zmniejszenie 
zużycia paliwa o około 10%, 
cztery zawory na jeden cylin-
der umożliwiły umieszczenie 
wtryskiwacza paliwa idealnie 
w środku cylindra, co dodat-
kowo ma bardzo korzystny 

wpływ na warunki spalania 
w cylindrze i przekłada się na 
zmniejszenie zużycia paliwa. 
Szwajcarska firma prowadzi 
intensywne badania nad silni-
kiem, którego sprawność zbliży 
się do granicy 50%! Podczas 
pracy uczniowie mogli prze-
konać się również o zaletach 
prowadzenia maszyn przy 
zastosowaniu nawigacji sate-
litarnej AFS. Testujący podkre-
ślali łatwość obsługi terminala 
i zwracali uwagę na zalety sys-
temu prowadzenia precyzyjne-
go. Właściciele gospodarstwa 
podczas rozmowy nie ukrywa-
li swego zadowolenia z prze-
biegu imprezy, podkreślali, że 
chętnie przyjmują młodzież ze 
szkół rolniczych na praktyki 
w swoim gospodarstwie. Go-
spodarstwo obecnie liczy około 
650 hektarów. Aleksander Ku-
jawski stał się jego właścicielem 
15 lat temu, zajął się produk-
cją roślinną, obecnie uprawia 

głównie kukurydzę, którą 
dosusza we własnej suszarni. 
Czynnie uczestniczył w  im-
prezie wraz ze swoim synem. 
Gospodarze zdają sobie dosko-
nale sprawę, że obecni opera-
torzy muszą być specjalistami 
w swojej dziedzinie, gdyż to oni 
decydują o końcowym efekcie 
wykonanych prac i zabiegów. 
Oprócz wiedzy fachowej kła-
dą duży nacisk na sprawność 
fizyczną, gdyż długotrwały wy-
siłek musi być zbilansowany 
poprzez ruch. Gospodarstwo 
posiada własną salę sportową, 
na której odbywają się regular-
ne zajęcia! Uczestnicy pokazów 
twierdzili, że dzień spędzony 
w gospodarstwie Kujawskich 
uświadomił im słuszność wy-
boru szkoły rolniczej, a czas 
spędzony w  otoczeniu naj-
nowszej techniki to najlepszy 
sposób na poznanie jej tajni-
ków oraz sposobów obsługi  
i regulacji.Gorące podziękowania właścielom gospodarstwa

co ma bezpośredni wpływ na 
zwiększenie plonu i skróce-
nie czasu pracy w polu. Do 
głównych zalet systemu AFS 
można zaliczyć optymalne wy-
korzystanie maszyny, co pro-
wadzi do oszczędności ziarna, 
nawozów, środków ochrony 
roślin, zmniejszenia zużycia 
paliwa oraz omijaków i nakła-
dek. System pozwala na pracę 
w skrajnie trudnych warun-
kach widoczności (sprzęt może 
pracować przez 24 godziny na 
dobę, bez obawy o  zmianę 
dokładności wykonywanych 
zabiegów). 
 Następne stanowisko pre-
zentowało maszyny do zbio-
ru zielonek (głównie kosiarki 
rotacyjne dolnonapędowe). 
Omawiane były nowości w ich 
konstrukcji, które dotyczyły 

Każdy ruch na podłokietniku można zaobserwować 
w działaniu przekładni CVX

Zadowolone twarze młodzieży to najlepsze podziękowanie 
dla gospodarzy i organizatorów pokazów polowych
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 Zaprojektowana i wykonana 
przez polską firmę SORPAC. Służy 
do ważenia i porcjowania warzyw. 
Działanie maszyny polega na zło-
żeniu zadanej porcji produktu z kilku 
mniejszych porcji. Metoda ta cha-
rakteryzuje się dużą dokładnością, 
co jest istotne w przypadku małych 
nadziałów. W maszynie zastosowa-
no 10 kanałów, daje to dużą wydaj-
ność. Obsługa wagi jest łatwa i intu-
icyjna, dzięki zastosowaniu panela 
dotykowego oraz opracowanemu 
przez SORPAC oprogramowaniu. 

urządzenie można stosować w przy-
padku takich upraw jak: ziemniaki, 
cebula, buraczki, marchew, ogór-
ki itp. Zakres ważenia wynosi od  
0,1 do 25 kg. Wydajność to 45 porcji 
na minutę. Sterowanie odbywa się 
za pomocą panelu dotykowego. 
Zasilanie - 400V 50Hz, pobór mocy  
- 2 kW, zapotrzebowanie na powie-
trze - 900l/h. W opcjach dodatko-
wych można wybrać: współpracę 
z  trzema odbiornikami, ruchome 
przegrody (ważenie marchwi, pie-
truszki) oraz zbiorniki buforowe. 

 Francuska firma PERARD za-
prezentowała największą na świecie 
przyczepę przeładowczą do zboża 
- Interbenne 46. Nowy model, o po-
jemności 46 m³, posiada trzyosiowe 
zawieszenie z osiami skrętnymi. Na 
życzenie klienta, ze względu na masę 
przyczepy oraz ochronę gleby, fir-
ma  proponuje zestaw gąsienicowy. 
W celu efektywnego i szybkiego wy-
ładunku zastosowano żmijkę o śred-
nicy 700 mm. Posiada ona zdolność 
wyładunku ziarna w każdej pozycji. 
Czas trwania tego procesu to zale-
dwie  dwie minuty. Dzięki wielopozy-
cyjnej żmijce możliwy jest załadunek 
zboża np. do siewnika na niewielkiej 
wysokości. Przyczepa wyposażona 

jest w dyszel na zawieszeniu hydrau-
licznym dla zapewnienia maksymal-
nego komfortu pracy. Interbenne  ma 
szerokie zastosowanie, może służyć 
również do przeładunku nawozu do 
rozsiewaczy. 
 W  opcji dostępna jest waga 
wraz ze sterownikiem, który zapisu-
je wszystkie odczyty z danego dnia 
pracy. W ofercie firmy PERARD są 
też mniejsze modele przyczep o za-
wieszeniu 1-, 2- i 3-osiowym oraz 
pojemnościach od 15 m³ do 46 m³. 
 Dystrybutorem ma-
s z y n  P E R A R D 
w Polsce jest fir-
ma Agricola 
Sp. z o.o. 

 Jest przeznaczony do wykony-
wania podorywek pól po zbiorach 
płodów rolnych oraz do uprawy 

i doprawiania roli (wszystkich ty-
pów gleb). Agregat talerzowy GT 
został stworzony z myślą o pracy 

w najcięższych warunkach. Głów-
nym zadaniem maszyny jest uprawa 
ściernisk po uprawach o wysokości 

Przyczepa gigant
Waga kombinacyjna MW1013 Ciężki Agregat Talerzowy  - GT hydraulicznie składany

do 2 metrów. Maszyna występuje 
w szerokościach 4 m, 4,5 m, 5 m 
oraz 6 m. W zależności od szeroko-
ści roboczej do współpracy z agre-
gatem GT wymagane są ciągniki 
o mocy od 140 KM do 300 KM. 
 W wyposażeniu standardowym 
znajdują się: talerze o średnicy 610 
mm, piasty bezobsługowe, wózek 
transportowy z hamulcami pneu-
matycznymi, rama hydrauliczna 
składana do transportu, błotniki 
z oświetleniem,  przednie koła 
stabilizująco-kopiujące, hydraulicz-
na regulacja głębokości, boczne 
kroje talerzowe oraz wał rurowy 
o średnicy 600 mm. W opcji może-
my doposażyć maszynę w dyszel 
regulowany hydraulicznie, siewnik 
poplonów oraz wały doprawiają-
ce (dostępne wały: pierścieniowy, 
daszkowy, teownikowy, ceowni-
kowy, paker, crosskill, gumowy 
i dyskowy).
 Szczegółowe informacje 
o agregacie GT można uzyskać 
w firmie Agro-Tom w Pogorzeli lub 
u Autoryzowanych Dilerów marki 
Agro-Tom.

Opryskiwacz samojezdny 
Condor Clearance Plus
 Maszyna ma możliwość bez-
stopniowej regulacją prześwitu do 
200 cm. Dzięki temu jest to opryski-
wacz odpowiedni do zapewniania 
ochrony tak wysokim uprawom jak 
kukurydza czy słonecznik. Prócz 
największego prześwitu firma Agri-
fac wprowadziła rozwiązanie dla 
upraw w ciasnych międzyrzędziach. 
Ułatwiają to wąskie koła, regulowa-
na wysokość, a także zintegrowana 
budowa zwolnic i zwrotnic. Zwarta 
konstrukcja zespołu jezdnego o sze-
rokości 60 cm zapobiega uszkodze-
niom roślin. Condor Clearance Plus 
posiada układ napędowy dostoso-

wany do oczekiwań użytkowników 
pracujących w warunkach ekstre-
malnych.
 Dla terenów pagórkowatych 
i  górzystych Agrifac opracował 
wersję Condor Mountain Master 
Plus. Ten opryskiwacz samojezdny 
wyposażony jest w takie samo pod-
wozie jak Condor Clearance Plus. 
Główna różnica polega na tym, że 
każdy siłownik podnoszący nad-
wozie można kontrolować oddziel-
nie. Zaletą maszyny jest możliwość 
utrzymania poziomu na stokach 
o nachyleniu do 20%. Zwiększa to 
jej stabilność i komfort pracy.
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Ciągnik Anion 800
 Rozwiązanie Claas Power Systems 
pozwala na oszczędność 0,4 litra oleju 
napędowego na godzinę. Ciągnik po-
siada przekładnie przedniego WOM-u, 
która jest stale napędzana przez sil-
nik, wykorzystywana tylko sezonowo. 
Oznacza to, że przekładnia nawet 
wtedy, gdy nie jest obciążona, potrze-
buje energii do napędu kół zębatych 
poruszających się w oleju. Inżynierowie 
Claas rozwiązali ten problem, stosując 
nowe sprzęgło. Pod jednoczęściową 
maską pracuje 6-cylindrowy silnik FPT 
NEF-6 o pojemności 6,7 l. 
 Przy konstruowaniu Anion 800 
uwzględniano komponenty wtórnej ob-
róbki spalin. Pole widzenia oraz dostęp 
do maszyny zostały zachowane. Ponie-
waż do optymalnej reakcji konieczna 
jest wysoka temperatura, katalizator 
oksydacji oleju napędowego znajduje 

się pod maską silnika, bezpośrednio 
za turbiną doładowującą. Katalizator 
SCR został wmontowany w układzie 
wydechowym i umieszczony po prawej 
stronie maszyny. 
 Silnik wpuszczono w ramę ze 
zintegrowaną misą olejową, cała siła 
przedniego podnośnika i przedniej 
osi jest idealnie rozkładana. W pracy 
oznacza to: duże kąty skrętu przedniej 
osi i maksymalną zwrotność oraz opty-
malny dostęp do silnika i wszystkich 
punktów konserwacji. Anion 800 moż-
na fabrycznie wyposażyć w ogumienie 
bliźniacze. Opony montowane są na 
stale w kołnierzach lub czasowo w sys-
temie zacisków. Wyróżniamy modele: 
810, 830, 840, 850. Odpowiednio moce 
maksymalne KM: 215, 235, 250,264
 Maszyny do obejrzenia w firmie 
Ambroży z Bierutowa.    

 Maszyny nowej generacji 
T zostały nagrodzone tytułem 
„Machine of the Year” w kategorii 
ciągników o mocy od 180 do 
280 KM podczas targów Sima 
2015 we Francji. Jest to nowa 
zaprojektowana od podstaw 
konstrukcja. Modele wchodzące 
w skład serii T dysponują mocą 
od 155 do 250 KM i momentem 
obrotowym do 1.000 Nm, dzięki 
czemu mogą wykonywać wy-
magające zadania. Dostępne 
są w 4 wersjach. Opcja Active 
to nowa linia ciągników wypo-
sażonych w przekładnię z pię-
ciostopniowym powershiftem 
i mechanicznie obsługiwanym 
układem hydraulicznym zasi-
lanym pompą wielotłoczkową. 
Pedał sprzęgła jest używany 
wyłącznie przy uruchamianiu 
silnika.
 Wszystkie ciągniki serii T 
są napędzane niezawodnymi 

silnikami AGCO Power. Tur-
bosprężarka wyposażona jest 
w sterowany elektronicznie za-
wór upustowy, dzięki czemu sil-
nik szybko reaguje i utrzymuje 
bardzo wysoki moment obroto-
wy, nawet przy niskiej prędkości 
obrotowej.
 Najbardziej widocznym 
elementem ciągników serii T 
czwartej generacji jest nowa 
kabina - przestronna i  cicha. 
Słupki wygięte na zewnątrz 
zwiększają ilość miejsca przy 
zachowaniu niewielkich wy-
miarów zewnętrznych. W wy-
posażeniu są m.in. elektrycznie 
podgrzewane przednie i  tylne 
szyby, wycieraczka przedniej 
szyby pokrywająca obszar 270 
stopni, montowane fabrycznie 
kamery parkowania, światła ro-
bocze i tylne w technologii LED.
 Ciągniki VALTRA dostępne 
są w firmie TORAL w Gostyniu.

Ciągniki Valtra 
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Niezawodne
wagi

elektroniczne

www.wagi-czekala.pl
LESZNO

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

• wagi samochodowe 
   do 60T

• wagi pod mieszałki

• wagi inwentarzowe

• produkcja
• certyfikacja
• legalizacja wag
• serwis 
   gwarancyjny
   i pogwarancyjny
• frezowanie 
   i toczenie CNC
• projektowanie 
   CAD/CAM

12-14 czerwca 2015 • Zapraszamy na Targi Opolagra - stoisko D026
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 - To początek rewolucji ener-
getycznej i  systemu energetyki 
rozproszonej w Polsce i Europie 
- takie komentarze pojawiają 
się w kontekście zmian, jakie 
zaszły w tym roku. W życie 
weszła bowiem nowa usta-
wa o odnawialnych źródłach 
energii. Wielu cieszy najbar-
dziej prosumencka popraw-
ka do dokumentu, określana 
jako korzystna dla obywateli. 
Zakłada ona uproszczone pro-
cedury przyłączenia się z wła-
snym źródłem energii do sieci. 
Poza tym od stycznia 2016 r. 
każdy, kto u siebie wyprodu-
kuje energię, będzie mógł sam 
z niej korzystać. To oznacza, że 
będzie można zaoszczędzić na 
niższych rachunkach.

800 mln zł na 
Program Prosument
 By ułatwić korzystanie 
z dość drogich mikroinstala-
cji OZE, realizowany jest Pro-
gram Prosument. Ma on na 
celu wsparcie finansowe inwe-
stycji związanych z zakupem 
i  montażem mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii, 
w tym źródła ciepła opalane 
biomasą, pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne, systemy 
fotowoltaiczne, małe elektrow-
nie wiatrowe oraz układy mi-
krokogeneracyjne (w tym mi-
krobiogazownie). 
 Program prosumencki 
(nazwa prosument oznacza 
aktywny konsument i został 

R E K L A M A
wprowadzony pod koniec lat 
70 przez Aliva Tofflera, pisarza 
i futurystę) został uruchomio-
ny w 2014 r. przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Skorzystać z niego mogą dys-
ponenci budynków mieszkal-
nych, w tym nowo budowa-
nych, a więc osoby fizyczne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz 
jednostki samorządu terytorial-
nego i  ich związki. Program 
realizowany jest trzema ścież-
kami: dla jednostek samorządu 
terytorialnego, poprzez banki 

oraz wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (WFOŚiGW). 
Planowany budżet programu 
wynosi 800 mln zł na lata 2014-
2022, z możliwością zawierania 
umów kredytowych do 2020 r., 
z czego 560 mln zł w formie 
zwrotnej i 240 mln zł w formie 
bezzwrotnej. 

Tłumy do banku po 
wniosek
 Warto wspomnieć, że od 
kwietnia wnioski od osób 
prywatnych, wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych w ra-
mach programu prosumenc-
kiego przyjmuje Bank Ochrony 
Środowiska. - Trafiło do nas już 
ponad 1.400 wniosków na kre-
dyty z dopłatą na łączną kwotę 
ponad 60 mln zł - wyjaśnia Piotr 
Lemberg, rzecznik prasowy 
BOŚ Bank. Dodaje, że najwięcej 
wniosków zostało złożonych 
w woj. małopolskim - ponad 
24 proc., śląskim - ponad 14 
proc. i podkarpackim - blisko 
11 proc. Jeśli chodzi natomiast 
o  województwa, na terenie 
których ukazują się „Wieści 
Rolnicze”, przedstawia się to 
następująco: udział procen-
towy (w ujęciu ilościowym) 
wielkopolskie - ok. 8 proc., 
dolnośląskie - ponad 4 proc., 
opolskie - mniej niż 1 proc., 
łódzkie - ok. 3 proc. - Kredyt 
oraz dotacja finansują 100 procent 
kosztów kwalifikowanych. Koszt 
kwalifikowany określony w pro-
gramie zależy od mocy i rodzaju 
instalacji - zaznacza Piotr Lem-
berg. Podkreśla, że w więk-
szości przypadków klienci 
wnioskują o kredyt na insta-
lacje fotowoltaiczne o mocy od  
3 do 10 kW. - Energia promie-
ni słonecznych wykorzystywana 
w fotowoltaice to tani sposób po-
zyskiwania energii elektrycznej, 
który nie szkodząc środowisku na-
turalnemu znacznie obniża koszty 
związane z zapotrzebowaniem 
na prąd elektryczny - wyjaśnia 
Łukasz Zielazny, właściciel fir-
my EkoEnergia, która zajmuje 
się m.in. montażem systemów 
fotowoltaicznych.

Zagospodaruj dach obory
Od przyszłego roku będzie można wytwarzać energię elektryczną na własny użytek. 

Czy z tej szansy skorzystają również rolnicy?

TEKST Dorota Jańczak

PROGRAM PROSUMENT
Wg danych na 8.05.2015 do wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środow-
iska i gospodarki wodnej, które realizują program, wpłynęło ponad 319 wniosków 
o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE na łączną kwotę 14,4 mln zł. 
Uczestniczą w nim oddziały w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, 
Rzeszowie, Toruniu. NFOŚiGW przyjął wnioski z 15 gmin na łączną kwotę 48,7 mln zł.   
Dotychczas podpisano umowy z 3 gminami na łączną kwotę 12,5 mln zł;  
9 wniosków znajduje się w trakcie oceny.

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE PROSUMENT:
 pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifiko-

wanych instalacji,
 dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności 

od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych 

środków publicznych.

Magdalena 
Skłodowska, 

rzecznik 
prasowy 

NFOŚiGW

Program Prosument ma na celu promowanie no-
wych technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) 
oraz postaw prosumenckich, w tym podniesienie 
świadomości inwestorskiej i ekologicznej. Jego ce-
lem jest także rozwój rynku dostawców urządzeń 
i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy 
w tym sektorze.
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Opolagra - największe targi w południowej Polsce 

Na Dni Pola do Polanowic
 Najnowsze odmiany zbóż ja-
rych i ozimych, kukurydzy, bura-
ków pastewnych, traw oraz bo-
bowatych z najnowszej kolekcji 
odmian Małopolskiej Hodowli 
Roślin będzie można zobaczyć 

na Dniach Pola, które odbędą się 
16 czerwca o godz. 10.00 w Po-
lanowicach. W programie pojawią 
się też oferty handlowe takich firm 
jak: Bayer CropScience (prepara-
ty do ochrony roślin), Monsanto 

(odmiany kukurydzy i  rzepaku), 
Limagrain (odmiany rzepaku ozi-
mego), Saanten Union (odmiany 
zbóż), Adob (program nawożenia 
dolistnego), Agricon (skanowanie 
i precyzyjne nawożenie pogłówne 

pszenicy ozimej), Yara (nawozy 
mineralne) oraz Wialan (sprzęt 
rolniczy). Na gości czekać będą 
konkursy z nagrodami oraz po-
częstunek. 

(aneta)

 W dniach 12-14 czerwca 
po raz dwunasty odbędzie 
się największa regionalna 
wystawa rolnicza w Polsce 
- Opolagra.  W 2014 odwie-
dziła ją rekordowa liczba 
49.000 zwiedzających i po-
nad 430 wystawców. Tego-
roczna edycja zapowiada się 
nie mniej okazale. 
 Podczas targów można 
nie tylko obejrzeć maszyny, 

ale również je przetestować 
na ponad 20 torach. Trady-
cyjnie odbędzie się parada 
ładowarek teleskopowych, 
które później prezentowane 
będą na ringu. Organizator 
planuje w  tym roku nowe 
atrakcje, między innymi po-
kaz zastosowania dronów 
w rolnictwie precyzyjnym. 
 Na ringu zaprezentuje 
się 100 sztuk bydła mlecz-

nego, które zostaną poddane 
ocenie selekcjonerów, odbę-
dzie się malowniczy konkurs 
młodych hodowców oraz po-
kaz pracy i wydajności pa-
szowozów. Te i inne atrakcje 
już 12-14 czerwca na lotni-
sku w Kamieniu Śląskim.
 Zapraszamy do odwie-
dzenia stoiska Wieści Rolni-
czych D 063!

Oprac. Ksenia Pięta

ŻakowoŻakowo

SPRZEDAŻ

KRÓW
I JAŁOWIC Z  DANII

tel. 510-154-545
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Dni Pola Agrochest

Chcą ułatwienia sprzedaży ziemniaków za granicę
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Wielkie targowanie w Gołaszynie

Wystawa rolno-ogrodnicza w Kaczkach Średnich
 W miejscowości Równa (po-
wiat sieradzki) odbyła się prezen-
tacja bardzo wczesnych odmian 
ziemniaka jadalnego firmy Norika 
Polska oraz zaprawy Moncut z fir-
my Belchim. Podczas spotkania 
z rolnikami został poruszony rów-
nież problem sprzedaży ziemnia-
ków za granicę. Obecnie rolnik, 
chcąc je zbyć np. do krajów Unii 
Europejskiej, musi mieć świadec-
two, że jego plantacja jest wolna 
od bakteriozy. - Chodzi o  to, że 
jeśli gospodarstwo jest pod kon-
trolą, posadzono kwalifikowane-
go sadzeniaka, to żeby już nie 
wymagano dodatkowych badań, 
bo dana plantacja i  tak jest już 
kontrolowana. Żeby to było prost-

sze i łatwiejsze dla rolnika - mówi 
Jerzy Wróbel, prezes Agrosad. 
Dlatego jej przedstawiciele chcą, 
aby z innymi podmiotami wpłynąć 
na zmianę przepisów.
 Po tej dyskusji przedstawiciel 
firmy Norika - Mirosław Grusz-
czewski przedstawił odmiany ziem-

niaków bardzo wczesnych: Solist, 
Arkula, Borwina i Salome. Dwie 
pierwsze odmiany są już znane 
polskim rolnikom. Z kolei Borwina 
i Salome dopiero wchodzą na nasz 
rynek. Następnie została pokaza-
na zasadność stosowania zaprawy 
przeciwko Rhizoctonia solani. Po 

części teoretycznej przyszedł czas 
na praktykę. Na polu Mirosława 
Kawy pokazywano bulwy bardzo 
wczesnych odmian. Wykopano kil-
ka krzaków odmian, które były na 
plantacji. Oglądający mieli okazję 
zobaczyć, jak prezentują się po-
szczególne gatunki. Rolnik uznał, 
że Solist bardzo dobrze plonuje 
i może konkurować z innymi od-
mianami przez niego uprawianymi. 
Z kolei przedstawiciel firmy Bel-
chim - Michał Bartnicki pokazał, 
jak wyglądają bulwy i krzaki po 
zaprawieniu preparatem Moncut. 
Preparat można stosować jeszcze 
przed kiełkowaniem. Takie ziem-
niaki są zdrowe, bez porażeń. 

(abi)

 Impreza  organizowana przez firmę 
Agrochest ma już charakter cykliczny. 
W tym roku odbyła się po raz piąty przy 
współudziale Polskich Składów Rolnych. 
Dni Pola odbyły się w dwóch miejscach: 
w Stadninie Koni Iwno Sp. z o.o. i w Go-
spodarstwie Rolnym Drzewce.
 Na ponad 50-ciu poletkach pokazo-
wych odmian rzepaku ozimego, zbóż, 
kukurydzy zaprezentowane zostały 
technologie proponowane przez Agro-
chest Sp. z o.o. Dodatkowo swoje roz-
wiązania prezentowały firmy TimacAgro 
i Basf. Wydarzenie z roku na rok cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem, 
wzięło w nim udział ponad 500 osób. 
Po terenie goście podróżowali powo-
zami konnymi, co stanowiło dodatkową 
atrakcję.
 - Pokaz miał na celu zaprezentowa-
nie rozwiązań środków ochrony roślin 
rekomendowanych przez firmę Agro-
chest. Rolnicy mogli porównać poletka 
chronione tymi preparatami z niczym nie-
opryskiwanymi roślinami. Pokaz cieszył 
się sporym zainteresowaniem - mówi 
Błażej Serkowski z firmy Agrochest. 

Ksenia Pięta

 Na dwa dni podrawicki Goła-
szyn stał się rolniczym centrum 
Wielkopolski. To tam odbywały się 
Regionalne Targi Rolnicze „Wio-
sna 2015”. Uczestniczyli w nich 
reprezentanci największych firm 
z branży maszynowej, paszowej, 
nawozowej oraz przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją i dystry-
bucją środków ochrony roślin, 
skupem żywca, rozprowadzające 
materiał siewny, firmy ogrodni-
cze. Przy okazji można było się 
zapoznać z działającą tu stacją 
meteorologiczną oraz zobaczyć 

poletka demonstracyjne. 
 Targom towarzyszyły występy 
artystyczne zespołów folklory-
stycznych oraz dzieci i młodzie-
ży. W czasie imprezy nastąpiło 
również rozstrzygnięcie etapu 
regionalnego Ogólnokrajowe-
go Konkursu „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne” i konkursu 
plastycznego dla dzieci, których 
organizatorem jest Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego. Była też wystawa gołębi, 
kur, papug i królików.  

(HD)

 Jest jedną z największych tego 
typu imprez w regionie. Z roku na rok 
cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród zwiedzających i ku-
pujących. Wystawa rolniczo- ogrod-
nicza w Kaczkach Średnich (powiat 
turecki) została zorganizowana przez 
tutejszy Zespół Szkół Rolniczych.
 Największą część targów zaj-
mują rośliny - ozdobne, owocowe, 
rabatowe i zioła. Co ciekawe, można 
było spotkać rośliny mało znane, bę-
dące nowościami na naszym rynku. 
Kilkadziesiąt stoisk zajęli przedstawi-
ciele niemal całej Wielkopolski oraz 
województwa łódzkiego. - Jestem 
tutaj kolejny raz, ale już mam stałych 
klientów - mówiła właścicielka stoiska 

R E K L A M A

POD NASZYM PATRONATEM

KREDYTY
DLA ROLNIKÓW i FIRM

ATRAKCYJNE

Tel. 798-751-849

do 500 000 zł - na oświadczenie

Z opóźnieniami
BIK, KRUS i PODATEK

LEASING na maszyny i urządzenia
LEASING zwrotny

Możliwy dojazd do klienta

KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446GOTÓWKA

SKUP
MACIOR
605-887-080
Żakowo

z kwiatami, która przyjechała spod 
Kalisza.
 Oprócz ogrodnictwa swoje 
miejsce znalazły również maszyny 
rolnicze, głównie ciągniki z różne-
go rodzaju osprzętem oraz stoiska 
firmowe zaprzyjaźnionych instytucji, 

m.in. KRUS-u, Nadle-
śnictwa Turek czy też 
Klubu Pszczelarskie-
go.
 Swoimi zainte-
resowaniami dzielili 
się hodowcy gołę-

bi w Galewie (powiat turecki) oraz 
królików w  gminie Dobra. Przy-
gotowano także atrakcje dla dzie-
ci   - karuzelę i dmuchańce, które 
udostępniane były nieodpłatnie.  
- Frekwencja jest bardzo duża, co 
najmniej pięćdziesiąt procent wyż-
sza niż w ubiegłych latach - ocenił 
Sławomir Kosobudzki, dyrektor ZSR 
w Kaczkach Średnich.

Tekst i zdjęcie: Marta 
Jachimowska, iTurek.net
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AGROTECHNIKA
PAWEŁ OWCZAREK

Profesjonalna pielęgnacja użytków zielonych
• podsiew łąk
• nasiona traw tel. 608-159-646

USŁUGI DO 100 KM OD KALISZA

59W i e ś c i  d l a  D o m uczerwiec 2015

A N N A  K O P R A S - F I J O Ł E Kt e k s t

MÓWIĄ, 
ŻE JA SIĘ 
Z TYM 
URODZIŁAM
- Trudno jest o sobie samej mówić 
- wyznaje na początku rozmowy Zofia 
Kędziora, bardzo aktywna radna 
i sołtyska Boguszyna, prezeska 
Stowarzyszenia „Płomień Nadziei” 
i wiceprezes oddziału wielkopolskiego 
Stowarzyszenia „Forum Kobiet”.

c z e r w i e c  2 0 1 5
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LUDZIE

W i e ś c i  d l a  D o m u czerwiec 2015

rodziła się na wsi - w Kolniczkach - i przez całe życie związana jest 
z wsią, z gminą Nowe Miasto nad Wartą. Kiedy pracowała zawo-

dowo, była instruktorem ds. KGW, domowych gospodarstw wiejskich. 
Pracowała w SKR-ach i w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. 
- Później nastąpiła reorganizacja w dziale gospodarstw domowych. To był 
błąd, bo panie zostały pozostawione same sobie, a one były naprawdę cie-
kawe wiedzy, wszystkich nowości, chłonęły je. Dużo można było w tamtych 
czasach zrobić - wspomina Zofia Kędziora.
 Jako radna zaczęła angażować się w 2002 roku. Pełni tę funkcję 
już czwartą kadencję i jest bardzo aktywna. - Znalazłam się w radzie 
przypadkowo. Startował wtedy wójt i jeszcze jeden kandydat na wójta. 
Powiedziałam: - Niestety, ale głupocie trzeba stawić czoła! - uśmiecha się. 
Nie przypuszczała natomiast, że zdobędzie tak 
duże poparcie. W każdych wyborach startuje ze 
swojego, niezależnego komitetu. - Zawsze mam 
kontrkandydatów i uważam, że to jest bardzo do-
bre i demokratyczne, bo wyborcy mają „w czym” 
wybierać - podkreśla. - Raz się zdarzyło, że prze-
szłam bez wyboru na radną, bo nikt inny się nie 
zdecydował. To było w drugiej kadencji. 
  Szefową sołectwa jest drugą kadencję. - Po-
przedni sołtys, pan Jan Motyl chciał zrezygnować 
i namawiał mnie, żebym się tym zajęła. Do końca 
nie byłam przekonana... Tym bardziej, że mąż, kie-
dy wychodziłam z domu na zebranie, na wybory, 
powiedział: - Żebyś tylko nie przyjmowała sołtysa! 
- opowiada Zofia Kędziora. - Przyszłam do domu, 
w ogóle nie powiedziałam, że jestem sołtysem. 
Syn, wracając z uczelni, w pociągu się dowiedział. 
Przyszedł do domu i pyta: - Mamo, to prawda, że 
jesteś sołtysem? - No prawda! - odpowiedziałam. 
Mąż był obrażony przez dwa tygodnie. Ale tak 
zdecydowali mieszkańcy.
  Z tych zadań, które do tej pory udało się 
wykonać, najbardziej cieszy ją plac zabaw po-
stawiony wreszcie w Boguszynie. -Wychodziłam 
zawsze jako radna z różnymi propozycjami, które 
były realizowane. M.in. na mój wniosek, złożony w pierwszej kadencji, 
powstała sala gimnastyczna przy szkole - mówi. - Jest też wiele rzeczy, 
które są na daną chwilę nie do przeskoczenia, bo wiadomo, że budżet 
gminy musi wystarczyć na 20 sołectw, a samych wiosek jest jeszcze więcej. 
Największym mankamentem są drogi i oświetlenie. Prawie każda wioska 
z tym się boryka.
 Od kilkunastu lat działa w Stowarzyszeniu Forum Kobiet. - Organi-
zujemy spotkania, wycieczki, szkolenia, wyjazdy dzieci na kolonie, zimo-
wiska. Dochód z imprez charytatywnych przekazywałyśmy początkowo na 
stypendia dla zdolnych, a mniej zamożnych dzieci, później - na pięcioraczki, 
teraz - również na budowę hospicjum - opowiada wiceprezeska. -  Współ-
organizujemy różne konferencje, debaty dotyczące aktualnych problemów 

społecznych, sytuacji dzieci, osób starszych, przemocy, uzależnień. Liderki, 
które w nich uczestniczą, przekazują zdobytą wiedzę dalej.
 Pełni też funkcję prezesa Stowarzyszenia „Płomień Nadziei” poma-
gającego osobom starszym, dzieciom, niepełnosprawnym, samotnym, 
nieporadnym życiowo. - Pozyskujemy środki, we współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, na różne działania. Organizujemy też spotkania, 
wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne. Finansujemy je z własnych środków. Ja 
tylko organizuję grupę, a każdy wpłaca określoną kwotę - mówi prezeska. 
Z zapałem opowiada o dotychczasowych eskapadach kilkudziesięciooso-
bowej grupy mieszkańców Boguszyna, ale nie tylko - do Ustki, Kudowy, 
Świnoujścia, Rewala. W planach mają, we wrześniu, pobyt w Ustroniu 
Morskim.

  Nie ukrywa, że praca społeczna jest czasem napraw-
dę trudna. - Jak ktoś z boku na to patrzy, nie angażuje się 
w żaden sposób, nie pomaga, myśli: - Co tam! Jeździ tylko 
sobie albo chodzi i nic! A ja wychodzę z takiego założe-
nia, że jak gdzieś jestem, to nie po to, żeby być, tylko żeby 
coś robić. I żeby z tego coś pozostało, żeby społeczeństwo 
mogło z tego korzystać - podkreśla. - Tam, gdzie mogę, 
staram się zawsze być. Zawsze się coś „wyniesie” dla siebie. 
Człowiek jest na bieżąco z nowościami.
  Najbardziej cieszy ją to, że można - przygotowując 
projekty - korzystać ze środków unijnych, poprzez urząd 
gminy czy przez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek”. 
Boli ją natomiast to, że społeczeństwo jest mało aktywne. 
- Komputery, komputery. Każdy zabiegany, zagoniony. 
Dlatego staram się nawiązywać bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami - dodaje.
  Lubi podróżować. Właśnie wróciła z Brukseli. 
Wyjechała na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba 
jako reprezentantka Forum Kobiet. Była tam po raz 
pierwszy. Największe wrażenie wywarł na niej Europar-
lament. Zachwyciła ją piękna, zabytkowa Brugia. - Kiedyś 
bardzo dużo podróżowałam - wspomina. - Zjechałam 
trochę świata. Zawsze moim dzieciom powtarzałam, że 
mają jeździć na wszystkie wycieczki. Mówiłam: - Co zo-
baczycie, co przeżyjecie, nikt wam tego, waszych wrażeń, 

wspomnień, przeżyć nie odbierze.
  Co robi w wolnym czasie? - Placek dobry upiekę! - przyznaje. - Mąż lubi 
słodkie. Mąż zawsze mówi: - Co za dom, jak nie ma placka!
 Bardzo dużo jeździ też rowerem, a przede wszystkim - biega z córką.  
- Która chciałaby, żeby mama z nią startowała w maratonach i półmarato-
nach, różnych biegach! Biegam z nią, ale krótsze dystanse i z „doskoku”. Ona 
dużo trenuje, sama - mówi Zofia Kędziora.
 Nie pociągało jej nigdy szydełkowanie czy robienie na drutach. - Nie 
mam zdolności manualnych. Jak dzieciaki były małe i trzeba było guzik przy-
szyć, robił to mąż. Ja - w ostateczności. Mnie igła parzy - wyznaje. Bardzo 
lubi natomiast działać. - Mówią, że ja to się z tym urodziłam - uśmiecha 
się sołtyska, radna, wiceprezeska i prezeska.

U

Zofia 
Kędziora 
w Brukseli
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Adam i Marcin - bliźniacy, zamierzają wspólnie prowadzić gospodarstwo rolne.

RAZEM SIĘ UCZĄ, RAZEM CHCĄ 
PRACOWAĆ W GOSPODARSTWIE

enata i Roman Misiakowie 
mieszkają w Pleszewie, gdzie 

mają gospodarstwo rolne. - Od 
1985 roku prowadzę hodowlę trzody 
i bydła. Jest to 12-hektarowe gospo-
darstwo, gdzie uprawiam kukury-

dzę i zboża  - mówi Roman Misiak. 
 Państwo Misiakowie mają 
czworo dzieci: tegoroczną matu-
rzystkę LO w Pleszewie, studentkę 
fizjoterapii oraz uczniów klasy II 
Technikum Mechanizacji w Ze-

spole Szkół Przyrodniczo-Poli-
technicznych CKU w Marszewie. 
I to oni chcą kontynuować pracę 
w gospodarstwie. Adam i Marcin 
są bliźniakami. - Kończąc gimna-
zjum, złożyliśmy dokumenty do 
technikum mechanizacji rolnictwa. 
Wspólnie się uczymy, pracujemy, 
mamy wspólne pasje, dlatego chcie-
libyśmy prowadzić gospodarstwo. 
Dobrze się ze sobą czujemy - pod-
kreślają.  
 W gospodarstwie mają około 
40 sztuk bydła, w tym 18 krów 
mlecznych. - Chcemy zmoderni-
zować nasze gospodarstwo, ponie-
waż ułatwi nam to pracę - mówi 
Adam.  Bliźniacy zamierzają też 
wymieniać stado, z rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej na montbeliarde 
i simentale. - HF są mniej odporne 
na zapalenia, między innymi mają 
problemy ze stawami - mówi Mar-
cin.  

 Misiakowie chcą kupić grunty 
rolne. - Pola i  łąki są oddalone 
od domu, co nieco utrudnia pracę 
w okresie letnim. Podczas żniw 
występują problemy związane 
z transportem sprzętu. Szczególny 
kłopot sprawia przejazd kombaj-
nem - opowiada pani Renata. Na 
razie rolnicy za pieniądze unijne 
wybudowali płytę obornikową. 
Póki co o inwestycjach na szeroką 
skalę nie myślą. Chłopacy dbają 
o sprzęt, ten starszy remontują 
samodzielnie.  
 Niedawno państwo Misiakowie 
gościli u siebie ucznia z Niemiec 
- Nilsa, którego placówka współ-
pracuje z  ZSP-P w  Marszewie.  
- Pracował z nami. Pokazał nam też 
pewne rzeczy, które możemy wyko-
rzystać u siebie. My również chcieli-
śmy przekazać Nilsowi praktyczną 
wiedzę. Przez cały czas mamy ze 
sobą kontakt - zaznacza Adam.  

R E K L A M A

A N E T T A  P R Z E S P O L E W S K At e k s t

R

Fo
t. 

A.
 P

rz
es

po
le

w
sk

a



62 63

OGRÓD OGRÓD

W i e ś c i  d l a  D o m u czerwiec 2015 W i e ś c i  d l a  D o m uczerwiec 2015

ym razem chciałabym czytelników „Wieści Rolniczych” „opro-
wadzić” po niezwykłym miejscu znajdującym się w miejscowości 

Murzynowo Kościelne (powiat średzki). To tutaj mieszkają państwo 
Danuta i Henryk Borowczyk. Jadąc na umówioną wizytę, już z daleka 
widzę piękny, biały dworek, który wspaniale współgra z rozległym oto-
czeniem. Wjeżdżając na posesję państwa Borowczyków zwracam uwagę 
na rosnącą przy płocie glicynię - „obsypaną” ogromną ilością kwiatów. 
Jak się dowiaduję - w tym miejscu na kanwie tradycyjnego gospodarstwa 
powstało gospodarstwo agroturystyczne o nazwie „Zielone Zacisze”. 
Moi rozmówcy tak wspominają początki swojej historii: - Mieliśmy go-
spodarstwo rolne, które ja przejęłam po swoich rodzicach. Przez pierwsze 
lata małżeństwa zajmowaliśmy się uprawą roślin, a mąż w oddalonym 
o 2 km swoim gospodarstwie rodzinnym dodatkowo zajmował się produk-
cją pieczarek. Zawsze mieliśmy przydomowy ogródek. Pierwsze zamysły 
takiego dużego ogrodu powstały z potrzeby taktycznej. Posadziliśmy 
drzewa, które miały zasłonić nas przed wiejącymi z zachodu wiatrami. 
Te drzewa tworzą obecnie ładną kurtynę. Zamarzyło nam się, aby pustą 

W ZIELONYM ZACISZU
„Zielone Zacisze” to kameralny obiekt, w którym stylowo urządzone wnętrza i miła i domowa 

atmosfera wprowadzają w niepowtarzalny nastrój. Tutaj można smacznie zjeść 
i porozmawiać z właścicielami. 

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

t e k s t

okoloną drzewami przestrzeń o powierzchni ponad 2.500 m2 wypełnić 
różnymi roślinami, które utworzą poszczególne wnętrza ogrodu, a na tle 
wysokich daglezji, srebrnych świerków, jodeł kalifornijskich i kaukaskich, 
sosen wejmutek, brzóz tworzyć będą miłe dla oka roślinne piętra. W głębi 
ogrodu powstało oczko wodne, a dalej już realizowaliśmy nasze następne 
pomysły - mówią. Pani Danuta z wykształcenia jest pedagogiem i z na-
uczycielstwem związana jest od wielu, wielu lat. Kiedy powstał pomysł 
agroturystyczny, zrezygnowała z pracy zawodowej, ponieważ trudno 
było pogodzić tyle obowiązków. Podkreśla jednak, że „ciągnie wilka 
do lasu” i postanowiła założyć miejsce edukacyjne pod nazwą „Eko- 
szkoła - Zielone Zacisze” - skierowane do dzieci i młodzieży. Do celów 
edukacyjnych wykorzystywany jest przez właścicieli również duży staw. 
W gospodarstwie odbywają się jednodniowe przyjęcia grup, ale są także 
inne pomysły. W przyszłości ma tu powstać „Zielona Szkoła”. - Dzieci, 
odwiedzając nasze gospodarstwo, poznają i zdobywają wiedzę z zakresu 
roślin naszej strefy klimatycznej. Zapoznają się także z ekosystemem wod-
nym. Właśnie temu służy staw. W gospodarstwie znajduje się łąka kwietna, 

łąka ziołowa, plantacja malin oraz 4-hektarowa plantacja jodeł. Mamy 
również ekologiczny ogród warzywny - opowiadają. 
 W specjalnie przygotowanym „Ogrodzie Zmysłów” rosną specyficzne 
rośliny, pobudzające poszczególne zmysły - dotyku, wzroku, smaku i za-
pachu. W gospodarstwie znajduje się pszczela pasieka oraz przeszklony 
ul. Dla starszych grup szkolnych przygotowano mikroskopy. Pani Danusi 
marzy się piec chlebowy, gdzie chciałaby realizować kolejny projekt „Od 
ziarenka do bochenka”, wykorzystując znajdujące się w gospodarstwie 
poletka zbożowe. Rozglądając się po ogrodzie, można dostrzec wiele 
roślin. Piękna aleja róż, o nazwie Leonardo da Vinci, pochodzących 

z Radlińca, zachwyca. Jak zaznacza właścicielka, poletka, na których 
obecnie rosną bratki, chciałaby poszerzyć o pachnące róże, a tym samym 
rozbudować edukacyjną strefę zmysłów o kolejne zapachy. Łany konwalii 
majowej rosnącej przy tarasie urzekają białymi, dużymi dzwoneczkami. 
Przy oczku wodnym prezentuje się kolekcja irysów. Między wysokimi 
drzewami „przebija” się tamaryszek i sumaki. Oczkiem w głowie pani 
Danusi jest duża kolekcja funkii, żurawki, irysów i liliowców. - Uwielbiam 
liliowce, dlatego dobierałam je, analizując długość kwitnienia. Uważam, 
że są to jedne z piękniejszych kwiatów. Mają piękne kolory, który napraw-
dę zachwycają - podkreśla. Rosnące funkie i żurawki ogrodowe mają 
dekoracyjne liście. Żurawki to rośliny o krótkich, silnie ulistnionych 
pędach tworzących niską, zwartą kępę. Spotykamy wiele odmian tej 
rośliny różniących się wysokością, a przede wszystkim kolorem liści. 
Widzimy odmiany, których liście przybierają kolor purpurowy, jasnozie-
lony, ciemnozielony. Są również o liściach zielonych i pofalowanych ze 
srebrnymi plamami lub kremowo-żółtych z zielonymi plamami i wąskimi 
zielonymi brzegami. Pan Henryk wzbogacił pejzaż o bocianie gniazdo. 
W jego gospodarstwie rodzinnym były bociany, które przylatywały 
zawsze pierwszego dnia Wielkanocy. - W ogrodzie mieliśmy samosiejkę 
osiki, która zajmowała dużo miejsca i pokarm innym roślinom. To ona 

posłużyła nam jako podstawa gniazda - mówi. Pan Henryk wykorzystał 
koło z drewnianego wozu, które zostało wyszukane w Internecie. - Po-
czytaliśmy, jak zbudować gniazdo i takie powstało. Staraliśmy się podrobić 
oryginał. Okazuje się, że bociany nie znoszą ładnego, suchego gniazda, 
a wręcz przeciwnie. Lubią darń położoną odwrotną stroną. Sam moment 
montowania gniazda był dla nas ciekawy. Dźwig, który wykorzystaliśmy 
do tego celu, umożliwił nam obejrzeć panoramę naszego gospodarstwa  
z 27 metrów wysokości. Na razie bociany nie osiedliły się na stałe, ale 
przylatują codziennie. Więc mamy nadzieję, że osiądą u nas - opowiadają.
 W ogrodzie przygotowano miejsce dla aktywnych gości. Można sko-
rzystać z jazdy konnej lub przejażdżek bryczką. Można też odbyć intere-
sujące wycieczki rowerowe po okolicy. Do tego gospodarstwa przyjeżdżają 
goście z Polski, Europy, a nawet całego świata. W chwili obecnej gościem 
jest pani z Tajlandii. - Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy w pierwszym roku 
funkcjonowania - bo w 2012 roku - zajęliśmy I miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Kwatery na medal”. Nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś nas zgłosił. 
Zebrała się kapituła, wybrano 10 gospodarstw i dostaliśmy tyle głosów od 
gości, którzy u nas byli, tyle ciepłych e-maili. Było to dla nas naprawdę 
motywujące. Uwierzyliśmy, że to, co robimy, jest postrzegane pozytywnie  
- wspominają. Naszej rozmowie prowadzonej na tarasie towarzyszy śpiew 
ptaków. Jakie plany na przyszłość, jakie marzenia mają moi rozmówcy? 
- Chciałabym, żeby moja Ekoszkoła rozwijała się i funkcjonowała coraz 
lepiej. A tak prywatnie, chciałabym, abyśmy wszyscy w rodzinie czuli się 
spełnieni - mówi pani Danusia. 
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LEKKIE ZUPY 
NA LATO

bliżają się upalne miesiące. To okres, kiedy zawiesiste 
i gęste zupy zastępujemy tymi lekkimi, często chłod-

nymi, a nawet zimnymi. Zarówno warzywne, jak i owocowe 
pozwolą nam przetrwać wysokie temperatury. Te na 
bazie warzyw w zależności od upodobań moż-
na przygotowywać łagodne lub bardziej 
pikantne. Są nie tylko orzeźwiające, 
ale też bardzo odżywcze. Świetnie ga-
szą pragnienie i regenerują siły. Ich 
przygotowanie nie wymaga długie-
go stania przy kuchence i wielkich 
nakładów finansowych. Większość 
potrzebnych składników znajdziemy 
w przydomowym ogródku lub na 
pobliskim bazarze. 

Przygotowanie:
 Mięso zalewam w garn-
ku zimną wodą (około trzech 
litrów wody). Zagotowuję 
i  ściągam szumowiny. Doda-
ję jarzynkę, ziele angielskie, 
listki laurowe, ziarenka pie-
przu, związany w  pęk lub-
czyk i natkę pietruszki. Gotuję 
przez około 1 godzinę na ma-
łym ogniu. Następnie doda-
ję pokrojone w większą kost-
kę lub przetarte przez duże 
oczka warzywa. Por kroję 
w  półksiężyce. Cebulę opa-
lam płomieniami na kuchen-
ce przez około 1-2 minuty. 
Wszystko wkładam do zupy. 
Gotuję do miękkości warzyw 
przez ok. 30 minut. Wyjmu-
ję mięso i kroję je na kawałki. 
Ogórki ścieram na tarce. Pod-
smażam przez ok. 5 minut na 
maśle. Dodaję do zupy razem 
z mięsem. Gotuję całość przez 
około 10-15 minut. Na koniec 
dodaję posiekaną zieleninę.

Składniki: 
 5 300 g mięsa  

 gulaszowego, 
 5 1 łyżeczka jarzynki, 
 5 4 ziela angielskie, 
 5 3 listki laurowe, 
 5 5 ziarenek pieprzu, 
 5 2 marchewki, 
 5 1 pietruszka, 
 5 1/5 selera, 
 5 1/2 pora, 
 5 1 cebula  

 (nieobrana), 
 5 po 4 gałązki natki  

 pietruszki i lubczyku, 
 5 400 g ogórków  

 kiszonych, 
 5 1 łyżka masła, 
 5 500 g ziemniaków, 
 5 2 łyżki posiekanego  

 koperku lub natki  
 pietruszki

www.wiescidladomu.pl/hotblog
Więcej przepisów szukaj na:

LETNIA OGÓRKOWA

ZUPA SZCZAWIOWO- 
POKRZYWOWA

Przygotowanie:
 Obrane ziemniaki kroję 
w kostkę, a marchewkę w talar-
ki. Wkładam do garnka, zale-
wam wodą, dodaję pół łyżeczki 
soli i  gotuję. Cebulę pokrojoną 
w  kostkę przesmażam na ma-
śle. Szczaw i pokrzywy płuczę, 
grubo siekam i dodaję do cebu-
li. Całość smażę ok. 2 minut. 
Łączę z  miękkimi ziemniaka-
mi i marchwią, doprawiam do 
smaku. Zupę podaję z posieka-
na pietruszką i ugotowanym na 
twardo jajkiem. 

Składniki: 
 5 garść świeżego 

szczawiu, 
 5 15 sztuk mło-

dych pokrzyw, 
 5 1 cebula, 
 5 1 marchewka, 
 5 5 ziemniaków, 
 5 1 łyżka masła, 
 5 przyprawy

ZUPA OWOCOWA

Przygotowanie:
 Wydrylowane wiśnie razem z cukrem i wodą gotuję około 7 minut. 
Jeśli używam kompotu, dodaję tylko 0,5 litra wody i 3 łyżki cukru. Kisiel 
rozpuszczam w 0,5 szklanki wody i wlewam do gotujących się wiśni. 
Nie gotuję. Jeśli zupa jest zbyt kwaśna, dodaję do smaku cukru. Doda-
ję truskawki i mieszam. Odstawiam do ostygnięcia. Do tej zupy można 
wykorzystać również jabłka i gruszki oraz maliny i jagody. Podaję do niej 
ziemniaki puree ze smażoną cebulką i kiełbasą. 

Składniki: 
 5 0,5 kg wiśni (najlepiej  

 wydrylowanych) lub słoik  
 kompotu wiśniowego,
 5  0,5 kg truskawek  

 (najlepiej mrożonych), 
 5 5 łyżek cukru, 
 5 litr wody, 
 5 1 kisiel na 3/4 litra  

 żurawinowy lub  
 truskawkowy

POMIDORÓWKA NA ZSIADŁYM 
MLEKU

Składniki: 
 5 4-5 szklanek zsiadłego  

 mleka (lub kefiru), 
 5 1 szklanka przecieru  

 pomidorowego, 
 5 5 łyżek posiekanego  

 koperku, 
 5 20 dag pomidorów, 
 5 gałązka bazylii, 
 5 15 dag ogórków zielonych, 
 5 sól, 
 5 cukier, 
 5 pieprz

Przygotowanie:
 Zimne mleko i przecier pomidorowy 
dokładnie mieszam. Pomidory parzę wrząt-
kiem, obieram ze skórek i kroję w kostkę. 
Dodaję do mleka razem z posiekanym koper-
kiem i bazylią. Doprawiam do smaku. Przed 
podaniem do każdej porcji chłodnika dodaję 
ogórki pokrojone w bardzo cienkie plasterki 
lub drobną kostkę.

KREM Z SEREM PLEŚNIOWYM 
I GRUSZKĄ

Składniki: 
 5 75 dag gruszek, 
 5 3 szklanki wywaru z warzyw, 
 5 10 dag sera pleśniowego, 
 5 1 szklanka śmietany  

 kremówki, 
 5 2 łodygi selera naciowego, 
 5 sól, 
 5 biały pieprz, 
 5 sok z cytryny

Przygotowanie:
 Łodygi selera myję i  kroję na plaster-
ki, a obraną gruszkę w kostkę. Dolewam do 
nich odrobinę wody i  duszę ok. 15 minut. 
Po ostudzeniu dokładnie miksuję w blende-
rze. Osobno zagotowuję wywar. Stopniowo 
wlewam do niego puree selerowo-gruszko-
we. Dodaję pokrojony w kostkę ser. Przypra-
wiam i lekko podgrzewam. Pozostawiam do 
ostygnięcia. Ubijam śmietanę i łączę z zupą. 
Doprawiam do smaku. Dekoruję gruszką 
i ewentualnie posiekanymi orzechami.

KLASYCZNY 
CHŁODNIK

Składniki: 
 5 1 litr kefiru lub maślanki, 
 5 pęczek botwinki, 
 5 pęczek rzodkiewek, 
 5 pęczek koperku, 
 5 pęczek szczypiorku, 
 5 1 mały ogórek zielony, 
 5 2 jajka ugotowane na twardo, 
 5 cukier, 
 5 pieprz, 
 5 sól

Przygotowanie:
 Botwinkę dokładnie myję. Liście 
i łodygi kroję, a buraczki obieram i kro-
ję w kostkę. Wkładam do garnka, za-
lewam małą ilością wody i gotuję oko-
ło 15 minut z odrobiną soli. Obranego 
ogórka oraz rzodkiewkę kroję w  nie-
wielką kostkę (ewentualnie trę na tar-
ce przez duże oczka). Zieleninę siekam. 
Do miski wkładam rzodkiewkę, ogórki, 
zieleninę oraz ugotowane buraczki (ra-
zem z wodą). Zalewam kefirem. Mie-
szam, doprawiam solą, pieprzem i cu-
krem. Chłodzę w lodówce 2-3 godziny. 
Przed podaniem na wylaną na talerze 
zupę układam ćwiartki ugotowanych 
jajek.

Przygotowanie:
 Umyte i obrane ogórki ście-
ram na tarce o grubych oczkach. 
Dodaję sól, pieprz i cukier. Zosta-
wiam na 15 minut. Koperek sie-
kam, dodaję maślankę, czosnek 
przeciśnięty przez praskę i ogór-
ki. Doprawiam do smaku i wsta-
wiam do lodówki na 2-3 godziny.

Składniki: 
 5 1 litr maślanki, 
 5 8 średnich ogórków  

 gruntowych, 
 5 ząbek czosnku, 
 5 pęczek koperku, 
 5 sól, 
 5 pieprz, 
 5 cukier

CHŁODNIK 
OGÓRKOWY
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ZDROWIE  URODA

W i e ś c i  d l a  D o m u czerwiec 2015

W związku z nadejściem lata firma Ziaja przygotowała wakacyj-
ne zestawy kosmetyków. Preparaty słoneczne z serii Sopot Sun 
kompleksowo pielęgnują każdy rodzaj skóry, zarówno w trakcie 
opalania, jak i po nim. Chronią przed działaniem promieni 
słonecznych, również podczas morskich kąpieli, 
zapobiegając oparzeniom słonecznym 
i zapewniając wysoką ochronę 
przed promieniowaniem 
UVA i UVB. By mieć szansę 
na wygranie zestawu 
kosmetyków, wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie:

KONKURS

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, np. wr.ziaja.b prosimy 
przesyłać do 22 czerwca 2015 roku pod numer 71051 
(koszt 1,23 zł z VAT). Regulamin na www.wiescirolnicze.pl. 

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego w nr 05/2015 „Wieści Rolniczych”:  
Iwona Kurasiak, Bączylas;  Barbara Stołowska, Przebędowo; Beata Dalibor, 
Rawicz; Monika Krajewska, Stęgosz; Agnieszka Mikołajczyk, Bodzewo; Dorota 
Wasińska, Kobylin; Paulina Szymkowiak, Mieszków; Krystyna Ciąder, Galew; Monika 
Włodarczak, Mieszków; Katarzyna Gorzelańczyk, Witaszyce; Aneta Mikołajczak, 
Dobieszczyzna; Maria Kaczmarek, Pomocno; Ewa Grzemska, Strzelce Wielkie; 
Michalina Jelak, Golina;  Małgorzata Kuś, Pawłowice; Natalia Rozalka, Biały Dwór; 
Milena Mieloszyk, Nosków; Aleksandra Hencel, Borzęcice; Maria Dąbrowicz, 
Chojno; Elżbieta Moślińska, Czarny Sad. 

Zanosi się upalne lato - mówią jedni, a drudzy prorokują: wakacje w tym roku będą deszczo-
we. Te przepowiednie doskonale znamy i... wiemy swoje. Dlatego już dzisiaj przygotujmy się 
zarówno na słoneczne, jak i pochmurne dni.

łońce jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu. Gdyby go nam nagle zabrakło, bylibyśmy przygnę-

bieni, smutni, co niektórzy łatwiej popadliby w depresję, a inni - byliby 
bardziej  podatni na choroby. Ponadto słońce pobudza wydzielanie 
wielu hormonów i umożliwia syntezę witaminy D, odpowiedzialnej 
za mocne kości i zdrowe zęby. Jej niedobór powoduje rozwój krzywicy 
u dzieci i osteoporozy u dorosłych, słabość w mięśniach oraz występo-
wanie kurczy. Z kolei ciepłe i słoneczne dni wpływają dużo lepiej na 
naszą psychikę oraz samopoczucie, bo naturalne światło ma działanie 
przeciwdepresyjne. Podstawową korzyścią wynikającą z narażania się 
na ekspozycję słoneczną jest opalenizna, która powoduje, że czujemy 
się bardziej atrakcyjni. Ale słońce, o czym warto pamiętać, wywołuje też 
niekorzystne efekty, a najważniejsze z nich to przedwczesne starzenie się 
skóry i oczu. Bezpośrednio po długotrwałej ekspozycji na skórze może 
wystąpić ostry odczyn, czyli oparzenie, które pojawia się na obszarze 
skóry poddanej bezpośredniemu działaniu światła. Polega na wystąpieniu 
rumienia (zaczerwienienia), który jest najczęściej widocznym objawem 
uszkodzenia skóry. Tak naprawdę w miejscu poparzonym tworzy się stan 
zapalny powstały w następstwie uszkodzenia komórek naskórka. Czę-
sto towarzyszy temu uczucie pieczenia. Czasami pojawiają się również 
pęcherze. Następstwem oparzenia słonecznego może być bliznowacenie 
lub - częściej - powstanie trwałych zmian barwnikowych, np. piegów lub 
innych ciemnych plam czy odbarwień, których czasami bardzo trudno 
się pozbyć. Najczęściej jednak niewielki rumień nie pozostawia żadnych 
trwałych śladów na powierzchni skóry. Wielu specjalistów jednak uważa, 
że każdy epizod rumienia w dzieciństwie i wczesnej młodości zwiększa 
ryzyko odległego zachorowania na nowotwory skóry w wieku dojrzałym. 
 Trzeba pamiętać, że nawet gdy latem nie ma słońca, a dni są po-
chmurne, występuje promieniowanie UV, zwłaszcza to o zakresie UVA. 
Dlatego wychodząc na dwór, powinniśmy również wtedy zabezpieczać 
się przed nim, stosując dostępne kremy z filtrami.         (nap)

S

Czy wiesz... 
co oznaczają skróty: 
SPF - filtr ochronny przed 

promieniowaniem słonecznym, 
im wyższy, tym ochrona jest wyższa.  
UV - promieniowanie ultrafioletowe, 

dzielimy na: UVB - ma krótszy 
zakres i jest to tzw. promieniowanie 
rumieniotwórcze i UVA - o dłuższym 

zakresie, nie chroni przed nim 
nawet szkło.

Do czego człowiekowi potrzebne jest słońce: 
a) wchłaniania witaminy A
b) wyłącznie do opalania 
c) prawidłowego funkcjonowania organizmu 

PRZYGOTUJ SIĘ 
NA SŁOŃCE! 
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