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Najlepsze ceny za krowy!

tel. 65 619 43 50

Skup bydła

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

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

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

Zadzwoń do centralnego biura 
skupu i zapytaj o szczegóły!

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

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Chróścinie 3a, 56-200 Góra  
www.foodworks.pl 
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Od 4 listopada każda świnia tra-
fiająca na ubój musi być wcze-
śniej na terenie gospodarstwa 
przebadana. Jak wygląda teraz 
praca lekarza weterynarii, gdy 
odwiedza rolnika?
Przede wszystkim jest potrzeba 
skontrolowania tych wszystkich 
rzeczy, które trzeba odnotować 
na świadectwie: liczba zwierząt 
przeznaczonych do przesyłki 
i ich numery identyfikacyjne; 
nazwa i adres miejsca pocho-
dzenia i numer gospodarstwa; 

Liczba świadectw 
zwiększy się 
o 800 procent
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Z JÓZEFEM CZUPAŁĄ, powiatowym lekarzem weterynarii 
w Śremie rozmawia Dorota Jańczak

nazwa i adres przeznaczenia 
rzeźni oraz numer rzeźni, a tak-
że numer środka transportu. 
Kontrolowana jest dokumenta-
cja pochodzenia zwierząt oraz 
sprawdzane jest, czy nie ma za-
kazów i ograniczeń w związku 
z chorobą Aujeszkiego i afrykań-
skim pomorem świń, czy jest 
decyzja, że gospodarstwo jest 
wolne od choroby Aujeszkiego. 
Dalej lekarz, idąc do chlewni, po 
pierwsze sprawdza, czy trzoda 
ma założone kolczyki i wykona-

ne tatuaże. Po drugie weryfikuje, 
czy nie ma czegoś, co dyskwa-
lifikuje daną sztukę do tego, by 
mogła być transportowana. To 
nie jest stricte badanie kliniczne. 
Takie badanie wykonywane jest 
w ubojni. Na terenie gospodar-
stwa lekarz wykonuje oględziny. 
Sprawdza, czy zwierzęta nie 
mają biegunek, podwyższonej 
temperatury albo czy nie są oka-
leczone i z tego powodu nie 
nadają się do transportu. 

Ile kosztują świadectwa zdro-
wia dla trzody? 
Posiadamy cennik, zgodnie 
z którym za zbadanie świń do 
10 sztuk rolnik płaci 10 zł. Od 11 
do 20 sztuki płaci za każdą po 
złotówce, natomiast w przedzia-
le od 20 do 50 sztuki za każdą 
płaci 75 groszy, z kolei za każ-
dą powyżej 50 sztuki płaci 50 
groszy. Jadąc do gospodarstw, 
lekarze mają już wyliczone, ile 
trzeba zapłacić za konkretną 
liczbę sztuk. Do tego jeszcze 
trzeba doliczyć koszty dojazdu 
lekarza weterynarii, które także 
pokrywa rolnik.

Wystawianiem świadectw zaj-
mują się lekarze z powiatowe-
go inspektoratu weterynarii czy 
także specjaliści prowadzący 
własną praktykę?
Zgodnie z art.16 ustawy jest to 
zadanie powiatowego lekarza 
weterynarii. Ale z tego względu, 
że powiatowy lekarz weteryna-
rii nie jest w stanie tego wykonać 
własnymi rękoma ani pracow-
nikami, wyznacza lekarzy z te-
renu, którzy w jego imieniu to 
robią. I taki lekarz musi posiadać 
wiedzę, mieć odpowiedni staż 
i dokument przeszkoleniowy. 
Dostaje od nas druki tych świa-

dectw. Rozlicza się z nich nume-
ralnie i finansowo. 

Jaki jest czas na wystawienie 
świadectwa zdrowia w przy-
padku, gdy sztuka trafia do 
obrotu?
Świnie wprowadzane do stad, 
punktów kopulacyjnych, punk-
tów skupu, trafiające na targi, po-
kazy, wystawy, konkursy muszą 
mieć wykonane badanie i wysta-
wione świadectwo w terminie 
10 dni przed wyjazdem danej 
sztuki z gospodarstwa. Nato-
miast świadectwa do rzeźni na-
leży wystawić maksymalnie 24 
godziny przed opuszczeniem 
gospodarstwa, a świadectwo jest 
ważne 48 godzin. 

Nowe obowiązki dotyczące 
znakowania i świadectw zdro-
wia dla trzody spadły nieocze-
kiwanie i błyskawicznie na 
hodowców. Zwłaszcza było 
to zauważalne w pierwszym 
dniu obowiązywania świadectw 
zdrowia. Pojawił się ogromny 
problem z drukami.
28 października Sejm zaakcepto-
wał projekt rozporządzenia, 2 li-
stopada o godz. 13.00 dowiedzia-
łem się nieoficjalnie, że takie coś 
jest, 3 listopada o godz. 8.00 rano 
pojawiła się oficjalna informa-
cja, a o godz. 11.00 otrzymałem 
pierwsze informacje, że trzeba 
wystawić świadectwa rolnikom, 
którzy 4 listopada o godz. 3.00 
mają wysyłkę świń. Mieliśmy 
naprawdę mało czasu. Osobi-
ście miałem świadectwa zdrowia 
błyskawicznie, bo o 7.00 odebra-
łem z drukarni druki, a wiem, 
że niektórzy lekarze weterynarii 
męczyli się z tym tydzień. Kłopot 
z drukami to nie wszystko. Trze-
ba było zrobić przeszkolenia le-
karzom, którzy mieli wystawiać 
świadectwa oraz wpasować ich 
w nowe zadania. Dostali bowiem 
po kilkanaście dodatkowych wy-
jazdów w ciągu dnia. 

Co dzieje się dalej ze świadec-
twem zdrowia świń, które tra-
fiają do uboju?
Dysponuję nimi ja, jako powia-
towy lekarz, ale poprzez moich 
lekarzy wyznaczonych w rzeź-
niach. Ten dokument w rzeźni 
jest pierwszym elementem kon-
trolowanym na przyjęciu żywca 
w ubojni, bo na jakiejś podsta-
wie lekarze muszą skontrolo-
wać, czy te zwierzęta nadają się 
do przetwórstwa i czy prawnie 
mogą być ubijane. Dokumenty 
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godnie z  prze-
pisami, świnie, 
które obecnie 
trafiają na rzeź, 
powinny mieć 

kolczyk z wybitym numerem 
stada. Sęk jednak w tym, że 
sztuki, które osiągnęły w tej 
chwili wagę ubojową, w mo-
mencie gdy się rodziły, podle-
gały jeszcze innym zasadom 
identyfikacji zwierząt. Zgodnie 
z nimi hodowca miał oznako-
wać tatuażem bądź kolczykiem 
trzodę przed sprzedażą. Teraz 
natomiast każda sztuka po-
winna zostać zakolczykowana 
w ciągu 30 dni od urodzenia. 
Nowa ustawa weszła w życie 
18 października. I pojawił się 
problem, skąd w szybkim tem-
pie wziąć kolczyki dla tuczni-
ków, które lada chwila muszą 
zostać sprzedane? 
 Jeszcze w październiku 
pracownicy Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa tłumaczyli, że w powsta-
łym okresie przejściowym będą 
do sprawy podchodzić łagod-
nie. I sprzedawane będą mogły 
być sztuki, które są oznaczone 
tylko tatuażem. W listopadzie 
otrzymaliśmy jednak sygna-
ły, iż niektóre ubojnie mimo 
wszystko wymagają od rolni-
ków, by dostarczali im sztuki 
z kolczykami. A to nie takie 
łatwe, bo hodowcy czekają na-
wet 2 tygodnie na zamówione 
kolczyki. Firmy je oferujące 
mają pełne ręce roboty, bo nie 
chodzi tylko o wyproduko-
wanie kolczyków, ale i nabicie 
odpowiedniego numeru.
 To nie wszystko. Od 4 listo-
pada każda sztuka w ciągu 24 
godzin przed przewozem do 
ubojni powinna mieć wysta-
wione świadectwo zdrowia. 
Dokument ten może sporzą-
dzić lekarz weterynarii z Po-
wiatowego Inspektoratu We-
terynarii bądź upoważniony 

do tego lekarz weterynarii pro-
wadzący własną praktykę. Są 
regiony, w których wielu ho-
dowców prowadzi produkcję 
trzody chlewnej, a lekarzy we-
terynarii mogących wystawić 
świadectwo zdrowia jest za 
mało. Doprowadza to do sytu-
acji, w której hodowcy w ocze-
kiwaniu na weterynarzy muszą 
odwlekać w czasie sprzedaż. 
Z kolei lekarze zdradzają, że 
w ciągu dnia wystawiają od 
10 do 20 takich dokumentów. 
Więcej czasu poświęcają na 
dojazd do gospodarstw, by 
załatwić formalności, niż na 
leczenie zwierząt.
 Zarówno kolczyki, jak 
i świadectwa to dodatkowe 
koszty dla hodowców. Zwłasz-
cza mogą one być dotkliwe dla 
mniejszych gospodarstw. Im 
mniej kolczyków hodowca za-
mówi, tym  cena jednej sztuki 
jest wyższa i może wynieść 
nawet 4 zł.           (doti)

Nawet dwa tygodnie 
producenci trzody 
chlewnej czekają na 
kolczyki. Problem jest także 
z dostępem do lekarzy 
weterynarii, którzy mają 
wystawiać świadectwa 
zdrowia. 

Z

Sprzedaż tuczników wstrzymywana 
przez brak kolczyków

potem archiwizuje lekarz w rzeź-
ni. Świadectwa zdrowia mają 
uszczelnić obrót zwierzętami 
szczególnie w sytuacji zagrożenia 
ASF. Gospodarstwa, które nie są 
zarejestrowane w ARiMR, nie 
będą mogły sprzedawać zwie-
rząt do rzeźni, dzięki temu obrót 
będzie bardziej kontrolowany.

Kolczyki też trzeba przecho-
wywać?
Jeśli chodzi o kolczyki, to jest 
kwestia ubojni i ubojnia musi je 
zutylizować, żeby nie nabierały 
drugiego życia, bo takie przy-
padki zdarzały się wcześniej 
przy bydle.

Jakie jest pana zdanie na te-
mat tego, że kolczykowanie 
i kilkukrotne tatuowanie może 
przyczynić się do stresu, cierpie-
nia i chorób zwierzęcia?
Na pewno tego rodzaju działania 
nie są bezstresowe dla trzody. 
Moje prywatne zdanie jest takie, 
że tatuowanie jest nieporozu-
mieniem. Uważam, że świnie 
nie powinny być tatuowane. To 
nie tylko stres, ale to jest także 
uszkodzenie tkanek, mogą to 
być wrota wejścia dla bakterii. 
Jeżeli trzeba wybrać mniejsze zło, 
zgadzam się z każdym rozwią-
zaniem, które zostało zrobione 
i zaproponowane, ale uważam, 
że powinno być wprowadzone 
inne rozwiązanie, aniżeli tatu-
owanie.

A więc jakie?
Kolczyki.

Co w chwili, kiedy sztuka prze-
chodzi kolejne etapy chowu, 
opuszcza swoje stado urodze-
nia? Zgodnie z przepisami nie 
można zakładać drugiego kol-
czyka.
Jest takie prawo i ja z tym pra-
wem nie dyskutuję. Ale roz-
wiązaniem mógłby być drugi 
kolczyk. 

Co ma zrobić hodowca, którego 
sztuka trzody zgubiła kolczyk?
W każdej sytuacji hodowca musi 
kupić duplikat, który zostanie 
mu zrobiony przez specjalistycz-
ną firmę. To jest duplikat pol-
skich i zagranicznych kolczyków. 
W sumie prawo stanowi tak, że 
bez kolczyka tucznik nie może 
iść do rzeźni. W ekstremalnych 
przypadkach sztuki nieoznako-
wane mogą zostać poddane uty-
lizacji, jako zwierzęta nieznanego 
pochodzenia. 
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Hodowcy kur będą musieli kupić maty 
dezynfekcyjne?
 Wirus ptasiej grypy wy-
kryto na początku grudnia 
w stadzie gęsi, liczącym 600 
sztuk, w gospodarstwie rol-
nym w gminie Deszczno, koło 
Gorzowa Wlkp. w woj. lu-
buskim. Do końca listopada 
w Unii Europejskiej stwier-
dzono ponad 30 ognisk ptasiej 
grypy u samego drobiu. Cho-
robę przenosi głównie ptac-
two dzikie, toteż ogranicze-
nie do zera kontaktu z nimi 
drobiu, zdaniem lekarzy 
weterynarii, jest w tej chwi-
li kluczowym działaniem, 
jakie powinni podejmować 
wszyscy hodowcy ptaków. 
Minister rolnictwa przygoto-

wał projekt rozporządzenia, 
zgodnie z którym nakazuje 
posiadaczom drobiu stoso-
wanie mat dezynfekcyjnych, 
ochronnej odzieży i obuwia 
oraz ogólnych zasad higieny 
przed wejściem do obiektu 
inwentarskiego, w którym są 
ptaki. 
 Do objawów ptasiej grypy 

należą zwiększona śmiertel-
ność; znaczący spadek pobie-
rania wody i paszy; objawy 
nerwowe, takie jak: drgaw-
ki, skręty szyi, paraliż nóg 
i skrzydeł, niezborność ru-
chów; duszność; sinica i wy-
broczynowość; biegunka; na-
gły spadek nieśności.

(doti)

Zeskanuj stronę i przeczytaj także:

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3

Czy wirus ptasiej grypy
 jest niebezpieczny dla ludzi?
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ima to pora roku, 
której przebieg 
może doprowadzić 
do licznych strat 
w oziminach. Tak 

było m.in. w sezonie 2015/2016. 
W wielu regionach naszego kraju 
nastąpił gwałtowny spadek tem-
peratury bez okrywy śnieżnej. 
Odbiło się to bardzo niekorzyst-
nie na roślinach. Część z nich 
wypadła. Inne zostały uszko-
dzone, przez co znacznie gorzej 
plonowały niż w przeciętnych 
latach. Wymarzanie to jednak 
nie jedyny problem, jaki może 

wystąpić w najchłodniejszych 
okresach roku.

Wymarzanie 
i wysmalanie
 Krzysztof Świerek, agronom 
z Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego - Punkt Do-
radczy w Gołuchowie, tłumaczy, 
że wymarzanie ozimin występu-
je przeważnie wtedy, gdy rośliny 
nie są pokryte warstwą śniegu 
i gdy pojawi się dłuższe i nagłe 
obniżenie temperatury. - Skala 
wymarzania zbóż zależy od ich je-

Z

narażone 
na stresy

OZIMINY

Zboża i rzepak zimą narażone są na szereg 
czynników stresogennych. Jak im zaradzić? 

TEKST Marianna Kula

siennego zahartowania. Jest to takie 
stadium fizjologiczne, które zależy 
od ilości nagromadzonych cukrów 
i stanu uwodnienia komórek ro-
ślin ozimych. Można stwierdzić, 
że zboża są dobrze zahartowane, 
kiedy jesienią przez okres od 3-4 
tygodni utrzymuje się słoneczna 
pogoda i temperatury są dodatnie 
najlepiej bliskie zeru. Po tym czasie 
korzystne jest obniżenie temperatury 
poniżej zera stopni C - wyjaśnia 
fachowiec z WODR-u. 
  Podstawowymi objawami 
wymarznięcia są: żółknięcie, 

krzewienia i nadmiernej utraty 
wody przez rośliny, której nie mogą 
uzupełnić przez korzenie z powo-
du niskich temperatur - wyjaśnia 
pracownik gołuchowskiego 
ośrodka.  

Obfite opady śniegu 
na niezamarzniętą 
glebę
 Fachowcy z Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
- Oddział Poświętne w Płońsku - 
Monika Górzyńska i Jacek Kałwa 
mówią, że czynnikami atmos-
ferycznymi, które mają ujemny 
wpływ na rośliny, są także obfi-
te opady śniegu na niezamarz-
niętą ziemię. - Wówczas wiosną 
możemy dość często zaobserwować 
skutki wyprzenia rośliny. Zjawisko 
to polega na niezatrzymaniu proce-
sów życiowych rośliny pod grubą 
warstwą śniegu przez zbyt wysokie 
temperatury - zbliżone do 0 stopni 
C. W tego typu warunkach oziminy 
intensywnie oddychają bez możliwo-
ści odpowiedniej wymiany gazowej. 
Powoduje to nasycenie otoczenia 
roślin zbyt dużą ilością dwutlenku 
węgla, co w efekcie prowadzi do ich 
zaduszenia - tłumaczą specjaliści 
z oddziału Poświętne. Dodają 
przy tym, że innym problemem, 
wynikającym z takich warun-
ków, jest brak węglowodanów 
spowodowany przez systema-
tyczny rozkład tego związku che-
micznego oraz brak możliwości 
wytworzenia nowych. 
 Ewa Mioduszewska z Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie zwraca 
również uwagę na to, że obfite 
opady śniegu przyczyniają się 
do wymywania azotu, potasu 
i siarki z górnych warstw gleby. 
- Ten fakt należy uwzględnić przy 
planowaniu wiosennego nawoże-
nia. Będzie to szczególnie ważne 
tam, gdzie rośliny jesienią wytworzą 
skromny lub płytki system korze-
niowy. Temu zjawisku sprzyjają 
szczególnie nadmiar wilgoci i opóź-
nione siewy - zaznacza ekspertka 

Okrywa śnieżna w okresie zimy 
odgrywa ważną rolę dla ozimin
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zbrunatnienie i skręcenie liści 
zbóż. Krzysztof Świerek zwraca 
uwagę na to, że porażone przez 
mróz rośliny łatwo można wy-
ciągnąć z ziemi. - Obumarłe ozi-
miny stopniowo zasychają i na polu 
powstają puste place. Jeśli pod wpły-
wem mrozu nie zostanie uszkodzony 
węzeł krzewienia rośliny, to po roz-
poczęciu wegetacji następuje rege-
neracja innych zniszczonych części 
roślin. Rośliny są jednak wówczas 
osłabione i opóźnione w rozwoju 
- mówi ekspert z WODR-u. Za-
znacza jednocześnie, że przy-
czynami wymarznięcia - czyli 
uszkodzenia węzłów krzewie-
nia - jest długo utrzymująca się 
zimą niska temperatura. - Jeżeli 
w tym czasie wieje silny wiatr przez 
dłuższy czas to mamy do czynienia 
z wysmalaniem zbóż. Taki rodzaj 
wymarzania ma miejsce w wyniku 
stopniowego odsłaniania węzłów 



„Oziminy zimą - co im 
zagraża?”

Zeskanuj stronę i przeczytaj 
artykuł pt.

Pobierz 
aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3

z MODR-u 
 Specjaliści z  MODR-u 
- Oddział Poświętne w Płoń-
sku informują również o tym, 
że w końcówce zimy albo na po-
czątku wiosny na polach o nie-
poprawnej uprawie przedsiew-
nej, powodującej nierówności 
w poziomie gleby, możliwe są 
straty ilości wschodu roślin wy-
nikające z wymakania. Woda 
powstająca z rozpuszczanego 
śniegu gromadzi się bowiem 
w obniżeniach terenu, tworząc 
niewielkie zbiorniki wodne. - Dla 
zalanych roślin nie jest to naturalne 
środowisko. Pozbawione dostępu do 
niezbędnego tlenu szybko zamiera-
ją - mówią Monika Górzyńska 
i Jacek Kałwa. By uchronić się 
przed wymakaniem, według fa-
chowców z oddziału w Płońsku, 
niezbędne jest precyzyjne stoso-
wanie zabiegów przedsiewnych 
oraz znajomość stanowisk, które 
pomogą ograniczyć zasiew w da-
nym miejscu.

Porady
 Fachowiec z  WODR-u 
zwraca uwagę na to, że jęczmień 
ozimy teoretycznie może wy-
marznąć przy temperaturze -12 
stopni, pszenica przy -15 stop-
niach C, żyto przy -18 stopniach 
C. - Wszystko jednak ostatecznie 
zależy od uprawianej odmiany, które 
charakteryzują się przecież zróżni-
cowaną zimotrwałością, od rodzaju 
gleby, stanowiska w zmianowaniu, 
terminu siewu, od poziomu nawo-
żenia azotem. Należy w tym przy-
padku unikać przenawożenia tym 
pierwiastkiem jesienią oraz pełne-
go nawoż enia fosforem i potasem 
- uważa Krzysztof Świerek. Na 
podobną sprawę uwagę zwra-
ca Ewa Mioduszewska z Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie. - Bar-
dziej odporne na mróz są rośliny 
zawierające dostateczną ilość siarki, 
magnezu, miedzi i manganu oraz 
boru. 
 Agronom, w celu ochrony 
roślin przed zimowym stresem 

spowodowanym spadkiem tem-
peratury, radzi zastosować trzy 
zabiegi preparatem AMINO-
VIGOR, jesienią - w dawce 2-3 
litrów na 1 ha oraz wiosną - po 
ruszeniu wegetacji (dwa zabie-
gi). - Trzeba wiedzieć, że AMINO-
VIGOR z uwagi na swój unikalny 
skład, w tym zawartość natural-
nych aminokwasów roślinnych oraz 
makro- i mikroelementów, jest do-
skonałym stymulatorem wzrostu 
i rozwoju roślin oraz indukatorem 
naturalnej odporności roślin na mro-
zy, susze czy gradobicie. Możemy 
również zastosować inny biosty-
mulator krzemowy SILVIT jesienią 
w dawce 0,5 l/ha, który zawiera ak-
tywny krzem w pełni przyswajalny 
przez rośliny. Dalej przewiduje się 
bowiem, że pierwiastek krzem zdobę-
dzie rolnictwo w XXI wieku - mówi 
Krzysztof Świerek. 
 Eksperci z MODR-u - Od-
dział Poświętne tłumaczą, że dłu-
ga i ciepła jesień, nagłe znaczące 
wzrosty temperatur powodujące 
rozhartowanie roślin, brak okry-
wy śnieżnej oraz wywołane tym 
wszystkim duże nasilenie wy-
stępowania chwastów, chorób 
i szkodników to czynniki streso-
we mające wpływ na obniżenie 
plonu roślin. Monika Górzyńska 
i Jacek Kałw a podkreślają, że 
dobra odporność roślin na niskie 
temperatury determinowana jest 
już na samym początku uprawy. 
- Zapewnienie dostępu składników 
pokarmowych i optymalnych warun-
ków rozwoju to najlepsze sposoby na 
zagwarantowanie dobrej odporno-
ści na stres - twierdzą specjaliści 
z oddziału Poświętne. 
 Pracownicy MODR-u 
- Oddział w Płońsku uczulają 
również na następujący problem: 
- Przenawożenie uprawy może osła-
bić hartowanie roślin i zwiększyć 
straty po zimie. Racjonalne nawo-
żenie, uwzględniające potrzeby po-
karmowe oraz nawozowe pozwoli na 
uniknięcie tego problemu. Ponadto 
niedopuszczanie do wybujałości 
roślin, co można osiągnąć stosując 
jesienią regulatory wzrostu.
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Nie oszczędzaj 
na badaniu gleby

- Koszt podstawowej analizy chemicznej gleby jest niewspółmiernie niski w porównaniu 
z kosztami zakupionych nawozów, a jednocześnie nieporównywalny z zyskami 

wynikającymi z uzyskania wysokich plonów - twierdzi Hanna Kosacka, kierownik Działu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

awożenie sta-
nowi znaczący 
udział w kosz-
tach produkcji 
roślinnej. Dla-

tego niezwykle ważnej jest to, 
aby było ono jak najbardziej 
efektywne. - Żeby tego dokonać, 
niezbędna jest wiedza na temat 
zasobności gleby w poszczególne 
składniki. Dzięki takiej wiedzy rol-
nik może dobrać odpowiedni nawóz 
i dawkę pod konkretną uprawę, co 
w perspektywie czasu spowodu-
je większą opłacalność produkcji 
- tłumaczy Michał Ludwiczak 
z firmy AGROTECH, zajmują-
cej się działalnością usługową 
wspomagającą produkcję roślin-
ną. Podobnego zdania jest Han-
na Kosacka, kierownik Działu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnic-
twa Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej w Lublinie: - Dawki 
składników mineralnych powinny 
być ustalane na podstawie wykona-

R E K L A M A

TEKST Marianna Kula

nych wcześniej analiz oraz potrzeb 
nawozowych roślin, które wynikają 
z wielkości plonów uzyskiwanych 
w gospodarstwie i zasobności gleb 
w składniki pokarmowe dostępne 
dla roślin. 

Jak często? Kiedy 
najlepiej? 
  - Sprawdzana powierzchnia nie 
powinna przekraczać 4 hektarów 
użytków rolnych, pod warunkiem, 
że nie występuje duża zmienność 
glebowa - zaznacza Hanna Kosac-
ka. Michał Ludwiczak uważa, 
że badanie gleby warto wyko-
nywać średnio co 3-4 lata. - Przy 
racjonalnym nawożeniu zmiany za-
wartości składników w glebie takich 
jak fosfor, potas czy pH gleby nie 
następują skokowo. Proces ten jest 
stopniowy i raczej długofalowy, dla-
tego wyraźnych zmian zasobności 
można oczekiwać właśnie po kilku 
latach - zwraca uwagę fachowiec 

z firmy AGROTECH. Tłuma-
czy, że najodpowiedniejszymi 
momentami na pobór próbek 
glebowych są: lato - po zbio-
rach zbóż i rzepaku oraz jesień 
- po zbiorach kukurydzy czy 
buraków. - Badanie gleby w tych 
okresach daje nam bardzo dokładny 
obraz stanu zasobności w składniki 
pokarmowe. Wyniki nie będą prak-
tycznie w żadnym stopniu „zafał-
szowane” poprzez stosowane na-
wozy - pod warunkiem, że pobranie 
nastąpi przed nawożeniem NPK 
pod kolejną uprawę - zaznacza 
Michał Ludwiczak. Dodaje, że 
dużo rolników przekonuje się 
do pobierania prób gleby rów-
nież wiosną na polach obsianych 
jesienią, a także na tych pod siew 
wiosenny. Na ten temat rozma-
wiamy również z Markiem Gny-
pem z Okręgowej Stacji Che-
miczno-Rolnej w Opolu. - Próbki 
na zawartość N min zaleca się po-
bierać przed ruszeniem wegetacji 

roślin ozimych oraz przed siewem 
roślin jarych - uważa specjalista 
z OSChR w Opolu. Hanna Ko-
sacka z kolei podkreśla, że bada-
nia gleby nie powinno się wyko-
nywać w okresach nadmiernej 
suszy lub wilgotności gleby. 
 
W jaki sposób 
pobrać próbkę 
glebową?
 Maria Lasota z  OSChR 
w Opolu informuje, że sposób 
pobierania próbek glebowych 
określa szczegółowo polska 
norma PN-R-04031:1997. - Przed 
rozpoczęciem pobierania próbek na 
zawartość makroelementów należy 
wykonać szkic sytuacyjny, na któ-
rym zaznacza się punkty odniesie-
nia, takie jak: drogi, cieki wodne 
i budynki - zaznacza ekspertka 
z opolskiej stacji. Dodaje jedno-
cześnie, że przy ustalaniu miejsc 
poboru próbek uwzględnia się: 

WYSŁODKI W BELACH
5�KROTNE OWINIĘCIE SIATKĄ

26�KROTNE OWINIĘCIE FOLIĄ
NAJWIĘKSZY PRODUCENT W POLSCE

W OFERCIE RÓWNIEŻ GNIECIONE ZIARNO KUKURYDZY I INNE...

www.grupapaszowa.pl

GRUPA PASZOWA AGROHURT
    Warszawska 34, 07-305 Andrzejewo
 

+48 86 271 74 27
+48 793 024 185
+48 537 111 664
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rodzaj uprawy, typ gleby, spo-
sób nawożenia, ukształtowanie 
terenu. Maria Lasota podkre-
śla, że należy unikać pobierania 
próbek w zagłębieniach i na 
ostrych wzniesieniach (ewentu-
alnie pobrać w tych miejscach 
oddzielne próbki) oraz na obrze-
żach pola do 5 m. - Próbki po-
biera się wg uprzednio przyjętego 
schematu, np. po przekątnej lub 
na krzyż. Pobiera się 15-20 próbek 
pierwotnych z warstwy 0-20 cm, 
które trzeba następnie dokładnie 
wymieszać, tworząc próbkę ogól-
ną - radzi specjalistka z OSChR 
w Opolu. Na tym nie kończy. 
- Z próbki należy usunąć kamienie 
oraz resztki roślinne i przesypać 
około 0,5 kg gleby do kartonika lub 
woreczka foliowego, oznaczając nu-
merem odpowiadającym numerowi 
na szkicu i przekazać do OSChR 
osobiście, za pośrednictwem specja-
listy terenowego, przesyłką pocz-
tową lub kurierską (po uprzednim 
kontakcie z punktem obsługi klienta 
w OSChR) - informuje Maria La-
sota. Gdzie można kupić sprzęt 
do pobierania próbek? - OSChR 
dysponuje większą ilością sprzętu 
do pobierania próbek, przy czym 

przy zakupie korzysta z oferty do-
stępnej w  internecie. Rolnikom 
przeprowadzającym badania gle-
by jest on następnie udostępniany 
za pośrednictwem specjalistów te-
renowych i nie ma potrzeby, aby 
dokonywali oni takiego zakupu 
- wyjaśnia Maria Lasota. 
 Rolnik, który chce zbadać 
glebę, może udać do okręgowej 
stacji chemiczno-rolniczej bądź 
skorzystać z usług prywatnej 
firmy, świadczącej komplek-
sowe badania w tym zakresie. 
Jak działają te ostatnie? - Mogę 
powiedzieć na własnym przykła-
dzie. Pobieranie gleby jest w peł-
ni zmechanizowane. Automat do 
pobierania gleby (w moim przy-
padku jest to urządzenie o nazwie 
Wintex1000) zamontowany jest 
na quadzie. Pierwszym etapem jest 
objechanie pola wzdłuż granicy, 
dzięki czemu, przy pomocy GPS, 
na zamontowanym komputerze po-
wstaje mapa konturowa pola (przy 
okazji uzyskujemy także pomiar 
powierzchni tego pola). Następnie 
wraz z rolnikiem ustalamy wiel-
kość siatki pomiarowej, tzn. ile 
prób (kartoników) ma zostać po-
branych. Maksymalnie pobiera się 

Nawożenie stanowi znaczący udział w kosztach produkcji roślinnej. 
Dlatego niezwykle ważnej jest to, aby by było ono jak najbardziej 
efektywne
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ILE KOSZTUJE BADANIA GLEBY W OSCHR? 
Ceny podstawowych analiz wraz z zakresem: 
 analiza ogrodnicza (pH, P2O5, K2O, MgO) 

- 52,48 zł/próbka, 
 analiza rolnicza (pH, P2O5, K2O, MgO) 

- 13,12 zł/próbka, 
 analiza sadownicza (pH, P, K, Mg) + ocena 

- 13,64 zł/próbka, 
 mikroelementy bez boru (Zn, Mn, Cu, Fe) 

- 34,99 zł/próbka, 
 mikroelementy z borem - 52,48 zł/próbka, 
 próchnica/węgiel organiczny - 34,36 zł/próbka, 
 N-mineralny (2 poziomy: 0-30 i 30-60 cm) - 28,12 zł, 
 zalecenia nawozowe (indywidualne) - 18,75 zł/próbka, 
 części wskaźnikowe - makroelementy - 83,73 zł/próbka, 
 części wskaźnikowe - makro- i mikroelementy 

- 168,71 zł/próbka, 
 CaO + MgO w nawozie wapniowym -181,20 zł/próbka. 

W OSChR można wykonać plan nawożenia dla przeba-
danego gospodarstwa. Jest to oddzielna opłata, która 
wynosi: 
 sporządzenie bilansu azotu - 8,75 zł/próba, 
 sporządzenie planu nawożenia - 8.75 zł/próba, 
 wydanie opinii o planie nawożenia - 7,11 zł/próba. 

*Cennik usług czyli wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wyko-
nywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze określa Dz.U. staw 

z dnia 11 września 2014 r., poz.1210, jest on obowiązujący we wszystkich 
stacjach. Źródło: OSChR w Lublinie

CO ZAWIERAJĄ WYNIKI ANALIZY, KTÓRĄ 
ROLNIK OTRZYMUJE Z OKRĘGOWEJ 
STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ PO 
PRZEPROWADZONYM BADANIU GLEBY? 
 kategorię agronomiczną gleby (b. lekka, lekka, średnia lub 

ciężka);
 wartość pH, ocenę odczynu (od b. kwaśnego do zasado-

wego), potrzeby wapnowania (5 klas - od koniecznych do 
zbędnych);
 zawartość P2O5, K2O, MgO w mg/100 g gleby oraz ocenę 

zawartości (5 klas zasobności - od bardzo niskiej do bardzo 
wysokiej);
 zawartość mikroelementów w mg/100 g gleby oraz ocenę 

zawartości (3 klasy - od niskiej do wysokiej).
 zawartość azotu mineralnego w kg/ha oraz ocenę zawartości 

(5 klas zasobności)
 zawartość siarki w kg/ha oraz ocenę zawartości (5 klas za-

sobności).

MAKSYMALNY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI 
W OSCHR W LUBLINIE, W ZALEŻNOŚCI OD 
RODZAJU ANALIZY WYNOSI:
 analizy ogrodnicze - 1 tydzień,
 analizy rolnicze (polowe, sady) - 3 tygodnie,
 części wskaźnikowe - 3 tygodnie,
 analiza nawozu - 3 tygodnie.

Natomiast w OSChR w Opolu czas oczekiwania na wyniki 
jest zależny od ilości prób, jaka dostarczona jest do stacji. 
Badanie podstawowe (makroelementy) trwa zazwyczaj 
około 2 tygodni, wyjątkiem może być okres pożniwny, kie-
dy jest natężenie pobierania prób, wówczas czas ten może 
wydłużyć się do 4 tygodni.

Źródło: OSChR w Opolu

Zeskanuj stronę i 
przeczytaj artykuł pt. 
„Badanie gleby - co 
warto wiedzieć”

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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kartonik/4 ha - opisuje specjalista 
z firmy AGROTECH. Zwraca 
przy tym uwagę na następującą 
sprawę: - Jeśli pole wykazuje dużą 
zmienność glebową bądź wcześniej 
nie było badane, powinno się wy-
konać dokładniejszą analizę, np. 
kartonik/2-3ha. Po utworzeniu 
siatki pomiarowej pobiera się 
glebę na głębokość do 30 cm 
z wyznaczonego przez kom-
puter obszaru. Jednocześnie 
w programie zapisywana jest 
ścieżka jazdy, co umożliwi taki 
sam przejazd przy ponownym 
pobieraniu prób na tym polu za 
kilka lat. - Wykonuje się około 15-
20 nakłuć na jedną próbę, po czym 
przesypuję się glebę do odpowiednio 
oznakowanego kartonika. Wszyst-
ko to odbywa się bez schodzenia 
z quada, dzięki czemu cały proces 
pobierania prób jest bardzo sprawny 
- wyjaśnia Michał Ludwiczak. 
Kolejnym etap to analiza gleby. 
- Próbki przeze mnie pobrane trafia-
ją do laboratorium Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. 
Czas oczekiwania na wyniki to na-
wet 4 tygodnie, przez co zdarza 
się, zwłaszcza w okresie letnim, 
że rolnicy muszą zastosować na-
wozy przed poznaniem wyników 
analizy. Osobiście zalecam wte-
dy zastosowanie dawek średnich 
i ewentualne wprowadzenie, przy 
niskiej zasobności, dawki korek-
cyjnej na wiosnę - radzi ekspert 
z firmy AGROTECH. Po prze-
prowadzonej analizie fachowiec 
otrzymuje wyniki w  formie 
elektronicznej. - W specjalnym 
programie tworzę mapy zasobności 
badanych pól. Każda zdefiniowana 
próbka ma na takiej mapie przypi-
sany odpowiedni kolor w zależności 
od tego, w jakiej klasie zasobności 
się znajduje (bardzo niska, niska, 
średnia, wysoka, bardzo wysoka) 
- mówi Michał Ludwiczak. Na 
podstawie tych wyników rolnik 

może dopasować system nawo-
żenia pod określone uprawy 
i liczyć na doradztwo ze strony 
fachowca.

Koszty badania 
 Hanna Kosacka uważa, 
że koszt podstawowej analizy 
chemicznej gleby jest niewspół-
miernie niski w porównaniu 
z kosztami zakupionych nawo-
zów, a jednocześnie nieporówny-
walny z zyskami wynikającymi 
z uzyskania wysokich plonów 
(cennik OSChR w ramce). W fir-
mie Michała Ludwiczaka kom-
pleksowa usługa badania gleby 
na składniki podstawowe (pH, 
P, K, Mg) kosztuje od 45 zł brut-
to za pobrany kartonik gleby. 
Cena uzależniona jest jednak od 
lokalizacji gospodarstwa i ilości 
prób. - W cenę wliczone jest pobie-
ranie, analiza i oczywiście wyniki 
- zaznacza specjalista z firmy 
AGROTECH. 
 Na zlecenie klienta Okręgo-
we Stacje Chemiczno-Rolnicze 
wykonują także plany nawoże-
nia. - Najczęściej wymagane są one 
dla podmiotów określonych w Usta-
wie o nawozach i nawożeniu z dnia 
10 lipca 2007 r. - czyli prowadzące 
chów i hodowlę drobiu powyżej 
40.000 stanowisk lub chów i hodowlę 
świń powyżej 2.000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior. Do posiada-
nia planu nawożenia zobowiązali 
się są również niektórzy rolnicy 
będący beneficjentami Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, np. 
rolnicy uczestniczący w programach 
rolnośrodowiskowych, MR - wy-
jaśnia Maria Lasota. Opłatę za 
sporządzenie planu nawożenia 
i opiniowanie, jeśli takowe jest 
wymagane, określa ww. usta-
wa (cennik za plany nawożenia 
w ramce).

Badanie gleby warto wykonywać średnio co 4 lata
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lantatorzy - zrze-
szeni wokół GPH 
Zawieja Pleszew 
oraz niemieckie-
go koncernu KWS 

- oglądają poletka doświadczal-
ne, omawiają szczegóły gospo-
darowania w danym roku, po-
równują wyniki plonowania, 
analizują najważniejsze aspekty 
uprawy kukurydzy oraz wybie-
gają o kilka miesięcy w przy-
szłość, by móc przewidzieć, co 
czeka ich w kolejnym sezonie.

Było lepiej
 Jednym z głównych tema-
tów dyskusji rolników były wa-
runki wegetacji w minionym 
półroczu. - Na początku nie zapo-
wiadało się zbyt różowo. Kwiecień 

Rok lepszy 
od poprzednich
To spotkanie to już tradycja. Od kilku lat kilkuset rolników 
przyjeżdża do podpleszewskiego Baranówka na Wielkopolski 
Dzień Kukurydzy KWS.

P to były bardzo długie przymrozki, 
które szalenie negatywnie odbiły się 
zwłaszcza na rzepakach. Były go-
spodarstwa, które rozpoczęły siewy 
kukurydzy bardzo wcześnie, nawet 
przed 10 kwietnia. My w tym roku 
wyczekaliśmy dłużej niż zwykle, bo 
aż do 19 kwietnia. Chyba trafiliśmy, 
bo wschody były na bardzo dobrym 
poziomie. Kluczowym zabiegiem 
wstępnym okazała się prymitywna 
brona, żadna wielka technologia. 
Rok był taki, że gleba źle się ogrze-
wała i warto było ją ruszyć tak 5-7 
dni przed siewem. Później mieliśmy 
majową suszę doskwierającą psze-
nicom i - ponownie - rzepakom. 
Z punktu widzenia kukurydzia-
nego akurat suchy, ciepły maj bez 
„Ogrodników” to jest bardzo fajna 
rzecz. Wymarzona dla początkowe-

go wzrostu kukurydzy. Nie było 
konieczności jakiegoś wielkiego 
stosowania nawozów dolistnych. 
Nie mieliśmy także niskich tempe-
ratur w połowie maja przy 3-4-5 
liściach, a więc nie było problemów, 
że nagle wystąpi zastopowanie po-
bierania fosforu czy cynku - mówił 
współorganizator spotkania Ro-
bert Zawieja. - Dobre były za to 
warunki do stosowania herbicydów 
doglebowych. Zaraz po siewach była 
wilgoć, więc jeżeli się te zabiegi wy-
konało, one dobrze funkcjonowały. 
Aczkolwiek my się przesiedliśmy na 
wczesne zabiegi powschodowe - faza 
2-3 liści, wilgotna gleba, herbicyd 
doglebowy, do tego herbicyd po-
wschodowy. Kombinacja Successora 
na chwasty, głównie jednoliścien-
ne i bodziszka, z Shado - przede 

wszystkim na komosę - zdała bardzo 
dobrze egzamin - dodał.
 Miesiące letnie napawały ho-
dowców optymizmem. - Dalszy 
przebieg pogody był wręcz rewela-
cyjny, co widać po poziomie plono-
wania w porównaniu z minionym 
rokiem. To był rok, który mógł po-
kazać potencjał niektórych odmian. 
Zmartwiła nas jedynie susza na 
koniec sierpnia, która trwała cały 
wrzesień. Jej skutki są widoczne 
gołym okiem. Bardzo dużo sobie 
obiecywałem po odmianach z FAO 
280-300. Efekt jest wręcz odwrotny. 
Odmiany tak późne szczególnie 
ucierpiały. Nie zdążyły porządnie 
nalać ziarna. To są odmiany tro-
szeczkę wolniej rosnące, na wiosnę 
trochę później zamykające między-
rzędzia, i nie zdążyły dobrze tego 
ziarna nalać - stwierdził Robert 
Zawieja.
 Mniej ciekawa była jednak 
sytuacja dla tych, którzy zbierali 
na kiszonkę. - Znowu mieliśmy 
przypadki, że kukurydza dojrzewała 
nagle, zasychała wręcz w oczach. 
Kłania się tutaj kwestia regularnego 
monitorowania plantacji od trzeciej 
dekady sierpnia, po to, żeby odpo-
wiednio wcześnie zareagować - mó-
wili rolnicy. - Na pewno wygrali 
ci, którzy zdążyli dosyć wcześnie 
pozbierać na kiszonkę. Przy zbiorze 
na ziarno mamy przykłady, gdzie 
zbierano kukurydzę przy plonie 
prawie 12 ton na mokro przy 24% 
wilgotności lub niższej. A więc 

TEKST Hubert Mościpan

Specy� kę poszczegól-
nych odmian omawiali 
Robert Zawieja i Miro-
sław Nowaczyk
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pomimo tego, że te ceny nie są 
zbyt ciekawe, myślę, że to są dobre 
wyniki, jeśli chodzi o opłacalność 
- podsumował Robert Zawieja.

Unikać monokultury
 Przedstawiciele KWS Pol-
ska od kilku lat przekonują, 
że kluczowe dla późniejszych 
wysokich plonów jest właści-
we dobranie odmian do sze-
roko rozumianych warunków 
glebowych. - W tym roku plony 
są zdecydowanie lepsze. Ja jednak 
namawiam do tego, żeby nie popa-
dać w hurraoptymizm i zwracać 
uwagę na to, że ostatnie lata są 
bardzo weryfikujące dla odmian. 
Tych, które sprawdzają się w latach 
dobrych i na dobrych glebach jest 
mnóstwo. Chodzi o to, jak wypa-
dają odmiany w latach suchych 
i na glebach lekkich - zaznaczył 
Mirosław Nowaczyk.
 Podczas prezentacji poletek 
z odmianami Robert Zawieja 
mówił także o technologiach 
uprawy wykorzystywanych 
w  jego gospodarstwie: - Nie 
mamy obornika, jest to spore wy-
zwanie. Dlatego podkreślam, że 
zazdroszczę tym, którzy mają dostęp 
do obornika, jakikolwiek by on nie 

był, ale zawsze jednak wprowadza-
my dzięki niemu do gleby mnóstwo 
bakterii, które następnie potrafią 
rozkładać słomę. Pod tym wzglę-
dem najlepszy jest obornik bydlęcy. 
My, żeby to zastąpić, stosujemy 
preparaty, które mają właściwości 
wspomagające życie biologiczne 
gleby, np. Amalgerol.
 W tym roku na doświad-
czeniach zasianych było 46 po-
letek. Pojawiło się kilka nowo-
ści, a kilka odmian zastąpiono 
innymi. - Ronaldinio jest u nas 
na polach już 10 lat, bardzo rzadko 
się zdarza, by jakaś odmiana tak 
długo była w sprzedaży. Z kolei 
zrezygnowaliśmy z Toninio, które 
gorzej sobie radziło w suchym roku. 
Z nowościami jednak jest tak, że 
one najpierw muszą się wykazać 
plonowaniem w danych warun-
kach, dlatego miarodajne wnioski 
możemy wyciągać po roku, dwóch. 
Pełny obraz daje dopiero kilka lat 
siania danej odmiany. Stąd wiemy 
chociażby, że na trudne warun-
ki najlepiej nadają się Ambrosini 
i Koherens - ocenił Jan Zawieja.
Mimo pozostania przy kuku-
rydzy, jako dominującym zbo-
żu w gospodarstwie, Robert 
Zawieja zaczyna wprowadzać 

R E K L A M A

zmiany. - Zmniejszamy areał ku-
kurydzy. Uciekamy z monokultu-
ry kukurydzianej, która na wielu 
polach zaczyna się mścić koncen-
tracją chwastów, m.in. bodziszka, 
z którym naprawdę nie można sobie 
poradzić. Czytałem opinie, że bodzi-
szek to chwast niskiego piętra, czyli 
specjalnie roślinom nie szkodzi. Pod 
warunkiem, że jest go troszkę. Na-
tomiast gdy z tego bodziszka potrafi 
się zrobić taka darń, łan pod spodem 
kukurydzy, to widać wyraźnie, że 
w tych miejscach kukurydza cierpi. 
Dlatego przestrzegamy przed wielo-
letnią monokulturą - akcentował.
 Poza pokazem poletek do-
świadczalnych, plantatorzy mo-
gli obejrzeć nowości sprzętu 
rolniczego, wysłuchali także 
wystąpień dotyczących mikro-
elementów i nawożenia.
 Oprócz Wielkopolskiego 
Dnia Kukurydzy, spotkanie 
miłośników uprawy tej rośliny 
było również okazją do świę-
towania jubileuszu dla orga-
nizatorów wydarzenia - GPH 
Zawieja, która obchodzi 20-lecie 
funkcjonowania na rynku. Jest 
to typowo rodzinna, polska fir-
ma - po ojcu Janie przedsiębior-
stwo przejął niedawno jego syn 

Robert. - Dwadzieścia lat temu 
Polska była oseskiem, niemowlacz-
kiem kukurydzianym. W 1994 roku 
pod kukurydzą było 160-180 tysię-
cy hektarów w całym kraju. Teraz 
areał ten jest szacowany na milion 
sto tysięcy hektarów. Powierzch-
nia uprawy wzrosła co najmniej 
pięciokrotnie. My byliśmy wtedy 
jednym z prekursorów uprawy 
kukurydzy na naszym terenie. Je-
śli chodzi o nasiona kukurydzy, 
to teraz mamy rynek wypełniony 
dziesiątkami ofert różnych firm, 
które testują odmiany w polskich 
warunkach, nierzadko sprowadza-
jąc te niesprawdzające się w innych 
krajach. My przyjęliśmy rolę sita, 
a nasze parędziesiąt poletek do-
świadczalnych - także tych z opry-
skami na chwasty i środkami do-
karmiającymi - wskazuje, co jest 
warte uwagi. W naszym prawie 
150-hektarowym gospodarstwie 
prowadzimy też doświadczenia 
łanowe z odmianami kukurydzy, 
które pozwalają ocenić przydatność 
poszczególnych odmian w różnych 
warunkach glebowych. Tym różni-
my się od wielu innych dystrybuto-
rów, którzy nie prowadzą własnych 
doświadczeń - powiedział zało-
życiel firmy Jan Zawieja.
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r  Green jest 
jednym z now-
szych graczy na 
rynku nawozo-
wym w Polsce. 

Firma od 3 lat w swojej ofercie 
ma niezmiennie 11 tych samych 
produktów. Oferuje nawozy 
dolistne, zbudowane na ami-
nokwasach, dla następujących 
upraw: zbóż, buraków cukro-
wych, kukurydzy, ziemniaków 
i rzepaku. Mało kto jednak wie, 
jaką drogę musiały przejść, za-
nim trafiły do rolników. - Na-
sze nawozy na rynku pojawiły się 
w 2013 roku, natomiast od 2011 
roku były one testowane - zarówno 
w doświadczeniach uczelnianych, 
jak i poletkowych. Sprawdzaliśmy, 
jak spisują się w różnych warunkach 
środowiskowych. Testowaliśmy, jak 
działają razem ze środkami ochrony 
roślin, ważne było to, czy można 

je łącznie stosować. Dużo czasu 
zajęło nam poszukiwanie technolo-
gii. Mamy nawozy zbudowane na 
aminokwasach, prostym nie było 
więc, żeby mikroelement, dotych-
czas łączony w formie chelatowej, 
połączyć z aminokwasem, który 
- tak naprawdę - jest białkiem czyli 
związkiem organicznym. Nam się 
to udało i dzięki temu nasze nawozy 
mają tak wysoką skuteczność dzia-
łania - tłumaczy Grzegorz Witek 
z firmy Dr Green. 
 Czy wspomniane nawozy 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród rolników? Czy 
farmerzy chętnie stawiają na te 
nowości? - To wszystko zależy od 
pewnego rodzaju układów. My je-
steśmy firmą, która sprzedaje bez-
pośrednio do rolnika, nie współpra-
cujemy z dużymi dystrybutorami. 
Mocno współpracujemy z punktami 
handlowymi, gdzie mamy pewność, 

że wyspecjalizowany personel pro-
fesjonalnie doradzi naszemu poten-
cjalnemu klientowi. Nam jest o wie-
le prościej, docierając do rolnika 
- takiego świadomego, porozmawiać 
z nim o jego problemach w upra-
wach, o jego oczekiwaniach płyną-
cych z zastosowania technologii 
nawożenia dolistnego. Omawiamy 
skład naszych nawozów oraz zasadę 
ich działania. Prowadząc w gospo-

darstwach analizę dotychczasowo 
stosowanej technologii, proponuje-
my rozwiązania ekonomicznie opła-
calne, dając tym samym gwarancję 
zysku - mówi fachowiec z firmy 
nawozowej. 
 Dr Green zamierza rozwijać 
swoją współpracę z farmerami. 
- Szukamy 64 gospodarstw - 4 na 
każde województwo naszego kra-
ju, które będą takimi pilotażowymi 
w projekcie, który prowadzimy. Nie-
bawem będziemy chcieli wprowa-
dzić nawóz doglebowy - do siewu 
rzędowego. Poza tym zamierzamy 
ulepszyć nasze nawozy. Planujemy 
dołożyć dodatkowe związki, które 
rolnikowi w jeszcze prostszy sposób 
umożliwią ich stosowanie - wyja-
śnia Grzegorz Witek. Projekt ten 
nosi nazwę BIOSTRATEG i jest 
współfinansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. 

(mp)

Zanim nawóz trafi do sprzedaży...
Co roku na rynku nawozowym pojawia się szereg nowych produktów. Jak długo poddaje 

się je testom, zanim trafiają do sprzedaży? W jaki sposób docierają one do rolników? 
Czym farmerzy się sugerują, podejmując decyzję o ich zakupie?
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Drogie cytrusy, tanie warzywa
Giełdy owocowe-warzywne przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Tak jest m.in. 

na największym rynku hurtowym w Polsce. 
 - Wzmożonego ruchu spodzie-
wamy się w dniach 20-23 grudnia 
- mówi Maciej Kmera z Ryn-
ku Hurtowego w Broniszach. 
W tym czasie bardzo dużym 
zainteresowaniem będą cieszyć 
się cytrusy - czyli tzw. owoce 
świąteczne. Ich sprzedaż w tym 
okresie znacznie wzrośnie. - Są 
jednak one stosunkowo drogie, bo 
w niektórych krajach, w których 
się je produkuje w dużych ilościach, 
np. w Hiszpanii, zbiory niezbyt się 
udały i ceny są dość wysokie - nawet 
6,00 zł za kilogram dużych dorod-
nych owoców. Można również kupić 
greckie mandarynki już za 2,50 zł/
kg. Te owoce są jednak drobne - wy-
jaśnia specjalista z „Broniszy”. 
Jeśli natomiast chodzi o polskie 
produkty, który mają najwięk-
szy zbyt w okresie świątecznym 
- suszone owoce, to zaczynają się 
one na większą skalę pojawiać 
w drugim tygodniu grudnia. 

- Na razie (6 grudnia - przyp.red.) 
obserwujemy ceny polskich śliwek, 
pochodzących z okolic Limanowej. 
Kosztują one 8 zł/kg - jest to cena 
z tzw. kością, czyli pestką. Na inne 
tego typu owoce na razie nie zbiera-
my cen - wyjaśnia Maciej Kmera. 
 W  końcówce roku ceny 
większości krajowych warzyw 
są znacznie tańsze niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego 
roku. - To był udany rok. Warzy-
wa miały sprzyjające warunki do 
rozwoju, zwłaszcza korzeniowe 
i kapustne, obrodziły więc, przez 
to ich ceny są bardzo niskie - wy-
jaśnia ekspert z Rynku Hur-
towego w Broniszach. Buraki 
czerwone, z których robiony 
jest barszcz na wigilijny stół, 
w tym roku kosztują od 0,40 do 
0,60 zł/kg, rok temu można je 
było natomiast kupić za 0,85 
- 1,20 zł/kg. Kiszona kapusta, 
niezbędny składnik bigosu, 

w tym sezonie zbywana jest za 
2,40-2,75 zł/kg, z kolei w pierw-
szych dniach grudnia 2015 roku 
kosztowała od 3,00 do 3,50 zł/
kg. Warto również wspomnieć 
o innych produktach, bez któ-
rych trudno sobie wyobrazić 
przygotowanie świątecznych 
smakołyków. Marchew aktu-
alnie można kupić za 0,50-0,60 
zł/kg, tymczasem rok temu jej 
ceny były na poziomie 1,00-1,30 
zł/kg. Ceny pietruszki z kolei 
wahają się od 1,50 do 2,50 zł/
kg. W grudniu 2015 były one na 
poziomie 3,00-4,00 zł/kg. 
 Specjalista z Rynku Hurtowe-
go w Broniszach zwraca uwagę 
na to, że ceny warzyw drgną 
na początku przyszłego roku. 
- Pokończyły się już zbiory warzyw. 
Część warzyw jest już pokopcowana, 
część zamknięto w chłodniach i ich 

ceny pewnie w lutym będą miały 
wyższy poziom - twierdzi nasz 
rozmówca. 
 W tym roku obrodziły rów-
nież jabłka, będące elementem 
dekoracyjnym wielu choinek. 
Widać to na rynkach hurtowych, 
również w Broniszach. Więk-
szość odmian kosztuje od 0,86 
do 1,20 zł/kg. - Teraz jest duża 
podaż tych owoców, które nie zostały 
zamknięte w komorach i taka cena 
zazwyczaj się utrzymuje do końca 
stycznia, dopiero potem zaczynają się 
pojawiać „komorowe jabłka” i one 
mają odpowiednio wyższą cenę. Ge-
neralnie jest jednak tanio - zaznacza 
Maciej Kmera. 

(mp)

* Ceny przedstawione w tekście dotyczą 
Rynku Hurtowego w Broniszach. W ma-

teriale zestawiono ze sobą ceny z 6 grudnia 
2016 r. i 9 grudnia 2015 r.

Chcesz być na bieżąco z cenami owoców 
i warzyw? Zeskanuj tę stronę!

Pobierz 
aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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Najbardziej ograniczą produkcję 
mleka w Wielkopolsce   

Polscy rolnicy zadeklarowali, że zmniejszą produkcję mleka o  ponad 61,75 mln 
kilogramów. Płatności do każdego zredukowanego kilograma mają  rozpocząć się

od 1 lutego przyszłego roku.

 4.544 hodowców bydła 
zdecydowało się skorzystać 
z dopłat w zamian za ogra-
niczenie produkcji mleka. 
W pierwszym okresie, tj. paź-
dzierniku, listopadzie i grud-
niu wnioski w Agencji Rynku 
Rolnego złożyło 3.788 rolników, 
zadeklarowali oni zmniejsze-
nie o  53.111.330 kilogramów. 
Najwięcej wniosków - 967 
- wpłynęło z województwa ma-
zowieckiego, gdzie producenci 
zobowiązali się do zmniejszenia 
o 9.330.281 kilogramów. Jed-
nak największe obniżenie pro-
dukcji nastąpi w Wielkopolsce 

R E K L A M A

TEKST Elżbieta Rzepczyk

- 10.936.444 kilogramów  
  W drugim okresie, tj. listo-
pad, grudzień i styczeń 2017, 
wpłynęło 766 wniosków na 
8.640.991 kg.
 ARR opublikowała listę ho-
dowców bydła mlecznego upo-
ważnionych do skorzystania 
z dopłat. Rolnicy, którzy się na 
niej znaleźli, aby je otrzymać, 
muszą zmniejszyć produkcję 
mleka w trzech kolejnych mie-
siącach, tj. w październiku, li-
stopadzie oraz grudniu tego 
roku. Agencja będzie weryfiko-
wała, czy zredukowali dostawy 
mleka do podmiotów skupu-

jących i czy wielkości, które 
podali, są prawidłowe. Wnioski 
o płatności mają być składane 
w terminie 45 dni po końcu 
okresu ograniczenia. Należy 
do nich dołączyć dokumen-
tację potwierdzającą redukcję 

dostaw mleka. 
 Pieniądze ARR wypłaci nie 
później niż 90 dni po zakoń-
czeniu okresu ograniczenia, 
a w przypadkach skompliko-
wanych wypłata pomocy na-
stąpi do 30 września.  

Zeskanuj stronę 
i przeczytaj także 
o groźnych chorobach, 
na które zapada bydło

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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Czy mechanizm redukcji dostaw 
mleka zaproponowany przez Unię 
Europejską jest tym, którego oczeki-
wali rolnicy?
Nie do końca. Kwotowanie mleka ogra-
niczało tych, którzy chcieli się rozwijać. 
Ponadto odbywał się handel kwotami 
mlecznymi i co niektórzy rolnicy za-
robili na tym sporo pieniędzy. Wie-
dzieli, w którym monecie zwiększyć  
produkcję, aby otrzymać dodatkową 
kwotę, a później ją sprzedać. 
W obecnej chwili próbuje się wpro-
wadzić regulacje, które mają na celu 
nakłonić rolników i podmioty sku-
pujące do jakiejś kontraktacji, ale tak 
naprawdę nie wiemy, do czego dopro-
wadzą. Powoli zaczyna rosnąć cena 
mleka. Jak długo? Trudno powiedzieć. 
Teraz jest dołek mleka, mleko na wol-
nym rynku jest drogie,  podobnie jak 
masło i śmietana. A z mlekiem to nie 
jak z kurkiem, który można odkręcić 
i zwiększyć produkcję. Na to składa 
się cały etap hodowlany. A na takich 
wahnięciach znów ktoś mocno zarobi, 
a słabszy rolnik dobry okres będzie 
miał w plecy, bo nie odnowi produkcji.

Czyli to rozwiązane nie wpłynie na 
poprawę sytuacji na rynku mleka, 
czego oczekiwali hodowcy bydła 
mlecznego?
Sama regulacja w Europie nie będzie 
miała dużego znaczenia na cenę mle-
ka.  Na cenę mleka mają wpływ Nowa 
Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, 
oraz Chiny,  które oprócz tego, że co-
raz więcej produkują to swoje zakupy 
robią wtedy kiedy mleko na rynku jest 
tanie. Gdyby cały świat wprowadził 
jakąś regulację, to może doszłoby do 
normalności. 
Trudno znaleźć złoty środek. Jest gru-
pa rolników, którzy nie chcą żadnej 
regulacji, bo chcą produkować dużo. 
Wczoraj byłem u rolnika, który ma 150 
krów, ale docelowo chce mieć 500, a 10 
lat temu miał 30. Kiedy się zatrzyma? 
To już jest taki wyścig szczurów i to dla 
rynku nie jest dobre. Jakaś ta regulacja 
powinna być. Jaka?  Przykładowo, jeżeli 
rolnik podpisze kontrakt z mleczarnią, 
przy dostawie mleka ponad ilość okre-
śloną w umowie otrzymywałby cenę 
wolnorynkową. Może być wyższa lub 
niższa, którą płaci mleczarnia. Jeżeli 

mleczarnia kupuje na wolnym rynku 
mleko i nie ma tego mleka, czyli jest 
drogie, to  i tak musi kupić na wolnym 
rynku. Jeżeli  jest  go za  dużo to mle-
czarnia musi sprzedać tę nadwyżkę i to 
po cenie dużo niższej. Są mleczarnie, 
które kupują wszystko. Przerabiają 
na proszek, magazynują i czekają na 
lepszy okres.

Jest pan członkiem Zrzeszenia Do-
stawców i Producentów Mleka do 
Mleczarni Turek. O ile w zrzeszeniu 
została ograniczona ilość mleka?
Nie chciałbym o tym mówić, bo to są 
takie dane wrażliwe pomiędzy nami 
a mleczarnią. 

Główny Urząd Statystyczny podaje, że 
cena mleka w październiku wzrosła 
o 7 procent. W pana ocenie cena nadal 
będzie rosła?
Myślę, że cena jeszcze wzrośnie. Po 
pierwsze jest zima, a po drugie pomi-
mo dobrych zbiorów kukurydzy jest 
mało pasz z trawy. Poza tym utrzymu-
jąca się ponad rok zła koniunktura spra-
wiła, że średni producenci mają małe 
zaplecze jałówek, ponieważ uważali, 
że przy tej cenie mleka nie warto się 
rozwijać. Tak naprawdę to nie wiem, 
czy jakiś analityk rynku jest w stanie 
przewidzieć, jaka będzie cena mleka 
za miesiąc czy dwa. Nie wiadomo, dla-
czego jest duża rozbieżność pomiędzy 
ceną śmietany czyli tłuszczu a ceną 
proszku. Jest duże zapotrzebowanie 
na  śmietanę i masło. Dlaczego? Nikt 
tego nie potrafi wytłumaczyć. 

Czy w zrzeszeniu spadła ilość hodow-
ców bydła mlecznego? 
Tak. W ciągu ostatniego roku z produk-
cji mleka rezygnuje przeciętnie  czte-
rech, pięciu rolników w miesiącu. To 
jest dość sporo. A obecnie mleczarnia 
chciałaby kupować więcej mleka. Od 
trzech miesięcy jest znaczny spadek 
produkcji mleka. 

Ile powinna wynieść cena mleka, aby 
produkcja była opłacalna?
To wszystko zależy od wielkości gospo-
darstwa. Każde jest inne, jeżeli chodzi  
o ekonomikę. Myślę, że przy cenie 1,50 zł 
można już trochę zainwestować.

Rozmawiała ELŻBIETA RZEPCZYK 

Dopuszczalna wielkość ograniczenia 
dostaw o jaką ubiegali się producenci 
[kg]

OT ARR pierwszy okres 
ograniczenia

drugi okres 
ograniczenia

Gorzów Wlkp. 1.133.270 10.500

Łódź 2.603.685 145.704

Olsztyn 4.355.634 623.556

Rzeszów 547.542 508.895

Lublin 2.813.972 348.303

Opole 2.767.498 71.915

Kraków 308.812 70.448

Gdynia 1.369.699 126.035

Warszawa 9.330.281 1.321.152

Szczecin 2.479.391 233.262

Białystok 8.646.951 2.451.427

Kielce 376.115 91.003

Katowice 584.588 161.984

Poznań 10.936.444 1.409.241

Bydgoszcz 3.824.652 1.059.301

Wrocław 1.032.796 8.269

Rozmowa z PRZEMYSŁAWEM TOMCZAKIEM 
- kierownikiem Biura Powiatowego Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Turku

Trudno przewidzieć,
 jaka będzie cena mleka
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odowla drobiu 
w naszym kraju 
oraz produkcja 
brojlerów ku-
rzych rozwija 

się w zawrotnym tempie. Go-
spodarze zakładają nowe fermy 
oraz rozbudowują już istniejące. 
Coraz częściej liczba ptaków jest 
tak duża, że dostarczanie gotowej 
paszy staje się nieopłacalne. Co 
wtedy zrobić? Ile trzeba zainwe-
stować, aby produkować własną 
paszę? 
 Decyzję o budowie własnej 
mieszalni pasz podjął Mirosław 
Świerżewski z Ceranowa (po-
wiat sokólski, woj. mazowieckie), 
który prowadzi wraz z trzema 
synami 5 ferm w różnych lokali-
zacjach. Gospodarstwa obejmują 
w sumie 37 kurników i produ-
kują półtora miliona brojlerów 
w jednym cyklu. Pięć miesięcy 
temu ruszyła ich własna mieszal-
nia pasz. - Wcześniej kupowaliśmy 
gotową paszę. Decyzja o budowie 
swojej mieszalni rodziła się bardzo 
długo. Chcieliśmy obniżyć koszty oraz 
zdywersyfikować produkcję, sprze-
dając paszę na zewnątrz - mówi 
właściciel. Mieszalnia może pro-
dukować 5.000 ton miesięcznie. 
- W tej chwili zrobiliśmy najwięcej 
3.600 ton. Średnio potrzebujemy 
3.200 ton miesięcznie, aby wyży-
wić 1.500.000 brojlerów. Wszystko 
zależy od tego, jak się ułoży wiekowo 
cykl w danym miesiącu - zaznacza 
Mirosław Świerżewski. 
 Producenci z Ceranowa nie 
mają swoich hektarów, wszystkie 
komponenty są kupowane. Pasza 
składa się z trzech podstawowych 
surowców - kukurydzy, pszenicy 
oraz śruty sojowej. Oddzielnie 
są dodawane premiksy, amino-
kwasy i enzymy. Stosowane są 
dwa rodzaje tłuszczu - zwierzęcy 
i roślinny. Część zbóż jest kupo-
wana w kontraktacjach, a część na 
bieżąco - na umowy z rolnikami 
i firmami skupującymi zboża na 
danym terenie. Średnia cena goto-
wej, wymieszanej paszy wynosi 
ok. 1.100-1.150 zł, w zależności 
od cen surowców. - Widzimy zna-
czącą obniżkę kosztów w stosunku 
do pasz kupnych. Rozbudowaliśmy 
dodatkowo naszą mieszalnię, dodając 
specjalne dozowniki do tych składni-
ków. To obniżyło nam koszty o kolejne 
30-40 zł - mówi właściciel. - Teraz 
przymierzamy się do produkcji paszy 
dla kur niosek. Chcemy sprzedawać 
paszę pod swoją marką. Nie planu-
jemy rozbudowywania ferm. Może 
synowie. Dwóch prowadzi własne 
fermy. Trzeci kończy studia. Chcę, aby 
oni przejęli biznes - dodaje. Recep-

Taniej jest mieszać samemu
W Polsce powstaje coraz więcej 
wielkotowarowych gospodarstw produkujących 
kurze brojlery. Właściciele tych obiektów coraz 
częściej decydują się na własne mieszalnie 
pasz, aby zmniejszyć koszty produkcji. 

tura dawki jest cały czas dopra-
cowywana. - Dawka żywieniowa 
jest układana przez doradcę z firmy 
LNB, od którego kupujemy premiksy. 
Czasami cały dzień rozmawiamy 
na ten temat. Szukamy surowców 
i odpowiedniego rozdrobnienia, aby 
pasza jak najlepiej wpływała na pro-
dukcję drobiu. Produkujemy paszę 
dla siebie, więc jeśli coś pójdzie nie 
tak, to jesteśmy odpowiedzialni za 
swoje - tłumaczy pan Mirosław. 
Każda partia surowców, która 
przyjeżdża do przetwórni, jest 
badana w  minilaboratorium. 
Sprawdza się zawartość białka, 
tłuszczu i wilgotność, a jeśli jest 
takie podejrzenie - także zawar-
tość mykotoksyn.
 Każdy, kto myśli o budo-
wie swojej mieszalni, powinien 
wiedzieć, jakiej ilości paszy bę-
dzie potrzebował, czy będzie ją 
sprzedawał na zewnątrz, jakie 
rodzaje chce produkować - dla 
jednego czy dla wielu gatunków 
zwierząt, a także ile ma być kom-
ponentów paszy. I ważne, czy 
chce się robić paszę sypką czy 
granulat. Granulacja jest obróbką 
termiczną, czyli niszczy bakterie. 
Ma ona zastosowanie przy użyciu 
takich surowców jak np. ciastka 
czy inne odpady, które muszą być 
mocno rozdrobnione, a potem są 
zlepiane w granulki. - My mamy 
sypką. Cenę budowy przetwórni 
z granulacją trzeba pomnożyć razy 
dwa, a same koszty produkcji są wyż-
sze o 30% w stosunku do sypkiej 
- mówi Mirosław Świerżewski. 
Następnym krokiem jest znale-
zienie producenta. - Ja szukałem 
przez firmę LNB, która dostarcza mi 
premiksy. Rolnicy powinni zwrócić 
uwagę na wiarygodność przy wybo-
rze producenta. Najlepiej zobaczyć 
wcześniejsze realizacje. W naszej 
wytwórni było kilku producentów, 
którzy chcieliby wybudować swoje 
mieszalnie i wszystkim się podobała. 
Jest to taki kompakcik, który zajmuje 
niewiele powierzchni - opowiada 
właściciel firmy Mirpasz.
 W tej wytwórni jest bardzo 
rozbudowany system elektro-
niczny. Program sam zdejmuje 
stany magazynowe, wiadomo na 
bieżąco, ile danych komponentów 
zostało zużytych, jest wyliczona 
średnia cena surowców, przez 
to bilansowanie i ustalanie ceny 
paszy jest łatwe. - Wiemy też jaki 
jest bilans zysków w porównaniu 
ze zużyciem paszy przez brojlery 
- zaznacza właściciel. Ze wzglę-
du na zastosowanie pełnej auto-
matyki producent zdecydował 
się na zbiorniki magazynowe, 
zamiast budynków, z których 

trzeba by przewozić wysypane 
na posadzkę surowce do stacji 
załadowczej. Mieszalnia jest za-
opatrzona w 5 zbiorników maga-
zynowych (cztery o pojemności 
600 ton i jeden - 150 ton) oraz 
7 silosów produkcyjnych (o po-
jemności 100 i 60 ton). 
 Mieszalnia jest wyposażona 
w dwa podnośniki kubełkowe, 
dzięki którym bez względu na to, 
co się dzieje na przyjęciu, można 
podawać surowce do wytwórni. 
- Możemy zatem rozładowywać kosz 
i w tym samym momencie dosypy-
wać komponenty do zbiorników na 
wytwórni - mówi pan Mirosław.  
Siedem rur schodzi się w wa-
dze, która naważa i zrzuca pa-
szę do zbiornika podwagowego, 
a z niego na młyn. Mieszalnik ma 
za zadanie połączyć wszystkie 
komponenty, w zbiorniku pod 
mieszałką dozowane są oleje. 
- Kluczem do sukcesu produkowanej 
przez nas paszy jest młyn, zużywa 
mało energii i robi dobrą struktu-
rę paszy - zaznacza gospodarz. 
Cykl mieszania trwa 5 minut. 
W jednym momencie jest mie-
szane 1.200 kg paszy. - Chcemy 
zrobić jeszcze jedną linię dozowania 
tłuszczu - laurynowego, który pomo-
że utrzymać odpowiednią wilgotność 
i strukturę kału brojlerów - dodaje.
 Cała przetwórnia zajmuje 
bardzo mało miejsca. Pracuje 

w niej 8 osób, 6 na produkcji 
(2 czekają na trzecią zmianę, są 
rezerwowe), jedna zajmująca się 
remontami, sprawami papiero-
wymi oraz dyrektor, który za-
rządza całością. Ci pracownicy 
wystarczą, aby wyprodukować  
5 tysięcy ton paszy miesięcznie 
w trybie trzyzmianowym. 
 Inne rozwiązanie w  mie-
szaniu pasz na własne potrzeby 
zastosował Roman Jęśkowiak 
z Radomyśla (powiat leszczyń-
ski, woj. wielkopolskie). - Ja zawsze 
mieszałem paszę. Zaczynałem od 
najprostszych pionowych mieszal-
ników. W momencie zwiększenia 
produkcji one już nie nadążały. Teraz 
mam mieszalnię o wydajności 15 
ton na godzinę. Projekt inwestycji 
powstał z głowy. Wiedziałem, czego 
oczekuję. Wzorowaliśmy się na du-
żych obiektach. Chcieliśmy zrobić coś 
niedużego, ale dla dużej produkcji. 
I to się udało - budynek ma 12 x 12 
i wysokość 7 metrów - mówi Roman 
Jęśkowiak. W Radomyślu miesza-
ne są wszystkie rodzaje pasz dla 
brojlerów. Stosuje się - kukurydzę, 
pszenicę, pszenżyto, śrutę sojo-
wą, rzepakową, mikroelementy 
oraz tłuszcz - olej sojowy. - Jestem 
hodowcą z doświadczeniem, którego 
użyłem do stworzenia mieszalni i to 
się udało. W tej chwili potrzebujemy 
około 1.200 ton paszy gotowej na wła-
sną produkcję - zaznacza właściciel. 

H
TEKST Ksenia Pięta

Mieszalnia produkująca 5.000  ton miesięcznie
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Taniej jest mieszać samemu
- Kupujemy zboże bezpośrednio od 
rolników, bez pośredników. Mamy 
100 ha, które wystarczają nam na 
tydzień produkcji. W cyklu produk-
cyjnym mamy 750 tysięcy brojlerów. 
Mamy dwadzieścia parę kurników 
i nadal budujemy następne - dodaje. 
Mieszalnia może wyproduko-
wać 5 tysięcy ton miesięcznie 
w dwóch zmianach. Przewyższa 
to potrzeby producenta, jednakże 
koszt inwestycji w stosunku do 
wielkości nie różnił się specjalnie, 
natomiast koszt jednostkowy wy-
produkowania kilograma paszy 
przy mniejszym obiekcie rośnie. 
Właściciel radzi, aby zwrócić 
uwagę na godziny pracy mie-
szalni. - Rozpoczynamy mieszanie 
pasz dopiero od 11 do 16, ponieważ 
wtedy mamy tańszy prąd, co oszczę-
dza na godzinie mieszania 200 zł 
w stosunku do całkowitego kosztu. 
Wielu inwestorów stawia małe 
mieszalnie, ponieważ nie mają 
dostępu do energii. Warto wtedy 
pomyśleć o własnej trafostacji. 
- To nie jest złe rozwiązanie, po-

nieważ koszt budowy zwraca się 
w granicach 2,5 - 3 lat. Kosztuje ona 
około 200 tys. zł, trzeba policzyć, ile 
energii w roku się odzyska - tłuma-
czy właściciel.
 Mieszalnia ma silosy produk-
cyjne, a zboże jest przetrzymy-
wane w magazynach płaskich 
(4 i 8 tysięcy ton), wyposażo-
nych w taśmociągi. - Pomieszcze-
nia zapełniamy po żniwach, późną 
jesienią mamy w 1/3 magazyny pu-
ste i ustawiamy tam maszyny na 
przezimowanie. Nie kontraktujemy 
zbóż. Mamy stałą grupę dostawców, 
która co roku rośnie, ponieważ jeste-
śmy solidni i szybko płacimy. Całe 
zboże zjeżdża na plac dostarczone 
przez producentów, sprawdzamy 
je organoleptycznie, zwłaszcza, czy 
nie została przywieziona przytu-
lia czepna. Dopiero przed skarmia-
niem wysyłamy próbki surowców 
do laboratorium w celu przebadania 
- opowiada producent. - Dawki 
pokarmowe dla drobiu ustalają nam 
doradcy firm, od których kupujemy 
premiksy - dodaje.

R E K L A M A

Serce, czyli mieszalnik

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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ezmleczność popo-
rodowa - to choro-
ba określana jako 
zespół MMA (me-
tritis, mastitis, aga-

lactia). Związana jest ona z zapa-
leniem macicy i wymienia oraz 
bezmlecznością loch.
 Objawy kliniczne charak-
teryzują się ciężkim stanem 
zwierzęcia. Następuje spadek 
apetytu, a także pojawiają się 
obrzęki i apatia oraz wysoka 
temperatura, bo około 41 stopni 
Celsjusza. Dochodzi do ostrego 
stanu zapalnego całej lub czę-
ści gruczołu mlekowego i za-
parć. - Locha leży na wymieniu 
i nie pozwala prosiętom na ssanie, 
występują wypływy ropne z dróg 
rodnych. Z powodu braku pokarmu 
prosięta są niedożywione i w ciągu 
2-3 dni umierają często w wyni-
ku przebiegu biegunki - wyjaśnia 
Grzegorz Balicki, lekarz wetery-
narii prywatnej praktyki w Go-
łuchowie i Choczu. Podkreśla, 

Niebezpieczna bezmleczność poporodowa u loch

Kminek pomaga lochom
B że ważną rolę w profilaktyce 

MMA odgrywa także żywienie 
loch w czasie ciąży oraz w okre-
sie okołoporodowym, które nie 
obciąża układu pokarmowego 
i przeciwdziała zaparciu. - Pa-
sza dla lochy powinna zawierać 
odpowiednią ilość włókna surowe-
go, gdyż reguluje ono perystaltykę 
przewodu pokarmowego i zapobiega 
syndromowi MMA. Powszechne 
też jest stosowanie od pierwszego 
dnia po porodzie kminku w ilości 
1 łyżeczka kminku na dobę dla jed-
nej lochy. Podawać go należy przez 
około 4-5 dni - radzi specjalista. 
Obowiązkowo w pierwszych 3-4 
dniach po porodzie powinna 
być mierzona temperatura cia-
ła. - Bardzo ważnym elementem 
w profilaktyce MMA jest zachowa-
nie higieny podczas porodu oraz przy 
wszelkiego rodzaju interwencjach po-
rodowych, codziennie trzeba usuwać 
kał z kojców, w których przebywają 
lochy w okresie okołoporodowym 
- zaznacza Grzegorz Balicki.    (abi) 
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Grzegorz Balicki informacji 
udziela pod nr telefonu: 

660 269 595 

Ceny skupu żywca WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO 

 Powiat augustowski
Obwoźny Skup i Sprzedaż 
Żywca Stefan Maksi-
mowski 
tel.: 513-369-278 
byki - 8,00 
byki MM (mięsne) - 8,50 
jałówki - 7,00 
krowy - 5,00 
 Powiat brzeziński 

F.H.”SOBIERADEK” 
tel.: 503-132-380 
tuczniki - 4,60 
byki - 6,00 -7,50 
jałówki - 7,00 
krowy - 4,80 
 Powiat dąbrowski 

Skup bydła i koni „Su-

rowiec” 
tel.: 796-987-434 
krowy III klasa - 3,00 - 3,20 
byki HF (mleczne) - 6,50 
byki MCB (mieszańce) 
- 7,50 
byki MM (mięsne) - 8,50 
jałówki HF (mleczne) - 6,00 
jałówki MCB (mieszańce) 
- 6,80 
jałówki MM (mięsne) - 7,50 
krowy I klasa - 5,10-5,60 
krowy II klasa - 4,70-5,00 
 Powiat gostyński

FHU Jerzy Makowski 
tel.: 695-994-190 
tuczniki - 4,80 
klasa E - 6,30-6,50 

byki - 6,50-7,00 
jałówki - 5,50-6,50
krowy - 2,00-5,00 
Powiat inowrocławski
POLIMEX Marek Przy-
bylski 
tel.: 523-517-278, 
570-656-001 
tuczniki - 4,50 
maciory - 3,20 
knury - 2,20 
klasa E - 6,20 
byki HF (mleczne) - 6,50 
byki MCB (mieszańce) 
- 7,50 
byki MM (mięsne)  
jałówki HF (mleczne) - 5,80 
jałówki MCB (mieszańce) 

- 6,00 
jałówki MM (mięsne) - 6,50 
 Powiat oleski

PHU „Jędrek” Andrzej 
Podgajny 
tel.: 606-743-715 
tuczniki - 4,60 
maciory - 3,40 
byki HF (mleczne) - 6,40 
byki MM (mięsne) - 7,00 
jałówki - 6,50 
krowy - 5,00 
 Powiat opoczyński

PHU KAZMAR S. C. 
tel.: 509-379-293, 501-662-
955, 44-754-30-05
tuczniki - 4,70-5,10 
maciory - 3,70-3,90 

klasa E - 6,40 
 Powiat pleszewski

Grupy Producenckie, 
Kowalew
tel.: 515-231-305, 62 742-
03-52 
klasa E - 6,69
 Powiat rawicki

Libero 
tel.: 698-686-094, 65 545-
63-03 
tuczniki - 4,80 
maciory - 3,80
knury - 3,30 
klasa E - 6,20 
byki HF (mleczne) - 6,30 
byki MM (mięsne) - 7,10 
 Powiat wschowski

Przedsiębiorstwo Handlo-
we Jarosław Tarka 
tel.: 727-006-972, 65-540-
92-26 
tuczniki 4,75-5,00 
maciory - 3,90 
knury - 3,00 
klasa E - 6,50 
byki HF (mleczne) - 6,30 
byki MCB (mieszańce) - 7,00 
byki MM (mięsne) 7,30-7,40 
byki eksportowe - 9,00 
jałówki HF (mleczne) - 4,90 
jałówki MCB (mieszańce) 
- 5,90 
jałówki MM (mięsne) - 6,30 
jałówki eksportowe - 8,40 
krowy - 4,90

augustowski, brodnicki, brzeziński, choszczeński, częstochowski, dąbrowski, golubsko-
dobrzyński, gostyński, inowrocławski, jarociński, kaliski, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
łukowski, oleski, oławski, opoczyński, ostrowski, pilski, piotrkowski, pleszewski, poznański, 
rawicki, średzki, strzeliński, toruński, wolsztyński, wrzesiński, wschowski, ząbkowicki, zgierski, 
żyrardowski

ZNAJDZIESZ NA: www.wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze

portal dla rolników

05.12.2016 r. w zł za kg bez VAT

Zeskanuj stronę i SPRAWDŹ WIĘCEJ AKTUALNYCH CEN Z POWIATÓW:
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ermin oznakowania 
owiec i kóz reguluje 
artykuł 20 ustawy 
z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(Dz. U. z 2015 poz. 1172 z późn. 
zm.). Brzmi on: „Posiadacz owcy 
lub kozy zgłasza kierownikowi 
biura (Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - przyp. 
red.) fakt oznakowania zwierzę-
cia, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 21/2004, w każdym 
przypadku przed opuszczeniem 
przez to zwierzę siedziby stada, 
w której się urodziło, nie później 

Kolczykowanie 
owiec i kóz
Wokół artykułu 20 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt było wiele nieporozumień. 
Hodowcy owiec interpretowali go tak, jak potrafili i często 
okazywało się, że nie było to prawidłowe myślenie. Czy  
poprawki, które weszły w życie 18 października 2016 roku 
zmienią tę sytuację? 

jednak niż w terminie 180 dni od 
dnia urodzenia tego zwierzęcia, 
z zastrzeżeniem art. 22.”
 Pytanie jest, gdzie leży dla 
hodowcy punkt ciężkości tego 
zapisu. Po rozmowach z kilkoma 
hodowcami, okazuje się, że jest 
nim informacja „nie później jed-
nak niż w terminie 180 dni”. 180 
dni to inaczej sześć miesięcy lub 
pół roku. To dużo czasu, nawet 
bardzo dużo, aby zakolczykować 
jagnię owcy lub kozy, jednak nie, 
jeżeli dojdzie do wcześniejszego 
padnięcia zwierzęcia. Nie dotyczy 
to padnięcia do 7. dnia po urodze-
niu, gdyż zwierzęta urodzone 

w tym przedziale czasowym 
określa się jako „martwo uro-
dzone”. Nie wymagają one zakol-
czykowania, a przy zgłoszeniu 
faktu padnięcia jako identyfikator 
używany jest kolczyk matki. Tak 
więc problem, o którym mowa, 
dotyczy owiec i kóz w wieku 
od 8. do 180. dnia życia.

Kopytami do przodu
 Powód opuszczenia przez 
zwierzę siedziby stada zdaje się 
być kolejnym problemem inter-
pretacyjnym. Opuszczenie koja-
rzone jest przede wszystkim ze 
sprzedażą, a nie z momentem, 

gdy jagnię wynoszone jest „kopy-
tami do przodu”, czyli gdy pad-
nie. Sformułowanie „w każdym 
przypadku” wydaje się być tutaj 
nie dość precyzyjne i żałować 
należy, że nie zapisano w nim 
(choćby w nawiasie) np. „w tym 
również padnięcia zwierzęcia”. 
Może należałoby spytać profesora 
Miodka, jak on rozumie „w każ-
dym przypadku”, ale interpreta-
cja hodowców idzie raczej w kie-
runku „w każdym bądź razie”, 
a to nie pokrywa się z zapisem 
wyjściowym.
 Padnięcie zwierzęcia jest 
związane ze stratami finanso-
wymi, które mogłyby się stać 
jeszcze wyższe, jeżeli hodowcy 
musieliby ponieść całkowite kosz-
ty utylizacji jagnięcia. Zbiórka, 
transport oraz unieszkodliwie-
nie padłej sztuki do 18-go mie-
siąca życia opiewa na ok. 200 zł 
brutto, z czego ARiMR dopłaca 
ok. 170. To spora suma. Agencja 
przewiduje subwencję kosztów 
utylizacyjnych tylko pod warun-
kiem, że padłe zwierzę posiada 
kolczyk i jest zarejestrowane. Za-
kolczykowanie i zarejestrowanie 
są dwoma odrębnymi procedu-
rami, które należy przeprowa-
dzić, jak mówi wspomniany już 
artykuł, najpóźniej do 180. dnia 
życia zwierzęcia. A co jeśli zwie-
rzę padnie zanim zdążymy je 
zakolczykować i zarejestrować?

Do kogo po poradę?
 Pytanie to zadałam najpierw 
jednemu z pracowników dużej 
firmy utylizacyjnej. Miły człowiek 
na kierowniczym stanowisku, 
rozmawiał ze mną długo, ale... 
nieoficjalnie. Dowiedziałam się 
od niego, że firmie, w której 
pracuje, bardzo zależy na tym, 
aby każdy hodowca oddający 
padnięte zwierzę mógł skorzy-
stać z przysługującej mu sub-
wencji. Koszty zutylizowania są 
niemałe, więc starają się pomagać 
na wszelki sposób tym, którzy 
niepoprawnie zinterpretowali 
artykuł 20, myśląc, że mają pół 
roku czasu na zakolczykowa-
nie i zarejestrowanie jagnięcia, 
a wszystkie wcześniejsze padnię-
te owce i kozy mogą zgłosić na 
podstawie kolczyka matki. Mój 
rozmówca opowiadał bardzo cie-
kawie i jestem przekonana o jego 
przychylności hodowcom. Chęt-
nie przeprowadziłabym z nim 
oficjalny wywiad, ale nie zgadza 
się na to jego przełożony. Szkoda.
 Kolejną próbę zadania tego 
pytania podejmuję w jednym 

T

TEKST I ZDJĘCIA Anna Malinowski

Autorka artykułu 
z prawidłowo 
zakolczykowaną owcą
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z biur ARiMR na Dolnym Ślą-
sku. Miła pracownica w kom-
petentny sposób wprowadza 
mnie w temat, podkreślając, że 
po to tutaj są, jako pracownicy 
biura, aby pomagać rolnikom 
i hodowcom. Konkretnie i pre-
cyzyjnie powołuje się na przepi-
sy, radzi, aby hodowcy jeszcze 
przed wykotami zaopatrzyli się 
w pulę kolczyków, czyli złoży-
li wniosek u nich w biurze na 
przydzielenie określonej ich ilo-
ści i mieli je gotowe na każdą 
okoliczność: i tę sprzedaży, i tę 
padnięcia, a nie starali się o kol-
czyk dopiero w momencie, gdy 
samochód firmy utylizacyjnej jest 
już w drodze.
 Przełożony pracownicy biura 
również nie zgadza się na wy-
wiad i odsyła mnie z moimi pyta-
niami do oddziału wojewódzkie-
go we Wrocławiu. Znowu mogę 
tylko żałować, że tak jest i mieć 
nadzieję, że rolnicy mają łatwiej 
niż dziennikarze.

Zdaniem 
powiatowego lekarza 
weterynarii
 Więcej szczęścia mam w Po-
wiatowym Inspektoracie We-
terynarii w Lwówku Śląskim. 
Umawiam się na rozmowę z za-
stępczynią powiatowego leka-
rza weterynarii lek. wet. Patrycją 
Rybczak. Również jej zdaniem 
niektóre zapisy mogą być nie-
jednoznaczne dla producentów. 
Zarówno prawo unijne (Rozpo-
rządzenie Rady nr 21/2004), jak 
i ustawa o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt wskazu-
ją, że zwierzę (owca/koza) ma 
zostać oznakowane w każdym 
przypadku przed opuszcze-
niem przez to zwierzę siedziby 
stada, w której się urodziło, nie 
później jednak niż w terminie 
180 dni od dnia urodzenia tego 
zwierzęcia.  W obu tych aktach 
prawnych nie wskazano literal-
nie, że dotyczy to również sztuk 

padłych w wieku poniżej 180. 
dnia życia, użyto jednak sformu-
łowania „w każdym przypadku 
przed opuszczeniem siedziby 
stada”, co w sposób jednoznacz-
ny wskazuje  na sposób postę-
powania ze sztukami padłymi 
- opuszczają one przecież siedzi-
bę stada, w której się urodziły.    
 Padnięcie jest zdarzeniem, 
które skutkuje przemieszcze-
niem zwierzęcia z siedziby stada, 
a więc przed jego opuszczeniem 
(przekazaniem do utylizacji) na-
leży je oznakować, wpisać zmia-
nę liczebności stada do księgi 
rejestracji dla zdarzenia ozna-
czonego kodem PD (padnięcie) 
oraz przekazać te dane, w odpo-
wiednich terminach, do ARiMR.  
 Jej wypowiedź pokrywa się 
z tą, jakiej udzieliła mi pracow-
nica ARiMR: rolnicy powinni 
wcześniej zaopatrzyć się w pulę 
kolczyków i w przypadku przed-
wczesnego padnięcia zwierzęcia 
zakolczykować je i zarejestrować, 
a następnie zgłosić do wyrejestro-
wania. 
 Przypomina o  częściach 
składowych systemu identyfi-
kacji owiec i kóz, a mianowicie: 
identyfikacja (zakolczykowa-
nie), rejestracja w gospodarstwie 
i w ARiMR (wpisanie danych 
do księgi rejestracji owiec/kóz 
i przekazanie ich do ARiMR), 
zgłaszanie przemieszczeń (wy-
rejestrowanie z siedziby stada 
po sprzedaży, padnięciu itp.).
 Zwraca też uwagę na obowią-
zek wypełniania dokumentów 
przewozowych dla sztuk prze-
mieszczanych na rynku krajo-
wym oraz składaniu w ARiMR 

spisów rocznych owiec i kóz. 
Tylko w ten sposób znakowa-
ne i wprowadzone do rejestrów 
zwierzę może być uznane za pra-
widłowo zidentyfikowane i okre-
ślane jako „spójne”.

Nowa ustawa
 18 października br. weszła 
w życie ustawa z dnia 23 wrze-
śnia 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia zwalcza-
nia chorób zakaźnych zwierząt. 
Jej celem jest usprawnienie zwal-
czania chorób zakaźnych zwłasz-
cza w dobie plagi ASF.  Pomimo, 
że nowa ustawa weszła w życie 
kilka godzin przed naszą rozmo-
wą, doktor Rybczak zdążyła już 
zapoznać się z jej zapisami. - A co 
z artykułem 20? - pytam z nutą 
zniecierpliwienia i nadziei. Moja 
rozmówczyni sprawnie odszuku-
je odpowiednie miejsce i czyta: 
- Posiadacz owcy lub kozy zgłasza 
kierownikowi biura  fakt oznako-
wania zwierzęcia, zgodnie z art. 4, 
ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 
w każdym przypadku przed opusz-
czeniem przez to zwierzę siedziby 
stada, w której się urodziło, nie póź-
niej jednak niż w terminie 180 dni 
od dnia urodzenia tego zwierzęcia, 
z zastrzeżeniem art. 22.
 Własnym uszom nie wierzę. 
Nie zmieniło się nic. Pamiętajmy 
więc: żadne jagnię kozy ani żad-
ne jagnię owcy nie może opuścić 
miejsca urodzenia bez wcześniej-
szego zakolczykowania, wpisania 
go do księgi rejestracji i zareje-
strowania w biurze ARiMR i co 
najważniejsze: tak w przypadku 
żywego, jak i martwego zwierzę-
cia.

R E K L A M A

R E K L A M A
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nformacja o utylizacji 
300 sztuk zdrowych 
świń, których rolnik nie 
miał gdzie sprzedać, 
wywołała falę oburze-

nia. To nie tylko marnotraw-
stwo pieniędzy, ale i pracy, 
a  przede wszystkim życia. 
Chlewnia Janusza Hoduna 
z Bukowic Kolonia w gminie 
Leśna Podlaska (powiat Biała 
Podlaska) w pierwszej poło-
wie listopada nie spełniała już 
zasad dobrostanu zwierząt. 
Tuczniki przerastały, dusiły 
się i gryzły. Dlatego tamtejszy 
powiatowy lekarz weterynarii 
podjął decyzję o ubiciu i sa-
nitarnej likwidacji zwierząt. 
Od tamtej chwili pozmienia-
ło się kilka rzeczy. Najważ-
niejsza z nich dotyczy zasad 
przetwarzania i dystrybucji 
mięsa z obszaru zagrożenia 
(strefa czerwona) ASF. Towar 
nie musi być poddawany wy-
sokiej obróbce termicznej (80 
stopni Celsjusza) i można go 
sprzedawać w całym kraju. 
Oznacza to, że mięso może 
trafić już nie w postaci kon-
serw, dla wojska, ale schabo-
wego i to do obojętnie jakiego 
sklepu w Polsce. Wydawałoby 
się więc, że z uwagi na małą 
ilość towaru na rynku, zakłady 
przetwórcze będą zaintere-
sowane kupnem żywca. Tak 
jednak się nie stało. Zapewne 
dlatego, że wiele z nich sprze-
daje także poza krajowy ry-
nek i boi się niechcianej łatki 
posiadania w asortymencie 
„zagrożonego mięsa ze stref 
ASF” (mimo że jest ono kilku-
krotnie przebadane i nie ma 
ryzyka, by mogło być z wiru-
sem). Firmy przetwórcze może 
skusić jednak cena o 2 zł/kg 
niższa niż rynkowa. A spa-
dła, bo, zdaniem hodowców, 
pojawiły się informacje o mi-
nisterialnych rekompensatach 
dla tych, którzy sprzedawali 
przerośnięte tuczniki w okre-
sie od początku września do 
końca listopada. Takie dopła-
ty zapowiedział na sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z  udziałem hodowców 
minister rolnictwa Krzysztof 
Jurgiel. Kiedy one trafią do 
kieszeni rolników i  ile wy-
niosą? Tego jednak nadal nie 
wiadomo. Szef resortu rolnic-
twa wystąpił do Komisji Euro-
pejskiej o 75 mln euro. - To jest 
na etapie uzgodnień, prowadziłem 
negocjacje w  ramach Trójkąta 
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Będą rekompensaty? 
Zakłady zaczną skupować 

mięso z terenów ASF?
Sytuacja na terenach objętych restrykcjami w związku z ASF nadal 
jest niepewna. Tamtejsi hodowcy trzody chlewnej nie mogą spać 

po nocach, bo mają problem ze sprzedażą swoich świń*.

I

TEKST Dorota Jańczak

Weimarskiego i Grupy Wysze-
chradzkiej. Myślę, że w najbliż-
szym czasie Komisja Europejska 
powinna podjąć w tym zakresie 
pozytywną decyzję. Wnioskowa-
liśmy o 75 mln euro z możliwo-
ścią dofinansowania jeszcze ze 
źródeł krajowych. Jeśli nie otrzy-
mamy, będziemy musieli działa-
nia sfinansować, jeśli będą takie 
potrzeby, ze źródeł krajowych. 
Ale wierzę, że otrzymamy środki 
z Unii. Wskazywaliśmy na za-
grożenie dla innych państwa UE 
- oznajmił Krzysztof Jurgiel. 
Hodowcy z woj. lubelskiego, 
podlaskiego i mazowieckiego 
są już zmęczeni ciągle napiętą 
i niepewną sytuacją, dlatego 
póki nie zobaczą pieniędzy, 
do zapewnień ministra będą 
podchodzić z rezerwą. - W fir-
mie w Kosowie Lackim odbyło się 
spotkanie, przyjechał zastępca 
głównego lekarza weterynarii oraz 
dyrektor departamentu resortu 
rolnictwa, który powiedział o 2 zł 
rekompensaty i to przełożyło się 
na spadek cen. Jaka i czy w ogóle 
będzie dopłata, nikt jeszcze nie 
wie. Może to być 1 zł, 1,50 zł lub 

2 zł albo też nic - powiedział 
inny hodowca z powiatu Biała 
Podlaska, Robert Janczuk.
 Jedynymi zakładami ubojo-
wymi, które pod koniec listo-
pada skupowały żywiec, są te 
znajdujące się w Kosowie Lac-
kim (przejmują większą część 
wyprodukowanego towaru) 
i w Wiśniewie (mniejszy za-
kład skupujący z terenów ASF 
trzy dni w tygodniu 400 sztuk, 
posiadający jednak swoją sieć 
sklepów). Sprzedaż nadal nie 
idzie jednak płynnie, a świnie 
przerastają. - Obecnie mam ty-
siąc sztuk trzody, które osiągnęły 
wagę ubojową i czekam. W ostat-
nim czasie w  ciągu 2 tygodni 
poszły dwa transporty. Kolejne 
miały iść dwa dni temu, ale za-
kład odwołał odbiór. Gdy dzwonię 
wieczorem, mówią, bym zatelefo-
nował rano i tak jest to wszystko 
przekładane. Podejrzewam, że gdy 

nie mają gdzie sprzedawać, wstrzy-
mują odbiory, a gdy znajdą kupca, 
to od nas kupują - wyjaśnił Janusz 
Hodun. I o ile przedsiębiorstwo 
z Kosowa Lackiego płaci w ciągu 
14 dni, to z Wiśniew zaznacza na 
wstępie rozmowy, że płatności 
dokonuje dopiero po 2 miesią-
cach. Taka informacja też blokuje 
hodowców. Nie mając jednak 
innego wyjścia, zgadzają się na 
warunki i odstawiają żywiec. 
- W tej chwili 1.200 sztuk trzody 
czeka gotowych na sprzedaż. W za-
sadzie nie powinienem już czekać. 
Są co prawda klatki porozluźnianie, 
zwierzęta nie mają za ciasno. Tylko 
że to już jest marnotrawstwo pienię-
dzy, bo trzeba żywić, a z tego nic 
nie będzie finansowo. Wolę czekać 
dłużej za pieniędzmi, niż dokładać 
do interesu - powiedział Janusz 
Hodun.

*Artykuł na podstawie danych 
z 30.11.2016 r.

Zeskanuj stronę i przeczytaj: 
- O pomocy dla hodowców trzody
- Hodowcy utylizują świnie, bo nie mają, 
gdzie ich sprzedać

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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święta Boże-
go Narodze-
nia szczegól-
nie chcemy 
być z rodzi-

ną, zasiąść wspólnie przy wi-
gilijnym stole, nie martwiąc się 
wszelkimi obowiązkami i od-
począć. Nie wszyscy jednak 
w tym okresie mogą nacieszyć 
się leniuchowaniem w łóżku 
do późnych godzin, a potem 
wypoczywaniem na kanapie. 
Dzień rodziny Dominów z Lu-
biechowa (gmina Kamieniec, 
woj. wielkopolskie) rozpoczyna 
się o godz. 5.30. Do wydojenia 
jest przecież 120 krów. A cy-
sterna po surowiec przyjeżdża 
około 8.00 - 8.30. Trzeba więc 
do tego czasu zdążyć wydoić 
i schłodzić mleko. Poza tym 
należy jeszcze nakarmić zwie-
rzęta i zebrać obornik. Przy 
krowach pracują cztery osoby: 
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Boże 
Narodzenie 
u rolnika

Święta są od tego, by świętować. Doskonale wiedzą o tym rolnicy, choć pracują 365 dni 
w roku. Dla wielu z nich, zwłaszcza hodowców, każdy dzień niezależnie od tego, czy jest 

dniem powszednim, czy niedzielą, rozpoczyna się jednak tak samo - pobudką o godz. 5.30 
i wypasem zwierząt.
TEKST Dorota Jańczak

Halina i Henryk Dominowie 
oraz ich synowie Konrad i Pa-
weł. - Dziennie poświęcamy na 
udój około 5 godzin. Doimy rano 
i wieczorem. Tego czasu nie da się 
skrócić, ponieważ mamy za mało 
stanowisk w hali udojowej - tłu-
maczy Henryk Domin. Może 
się to zmieni w przyszłym roku. 
Państwo Dominowie chcą bo-
wiem wymienić halę udojową 
i zwiększyć liczbę stanowisk 
z 8 do 16. Wiosną tego roku 
złożyli wniosek o środki unij-
ne w ramach modernizacji go-
spodarstw rolnych. Pieniądze 
zostały przyznane. Wiosną 
ma ruszyć inwestycja. - Jeszcze 
sprawniej praca pójdzie, gdy za-
motujemy roboty udojowe. Ale to 
już są dalekie plany, które wiążą 
się z budową całkowicie nowej 
obory. Ta, którą teraz mamy, nie 
jest przystosowana do tego - tłu-
maczy hodowca.

 Nie tylko poranny, ale i wie-
czorny udój zawsze odbywa się 
o stałej porze. - Rozpoczynamy go 
o godz. 16.30. Robię wszystko, by 
nie był przesuwamy w czasie. Na-
wet jeśli są wzmożone prace w se-
zonie zbioru trawy czy w święta, 
gdy przyjeżdżają goście. Zawsze 
tak organizujmy czas, żeby do tej 
20.00 się wyrobić. Nie mam za-
miaru do późnych godzin siedzieć 
w oborze! W końcu też, jak każdy 
inny, chcę wypocząć - tłumaczy 
rolnik z Lubiechowa. Udój to 
jedno. Pozostają jeszcze inne 
obowiązki. - Dzięki temu, że 
mamy wóz paszowy, odpas idzie 
sprawnie i  trwa około godziny. 
Latem zadajemy paszę dwa razy 
dziennie, zimą, gdy temperatura 
spada, a dzięki temu mieszanka 
tmr się nie psuje, wystarczy jedno 
zadanie podwójnej dawki. Obornik 
zgarniamy ciągnikiem dwa razy 
dziennie - opowiada pan Henryk.

 Dominowie w  ubiegłym 
roku przepisali część gospo-
darstwa 24-letniemu synowi 
Konradowi, który skorzystał 
z premii dla młodego rolnika. 
Do programów unijnych rodzi-
na Dominów z powodzeniem 
przystępowała już wcześniej. 
Z rozdania PROW na lata 2007-
2013 hodowcy kupili dwa cią-
gniki i zmodernizowali park 
maszynowy w całości (dopo-
sażyli gospodarstwo w kosiar-
ki rotacyjne, przetrząsarkę do 
siana czy prasę do zwijania). 
Obecnie gospodarują na 100 ha. 
- Mój dziadek przepisał mojemu 
ojcu 1,75 ha, a z kolei ojciec mi 12 
ha. Odziedziczyłem gospodarstwo 
w 1986 r. i od tego czasu stale je 
powiększałem. Swoich gruntów 
miałem 64 ha, a od 2015 roku 19 
ha przejął syn. Do tego są jeszcze 
tereny wydzierżawiane od prywat-
nych osób i Agencji Nieruchomości 

W
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Rolnych - zdradza pan Henryk. 
Na 40 ha są łąki, na pozostałych 
polach wysiewają zboża, w tym 
kukurydzę. 
 Stado państwa Dominów 
liczy 200 sztuk bydła mleczne-
go. Wszystkie krowy pochodzą 
z własnego remontu. - W chwi-
li, gdy przejąłem gospodarstwo, 
mieliśmy 12 krów, które w 1988 
r. sprzedałem. Wziąłem wówczas 
pierwszy kredyt na zakup jałówek 
i do dziś nie kupiliśmy żadnej sztu-
ki, wszystko co mamy jest z wła-
snego stada. Jedyne, co kupujemy 
i to od wielu lat, to nasienie z Wiel-
kopolskiego Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt. W doborze 
najlepszych buhajów pomaga nam 
Krzysztof Grobelny, a insemina-
cją zajmuje się Karol Kasperski 
- opowiada pan Henryk. Obora 

z rozrodem. Można ograniczyć 
produkcję przez tydzień bądź dwa, 
ale nie dłużej. Musieliśmy wrócić 
do ilości wcześniejszej. Zainwe-
stowaliśmy, wyprodukowaliśmy 
dobre jałówki, kupiliśmy dobre 
nasienie. Mieliśmy to nagle dra-
stycznie uciąć i krowy wyrżnąć? 
- pyta pan Henryk. Rolnikom 
z Lubiechowa pozostała jesz-
cze jedna przyszłoroczna rata 
spłaty zadłużenia. 
 Mimo problemów zwią-
zanych z  niestabilnym ryn-
kiem czy niedogodnościami 
wynikającymi z obowiązków, 
których nie da się przełożyć 
na inny dzień, Dominowie nie 
wyobrażają sobie innej pracy. 
- Zamiłowania do świń nie mam. 
A w krowy już poszliśmy tak dale-
ko, że tego nie da się tak po prostu 
zostawić - przekonuje hodowca. 
Do tego, że produkcja mleka 
jest czasochłonna już zdążyli 
się przyzwyczaić. Podobnie 
jak do tego, że gospodarstwa 
na dłużej nie mogą opuścić. 
- Swój czas musimy podporząd-
kować rytmowi w oborze. A wa-
kacje? Trwają maksymalnie 3 dni. 
Teraz raczej częściej pozwalamy 
Konradowi wyjeżdżać na dłużej, 
bo mamy nadzieję, że w przyszło-
ści to on się odwdzięczy i zaj-
mie się gospodarstwem, gdy my 
gdzieś wyskoczymy - informuje 
żona. W sytuacjach, gdy mał-
żeństwo z synami wyjeżdża 
na cały dzień, np. na wesele, 
obrządkiem zajmuje się znajo-
my rolnik ze wsi. - Choć jeszcze 
kiedyś zdarzało się, że wracaliśmy 
o świcie z wesela, przebieraliśmy 
się i szliśmy do obory. Odpoczynek 
mógł być dopiero po wykonanej 
pracy - dodaje kobieta. 
 Okołoświąteczny okres to 
z pewnością czas wzmożonej 
pracy dla pani domu, która 
wówczas ma nie tylko na gło-
wie porządki i przygotowa-
nie potraw, ale musi wykonać 
swoje codzienne czynności, 
w oborze - pomaga przy doju. 
Mimo wielu trudów Domino-
wie znajdują czas na odpoczy-
nek i świętowanie. Do wigilij-
nej wieczerzy zasiadają około 
godz. 19.00. Opłatkiem dzielą 
się nie tylko ze sobą, ale i ze 
zwierzętami. - Ten, który dawa-
liśmy krowom miał niegdyś kolor 
różowy. Dziś jest biały. Wrzucam 
go do paszowozu. Tam zostaje wy-
mieszany z pokarmem i trafia na 
stół paszowy. Jest to tradycja, którą 
cały czas podtrzymujemy - mówi 
pani Halina.
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Osoba, która 
decyduje się na 
hodowlę krów, wie, 
że wiąże się to 
z ogromem pracy 
i przywiązaniem. 
Ja już przez tyle lat 
przyzwyczaiłem się 
do tego.

z uwięziowej na wolnostano-
wiskową została przerobiona 
w 2000 roku. - Od tego momentu 
zaczęliśmy dostosowywać stodołę 
na oborę i dobudowywać kolejne 
części obiektu. Do tej pory wyko-
naliśmy 3 etapy budowy - dodaje 
halina Domin. 
 Średniorocznie od jednej 
krowy udaje się pozyskać 9.800 
litrów mleka, a od całego stada 
około miliona litrów, które tra-
fia do zakładów mleczarskich 
Müller. Hodowcy potwierdzają, 
że ostatnie dwa lata nie nale-
żały do najłatwiejszych. Spa-
dły na nich kary mleczne w 
wysokości 196 tys. zł. - Trochę 
nam one podcięły skrzydła. Stada 
nie zwiększaliśmy, a nie da się 
ograniczyć produkcji mleka. Do-
iliśmy dziennie średnio 30 litrów 
mleka od krowy, a gdy przyszły 
zawirowania i limit nam się koń-
czył przez 3 miesiące doiliśmy 
po 22 litry. Wtedy zaczął się ro-
bić kocioł. Pojawiły się problemy 
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wa s i c a  ż wa -
cza jest niebez-
pieczną chorobą 
bydła. - Można 
rozróżnić jej dwa 

typy. Jednak najczęściej występu-
je jako forma podostra zwana też 
subkliniczną (SARA). Należy ją 
odróżnić od ostrej kwasicy żwa-
cza, ponieważ przy ostrej zwierzę 
może nawet paść - wyjaśnia Paweł 
Wasiak, lekarz weterynarii pry-
watnej praktyki w Koźminie 
Wlkp. Do wystąpienia posta-
ci ostrej dochodzi wówczas, 
kiedy np. krowa albo jałówka 
zerwie się z łańcucha i dojdzie 
do paszy treściwej. - U bydła jest 
żwacz, czyli jest to ta wielka kadź, 
w którym pokarm trawią wszystkie 
bakterie beztlenowe i tlenowe oraz 
pierwotniaki. To jest taki mikro-
świat dla przeżuwacza, ponieważ 
pokarm podawany bydłu nie trafi 
od razu do żołądka właściwego 
- jak u ludzi, ale właśnie do żwa-
cza. Tam następuje obróbka przez 
bakterie i pierwotniaki pasz, które 
przeżuwacze zjedzą. Dopiero póź-
niej cała masa treści żwacza trafia 
do trawieńca i jelit, gdzie następuje 
trawienie enzymatyczne. W taki 
sposób krowa będzie dawać mleko, 
a byk przyrastać, w jaki sposób 
będziemy żywić bakterie w żwaczu 
- tłumaczy. Dodaje, że ważne 
jest odpowiednie zbilansowa-
nie dawki pokarmowej. - Jeśli 
krowa będzie bez ograniczeń jadła 
pasze treściwe, czyli do żwacza bę-
dzie dostarczona bardzo duża ilość 
skrobi, to w krótkim okresie dopro-
wadzi to do szybkiego obniżenia 
pH z rozkładu skrobi w żwaczu. 
W wyniku rozkładu skrobi po-
wstają cukry proste i kwas mleko-
wy. A to wpływa na obniżenie pH 
żwacza. Takie nagłe obniżenie pH 
grozi wystąpieniem ostrej kwasicy. 
Niestety, wtedy giną te pożądane 
bakterie trawiące włókno - mówi 
Paweł Wasiak.
 W przypadku ostrej postaci 
kwasicy głównymi jej objawami 
są: bardzo szybka utrata apety-
tu, gwałtowne obniżenie pro-
dukcji mleka, atonia żwacza, 
intensywna biegunka. - Podczas 
oddawania rzadkiego kału na pod-
łodze pojawiają się bąbelki, a jego 
zapach jest mocno kwaśny. PH 
żwacza obniża się poniżej 5,2, co 
jest już zagrożeniem dla zdrowia 
i życia. Jeśli biegunka trwa długo 
i nie jest leczona, to może dojść do 
padnięcia takiej sztuki - wyjaśnia.
 Jeśli chodzi o podostrą kwa-
sicę żwacza (SARA), to objawy 
nie są tak intensywne jak w for-

Krowa 
przeżuwająca, 

to krowa zdrowa

K w żwaczu i udziału kwasu pro-
pionowego, który przekształca 
się w kwas mlekowy. - Dlatego 
ważne jest, aby zachować rów-
nowagę w ilości i rodzaju paszy. 
W składzie kwasów żwacza po-
winno być ok. 60% kwasu pro-
pionowego, 30% kwasu octowe-
go i ok. 10% kwasu masłowego. 
Jeśli będzie jeszcze więcej kwasu 
propionowego, to pH spada, a to 
doprowadza do kwasicy żwacza 
- wyjaśnia. Ważne, aby krowa 
pobierała dużo włókna. Wte-
dy będzie więcej przeżuwać, 
a  tym samym produkować 
kwaśny węglan sodu, a to on 
reguluje poziom pH. - Im krowa 
się bardziej ślini, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
kwasicy żwacza. Ten naturalny 
wodorowęglan sodu buforuje kwa-
sy w żwaczu. Krowa w laktacji 
powinna jeden kęs przeżuć około 
63 razy. Czyli mówiąc w skrócie: 
krowa, która przeżuwa, to krowa 
zdrowa - mówi. Na wystąpienie 
SARY wpływa również wysoka 
wydajność. W laktacji krowa 
pobiera większe ilości paszy 
treściwej, a dawka pokarmo-
wa w suchej masie powinna 
składać się maksymalnie z 50% 
pasz treściwych, a pasz włók-
nistych i strukturalnych na co 
najmniej 50% suchej masy po-
branej przez zwierzę. 
 Do określenia stanu zdro-
wotności stada pomocne są 
tabulogramy. Mleko badane 
jest pod względem zawartości 
laktozy, białka, tłuszczu czy ko-
mórek somatycznych. Określa 
się jego skład chemiczny i na 
podstawie wyników można 
uzyskać informacje, w jaki spo-
sób dane zwierzę jest żywione.
 Jeżeli chodzi o leczenie tej 
choroby w ostrej postaci, musi 
tu interweniować lekarz. I to 
specjalista podaje zwierzęciu 
kroplówki oraz przetacza treść 
żwacza od innej zdrowej sztu-
ki. - Przy ostrej postaci rutyno-
wym zabiegiem kiedyś była ru-
menotomia, czyli otwarcie powłok 
brzusznych żwacza i wyciągnięcie 
tej skisłej treści żwacza oraz jego 
płukanie - wyjaśnia. Jeśli to jest 
SARA, to należy zmienić sposób 
żywienia, czyli przede wszyst-
kim dobrać właściwą dawkę 
pokarmową, szczególnie pod 
względem struktury i stosun-
ku pasz treściwych do pasz 
objętościowych. - Jeżeli chodzi 
o zapobieganie, to przede wszyst-
kim odpowiednie żywienie - radzi 
Paweł Wasiak. 

mie ostrej. - Jeśli dłużej utrzy-
mywane jest niskie pH żwacza, to 
z czasem następuje zmniejszenie 
apetytu, a tym samym i spadek 
masy ciała. Krowa daje coraz mniej 
mleka, które z czasem też jest gor-
szej jakości, bo obniża się wartość 
tłuszczu do poniżej 3,5%. Często 
pojawia się biegunka, która prze-
mija. Przy kwasicy w kale widać 
cząstki niestrawionego pokarmu, 
czyli w żwaczu nie ma obróbki 
treści przez te bakterie - tłuma-
czy specjalista. Dodaje, że po-
stać kliniczna doprowadza do 
ochwatu, czyli zapalenia two-
rzywa racicowego. - A to z kolei 

prowadzi do owrzodzenia pode-
szwy, czubka palca i zapalenia linii 
białej - wymienia specjalista. 
Ważne jest, aby bydło przez cały 
czas coś przeżuwało. Dzięki 
temu zwierzę ustrzeże się przed 
wystąpieniem nadmiernie kwa-
śnego płynu żwacza. - Dlatego 
ważne jest, aby określić poziom pH 
w żwaczu. Należy pobrać próbkę 
treści żwacza. Można igłą przebić 
żwacz i pobrać płyn strzykaw-
ką lub pobrać treść żwacza sondą 
- opowiada Paweł Wasiak.
 W  przypadku SARY ni-
skie pH żwacza jest wyni-
kiem zwiększonej fermentacji 

Niewłaściwe żywienie bydła doprowadza do 
kwasicy żwacza.

TEKST Anetta Przespolewska
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Na pytania czytelników odpowiada 
lek. wet. Paweł Wasiak 
Dyżur telefoniczny pełni w każdy czwartek od godz. 
20.00 pod numerem telefonu 663-442-819
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łoma to dojrzałe lub 
wysuszone źdźbła 
roślin zbożowych. 
Jej podstawowe-
składniki to: włókno 

surowe i związki bezazotowe 
wyciągowe. Charakteryzuje się 
dużą zawartością suchej masy 
(około 85%), posiada zdolność 
do chłonięcia wody i gazów. 
Jest zasadniczo stosowana jako 
pasza i jako podściółka w ho-
dowli zwierząt gospodarskich, 
a  do celów energetycznych 
wykorzystuje się jej nadwyż-
ki. W energetyce zastosowa-
nie znajduje słoma wszystkich 
rodzajów zbóż oraz rzepaku 

 na opał
SŁOMA

Rolnik, który ma nadmiar słomy, może ją spalić. 
Dzięki temu dba o środowisko i oszczędza.

i gryki, przy czym za szczegól-
nie cenną uchodzi słoma żytnia, 
pszenna, rzepakowa i gryczana 
oraz osadki kukurydzy. 
 W  gospodarstwach, któ-
re zajmują się wyłącznie pro-
dukcją roślinną, najczęściej 
powstaje nadwyżka słomy. 
Rolnik często zastanawia się, 
co z nią zrobić. Z reguły decy-
duje się na jej przyoranie lub 
na sprzedaż hodowcy zwie-
rząt. Może jednak skorzystać 
z kolejnego rozwiązania, po-
nieważ suchą słomę cechuje 
dość duża wartość opałowa. 
Pod tym względem może ona 
konkurować z drewnem czy 

węglem. Brykiety ze słomy mają 
wartość opałową na poziomie 
15-17 MJ/kg. - Obliczając ilość 
potrzebnych brykietów na sezon 
grzewczy, najlepiej kierować się 
przelicznikiem: 1 tona węgla jest 
równa około 1,3-1,5 tony brykie-
tów. Tak więc, jeśli rolnik kupował 
10 ton węgla na sezon grzewczy, 
to brykietów potrzebuje 13-15 ton 
- wyjaśnia Barbara Pokrzywa, 
dyrektor sprzedaży w firmie 
Asket z Poznania. Ilość zebranej 
słomy zależy od rodzaju upra-
wy, ale dla wstępnej analizy 
można przyjąć, że słomy z pola 
mamy tyle ton, ile zebranego 
ziarna. 

 Rolnik, który ma wła-
sną słomę lub zmierza zróżni-
cować swoją działalność, powi-
nien pomyśleć o dodatkowych 
pieniądzach, a co za tym idzie 
sprzedawać brykiety na lokal-
nym rynku. Do realizacji ta-
kiego pomysłu potrzebuje bry-
kieciarki. Maszyny o nazwie 
BIOMASSER® przeznaczone są 
do brykietowania agrobioma-
sy niedrzewnej w postaci sło-
my zbożowej, kukurydzianej, 
sojowej, rzepakowej, trzciny. 
Cena takiej maszyny to około 
40.000 zł netto. Można ją wypo-
życzać i samemu robić brykiety 
w gospodarstwie. Ale rolnik, 

S
TEKST Anetta Przespolewska

R E K L A M A

Fot. Asket

www.projekty.murator.pl 

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

Planujesz budowę?
ZAMÓW BEZPŁATNY  

Katalog z projektami 
dla rolnictwa • dla biznesu 

magazynów • garaży
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który kupi brykieciarkę, może 
przerabiać nie tylko własną 
słomę, ale też świadczyć usłu-
gi. - Zarówno małe zestawy, jak 
i duże linie są dostępne w wersji 
mobilnej i mogą być łatwo przewo-
żone z miejsca na miejsce. Mobil-
na wersja charakteryzuje się tym, 
że maszyny zamontowane są na 
przyczepce samochodowej lub na 
platformach. Taka wersja pozwala 
świadczyć usługi brykietowania 
u rolników, którzy mają swoją sło-
mę i chcą ją przerobić na brykiety, 
a nie chcą kupować maszyn. Usługi 
brykietowania to dodatkowy zaro-
bek - mówi Barbara Pokrzywa. 
Obsługa urządzenia jest prosta, 
a maszyna nieskomplikowana. 
Wystarczy krótki  instruktaż, 
by zapoznać się z działaniem 
i zasadami brykietowania.
 Kiedy zwrócą się koszty 
zakupu takiej maszyny? - Za-
kładając sprzedaż brykietów na lo-
kalnym rynku w cenie około 420 zł 
brutto za tonę, urządzenie może się 
zwrócić już w ciągu jednego roku 
- zaznacza. Na kupno urzą-
dzenia można pozyskać środki 
unijne z programu PROW 2014-
2020. Barbara Pokrzywa pod-
kreśla, że nie potrzeba doku-

pować dodatkowych urządzeń 
i że do wytworzenia tego pro-
duktu nie dodaje się żadnych 
klejów, lepiszczy czy mączek. 
- Dzięki temu brykiety są w 100% 
naturalne i ekologiczne. Mogą być 
stosowane jako opał, a także jako 
pasza czy ściółka dla zwierząt. 
BIOMASSER® przerabia su-
rowiec o wilgotności 10%-30%, 
więc nie potrzeba go suszyć przed 
brykietowaniem, gdyż jest to natu-
ralna wilgotność słomy - zaznacza 
Barbara Pokrzywa. Ponadto ta 
technologia jest sprawdzona 
w ramach unijnego programu 
Weryfikacji Technologii Środo-
wiskowych ETV. Weryfikacja ta 
jest dla kupujących gwarancją 
wiarygodności maszyn i jej pa-
rametrów.
 Czy do brykietów wymaga-
ny jest specjalny piec? Okazuje 
się, że nie. - Piece, kominki, kotły 
na paliwo stałe, tj. węgiel czy drew-
no są odpowiednie także dla bry-
kietów ze słomy. Należy pamiętać, 
że każdy opał ma swoją właściwą 
temperaturę spalania. Dla brykie-
tów ze słomy wynosi ona max. 800 
stopni Celsjusza - tłumaczy Ro-
man Długi, dyrektor generalny 
z firmy ASKET.

R E K L A M A
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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

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

Data i podpis

ZAMÓW PRENUMERATĘ

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

Miesięczny koszt prenumeraty: 3,50 zł.

Prenumerata na okres:
(wypełnij odpowiednie pola)

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

(za wybrany okres)

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

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

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

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

98 1020 2212 0000 5202 0093 3929
Dane do wpłaty:

Południowa Oficyna Wydawnicza
Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin

W tytule: 
„Opłata za prenumeratę Wieści Rolniczych”

Wypełniony druk wraz z potwierdzeniem 
przelewu prosimy przesłać na adres: 

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

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

od .......... do .......... 2018 r.
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 Przeznaczony jest do wykony-
wania podorywek pól po zbiorach 
płodów rolnych oraz do uprawy 
i doprawiania roli wszystkich ty-
pów gleb. Agregat talerzowy ATH 
jest średnią wersją agregatu ta-
lerzowego w ofercie firmy Agro-
Tom. Posiada większy rozstawa 
między rzędami talerzy - 89 cm 
oraz podwójną ramę, która nada-
je maszynie odpowiednią wagę 
i wytrzymałość. 
 Urządzenie występuje w sze-
rokościach: 4 m, 4,5 m, 5 m oraz 
6 m. W  zależności od szero-
kości roboczej do współpracy 

z agregatem GT wymagane są 
ciągniki o mocy od 120 KM do 
200 KM. W wyposażeniu standar-
dowym mamy: talerze o średnicy 
560 mm, piasty bezobsługowe, 
boczne ekrany, odstęp między 
talerzami powyżej 89 cm, ramę 
hydraulicznie składaną do trans-
portu, a także wał rurowy o śred-
nicy 500 mm. W wyposażeniu 
dodatkowym mamy do dyspozycji: 
wózek transportowy  z błotnikami 
i oświetleniem,  przednie koła sta-
bilizująco-kopiujące, hydrauliczną 
regulację głębokości, zgrzebło 
wyrównujące, siewniki do wysiewu 

poplonów oraz różne 
wały doprawiające.  
 S z c z e g ó ł o w e 
informacje o agre-
gacie ATH  można 
uzyskać w  firmie 
Agro-Tom w Pogo-
rzeli lub u Autory-
zowanych Dilerów 
marki Agro-Tom.

Techniczne wizytówki
OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

 Połączenie agregatu uprawo-
wego i siewnika to idealne roz-
wiązanie. Przeprowadzjąc jeden 
zabieg znacząco skracamy czas 
wykonywania prac polowych oraz 
uzyskujemy lepsze wyrównanie 
obsianego pola. Agregat w wy-
posażeniu standardowym posia-
da przedni wał płaskownikowy 
o średnicy 360 mm, dwa rzędy 
zębów roboczych typu „S” lub pro-
stych (opcjonalnie trzy rzędy), tylny 
wał rurowy o średnicy 500 mm 
(dostępne są wały innego typu 
z palety 14 różnych typów wałów) 
i boczne deflektory zapobiegające 
rozpychaniu ziemi.  Dla ułatwienia 
agregat wyposażony jest w belkę 
zaczepową II lub III kategorii. Siew-

nik łączony jest z agregatem za 
pomocą hydropacku, który posiada 
dwa siłowniki. Każda maszyna ma 
też podpory pod koła siewnika. 
Głębokość robocza regulowana 
jest ustawieniem obydwu połą-
czonych ze sobą wałów względem 
ramy. Połączenie wałów z ramą 
wykonano za pomocą mechanizmu 
wahliwego, co umożliwia płynne 
dostosowywanie się wałów do nie-
równości pola oraz ułatwia poko-
nywanie przeszkód na polu np. 
dużych kamieni. Najpopularniejsze 
szerokości robocze maszyn to: 
2,5 m, 2,7 m, 3,0 m i 4,0 m.
 Więcej informacji  o agregacie 
można uzyskać w firmie Gama-
technik.

R E K L A M A

Agregat talerzowy - ATH hydraulicznie 
składany firmy Agro-Tom

Agregat uprawowo-siewny 
Gamatechnik 
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 Zamiast przełączników elek-
tronicznych w maszynie zasto-
sowano dźwignie mechaniczne 
wymagające niewielkiej siły na-
cisku. Umożliwiają one pewne 
i bezpośrednie sterowanie wszyst-
kimi funkcjami. Ciągniki wyposa-
żono w 3-cylindrowe (w modelach 
65 A  i  75 A) i  4-cylindrowe 
(85 A, 95 A, 105 A i 115 A) silni-
ki z  turbosprężarką i chłodnicą 
międzystopniową.
 W pełni zsynchronizowana 
mechaniczna przekładnia z dźwi-
gnią rewersu  umożliwia wykony-
wanie przemyślanych i bezpiecz-
nych manewrów z użyciem 12 
biegów do przodu i 12 do tyłu. 
Dodatkowo jest możliwość zasto-
sowania hydraulicznej przekładni  

nawrotnej 12 x 12 Powershut-
tle nie wymagającej stosowania 
sprzęgła, co doskonale sprawdza 
się podczas pracy z ładowaczem. 
 W ciągnikach Farmall A za-
stosowano specjalną pompę hy-
drauliczną (o wydajności 50 l/
min) do obsługi podnośnika tyl-
nego o max. udźwigu 3.565 kg 
(3.000 kg w modelach 65 A i 75 A) 
i zaworów hydrauliki zewnętrznej 
oraz pompę do obsługi układu 
sterowania o wydajności 29 l/min, 
dzięki czemu układ hydraulicz-
ny reaguje błyskawicznie. Duża 
oszklona kabina surround vision 
zapewnia doskonałą widoczność.
 Ciągnik Farmall A  marki 
Case IH kupisz w firmie „AGRO-
MEP” S.A.

 Średnica talerzy 460 mm za-
pewnia dobre przygotowanie gleby 
do siewu, a ich wklęsły kształt po-
zwala na efektywną pracę nawet na 
ciężkich glebach. Siewniki zostały 
wyposażone w wał oponowy pośrod-
ku maszyny, w którym każde koło 
dogniata glebę w dwóch rzędach 
wysiewu. Koła dogniatające są prze-
sunięte względem siebie w kierunku 
tylnym, dzięki czemu gleba nie jest 
spychana i nie nawarstwia się przed 
wałem. Zastosowanie opon o szero-
kości 215 mm pozwoliło zachować 
pomiędzy kołami odstęp 85 mm, 
co zapewnia łatwy przepływ gleby 
wzdłuż maszyny. Kwadratowy profil 
opon gwarantuje równomierną kon-
solidację gleby na całej szerokości. 
 Ostry i głęboki bieżnik dodatko-

wo kruszy bryły gleby, zapewniając 
optymalne rozdrobnienie warstwy 
siewnej. Urządzenie zostało wypo-
sażone w nową sekcję wysiewającą 
CROSSFLEX, która zapewnia sta-
łą głębokość siewu niezależnie od 
warunków glebowych i prędkości 
roboczej. Stworzona przez firmę 
KUHN sekcja składa się z ramienia 
zamontowanego na poliuretanowych 
rolkach, stabilnie osadzonych na 
specjalnie wyprofilowanej rurze. 
Siewnik ESPRO jest kompatybilny 
z systemem ISOBUS - maszyna 
może zostać wyposażona w terminal 
sterujący CCI200 (pełna komunika-
cja ISOBUS) lub VT50 (kompatybilny 
tylko z maszynami KUHN ISOBUS)
 Siewnik dostępny jest w firmie 
Toral z Gostynia.

Ciągniki 
FARMALL A 
firmy CASE

Siewnik do siewu 
uproszczonego ESPRO 

KOŚCIAN ul. Gostyńska 71, tel.: 65 511 09 09
kom.: 607 530 900

607 046 668

PIASKI ul. Gostyńska 13, tel.: 65 572 05 21 kom.: 667 700 065
603 171 128

www.agromep.pl

Zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego dobrego
w Nowym Roku

życzy 
zespół

Agromep S.A.



34
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  12  (72 )  GRUDZIEŃ  2016

INFORMACJE

Rolnik i ratownik 
medyczny w jednym
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32-letni Adam 
jest związany od 
dziecka. - Wycho-
wywałem się na 

gospodarstwie i zawsze miałem 
styczność z maszynami rolniczymi 
czy zwierzętami gospodarskimi 
- opowiada. Rodzice zapisa-
li mu gospodarstwo w marcu 
ubiegłego roku. Nie oznacza 
to jednak, że przestali w nim 
pracować. Na tyle, ile mogą, 
pomagają synowi. - Są dla mnie 
dużym wsparciem. Tata zawsze 
służy dobrą radą. Wiadomo, że 
ojciec czasami inaczej widziałby 
prowadzenie gospodarstwa niż ja. 
Pojawia się między nami wymiana 

Z

Od 12 lat jest 
ratownikiem 

medycznym, od 
roku - formalnie 

właścicielem 
gospodarstwa 

rolnego. Adamowi 
Żalikowi z Leciejewa 

(powiat gostyński, 
woj. wielkopolskie) 
udaje się pogodzić 

obowiązki zawodowe 
z pracą na roli. 

TEKST Dorota Jańczak

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

723 179 158
609 582 622
724 876 222

GWARANCJA 24 M-CE • RATY • TRANSPORT

www.armasz.pl, biuro@armasz.pl63-920 Pakosław, ul. Rolnicza 14

agregaty uprawowo-siewne
agregaty ścierniskowe
agregaty talerzowe
głębosze

siewniki poplonu
rozsiewacze nawozu
wały posiewne

zdań i próbuje mnie przekonać do 
swoich racji. Rozumiem go. Pewnie, 
gdy ja będę przepisywał gospo-
darstwo dzieciom, też będzie mi 
trudno zaakceptować innowator-
skie pomysły młodych. W końcu 
po tylu latach pracy trudno się 
przestawić - stwierdza Adam 
Żalik. 32-latek gospodaruje 
na 12 ha. Prowadzi produkcję 
trzody chlewnej w systemie 
zamkniętym (około 150 - 200 
sztuk). Oprócz tego posiada 
10 sztuk bydła opasowego. Na 
polach uprawia głównie zboża 
na paszę i kukurydzę. - Ciężko 
stwierdzić, w co zainwestować, bo 
krótko po przejęciu gospodarstwa 
świnia kosztowała 3 zł/kg, teraz 

jest powyżej 5 zł. Ale jak długo 
ta stawka się utrzyma? Tego nie 
wiadomo - mówi Adam Żalik. 
 Wahania cenowe żywca wie-
przowego powodują, że czasem 
produkcja spada poniżej pro-
gu opłacalności, dlatego rolnik 
z Leciejewa po przejęciu gospo-
darstwa nie zrezygnował z dru-
giej pracy. - Moi rodzice mają 
trzech synów, dwóch wyprowa-
dziło się. Ja zostałem w rodzinnym 
domu. Nie wiedziałem, jak będzie 
z opłacalnością w rolnictwie, więc 
zdecydowałem się pójść do pracy. 
Myślałem o straży pożarnej, ale 
mam problemy astmatyczne, woj-
sko mnie odrzuciło, więc w stra-
ży także mnie skreślono. Działam 
w miejscowym OSP. Poszedłem na 
ratownictwo. Skończyłem szkołę 
i zacząłem pracować w Centrum 
Rehabilitacyjnym w Górznie. Je-
stem tam ratownikiem medycznym 
- opowiada Adam Żalik. Doda-
je, że ma 12-godzinny system 
zmianowy. - Oznacza to, że mam 
około 15 dyżurów w ciągu miesiąca. 
Dzięki temu pracę w rolnictwie 
mogę jakoś sobie zorganizować. 
Chociaż jest coraz ciężej, bo im 
mniej rodzice pomagają, tym ja 
muszę się więcej poświęcić. Cza-
sem brakuje czasu. Wiele razy było 
tak, że „po nocce” przyjeżdżałem 
zmęczony do domu, a tam np. żni-
wa i trzeba było działać. Z kolei 

w Centrum Rehabilitacyjnym też 
nikt mnie nie posadzi i nie powie, 
że mam odpoczywać, tylko trzeba 
pracować - wyjaśnia rolnik. Udo-
godnieniem dla Adama jest to, 
że ma w miarę zmechanizowa-
ne gospodarstwo. - Obornik od 
świń wygarniamy ładowarką. Idzie 
to całkiem sprawnie - tłumaczy. 
Pod koniec ubiegłego roku przy 
wsparciu z programu młody 
rolnik Adam Żalik z żoną kupili 
nowy ciągnik.
 Wiedza nabyta w studium 
ratownictwa medycznego oraz 
doświadczenie w pracy zawo-
dowej czasem przydają się Ada-
mowi i w rolnictwie. Zwłasz-
cza jeśli chodzi o utrzymanie 
zdrowotności zwierząt. - Książkę 
leczenia i samoleczenie świń pro-
wadzi co prawda weterynarz, ale 
nie oszukujmy się, wiem, jak podać 
zastrzyk. Gdy rozmawiam z we-
terynarzami, śmieją się i mówią: 
przecież wiesz, co zrobić, jesteś ra-
townikiem - mówi 32-latek.
 Gdyby miał zrezygnować 
z którejś z prac, odszedłby z ra-
townictwa. - Czuję się bardziej 
rolnikiem niż ratownikiem. Lu-
bię chodzić do pracy, są tam fajni 
ludzie, ale bardziej spełniam się 
w rolnictwie. Nie wyobrażam sobie, 
że miałbym sprzedać ziemię, która 
przez pokolenia należała do mojej 
rodziny - mówi Adam. 

R E K L A M A
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 tej grupie 
znajdują się 
przeważnie 
rodzinne go-
spodarstwa 

rolne, dla których to właśnie 
„ziemia” jest głównym źródłem 
utrzymania. Na żyźniejszych 
obszarach Polski taki areał 
wykorzystywany jest często 
pod uprawę warzyw. W po-
zostałych rejonach - stosunko-
wo niewielka produkcja zbóż 
wspomagana jest rozwiniętą 
produkcją zwierzęcą. W oby-
dwu przypadkach w  prace 
zaangażowani są z  reguły 
wszyscy członkowie rodziny. 
I  to właśnie duża rozbież-
ność w  obowiązkach, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
terminowości prac, wymusza 
użytkowanie dwóch, trzech, 
a niekiedy i większej liczby 
ciągników. W tego typu go-
spodarstwach potrzebny jest 
jeden podstawowy traktor do 
ciężkich prac polowych oraz 

DOBÓR CIĄGNIKA 
do wielkości gospodarstwa 
Aby pomóc w odpowiednim doborze ciągnika do wielkości 
gospodarstwa, w tym numerze zaprezentujemy maszyny 
dedykowane do areałów od 20 do 50 ha. 
TEKST Paweł Nowicki

W

część II

mniejszy pomocniczy do ob-
sługi zwierząt, lekkich prac 
polowych i pielęgnacyjnych. 
Przy dobieraniu odpowiedniej 
mocy ciągnika należy wziąć 
pod uwagę terminowość wy-
konywanych zabiegów. Kilka 
godzin dziennie spędzonych 
przy obsłudze zwierząt - co 
spowalnia prace w polu - oraz 
konieczność szybkiego zbioru 

warzyw i ich możliwie krótki 
czas dostawy mogą być czyn-
nikiem korygującym zapotrze-
bowanie na moc. W tabeli 1. 
przedstawiamy orientacyjne 
wielkości mocy podstawowego 
ciągnika. 
 Wartości te mogą ulec 
w niektórych gospodarstwach 
zwiększeniu, gdyż oprócz tego 
podstawowego kryterium 

w  doborze maszyny bierze 
się również pod uwagę inne 
czynniki mające wpływ na 
zwiększenie mocy ciągnika 
(pisaliśmy o tym w poprzed-
nim numerze).
 Dalej przedstawiamy ze-
stawienie wybranych modeli 
ciągników rolniczych dedy-
kowanych dla tej grupy gospo-
darstw.

Tabela 1.Orientacyjne wielkości mocy ciągnika do powierzchni 
gospodarstwa

Wielkość 
gospodar-
stwa wg ha 

UR

Maksymalna 
moc ciągnika 
podstawowe-

go [kW] 

Moc ciągnika 
po uwzględ-
nieniu zwy-

żek [kW]

25 65 89

30 67 92

40 72 99

50 80 110

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

t. 
S.

 M
ofi
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John Deere 6M
 Moc czterocylindrowych 
ciągników John Deere za-
pewnią 4,5-litrowe silniki 
PowerTech PSS o sile od 110 
do 145  KM. Modele z  serii 
6M cechują się zwrotnością, 
komfortem dla operatora oraz 
niewymagającym konserwa-
cji mechanizmem zawiesze-
nia kabiny. Producent oferuje 
swoim klientom szeroką gamę 
wielozadaniowych przekładni: 
Power Quad Plus, Auto Quad 
Plus oraz CommandQuad. Do-
datkowo, możliwe jest zamon-
towanie  maksymalnie czterech 
par zaworów SCV oraz przed-
niego podnośnika. Udźwig 
tylnego układu zawieszenia 
może wynieść nawet ponad 
5 t. Hydraulika z kompensacją 
ciśnienia gwarantuje maksy-
malny przepływ na poziomie 
114 l/min, podczas najwięk-

szego obciążenia. W przypad-
ku zmniejszonego zapotrzebo-
wania układ przechodzi w stan 
gotowości, co ma znaczący 
wpływ na mniejsze zużycie 
paliwa. Za siedmioprocentowy 
wzrost przenoszonej mocy na 
podłoże odpowiada amortyzo-
wana przednia oś TLS, która 
dostosowuje się do panujących 
warunków i zmieniającego się 
obciążenia. Konstrukcja silni-
ków John Deere PowerTech 
spełniających normę emisji 
spalin FT4 utrzymuje niskie 
koszty eksploatacyjne i  za-
pewnia maksymalną czułość 
na zmiany obciążenia. - Silniki 
zostały wyposażone w wystar-
czający na cały okres eksploatacji 
filtr DPF oraz układ SCR - tłu-
maczy Piotr Dziamski z John 
Deere Polska. Dodatkowo wy-
brane modele serii 6M mogą 
być fabrycznie przygotowane 

do systemu automatycznego 
prowadzenia AutoTrack.

Case IH Luxxum
 Trzy modele serii Luxxum 
dysponują mocą 99, 107 lub 117 
KM. Czterocylindrowy silnik 
o pojemności skokowej 3,4 l 

umożliwia uzyskanie maksy-
malnego momentu obrotowego 
już przy 1.500 obr./min. Auto-
matyczna przekładnia napędo-
wa 32x32 pozwala na zmianę 
bez użycia sprzęgła zarówno 
przełożenia, jak i zakresu pra-
cy również pod obciążeniem. 

Case IH Luxxum o mocy 99 KM

Fo
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Zetor Forterra
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może rozwinąć Luxxum, to 
40 km/h. Lepsze dostosowanie 
ciągnika do potrzeb rolników 
ma zapewnić czterobiegowy 
WOM. Może on pracować 
w zakresach 540, 540eco, 1000, 
1000eco. Oprócz tego jeszcze 
mniejsze zużycie paliwa ma za-
pewnić specjalna konfiguracja 
biegów z zakresu E, w których 
pełna prędkość wału jest uzy-
skiwana przy mniejszych pręd-
kościach obrotowych silnika. 
W wyposażeniu standardowym 
jest również funkcja miękkie-
go startu wałka odbioru mocy. 
Układ hydrauliczny dysponu-
je przepływem na poziomie 
80 l/min z regulacją ciśnienia 
i czterema tylnymi zaworami 
w wersji standardowej. Produ-
cent przewiduje jednak zwięk-
szenie tych parametrów do 
100 l/min z zaworami elektro-
nicznymi. Układ zawieszenia 
jest w stanie udźwignąć blisko 
7,5 t, z czego 5,5 może wisieć 
na TUZ, a 2 t na przednim pod-
nośniku. Ośmiocentymetrowa 
amortyzacja przedniej osi wraz 
z akumulatorem i regeneracyj-
nym zaworem zapewnia jej au-
tomatyczne poziomowanie się 
oraz wytłumienia drgań. Mo-
dele Luxxum są przystosowane 
do pracy w rolnictwie precyzyj-
nym. Ich wyposażenie pozwala 
na pracę zarówno z systemem 
GPS, jak i z narzędziami kom-
patybilnymi ze standardem 
ISOBUS.

Zetor Forterra 
 Seria Forterra to 5 mode-
li o mocy od 96 do 136 KM. 
W każdym z nich pracuje ory-
ginalny, czterocylindrowy silnik 
Zetor z mechaniczną pompą 

John Deere seria 6M
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wtryskową o pojemności skokowej 4,2 l. 
Maksymalny moment obrotowy uzyskuje 
przy 2.200 obr./min, mimo to charakteryzuje 
się niskim zużyciem paliwa. Ciągnik obsłu-
giwany jest przy użyciu prostej mechanicz-
nej, w pełni zsynchronizowanej przekładni 
24/18 z mechanicznym rewersem. Pozwala 
to jednak na rozwinięcie prędkości 40 km/h. 
Praca wału odbioru mocy jest proporcjonal-
na do obrotów silnika i może funkcjonować 
w czterech trybach: 540, 540eco, 1000, 1000 
eco. Prędkość przedniego wałka wynosi 
1.000 obr./min i jest w stanie przekazać moc 
na poziomie 60 kW. Układ elektrohydrau-
liczny  firmy Bosch z HitchTronic zapewnia 
automatyczną regulację trzypunktowego 
układu zawieszenia. Pompa olejowa o wy-
dajności 70 l/min może zasilać 4+1 lub 
6+1 gniazd zewnętrznych. W opcji ciągnik 
można wyposażyć w amortyzowaną kabinę 
czy klimatyzację. 

New Holland T4
 Jest to gama ciągników o mocy od 75 

do 114 KM, którą generują silniki Com-
monRail F5C o pojemności skokowej 3,4 l. 
Maksymalny moment obrotowy uzyskać 
można przy 1.900 obr./min. Przekładnia 
SynchroShuttle 12x12 daje możliwość jaz-
dy z prędkością 30 km/h lub 40 km/h. 
Minimalna prędkość może wynosić na-
wet 0,65 km/h, jest jednak możliwość 
rozbudowania przekładni w funkcję peł-
zającą. Wówczas otrzymamy konfigurację 
20x20 z minimalną prędkością nawet 0,09 
km/h. Dodatkowe wyposażenie przedniej 
osi w SuperSter pozwoli na zwiększenie 
kąta skrętu kół z 55 do 76°. Standardowa 
pompa o wydajności 48 l/min może być 
zastąpiona w opcji zamiennikiem Mega 
Flow o wydatku 64 l/min. Udźwig tyl-
nego układu zawieszenia wynosi 2,8 t, 
a na przednich ramionach możliwe jest 
obciążenie wynoszące nieco ponad 1,5 t. 
W pakiecie New Holland gwarantuje me-
chaniczne załączenie WOM i jego miękką 
aktywację wraz z czterema zakresami 
pracy. 

New Holland T4
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Kiedy warto wyposażyć 
park maszynowy 
w mulczera?

Zeskanuj stronę i przeczytaj także:

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3

Sprawdź, jaki ciągnik 
warto kupić rolnikowi, 
który uprawia 20 ha

Wszystko, co 
powinieneś wiedzieć 
o oponach
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XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu

17 - 19 lutego 2017
Nowa Hala EXPO / MOSiR Łódź

• Specjalistyczne targi technologii hodowli i chowu
• Dyskusje i prelekcje w ramach forum
• Ekspozycja maszyn

20
lat
20
lat
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Znaleźliśmy najlepsze szkoły dla przyszłych rolników!
 Uczniowie z Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Biznesowych 
w Tarcach wygrali zorganizo-
wany przez nas konkurs „Do-
bra szkoła dla rolnika”. Jury 
miało nie lada problem. Do 
redakcji dotarło 18 ciekawych 
i nietuzinkowych nagrań z ca-
łej Polski. Młodzież spisała się 
na medal. - Pragnę zaznaczyć, że 
wszystkie filmy były bardzo inte-
resujące i w moim odczuciu - za-
sługujące za uznanie. Cieszę się 
niezmiernie, że młodzież wykazała 
się tak dużym zaangażowaniem, 
kreatywnością i niejednokrotnie 
poczuciem humoru - skomento-
wała Agnieszka Cegiełka-Bie-

Uczniowie ZSP w Koźminie Wlkp.

lińska z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, honorowego 
patrona akcji. Według komisji 
konkursowej najlepsze nagra-
nie przysłali uczniowie: Janusz 
Marcinkowski, Dominik Marci-
niak i Bartosz Damasiewicz ze 
szkoły w Tarcach, którzy otrzy-
mali nagrodę w wysokości 2 tys. 
zł. II miejsce zajął  ZS CSR w 
Bogdań czowicach. Na miejscu 
trzecim - ex aequo  uplasowa-
ły się ZSCKP w Mokrzeszowie 
oraz ZSR w Kaczkach Ś rednich.
 Natomiast najwięcej SMS-
-ów przysłano na film nadesłany 
przez grupę z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Koźminie 
Wlkp., do której powędrowało 
500 zł. Głównym sponsorem 
konkursu była firma Biostyma. 
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział, 
a zwycięzcom gratulujemy!   

  (red)

Podczas wręczenia dyplomu i nagrody w ZSP-B w Tarcach

Zeskanuj stronę i zobacz filmy nadesłane na konkurs 
przez szkoły oraz film z wręczenia nagród

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3

Fo
t. 

M
. K

ul
a

Fo
t. 

M
. K

ul
a

Sponsor:
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W Gołaszynie 
zapachniało świętami
 Ciasta makowe były boha-
terem konkursu kulinarnego 
podczas tegorocznego Forum 
Kobiet w Centrum Wystawo-
wo-Edukacyjnym w Gołaszy-
nie, zorganizowanego przez 
Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego. Przystąpiło do 
niego piętnaście kół gospodyń 
wiejskich z czterech powiatów 
regionu leszczyńskiego. Ocenie 
poddano również piętnaście 
wypieków, w tym cztery tor-
ty. Komisji najbardziej zasma-
kował „Makowiec z jabłkami” 
wykonany przez Beatę Przy-
drożną z KGW w Jezierzycach 
Kościelnych. Kolejne dwa naj-
bardziej smakowite wypieki 
należały do Anieli Gorzelniak 
z KGW Zbarzewo („Placek na 
maku”) i Arlety Baszyńskiej 
z KGW Grabonóg („Świąteczny 
popapraniec”).
 W programie imprezy zna-
lazły się, m.in. wykłady: „Wiel-

kopolskie zwyczaje świąteczne 
związane z Bożym Narodze-
niem” i „Wielkopolskie dzie-
dzictwo kulturowe jako wartość 
zasługująca na zachowanie”. 
Z zaciekawieniem uczestniczki 
obejrzały rękodzieła Urszuli Pa-
nek, Beaty Bury oraz pań repre-
zentujących sołectwo Kawcze. 
Z kolei pouczający był pokaz 
florystyczny tradycyjnych stro-
ików świątecznych w wykona-
niu Katarzyny Cepy - mistrzyni 
florystyki i jej mamy. Spore za-
interesowanie wzbudził pokaz 
„Podtrzymywanie kulinarnych 
tradycji bożonarodzeniowych” 
przygotowany przez Annę Gill 
z WODR-u w Poznaniu, pod-
czas którego zaserwowano: 
barszcz czerwony, zapiekane 
kajzerki z pieczarkami, rybę 
w zalewie z ananasem oraz 
łazanki z kiszoną kapustą i żu-
rawiną. 

(HD)

KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446
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 Sołtysi z całego subregio-
nu konińskiego zjechali do 
Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych w Żychlinie na 
szkolenie pod hasłem „Soł-
tys liderem unowocześniania 
wielkopolskiej wsi”. Prelekcje 
poświęcone były takim za-
gadnieniom jak: stan wdra-
żania Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 
w Wielkopolsce; możliwości 
pozyskania środków finan-
sowych na realizacje zadań 
publicznych w  sołectwie, 
gminie i powiecie; aktual-
ne działania ARMiR w ra-

mach PROW 2014-2020; LGD 
- przykłady zrealizowanych 
projektów; sołtys kreatyw-
ny - dobre praktyki działań 
wielkopolskich sołtysów oraz 
bieżąca sytuacja w rolnictwie 
(informacja o  ASF). Orga-
nizatorami szkolenia byli: 
prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Piotr Walkowski, 
wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów Ire-
neusz Niewiarowski i staro-
sta koniński Stanisław Bielik.

iTurek.net

Szkolili się na temat 
znakowania świń i ASF

 Około 100 osób zebrało się 
w świetlicy wiejskiej w Pyszą-
cej (gmina Śrem, woj. wielko-
polskie), by porozmawiać na 
temat nowych przepisów do-
tyczących znakowania trzody 
chlewnej oraz o ASF. Głównym 
organizatorem szkolenia w Py-
szącej był Tadeusz Mieloch, prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 
Śremie. - Zrobilibyśmy więcej takich 
spotkań, nawet dla mieszkańców 
kilku wiosek, ale powiedzmy sobie 
szczerze - rolnicy niechętnie na nie 

przychodzą - stwierdził Tadeusz 
Mieloch. Jego zdaniem hodowcy 
z Wielkopolski często lekceważą 
sobie zagrożenie związane z roz-
przestrzenianiem się wirusa ASF. 
- Wydaje im się, że jest daleko i nas to 
nie dotyczy, ale to może przenieść się 
błyskawicznie. A wtedy zacznie się 
problem - powiedział. Na liczne 
pytania rolników odpowiadali 
Józef Czupała, powiatowy lekarz 
weterynarii w Śremie wraz z za-
stępcą oraz Hanna Kaźmierczak 
z ARiMR w Śremie.    

 (doti)

Być sołtysem kreatywnym 
- czyli szkolenie dla liderów wsi
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t. 
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Zeskanuj stronę i zobacz zdjęcia oraz wideo ze szkolenia

Pobierz aplikację Tap2c. Instrukcja na str. 3
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WYBRALIŚMY 
NOWĄ 

DZIEWCZYNĘ 
Z KALENDARZA

Weronika, Danusia, 
Dominika, Dajana 
i Klaudia to 
pięć finalistek 
tegorocznego 
konkursu „Dziewczyna 
z kalendarza 2017”, 
które wzięły udział 
w sesji zdjęciowej 
zorganizowanej przez 
nasz miesięcznik.  

Na przyszłorocznym 
kalendarzu „Wieści 
Rolniczych” znajdzie się 
zwyciężczyni konkursu 
- Weronika Król 

g r u d z i e ń  2 0 1 6
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ziewczęta wraz z opiekunami przyjechały do Jarocina w dniu sesji 
zdjęciowej. 

 Większość z nich nigdy wcześniej nie miała okazji uczestniczyć w po-
dobnym  przedsięwzięciu, dlatego też na ich twarzach widać było niepokój, 
ale też ekscytację, jak przebiegną nadchodzące godziny. W pierwszym 
etapie przygotowań o finalistki zadbała kosmetyczka Magdalena Garszt-
ka  oraz fryzjerka Klaudia Boguś. Z delikatnym makijażem i modnym 
uczesaniem uczestniczki zgrupowania  poczuły się zdecydowanie pew-
niej. To był dobry czas, aby wyruszyć do Zajazdu Wielkopolskiego Klara 
w Sobótce k. Pleszewa, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa. Urokliwy hotel 
oraz podwórze  pełne ciekawych miejsc i zakamarków dawały nam wiele 
okazji do wykonania ciekawych ujęć. Nie bez znaczenia było też bystre 
oko fotografa Bartka Nawrockiego, dzięki któremu każda z dziewcząt 
mogła poczuć się jak prawdziwa modelka. 
 Ogromne ułatwienie stanowiła słoneczna pogoda, która towarzyszy-
ła nam przez cały dzień. Aura była wręcz wiosenna, dlatego też nasze 
finalistki mogły pozować w lekkich sukienkach oraz najmodniejszych 
w tym sezonie stylizacjach, które udostępniła nam Monika Michalak ze 
sklepu MButik z Pleszewa. 
 Wszystkie finalistki miały okazję zaprezentować się w dwóch  różnych 
strojach, uczesaniach oraz plenerach. Dla większości z nich najciekaw-
szym miejscem było wnętrze zabytkowego wiatraka, który znajdował 
się na posesji zajazdu Klara. Po zakończonej sesji nasze uczestniczki 
udzieliły krótkiego wywiadu, który przeprowadził nasz kamerzysta 
Przemysław Niewiada. Towarzyszył on również dziewczętom przez cały 
dzień, uwieczniając tegoroczną sesję do kalendarza „Wieści Rolniczych”. 
 Po pracowitym dniu uczennice wróciły do Hotelu - Restauracji 
„Słoneczna” w Jarocinie. Następnego dnia podczas uroczystego obiadu 
ogłoszone zostały wyniki konkursu. „Dziewczyną z kalendarza 2017” 
została Weronika Król. Wybór jednak okazał się jednym z trudniejszych, 
które mieliśmy do tej pory. Dlatego też postanowiliśmy przydzielić także 
drugie miejsce, które przypadło w udziale Dajanie Nowackiej. Jej zdjęcie 
również trafi na kalendarz, tym razem trójdzielny.  Miss czytelników 
została Dominika Mikołajewska.
 Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy!    (ar)

D

Dominika Mikołajewska 
pozowała m.in. na tle 

zabytkowego 
wiatraka

Danusia Bartoszek w jednej ze 
stylizacji ze sklepu MButik

Po sesji 
zdjęciowej 
każda 
z dziewczyn 
udzieliła 
krótkiego 
wywiadu

Nagrodę główną - rower miejski - wręczyli prezes POW Piotr Piotrowicz 
oraz naczelna „Wieści Rolniczych” Aleksandra Pilarczyk. Uroczysty 
obiad odbył się w Hotelu - Restauracji „Słoneczna” w Jarocinie

Klaudia Krajewska to 
uczestniczka, która przejechała 
prawie 500 km, aby wziąć 
udział w naszym konkursie

Dajana Nowacka zajęła drugie miejsce, a tym samym pojawi się 
na trójdzielnym kalendarzu, który wydaje nasza redakcja

R E K L A M A

Zdjęcia: Bartek Nawrocki
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PRZEPISY KULINARNE

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas spędzany w rodzinnym gronie. To właśnie wtedy ze smakiem próbujemy 
potraw, na które czekaliśmy od ostatnich świąt. To też moment, by skosztować czegoś nowego.

NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
MAŚLANE PIERNICZKI
Składniki: 
 5 1 litr maślanki,
 5 1 kg cukru,
 5 500 g masła (może być 

użyta też dobra margaryna),
 5 1 łyżka smalcu,
 5 4 paczki przyprawy do 

pierników,

Przygotowanie:
 Cukier i maślankę gotuję do momentu, aż powsta-
nie lekko brązowy syrop. Dodaję margarynę, smalec, przy-
prawy, kakao, kawę i miód. Odstawiam do lekkiego prze-
studzenia. Jajka ubijam z 4 łyżkami cukru na kogel-mogel. 
Do syropu dodaję mąkę i jajka. Wszystko dokładnie mie-
szam dodając amoniak. Ciasto powinno być luźne i kleją-
ce. Najlepiej przykryć je płócienną ściereczką. Kiedy pozo-
stawiam je na ok. 24 godziny, ciasto gęstnieje i twardnieje, 
dzięki czemu łatwiej jest je rozwałkować i wykroić piernicz-
ki. Jeśli nie mam na to czasu, do pieczenia pierników 
przystępuję od razu po wyrobieniu ciasta. Wycinam pier-
niczki o grubości 0,7 - 1 cm. Układam na suchej blasze 
posypanej mąką w niewielkich odległościach. Piekę je ok. 
15 minut w 180 stopniach. Dekoruję według uznania.

 5 1 opakowanie cynamonu,
 5 1 łyżka kakao,
 5 2 łyżki kawy (mielonej),
 5 300 ml miodu,
 5 4 jajka,
 5 ok. 1,5 kg mąki,
 5 2 łyżki amoniaku

ŁOSOŚ W SOSIE POROWYM
Składniki: 
 5 300 g fi letu z łososia
 5 około 100 g cytryny
 5 200 g pora
 5 100 ml słodkiej 

śmietanki

Przygotowanie:
 Łososia fi letuję ze skóry, 
przyprawiam solą i  pieprzem 
oraz przyprawą do ryb. Przygo-
towuję płat folii aluminiowej (od-
powiedniej do wielkości kawałka 
ryby), następnie układam pla-
stry cytryny, na którą układam 
przyprawionego wcześniej ło-
sosia. Por po oczyszczeniu kro-
ję w półksiężyce i nakładam na 
łososia. Wszystko zalewam słod-
ką śmietanką. Całość zawijam 
i wkładam do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni na około 30 
minut.

PASZTECIKI 
W CIEŚCIE PIWNYM

Składniki na ciasto:
 5 4 szklanki mąki
 5 2 kostki margaryny
 5 1 szklanka piwa

Przygotowanie:
 Kapustę kiszoną kroję, po czym go-
tuję w wodzie z dodatkiem soli i pieprzu. 
Cebulę pokrojoną w  kostkę smażę na 
maśle lub oliwie. Grzyby kroję w kostkę 
i dodaję do cebuli (leśne suszone wcze-
śniej moczę i  gotuję w  osolonej wo-
dzie). Wszystko razem mieszam i doda-
ję do ugotowanej, odcedzonej kapusty. Ze 
składników na ciasto dokładnie wyrabiam 
ciasto. Rozwałkowuję je na grubość oko-
ło 1/2 cm w prostokątny placek. Rozkła-
dam farsz, zwijam dłuższe boki prostoką-
ta w roladę, po czym kroję na paszteciki. 
Piekę je 15 minut w  temperaturze 200 
stopni, aż się ładnie zrumienią.

Składniki na farsz:
 5 500 g kiszonej kapusty
 5 50 g grzybów (najlepiej 

suszonych, leśnych)
 5 2 średnie cebule
 5 2 łyżeczki „jarzynki”
 5 oliwa lub masło
 5 liść laurowy
 5 ziele angielskie
 5 sól
 5 pieprz

GRZYBOWE 
CAPPUCCINO

Składniki: 
 5 500 g mrożonych leśnych 

grzybków (można też wykorzystać 
suszone grzyby, które trzeba wcze-
śniej namoczyć i ugotować w tej 
samej wodzie)
 5 oliwa
 5 2 cebule
 5 bulion warzywny

Przygotowanie:
 Grzyby rozmrażam. Kroję w kawałki. Na patelni rozgrze-
wam 2-3 łyżki oliwy, smażę na niej pokrojone w piórka cebu-

le do zeszklenia. Dodaję grzyby i smażę jeszcze ok. 
10 minut, aż grzyby będą miękkie. Dopra-
wiam pieprzem i solą. Zagotowuję około 2 
szklanek bulionu, dodaję do niego zawar-
tość patelni i jeszcze chwilę gotuję. Całość 
miksuję, doprawiam do smaku. Śmieta-
nę ubijam i mieszam z serkiem mascarpo-

ne. Doprawiam solą i białym pieprzem. 
Zupę rozlewam do fi liżanek. Najład-

niej prezentuje się w niewysokich 
szklankach z  grubego szkła. Na 
wierzch każdej porcji nakładam 

po łyżce śmietany, posypuję proszkiem 
grzybowym.

 5 sól
 5 biały pieprz
 5 250 ml śmietany 

kremówki
 5 2 łyżki mascarpone
 5 łyżka zmielonych

suszonych grzybów

Fot. karandaev - Fotolia.com
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Z PORADNIKA OGRODNIKA
Przed dwoma miesiącami rozpoczęliśmy cykl wywiadów z Marcinem Żurkiem, jarocińskim  
magistrem - inżynierem ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Ułożyliśmy wtedy nasz ogród 
do zimowego snu. Dzisiaj chcemy porozmawiać o żywej choince na święta, pielęgnacji ro-
ślin pokojowych oraz przygotowaniu sadzonek pelargonii. Zapachnie zatem zarówno Bożym 
Narodzeniem, jak i wiosną.

Choinka, ale jaka
- Co roku o tej porze mam ten sam dylemat: jaką choinkę kupić? Żywą czy 
sztuczną? A jak żywą, to czy z korzeniami, czy bez? A może kupić sztuczną 
i mieć raz na zawsze spokój z sypiącym się igliwiem?
- Polecałbym oczywiście żywą, bo tylko ona pachnie naprawdę święta-
mi i dodaje im uroku. Trzeba by jednak zastanowić się, jakiego gatunku 
drzewko kupić i czy ma być ono z korzeniami, czy bez. Osobiście jestem 
za tymi w doniczkach, bo można je później przesadzić do gruntu.
- To tak łatwo się mówi fachowcowi ale wiem z własnego doświadczenia, 
że sprawa jest trudna. Przez ok. 10 lat kupowałam drzewka z korzeniami 
i pomimo że za każdym razem słyszałam od sprzedawcy: „Pani, ta choinka 
na pewno się przyjmie!”, przyjęła mi się jedna, a i ta w międzyczasie uschła...
- Wierzę, bo tak przeważnie jest. Do tematu trzeba podejść dobrze przy-
gotowanym. Należy na przykład zastanowić się, jakiego gatunku drzewko 
chcemy mieć, a jest to związane również z ceną. Do dyspozycji mamy 
świerk pospolity, który charakteryzuje się intensywnym zapachem, czy 
świerk kłujący, zwany potocznie srebrnym. Ten z kolei nie pachnie tak 
intensywnie, jak poprzednik, ale ma za to specyficzny srebrzysty kolor 
i grubsze igły, które pozwalają, mu dłużej przeżyć. Kolejnym świerkiem 
jest świerk serbski charakteryzujący się dwoma jasnymi paskami na 
dolnej stronie igieł, wywołującymi świetlany refleks. Jego igły są bardziej 
miękkie niż u świerku srebrnego, a przez to i mniej kłujące. Najdroższym 
i najbardziej szlachetnym drzewkiem jest jodła. Kupiona jako cięta może 
nas kosztować, w zależności od wielkości, od 80 do 250 złotych. Jest bar-
dzo wytrzymała i zaczyna opadać dopiero po miesiącu, a nawet półtora. 
Mamy jeszcze do dyspozycji sosnę. Najczęściej spotykaną jest tzw. sosna 
czarna o intensywnym zapachu i ciemnozielonych długich igłach, które 
praktycznie nie opadają lecz zasychają na drzewku.
- Czyli od gatunku drzewka zależy, ile wytrzyma nam ono w domu?
- Niestety nie tylko od tego. Trzeba potrafić ocenić, czy drzewko jest 
świeżo ścięte. Przed kilku laty, gdy jeszcze nie znałem się na choinkach 
tak jak teraz, kupiłem jodłę kaukaską, która uschła mi w ciągu tygodnia. 
Drzewka bożonarodzeniowe sprzedawane są sezonowo, a więc w krót-
kim czasie. W ciągu miesiąca proponowane są nam drzewka różnego 
pochodzenia i wieku. Dopiero po latach dowiedziałam się, że moja jodła 
kaukaska mogła przyjechać z Danii, bo tam hoduje się ich najwięcej. Ze 
względu na odległość, ścina się je już w listopadzie, czyli na ponad mie-
siąc przed świętami.
- Po czym poznać, czy drzewko jest świeże?
- Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na miejsce ścięcia. Jeśli na 
jego powierzchni znajduje się świeża żywica i miejsce ścięcia ma jasny 
kolor, to możemy być pewni, że drzewko zostało ścięte 3-4 dni wcześniej. 
Jeśli natomiast miejsce ścięcia jest ciemne, z zaschniętą żywicą, powin-
niśmy wiedzieć, że tym drzewkiem długo się nie nacieszymy.  Drugim 
przejawem świeżości drzewka są jego igły. Jeżeli zauważymy na dolnych 
gałęziach, że są żółtawe czy brązowe, nie mówiąc już o tym, że opadają-
ce, to możemy być pewni, że to drzewko zostało ścięte dużo wcześniej. 
Zwróćmy również uwagę na kolor i jędrność pozostałych igieł. Powinny 
być one intensywnie zielone i sztywne. 
- A jak jest z drzewkami ukorzenionymi? Na co zwracać tutaj uwagę?
- W przypadku drzewek w doniczkach musimy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na wielkość doniczki, czy zachowanie się ziemi przy korzeniach. 
Jeśli widzimy, że drzewko półtorametrowe wsadzone jest do 10-litrowej 

doniczki, to możemy być pewni, że z tego drzewka nic nie będzie. Naj-
lepiej kupować je w centrach ogrodniczych lub w szkółkach, bo wtedy 
wiemy, w jakich warunkach były wyhodowane, no i mamy w sprzedawcy 
partnera do rozmowy czy ewentualnej reklamacji. Bardzo ważnym jest 
system korzeniowy kupowanego przez nas drzewka. Jeżeli wyciągniemy 
choinkę z doniczki i ziemia nie będzie się trzymać korzeni, to możemy 
być pewni, że choinka nie została wykopana z korzeniami i przylegającą 
do nich ziemią lecz że korzenie zostały nią tylko zasypane. Często zdarza 
się bowiem, że drzewka są ścinane tylko z częścią korzenia głównego, 
wkładane do doniczki i zasypywane ziemią, a to niestety nie jest pro-
fesjonalne i na pewno nie pozwoli na przyjęcie się drzewka w gruncie. 

Marcin Żurek i jego 
najmniejsze choinki. 
Specjalista udziela 
porad w czwartki od 
godz. 15.00 do 16.00 
pod nr. telefonu 
661-671-384

A N N A  M A L I N O W S K It e k s t
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Jeśli chodzi o wielkość korzeni, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby 
np. półtorametrowe drzewko było w co najmniej 20 - 25-litrowej donicy.
- Na czym polega tzw. hartowanie drzewek?
- Każde świeże drzewko i to bez względu na to, czy jest z korzeniami, czy 
bez musi być przygotowane na termiczny szok, którego dozna, gdy wsta-
wimy je do naszego ciepłego mieszkania. Należy zatem powoli oswajać 
je z temperaturą. Choinkę ukorzenioną powinniśmy wstawić na okres 
ok. 10 dni do pomieszczenia o temperaturze ok. 5 stopni np. do gara-
żu, a następnie na 2-3 dni do temperatury ok. 10 stopni np. do altany. 
Drzewko bez korzeni umieszczamy na czas ok. 1-2 dni w temperaturze 
ok. 5 do 10 stopni. W przypadku ściętej choinki pamiętajmy, aby jej pień 
zanurzony był w wodzie, bo wtedy wytrzyma nam 1 do 2 tygodni dłużej. 
Ważnym jest miejsce, gdzie choinka będzie stała i najmniej odpowied-
nim jest oczywiście sąsiedztwo kaloryfera. Oczywiście choinka wolałaby, 
abyśmy postawili ją w temperaturze ok. 10 stopni, ale wtedy nie byłoby 
to zbyt przyjemne dla nas, zwłaszcza w święta. Możemy zatem umówić 
się na kompromis 20-22 stopni.  Drzewko, które chcemy wsadzić w grunt 
powinno stać w mieszkaniu nie dłużej niż 3 tygodnie, po których „wy-
prowadzamy” je etapami: 2-3 dni temperatury ok. 10 stopni, a następnie 
10 dni w 5-stopniowym otoczeniu. Takie drzewko możemy również zo-
stawić w doniczce do następnych świąt i nie wkopywać go do ziemi. Jeśli 
zdecydujemy się na przesadzenie do gruntu, to proponowałbym ma ten 
cel koniec marca lub kwiecień.
- A czy jest coś takiego, jak choinka ekologiczna?
- Moim zdaniem teoretycznie tak. Jest to takie drzewko, które nie zostało 
poddane żadnemu zabiegowi zasilania czy oprysku, ale bądźmy szczerzy: 
wszyscy chcemy mieć ładne w kolorze, o regularnych kształtach drzewko 
bożonarodzeniowe, a aby takie wyhodować potrzebne jest jego zasilenie 
oraz oprysk. Myślę, że w naszych warunkach klimatycznych nie bylibyśmy 
w stanie wyhodować ładną choinkę w warunkach, gdzie pozostawiona 
byłaby sama sobie. Chyba że zastosowalibyśmy nawozy ekologiczne.

Domowo, doniczkowo
- Panie Marcinie, porozmawiajmy choć krótko o naszych roślinach donicz-
kowych, które kiedy jak kiedy, ale zimą mają u nas naprawdę ciężkie życie. 
Co zrobić, aby było im lżej przetrwać do wiosny?
- Tak, zima to trudny okres dla roślin doniczkowych. Muszą się one 
zmagać z wysoką temperaturą w pomieszczeniach, suchym powietrzem, 
czy małą ilością światła. Pomożemy im na pewno, jeśli uda nam się je 
postawić na stanowisku od południowego-wschodu, gdyż tam będą 
najbardziej i najdłużej nasłonecznione. Ich ulubionym sąsiadem nie jest 
na pewno kaloryfer, więc jeżeli udałoby nam się je od niego odsunąć, to 
na pewno będą nam bardzo wdzięczne, gdyż w ten sposób zmniejszymy 
nadmierne odparowywanie z ich liści. Pamiętajmy również o ścieraniu 
kurzu z nich, ponieważ proces oddychania odbywa się przede wszystkim 
przez liście. Jeśli nie mamy innej możliwości niż umieszczenie roślin na 
nagrzanych od kaloryferów parapetach, to na pewno pomocne będą nam 
doniczki z otworami, które umieścimy na podstawkach i podlewać bę-
dziemy rośliny nie z góry lecz od dołu. Korzystne są również podwójne 
doniczki. Na spodzie zewnętrznej możemy nasypać skałki wulkanicznej 
czyli keramzyt lub perlit, które to przy podlewaniu będą kumulować 
wodę i oddawać ją stopniowo roślinie przez otwory.
- Czy możemy dodatkowo zraszać liście roślin?
- Tak, jak najbardziej. Rośliny będą w ten sposób zabezpieczone przed 
zbytnim wysuszeniem i odparowaniem wody. Proponowałbym robić 
ten zabieg nawet 2 - 3 razy w tygodniu.
- A jak jest z zasilaniem?
- Zasilanie jest jak najbardziej korzystne, ale trzeba wiedzieć, u których 
roślin. Kaktusy, cytrusy czy araukaria, amaranty potrzebują zimowego 
wypoczynku i  lepiej jest je przenieść do jakiegoś chłodniejszego po-
mieszczenia niż męczyć nawozami. Są rośliny, które wymagają zasilania 
przez cały rok, a więc również tzw. zimowego nawożenia. Są nimi np. 
azalie doniczkowe, kamelie, begonie królewskie, gwiazdy betlejemskie 
czyli fachowo poisencja, pierwiosnki czy grudniki i kalanchoe, które 
w okresie zimowym mają swój czas kwitnienia. Pamiętajmy, że do za-
silania zimowego są specjalne nawozy, które swoim składem różnią się 
od zasilania stosowanego wiosną czy latem. Mają one mniejsze ilości 
azotu, a za to więcej potasu i fosforu.
- A co ze wspomnianą gwiazdą betlejemską? Ja jeszcze nigdy nie miałam 

takiej, która by przedwcześnie nie opadła z liści, choć ją porządnie pod-
lewałam.
- No i chyba w tym tkwi problem. Gwiazda betlejemska nie potrzebuje 
dużej ilości wody. Lepiej służy jej przesuszenie niż przelanie. Przez nad-
mierną ilość wody dochodzi u  niej do powstania bakterii beztlenowych 
i gnicia korzeni. Najlepiej podlewać ją na podstawek, a wtedy weźmie 
sobie sama tyle, ile rzeczywiście potrzebuje. Nie wszyscy wiedzą, że 
to co wygląda u niej jak kwiat, jest w rzeczywistości przebarwionymi 
liśćmi. Jej kwiaty są malutkie i mało atrakcyjne, prawie niezauważalne. 
Jest rośliną dnia krótkiego i hodowcy przechowują ją w okresie przed 
sprzedażą w ciemnościach, aby uzyskać efekt przebarwionych liści. My 
również możemy tę roślinę przechować od świąt do świąt w podobny 
sposób tzn. trzymać ją w normalnych warunkach i wtedy wszystkie jej 
liście będą zielone, a na półtora miesiąca przed świętami pozbawić światła, 
aby mogła się przebarwić.
- Panie Marcinie brzmi to dla mnie, jak cud, ale nie mówię, że nie spróbuję... 
choć nie wierzę w efekty. Czego jednak chętnie bym się podjęła, to wyhodo-
wanie sadzonek pelargonii. Kiedy mogę się za to zabrać?

Pierwszy powiew wiosny, czyli 
o sadzonkach pelargonii
 - Za sadzonki pelargonii możemy zabrać się już w połowie stycznia 
i kontynuować ich przygotowywanie do końca marca. Zaczynamy od na-
szych roślin matecznych, które przechowywaliśmy do tego czasu w mało 
naświetlonych pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Teraz przeno-
simy je do otoczenia pomiędzy 15 a 20 stopniami z dużą ilością światła 
i podlewamy intensywnie przez okres 2 - 3 tygodni. Musimy uważać, 
aby nie miały za ciepło, bo wtedy za bardzo nam „wybujają” i będą zbyt 
wątłe. Przy pierwszym podlewaniu możemy zastosować niewielką ilość 
nawozu. Przyrost rośliny w tym okresie będzie wynosił ok 10 – 15 cm. 
Na sadzonki bierzemy wierzchołki nowych pędów o długości ok. 7 do 
8 cm. W tym celu odłamujemy je od roślin matecznych i pozostawiamy 
na 1 do 2 godzin na np. papierze czy gazecie, aby doprowadzić do deli-
katnego zaschnięcia końcówek łodyg. Po tym czasie moczymy zaschnięte 
końcówki w środku grzybobójczym, a następnie w ukorzeniaczu, który 
zawiera węgiel aktywowany zapobiegający rozwijaniu się bakterii i chorób 
grzybiczych. Wszystkie te środki możemy kupić w centrum ogrodniczym. 
Tak przygotowane sadzonki wsadzamy pojedynczo lub po dwie - trzy do 
doniczek o średnicy 10 cm, wypełnionych gotowym substratem torfowym 
do ukorzeniania sadzonek lub przygotowujemy mieszankę z torfu odkwa-
szonego i grubego piasku w stosunku 1:1. Zamiast piasku możemy użyć 
perlit, czyli pewnego rodzaju skałki wulkanicznej, która sprzyja napowie-
trzeniu gleby i utrzymuje w niej odpowiednią wilgotność.
- To wszystko brzmi skomplikowanie...
- Nie, to nie jest skomplikowane tylko trochę pracochłonne. Ale wracając 
do naszych sadzonek: pędy wsadzamy na głębokość ok. 3-4 cm do doniczki, 
pamiętając, aby wcześniej oberwać wszystkie liście od dołu na wysokość 
ok. 4 cm, gdyż jeżeli wsadzimy je do ziemi, spowodują one proces gnilny 
w doniczce, co może stanowić źródło chorób grzybiczych. Doniczki muszą 
mieć odpowiedni dostęp do światła, temperaturę pomiędzy 18 a 20 stopni 
oraz stałą i wysoką wilgotność. Zaflancowane sadzonki nakryć najlepiej 
plastikowymi, przeźroczystymi pojemnikami tak, aby stworzyć im warunki 
cieplarniane. Do ukorzenienia dochodzi po 2 - 3 tygodniach, a poznamy, 
że się ukorzeniły po tym, że będą jędrne, zaczną rosnąć i wypuszczać 
nowe liście. Po 2-3 tygodniach likwidujemy plastikowe osłonki, a w trakcie 
wzrostu dobrze jest uszczypnąć wierzchołek sadzonki po to, aby zmusić 
roślinę do wzrostu na boki, przez co będzie silniejsza.

Ogrodnicze życzenia
- Panie Marcinie, zbliżają się święta. Czy jest coś, czego chciałby pan życzyć 
naszym czytelniczkom i czytelnikom szczególnie?
- O tak! Chciałbym życzyć wszystkim oczywiście zdrowych, pogodnych, 
rodzinnych świąt, a może i nawet białych, choć z tym ostatnim jest tro-
chę problem. Życzę również, aby wszystkie doniczkowe choinki, gwiazdy 
betlejemskie i rośliny doniczkowe przetrwały kwitnąco co najmniej do 
następnych świąt, a latem zakwitły pelargonie wyhodowane z własnych 
sadzonek.
- To przyłączam się chętnie do tych życzeń i dziękuję za rozmowę!
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NAJWIĘKSZA KOLEKCJA 
MAGNOLII W EUROPIE
ZNAJDUJE SIĘ W TŁOKINI WIELKIEJ!

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

 „Ogród to radość przez całe życie” - parafraza tego chińskiego 
powiedzenia stała się dewizą życiową Stanisława Zymona z Tłokini 
Wielkiej (powiat kaliski), znanego i cenionego w Polsce i na świecie 
szkółkarza. Stanisław Zymon jest znawcą i miłośnikiem magnolii oraz 
azalii. W jego posiadaniu znajduje się ponad 240 odmian i jest to jedna 
z największych kolekcji magnolii w Europie. Ogromne zauroczenie tymi 
roślinami zrodziło się jeszcze na studiach podczas wizyty w Kórniku, 
kiedy oglądał i podziwiał te piękne drzewa i krzewy. - Swoją przygodę 
z magnoliami rozpocząłem po studiach. Wtedy ten artykuł był niedostępny 
w Polsce i pomyślałem sobie, że może warto zająć się produkcją tych roślin. 
Z konferencji, rozmów i z literatury wynikało, że rozmnażanie magnolii 

jest tematem trudnym. A mnie zawsze fascynowały tematy trudne - bo 
łatwe może zrobić każdy, więc postanowiłem się tym zająć. Rozpoczęło 
się to od serii doświadczeń, od tysięcy kombinacji z ukorzeniaczami, a po-
nieważ efekty już w pierwszym roku były pozytywne i rokujące nadzieję 
na przyszłość, postanowiłem zająć się tym profesjonalnie - opowiada pan 
Stanisław. 
 Historię szkółki krzewów ozdobnych, która w dużym stopniu sku-
piła się na popularyzacji magnolii w Polsce, datuje się od 1977 roku. 
W gospodarstwie testuje się różne gatunki i odmiany. - Sprowadzam 
magnolie z całego świata - z Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Stanów Zjed-
noczonych i Europy Zachodniej. Przed wprowadzeniem do sprzedaży 

Stanisław Zymon

Magnolia Rustica Rubra
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musimy sprawdzić, jak rośliny zachowują się w naszych warunkach. Czy 
są wrażliwe na choroby, na mróz. Po 2-3 latach testowania możemy już 
coś powiedzieć. Wśród wielu odmian magnolii są i takie, które nie prze-
żywają zim naszej strefy klimatycznej i te należy wykluczyć z produkcji 
- informuje ekspert. Stanisław Zymon podkreśla, że rozmnażał tylko te 
odmiany, które jemu samemu się podobały. Utarło się stwierdzenie, że 
magnolie są wrażliwe na mróz. Czy to prawda? Otóż okazuje się, że nie! 
Magnolie nie są specjalnie wrażliwe na mróz, jeśli są odpowiednio pie-
lęgnowane. Zdaniem Stanisława Zymona brak okrycia zimą jest jednym 
z podstawowych błędów uprawowych, który powoduje przemarznięcie 
młodego systemu korzeniowego. Pamiętajmy więc, aby okryć go 20-30 
cm warstwą trocin lub kory. - Taka okrywa powoduje, że system korze-
niowy jest chroniony. Jeśli zadbamy o przykrycie systemu korzeniowego 
na zimę, to roślina poradzi sobie nawet z dużym mrozem, ale… jeżeli 
wiosenne przymrozki wystąpią w momencie, gdy magnolia rozpoczyna 
wegetację, to szkody mrozowe mogą być duże - twierdzi. Drzewa starsze 

reotyp. Zawsze należy się zastanowić, jaką wielkość ma mieć nasz krzew 
czy drzewo? Te najniższe odmiany posadźmy w małych ogródkach i na 
działkach, a wysokie rośliny w dużych ogrodach i parkach. - Magnolia jest 
trudna w rozmnażaniu, ale łatwa w uprawie - twierdzi mój rozmówca. 
Utarło się przekonanie, że magnolie kwitną bardzo krótko. Po rozmowie 
ze znawcą stwierdzam, że to błędne rozumowanie. - Dobierając kilka 
odmian możemy spowodować, że jedna przekwita, a druga rozpoczyna 
kwitnienie. Są takie, które kwitną w marcu, a jest taka magnolia o nazwie 
Susan, która kwitnie regularnie przez całe lato. Są odmiany, które kwitną 
po raz drugi w sierpniu - do tego obficie i długo, bo prawie półtora mie-
siąca - opowiada. Czy Stanisław Zymon ma swoją ulubioną odmianę? 
- Jest bardzo dużo odmian, które lubię. Laura ma bardzo piękne, duże 30 
cm kwiaty. Ale jest też szereg innych np. Winelight, która kwitnie bardzo 
długo, ponad miesiąc i ma również piękne kwiaty - mówi. Jedną z najpo-
pularniejszych magnolii karłowych jest odmiana Susan, która kwitnie 
bardzo długo i obficie. Kwiaty duże, o grubych mięsistych płatkach ma 
odmiana Lennei, która zakwita późno. Ciekawie prezentuje się odmiana 
Old Port, mająca przyjemnie pachnące, duże kwiaty w kształcie kieli-
cha, purpurowe na zewnątrz, a białe wewnątrz. Magnolia ta kwitnie 
obficie w końcu kwietnia i maju. Cechuje ją duża mrozoodporność do 
- 26 stopni C. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się odmiany 
o żółtych kwiatach. Jedną z najładniejszych jest Yellow Lantern. Kwia-
ty magnolii Butterfiles ułożone pionowo sprawiają wrażenie żółtych 
motyli, które osiadły na gałęziach, a odmiana Yellow River czasami po-
wtarza kwitnienie pod koniec lata. - Będąc w Brooklyn Botanic Garden 
w Nowym Yorku śledziłem zapoczątkowany tam program hodowlany, 
który dotyczył hodowli żółtych magnolii. Pierwsze egzemplarze to już 
kilkunastometrowe drzewa - opowiada. Przez lata powierzchnia szkółki 
Stanisława Zymona zwiększała się i obecnie zajmuje areał 20 ha, w tym 
10 ha szkółki kontenerowej i 2 ha pod osłonami. Pod koniec lat 80-tych 
asortyment poszerzono o rośliny iglaste. - W tej chwili rozszerzyliśmy nasz 
asortyment o byliny, które produkujemy w dużych pojemnikach, bowiem 
po posadzeniu wyglądają bardziej efektownie niż te maleńkie - mówi. 
 Drugą wielką pasją mojego rozmówcy są podróże, które łączy 
z pracą zawodową. - Należę do Magnolia Society International. To 
organizacja nonprofit zajmująca się badaniem i promocją magnolii. 
Towarzystwo organizuje spotkania w różnych częściach świata. Dzięki 
temu zwiedziłem już wiele krajów. Byłem w Japonii, Włoszech, Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. W przyszłym roku wybieram się do Szwecji, 
a w następnym spotykamy się ponownie w Kanadzie - informuje. Należy 
także do Związku Szkółkarzy Polskich oraz grupy Polskie Azalie, której 
członkowie opracowali katalog odmian azalii polecanych do uprawy 
w warunkach Polski. Od wielu lat spotykam go na targach Gardenia 
w Poznaniu, gdzie jego stoisko przykuwa uwagę zwiedzających. Każ-
dego roku stara się czymś zaskoczyć i zaciekawić. W ubiegłym roku 
elementem przyciągającym uwagę, oprócz ciekawych roślin, były różowe 
wiatraczki, a w tym roku zwiedzający mieli okazję oglądać ciemierni-
ki w kartonach, żeby zaznaczyć, że rozpoczęto sprzedaż wysyłkową. 
Mój rozmówca jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, wyróżnień, 
statuetek i dyplomów. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka: Certyfikat 
Wielkopolska Jakość, Kryształowy Hit, Rubinowy Hit, Wielkopolski 
Rolnik Roku, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i wiele, wiele innych. 
W szkółce krzewów ozdobnych „ZYMON” praktyki odbywają uczniowie, 
studenci z różnych szkół i uczelni o profilu ogrodniczym, szkółkarskim 
i z zakresu projektowania zieleni. - Bardzo lubię pracować z młodzie-
żą. Jest to taka tabula rasa - nie zapisana karta. Są to chłonne, bardzo 
ciekawe i  żądne wiedzy umysły, które szybko się uczą - twierdzi mój 
rozmówca. Gospodarstwo znajduje się również w sieci Gospodarstw 
Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu i reprezentuje bardzo wysoki poziom produkcji. 
  Można być dumnym, że na terenie powiatu kaliskiego znajduje 
się gospodarstwo szkółkarskie, którym kieruje tak wyjątkowy czło-
wiek. Swoją ogromną wiedzą, niezwykłą skromnością i miłością do 
roślin potwierdza hipotezę, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy czuje 
się spełniony. Stanisław Zymon kocha swoją pracę i uznawany jest za 
najsłynniejszego szkółkarza i popularyzatora magnolii w Polsce. - Ma-
gnolia jest moją pasją. Ja tym żyję i cieszę się, że mogę połączyć pracę 
z przyjemnością - podsumowuje nasze spotkanie Stanisław Zymon 
z Tłokini Wielkiej. 

nie mają z tym problemu. Najgorzej jest z młodymi roślinami, które 
poleca się okryć np. włókniną. Zanim podejmiemy decyzję o posadze-
niu magnolii, poznajmy kilka informacji na jej temat. Magnolia najle-
piej wygląda posadzona w słonecznym miejscu na trawniku lub przy 
domu od strony południowej. Lubi zaciszne ciepłe miejsce. Wymaga 
ziemi żyznej, przepuszczalnej, dostatecznie wilgotnej. Nie za ciężkiej, 
ale zasobnej w próchnicę. Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń 
w uprawie magnolii? Warto pomyśleć o prawidłowym podłożu, które nie 
zawiera zbyt dużej ilości wapnia, bowiem przy podwyższonej zawartości 
tego składnika korzenie nie rozwijają się prawidłowo. Wskazane byłoby 
uzupełnienie podłoża kompostem. Warto zwrócić również uwagę na 
nawożenie roślin. Przenawożenie magnolii azotem wpływa co prawda 
na bujniejszy wzrost, ale powoduje większą podatność na przemarzanie. 
Po 15 lipca nie stosujemy nawozów azotowych. Duże szkody może wy-
rządzić przesuszenie magnolii wiosną i latem w czasie upalnej pogody. 
Uważa się, że raz przesuszona młoda roślina jest już praktycznie stracona. 
Wiele szkód w czasie suchej i upalnej pogody może wyrządzić szkodnik 
o nazwie przędziorek, który wysysa soki z rośliny. Silnie zaatakowane 
magnolie zaczynają gubić liście już w lipcu czy w sierpniu. Zaobserwować 
można również objawy chorób - plamistości bakteryjnej lub mączniaka 
prawdziwego. Błędna jest opinia o delikatności i wrażliwości magnolii. 
Odrobina wiedzy w zakresie wymagań magnolii zmieni panujący ste-

Magnolia Leonard Messel
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EGZOTYCZNE JAGODY 
W WALCE O PIĘKNĄ SZYJĘ
Jagody acai cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Znane są przede 
wszystkim z właściwości wspomagających odchudzanie. Ale ich działanie docenili już także 
kosmetolodzy oraz farmaceuci. 

Fot. Nobilior - Fotolia.com

w usuwaniu z organizmu toksyn, natomiast błonnik w nich występujący 
wspomaga proces trawienia żywności. Dodatkowo jagody acai należą 
do termogeników, tzn. podwyższają temperaturę ciała wykorzystując 
energię z tkanki tłuszczowej, co przyspiesza proces odchudzania. 
 Owoce z Ameryki Południowej pomagają także w leczeniu wielu 
chorób i schorzeń, poprawiają ogólną kondycję organizmu, oczyszczając 
go. Dostarczają też energii do prawidłowego funkcjonowania. Dodat-
kowo działają dobroczynnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. 
A polifenole zawarte w jagodach acai spowalniają produkcję endoteliny, 
nadmiar której może prowadzić do choroby wieńcowej lub miażdżycy. 
Z kolei nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają poziom złego cholesterolu 
i podwyższają poziom dobrego. Owoce te są pomocne w profilaktyce 
przeciwcukrzycowej, a niski poziom wskaźnika glikemicznego sprawia, 
że są idealne dla diabetyków. Badania wskazują, że spożywanie jagody 
acai obniża ryzyko wystąpienia raka piersi, płuc oraz raka skóry. Dobro-
czynnie wpływają także na układ pokarmowy: błonnik zawarty w acai 
ułatwia trawienie. Owoce te są również pomocne w leczeniu refluksu 
żołądkowo-przełykowego, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
 Ale niestety jagody acai dość szybko się psują i z tego względu świe-
że nie są sprowadzane do Europy. Spotkać je można liofilizowane, czyli 
zamrożone po uprzednim suszeniu. Czasami występują w formie soków. 
Warto za to sięgnąć po jagody acai zamknięte w produktach pielęgna-
cyjnych.  (nap)

agody acai pozyskiwane są z drzewa palmowego, rosnącego w Ame-
ryce Południowej. Te owoce smakiem przypominają jeżynę, z de-

likatną nutką czekolady. Już dawno temu mieszkańcy terenów, gdzie 
jagody acai występują zauważyli, że są one pomocne w leczeniu biegunek, 
krwotoków i wrzodów. Działają także przeciwgorączkowo.
 Prowadzone analizy naukowe potwierdziły dobroczynne właści-
wości owoców. Acai zawierają witaminy E, C, B1, B2, B3, fosfor, wapń, 
potas, białko, kwas omega-6, kwas omega-9 i wiele przeciwutleniaczy 
(antyoksydantów), neutralizujących wolne rodniki znacznie silniej 

niż np. żurawina, uznawana za doskonałą w tej materii. Produkty 
z owocami acai polecane są głównie do pielęgnacji skóry 

narażonej na zmarszczki powstające wskutek tech-neck, 
czyli technologicznej szyi. Zmarszczki powstałe 

w tym miejscu tworzą się głównie na skutek 
ciągłego pochylania głowy podczas korzy-

stania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń mobilnych. 
 Największą popularność jagody acai 
zawdzięczają jednak właściwościom 

skutecznie wspomagających od-
chudzanie. Zawarte 

w jagodach przeciw-
utleniacze pomagają 

J

CZY WIESZ, ŻE… 
Jagody acai to bogate źró-
dło polifenoli, antocyjanów, 
resweratrolu, witamin, tanin, 
które neutralizują wolne rodniki 
i chronią skórę przed uszkodze-
niami oksydacyjnymi.
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UWAGA KONKURS
Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów nowości do pielęgnacji skóry zmęczonej, 
pozbawionej blasku, wrażliwej. Ziaja jagody acai to produkty zawierające kompleks 
naturalnych substancji aktywnych, z których najważniejsze są jagody acai - silny 
antyoksydant. Seria polecana szczególnie w profi laktyce pierwszych zmarszczek. 
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych kosmetyków Ziaja. 

JAGODY ACAI TO: 
a) silny antyoksydant 
b) składnik czekolady 
c) lek pomocny na wrzody 
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