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 Brytyjczycy podjęli decyzję o wyj-
ściu z Unii Europejskiej. Można by się 
pocieszać: że będą tego żałować, że to 
głupi wybór, a i naród nie najmądrzejszy, 
skoro aż co trzeci młody jego przedsta-
wiciel nie wie, że mleko pochodzi od 
krowy, bekon od świni, a jaja od kury 
(ankieta LEAF z 2012 r.). W dodatku 
w tej grupie wiekowej (16-23 lat) łatwiej 
być wegetarianinem, bo 8% z badanych 
myśli, że bekon robi się z pszenicy, 
a 2% - że z kukurydzy. Można by się 
pocieszać: taka ignorancja nie zasłu-
guje, aby prowadzić z nami wspólną 
politykę rolną. 
 Można by... gdyby nie fakt, że Bre-
xit nie jest korzystny dla naszego rol-
nictwa. Jeśli wystąpienie z UE nastą-
piłoby przed rokiem 2020, to trzeba 
byłoby na nowo negocjować unijny 
budżet, w tym środki na PROW, któ-
rych byłoby mniej, bo Wielka Brytania 
przestałaby do unijnej kasy dokładać. 
A wpłaca więcej niż dostaje. Ponadto 
należy pamiętać, że 10 procent naszego 
eksportu żywności i napojów trafia na 
Wyspy w ramach wolnego rynku. I ta 
tendencja ma charakter wzrostowy, bo 
nasze produkty są dobrej jakości. Jeśli 
jednak się nałoży na nie cła, mogą nie 
być już takie konkurencyjne.
 Dlatego Brexitowi musimy się przy-
glądać z uwagą (artykuł na str. 23).

Nie wiedzą, co jedzą... 
ale nasze kupują

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

14 zł - tyle wynosi miesięczna składka ubezpieczenia wypadkowego 
w KRUS-ie. Nie wszystkie osoby, które mają do czynienia 

z gospodarstwem, muszą ją opłacać. Wielu tego nie robi. Sprawdź, 
czy ty także do nich należysz, zwłaszcza jeśli często pomagasz 

w gospodarstwie. W przeciwnym razie, gdyby doszło do wypadku 
- nie dostaniesz odszkodowania. 

TEKST Dorota Jańczak

bezpieczenie od 
wypadków dla 
pewnej grupy 
rolników i  ich 
rodzin jest do-

browolne. Mimo to warto się 
zastanowić, czy nie lepiej wydać 
42 zł na kwartał i mieć pewność, 
że gdyby coś złego się wyda-
rzyło, otrzymamy świadczenie 
pieniężne. Tym bardziej po-
winniśmy ten temat poddać 
pod rozwagę teraz, w okresie 
wzmożonych prac związanych 
z przygotowaniem do żniw, 
jak i w trakcie letnich zbiorów. 
- Praca w rolnictwie jest szczegól-
nie niebezpieczna i stwarza wiele 
zagrożeń powodujących wypad-
ki, a w konsekwencji utratę zdro-
wia lub życia. Dlatego trzeba za-
wsze zachowywać wszelkie środki 
ostrożności - przestrzega Aneta 
Terakowska-Otto, kierownik 
Placówki Terenowej KRUS 
w Gostyniu. Dodaje, że zda-
rzają się przypadki, w których 
upadkowi czy przyduszeniu 
ulegają osoby, które, jak się po-
tem okazuje, nie są ubezpieczo-
ne od wypadków. Im, zgodnie 
z przepisami, nie przysługuje 
„jednorazowe odszkodowanie 
ze względu na stały lub długo-
trwały uszczerbek na zdrowiu 
albo w związku ze śmiercią 
wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej”. Dotyczy to rolni-
ków oraz domowników, którzy 
podlegają tzw. innemu ubez-
pieczeniu społecznemu albo 
mają ustalone prawo do emery-
tury lub renty bądź do świad-
czeń z ubezpieczeń społecz-
nych. Wśród nich są renciści, 
którym przyznano okresowe 
prawo do świadczeń oraz eme-

ryci, którzy zaprzestali pracy 
w swoim gospodarstwie (np. 
zapisali gospodarstwo synowi, 
ale nadal mieszkają w rodzin-
nym domu, pomagają w go-
spodarstwie i narażeni są na 
wypadki). - Jeśli jednak osoba na 
emeryturze ma orzeczoną pierwszą 
grupę niepełnosprawności i otrzy-
muje dodatek pielęgnacyjny, siłą 
rzeczy nie powinna podejmować 
żadnych prac w gospodarstwie, 
dlatego odszkodowanie jej nie bę-

dzie przysługiwało - mówi kie-
rownik KRUS-u w Gostyniu.
 Warto dodać, że ubezpie-
czyć się w KRUS-ie mogą oso-
by, które w tej chwili nie mają 
do czynienia z  rolnictwem, 
ale w przeszłości prowadziły 
gospodarstwo rolne. Wniosek 
o ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe może złożyć osoba, która 
była ubezpieczona jako rolnik 
przez okres co najmniej 12 lat 
i 6 miesięcy. - Dotyczy to tych, któ-

rzy zaprzestali prowadzenia działal-
ności rolniczej, bo np. musieli sprze-
dać gospodarstwo lub wyjechali za 
granicę i nie nabyli prawa do eme-
rytury lub renty. To dotyczy także 
domowników, którzy za trudnili się 
w pewnych miejscach, ale brakuje im 
wymaganych 25 lat do emerytury. 
W tej chwili myśląc o przyszłości, 
zachęcamy do przyjścia do KRUS-u 
i sprawdzenia swojego okresu ubez-
pieczenia - tłumaczy Aneta Tera-
kowska-Otto. 

U
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KRUS RADZI

Odpowiedzi na pytania rolników udziela Aneta Terakowska-Otto, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gostyniu. 
Masz pytania, wątpliwości, chcesz skorzystać z porady eksperta? Napisz do nas: redakcja@wiescirolnicze.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. 2016, poz. 277) można 
ubiegać się o przyznanie wcze-
śniejszej emerytury. Przywilej ten 
potrwa do końca 2017 r. O przy-
znanie wcześniejszej emerytury 
będzie mogła Pani ubiegać się za 
rok, gdy osiągnie Pani wiek 55 lat. 
To nie jest jedyne obwarowanie. 
Warunek, jaki musi Pani spełnić 
to podleganie ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu KRUS co naj-
mniej przez okres 30 lat. Musi Pani 

pamiętać o tym, że do emerytury 
liczą się tylko lata przepracowane 
na roli (począwszy od 16. roku 
życia), dlatego przy obliczaniu 
lat powinna Pani wyłączyć okresy, 
gdy nie pracowała Pani w rol-
nictwie. Poza tym rolnik musi 
zaprzestać prowadzenia działal-
ności rolniczej, może to nastąpić 
poprzez wywłaszczenie gruntów 
wchodzących w skład gospodar-
stwa i ich zbycie na cel uzasadnia-
jący wywłaszczenie albo trwałym 
wyłączeniem z przyczyn niezależ-
nych od rolnika; poprzez spisaną 

umowę dzierżawy na min. 10 lat 
lub przepisanie aktu notarialnego. 
Te wszystkie trzy warunki trze-
ba spełnić do 31 grudnia 2017 r. 
Przy wcześniejszej emeryturze 
świadczenie wynosi 75% emery-
tury podstawowej. I w każdym 
kolejnym roku jest ona zwiększana 
o 5%, aż do osiągnięcia pełne-
go wieku emerytalnego, czyli 60 
lat w przypadku kobiet i 65 lat 
w przypadku mężczyzn. Wtedy 
otrzymają 100% płatnego świad-
czenia. Podstawa emerytury obec-
nie wynosi 882,56 zł brutto. 

Pani Jadwiga z Borku Wlkp. 
We wrześniu tego roku skończę 54 
lata. Przez większość życia praco-
wałam w gospodarstwie. Były też 
lata, gdy byłam zatrudniona poza 
rolnictwem. Czy mogę ubiegać się 
o wcześniejszą emeryturę. Co mu-
szę zrobić i w jakiej wysokości bę-
dzie mi się należało świadczenie?
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ak podał w wywiadzie 
zamieszczonym w lip-
cowym numerze „Wie-
ści Rolniczych” prezes 
Agencji Nieruchomości 
Rolnych Waldemar Hu-

mięcki (patrz na www.wiesci-
rolnicze.pl), do wydzierżawie-
nia jest około 100 tys. hektarów 
gruntów z zasobu Skarbu Pań-
stwa. Jest więc o co się starać. 
Pytanie jednak: w jaki sposób 
ustalić stawki czynszu oraz 
kto ma mieć pierwszeństwo 
w wydzierżawieniu ziemi? Bo 
chętnych na pewno nie będzie 
brakować. Powstał projekt roz-
porządzenia ministra rolnictwa 
w sprawie sposobu ustalania 
wysokości czynszu dzierżawne-
go w umowach dzierżawy nie-
ruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (dostęp-
ny na www.wiescirolnicze.pl). 
Zgodnie z nim stawka czynszu 
za wydzierżawianą ziemię bę-
dzie zależała od rodzaju i klasy 

gruntów oraz miejsca ich poło-
żenia, wartości księgowej bu-
dynków i budowli oraz charak-
teru możliwej do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wy-
sokość stawki będzie determino-
wał charakter wydzierżawianej 
nieruchomości, w tym możliwy 
sposób jej zagospodarowania 
oraz jej potencjał produkcyjny. 
Na przykład w dokumencie po-
dano wysokość rocznego czyn-
szu dzierżawnego od użytków 
rolnych; budynków, budowli 
i urządzeń; stawów czy plantacji 
wieloletnich. W załączniku do 
rozporządzenia zamieszczono 
natomiast stawki wysokości 
dzierżawy za tereny poszcze-
gólnych klas bonitacji - zarówno 
gruntów ornych, jak i użytków 
zielonych (dostępny na www.
wiescirolnicze.pl).
 Kto ma największe szanse na 
wydzierżawienie państwowych 
gruntów? O tym w dużej mierze 
decydują już sami rolnicy, a ści-

ślej mówiąc członkowie Tereno-
wych Rad Społecznych. Działają 
one przy każdym oddziale tere-
nowym Agencji Nieruchomości 
Rolnych (w każdym wojewódz-
twie). Należą do nich członko-
wie organizacji działających na 
rzecz rolnictwa, w tym izb rol-
niczych oraz związków zawo-
dowych zrzeszających rolników 
(m.in. Związku Pracodawców 
Rolnych; Stowarzyszenia Dzier-
żawców i Właścicieli Rolnych 
RP; Związku Zawodowego 
Rolników „Ojczyzna”; Woje-
wódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych; 
NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność”; Związku 
Zawodowego Rolnictwa „Samo-
obrona”). Pełnią one funkcje nie 
tylko opiniodawczą i doradczą, 
ale także decyzyjną. Potwierdza 
to prezes ANR Waldemar Hu-
mięcki. - Rada społeczna uczestni-
czy w procesie decyzyjnym i bierze 
za niego odpowiedzialność - zazna-

czył w lipcowym wywiadzie 
szef ANR. Społeczne rady te-
renowe przy ANR, w zależno-
ści od województwa, spotykają 
się raz na kwartał bądź kilka 
razy w roku. W niektórych są 
przewodniczący, w innych nie 
zauważono potrzeby powołania 
szefa organu. 
 Społeczne rady terenowe 
wydają m.in. opinie dotyczące 
kryteriów oceny ofert poszcze-
gólnych rolników w przetargu na 
dzierżawę gruntów należących 
do Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Większość rad w ustalaniu 
punktów opowiedziała się za 
tym, by premiować tych, którzy 
posiadają gospodarstwo blisko 
wydzierżawianych gruntów, 
prowadzą intensywną produk-
cję oraz są młodymi rolnikami. 
Nazwiska członków rad społecz-
nych oraz kryteria wyłaniania 
zwycięzców przetargów w po-
szczególnych województwach 
na www.wiescirolnicze.pl.

Kto wydzierżawi grunty z ANR 
- zdecydują sami rolnicy

TEKST Dorota Jańczak

J

O tym, kto wydzierżawi grunty z Agencji Nieruchomości Rolnych nie będzie decydować 
zaproponowana najwyższa stawka za czynsz. Społeczne Rady Terenowe działające przy 
Oddziałach Terenowych ANR ustaliły dodatkowe kryteria wyboru oferentów. Premiowani 

będą m.in. młodzi rolnicy oraz ci, którzy posiadają blisko gospodarstwo.

Sąd nie zgodził się na upadłość 
BM Kobylin

pecjalizujące się 
w handlu węglem, 
hodowli bydła opa-
sowego i tuczu wie-
przowym, a także 

w obrocie płodami rolnymi 
przedsiębiorstwo BM Kobylin 
ze Zdun ma kłopoty finansowe 
od kilkunastu miesięcy. Niestety,  
odbija się to na współpracujących 

z firmą kontrahentach, a jest ich 
ponad 500, którym powinna od-
dać - jak wynika z  szacunków 
wierzycieli - 233 miliony złotych. 
 W V Wydziale Gospodar-
czym Sądu Rejonowego w Ka-
liszu zostały złożone w maju 
przez zarząd firmy dwa wnioski 
o ogłoszenie upadłości likwida-
cyjnej i o otwarcie postępowania 

sanacyjnego (czyli restruktury-
zacji przedsiębiorstwa). Zostały 
jednakże odrzucone. - Oba wnioski 
zostały rozpatrzone, zarówno ten 
dotyczący wszczęcia postępowania 
upadłościowego, jak i sanacyjnego. 
Pierwszy z nich został oddalony, 
a w drugim przypadku jest odmowa 
wszczęcia postępowania sanacyjnego. 
Stanowisko sądu jest z 20 lipca i jest 

nieprawomocne - mówi Katarzyna 
Marciniak z sekcji upadłościo-
wo-naprawczej V Wydziału Go-
spodarczego Sądu Rejonowego 
w Kaliszu i dodaje, że w takiej 
sytuacji wierzyciele będą mu-
sieli dochodzić swoich roszczeń 
wobec BM Kobylin na drodze 
postępowania cywilnego.       

 (kp)

S
Firma BM Kobylin złożyła w sądzie wnioski o upadłość i sanację. Ten jednakże odrzucił 

obydwa. Oznacza to, że każdy z wierzycieli, któremu firma BM Kobylin jest dłużna 
pieniądze (nieważne, czy kilkaset złotych, czy kilkadziesiąt milionów), może przeprowadzić 

egzekucję komorniczą lub postępowanie sądowe o nakaz spłaty długu.
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Żniwa 2016 
- trudny start

Żniwa nie mogły się w tym roku rozkręcić. Lipiec, zwłaszcza jego 
pierwsza połowa, nie rozpieszczał plantatorów zbóż i rzepaku. 

W wielu regionach Polski pojawiały się nawalne deszcze z wiatrami, 
które przybijały rośliny do ziemi. Spowolniło to pracę na polach. 

ak w minionym miesią-
cu przebiegały żniwa? 
Szczegółowe informacje 
na ten temat zbierali-
śmy w dniach 19 i 21 
lipca. Poruszyliśmy 

wówczas także kwestię bada-
nia ziarna w skupach. 

***
 19 lipca - tego dnia na po-
lach widać było pojedyncze 
kombajny. A  co działo się 
w punkach skupujących zboża 
i rzepak? Co mówili fachow-
cy z branży rolniczej i  sami 
rolnicy? Jakie były wówczas 
prognozy? 

19 lipca - na polu 
i w skupie
 - Na obecną chwilę w struk-
turze zakupów dominują zboża 
importowane z południa Europy, 
głównie Słowacji, Czech, Węgier 
oraz Rumunii. Rozpoczęcie krajo-
wego zbioru zbóż na szerszą ska-
lę uniemożliwia deszczowa aura, 
korzystna dla producentów kuku-
rydzy - twierdzi Marcin Deka 
z firmy AGRO-Kocięba z Czar-
nocina w powiecie piotrkow-
skim, zajmującej się produkcją 
mieszanek paszowych pełno-

rolników do sprzedaży - mówi 
Waldemar Klich. Zwraca przy 
tym uwagę na przebieg pogody 
w ostatnich dniach (nawalne 
deszcze). Część zbóż wyległo. 
- Jeśli ta pogoda się utrzyma, może 
to mieć wpływ na cenę i parametry 
zbóż konsumpcyjnych. Trudno jed-
nak - tak naprawdę - przewidzieć, 
jak to wszystko będzie wyglądało, 
gdyż jeszcze nie rozpoczęły się tzw. 
duże żniwa - twierdzi Waldemar 
Klich.
  19 lipca w Elewatorze w Ko-
ronowie (powiat bydgoski) nie 
rozpoczęto jeszcze skupu zbóż 
z tegorocznych żniw. W dużej 
mierze była winna temu pogoda 
- ostatnie opady deszczu. - Na 
razie z nowych zbiorów skupuje-
my rzepak. Wczoraj było go trochę 
więcej, dziś znów mniej, bo popa-
dało - informuje nas Katarzyna 
Głogowska, referent ds. handlu 
z Elewatora w Koronowie.
 Wiadomości o sytuacji na 
dolnośląskich polach publikuje 
także tamtejszy ośrodek doradz-
twa rolniczego. Przygotowała je 
Teresa Czaja. Zaznacza, że jest 
to stan na dzień 15 lipca. - Roz-
począł się zbiór jęczmienia ozimego 
na terenie województwa, w połowie 
miesiąca zaawansowanie wynosiło 
30,5%, najwyższe zaawansowanie 
prac jest w makroregionie wro-
cławskim i świdnickim - podaje 
pracownica DODR-u. Podkreśla 
przy tym, że zboża dojrzewają 
nierównomiernie. - Tam, gdzie 
rośliny nadal są zielone, obfite desz-
cze i wiatry spowodowały wylega-
nie plantacji. Taka sytuacja może 
być powodem problemów w czasie 
żniw, zbierane ziarno może być 
gorszej jakości - twierdzi Teresa 
Czaja. Mówi także o rzepakach. 

TEKST Marianna Kula
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porcjowych, koncentratów oraz 
premiksów. Podobnie rzecz ma 
się w Biurze Rolno-Towarowym 
„KLICH” w Lesznie, które po-
średniczy w kupnie i sprzeda-
ży zbóż. - Na razie, jeśli chodzi 
o zboża ze zbiorów tegorocznych, 
realizujemy kontrakty na jęczmień 
ozimy. Z uwagi na bieżące prace 
polowe, ofert na świeży jęczmień 
jest na razie niewiele, a i cena niż-
sza od ubiegłorocznej nie zachęca 

- Trwają zbiory. Rolnicy wykonują 
zabiegi przyśpieszające i wyrównu-
jące dojrzewanie rzepaku ozimego 
- informuje przedstawicielka 
DODR-u. W Wielkopolsce także 
pojawiły pierwsze kombajny 
młócące rzepak. - Na razie zebra-
liśmy rzepak tylko z jednego pola. 
Ile sypało? Około 3,5 tony z hek-
tara - mówi rolniczka z powiatu 
pleszewskiego. 
 A co było słychać w pół-
nocnych rewirach naszego kra-
ju 19 lipca? Tu również żniwa 
jeszcze się nie rozkręciły. Rolni-
kom udało się jednak wymłócić 
pierwsze rzepaki. Zbiory, nie-
stety, nie są zbyt zadowalające. 
Jeden z rolników przyznaje, że 
rzepak z hektara dał tylko trochę 
ponad 2 t. A co z jęczmieniami 
ozimymi? Praktycznie ich nie 
ma. Zostały wyniszczone przez 
mróz bez okrywy śnieżnej, któ-
ry wystąpił na początku roku. 
Co z innymi zbożami? Na ten 
temat mówi już Natalia Narew-
ska z Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
- Rośliny leżą. Dały się im we znaki 
nawalne deszcze, wiatry i choroby 
podsuszkowe, które w tym roku 
wystąpiły w dość dużym nasile-
niu. Ronicy chronili zboża przed 
tym chorobami, dzięki czemu udało 
się ustrzec rośliny przed całko-
witym zniszczeniem. Na wszyst-
kich lustrowanych roślinach widać 
jednak skutki wystąpienia pierw-
szych objawów chorób podsusz-
kowych - czyli osłabioną podstawę 
rośliny. Do tego doszły jeszcze nie-
korzystne warunki atmosferyczne, 
przy których nawet zdrowa roślina 
może sobie nie poradzić - wskazuje 
pracownica KPODR-u. Zwraca 
jednak uwagę na to, że sytuacja 
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na polach byłaby jeszcze gor-
sza, gdyby rolnicy zrezygnowali 
ze stosowania antywylegaczy. 
Natalia Narewska przyznaje, 
że lipcowa pogoda nie sprzyja 
równomiernemu dojrzewaniu 
zbóż. - Rolnicy w niektórych przy-
padkach będą musieli więc desyko-
wać zboża i dosuszać, żeby uzyskać 
lepszą jakość ziarna. Wszystko to, 
zdaniem specjalistki, może przy-
czynić się do obniżenia wielko-
ści i  jakości zbiorów. Ostatnie 
deszcze pozytywnie wpłynęły 
jednak w wielu miejscach na 
kukurydzę. Dzięki nim w nie-
których częściach naszego kraju 
osiąga ona już 3 m i odrobiła 
straty spowodowane przez su-
szę. 

Prognozy
 - Zbiory mogą wyglądać cał-
kiem nieźle, o ile planów tych nie 
pokrzyżuje pogoda, utrzymujące 
się opady deszczu mogą w efekcie 
opóźnić zbiór i przełożyć się na ja-
kość tegorocznych zbóż. Jeśli chodzi 
o ceny, to zakładam, że będą one 
niższe od tych, które prezentowane 
są teraz, choć nie przypuszczam, 

żeby była to korekta 100 zł/t. My-
ślę, że będzie to ruch rzędu 50-60 
zł/t - mówi pracownik firmy 
AGRO-Kocięba. Swoimi spo-
strzeżeniami w tej materii dzie-
lił się z nami także Waldemar 
Klich. - Jeśli chodzi o zbiory, to 
szacuje się, że będą one wyższe niż 
w ubiegłym roku, niektóre szacunki 
wskazują, że będą one wyższe na-
wet o 9% - czyli wyniosą około 30 
mln ton. Ceny z kolei zapowiadają 
się niższe niż w roku ubiegłym 
z uwagi na niższe ceny na giełdach  
światowych, które kreują nasze 
ceny - twierdzi Waldemar Klich. 
Katarzyna Głogowska z  ko-
lei zwraca uwagę na rzepak. 

Przyznaje, że jego zbiory nie 
są zadowalające. Na ten temat 
wypowiada się także Adrian 
Sobota z firmy Transrol Zbi-
gniew Konarowski z Leszna. 
- Jeśli chodzi o tendencję cen zbóż 
na żniwa, to - ogólnie - jest ona 
spadkowa w stosunku do ubiegłych 
zbiorów - i to dość sporo - zazna-
cza pracownik firmy Transrol. 
Czym jest to uwarunkowane? 
- Z tego, co obserwujemy, to jest 
mniejsza produkcja na wytwór-
niach paszowych, firmy nie chcą 
kupować na zapas towaru. A poza 
tym trafia do Polski towar z krajów 
ościennych. Na samym jęczmie-
niu zimowym widzi się korektę 

w stosunku do ubiegłych zbiorów 
- twierdzi Adrian Sobota. Jego 
zdaniem, plony zbóż powinny 
być dobre. - Wprawdzie wiele osób 
narzekało, że będzie słaby plon, 
ale raczej się to nie sprawdziło, bo 
widać, jaka jest pogoda, zbiory są 
więc szacowane na dość wysokie, to 
nie wróży wysokich cen, nie doty-
czy to jednak rzepaków. Tutaj jest 
gorzej, gradobicia dały się we znaki 
- wyjaśnia fachowiec z firmy 
Transrol. - A im towaru więcej, 
tym jest tańszy - dodaje. 
 A co mówiły prognozy eks-
pertów z Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i  Gospodarki Żyw-
nościowej? - Według ostatnich 
szacunków Międzynarodowej 
Rady Zbożowej (IGC1) zbiory zbóż 
w 2016 r. mogą osiągnąć drugi, 
co do wielkości, wynik w historii 
- 2,026 mln ton, wobec 2,001 mln 
ton w poprzednim sezonie i 2,015 
mln ton przewidywanych przed 
miesiącem. Dzięki rekordowym za-
pasom początkowym, w porówna-
niu z poprzednim sezonem, podaż 
całkowita w sezonie 2016/17 może 
się zwiększyć o 1,7% do 2,493 mln 
ton - wskazują Wiesław Łapu-
ciak i Katarzyna Rola z IERiGŻ. 

Prognozy cen  skupu wybranych zbóż (bez VAT) w zł/t 
określone przez Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego

zboża
prognozowane 
ceny we wrze-
śniu w 2016 r. 

prognozowane ceny 
zbóż w grudniu 2016 r.

pszenica ogółem (kon-
sumpcyjna i paszowa) 620-650 640-680

pszenica konsumpcyjna 640-670 660-700

żyto ogółem (konsump-
cyjne  paszowe) 500-530 520-560

Źródło: ARR, dane z 28 czerwca 2016 r. 

Zbiory rzepaku 
w Wielkopolsce
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Ceny rzepaku i jęczmienia w zł/t 
w niektórych punktach skupujących 
zboża 19 lipca 2016 r.

AGRO - KOCIĘBA  
(powiat piotrkowski)

 jęczmień przy udziale białka 11% - 570,00 

BIURO ROLNO-TOWAROWE „KLICH” 
(powiat leszczyński)

 jęczmień paszowy - 490,00 

ELEWATOR W KORONOWIE 
(powiat bydgoski)

 jęczmień - 540,00 
 rzepak - 1550,00 

MK „KOMEX” SP. Z O.O. 
 jęczmień paszowy - 440,00 
 rzepak - 1580,00 

PHP WIESŁAW WAWRZYNIAK „ELEWATOR” 
 jęczmień - 430,00 

TRANSROL ZBIGNIEW KONAROWSKI 
 jęczmień - 470,00 
 rzepak - 1560,00

AKTUALNE CENY WSZYSTKICH ZBÓŻ I RZEPAKU ZNAJDZIESZ NA www.wiescirolnicze.pl
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21 lipca - na polach
 21 lipca sytuacja na polach 
zaczęła się poprawiać. Zrobiło 
się słonecznej. Krajowa Federa-
cja Producentów Zbóż dokonała 
wówczas krótkiego przeglądu 
stanu zaawansowania żniw 
w  poszczególnych rejonach 
naszego kraju. 
  - Na południu Polski, a dokład-
nie w powiecie nyskim, wykoszone 
jest już 80% jęczmienia ozimego, 
a plon najczęściej mieści się w gra-
nicach od 6 do 9 t/ha. Pozostałe 
20% zostało tylko na cięższych, 
wilgotniejszych glebach, gdzie zbiór 
jest utrudniony. Trwają tu także 
żniwa rzepaku, którego średnia 
wilgotność to 11-12%. Są miejsca, 
gdzie jest ona niższa - głównie na 
lżejszych glebach. Na polach, gdzie 
rozpoczęto zbiór najczęściej plony 
oscylują w  granicach 3-4 t/ha 
- informuje KFPZ. Z kolei w po-
wiecie pszczyńskim, zdaniem 
Federacji, wymłócono trochę 
mniej jęczmienia, bo około 60-
70%.  - Sytuacja w rzepaku jest 
jednak podobna i ruszyły pierw-
sze zbiory. W  przypadku plo-
nów prognozuje się maksymalnie 
3 t/ha - wskazuje KFPZ. 
 W Wielkopolsce również 
trwają żniwa jęczmienia ozi-
mego. Prognozuje się tam plon 
na poziomie ubiegłego roku. 
- Pokosy rzepaku w tym regionie 
Polski także dopiero się zaczyna-
ją, wilgotność wynosi 12%, zaś 
szacowany plon na poziomie około 
3 t/ha. Jeśli słoneczna pogoda bę-
dzie się utrzymywać, przewiduje 
się, że żniwa zaczną się za 2-3 dni 
- informuje Federacja. Nato-
miast w woj. lubuskim jęcz-
mień ozimy został skoszony, 
jego plony szacuje się na 6-7 
t/ha. - Żniwa rzepaku zaczy-
nają się, jednak nie przewiduje 
się dużych zbiorów ze względu 

na gradobicie. Rozpoczynają się 
powoli pokosy pszenżyta oraz 
żyta. W rejonie tym obserwuje 
się odbijanie jęczmieni jarych, 
głównie na słabszych polach - po-
daje Federacja. Zaznacza przy 
ty m, że rozpoczęcie żniw rze-
paku i  jęczmienia jarego na 
północnym zachodzie Polski 
przewiduje się z początkiem 
następnego tygodnia.
 W przypadku woj. pomor-
skiego, a dokładniej w powie-
cie człuchowskim, kosi się 
pszenżyto ozime oraz żyto. 
- Po niedzieli (około 25 lipca 
- przyp.red.) z dużym prawdopo-
dobieństwem rozpocznie się zbiór 
jęczmienia jarego na lżejszych 
glebach. Z kolei w rejonie Żu-

ław nieśmiało zaczęły się zbiory 
rzepaku od 3 dni. Prognozuje się 
tu podobnie jak w większej części 
kraju około 3 t/ha maksymalnie. 
Przewiduje się, że być może w na-
stępnym tygodniu ruszą żniwa po-
zostałych zbóż - wykazuje KFPZ. 
 Na Lubelszczyźnie z kolei 
trwają pierwsze żniwa rzepa-
ku. W tym regionie przewi-
dywano słaby plon - na pozio-
mie 2-3 t/ha. - Jęczmień ozimy 
został w całości skoszony, a jego 
plon oscyluje w granicach 7,5 - 8 
t/ha. Według zebranych informa-
cji w ciągu najbliższych 3-4 dni 
zacznie się pokos pszenicy ozimej 
- podaje Federacja. 

Odstawa ziarna 
do skupu
  Każda partia zboża dostar-
czanego do wytwórni w Czar-
nocinie podlega badaniu, na 
podstawie którego określana 
jest jakość zboża i tym samym 
jego cena. - Podstawowe parame-
try, poddawane kontroli w mo-
mencie dostawy, to - oprócz oceny 
organoleptycznej - wilgotność, 
gęstość, poziom zanieczyszczeń 
oraz białko, określane przy uży-
ciu nowoczesnej aparatury kon-
trolno-pomiarowej, bezpośrednio 
wpływające na ostateczną cenę 
- mówi Marcin Deka. Dodaje 
przy tym, że klient może także 
dostarczyć próbę do punktu 

i   przed sprzedażą dokonać 
oceny zbóż. Jednak, jak pod-
kreśla pracownik firmy AGRO-
-Kocięba, wiążącą co do decyzji 
o przyjęciu surowca do maga-
zynu oraz rozliczeń z dostawcą 
jest ocena próby pobranej ze 
środka transportu w momen-
cie dostawy do siedziby firmy. 
Podobnie postępuje się w ko-
ronowskim punkcie. W tym 
miejscu jednak, jeśli wcześniej 
chce się sprawdzić próbkę zbo-
ża, trzeba za to uiścić opłatę. 
Jeśli natomiast przyjeżdża się 
całym transportem po to, by 
zbyć towar, wówczas nie trzeba 
płacić za badanie. 
 Ziarno przed sprzedażą 
można także zbadać w akre-
dytowanych laboratoriach. 
- To, co ma być zawarte w takim 
pakiecie, kreuje odbiorca ziarna 
- punkty skupu, np. wilgotność, 
białko, gluten, liczba opadania itp. 
- informuje Izabela Szatlach 
z Zakładu Badawczego Prze-
mysłu Piekarskiego Sp. z o.o. 
Dodaje, że koszty analiz roz-
poczynają się od kwoty 30 zł 
netto za jedną próbę. 
 Artykuł podsumowujący 
żniwa w  następnych „Wie-
ściach Rolniczych”. 

* w artykule wykorzystano informacje 
z „Rynku Rolnego” LIPIEC-SIER-

PIEŃ 2016, KFPZ i DODR

W Wielkopolsce plon 
rzepaku szacuje się na 
około 3 t/ha
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zięki nawozom wapniowym 
możemy zwiększyć przyswa-
jalność składników pokarmo-
wych dla roślin. Pozwalają one 
także uregulować odczyn gle-

by. Kiedy i jak często należy to robić?

Dlaczego nie powinno się 
rezygnować z wapnowania? 
 Piotr Łyczek z firmy DuKA Polska Sp. z o.o. 
zwraca uwagę na to, że rola wapna nawozo-
wego jest zdecydowanie inna niż nawozów 
azotowych, potasowych, fosforowych czy też  
mikroelementowych. Pełni ono bowiem rolę 
regulatora i strażnika prawidłowego odczynu 
gleby.  - Dzięki niemu powstaje  gruzełkowa-
ta struktura, ułatwiająca magazynowanie wody, 
wymianę powietrza glebowego oraz ogrzewanie 
się gleby - tłumaczy fachowiec. Ponadto za 
sprawą wapna poprawia się przyswajalność 
składników pokarmowych roślin (poza mi-
kroskładnikami). Wapno ma także wpływ 
na właściwości biologiczne gleby. Decyduje 
o przemianach i uwalnianiu składników po-
karmowych zawartych w glebie oraz wpro-
wadzanych z nawozami organicznymi i mi-
neralnymi. Specjalista podkreśla przy tym, że 
wapnowanie jest zabiegiem strategicznym dla 
żyzności i urodzajności gleby w warunkach 
glebowo-klimatycznych Polski.  
 Krzysztof Świerek, agronom z Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
- Punkt Doradczy w Gołuchowie, uważa, że 

Nie rezygnuj
z wapnowania
Wapnowanie jest zabiegiem strategicznym dla żyzności 

i urodzajności gleb w naszym kraju. 
TEKST Marianna Kula
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nie powinno rezygnować się z nawozów wap-
niowych. Dlaczego? - To dzięki nim zmniejsza 
się bowiem stopień zakwaszenia gleby. W kwa-
śnych glebach zwiększa się toksyczne działanie 
glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. 
Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest 
zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego 
roślin, przez co zostaje ograniczona zdolność do 
pobierania składników pokarmowych z gruntu  
- zwraca uwagę Krzysztof Świerek. 

Czym wapnować?
Kiedy? Jak często?
 Przy wyborze formy nawozu wapniowe-
go i ustaleniu warunków jego zastosowania 
należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby, którą 
chcemy wapnować. - Wapno tlenkowe nadaje 
się przede wszystkim na gleby cięższe. Na glebach 
lekkich, szczególnie piaskach, bardziej celowe jest 
stosowanie wapna węglanowego, które jest znacz-
nie łagodniejsze w działaniu. Wapno aplikowane 
w dużych ilościach powinno być równomiernie 
rozrzucane po polu i dokładnie wymieszane z całą 
warstwą gleby - radzi Radosław Jóźwiak z Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
- Oddział Ostrołęka. Jego zdaniem, najlepszy 
okres do wapnowania gleb, to czas od zbio-
ru roślin (czas pożniwny) do wykonania 
orki zimowej. - Wapno rozsiane po ściernisku 
w czasie podorywki dostaje się do środka warstwy 
ornej, a zabiegi uprawowe, prowadzone w walce 
z chwastami, przyczyniają się w dość krótkim 
czasie do starannego wymieszania go z glebą 

- tłumaczy Radosław Jóźwiak. Zaznacza, że 
małe ilości wapna można wprowadzać tuż 
przed siewem roślin, które wymagają na-
wożenia wapniowego. - Mają one za zadanie 
podniesienie plonów tych kultur, pod które zostały 
wniesione - podkreśla pracownik MODR-u. 
 Sławomir Suda z firmy Lhoist także uwa-
ża, że najlepszym czasem na wapnowanie 
gleby okres pożniwny.  - W tym czasie najlepiej 
również dokonać analizy gleby pod kątem aktu-
alnego odczynu i zasobności gleby w składniki 
pokarmowe - zaznacza Suda.  Dodaje przy 
tym, że zabieg wapnowania należy traktować 
jako niezbędny element agrotechniki uprawy 
roślin. - Nawet na glebach o uregulowanym od-
czynie w celu utrzymania istniejącego poziomu 
wartości pH gleby należy systematycznie stosować 
wapno nawozowe - zaznacza specjalista z firmy 
Lhoist. 
 Kiedy najlepiej wapnować? To pytanie 
skierowaliśmy także do Romana Błaszyka 
z firmy Nordkalk. - Termin wapnowania może być  
zależny od następujących czynników występujących 
na polu: typ wapnowania - odkwaszający czy sta-
bilizacyjny (patrz ramka), odczyn gleby, gatunek 
rośliny i technologia uprawy - uważa specjalista 
z firmy Nordkalk. Na tym nie kończy. - Wapno 
wysiewamy równomiernie w ustalonej dawce i do-
brze mieszamy z glebą,  najlepiej powierzchniowo 
na głębokość 5-10 cm. Często zabieg przeprowa-
dzany jest również w uprawkach przedsiewnych. 
Wapnowanie wiosenne można wykonać pogłównie 
przed ruszeniem wegetacji lub w ramach upra-
wek przedsiewnych. Wapnowanie to powinno być 
traktowane interwencyjnie w relatywnie niższych 
dawkach niż w okresie późnego lata i jesieni - radzi 
Roman Błaszyk. 
 Wapń w warunkach klimatycznych Polski 
podlega znacznemu wymywaniu. Jego ubytki 
w skali roku szacowane są na kilkaset kg/ha 
- w przeliczeniu na CaO. - Dlatego zabieg 
wapnowania  należy powtarzać co 3-4 lata na tym 
samym polu lub ogrodzie - uważa Piotr Łyczek. 
Podobnego zdania jest Krzysztof Świerek. 

Dzięki nawozom wapniowym mo-
żemy zwiększyć przyswajalność 

składników pokarmowych roślin

Rodzaje systemów 
wapnowania
„SYSTEM WAPNOWANIA ODKWASZAJĄCY” polega na 
podaniu w krótkim czasie dużej dawki efektywnie działa-
jącego wapna celem podniesienia produktywności oraz 
zapobiegania degradacji środowiska glebowego. Opiera się 
go na badaniu kwasowości gleby -  pH oraz ustaleniu kate-
gorii agronomicznej, co pozwala wyznaczyć potrzeby wapno-
wania, gdy gleba ma niski i bardzo niski odczyn. Wapnowa-
nie (regeneracyjne) odkwaszające  wymaga dużych dawek 
wapna, ale jednorazowa ilość nie powinna przekraczać 2 t 
CaO/ha na glebach słabych i 4 t CaO/ha na glebach bardzo 
ciężkich, a więc jest procesem kilkuletnim.

„SYSTEM WAPNOWANIA STABILIZUJĄCY” polega na 
systematycznej aplikacji mniejszych dawek efektywnie dzia-
łającego nawozu wapiennego celem utrzymania prawidłowej 
sprawności procesów glebowych. Powinien on opierać się 
na bilansowaniu potrzeb wapnowania związanych z wprowa-
dzaniem do gleby czynników zakwaszających takich jak: azot 
oraz rozkład materii organicznej. Coroczne dawki wapna 
w wapnowaniu stabilizującym są niewielkie i kształtują się na 
poziomie 400-1.000 kg w zależności od poziomu i rodzaju 
nawozu azotowego zastosowanego na polu.

Żródło: Roman Błaszyk, firma Nordkalk 
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Wystarczy jedynie 
obniżyć twardość 
wody aby poprawić 
plonowanie

Twarda woda obniża wydajność twoich 
pestycydów oraz nawozów dolistnych

Spray plus sprawia, że twoje 
pestycydy i nawozy dolistne będą 
skuteczne do ostatniej kropli

Skutecznie obniża twardość i pH wody do
oprysków a PODNOSI TWOJE ZYSKI

BEZ SPRAY PLUS

Z SPRAY PLUS

Kutikula

Kutikula

Zapytaj dystrybutora: 
Agrochest, ZaRol i Agroas
lub zadzwoń do przedstawiciela Tradecorp 
Piotr Kotowski
Dariusz Zmysłowski
Andrzej Zbroja 
www.tradecorp.com.pl
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spray plus ®

Czy twoja woda 
jest twarda?

tel. 666 396 816
tel. 723 586 088
tel. 609 476 339
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rzysztof Świe-
rek, agronom 
z  Wielkopol-
skiego Ośrod-
ka Doradztwa 

Rolniczego mówi, że rzepak 
ozimy ma duże wymagania, 
jeśli chodzi o żyzność gleby. 
Z tego też względu stanowi-
sko pod jego wysiew powinno 
posiadać dobrą strukturę, być 
wolne od chwastów, nieprze-
suszone i zasobne w pokar-
my. Można to osiągnąć dzięki 
odpowiednim przedplonom. 

- Do dobrych przedplonów rze-
paku zalicza się rośliny dobrze 
zacieniające glebę, wzbogacające 
ją w azot - wyjaśnia Krzysz-
tof Świerek. Zwraca przy tym 
uwagę na to, że spośród roślin 
ozimych u nas uprawianych 
rzepak wymaga najwcześniej-
szego siewu. - Dlatego trzeba 
go umieszczać po przedplonach 
wcześnie schodzących z  pola. 
Wszystko po to, aby mieć czas 
na staranne przygotowanie roli 
pod zasiew - tłumaczy agro-
nom. Dodaje przy tym, że na 

ziemiach trudnych do uprawy 
- zwięzłych i zlewnych - tylko 
przedplony wcześnie schodzą-
ce z pola umożliwiają prawi-
dłowe wykonanie zabiegów 
uprawowych. Zalicza się do 
nich m.in.: groch, peluszkę, 
koniczynę czerwoną, mieszan-
ki koniczyn z trawami, ozime 
mieszanki pastewne, lucernę 
i wczesne odmiany ziemnia-
ków. Specjalista zaznacza jed-
nocześnie, że gorszymi przed-
plonami dla rzepaku są zboża. 
- Wśród nich najlepszym przed-
plonem jest jednak jęczmień 
ozimy, ponieważ schodzi z pola 
w pierwszych dniach lipca - tłu-
maczy fachowiec. 
 Uprawiając ziemię pod wy-
siew rzepaku, powinno się stwo-
rzyć w gruncie dobre stosunki 
powietrzne, wodne i cieplne, 
ułatwiające przemiany fizyko-
chemiczne i biologiczne, które 
prowadzą do regeneracji gle-
by. Można to osiągnąć poprzez 
wprowadzenie obornika do gle-
by. Są na to trzy sposoby (patrz 
ramka). Jeżeli jednak zdecydu-
jemy się na uprawę rzepaku 
bez obornika, wówczas nale-
ży podorać ściernisko, dając 
bezpośrednio po podorywce 

bronę. - Na glebach zadarnionych 
dobrze jest przed podorywką roze-
rwać darń broną talerzową, wtedy 
podorywka jest bardziej udana - 
radzi Krzysztof Świerek. Orkę 
siewną, zdaniem specjalisty, 
powinniśmy wykonać na trzy 
tygodnie przed siewem. - Po 
niezachwaszczonych grochach 
i  ziemniakach podorywka jest 
jednak zbędna - zaznacza fa-
chowiec. 
 Rzepak z natury lubi grun-
ty żyzne, głębokie, zasobne 
w próchnicę i wapń o prze-
puszczalnym podłożu. Od-
powiednie  są dla niego gleby 
dające niezawodne plony psze-
nicy, jęczmienia i koniczyny 
czerwonej. - Rośliny te upra-
wia się jednak obecnie również 
na glebach żytnich dobrych pod 
warunkiem, że dzięki melioracjom 
i długoletniej starannej uprawie 
są one sprawne i zasobne w po-
karmy - podkreśla fachowiec. 
Zaznacza, że plony uzyskane 
na glebach piaszczysto-glinia-
stych i gliniasto-piaszczystych 
dorównują w tych warunkach 
plonom osiąganym na glebach 
z  natury bardziej żyznych, 
np. czarnoziemach i czarnych 
ziemiach. - Można zatem znacz-

Czy warto uprawiać rzepak na glebach piaszczysto-gliniastych? Czy 
jęczmień ozimy jest dla niego dobrym przedplonem? O czym warto 

pamiętać, decydując się na uprawę tej rośliny? 
TEKST Marianna Kula

Fot. M. Kula

RZEPAK
stawia wymagania

Rzepak z natury 
lubi grunty żyzne, 

głębokie, zasobne 
w próchnicę i wapń  
o przepuszczalnym 

podłożu

K
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Więcej tekstów znajdziesz na portalu
www.wiescirolnicze.pl

Słoma rzepakowa
- cenny nawóz

Producenci 
rzepaku apelują 
o przywrócenie zapraw 
neonikotynoidowych

Choroby grzybowe 
rzepaku

nie rozszerzyć uprawę rzepaku 
ozimego na glebach lżejszych, 
uważanych do niedawna za nie-
odpowiednie dla niego - uwa-
ża Krzysztof Świerek. Doda-
je przy tym, że pod uprawę 
rzepaku nie nadają się: gleby 
piaszczyste na piaszczystym 
podłożu, gleby o wadliwym, 
żelazistym podłożu bądź nie-
drenowane o  nieprzepusz-
czalnym podłożu, podmokłe 
i zakwaszone.
 Agronom zwraca uwagę na 
to, że w Polsce plony rzepaku 
ozimego były wyższe w rejo-
nach o rocznych opadach po-
wyżej 525 mm niż w rejonach 
o mniejszych opadach. Wy-
kazano również, że dodatni 
wpływ na plony nasion rze-
paku ozimego wywierają do-
brze rozłożone - czyli częste, 
ale drobne opady w okresie 
kwitnienia przy relatywnie 
niewysokich temperaturach. 
- Rzepak ozimy jest natomiast 
znacznie bardziej wrażliwy na 
suszę w okresie od ruszenia we-
getacji na wiosnę do osiągnięcia 
dojrzałości - informuje Krzysz-
tof Świerek. Zaznacza także, 
że rzepak ozimy jest bardziej 
zimotrwały od jęczmienia ozi-
mego, jednak mniej odporny 
na mrozy od pszenicy oraz 
żyta. - Charakteryzuje się dużą 
wrażliwością na układ warunków 
atmosferycznych w okresie zimy, 
zwłaszcza na niskie temperatury. 
Gdy temperatura jesienią obniża 

OBORNIK PRZED SIEWEM 
RZEPAKU MOŻNA 
WPROWADZAĆ DO GLEBY 
TRZEMA SPOSOBAMI:

1. Wywożąc na ściernisko po zbiorze 
 przedplonu i przyorując go
 na głębokość 10 - 12 cm.
2. Wywożąc na pole podorane
 i zabronowane, przykrywając go 
 specjalną orką nieco głębszą
 - tzw. odwrotką (na głębokości
 15 - 17 cm).
3. Przyorując dopiero orką siewną

WIELKOPOLSKA
1. Monolit
2. Adriana
3. Sherlock 
4. Pamela 
5. Lohana 
6. Artoga F1
7. Gladius  F1
8. DK Exquisite F
9. Inspiration  F1
10. Marcopolos F1
11. Bonanza F1
12. DK Extrom F1

13. Arsenal F1
14. DK Exclusiv F1
DOLNOŚLĄSKIE
1. NK Technik F1
2. Artoga F1
3. Visby F1
4. Sherlock 
5. Pamela
6. DK Exquisite F1 
7. Marcopolos F1
8. SY Kolumb F1
OPOLSKIE
1. Arsenal F1

2. DK Excellium F1
3. DK Explicit F1
4. PR 46 W 20 F1
5. Sherlock
6. Sherpa F1
7. SY Kolumb F1
8. Visby F1 
KUJAWSKO-
POMORSKIE
1. ES Valegro
2. Monolit
3. Lohana
4. Sherlock

5. DK Explicit F1
6. Marathon F1
7. Marcopolos F1
8. SY Cassidy F1
9. SY Kolumb F1
LUBELSKIE
1. Lohana
2. Pamela
3. Quartz
4. Sherlock
5. DK Exclusiv F1
6. Garou F1
7. Marcopolos F1

ŁÓDZKIE
1.Sherlock 
2. DK Exquisite F1 
3. Lohana 
4. Marcopolos F1 
5. Monolit 
6. DK Explicit F1 
7. SY Cassidy F1 
8. DK Excellium F1 
9. Harry 
10. Sidney 

LISTY ODMIAN ZALECANYCH Z POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW NA WWW.WIESCIROLNICZE.PL
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RZEPAK OZIMY - LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2016 DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

się stopniowo i przejście do mro-
zów jest łagodne, rośliny rzepaku 
gromadzą zapasy cukrów, uzyski-
wanych w procesie asymilacji, 
a nie zużytych na procesy wzro-
stu. Dzięki większemu stężeniu 
soku w komórkach roślinnych, 
rośliny stają się bardziej odporne 
na niską temperaturę - tłumaczy 
fachowiec. Rzepak zahartowa-
ny przed zimą wytrzymuje 
bez uszkodzeń mrozy do na-

wet -15 stopni C bez okrywy 
śnieżnej. - Duże szkody powstają 
z kolei, gdy po ciepłej i  łagod-
nej jesieni występują nagle sil-

ne mrozy lub gdy okres mrozów 
zimowych przerywany jest na-
wrotami ciepła - wyjaśnia agro-
nom. 

R E K L A M A
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 Głównym powodem wymarznięć był oczywiście 
anormalny przebieg pogody. Długa wegetacja roślin 
trwająca do końca grudnia, nagły spadek tempe-
ratury na początku stycznia, brak okrywy śnieżnej 
na niezahartowanych roślinach. Zimny wiatr tyl-
ko pogarszał sytuację. Jednak drugim powodem 
mającym wpływ na taki stan rzeczy były decyzje 
rolników co do wyboru odmian. Wielu rolników 
pokusiło się o odmiany pszenicy zagranicznych 
hodowli o bardzo wysokim potencjale plonowania. 
Mankamentem tych odmian jest bardzo niska zi-
motrwałość. Uprawa takich odmian jest w naszym 
klimacie bardzo ryzykowna. Wiele z nich nie jest 
odnotowanych w Krajowym Rejestrze, co znaczy, 
że nie zostały gruntownie sprawdzone w warunkach 
Polski. Sytuacja na polach pokazała, że choć ostat-
nie zimy przebiegały dość łagodnie, to wspomniane 
odmiany nie sprostały tym warunkom. W związku 
z tym należy zainteresować się innymi odmianami. 
Większość odmian, które nie przetrwały tej zimy 
to odmiany zagraniczne.

Zimotrwałość…
 Biorąc pod uwagę ostatnie problemy z przezi-
mowaniem pszenic warto rozważyć uprawę nowo 
zarejestrowanej w 2014 roku odmiany pszenicy 
ozimej Belissa. Już w samym kontekście zimotr-
wałości jest kreacją godną polecenia. W sytuacji, 
gdzie w wielu rejonach kraju borykaliśmy się z wy-
marznięciami pszenic, Belissa radziła sobie na tyle 
dobrze, że COBORU po zimie 2016 zwiększył tej 
odmianie parametr zimotrwałości na 5° (w skali 
9°). Mrozoodporność odmiany została zweryfiko-
wana także podczas fatalnej zimy 2012, kiedy 
to badana była w doświadczeniach rejestrowych. 
Dobra odporność na niskie temperatury z pewno-
ścią przyczyniła się do tego, że odmiana trafiła do 
rejestru.

…i plenność
 Dobre wyniki plonowania Belissy potwierdzają 
oficjalne wyniki badań. Doświadczenia rejestrowe 
COBORU w latach 2012-2013 potwierdziły, że jest 
to nowoczesna odmiana przeznaczona do uprawy 
zarówno w normalnych, jak i w intensywnych wa-
runkach. W latach rejestracji uzyskała plon 107% 
wzorca w a1 oraz 104% wzorca w a2. Wielu 
rolników przeświadczonych jest jednak, że wyniki 
plonowania z poletek nijak mają się do produkcji 
towarowej danej odmiany. W przypadku Belissy, 
potencjał plonowania potwierdza Tomasz Karaś, 
kierownik Gospodarstwa Rogożewo w wojewódz-
twie wielkopolskim, który na swych polach Belissę 
uprawia już drugi rok.
 „W 2015 roku z 18-hektarowego pola klasy 
3a Belissa dała średnio ponad 10 ton ziarna. Był 

PSZENICA
Bieżący rok to kolejny sezon, który nie rozpieszcza rolników. W 2015 
roku mieliśmy do czynienia z suszą, z kolei początek 2016 roku to 
problem wymarznięć. Podczas tegorocznej zimy od Wielkopolski aż do 
Pomorza na dużej części pól wymarzły oziminy. Najbardziej ucierpiały 
jęczmienie, ale sporo też wyleciało pszenic. Najwięcej wymarznięć 
pszenic było w północnej Wielkopolsce, całym województwie 
kujawsko-pomorskim, na Pomorzu, a także we wschodniej Polsce.

 - to musisz o niej wiedzieć!

Tomasz Karaś, kierownik Gospodarstwa Rogożewo: 
„Belissa jest łatwa w prowadzeniu łanu”

Na wszystkich tegorocznych poletkach Belissa prezentowała się okazale i zwracała uwagę zwiedzających

zu oraz nawozem wieloskładnikowym. Pszenica 
została także skrócona.

Zdrowotność
 Tomasz Karaś, zachęcony dobrymi wynikami 
odmiany, także i w tym roku postawił na uprawę tej 
odmiany. Spotkaliśmy się na polu u Pana Karasia, 
na którym akurat wykonywane były profilaktyczne 
zabiegi fungicydowe. Była to też dobra okazja do 

oceny stanu planacji Belissy. „Odmiana 
dobrze przezimowała, rośliny silnie się 
rozkrzewiły i ładnie rozwinęły. Belissa 
wykazała się bardzo dobrym wigorem 
i od samego początku łan nabrał inten-
sywnej zielonej barwy. Na roślinach nie 
było widać oznak chorób” - mówi To-
masz Karaś. Dodaje też, że odmiana jest 
łatwa w prowadzeniu łanu. Z pewnością 
pomocna jest w tym duża odporność na 
choroby grzybowe, w szczególności na 
rdzę brunatną oraz mączniaka. Niska 

podatność na choroby podstawy źdźbła sprawia, że 
odmiana daje możliwość uprawy w stanowiskach 
po zbożach. W ostatnich latach w Polsce bardzo 
nasiliło się zjawisko występowania rdzy żółtej, na 
którą odmiana ma zwiększoną odporność. „Mamy 
doświadczenia poletkowe kandydatów do rejestracji 

to rok bardzo suchy, co wpłynęło na zniżkę plonu, 
ale odmiana i tak zaplonowała wyżej niż progno-
zowałem, a ziarno było zdrowe i dobrej jakości. 
Myślę, że przy bardziej pomyślnym przebiegu 
pogody odmiana jeszcze bardziej odwdzięczyłaby 
się w plonie” - mówi Tomasz Karaś.
 Na polu, na którym uprawiał wtedy Belissę, 
zastosowano jesienne nawożenie w postaci 300 kg 
NPK po przedplonie rzepakowym, natomiast na 

wiosnę łącznie 180 kg czystego azotu w 3 dawkach 
(250 kg saletrosanu przed ruszeniem wegetacji, 
w drugiej dawce 220 kg saletry amonowej w fazie 
strzelania w źdźbło oraz 100 kg w trzeciej dawce). 
Wraz z każdym z trzech zabiegów fungicydowych 
stosowano nawożenie dolistne siarczanem magne-

Wiele korzystnych cech odmiany 
Belissa pozwala ją zaliczyć 
do grupy bardzo cennych, 
polskich odmian z dużymi 
szansami, by stać się jedną 
z najpopularniejszych odmian 
i odnieść rynkowy sukces.
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Odmiana Belissa już od ubiegłego roku jest 
w produkcji nasiennej firmy ROLNAS. Wybór 
jest nieprzypadkowy, gdyż odmiana praktycznie 
wyczerpuje uprawę tego gatunku. Wiele ko-
rzystnych cech odmiany pozwala ją zaliczyć 
do grupy bardzo cennych, polskich odmian 
z dużymi szansami, by stać się jedną z najpopu-
larniejszych odmian i odnieść rynkowy sukces. 
Dodatkowo nadaje się do uprawy po różnych 
przedplonach i na różnych stanowiskach, także 
tych przeciętnych i nieco zakwaszonych, gdyż 
cechuje ją tolerancja na duże stężenie glinu. 
Szczerze polecam wszystkim rolnikom.

Leszek Chmielnicki
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Nasiennego ROLNAS Sp. z o. o.,
jednej z największych firm nasiennych w kraju

 - to musisz o niej wiedzieć!

Pole w Rogożewie, z którego w 2015 roku 
zebrano ponad 10 ton/ha ziarna Belissy

którą w 2016 roku COBORU potwierdziło wynikiem 
7,6 w skali 9°” - informuje hodowca odmiany, dr 
Edward Witkowski. 

Rolnicy mądrzy 
przed szkodą
 Sporo takich właśnie rolników w tym roku zje-
chało na wystawy rolnicze organizowane corocznie 
przez ODR-y, w  tym przez Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, czyli z  rejonu, 
gdzie wymarzło bardzo wiele pszenic.
 W tym roku zwiedzający poletka mieli ułatwione 
zadanie. Oceniali tylko nieliczne odmiany o najwyż-
szej zimotrwałości. Pośród nich uwagę przyciągała 
Belissa, która wyróżniała się łatwo zauważalną na 
tle innych odmian wczesnością i dorodnymi kłosami.

Zalety Belissy dostrzeżone 
przez profesjonalistów
 Eksperci branży szybko zauważyli walory Belis-
sy, dzięki czemu jest już ona dostępna w portfolio 
najlepszych firm nasiennych w kraju. „Belissę 
obserwuję od samego początku. Potwierdza się 
jej potencjał plonowania i zimotrwałość. Uważam, 
że w tej odmianie warty jest też podkreślenia fakt 
dobrych parametrów jakościowych ziarna. Wysoka 
zawartość białka w ziarnie (13,6%), ponad 30% 
zawartość glutenu oraz odpowiednia liczba opada-
nia sprawiają, że jest to odmiana przydatna na cele 
młynarsko-piekarnicze” - mówi Leszek Chmielnicki, 
Prezes Zarządu firmy ROLNAS w Bydgoszczy.  
„Większością cech technologicznych dorównuje 
wzorcowej odmianie, a  jej dużym atutem jest 
wysoka przedżniwna odporność na porastanie 

OZIMA

(maksymalna ocena w skali 9°, odmiana wzorco-
wa 6°). Co istotne, dzięki krótkiemu i sztywnemu 
źdźbłu odmiana jest bardzo odporna na wyleganie” 
- dodaje.

zlokalizowane w różnych regionach kraju. Na każ-
dym z nich mamy też wysianą Belissę. Odmiana 
jest w tym roku czysta i zdrowa, nie widać na niej 
żadnych porażeń rdzą żółtą. To duża zaleta odmiany, 

R E K L A M A
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Jak przechować
cebulę dymkę?

ystem ten powinien 
być zaprojektowany 
tak, aby zapewnić 
bardzo dużą wy-
dajność wentylacji. 

Standardem jest 200 m3 powie-
trza na m3 produktu na godzinę 
przy ciśnieniu 200 Pa dla prze-
chowywania w skrzyniopale-
tach. Mechanizm można wypo-
sażyć w układ automatycznie 
sterujący jego pracą. - Dzięki 
temu oszczędzamy czas. Pozwa-
la nam to także uniknąć błędów 
- czyli, na przykład, zbyt krótkiej 
wentylacji. Ponadto automatyczny 
układ wybiera najodpowiedniejsze 
momenty do wentylacji, ponieważ 
sterownik jest aktywny i czuwa 
przez całą dobę. Jeżeli jest taka 
potrzeba, to nawet o godz. 2.00 
w nocy produkt będzie przewen-
tylowany, a człowiek w tym czasie 
może spać - mówi Kamil Maniak 
z firmy Omnivent. 
  Jeśli nie posiadamy wspo-
mnianeg o układu, bardzo waż-
ne jest kontrolowanie warun-
ków zewnętrznych podczas 
wentylacji zewnętrznej. Na 
co wówczas należy zwrócić 
szczególną uwagę? Fachowiec 

TEKST Marianna Kula

zaznacza, że najistotniejszym 
parametrem, który trzeba wte-
dy sprawdzać, jest różnica tem-
peratury punktów rosy (tem-

 Jednym ze sposobów na przechowywanie 
cebuli dymki jest składowanie jej 

w skrzyniopaletach przystosowanych do pracy 
z ciśnieniowym systemem wentylacyjnym 

w układzie „skrzynka pocztowa”.

Skrzyniopaleta 
do przechowy-
wania cebuli
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peratura, w której powietrze 
jest w pełni nasycone i więcej 
wilgoci już nie przyjmie; jeśli 
będziemy je nadal schładzać, to 
ta wilgoć w nim zawarta skropli 
się). - Produkt jest suszony tyl-
ko w sytuacji, gdy wentylujemy 
powietrzem o niższej temperatu-
rze punktu rosy niż w produkcie 
- podkreśla specjalista. Tę war-
tość możemy oszacować sami, 
znając temperaturę i wilgot-
ność względną powietrza na 
zewnątrz i tych samych para-
metrów produktu. Można do 
tego wykorzystać specjalny kal-
kulator lub skorzystać z tabeli 
punktów rosy. Są one dostęp-

ne na stronach internetowych 
niektórych firm zajmujących 
się montowaniem systemów 
wentylacyjnych. Jak sprawdzić 
parametry produktu? - Systemy 
z automatycznym układem stero-
wania posiadają specjalne czujniki 
(mogą się one znajdować w skrzy-
niopaletach z produktem), z któ-
rych możemy odczytać te dane. 
Jeśli jednak posiadamy system bez 
automatycznego układu sterowa-
nia, to możemy wstawić analogowe 
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Cebula dymka w skrzyniopaletach

Na naszym portalu znajdziesz również 
aktualne ceny cebuli z aż 8 giełd

www.wiescirolnicze.pl
Cebula u amatorów 
i fachowców

Informacje na temat 
PRODUKCJI CEBULI DYMKI 
I JEJ PRZECHOWYWANIA 

przeczytasz także na

www.wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/warzywa/

Mobilna komora ciśnieniowa. 
Takie urządzenie służy do 
przewentylowania jednego 
rzędu skrzyń. W każdym słupku 
ustawimy 3 sztuki 
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czujniki w pryzmę albo w skrzy-
nię, albo zmierzyć to po prostu za 
pomocą termometru, to jednak nie 
będzie tak dokładne - wyjaśnia 
Kamil Maniak. 
 Czy system wentylacyjny 
z układem automatycznie ste-
rującym jest znacznie droższy 
od tego, który go nie posiada? 
- To zależy od tego, co budujemy. 
Jeśli decydujemy się na malutki 
układ, to on kosztuje mniej, je-
śli jednak na większy, to musimy 
liczyć się z większymi kosztami. 
To wszystko zależy od kompleta-
cji - ile chcemy czujników, jakich, 
jaki sterownik zamontujemy. To 
wszystko jest bardzo płynne - za-
znacza Kamil Maniak. - Nie ma 
na to prostej odpowiedzi - dodaje. 
 Ważnym elementem sys-
temu wentylacyjnego jest 
skrzyniopaleta. - W układzie 

„skrzynka pocztowa” powietrze 
wtłaczane jest w paletę, której 
dno jest w pełni zamknięte, więc 
powietrze może wydostać się tyl-
ko przechodząc pionowo w górę 
przez produkt i poziomo do ko-
lejnej palety w rzędzie - opisu-
je Kamil Maniak. Górna część 
palety jest ażurowa i zazwyczaj 
zabezpieczona siatką metalową, 
aby drobny produkt, np. cebu-
la dymka, nie zatkał szczelin 
wentylacyjnych palety. Bardzo 
istotną cechą skrzyniopalety do 
tego systemu jest wysokość ba-
lika w palecie. - To jego rozmiar 
decyduje o przepustowości pale-
ty. Im dłuższy planujemy ustawić 
rząd skrzyniopalet, tym większy 
powinien być ten otwór, aby umoż-
liwić wtłoczenie odpowiedniej ilości 
powietrza dla przewentylowania 
całego rzędu. Boki skrzyniopalety 
powinny być pełne - co oznacza, że 
na ich płaszczyźnie nie ma szczelin 
wentylacyjnych czy na przykład 
otworów po wypadających sękach 
- podkreśla fachowiec. Skrzynie 
dla tego systemu produkowane 

są zazwyczaj z dwóch materia-
łów: droższego - 18 mm brzo-
zowej sklejki wodoodpornej, 
foliowanej jednostronnie oraz 
tańszego - desek świerkowych, 
frezowanych i  łączonych na 
pióro-wpust, co zapewnia im 
szczelność i wytrzymałość.
 Kamil Maniak zwraca uwa-
gę na to, że powietrze po wtło-
czeniu w paletę i przejściu przez 
produkt wydostaje się ze skrzy-
ni przez otwory wentylacyjne 
utworzone poprzez pozosta-
wienie około 30 mm przestrze-
ni od sklejki/górnej deski do 

następnej palety stojącej na niej.
 Bardzo popularnym rozwią-
zaniem dla osób przechowują-
cych niewielkie ilości dymki jest 
mobilna komora ciśnieniowa 
w układzie „skrzynka poczto-
wa”. Takie urządzenie możemy 
postawić w dogodnym dla nas 
miejscu. - Zaprojektowane jest 
ono do przewentylowania jednego 
rzędu skrzyń, w każdym słupku 
ustawimy 3 sztuki. Dzięki zastoso-
waniu ściany skośnej wyrównuje-
my ciśnienie powietrza w każdym 
otworze wentylacyjnym - zwraca 
uwagę ekspert. 
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ata 80-te w Polsce to 
okres intensywnego 
powstawania firm, 
które ze względu 
na końcówkę „-ex” 

w swoich nazwach często koja-
rzono z PEWEX-em, czyli kawał-
kiem socjalistycznego luksusu. 
Na ten czas, a dokładnie na rok 
1988 przypada założenie Citro-
nexu, firmy importującej cytrusy. 
Pomysł jej stworzenia miał wów-
czas 28-letni Artur Toronowski.
 Dzisiaj, 28 lat później grupa 
Citronexu składa się z 10 spółek, 
które to zarządzane są rodzinnie 
przez dwie generacje: wspomnia-
nego już Artura Toronowskie-
go, Barbarę Zarzecką oraz ich 
dwóch synów: Rafała i Roberta 
Zarzeckich. W ramach swojej 
działalności zajmują się nie tylko 
importem bananów, ale również 
prowadzą firmy transportowe, 
myjnie, hotele, restauracje, stacje 
paliw, supermarkety oraz pro-
dukcję i dystrybucję pomido-
rów. W spółkach zatrudnionych 
jest na różnych stanowiskach ok. 
2.000 ludzi. Odległości pomiędzy 
poszczególnymi siedzibami, np. 
tej na drugim końcu Polski, bo 

Szklane hektary
Pomidory z Citronexu dojrzewają w 10-hektarowej szklarni przez niemal 10 miesięcy 

w roku. Do swojego wzrostu potrzebują między innymi wody, światła i ciepła. To ostatnie 
dostarczane jest im po sąsiedzku z elektrowni Turów na Dolnym Śląsku.

TEKST I ZDJĘCIA Anna Malinowski

koło Gdańska, sięgają niekiedy 
kilkuset kilometrów, które Artur 
Toronowski skutecznie pokonuje 
własnym helikopterem, budząc 
uczucie dumy załogi oraz zacie-
kawienia u postronnych.
 Główna siedziba zarządu 
znajduje się w Zgorzelcu - mie-
ście, gdzie wszystko się zaczęło 
i urosło do tego, co dzisiaj stano-
wi imponujący obraz. Gdy wcho-
dzę do tzw. biurowca, w oczy 
rzuca mi się elegancki wystrój: 
szeroka klatka schodowa, na ścia-
nach obrazy, wykładzina z logo 
firmy, a w balustradach pozła-
cane banany. Tuż po sąsiedzku 
chłodnie i największa w Europie 
dojrzewalnia bananów, których 
rocznie Citronex dostarcza na 
polski rynek ok. 120 tysięcy ton. 
Jednak nie banany a pomidory 
są projektem, który aktualnie jest 
priorytetowym.

W sąsiedzkiej 
symbiozie
 Pomidory są od 2011 roku 
ważnym ogniwem w działal-
ności jednej ze spółek wchodzą-
cych w skład grupy Citronexu, 
a mianowicie spółki Polskie Po-

midory S.A. 5 lat temu wyku-
pione zostało ponad 100 hekta-
rów powierzchni w Bogatyni. 
Ze Zgorzelca jadę do oddalonej 
o ok. 30 kilometrów szklarni. Już 
z daleka widać majestatyczne 
kominy elektrowni Turów, które 
ze stoickim spokojem akceptują 
sąsiedztwo mieniącej się w słoń-
cu szklanej tafli. Aż wierzyć się 
nie chce, że widoczna szklarnia 
to 10 hektarów w kawałku.
 Sąsiedztwo tych dwóch 
obiektów to symbioza, zarówno 
jeżeli chodzi o ekonomię, jak 
i środowisko. Pomimo wyso-
kiego rachunku, jaki Citronex 
płaci miesięcznie elektrowni 
Turów, wydatek ogrzewania 
szklarni jest i tak mniejszy, niż 
gdyby pomidory były ogrzewa-
ne z własnej kotłowni. Płynąca 
w rurach szklarni gorąca woda 
jest produktem odpadowym 
z obiegu technologicznego elek-
trowni. W ten to sposób rośliny 
dostają nie tylko potrzebne do 
ich wzrostu ciepło, ale dodatko-
wo jeszcze poprzez bezpośred-
nie sąsiedztwo z elektrownią 
zaopatrywane są w emitowany 
do atmosfery dwutlenek węgla, 

który niezbędny jest im do fo-
tosyntezy. Można powiedzieć, 
że pomidory wykonują w ten 
sposób kawał dobrej roboty na 
rzecz ochrony środowiska.

Malinowe królestwo
 Jan Rutkowski jest kierow-
nikiem pierwszych dziesięciu 
hektarów pod bogatyńskim 
szkłem, na których produkcja 
rozpoczęła się w listopadzie 
2014 roku. Planowane jest jed-
nak sukcesywne zwiększanie 
powierzchni produkcyjnej o ok. 
10 hektarów rocznie i zatrud-
nienie nawet do 1.000 osób. Gdy 
wchodzimy do szklarni, w noz-
drza uderza mnie intensywny 
zapach świeżych pomidorów. 
To malinówka. Pan Jan oprowa-
dza mnie po ogromnej hali, któ-
rej końca nie widać. Jak okiem 
sięgnąć pomidory, pomidory, 
pomidory. Pozawieszane na ga-
łęziach o długości pokaźnych 
lian. Jest bardzo jasno, ciepło 
i wilgotno. W naszym klima-
cie pomidor potrzebuje stałej 
temperatury - ok. 21 stopni na 
okrągło, bez względu na porę 
dnia i roku. W letnie miesią-

L

Biurowiec Citronexu

Fragment 10 
hektarów pod 

szkłem
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ce ciepło płynie z zewnątrz, 
a w nocy i w zimne pory roku 
właśnie z rur z ciepłem z położo-
nej tuż po sąsiedzku elektrowni 
Turów. Teraz, w okresie letnim 
bardziej trzeba zadbać o redukcję 
ciepła w dzień, a robi się to przy 
pomocy kurtyn oraz poprzez 
uchylanie partii dachu.
 Rury rozprowadzone są na 
trzech poziomach: na dole prze-
chodzą tzw. rury grzewcze odpo-
wiedzialne za ogólną tempera-
turę i służące wózkom za szyny, 
w środkowej partii tzw. rury we-
getacyjne. Te drugie zapewnia-
ją roślinom suchość zwłaszcza 
podczas procesu obrywania liści, 
gdy istnieje największe praw-
dopodobieństwo pojawienia się 
grzybów. Jest to tym bardziej nie-
bezpieczne, gdyż pomidory lu-
bią wilgotne powietrze. Najlepiej 
czują się i wzrastają w 75-80% 
wilgotności powietrza. Trzeci 
poziom rur przebiega pod sa-
mym dachem i odpowiedzialny 
jest za stopienie się zalegającego 
śniegu. Wszystkie trzy systemy 
rur działają niezależnie od siebie.
 Przyglądam się pojedynczym 
roślinom. Rosną w długich, rów-
nych rzędach na wełnie mineral-
nej o grubości ok. 10 centyme-
trów. Do każdej rośliny dochodzi 
wężyk - to kropelkowy system 
nawadniania, a wspomaga go 
komputer, który „wsłuchuje się” 
w potrzeby roślin i oblicza ich 
wodne pragnienie. Podczas jed-
nego sezonu łodygi pomidorów 
osiągają długość ok. 10 metrów. 
Ich bezlistne, lecz nadal żywe 
partie, układane są w dolnej 
części „grządek”, a nowe z zie-
lonymi i czerwonymi owocami 

pną się po specjalnych sznurkach 
ku górze, gdzie czekają na nie 
stabilne druty, tak aby miały się 
czego złapać.
 Sezon trwa przez cały rok. 
Od poniedziałku do piątku 
zbieranych jest ok. 30 ton po-
midorów dziennie. W sierpniu 
likwidowana jest stara plantacja, 
a już we wrześniu zakładana 
nowa. Niemalże przez cały rok 
pomidory malinowe dostar-
czane są do  własnych sklepów, 
Biedronki oraz Tesco. Pan Jan 
nie je innych pomidorów niż te 
z „jego” szklarni. - Ludzie mówią, 
że najlepsze są pomidory z grun-
tu. Proszę pani, ja nie chciałbym 
wiedzieć, czym wszystkim trzeba 
pryskać te pomidory, aby ochro-
nić je przed możliwymi zarazami 
- mówi i uśmiecha się do trzy-
manej w ręce „malinówki”. Pan 
Jan zwraca mi uwagę na białe 
kartony o wysokości ok. 50 cm. 
Z ich małych otworów coś wy-
fruwa i wpada z powrotem. To 
hodowlane trzmiele. Są pracowi-
te jak pszczółki przez 6 tygodni 
swojego całego życia. Wpraw-
dzie rośliny są samopylne, ale 
dzięki trzmielom pomidory są 
dorodne i szybciej dojrzewają. 
- To najlepszy dowód na to, że nie 
stosujemy oprysków. Przy chemii 
te owady by pozdychały - mówi 
z przekonaniem pan Jan.

Świetlany problem
 Pomidor potrzebuje dopły-
wu światła przez co najmniej 12 
godzin na dobę, co w naszym 
klimacie powoduje koniecz-
ność sztucznego doświetlenia 
w miesiącach późnojesiennych 
i zimowych. Regulację światła 
umożliwiają białe kurtyny zało-
żone tuż pod dachem. Spełniają 
one rolę energetyczną: latem są 
zasłaniane, aby nie spalić pomi-
dorów, a zimą - aby ustrzec je 
przed utratą ciepła.
 Okazuje się jednak, że ta 
ilość światła, która roślinom 
jest za mała, sąsiadom zza  za-
chodniej i południowej granicy 
wydaje się za duża. W związku 
z ich skargami na szklarnianą 
poświatę, konieczna będzie 
dodatkowa inwestycja. Już 
we wrześniu zamontowana 
zostanie dodatkowa kurtyna, 
która skutecznie uniemożliwi 
przedostawanie się światła 
ze szklarni na zewnątrz. Sza-
cunkowy koszt inwestycji to 
2 miliony złotych, ale czego 
nie robi się w imię dobrego 
sąsiedztwa.
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Nakarmimy świnie 

OWADAMI?
Larwy much, mącznika młynarka oraz szarańcze i świerszcze - jako źródło białka 

wykorzystywanego w przemyśle paszowym to nie fantazja. To najbardziej obiecujące 
zastosowanie dla przemysłowej produkcji owadów. HiProMine z Robakowa pod Poznaniem 
prowadzi intensywne badania nad technologią produkcji różnych gatunków owadów. Nie 

tylko na paszę.

TEKST Marzena Zbierska

HiProMine zaj-
muje się ba-
daniami nad 
technologią ho-
dowli i odcho-

wu owadów na szeroką skalę. 
Firma jest jedynym przemysło-
wym producentem owadów 
w Polsce.

Ekologicznie pod 
każdym względem
 - Produkcja biomasy owadów, 
pod względem zapotrzebowania na 
przestrzeń, surowce, wodę oraz niską 
emisję gazów cieplarnianych i brak 
odpadów poprodukcyjnych - jest 
jedną z najbardziej ekologicznych 
form produkcji zwierzęcej - mówi 
dr hab. Damian Józefiak, prof. 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, CEO HiProMine 
S.A. - Przykładowo w przypadku 
larw hermetii ilucens przy wyko-
rzystaniu około 13-15 ton niskowar-
tościowej świeżej biomasy roślinnej 
w objętości około 30 m3, w ciągu mie-

siąca jesteśmy w stanie uzyskać około 
1 tony mączki z  owadów, czyli 
400 kg białka i 400 kg tłuszczu, 
oraz 5 ton biokompostu bez zu-
życia wody. 
 Co istotne, w technologii 
opracowywanej przez HiPro-
Mine podczas hodowli owa-
dów nie jest stosowana woda 
pitna, a produkcja jest całko-
wicie bezodpadowa. Owady 
wykorzystywane są w 100%, 
a więc w dużo wyższym stop-
niu niż inne zwierzęta hodowla-
ne. Odchody owadów stanowią 
jedyny produkt uboczny pro-
dukcji, ale nie wymagają utyli-
zacji. Przeciwnie - są gotowym 
do użycia, pełnowartościowym 
nawozem lub środkiem popra-
wiającym strukturę gleby, w za-
leżności od gatunku owadów, 
z którego są pozyskiwane. Co 
więcej, jako surowiec do ho-
dowli owadów mogą być wyko-
rzystywane produkty uboczne 
rolnictwa i przetwórstwa, np. 

z produkcji soków czy warzyw, 
które podlegają utylizacji po-
przez biorecykling.
 - Hodowlę owadów można za-
tem porównać do bioreaktora utyli-
zującego w 100% biomasę będącą 
produktem ubocznym przemysłu 
rolno-spożywczego - zauważa 
Damian Józefiak. - Przy 100% 
wydajności bioutylizacji nie otrzy-
mujemy produktów ubocznych, 
tylko podnosimy wydatnie sto-
pień waloryzacji - otrzymujemy 
wysokiej jakości surowce paszo-
we i wysokiej jakości ekologiczny 
nawóz. Dodam, że HiProMine 
jako pierwsza w Europie firma 
certyfikuje nawóz otrzymywany 
z produkcji owadów.

Pasze dla drobiu 
i ryb
 Około 80% ludzi na Ziemi 
spożywa regularnie owady, 
a w wielu krajach różne ga-
tunki insektów są nawet przy-
smakiem. W kulturze europej-

skiej owady na talerzu nie są 
tak entuzjastycznie przyjmo-
wane, ale coraz częściej stano-
wią kulinarną ciekawostkę dla 
prawdziwych smakoszy. Jednak 
Polakom daleko do tak rewolu-
cyjnej zmiany zwyczajów ku-
linarnych, aby owady przyjęły 
się powszechnie jako składnik 
posiłków.
 HiProMine zakłada, że owa-
dy raczej nie staną się pożywie-
niem i składnikiem codzien-
nej diety ludzi, bynajmniej nie 
w postaci niezmienionej. Jednak 
mają szanse stać się istotnym 
źródłem pełnowartościowego, 
wysoce przyswajalnego białka 
i tłuszczów w przemysłowej 
produkcji żywności. Najwięk-
szy potencjał dla wykorzystania 
owadów na szeroką skalę tkwi 
w przemyśle paszowym.
 - Zwłaszcza w  paszach na 
potrzeby akwakultury, a w przy-
szłości dla drobiu, którego Pol-
ska jest wiodącym producentem 
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w Europie - zaznacza Damian 
Józefiak. - W  wielu krajach 
azjatyckich, afrykańskich, jak 
i Ameryki Łacińskiej bezkręgow-
ce stanowią powszechne źródło 
białka w  mieszkankach paszo-
wych dla zwierząt gospodarskich.
Specjaliści podkreślają, że war-
tość odżywcza śruty poekstrak-
cyjnej, roślin strączkowych czy 
kukurydzy jako komponentów 
białkowych pochodzenia ro-
ślinnego w paszach jest niższa 
w porównaniu z białkiem po-
chodzenia zwierzęcego. Dla-
tego w paszach pełnoporcjo-

wych dla ryb wciąż używa się 
znaczące ilości mączki rybnej, 
co uszczupla zasoby akwenów 
wodnych. Szacuje się, że 30-40% 
połowów ryb na świecie idzie 
na cele paszowe. 
 - Wyniki badań prowadzonych 
na świecie, sugerują, że dodatek 
owadów może wpływać pozytyw-
nie na liczebność mikroflory jelito-
wej ryb i kurcząt, a więc posiadać 
właściwości antybakteryjne - do-
daje specjalista z HiProMine. 
- Szczególnie interesujący jest ich 
wpływ na ogół mikroorganizmów 
występujących w jelitach poprzez 
właściwości bakteriostatyczne nie-
których białek, defensyn owadzich, 
tzw. AMP (Antimicrobial Pepti-
des). 

 Barierą dla upowszechnie-
nia białka z owadów w produk-
cji pasz są uregulowania praw-
ne Unii Europejskiej. Unijne 
prawo definiuje mączki z bez-
kręgowców jako przetworzone 
białko pochodzenia zwierzęce-
go, a owady jako materiał nie 
przeznaczony do konsumpcji 
przez człowieka. Ponadto pra-
wo unijne z uwagi na BSE za-
brania również karmienia paszą 
z owadów zwierząt gospodar-
skich. 
 - Mączki z bezkręgowców są 
dozwolone w żywieniu wybra-

nych zwierzat towarzyszących, np. 
psów, norek, a niedługo ukaże się 
legislacja dla ryb, ale przewiduje 
się w przyszłości dopuszczenie 
pasz na bazie owadów w żywieniu 
świń oraz drobiu. W przypadku 
zarówno drobiu, jak i trzody już 
dziś może być wykorzystywany 
tłuszcz pozyskiwany z owadów 
- uściśla Damian Józefiak.

Automatyzacja 
produkcji 
priorytetem
 To właśnie niewystarczająca 
podaż owadów jest kolejnym 
czynnikiem uniemożliwiającym 
ich wykorzystanie w przemyśle 
paszowym na szeroką skalę. 
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Firma HiProMine nagrodzona w konkursie tygodnika Newsweek Pol-
ska w kategorii start-up

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

Agriculture and more
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W  Europie istnie-

je zaledwie kilka 
fabryk owadów, 
a uruchomienie 
produkcji nie 
jest procesem 
łatwym z uwa-
gi na brak do-
świadczeń tech-

n o l o g i c z nyc h 
i  odpowiedniej 

wiedzy związa-
nej z  automatyzacją. 

Z punktu widzenia opła-
calności w produkcji owadów 
istotne jest zapewnienie odpo-
wiedniego poziomu kosztów 
przy odpowiedniej wydajności.
 - Obecnie prowadzimy wiele 
prac nad samą technologią pro-
dukcji przemysłowej różnych ga-
tunków owadów oraz procesem 
separacji białka i tłuszczu, a także 
substancji bioaktywnych w ramach 
projektu z funduszy własnych oraz 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju - wyjaśnia Damian 
Józefiak. - Automatyzacja pro-
cesów przetwórczych to obecnie 
priorytet w naszej działalności. 
Jednocześnie wykonujemy wiele 
badań i analiz podstawowych  nad 
wartością pokarmową ponad 30 

gatunków owadów. Dlatego więk-
szość produkcji jest przeznaczana 
na badania naukowe i rozbudo-
wę stad rodzicielskich insektów. 
Prowadząc szeroką współpracę 
z wieloma jednostkami naukowymi 
z Polski i zagranicy potrzebujemy 
duże ilości surowca do testów.
 Oprócz pasz dla zwierząt 
gospodarskich owady mogą 
służyć jako surowiec do pro-
dukcji karm dla psów i kotów. 
HiProMine prowadzi inten-
sywne badania nad wieloma 
aspektami stosowania owadów 
w dietach dla zwierząt towa-
rzyszących, m.in. większą sma-
kowitością karmy z udziałem 
mączki z owadów czy popra-
wą kondycji okrywy włosowej 
z uwagi na wysoką zawartość 
kwasu laurynowego.
 Owady stanowią cenne 
źródło białka oraz kwasów 
tłuszczowych, ale możemy 
pozyskiwać z  nich również 
chitynę, lipidy (surowce dla 
przemysłu kosmetycznego 
i farmaceutycznego) oraz sub-
stancje bioaktywne (u wielu 
gatunków owadów zidentyfi-
kowano substancje o charakte-
rze nutraceutyków).

R E K L A M A

Firma HiProMine jako jedyny 
podmiot z Polski należy do 
International Platform of Insects 
for Food and Feed - międzyna-
rodowej organizacji zrzeszającej 
producentów owadów. Co więcej, 
HiProMine wchodzi w skład zarządu 
IPIFF i pełni rolę podmiotu odpowie-
dzialnego za zastosowania owadów 
jako innowacyjnego materiału paszo-
wego w żywieniu różnych gatunków 
zwierząt.
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Około 80% ludzi na ziemi spożywa regularnie owady 

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

Jesteśmy 
autoryzowanym 
dystrybutorem 
firmy SKOVZapraszamy do naszego sklepu internetowego

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

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

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

Nasze rozwiązania: 

Systemy wentylacji Systemy żywienia Systemy pojenia

Systemy ogrzewania Systemy sterowania Padcooling

TWOJA FERMA, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, 
SPRZEDAŻ: tel. 604 941 974 • WSPARCIE TECHNICZNE: tel. 692 901 592 
www.twojaferma.pl, mail: sklep@twojaferma.pl
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Ile stracą polscy rolnicy na Brexicie?

 Wywiady w całości z europosłem Czesławem Siekierskim 
oraz analitykiem Banku Pekao SA Andrzejem Halesiakiem 
a także komentarz Zespołu Analiz Sektorowych i Rynków 

Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas na www.wiescirolnicze.pl

I stnieją obawy, że odej-
ście Wielkiej Brytanii ze 
Wspólnoty może odbić 
się negatywnie na pol-
skim rolnictwie. Póki 

co minister rolnictwa jednak 
studzi emocje. - Pełne skutki 
Brexitu dla polskiego rolnictwa 
będzie można oszacować dopiero 
po ustaleniach, na jakich zasa-
dach Wielka Brytania wyjdzie 
z UE i jak będą wyglądały przy-
szłe relacje pomiędzy tym krajem 
a Unią Europejską - tłumaczy 
szef resortu rolnictwa. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że UK 
jest obecnie drugim po Niem-
czech, największym rynkiem 
eksportowym dla Polski. - Eks-
port artykułów rolnych i wyro-
bów przemysłu spożywczego na 
rynek brytyjski rósł w ostatnich 
latach w szybkim tempie, w efek-
cie żywność i napoje to druga 
pod względem ważności kategoria 
naszego eksportu do Wlk. Bryta-
nii - w 2015 r. sprzedaliśmy ich 
na brytyjskim rynku za 2 mld 
euro (większą wartościowo kate-
gorię stanowiły jedynie maszyny 
i urządzenia). Na rynek brytyjski 
przypada ok. 10% całego ekspor-
tu żywności i napojów z Polski 
- wyjaśnia Andrzej Halesiak, 
dyrektor Biura Analiz Makro-
ekonomicznych Banku Pekao 
SA. Do Wielkiej Brytanii eks-
portujemy wiele produktów 
rolno-spożywczych, w  tym 
czekoladę, mięso drobiowe, 
mięso wołowe i przetwory mię-
sne, a także produkty mleczar-
skie, chleb, pieczywo, ciastka 
i warzywa. 
 W tym roku eksport wy-
kazuje tendencje wzrostowe 
o ok. 11,0% w stosunku do 
roku ubiegłego. Popyt na pol-
skie towary, zdaniem Andrzeja 
Halesiaka, może zostać jednak 
w najbliższych miesiącach za-
hamowany w związku z po-
gorszeniem się atrakcyjności 
cenowej polskiego eksportu 
(efekt silnej przeceny fun-
ta) i  oczekiwanej stagnacji 
w brytyjskiej gospodarce.  
 A co w dalszej perspekty-
wie? Wszystko będzie zależeć 
od ustalonych zasad handlu 

Brytyjczycy chcą wyjść z Unii Europejskiej. W przeprowadzonym 23 czerwca referendum 
większość z nich opowiedziała się za tzw. Brexitem. Co to oznacza dla nas? 

pomiędzy Unią Europejską 
a Wielką Brytanią po formal-
nym opuszczeniu wspólnoty. 
Pytanie tylko, kiedy to nastąpi? 
Eksperci sądzą, że nie za szyb-
ko. Procedury mogą potrwać 
od 2 do nawet 5 lat. - Co więcej, 
nie można wykluczyć, że w tym 
czasie wydarzy się coś co sprawi, 
iż poparcie dla Brexitu znacząco 
spadnie i że do niego nie dojdzie. 
Gdyby jednak doszło, to kluczo-
we z punktu widzenia polskiego 
eksportu na Wyspy będzie to, jak 
uregulowane zostaną relacje han-
dlowe pomiędzy Wlk. Brytanią 
a Unią - komentuje analityk 
Banku Pekao SA. Najbardziej 
pozytywnym scenariuszem 
dla Polski byłoby przyznanie 
Wielkiej Brytanii specjalnego 
statusu, w ramach którego po-
zostałaby członkiem unii celnej 
i częścią europejskiego obszaru 
wolnego handlu. Wówczas do-
konałoby się najmniej zmian. 
- Gdyby po wyjściu Wielkiej Bry-
tanii handel odbywał się na mocy 
porozumień w sprawie wolnego 
handlu, to wpływ Brexitu nie 
byłby znaczący i eksport rolno-
spożywczy z Polski nadal mógł-
by się stopniowo zwiększać, lecz 
w nieco mniejszym tempie niż 
w sytuacji, gdyby Wielka Bry-
tania nadal była w UE - podaje 
Zespół Analiz Sektorowych 
i Rynków Rolnych w Banku 

BGŻ BNP Paribas. Możliwe są 
także inne, bardziej ograniczo-
ne, formy integracji Wspólnoty 
z UK, jak np. model norweski, 
czyli członkostwo w Europej-
skim Obszarze Gospodarczym. 
- Wówczas Wlk. Brytania nie by-
łaby już wprawdzie członkiem 
unii celnej (mogłaby w ograniczo-
nym zakresie - np. w przypadku 
niektórych produktów - wprowa-
dzić cła), ale wiele ograniczeń 
pozataryfowych byłoby zniesione 
- tłumaczy Andrzej Halesiak. 
Dodaje, że Wlk. Brytanii raczej 
będzie zależeć na wypraco-
waniu indywidualnego sta-
tusu współpracy z Unią, tak 
by z  jednej strony zachować 
uprzywilejowany dostęp do 
unijnego rynku, ale z drugiej 
móc w sposób bardziej zindy-
widualizowany budować rela-
cje handlowe z krajami trzeci-
mi. - Jeżeli powstaną dwa odrębne 
rynki z granicami celnymi, to na 
pewno będzie negatywnie oddzia-
ływać na bilans handlowy eks-
portowanych z Polski artykułów. 
Jest jednak za wcześnie, aby doko-
nać oceny - zaznacza minister 
Krzysztof Jurgiel. Według ana-
lityków polska żywność nadal 
będzie trafiać na brytyjskie sto-
ły. Cieszy się tam bowiem coraz 
większą renomą. - Możliwych 
scenariuszy jest dużo, niemniej 
Wielka Brytania pozostanie waż-

nym partnerem handlowym Pol-
ski, w tym w handlu produktami 
rolno-spożywczymi, lecz jej rola 
w polskim eksporcie się zmniej-
szy, a eksporterzy będą musieli 
poszukać alternatywnych rynków 
- komentuje Zespół Analiz Sek-
torowych i Rynków Rolnych 
w Banku BGŻ BNP Paribas.
 Brexit wpłynie nie tylko 
na handel międzykrajowy, ale 
ogólne funkcjonowanie Unii 
Europejskiej. Gdyby Wielka 
Brytania formalnie odłączyła 
się od Wspólnoty do 2020 r., 
a więc przed zakończeniem 
obecnego PROW, trzeba by-
łoby na nowo tworzyć unij-
ny budżet i podział środków 
na poszczególne państwa na 
kolejne lata. Potwierdza to 
europoseł Czesław Siekier-
ski, przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. 
- Wszystko będzie zależeć od daty 
wyjścia Wielkiej Brytanii. Jeśli 
nastąpi ono przed końcem bie-
żącej perspektywy finansowej, 
to można się spodziewać raczej 
proporcjonalnego zmniejszenia 
poszczególnych pozycji budżetu. 
Pamiętajmy, że Wielka Brytania 
jest nie tylko płatnikiem, ale i bior-
cą z unijnego budżetu. Oczywiście 
w ostatecznym rozrachunku jest 
płatnikiem netto - mówi. Trzeba 
zdawać sobie sprawę z faktu, iż 
UK jest trzecim co do wielkości 
płatnikiem netto składek do bu-
dżetu unijnego. Po wyjściu ze 
Wspólnoty, Wyspy przestałyby 
płacić. Według ekspertów mo-
głoby to skutkować obniżeniem 
puli środków, która trafia do 
Polski o 9 mld zł rocznie. W du-
żej mierze obniżenie kwoty 
wsparcia dotyczyłoby polskich 
rolników. - Jeśli redukcja środków 
będzie zastosowana proporcjonal-
nie wobec wszystkich, to nie widzę 
powodu, aby Polska z tego zmniej-
szenia została wyłączona. Mamy 
przecież większy wzrost gospodar-
czy niż inne państwa, otrzymujemy 
duże środki z polityki spójności 
i WPR, a jednocześnie nie jesteśmy 
partnerem w finansowaniu różnych 
wydatków UE, takich jak np. kryzys 
uchodźców - stwierdza europoseł 
Siekierski. 

TEKST Dorota Jańczak



A może hodowla 
Blonde d’Aquitaine?

Może warto zwrócić uwagę na rasę bydła mięsnego charakteryzującą się wysokimi cenami 
za sprzedaż jałówek i opasów, a także ponad kilogramowymi przyrostami dziennymi?

bagienka i starorzecze Noteci. 
Latem krowy lubią wchodzić 
do wody, aby się ochłodzić. Po-
tem kładą się w zacienionych 
miejscach i wypoczywają. Jest 
tu mnóstwo dzikiej zwierzyny, 
w tym dziki, łosie i wilki. Jacek 
Rutkowski wspomina, że kiedyś 
przez rzekę przepłynął nawet 
muflon i zaatakował krowy. 
 Hodowla w Chrustowie nie 
od razu była związana z Blon-
de d’Aquitaine. Jednakże, aby 
zagospodarować tak duży ob-
szar łąk i pastwisk, w 1991 roku 
podjęto decyzję o hodowli bydła 
mięsnego. Na początku kupo-
wano krowy z obór mlecznych 
i kojarzono z rasami mięsnymi. 
Następnie nabywano 50 kilogra-
mowe cielęta - krzyżówki Cha-
rolaise, Limousine i Simental. 
W efekcie kojarzono sztuki po-
szczególnych ras ze sobą, aby po-

zostały w „czystości”. - Jednakże 
kiedy prezes, pan Marian Smorawski, 
pojechał na wystawę do Berlina i zo-
baczył buhaja Blonde d’Aquitaine, 
stwierdził: „czegoś takiego jeszcze 
nie widziałem - muszę to mieć!”. 
Tak zaczęła się nasza przygoda z tym 
bydłem - opowiada Jacek Rutkow-
ski. - Walory, jakie prezentowała ta 
rasa, były bardzo obiecujące. Posta-
nowiliśmy zastosować krzyżowanie 
wypierające z nastawieniem na Blon-
de d’Aquitaine. W 2011 natomiast 
kupiliśmy trzy jałówki z Francji. 
Długo trwało, zanim przywiezio-
ne zwierzęta się zaaklimatyzowały. 
Uspokoiły się dopiero po pierwszym 
wycieleniu - tłumaczy. Od tego 
czasu do chwili obecnej stado 
mamek i jałówek inseminowane 
jest nasieniem zakupionym we 
Francji. Po 16 latach pracy hodow-
lanej na Regionalnej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Sie-

linku po raz pierwszy w Polsce 
zaprezentowane zostało bydło 
rasy Blonde d’Aquitaine.
 Rasa Blonde d’Aquitaine 
powstała we Francji w wyniku 
krzyżowania Garone, Querey 
i Pyrenean Blonde, używana 
była przez wieki do prac polo-
wych i pociągowych. Jest to duże 
kalibrowo bydło o długim, ma-
sywnym ciele, głębokiej klatce 
piersiowej, szerokich biodrach 
oraz znakomicie umięśnionych 
partiach zadu i mocnych koń-
czynach. Typowe umaszczenie 
to  kolor złotej pszenicy, ale może 
być od białego do wpadającego 
w czerwień z rozjaśnieniami wo-
kół oczu, pyska i między nogami. 
Masa ciała dorosłych buhajów 
dochodzi do 1.200 kg, a krów do 
1.000 kg. Krowy cechuje wysoka 
odporność, łagodne usposobie-
nie, dobra mleczność, troska o po-
tomstwo i łatwe porody. Dobrze 
się adaptują w różnych strefach 
klimatycznych i ekstremalnych 
warunkach. Wydajność rzeźna 
wynosi od 66% do 70%. Mięso jest 
delikatne, chude, a kości drobne. 
Rasa jest przeznaczona do cięż-
kiego opasu, przy intensywnym 
żywieniu, wtedy pokazuje swoje 
zdolności genetyczne, osiągając 
przyrost 100 gramów na godzinę. 
Krowy tej rasy mają silny instynkt 
macierzyński. - Jeszcze bardziej się 
wzmaga, gdy całe stado przebywa na 
pastwisku. Chronią wtedy młode, 
otaczając je w okręgu i atakują całą 

ospodarstwa, 
które zajmują się 
hodowlą tej rasy 
w  kraju, moż-
na policzyć na 

palcach obu rąk. Jedno z nich, 
należące do rolniczej spółdziel-
ni produkcyjnej, znajduje się 
w Chrustowie, niedaleko Uj-
ścia (woj. wielkopolskie, powiat 
pilski). Zatopione jest w ziele-
ni łąk i pastwisk doliny Noteci, 
w strefie Natura 2000, co ogra-
nicza w znacznym stopniu dzia-
łania w kierunku intensyfikacji 
produkcji rolnej. - Nie ma innej 
możliwości niż ekstensywny wypas 
bydła mięsnego, które doskonale wy-
korzystuje taką paszę - mówi Jacek 
Rutkowski, zootechnik w RSP 
Chrustowo. Obszar działalno-
ści spółdzielni obejmuje 680 ha, 
w tym 635 ha to użytki rolne. 
Grunty orne zajmują 434 ha, pa-
stwiska i łąki natomiast 201 ha. 
Uprawiane są zboża: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto, rzepak, ku-
kurydza na ziarno, kukurydza na 
zielonkę do zakiszenia oraz łubin 
jako komponent paszy treściwej. 
W roku 1988 gospodarstwo po-
większyło powierzchnię o 404 ha 
łąk, pastwisk i nieużytków wraz 
ze zdewastowanymi budynkami 
po byłym PGR-ze, które są dzier-
żawione od ANR. Zbieranych 
jest rocznie 1,5 tysiąca ton zboża. 
Część zostaje przeznaczona na 
sprzedaż, a część na pasze. Na 
pastwiskach znajdują się stawy, 

G
TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta

wiescirolnicze.pl
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grupą. W ten sposób odganiają nie-
proszonych gości. Tak jak muflona, 
o którym mówiłem wcześniej - in-
formuje zootechnik z Chrustowa. 
- Nory lisów są zawsze rozkopane, 
a krowy tarzają się w tych miej-
scach. Gdy chcemy przegonić całe 
stado z jednego pastwiska na drugie, 
udaję cielaka - „muczę”. Zwierzęta 
podnoszą wtedy łby i przemieszczają 
się w kierunku wydawanego przeze 
mnie odgłosu - opowiada. 
 Stado w Chrustowie liczy 
170 krów mamek, 150 cieląt, 
2 buhaje rozpłodowe, 140 jałówek 
oraz  70 opasów. Oborę stanowi 
budynek (dawny jałownik typu 
włoskiego), który został zmoder-
nizowany i przystosowany do 
utrzymywania krów i opasów. 
Powierzchnia przeznaczona dla 
bydła składa się z czterech dzie-
lonych na boksy ciągów, mię-
dzy nimi biegną dwa korytarze 
paszowe. Bydło utrzymywane 
jest luzem ze stałym dostępem 
do przylegających okólników 
i wybiegów. Zwierzęta cały rok 
przebywają na wybiegach. Kro-
wy cielne mają dostęp do obory, 
do której mogą wchodzić, kie-
dy zechcą. Jednakże zazwyczaj 
przebywają na zewnątrz, nawet 
się tu cielą. Teren jest nieutwar-
dzony, dlatego cały czas musi być 
dosypywana ściółka, na której 
zwierzęta odpoczywają. Co jakiś 
czas jest ona usuwana. Nawet 
zimą krowy wolą leżeć na mrozie, 
na rozłożonej słomie. Żywienie 
odbywa się głównie wewnątrz 
budynku, na zewnątrz dodatko-
wo jest rozkładana sianokiszonka 
tak, aby wszystkie zwierzęta mia-
ły dostęp do paszy. - Rano zaczyna-
my od kiszonki z kukurydzy, potem 
sianokiszonka i  słoma. Krowy z cie-
lętami chodzą natomiast po pastwisku 
i to im wystarcza. W okresach nie-
korzystnych np. susza, późna jesień 
dokarmiane są na pastwisku sianem 
i słomą jęczmienną - tłumaczy ho-
dowca. - Opasy natomiast zostają 
na okólnikach przy oborze i dostają 
paszę treściwą, kiszonkę z kukurydzy 
i sianokiszonkę. W dawce otrzymu-
ją zboża, śrutę rzepakową, łubin, 
premiksy, a młodsze sztuki także 
dodatkowo 5% soi - wylicza. Cielęta 
już w wieku 1-2 miesiący mogą 
korzystać z dokarmiania paszą 
treściwą - zbożem, soją i kukury-
dzą w całości. Buhajki i jałówki 
odstawiane są od matek w wieku 
6 miesięcy.
 W skali światowej tylko 5% 
populacji bydła mięsnego jest 
inseminowana, ale trzeba wziąć 
pod uwagę, że chcąc przyspieszyć 

postęp genetyczny inseminacja 
jest niezbędna. Tak jest w RSP 
Chrustowo. Taka metoda jest jed-
nak związana z poświęceniem 
większej ilości czasu na obser-
wację. - Ułatwieniem jest zastoso-
wanie programów synchronizacyj-
nych z użyciem hormonów. Robię 
zastrzyk, jak jest ruja, to inseminuję. 
Jak nie ma, to w 11. dniu powtarzam 
iniekcję i 14.-15. dnia znów insemi-
nuję. Ta metoda sprawdza się w 50% 
- tłumaczy Rutkowski. - Natomiast 
na pastwisku mam pomocnika, który 
pomaga tym sztukom, które były 
oporne - chodzi o naszego  buhaja.  
Wprowadzamy go do stada w maju, 
aby pokrył sztuki wcześniej niezacie-

i trzeba było użyć synchronizacji - 
konkluduje. Odsetek krów wy-
cielonych w ciągu roku wynosi 
94%, upadki cieląt do momen-
tu odsadzenia natomiast - 4%. 
Przy doborze buhajów do stada 
pomaga Jerome Negre - głów-
ny selekcjoner bydła Blonde 
d’ Aquitaine we Francji. Nasienie 
jest kupowane z przeznaczeniem 
na konkretną krowę. Pan Jacek 
chwali się, że w stadzie są sztuki, 
które cielą się nawet po 15 razy. 
 Priorytetem hodowlanym jest 
poprawa budowy, wyrostowości 
i kalibru. Mamki są brakowane 
ze stada ze względu na wiek, 
jałowość, nieprawidłową budo-

W okólniku uwagę przykuwa 
inny buhaj o wdzięcznym imie-
niu Petit (z fr. - „mały”), który 
w zeszłym roku był czempio-
nem Polski. - Jest to buhaj, który 
był „stworzony” pod nasze potrze-
by - mówi zootechnik. - Gdy się 
urodził, rzeczywiście się wyróżniał. 
Teraz pokazuje się na wystawach, aby 
zaprezentować walory tej rasy. Waży 
1.200 kilogramów - opowiada.
 Hodowla bydła mięsnego 
zdecydowanie jest opłacalna. 
Kiedyś odsadki z Chrustowa 
były sprzedawane do Włoch. 
Teraz są eksportowane do 
Grecji buhaje o wadze 650 kg. 
Opasy muszą być sprzeda-

lone - opowiada. Chrustowskie 
stado ma mieć docelowo 250 
krów mamek. Jest to optimum 
przypadające na hektary, któ-
rymi dysponuje gospodarstwo.  
Zootechnik wskazuje na wybieg 
i łąkę umiejscowioną w oddali, 
gdzie pasą się dziesiątki krów. 
- Proszę spojrzeć, ile tu zwierząt, a ja 
muszę je wszystkie zainseminować 
- mówi. Zabieg przeprowadza 
bez poskromów. Zagania stado 
do środka budynku, gdzie np. 
z 20 krów do inseminacji nadają 
się 3. Przepędza je wtedy tak, aby 
te właściwe były z tyłu. Gdy się 
zatrzymają - „strzela”.
 Krowy cielą się od grudnia 
do połowy kwietnia. - Jednakże 
czasami zdarzają się problemy - a to 
brak rui, a to nieskuteczne krycie. 
Wtedy wszystko się przesuwa, gdy 
krowy muszą być pokryte dopiero 
przez buhaja na pastwisku - żali 
się Jacek Rutkowski - Pamiętam, 
że kiedyś, jak krowa miała ruję, to  
obskakiwała inne i ją eksponowa-
ła. Teraz jest cisza, żadnych oznak. 
Tylko 2 sztuki w stadzie miały ruję 
naturalną po porodzie. Reszta nie 

wę czy brak instynktu macie-
rzyńskiego. Lata doświadczeń 
sprawiają, że hodowcy widzą, 
która sztuka jest dobra, a która 
nie. - Podczas wystaw, oglądając, 
nasze zwierzęta selekcjoner powie-
dział, że musimy poprawić wyrosto-
wość, ale nie jest to łatwe, bo trzeba 
zmienić ich genetykę poprzez do-
bór odpowiedniego buhaja. Jest to 
zabawa w hodowlę - mówi Jacek 
Rutkowski. - Zwracamy uwagę 
na takie cechy jak szybki wzrost, 
dobre umięśnienie, budowa szkieletu 
i łatwe porody. Jałówki są zacielane 
w wieku 20-24 miesiące przy masie 
ciała ponad 500 kg - dodaje spe-
cjalista. 
 Do krycia w  Chrustowie 
przeznaczone są dwa buhaje, 
jeden starszy, drugi młodszy. 
Starszy został wybrany specjal-
nie dla tego stada przez selek-
cjonera. Ma on okazałą wyro-
stowość i ramę, dlatego może 
być używany tylko na krowy i to 
duże, absolutnie nie na jałówki. - 
Do tego celu mamy drugiego buhaja 
urodzonego u nas, choć po rodzicach 
francuskich - zaznacza specjalista. 

ne najpóźniej do wieku 2 lat. 
Opasy w stadzie są okresowo 
ważone, ich dzienne przyro-
sty wynoszą ok. 1,3 kg. Wagę 
650 kg - 800 kg osiągają w wie-
ku 18-22 miesięcy. Sprzedawa-
nych jest rocznie 67 opasów, 
8 buhajów do dalszej hodowli 
i 5 jałówek cielnych. Jacek Rut-
kowski stwierdza jednak, że 
sprzedaż żywca w Polsce się 
nie kalkuluje i trzeba skupiać 
się na eksporcie, choć może 
w przyszłości się to zmienić. 
- W naszym kraju ta rasa dopie-
ro zaczyna być rozpoznawalna. 
Ale jeśli my dostajemy z eksportu 
10 zł netto za kg żywej wagi, to 
nie opłaca nam się sprzedawać 
zwierząt u nas. Nasz zysk zależy 
jednak od kursu euro - tłumaczy. 
- Sprzedajemy natomiast polskim 
hodowcom buhaje do krzyżowań 
towarowych z  rasą Limousine, 
Charolaise, Simental. Odsadki po 
Blonde d’Aquitaine mają kilkadzie-
siąt kilogramów więcej na wadze 
niż od cieląt w czystości rasy, poza 
tym poprawiają mięsność - pod-
sumowuje.
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 •	 zwiększenie	bezpieczeństwa	
	 hodowli!
•	 wydajne	i	ekonomiczne	spalanie	
	 na	miejscu	wytwotrzenia	odpadów
•	 eliminacja	zagrożeń		 	
	 spowodowanych	składowaniem	
	 oraz	transportem	odpadów	
	 do	utylizacji
•	 redukcja	kosztów	obsługi	
	 odpadów

BIO-BEZPIECZEŃSTWO	TWOJEJ	
DZIAŁALNOŚCI

BEZPIECZNE	SPOPIELANIE	
MARTWYCH	ZWIERZĄT	I	ODPADÓW	

ZWIERZĘCYCH	NA	FERMIE

Piece	VOLKAN

Bentley	Polska	sp.	z	o.o.
ul.	Czereśniowa	98		02-456	Warszawa
tel.	22	863	90	42,	fax:	22	863	90	13
e-mail:	bentleyfarm@bentley.pol.pl

www.bentleypolska.pl

Obniż koszty związane z usuwaniem martwych zwierząt 
na fermie i zwiększ 

BIO-BEZPIECZEŃSTWO swojej działalności

WIĘCEJ	NA:	utylizacjazwierzat.pl

R E K L A M A

Śmierdzący problem hodowców
Letnie miesiące to czas, w którym przeważa 
wysoka temperatura i okresowo wzmożona 

wilgotność powietrza, a co za tym idzie, 
zwiększa się liczba upadków zwierząt. Jak 

pozbyć się problemu?

TEKST Ksenia Pięta

Ś mierć zwierzęcia dla 
rolnika nie jest łatwą 
sprawą, łączy się ze 
stratami w  gospo-
darstwie, proble-

mem utylizacji padliny i obawą 
przed zakażeniem reszty stada. 
Odbiór oraz utylizacja bydła 
i trzody chlewnej są objęte dofi-
nansowaniem z ARiMR. Firma 
utylizacyjna zawiera umowę 
z agencją, w ramach której po 
zgłoszeniu jedzie do rolnika, 
on z kolei podpisuje wniosek 
producenta rolnego o pomoc 
państwową na pokrycie kosztów 
unieszkodliwienia i transportu 
padłych sztuk. Jeśli usługa jest 
dotowana w 100% - środki są 
przekazywane bezpośrednio 
z agencji do przedsiębiorstwa. 
W Polsce aktualnie jest 13 pod-
miotów, które mają podpisaną 
umowę z ARiMR-em, w ramach 
której powinny w jak najkrót-
szym czasie (nie jest on dokład-
nie określony) zabierać padłe 
zwierzęta. 

 Do redakcji Wieści Rol-
niczych docierają sygnały, że 
zwierzęta były podejmowane od 
rolników 2-3 dni od zgłoszenia. 
Zapytaliśmy firmę utylizacyjną, 
jak wygląda jej praca. - Podstawą 
do tego, aby być na rynku i sprostać 
konkurencji jest szybkość odbioru 
danej sztuki, dla nas jest to prio-
rytetem - dzisiaj zgłoszenie, dzisiaj 
odbiór. Wiadomo, że przy jakichś 
anomaliach pogodowych, gdy jest 
dużo upadków, może zdarzyć się 
tak, że czegoś tego samego dnia się 
nie podejmie, tylko następnego. Nie 
ma natomiast przypadków, że sztuki 
leżą po 3-4 dni. Takie sytuacje mia-
ły miejsce 9 lat temu - tłumaczy 
Dariusz Adamiak, wiceprezes 
P.P.H. Hetman Sp. z o.o. - Trudno 
powiedzieć, jak pracują inne fir-
my. Powinno im zależeć na tym, 
aby pracować jak najszybciej, po-
nieważ praktycznie w całej Polsce 
jest konkurencja i kto nie odbiera 
szybko - ten z perspektywy czasu 
nie odbiera wcale, ponieważ inna 
firma przejmuje dane gospodarstwo 

- twierdzi wiceprezes. 
 - Nam nigdy nie zdarzyło się 
mieć jakichkolwiek problemów z fir-
mą odbierającej padlinę, zawsze jest 
odbierana w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia - mówi Paweł Wierz-
ba, p. o. członka zarządu OHZ 

Garzyn Sp. z o.o.
 Nasilenie upadków nastę-
puje w miesiącach letnich, gdy 
przyjdą wysokie temperatury 
(30 stopni), a dodatkowo gwał-
towne opady deszczu podno-
szące wilgotność. Wszelkie 
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Śmierdzący problem hodowców

zmiany ciśnienia także mają 
niemały wpływ na śmiertel-
ność zwierząt. Średnio do fir-
my Hetman trafia 400 zgłoszeń 
dziennie z całego kraju. - Raczej 
nie obserwuję skarg, rolnicy nie 
narzekają na czas odbioru, który 
standardowo wynosi 24 godziny. 
Czasami natomiast jest tak, że 
dzwoni producent, który zgłasza 
zwierzę, ale mówi, że padło dwa 
dni wcześniej - wyjaśnia Dariusz 
Adamiak. Przedsiębiorca za-
znacza, że o szybkości odbioru 
padłych zwierząt decydują dwa 
czynniki: aspekt marketingowy 
- jeśli firma chce współpracować 
z rolnikami w dłuższym okre-
sie czasu, to priorytetem powi-
nien być jak najszybszy odbiór. 
Drugi - to weekend. Są firmy, 
które w sobotę i niedzielę nie 
pracują. - U nas w niedzielę jeż-
dżą tylko samochody w przypadku 
większych partii. Więc, jeżeli ktoś 
się zgłosi w sobotę o godzinie 20:00, 
to zwierzę będzie odebrane dopie-
ro w poniedziałek rano. W sobotę 
natomiast pracujemy do wieczora 
- tłumaczy.
 Rolnicy, mogą po prostu 

zmienić odbiorcę, jeśli zbyt dłu-
go czekają na zabranie padli-
ny i to bez podania konkretnej 
przyczyny. Zgłaszając upadek 
do Powiatowego Lekarza We-
terynarii, podają nazwę firmy, 
która odbierze padlinę, w każ-
dej chwili więc mogą ją zmienić. 
- Natomiast w sytuacji, w której 
muszą czekać na transport, mogą 
zwierzę wyciągnąć na zewnątrz 
i przykryć pozostawioną, specjalnie 
w tym celu przez firmę utylizacyj-
ną, plandeką, która nieco ograniczy 
nieprzyjemny zapach - mówi Da-
riusz Adamiak.
 Innym rozwiązaniem na 
uniezależnienie się od ze-
wnętrznych odbiorców jest za-
montowanie własnego pieca do 
utylizacji. Łączy się to jednak 
z dodatkowymi kosztami i po-
zwoleniami. Dlatego też w Pol-
sce na to rozwiązanie decydują 
się głównie producenci trzody 
chlewnej, którym zależy na bio-
asekuracji. Piece do spopielania 
martwych zwierząt i odpadów 
poubojowych są skonstruowane 
wedle określonych wytycznych 
i spełniają obowiązujące normy. 
- Służą one do tego, aby rolnicy mo-
gli w szybki i bezproblemowy spo-
sób usunąć padłą sztukę, dzięki cze-
mu nie musi ona czekać na odbiór, 
zasmradzać otoczenia i narażać na 
niebezpieczeństwo zakażenia innych 
zwierząt - informuje Wojciech 
Dubiński, kierownik do spraw 
sprzedaży i marketingu w fir-
mie Bentley Polska. - W naszym 
gospodarstwie bydło jest oddawane 
do firmy utylizacyjnej, natomiast 
trzoda chlewna z fermy w Brylewie 
jest utylizowana w piecu na miej-
scu, w gospodarstwie. Stosujemy 
takie rozwiązanie ze względu na to, 
aby na teren fermy nie wpuszczać 
samochodu z firmy zewnętrznej, 
który mógłby wwieźć jakąś jednost-
kę chorobową. Zatem utylizujemy 
sami, aby zachować bioasekurację 
i nie mieć kontaktu z takim trans-
portem - dodaje Paweł Wierzba 
z OHZ Garzyn.
 Samochody z firmy utyliza-
cyjnej jadą po gospodarstwach, 
odbierając kolejno padłe zwie-
rzęta, więc ryzyko przeniesie-
nia jednostki chorobowej jest 
zwiększone. Hodowca może 
zdecydować się na transport 

Piec do utylizacji 
martwych zwierząt 

zamontowany 
w gospodarstwie
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dedykowany (tylko do jego obo-
ry czy chlewni), ale to dodatko-
wo kosztuje. Wojciech Dubiński 
uważa, że montaż własnej spa-
larni jest niejednokrotnie tańszą 
alternatywą niż odbiór przez 
firmę utylizacyjną. - Niby dofi-
nansowanie jest 100%, ale wszyst-
ko zależy od tego, jaka jest tkanka 
odpadowa. Istnieje rozróżnienie 
wiekowe i wagowe - zaznacza do-
radca (patrz ramka obok). Piec 
można zamontować w każdym 
gospodarstwie i dopasować pod 
kątem rodzaju i ilości odpadów, 
jakie będą utylizowane. Piece 
mogą być stacjonarne i mobilne, 
są nawet takie z naczepami na 
ciągniki siodłowe. 
 Na montaż pieca w gospo-
darstwie potrzebne jest pozwo-
lenie. Za działalność użytkową 
takiego urządzenia odpowie-
dzialny jest Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. Użytkownik musi 
więc wystąpić do jednostki we-
terynaryjnej z wnioskiem o po-
zwolenie na nadzorowaną dzia-
łalność utylizacyjną odpadów 
tkanki zwierzęcej pochodzącej 
z własnego gospodarstwa. Dru-
gie pozwolenie trzeba uzyskać 
ze Starostwa Powiatowego, od-
nośnie emisji pyłów i gazów do 
atmosfery. - Załatwienie papierów 
zależy od elastyczności urzędni-
czej. Praktycznie jest tak, że jeśli 
urzędnik zna prawo i spotkał się 
z taką sytuacją wcześniej, to proces 
trwa około 2-3 miesięcy, jeśli nie, 
ciągnie się nawet pół roku - mówi 
Wojciech Dubińsi. Na całkowi-
te koszty instalacji składają się 
- doprowadzenie gazu, pozwo-
lenia, zakup urządzenia. - Nie 
jest to tanie, ale dla nas separacja 
jest najważniejsza. Nie mieliśmy 
problemu z pozwoleniami. Trzeba 
zwrócić uwagę na dostawcę gazu 
ziemnego, który musi mieć odpo-
wiednie parametry - podkreśla 

Paweł Wierzba z OHZ Garzyn.
 Co z popiołem? To nie zo-
stało uregulowane prawnie. 
- Można go więc używać jako tak 
zwany polepszacz glebowy, którym 
de facto nie jest, bo nie ma swojej 
nomenklatury. Na prośbę jednego 
ze starostw powiatowych przepro-
wadzaliśmy badania składu popiołu. 
Okazało się, że w takich odpadach 
nie ma nic więcej niż zwykłe minera-
ły, które są między innymi w polep-
szaczach glebowych. Mogą być także 
wykorzystywane do podsypywania 
dróg lokalnych własnych - tłuma-
czy kierownik z firmy Bentley. 
Problemem mogą też być sąsie-
dzi gospodarstw rolnych, którzy 
mają czasem obawy w związku 
z obecnością w ich okolicy pieca 
do utylizacji. Specjalista twier-
dzi, że są to obawy nieuzasad-
nione, ponieważ z pieców nie 
wydobywają się żadne zapa-
chy ani nawet dym. W zasadzie 
nawet nie widać, czy dana jed-
nostka pracuje. Urządzenie jest 
wyposażone w dwie komory, 
pierwsza służy do spalania, tam 
umieszcza się padłą sztukę. Dru-
ga komora natomiast ma osob-
ny palnik i jest nagrzewana do 
temperatury minimum 850˚C. 
Przechodzące przez nią gazy 
zatrzymują się na minimum 
2 sekundy, wtedy następuje do-
palenie osadów i gazów, które 
nie uchodzą z komina.

Komora spalania gazów i pyłów

Komora wewnętrzna 

Dofinansowanie utylizacji padłych 
zwierząt przez ARiMR
Utylizację przeprowadzają zakłady, które mają podpisane umowy z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dzięki temu rolnicy mogą 
odzyskać pieniądze związane z poniesieniem kosztów utylizacji. 
W przypadku transportu bydła, świń, kóz, owiec i koni ARiMR pokrywa 
cały koszt. 
Oddaje także 100% wydatków na utylizację bydła, które ukończyło 48. 
miesiąc życia oraz kóz i owiec po 18. miesiącu życia (zwierzęta z tych 
grup podlegają badaniom w kierunku BSE). 
Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesią-
ca życia, owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie 
od ich wieku ARiMR może dofinansować do 75% kosztów poniesionych 
przez producenta rolnego (w przypadku producentów rolnych będących 
płatnikami podatku VAT dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku 
VAT, jednak większość rolników rozlicza się z dochodów ryczałtowo). 

Dofinansowaniu nie podlegają sztuki:
1. Odebrane od podmiotu zatrudniającego więcej niż 250 pracowników, 
o rocznym obrocie przekraczającym 50 mln EURO/lub całkowitym bilan-
sie rocznym przekraczającym 43 mln EURO (duże przedsiębiorstwo),
2. Odebrane od osoby nie prowadzącej gospodarstwa rolnego lub działu 
specjalnego produkcji rolnej,
3. Odebrane od osoby pobierającej świadczenie (emerytura lub renta) 
z KRUS-u. Fakt pobierania świadczenia zabrania jednocześnie prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego,
4. Odebrane od podmiotu posiadającego 25 % lub więcej kapitału lub 
prawa głosu organu państwowego,
5. Nieoznakowane w myśl przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Źródło: ARiMR

Warunki, które musi spełnić 
posiadacz następujących zwierząt 
gospodarskich:
1. Bydła, owiec i kóz - każdy posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest 
zarejestrować i okolczykować zwierzęta przebywające w jego gospo-
darstwie rolnym i ma na to 7 dni od daty urodzin zwierzęcia. Wszystkie 
sztuki bydła, owiec i kóz mające powyżej 7 dni muszą posiadać numer 
kolczyka, który nadaje ARiMR.
2. Trzody chlewnej - każdy posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest 
do oznakowania i rejestracji swoich zwierząt w najbliższym biurze powia-
towym ARiMR. 

Ważne informacje
1. Każdy posiadacz zwierzęcia przed powiadomieniem zakładu utylizacyjne-
go o fakcie upadku danej sztuki, zobowiązany jest każdorazowo poinformo-
wać Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie.
2. Każda sztuka bydła, która padła w wieku powyżej 48 m-cy oraz owca 
i koza powyżej 12 m-cy musi zostać zbadana przez wyznaczonego lekarza 
weterynarii w kierunku przenośnej gąbczastej encefalopatii (TSE). W przy-
padku bydła poniżej 48 m-cy oraz owiec i kóz poniżej 12 m-cy - sztuki te 
mogą być zbadane w kierunku TSE w przypadku przypuszczenia wystąpie-
nia choroby.
3. Sztuki padłe odebrane w związku ze zwalczeniem choroby Aujeszkyego 
nie są dotowane przez ARiMR. Producentowi rolnemu przysługuje jednak 
prawo do zwrotu poniesionych kosztów utylizacji padłych świń w wyniku 
działań weterynaryjnych w kierunku choroby Aujeszke’ygo. Po otrzymaniu 
od zakładu utylizacyjnego faktury za utylizację sztuk padłych w związku 
ze zwalczaniem tej choroby, producent rolny musi zwrócić się z fakturą do 
danego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu odzyskania poniesio-
nych nakładów finansowych.
4. Producent rolny sam wybiera zakład utylizacyjny, do którego zgłasza 
odbiór i unieszkodliwianie sztuk padłych.
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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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WYSTAWOWY LIPIEC: 
Minikowo, Pudliszki i Sitno

TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta
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ipiec jest miesią-
cem, kiedy na te-
renie całego kraju 
odbywają się targi 
rolnicze i wystawy 

zwierząt hodowlanych. Wśród 
nich ważne dla producentów 
mleka - wybory najlepszych 
krów. Jako pierwsza odbyła 
się IX Ogólnopolska Wystawa 
Bydła Hodowlanego w Miniko-
wie (woj. kujawsko-pomorskie, 
powiat bydgoski) , która dodat-
kowo zbiegła się z jubileuszem 
prowadzenia oceny wartości 

użytkowej bydła mlecznego 
przez Polską Federację Ho-
dowców Bydła i Producen-
tów Mleka. Tu o tytuł super-
czempiona walczyły zwierzęta 
z całego kraju. Najlepsze sztuki 
przedstawił niezaprzeczalnie 
OHZ Lubiana, który zdobył aż 
4 tytuły czempiona. W skład 
komisji sędziowskiej weszli: 
holenderski sędzia - Jan Ste-
egink oraz Roman Januszewski 
i Krzysztof Gałązka z federacji.
 Na XII Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Pudliszkach 

(woj. wielkopolskie, powiat 
rawicki) zaprezentowano po-
nad 100 sztuk bydła. Super-
czempionami zostały krowa 
w II laktacji hodowli GRH Ży-
dowo Sp. z o.o. oraz jałówka 
cielna wystawiona przez Mar-
ka Artura Klupsia. Zwierzęta 
były oceniane przez Romana 
Januszewskiego z PFHBiPM 
oraz Małgorzatę Lisiecką z GR 
Tadeusz Lisiecki.
 Trzecią imprezą, na której 
swój dorobek hodowlany pre-
zentowali producenci mleka, 

była XXX Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych w Sitnie (woj. 
lubelskie, powiat zamojski). 
W skład komisji sędziowskiej 
weszli: Mieczysław Kopicz-
ko, Zygmunt Litwińczuk oraz 
asystenci: Krystian Korytkow-
ski, Irena Trojanowska, Adam 
Zbiciak, Stanisława Gajowa 
i Lucjan Chargot. Najlepszymi 
okazały się krowa HF z gospo-
darstwa Zbigniewa Kopańskie-
go z Sobisk i jałówka ze Stadni-
ny Koni w Janowie Podlaskim.

L

IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Minikowie, 2-3 lipca 2016 r.

Czempiony
KATEGORIA WYSTAWOWA RASA NAZWA WŁAŚCICIEL

Jałówki  10-11 m-cy PHF HO GREEN 17 OHZ Dębołęka Sp. z o.o.

Jałówki 12-13 m-cy PHF HO ZGUBNA OHZ Garzyn Sp. z o.o.

Jałówki 14-15 m-cy PHF HO SEDUCTA 10 SUPERCZEMPION SK w Dobrzyniewie  Sp. z o.o.

Jałówki 16-18 m-cy PHF HO DERTA OHZ Lubiana Sp. z o.o.

Jałówki 19-21 m-cy PHF HO ŻABA SK Nowe Jankowice Sp. z o.o.

Jałówki 19-21 m-cy PHF RW LAURA OHZ Głogówek Sp. z o.o.

Krowy pierwiastki PHF HO ASTRA OHZ Lubiana Sp. z o.o.

Krowy II laktacja PHF HO ASTRA OHZ Lubiana Sp. z o.o.

Krowy III laktacji i starsze PHF HO DUSZNA SUPERCZEMPION OHZ Lubiana Sp. z o.o.

Krowy PHF RW LAWENDA 16 OHZ Osięciny Sp. z o.o.

Krowy RP CENTURIA 13 GR Józef Król, Męcina

Krowy JE JEDLINA 87 SK Iwno Sp. z o.o.

Krowy SM CINDY SUPERCZEMPION SK Pępowo Sp. z o.o.
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Czempiony
KATEGORIA 
WYSTAWOWA

NUMER 
REJESTRACYJNY WŁAŚCICIEL

Krowy w I laktacji rasy 
PHF-HO PL005418486750 Frączek Urszula, 

Okrzeja Kol. Gąszcze

Krowy w II laktacji rasy 
PHF-HO PL005310091939 Szaliński Kamil, 

Surhów

Krowy w III laktacji 
i starsze PL005295055582 Suchara Tadeusz, 

Chomęciska Duże

Krowy rasy PHF-RW PL005272636773
SUPERCZEMPION

Kopański Zbigniew, 
Sobiska

Krowy rasy biało-
grzbietej  PL005182491752 Włodarczyk Sławo-

mir, Gołąb

Jałowice w wieku 
12-13 miesięcy PL005354510229 Węgorowska Magdale-

na, Chomęciska Duże

Jałowice w wieku 
14-15 miesięcy

PL005359266619
SUPERCZEMPION SK Janów Podlaski

Jałowice w wieku 
16-17 miesięcy PL005366009186 Olszak Marian, 

 Drążgów

Jałowice w wieku 
18-21 miesięcy PL005354510007 Suchara Tadeusz, 

Chomęciska Duże

Jałowice w wieku 16-18 
miesięcy odmiany RW PL005231428340 Szaliński Kamil, 

Surhów

XII Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
Pudliszki, 10 lipca 2016 r.

XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, 
8-10 lipca 2016 r.

Czempiony
KATEGORIA 
WYSTAWOWA

NUMER 
REJESTRACYJNY WŁAŚCICIEL

Jałówki  10-12 m-cy 
PHF-HO PL005370549821 GR Klupś Artur 

Marek

Jałówki 13-15 m-cy 
PHF-HO PL005278947019 GR Andrzej Łapawa

Jałówki cielne młodsze 
PHF-HO

PL005308202880
SUPERCZEMPION

GR Klupś Artur 
Marek

Jałówki cielne starsze 
PHF-HO PL005287678157 GR Franciszek 

Pernak

Krowy pierwiastki 
młodsze PHF-HO PL005325725669 HZZ Osowa Sień 

Sp. z o.o.

Krowy pierwiastki starsze 
PHF-HO PL005231870804 HZZ „Żołędnica” 

Sp. z o.o.

Krowy II w laktacji 
i starsze PHF-HO

PL005251128053
SUPERCZEMPION

GRH Żydowo Sp. 
z o.o.

Szczegółowe informacje 
oraz obszerną galerię zdjęć 

znajdziesz na
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elasa bura-
czana uzy-
skiwana jest 
j a k o  p r o -
dukt ubocz-

ny w trakcie produkcji cukru 
spożywczego. Szacuje się, że 
ze 100 kg buraków otrzymuje 
się około 2,25 - 4 kg melasy. Jak 
można ją wykorzystać w ho-
dowli bydła? - Melasę stosuje się 
w celu lepszego pobierania paszy 
zwłaszcza w okresie letnich upa-
łów. Zwiększa pobranie poprzez 
lepszą smakowitość, co może przy-
czynić się do większej produkcji 
mleka. Melasą możemy poprawić 
nieco strawność włókna w kiszon-
kach, które z powodu suszy miały 
zbyt duży udział niestrawnego 
włókna oraz zbyt wysoką zawartość 
suchej masy - wyjaśnia Błażej 
Zielonka, doradca żywieniowy 
Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. 

Dodajesz melasę, 
zbilansuj dawkę!
 Przy wprowadzaniu melasy 
ważne jest, aby wraz z doradcą 
żywieniowym, który opiekuje 
się stadem, na nawo zbilanso-
wać dawkę pokarmową. Źle 
zbilansowana dawka, z nad-

Melasa dobra na upały?
Wysokie temperatury ograniczają 
apetyt twoich krów? Spada ich 
wydajność? Wypróbuj melasę 
buraczaną

M

TEKST Magdalena Teodorczyk
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miarem cukru dostarczonego 
przez melasę może doprowa-
dzić między innymi do za-
kłóceń pracy żwacza. - Jestem 
zwolennikiem przeliczania dawki 
w programie żywieniowym za każ-
dym razem, gdy pojawi się nowy 
składnik, w tym również melasa. 
Musimy pamiętać o  tym, żeby 
uwzględnić w obliczeniach oprócz 
melasy lanej na koryto również me-
lasę, która została zastosowana np. 
jako konserwant do zakiszania pasz 
objętościowych - podkreśla Błażej 
Zielonka. - Uważam, że nie po-
winno się przekraczać poziomu ok. 
0,5 kg na krowę dziennie, tę war-
tość można przyjąć za bezpieczną, 
jednak należy również uwzględnić 
udział melasy w innych paszach 
takich jak np. wysłodki suszone 
melasowane czy sianokiszonka, 
która była zakiszana przy udziale 
roztworu melasy - dodaje. Samo-
dzielne komponowanie dawki 
może spowodować niekorzyst-
ne skutki zdrowotne. - Nadmiar 
melasy w dawce pokarmowej może 
spowodować zaburzenia w roz-
rodzie. Ponieważ zawiera dużo 
potasu, również nie powinna być 
stosowana w dawkach z dużym 
udziałem wysłodków buraczanych 
- mówi specjalista. Najłatwiej 
dodawać ją w  wozie paszo-

wym, gdzie równomiernie 
wymiesza się z pozostałymi 
paszami. 

Melasa jako 
zakiszacz
 Oprócz typowego zastosowa-
nia żywieniowego melasa może 
być również wykorzystywana 
w produkcji kiszonek. - Ze wzglę-
du na duży udział cukru, głównie 
sacharozy, jest dobrym materiałem 
stabilizującym fermentacje kiszonek. 
Można używać jej do kiszenia traw 
w postaci roztworu 8% czyli 8 kg 
melasy na 100 l roztworu. Jednak 

jej udział należy potem uwzględnić 
w liczonej dawce - przypomina 
doradca żywieniowy. Ważne jest, 
aby pamiętać, iż melasa jest jedy-
nie dodatkiem wzbogacającym 
kiszonkę oraz uzupełniającym 
niedobory cukrów i nie zastąpi 
podstawowych pasz objętościo-
wych energetycznych. 
 Stosowanie melasy ma nie-
stety jedną wadę. - Krowy dosyć 
szybko przyzwyczajają się do udziału 
takich „słodyczy”, co może mieć 
swoje konsekwencje w słabszym 
pobraniu pasz w okresie, kiedy jej 
zabraknie - ostrzega Błażej Zie-
lonka. 

R E K L A M A
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eszłoroczny sierpień obfi-
tował w ekstremalne upały. 
Jeśli w tym roku będzie po-
dobnie, warto się wcześniej 
przygotować i zabezpieczyć 

przed spadkiem produkcji mleka w sta-
dzie. W tym czasie bardzo ważne staje się 
odpowiednie zarządzanie stołem paszo-
wym. Przede wszystkim dawka powinna 
być bardziej skoncentrowana. Musi zawie-
rać więcej paszy treściwej, a mniej włók-
na, które powoduje wzmożoną produkcję  
ciepła, a latem krowa ma problem z jego 
pozbyciem się, zwłaszcza gdy przebywa 
w słabo wentylowanym miejscu. - Trzeba 
jednak uważać, bo z jednej strony potrzebna jest 
struktura, więc nie można zbytnio zredukować 
włókna, zwłaszcza jeśli stosuje się w dawce pew-
ną ilość słomy. U nas jest to 1 kg i tego bym nie 
zmieniał. Czyli zależy, ile kto dodaje. Kiedy nie 
będzie odpowiedniej struktury, może pojawić się 

Jak zadbać 
o stół paszowy 

podczas upałów?
Podczas wysokich temperatur powietrza producenci mleka 
powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na trzy rzeczy: 

częstsze zadawanie i podgarnianie paszy, podanie większej 
ilości paszy na noc oraz stosowanie komponentów 

energetycznych.

Z

TEKST Ksenia Pięta

kwasica - mówi dr Ryszard Kujawiak, dorad-
ca prezesa w Sano Agrar Institut. - Zwyżka 
nie powinna spowodować przekroczenia 50% 
paszy treściwej w dawce - zaznacza.
 Każdy hodowca wie, że najgroźniejsze 
dla jego krów są bakterie, grzyby i toksy-
ny, które stwarzają optymalne warunki do 
rozwoju chorób, a ich obecność w daw-
ce TMR zwiększa jego pH i temperaturę. 
- „Zachodzące procesy fermentacyjne prowadzą 
nie tylko do strat w postaci niedojadów, ale 
również ubytku cennych komponentów TMR. 
Stwierdzono, że w ciągu doby w wyniku dzia-
łania grzybów, TMR może stracić 1,3% suchej 
masy i nawet 50% zawartych w niej łatwo 
fermentujących cukrów. W efekcie psucia się 
paszy obniża się jej wartość energetyczna oraz 
zwiększa się koncentracja niebezpiecznych 
toksyn grzybowych” - piszą Tadeusz Baro-
wicz, Marek Pieszka z Instytutu Zootech-
niki - PIB w Krakowie, w swoim artykule 
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Do paszy można dodawać wszystko, co 
zwiększa energię - np. drożdże lub melasę, 
które wspomagają lepsze wykorzystanie włók-
na - informuje Ryszard Kujawiak

r z y k u r c z 
i zesztywnie-
nie kończyn 
u  cieląt to 
choroba, któ-

ra pojawia się i  rozwija 
już w życiu płodowym. 
Przykurcz częściej wy-
stępuje u osobników płci 
męskiej aniżeli żeńskiej. 
Bardzo rzadko pojawia się 
w przypadku kończyn tyl-
nych. - To jest spowodowane 
tym, że cielęta płci męskiej 
mają większą masę. Jeżeli 
krowa jest mała, to jest mało 
miejsca w  macicy i  takie 
zwierzę ma mało miejsca. 
Jeśli w drugiej połowie ciąży 
dochodzi do ułożenia poślad-
kowego płodu, to tego miejsca 
jest jeszcze mniej. Wówczas 
kończyny tylne są podwinięte 
i przednie też są podwinięte, bo 
nie mają miejsca - wyjaśnia 
Paweł Wasiak, lekarz pry-
watnej praktyki weteryna-
ryjnej w Koźminie Wlkp. 
Jeśli cielak ma mało miej-
sca w macicy i raciczki są 
cały czas podgięte, to wtedy 
nie wykształcają się mię-
śnie zginacza palca. Dru-
gą przyczyną przykurczu 
i zesztywnienia kończyn 

są wady wrodzone. Cielak 
ma problem z prostowa-
niem kończyn przednich. 
- Często następuje rotacja osi 
kończyn, czyli mogą być pod-
kręcone w prawą lub lewą stro-
nę - mówi. 
 Stan zaawansowania tej 
choroby możne wstępować 
w trzech stopniach. Z tym, 
że na jednej nodze może 
być I stopień, a na drugiej 
już III. - W przypadku stop-
nia I są to niewielkie zgięcia 
stawu pęcinowego. Przy II 
stopniu można już zauważyć 
wyraźne zgięcie stawu pęci-
nowego lub paliczków. Jeśli 
chodzi o ostatni stopień, to jest 
silne zgięcie raciczek i cielak 
stoi na stawach pęcinowych 
- tłumaczy. W przypadku 
pierwszego stopnia cielę-
ta radzą sobie z tą dole-
gliwością. - Bez większych 
problemów utrzymują ciało 
w pozycji stojącej i wychodzą 
z tego. Z kolei w przypad-
ku II i III stopnia to zwie-
rzę ma problem ze staniem, 
a to może doprowadzać do 
zalegań cieląt, co wpływa na 
wystąpienie takich chorób jak: 
zapalenia pępka i odleżyny. 
Jeżeli zwierzęta będą stać na 

tylnych kończynach, a przed-
nie opierać na nadgarstkach 
czy na stawach pęcinowych, 
to po dłuższym czasie docho-
dzi do obcierania skóry, a to 
z kolei prowadzi do zapaleń, 
zakażeń, a w rezultacie do 
martwicy skóry - wyjaśnia. 
 Jeżeli chodzi leczenie, 
to w przypadku I stopnia 
wystarczy rehabilitacja. 
- Kilka razy w ciągu doby zgi-
namy i prostujemy kończyny. 
Dzięki temu następuje rozcią-
ganie ścięgna. Ćwiczymy tak 
długo, aż kończyna się w peł-
ni nie wyprostuje - mówi 
Paweł Wasiak. Jeśli choro-
ba jest bardziej zaawanso-
wana, to warto usztywnić 
kończynę. - Rynienkę wy-
ściełaną watą mocujemy na 
wysokości i od strony zgięcia. 
Dzięki temu noga automa-
tycznie będzie się prostowała 
- radzi. W przypadku stanu 
ciężkiego wymagana jest 
już operacja. - Czyli dopro-
wadza się do rozcięcia powłok 
skórnych, odpreparowania na-
czyń i mięśni, które przecho-
dzą od strony podsiebnej i robi 
się tetonomię, czyli przecięcie 
ścięgień mięśni zginacza pal-
ca - mówi. 

Niebezpieczny 
przykurcz

Cielęta z przykurczem i zesztywnieniem kończyn rodzą 
przeważnie krowy o niewielkiej budowie.

TEKST Anetta Przespolewska

P

„Żywienie krów w okresie podwyższonej 
temperatury otoczenia”.  Dotyczy to m.in. 
śrut zbożowych lub poekstrakcyjnych śrut 
wysokobiałkowych, a nawet dodatków 
witaminowo-mineralnych. 
 Z  dużą starannością należy w  tym 
okresie wybierać kiszonki z silosów lub 
rękawów. Chodzi o to, aby zachować czy-
stość ścianek, a tym samym zapobiegać 
przedostawaniu się tlenu w głąb pryzmy. 
Można też za każdym razem, po zakoń-
czeniu wybierania, spryskać ściany kwa-
sem propionowym, który ochroni przed 
zagrzewaniem.
 W gorące dni można dodawać do paszy 
preparaty wiążące szkodliwe metabolity 
grzybów. - Warto także latem stosować kwa-

śny węglan sodu, jest on zawarty w niektórych 
paszach, oraz kwas sprzężony linolowy (CLA), 
który obniża zawartość tłuszczu w mleku - tłu-
maczy Ryszard Kujawiak. Latem należy 
zadawać paszę co najmniej dwa, a najle-
piej trzy razy dziennie. Nie mniej ważne 
jest jej dwu- lub trzykrotne podgarnianie 
i wzruszanie. - My zadajemy TMR o godzinie 
5:00 rano, drugi raz o 17:00 - mówi specja-
lista z Sano. Przy trzykrotnym karmieniu 
natomiast ważne jest, aby zachować rów-
ne odstępy czasowe. Warto także zmienić 
proporcje dawki tak, aby wieczorem (na 
noc, kiedy nie będzie się ona zagrzewać) 
zadawać 60% jej ilości, a rano 40%. 
 W okresie upałów, dawka TMR będzie 
bardziej sucha niż normalnie. Gdy zawar-
tość suchej masy mieści się w granicach 
50% lub trochę je przekracza, to wody nie 
dodajemy, ponieważ  jej  dolewanie będzie 
sprzyjało zagrzewaniu się dawki TMR. 
- Należy pamiętać jednak, że suchy TMR zrobi 
mniej szkody niż zbyt mokry, który spowoduje 
zmianę struktury paszy - tłumaczy dr Ryszard 
Kujawiak.
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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”, 
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(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 .......... 2016 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
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ul. Kaliska 24, 63-300 Pleszew

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

Polskie akumulatory
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. to firma z Piastowa - polski lider branży produkującej akumulatory, 
w której powstaje ponad 1,2 miliona baterii rocznie!

N ajnowocześniejsza technologia, 
wysokie kwalifikacje personelu 
oraz monitorowanie na każdym 

etapie produkcyjnym spowodowały, że 
firma może poszczycić się posiadaniem 
certyfikatów ISO 9001, ISO/TS 16949 
oraz ISO 14001. Oznacza to, że wszystkie 
produkty cechuje bardzo wysoka jakość.
 ZAP SZNAJDER reprezentuje polski 
kapitał i myśl techniczną. 
Przoduje na krajowym 
rynku, czego potwierdze-
niem jest wachlarz nagród 
i wyróżnień: Teraz Polska, 
Gazele Biznesu, czy naj-

świeższa - Regionalne Orły 
Eksportu.
 W  ofercie marki ZAP 
SZNAJDER jest ponad 100 
produktów w  różnych sze-
regotypach. To serie PLUS, 
SILVER czy TRUCK EVOLUTION
 Dla rolników szczególnie polecane 
są serie Green Line i  Truck Profesio-

nall.
 6V AGRO stosowany do 
starszych typów ciągni-
ków oraz nowa seria aku-
mulatorów Green Line, to 
zestaw 4 typów akumu-

latorów 120Ah/800A oraz 
120Ah/900 i  140Ah/800A 
oraz 170Ah/1000A. Naj-
nowsza seria akumulatorów 
przeznaczona do samocho-
dów ciężarowych i  maszyn 

rolniczych o nazwie TRUCK Professio-
nal występuje w odmianie Heavy Duty 
oraz Super Heavy Duty, w  pojemno-
ściach od 170Ah aż do 230Ah.
 Warto zaznaczyć, że każda seria aku-
mulatorów wprowadzanych na rynek 
jest testowana, co pozwala na opraco-
wanie produktu, który zadowoli nawet 
najbardziej wymagających klientów.

Odwiedź nas na: www.zap.pl • www.sznajder.pl

dla rolnictwa

od .......... do .......... 2017 r.
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NADMIAR ENERGII 
można wykorzystać

d 1 lipca obo-
wiązuje zno-
welizowana 
ustawa do-
tycząca Od-

nawialnych Źródeł Energii. 
Nowelizacja m.in. wprowa-
dza nowe, przejrzyste zasa-
dy w zakresie wytwarzania 
i wykorzystywania na własne 
potrzeby energii elektrycznej 

z OZE przy pomocy mikroin-
stalacji. Chodzi tu o regulacje 
dotyczące tzw. prosumentów, 
czyli osób, które energię jed-
nocześnie wytwarzają i wy-
korzystują. W myśl noweli-
zacji działania prosumentów 
powinny być nakierowane 
jedynie na zaspokajanie wła-

snych potrzeb energetycznych. 
Dotychczasowy system taryf 
gwarantowanych dla prosu-
mentów zastąpiony będzie no-
wym systemem wsparcia tzw. 
opustowym. Prosument będzie 

mógł rozliczyć różnicę mię-
dzy energią wytworzoną (np. 
w panelu fotowoltaicznym) 
i pobraną (np. kiedy panel nie 
wytwarza prądu).   (abi)O

prosument:
odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii 
elektrycznej na podstawie umowy komplekso-
wej, wytwarzający energię elektryczną wyłącz-
nie z odnawialnych źródeł energii w mikroin-
stalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, 
niezwiązane z wykonywaną działalnością 
gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm. 2), 
zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej”.
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eparatory są to pro-
ste urządzenia słu-
żące do oddzielania 
dwóch frakcji. Praca 
odbywa się przy wy-

korzystaniu podstawowych sił 
fizyki. Im zmieszany materiał 
jest bardziej różnorodny pod 
kątem ciężaru, gęstości, wiel-
kości czy aerodynamicznym, 
tym łatwiej jest go oddzielić. 
Skuteczność, jaką możemy osią-
gnąć, zależeć będzie od wy-
mienionych czynników i może 
sięgać nawet 90-95%. 
 Zachowanie czystości ziarna 
ma ogromne znaczenie pod-
czas jego magazynowania, gdyż 
zielone części zanieczyszczeń 
podwyższają wilgotność całej 
masy, a co za tym idzie mogą 
powodować jej psucie. Obec-
ność takich elementów obniża 
również wydajność podczas su-
szenia ziarna, bo zamiast suszyć 

Zmagazynuj 
czyste ziarno
Ziarno, zanim trafi na przyczepę, przechodzi 
w kombajnie przez szereg mechanizmów 
oddzielających i czyszczących. Jak największa 
jego ilość ma trafić do zbiornika. Pomimo to, 
praktycznie zawsze, razem z plonem na przyczepę 
przedostają się plewy, drobne słomki czy nasiona 
chwastów. Transport ziarna do magazynu jest 
ostatnią szansą na skuteczne oczyszczenie 
zbioru.

S zboże - suszymy zanieczyszcze-
nia. Odseparowany materiał 
pozbawiony jest również kurzu, 
co przyczynia się do wzrostu 
wartości samych nasion. Przy 
późniejszym przygotowywaniu 
materiału do siewu pozwala to 
na lepszy kontakt z zaprawą, 
co podnosi jej skuteczność. 

Mobilny lub 
stacjonarny
  Doczyszczanie zboża nie 
może nam utrudniać czy koli-
dować z logistyką zbioru zbóż. 
Separator musi więc być nie-
jako wkomponowany w cały 
ten proces. Firma POM Au-
gustów ma w swojej ofercie 
urządzenia w wersji mobilnej 
lub stacjonarnej, dzięki czemu 
możliwe jest dostosowanie do 
każdego schematu rozładun-
ku ziarna. Podstawową różni-

TEKST Paweł Nowicki

R E K L A M A

cą między wersjami jest wy-
stępujący fabrycznie w wersji 
mobilnej podajnik ślimakowy, 
wraz z  koszem zasypowym 
i układem jezdnym. Ponadto 
w tym modelu M502/2 sam 
separator znajduje się na górze 
popularnej żmijki. Stamtąd ma-
teriał oczyszczony kierowany 
może być do następnego po-
dajnika lub dmuchawy. Przy 
wersji stacjonarnej urządzenie 
usytuowane jest na nóżkach 
i wyposażone jest w kosz za-
sypowy. Pod urządzeniem jest 
dość miejsca, aby ustawić kolej-
ny przenośnik zbożowy. -Ważne 
jest, aby materiał trafiał do ko-
mory równomiernie, co zapewnia 
jego równe rozłożenie i wyższą 
skuteczność oczyszczania. Przy 
wersji stacjonarnej najlepiej jest, 
aby materiał transportowany był 
do kosza przy pomocy podajnika 
ślimakowego - radzi Artur Lut-

kowski z firmy POM Augustów. 
Niezależnie od modelu zasada 
działania jest taka sama. Cały 
materiał po wprowadzeniu do 
komory czyszczącej dostaje się 
na łopatki wirnika, obracają-
cego się pod wpływem ru-
chu powietrza wytworzonego 
przez wentylator znajdujący 
się w górnej części aparatu. 
Podczas kontaktu z aspirato-
rem frakcje zostają oddzielo-
ne. Ziarno jako cięższe opada  
na dół do kosza wyspowego, 
a pozostały materiał jest kie-
rowany wraz z powietrzem ku 
górze, gdzie trafia do cyklonu. 
Tu pod wpływem działania siły 
odśrodkowej oddzielone zo-
staje powietrze, które wylatuje 
otworem w górnej części, od 
zanieczyszczeń. Te wprowa-
dzone w ruch wirujący powoli 
opadają po ściankach cyklonu, 
do lejowatego otworu. Pręd-

39
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  08  (68 )  S IERP IEŃ  2016

TECHNIKA ROLNICZA

kość pracy wentylatora można 
dostosować w zależności od 
wydajności i poziomu czysto-
ści ziarna. Istotny jest fakt, że 
separator wyczyści nam ziarno 
ze wszystkiego, co ziarnem nie 
jest. Może się jednak okazać, 
że znajdziemy w oczyszczo-

nym materiale nasiona gorszej 
jakości czy tzw. połówki. Dla-
tego takie nasiona nie zawsze 
będą nadawać się jako materiał 
siewny. Chcąc dokładniej wy-
czyścić ziarno, musielibyśmy 
zmniejszyć wydajność z 15 do 
np. 10 t/h. 

Separator stacjonarny 
M502 zasila silnik 

elektryczny o mocy 3 kW
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łęboszowanie 
zaliczane jest 
do zabiegów 
agromeliora-
cyjnych. I  to 

właśnie utrzymanie odpo-
wiedniej gospodarki wodnej 
jest głównym celem tego pro-
cesu. Z głęboszem przeważ-
nie kojarzona jest podeszwa 
płużna. Jej negatywny wpływ 
na prawidłowy rozwój sys-
temów korzeniowych widać 
zwłaszcza przy zbiorach roślin 
okopowych, których palowe 
korzenie nie są w stanie prze-
bić się przez twarde podłoże 
i ulegają deformacji. Skutkuje 
to oczywiście niższym plo-
nem. Głęboka penetracja grun-
tu poprawia także ważne dla 
wszystkich upraw stosunki 
wodno-powietrzne. Zaletami 
zabiegu jest lepsze podsiąka-
nie wody z głębszych warstw, 
lepsza przepuszczalność gleby 
w czasie obfitych opadów czy 
wiosennych roztopów oraz 
dogłębne napowietrzenie. 
Maszyna powinna pracować 
na głębokości 40-60 cm, kru-
sząc i spulchniając podglebie. 
Prosta budowa uniemożliwia 
mieszanie się górnej i dolnej 
warstwy gruntu (warstwy or-
nej z martwicą). Podczas pracy 
ziemia powinna się lekko uno-
sić do góry, tworząc delikatną 
fale. Czynnikiem determinu-
jącym nas do użycia głębosza 
powinny być zastoiska wodne 
wiosną lub podczas opadów 
oraz niemożność pracy na od-
powiedniej głębokości maszy-
nami doprawiającymi. Zabieg 

GŁĘBOSZ 
może rozwiązać 

problem 
Wprowadzanie coraz to bardziej uproszczonej techniki uprawy 

może prowadzić do zaburzenia naturalnej struktury gleby. 
Nadmierne jej ugniatanie zakłóca odpowiedni przepływ wody 

i powietrza w obydwie strony.

G

R E K L A M A

ten jednak najlepiej wykony-
wać po zbiorach, wówczas gdy 
gleba jest przesuszona. W cza-
sie dużej wilgoci efekt będzie 
odwrotny, gdyż poprzecinana 
ziemia zbryli się jeszcze bar-
dziej. Ze względu na poprawę 
retencyjności gleby zabieg ten 
uzasadniony jest tylko w okre-
sach suszy.  Pozytywny efekt 
głęboszowania odczujemy 
również przy rekultywacji 
ugorów, pastwisk, monokul-
turowych upraw czy nasadzeń 
pod krzewy i drzewa. Jedną 
z przyczyn, z powodu której 
rolnicy unikają tego zabiegu, 
jest jego energochłonny cha-
rakter i konieczność użycia 
większej mocy ciągnika oraz 

możliwość zakamienienia 
pola.
 
Głębosze również 
dla mniejszych
 Zabieg głęboszowania mo-
żemy wykonywać ciągnikami 
o mocy nieco ponad 30 KM. 
Taką możliwość daje firma Bo-
met, która w swojej ofercie ma 
najmniejsze narzędzia jedno-
zębowe spulchniające glebę na 
głębokości 45 cm. Możliwości 
pociągowe zależeć będą oczy-
wiście od stopnia zwięzłości 
gruntu, przydatny tutaj oka-
zać się może układ przednie-
go napędu. Praca pojedynczą 
redlicą zapewne będzie bardzo 

TEKST Paweł Nowicki

Kret drenuje glebę. Jest on 
szczególnie przydatny, gdy 
gleba nie magazynuje wody (tzn. 
przepuszcza ją) lub gdy woda nie 
chce w nią wsiąkać
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Firma/model liczba 
zębów

Rozstaw
zębów [cm]

Szerokość 
robocza [m]

Masa maszyny 
[kg]

Zapotrzebowanie 
[KM]

Bomet

U476 1/2/3/4 -/150/75/75 -/1,5/1,5/2,25 290/375/425/500 32/64/96/128

U486 3/5/7/9 45 0,9/1,8/2,5/3 695/980/1.230/1.480 102/150/250/350

Unia Group

Głębosz Kret B 3/3-
5/5/5-7 Regulowany 1,7/3/3/4 610/720/840/980 75-110/100-130/110-

150/150-180

Agro-Tom

GSH XL 5/7/9 2 rzędy, ok. 40-50 2,5/3/4 2.400/2.700/3.600 140-200/140-250/180-
300

R E K L A M A

Zestawienie różnych modeli głęboszy poszczególnych producentów

Aby głęboszowanie przyniosło efekt, przez ok. tydzień nie powinno się wjeżdżać na pole

czasochłonna, jednak może być 
to dobre rozwiązanie dla głę-
boszowania chociażby ścieżek 
technologicznych czy uwroci, 
które najmocniej narażone są 
na ugniatanie. Narzędzia z se-
rii U476 wyposażone mogą być 
w maksymalnie 4 zęby o roz-
stawie 75 cm. Producent z Wę-
growa oferuje również ma-
szyny do pracy na większych 
głębokościach - do 65 cm. Ilość 
redlic, z jakimi możemy praco-
wać, to od 3 do 9 sztuk o mniej-
szym rozstawie, bo co 45 cm. 
Dodatkowo do głębosza mon-
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Hydrauliczne zabezpieczenie na kamienie

R E K L A M A

towany jest wał doprawiający 
i kruszący bryły ziemi z re-
gulacją głębokości jego pracy. 
Wymienne redlice zabezpie-
czone są śrubą ścinaną, istnie-
je możliwość doczepienia do 
nich kreta na ich końcach. Jego 
zadaniem jest lepsze spulch-
nianie i drenażowanie głęb-
szych warstw pola. Seria U486 
charakteryzuje się masywniej-
szą konstrukcją i większym 
zapotrzebowaniem na moc, 
bo od 102 do nawet 350 KM.

Regulowany 
bardziej 
uniwersalny
 W gospodarstwach, gdzie 
ziemia nie jest jednolita, roz-
wiązaniem może być produkt 
z Unii Group - głębosz o re-
gulowanym rozstawie i ilości 
zębów. Na ramie o szerokości 
3 m, możemy zamontować od 
3 do 5 sztuk redlic. Czterome-
trowa konstrukcja przystoso-
wana jest do pracy z 5, 6 i 7 zę-
bami spulchniającymi glebę do 
50 cm głębokości. Dłuta mają 
zabezpieczenie bezpieczniko-
we. Producent w wyposażeniu 

oferuje prosty ząb typu L o sze-
rokości podcinania 190 mm, 
jednak przy dopłacie można 
skorzystać z bardziej masyw-
nego zęba XL. W wyposaże-
niu dodatkowym możemy wy-
brać również jeden z siedmiu 
wałów (rurowy, sprężynowy, 
spiralny, teownikowy, ceow-

nikowy, packer, blaszany). 
Maszyna może również pra-
cować z kretem. 

Głębosz zamiast 
pługa
 Firma Agro-Tom z Pogo-
rzeli oferuje rolnikom ma-

sywny głębosz do bezorkowej 
uprawy. - Oprócz głębokiego 
spulchnienia i  zerwania pode-
szwy płużnej miesza i doprawia 
glebę. Do tego podwójny wał kol-
czasty przydusza i rozbija bryły 
- mówi Dawid Borzucek opi-
sując model GSH XL. Dodaje, 
że rolnikom maszyna zastępuje 
tradycyjny pług. Na ramie za-
wieszone są dwa rzędy redlic 
z bocznymi podcinaczami za-
pewniającymi odpowiednie 
mieszanie ziemi. Zestaw może 
pracować na 50 cm głębokości, 
a hydrauliczne zabezpieczenie 
przeciw kamieniom uniemoż-
liwia uszkodzenie elementów 
roboczych. Ciśnienie w siłow-
nikach możemy dobrać indy-
widualnie - w zależności od 
panujących warunków na polu. 
Wysoki prześwit pod ramą 
gwarantuje czystą pracę nawet 
przy dużych ilościach resztek 
pożniwnych, np. kukurydzy. 
A spory ciężar własny, bo 2.700 
kg przy 3 m szerokości, zapew-
nia odpowiednie zagłębianie się 
w glebie. 7 pracujących zębów 
przy wcześniej wspomnianej 
szerokości potrzebuje jednak 
od 140 do 250 KM.

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

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

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

723 179 158
609 582 622
724 876 222

GWARANCJA 24 M-CE • RATY • TRANSPORT
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Usługi rolnicze:
•  Pakowanie różnego rodzaju
    zielonek, kukurydzy
    wysłodków i innych produktów
    do zakiszania w rękawy foliowe
•  Zbiór zboża kombajnem
    Class Lexion
•  Kopanie buraków nowymi
    kombajnami Ropa i Holmer
•  Obrywanie kolb kukurydzy
    kombajnami Bourgoin

KONTAKT: 65 5474736

Oferujemy:
•   Transport towarów 
     sypkich samochodami
     typu naczepa silos
     i wywrotka
•   Transport żywca
•   Dowieziemy towar 
     w każde miejsce na
     terenie kraju i w Europie

www.szalkowski.com.pl
e-mail: biuro@szalkowski.com.pl

SZALKOWSKI Sp. Jawna
ul. Kobylińska 39, 63-910 Miejska Górka 

KONTAKT: 607-443-501
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Zdalne prowadzenie maszyn po polu 
w dużych kombinatach rolnych jest już 

normą. Całoroczne oszczędności z tytułu 
zmniejszonej liczby nakładek przy uprawie 

czy nawożeniu liczy się w grubych tysiącach. 
Jednak dla małych i średnich gospodarstw 

również może to być dobry sposób na 
obniżanie kosztów. 

Precyzja w rolnictwie
to mniejsze koszty

ystem AutoTrac Uni-
wersal firmy John 
Deere pozwala na 
automatyczne pro-
wadzenie po polu 

maszyn nie tylko tej marki. Łu-
kasz Kwaśny, gospodarujący 
na 70 ha w okolicach Wronek, 
zdecydował się na zamontowa-
nie nadajnika na dachu swojego 
jedenastoletniego Zetora For-
terry. - Oszczędności zauważy-
łem od razu, na polu o szerokości 
180 m zaoszczędziłem dwa prze-
jazdy agregatem uprawowym, po-
dobnie jest przy opryskach, gdzie 
oprócz paliwa i czasu oszczędza 
się również roztwór roboczy - wy-
chwala zalety systemu rolnik. 
 - Cała inwestycja wróciła w ok. 1,5 
roku - dodaje. Stopień zwrotu 
zależeć będzie jednak od inten-
sywności wykonywanych zabie-
gów. W system AutoTrac moż-
na wyposażyć każdy ciągnik 
ze wspomaganiem przedniej 
osi. Montaż trwa ok. dwa dni 
robocze. W tym czasie serwis 
wyposaży ciągnik w odbiornik 

S
TEKST I ZDJĘCIA Paweł Nowicki

SF 3000, wyświetlacz Green Star 
1800 oraz w elektryczną kierow-
nicę ATU. W skład tego zesta-
wu wchodzi również aktywacja 
AutoTrac z sygnałem SF2. John 
Deere instaluje w swoich maszy-
nach zintegrowany AutoTrac. 
System wpięty jest w orbitrol 
i wyposażony w czujnik skrę-
tu, dzięki temu komfort pracy 
znacznie się poprawia, gdyż 
pomimo skręcania ciągnikiem 
kierownica pozostaje cały czas 
w tym samym miejscu. Ponad-
to możliwe jest odczytywanie 
większej ilości danych o para-
metrach pracy maszyny. Łu-
kasz Kwaśny posiada również 
ciągnik John Deere 6210 R z już 
zintegrowanym systemem. Jak 
mówi, dzięki przetestowaniu 
technologii na nowym trakto-
rze, zdecydował się wprowadzić 
technikę precyzyjnej jazdy we 
wszystkich maszynach. W kom-
bajnie zbożowym tego samego 
producenta zainstalowany jest 
podstawowy system AutoTrac. 
- Zaletą tego jest fakt, że elektrycz-

Łukasz Kwaśny postawił na nowoczesne, zdalne prowadzenie maszyn 
i nie żałuje swojej decyzji

Zetor Forterra z odbiornikiem SF 3000 
 rmy 
John Deere
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na kierownica, monitor czy antena 
są już zamontowane na Zetorze, 
a ich przełożenie zajmuje dosłow-
nie chwilkę - przekonuje rolnik 
spod Wronek. Podczas pracy 
kombajnem o szerokości 4,8 m, 
wykorzystana jest cała długość 
hederu. Dzięki takim rozwiąza-
niom zbiór zbóż wykonywany 
jest bardzo sprawnie. Operator 
zestawia idealnie dwa przejaz-
dy, wjeżdżając w środek łanu, 
ogranicza to zbędne manewry 
na polu i pozwala się skupić na 
kontroli elementów żniwnych. 
Rola kierowcy ogranicza się do 
pierwszego przejazdu po polu 
w celu zapisania lokalizacji. Po 
odczycie granic działki pojazd 
sam będzie się poruszał po wy-

znaczonym torze, uwzględniając 
szerokości robocze maszyny, 
z dokładnością nawet do 5 cm. 
Operator odpowiada jednak za 
parametry pracy zestawu oraz 
czuwa nad ominięciem prze-
szkód!!! Słupy energetyczne, 
studzienki, pojedyncze drzewa 
nie zostaną ominięte w sposób 
automatyczny. Obraz z satelity 
ukazuje pustą, czystą działkę. 
Istnieje jednak możliwość omi-
nięcia większych przeszkód, ta-
kich jak stawy, oczka, zagajniki 
po ich uprzednim objechaniu. 
Cena zestawu, czyli kierownica, 
nadajnik, monitor to ok. 40.000 
zł. Do tego dochodzi koszt rocz-
nego abonamentu za sygnał SF2 
- 650 EUR. 

Elektryczna kierownica zdejmuje z operatora obowiązek manewrowa-
nia po polu. Kierowca może regulować parametry pracy i kontrolować 
jej przebieg

JD 6210R był 
pierwszą ma-
szyną, na ktorej 
rolnik mógł 
testować działa-
nie AutoTrac
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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

27-28 sierpnia 2016
Jesteśmy na wystawie ROL – SZANSA w Piotrkowie Trybunalskim 
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Techniczne wizytówki Przyczepa PBN-30 firmy 
Kobzarenka

R E K L A M A

Agregaty ścierniskowe Gamatechnik

 Przeznaczona jest do pacy 
z ciągnikami o mocy min. 200 
KM. Zawieszenie tandemowe 
na szerokim ogumieniu 710/26,5 
pozwala na stabilną pracę i prze-
wożenie ładunku w ilości 30 m3, 
nawet po nierównych drogach czy 
polach. Pneumatyczna instalacja 
hamulcowa jest dwuobwodowa, 
obie osie są hamowane, co zwięk-
sza bezpieczeństwo transportu. 
Producent zadbał o odpowiednie 
oświetlenie robocze LED.
 Rozładunek przyczep PBN-
30 odbywa się za pomocą po-

dajnika ślimakowego o średnicy 
500 mm z wydajnością 6 t/min. 
Rura rozkłada się hydraulicznie, 
a wysyp jest regulowany za po-
mocą siłownika hydraulicznego, 
który ustala kąt strumienia wy-
ładowywanego materiału. Śli-
makowy podajnik przed zapcha-
niem zabezpieczają hydraulicznie 
podnoszone klapy. Maszyna jest 
oferowana w cenie ok. 25.500 
euro netto.
 Więcej informacji można uzy-
skać w firmie Agromilka z Nowej 
Soli.

 Maszyny występu ją 
w dwóch typach konstrukcji 
ramy i z różnym wyposażeniem. 
W pierwszym za zębami robo-
czymi w kształcie gęsiej stopy 
zamontowane są talerze równa-
jące i talerze obrysowe oraz wał 
podporowy. Zęby robocze mogą 
mieć zabezpieczenie kołkowe 
zrywne lub sprężynowe non-
stop. Na jednej słupicy zamon-
towane są dwa talerze, w stan-
dardzie znajduje się wał rurowy 
lub płaskownikowy o średnicy 
500 mm. Głębokość roboczą 
reguluje się ustawieniem wału 
podporowego względem zębów 
roboczych. 

 Drugi typ to tzw. ciężki agre-
gat ścierniskowy. W tej maszy-
nie sekcja, gdzie zamontowane 
są talerze równające posiada 
osobną ramę połączoną po-
przez uchylne równoległoboki 
z wałem podporowym. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu zmiana 
głębokości pracy zębów robo-
czych nie pociąga za sobą ko-
nieczności regulacji talerzy.
 Maszyna na zdjęciu to mo-
del S 130 o szerokości roboczej 
3 m z wałem podporowym pła-
skownikowym.
 Informacje o agregatach 
można uzyskać w firmie Ga-
matechnik z Nekli.
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R E K L A M A

Techniczne wizytówki

 Maszyna przeznaczona jest 
do przedsiewnej uprawy gleby po 
orce, podorywek oraz miesza-
nia resztek pozostałych na polu 
(ściernisko, poplony lub obornik). 
Agregat talerzowy sprawdza się 
na wszystkich typach gleb - od 
lekkich piaszczystych do zwię-
złych gliniastych.
 Posiada ramę składaną hy-
draulicznie oraz talerze o śred-
nicy 510 lub 560 mm. Maszyna 
może być wyposażona w różne 
wały doprawiające: rurowy, pła-
skownikowy, packer, crosskill, 
gumowy, pierścieniowy, teow-
nikowy, daszkowy oraz dysko-
wy. Agregat ATH L występuje 
w szerokościach od 4 m do 6 m., 

w wersji zawieszanej lub półza-
wieszanej. W zestawie znajduje 
się wózek z dyszlem. Maszyna 
może z powadzeniem współpra-
cować z ciągnikami o mocy od 
110 KM. W skład wyposażenia 
standardowego wchodzą: piasty 
bezobsługowe, boczne ekrany, 
regulowane skrajne talerze oraz 
wał doprawiający zamontowany 
na łożyskach. Agregat 4-metro-
wy zawieszany można nabyć już 
za 21.000 złotych netto (+ VAT 
23%).
 Więcej informacji o agre-
gatach talerzowych uzyskać 
można w firmie Agro-Tom w Po-
gorzeli lub u autoryzowanych 
dilerów marki Agro-Tom.

Kosiarki dyskowe czołowe 
SAMASZ KDF 

Agregat 
talerzowy ATH L 

 Są dobrą alter-
natywą dla kosiarek 
tylnych ze względu 
na dobrą widocz-
ność podczas pra-
cy i  transportu. Ko-
siarki dostępne są 
w szerokościach ro-
boczych: 2,6 m, 3 m 
oraz 3,4 m. Maszyna 
w standardzie posiada 
m.in.: trójkąt zaczepowy, prze-
kaźnik mocy ze sprzęgłem cier-
nym i jednokierunkowym, bloka-
dę mechaniczną stosowaną na 
czas transportu. Kosiarki mają 
tzw.  „pływające cięcie” (nowo-
czesna wydłużona rama zawie-
szenia oraz sprężyny o dużym 
skoku umożliwiają lepsze kopio-
wanie terenu: +250 mm, - 150 
mm i regulację odpowiedniego 
nacisku listwy tnącej na pod-
łoże). Siłowniki hydrauliczne 

w standardzie ułatwiają ma-
newry i transport. Harmonijkowa 
osłona wału WPT zabezpiecza 
go przed zanieczyszczeniem 
i szybkim zużyciem. Dzielniki 
strumienia umożliwiają równo-
mierne opuszczanie i podno-
szenie zespołu tnącego kosiarki 
za pomocą tylko jednego złącza 
hydraulicznego. W standardzie 
jest wskaźnik wysokości kosze-
nia. 
 Maszyna dostępna jest 
w firmie TORAL w Gostyniu.
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OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

 Wyróżnia się aż trzema 
osiami. Z uwagi na jej gaba-
ryty konstrukcja ramy została 
oparta na wytrzymałych hutni-
czych ceownikach, wykonanych 
z wysokogatunkowej stali S355. 
Pomimo jej znacznych gabary-
tów i możliwości, oznaczających 
jednoczesny transport aż 32 
bel w dwóch rzędach o nieprze-
kraczającej wadze 11,4 tony, 
istnieje dodatkowo szansa po-
większenia przestrzeni ładunko-
wej. Dwie burty zabezpieczające 

wyposażone są w łańcuchy pod-
trzymujące. Szerokie ogumie-
nie zastosowane w urządzeniu 
sprawia, że platforma radzi sobie 
w trudnych warunkach, np. na 
terenach podmokłych. Instalacja 
oświetleniowa umożliwia prze-
mieszczanie przyczepy po dro-
gach publicznych. O optymalny 
komfort użytkowania dba nato-
miast zawieszenie resorowane 
półeliptyczne 7-piórowe.
 Platformę można nabyć w fir-
mie Agromep z Kościana.

Platforma do bel T009 - 11,4 t

63-820 PIASKI ul. Gostyńska 13

tel.: 65 572 05 21

kom.: 667 700 065 603 171 128|

64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska 71

tel.: 65 511 09 09

kom.: 607 530 900 607 046 668|

R

PE ROZET
KOŚCIAN

603 356 330|665 959 001|

JEDNOOSIOWE

ATRAKCYJNE

CENY

AGROMEPS.A.
MASZYNY ROLNICZE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA www.agromep.pl

DWUOSIOWE TANDEM DO BEL SKORUPOWE
od 1,5 do 3,8 T od 5 do 14 T od 8 do 14 T od 7 do 18 T od 16 do 18 T

R
E

K
L

A
M

A



50
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  08  (68 )  S IERP IEŃ  2016

REKLAMA 51
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  08  (68 )  S IERP IEŃ  2016

PRZED NAMI

 Weekend 18 - 21.08 będzie 
należał do miłośników historii 
techniki rolniczej. W Wilko-
wicach k. Leszna (woj. wiel-
kopolskie) odbędzie się XV 
Ogólnopolski Festiwal Starych 

Ciągników i  Maszyn Rolni-
czych. Dlaczego warto tam być?
 Jest to największy w Polsce 
zlot miłośników starych ciągni-
ków, którzy do Wilkowic przy-
jadą z wieloma unikatowymi 

eksponatami. Odbędą się po-
kazy na placu manewrowym 
oraz na polu (zbiór zboża, młó-
cenie, orka, wyścigi, ważenie 
traktorów), a także cieszące się 
ogromną popularnością odpa-

lanie bombaja oraz wyścigi trak-
torów. Coś dla siebie znajdą tam 
z pewnością zarówno młodsi, 
jak i starsi pasjonaci roltech-
niki. Szczegółowy program na 
www.wiescirolnicze.pl.    (doti)

 XVIII Dni Ogrodnika - Targi 
Międzynarodowe odbędą się 
10 i 11 września w Gołucho-
wie. To impreza wystawienni-
cza o charakterze promocyjno-
-konsultacyjnym, przeznaczona 
dla ogrodników uprawiających 
warzywa i  rośliny ozdobne 
w  gruncie i  pod osłonami, 
plantatorów roślin jagodowych, 
sadowników, szkółkarzy, punk-
tów zaopatrzenia ogrodniczego, 
doradców i innych osób związa-
nych z branżą ogrodniczą. Są to 
największe targi specjalistyczne 
- ogrodnicze w kraju. 
 Dni Ogrodnika odbywają 
się w Gołuchowie na terenie 
Ośrodka Kultury Leśnej, w bez-
pośrednim sąsiedztwie zamku 
Czartoryskich i pięknego par-
ku arboretum. W minionym 
roku w targach udział wzię-
ło ponad 200 czołowych firm 
- prezentujących najnowsze 
technologie i środki produk-

cji dla ogrodnictwa m.in.: na-
siona, nawozy, środki ochrony 
roślin, stymulatory wzrostu, 
ciągniki i nowoczesne maszyny 
ogrodnicze, wyposażenia prze-
chowalni i chłodni, podłoża, 
systemy nawadniania, fertyga-
cji, doświetlania, urządzenia 
sortujące i pakujące, mierni-
ki, automatyka szklarniowa, 

konstrukcje, zasłony, szkło, fo-
lie, urządzenia ciepłownicze, 
włókniny oraz wiele innych. 
Ofertę przedstawiły też firmy 
produkujące sadzonki roślin 
jagodowych i  sadowniczych 
oraz ozdobnych uprawianych 
pod osłonami i w gruncie.
 Podczas XVIII Dni Ogrodni-
ka, jak każdego roku, naukowcy 

m.in. z Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach i Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu, 
będą bezpłatnie udzielali porad 
w punktach konsultacyjnych. 
Będą też punkty informacyj-
ne, np. Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, ARiMR, ARR, 
PIORiN, IOR-PIB, WODR. Od-
wiedzający będą mogli zapo-
znać się z licznymi projektami 
- programami prowadzonymi 
przez jednostki naukowe i ba-
dawcze. W programie imprezy 
będzie też finał X edycji konkur-
su o zasięgu ogólnokrajowym 
„WZOROWY OGRODNIK” 
w 6 kategoriach: warzywnictwo 
pod osłonami, rośliny ozdob-
ne pod osłonami, warzywnic-
two gruntowe, sadownictwo, 
szkółkarstwo roślin ozdobnych, 
kategoria specjalna. Zwycięzcy 
zostaną uhonorowani statuetka-
mi z brązu. Wstęp na targi jest 
bezpłatny.         (abi)

 Wielkimi krokami zbliżają się XX 
Pałuckie Targi Rolne i XIV Pałucka Wy-
stawa Zwierząt Hodowlanych. Odbędą 
się one w dniach 20-21 sierpnia w Żni-
nie. 
   Pałuckie Targi Rolne to impreza 
organizowana od 1997 roku nad je-
ziorem Czaple. Gromadzi corocznie 
wystawców z całej Polski. W jej trak-
cie farmerzy mogą m.in. zapoznać się 
z ofertą: maszyn i urządzeń rolniczych, 
materiałów budowlanych, pasz, nawo-
zów i środków ochrony roślin. 
 Pałucka Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych z kolei odbywa się od 2003 roku. 
W jej trakcie będzie można zobaczyć: 
trzodę chlewną, bydło, króliki, drób, 

gołębie i inne drobne zwierzęta. Kwa-
lifikację zwierząt prowadzą związki 
hodowców. Ich ocena dokonywana jest 
przez wyspecjalizowane komisje.
 Targi organizuje Wydawnictwo Do-
minika Księskiego Wulkan z pomocą 
Urzędu Miejskiego w Żninie oraz firm: 
Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, 
Biura Usług Reklamowych Olejnik oraz 
Zofii Kozłowskiej - rolnika z Januszko-
wa. Organziatorami wystawy zwierząt 
są te same podmioty i Starostwo Powia-
towe w Żninie.
 Tereny wystawowe będą otware dla 
gości w godzinach: 20 sierpnia - od 
10.30 do 18.00, 21 sierpnia - od 9.00 do 
17.15.               (mp)

Pałuckie Targi Rolne 2016

Dni Ogrodnika 10 i 11 września

Z jabłkami w roli 
głównej
 Pod hasłem „Wielkopolska Wieś Za-
prasza” 3 września w Gołaszynie Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w  Poznaniu oraz miejscowe Centrum 
Wystawowo-Edukacyjne po raz piąty or-
ganizuje imprezę promującą wielkopolską 
wieś. Do udziału w niej zaproszone są, 
m.in. koła gospodyń wiejskich i wytwórcy 
lokalnych produktów i twórczości artystycz-
nej. W programie zaplanowano również 
liczne konkursy, w tym na najsmaczniejszy 
wypiek z jabłkami w roli głównej. 

(HD)

Przyjedź na festiwal starych 
maszyn rolniczych
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 W gospodarstwie Jana Toma-
szewskiego urodziło się w jed-
nym tygodniu siedem cieląt od 
trzech krów. Tylko trzy z nich 
przeżyły. 
 - Weterynarz takie coś okre-
ślił patologią, a dla nas to szczę-
ście! - mówi Jan Tomaszewski 
z Wziąchowa, gmina Pogorzela 
(woj. wielkopolskie). Pierwszy 
raz w jego gospodarstwie uro-
dziły się trojaczki: dwa byczki 
i jałówka. 
 Państwo Tomaszewscy po-
siadają gospodarstwo o łącznej 
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wiescirolnicze.pl

i video na

Dorodne i zdrowe 
krowie trojaczki

powierzchni 24 hektarów. Wła-
sny areał o dodatkowe 8 hekta-
rów, które wcześniej dzierżawili, 
powiększyli w tym roku jeszcze 
przed zmianami przepisów do-
tyczących obrotu ziemią. Go-
spodarstwo przede wszystkim 
nastawione jest na produkcję 
mleka. - Mamy około 100 sztuk 
bydła, w tym 45 krów dojnych. Na 
12 ha wysiewamy kukurydzę, na 5 
ha lucernę, na 6 ha zboża, a na około 
hektarze mamy łąkę - wylicza Jan 
Tomaszewski z Wziąchowa.

(doti) 

Dzień pola w Spytkówkach
 Bogatą kolekcję zbóż (od-
miany populacyjne i mieszań-
cowe), rzepaku i mieszanek 
poplonowych można było 
zobaczyć podczas dnia pola 
w Stacji Doświadczalno-Ho-
dowlanej w Spytkówkach 
(woj. wielkopolskie) 23 czerw-
ca. Spotkanie zorganizowały 
trzy firmy: Saaten-Union, Ra-
pool i DSV.
 Blisko 30 odmian rzepaku 
zaprezentował Artur Koze-
ra z firmy Rapool. Szczególną 
uwagę zwrócił m.in. na Atorę 
F1. Po kolekcji zbóż - popu-
lacyjnych i mieszańcowych 

- oprowadzał z kolei Andrzej 
Dawidowicz z Saaten-Union. 
Dużo miejsca w trakcie swo-
jego wystąpienia poświęcił 
pszenicom. Radził, dlacze-
go warto pomyśleć o siewie 
hybryd. Podczas dnia pola 
można było także przyjrzeć 
się mieszankom poplonowym 
DSV.  O ogromnym ich znacze-
niu mówił Jerzy Trościanko 
z firmy DSV Polska. - Mię-
dzyplony to jest inwestowanie, 
to jest odkładanie kapitału, to 
kiedyś się zwróci - przekonywał 
fachowiec. 

 (MP)

O ogromnym znaczeniu mieszanek poplo-
nowych mówił Jerzy Trościanko z 
 rmy 

DSV Polska
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 Kto nie czytał „Chłopów” 
Reymonta i nie wie, jak wygląda-
ły żniwa wtedy, kiedy na wsiach 
nie było jeszcze elektryczności, 
miał okazję poznać pracę przy 
zbiorze zbóż w Marcinowie - 
Potworowie w gminie Dobra, 
pow. turecki, woj wielkopol-
skie. W niedzielne popołudnie 

17 lipca zorganizowano Dzień 
Żniwiarza, którym oficjalnie 
rozpoczęto zbiór tegorocznych 
plonów. Pomysłodawczynią 
wielkiego święta, które przycią-
gnęło setki osób z całej okolicy, 
była radna gminna Anna Jasiak, 
mieszkanka Potworowa.

iTurek.net

 Czy bociany łączą się w pary 
na całe życie? Czy do gniazda 
w naszej wsi wracają co roku te 
same osobniki? Jak rozpoznać 
płeć tych ptaków? Tego wszyst-
kiego można było się dowiedzieć 
podczas akcji obrączkowania bo-
cianów na Ziemi Jarocińskiej. 
Organizują ją Bartosz Skrzyp-
czak i Michał Nicke. Panowie 
należą do Ogólnopolskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków.
Dlaczego znakuje się bociany? 
- Jednym z ważnych aspektów tej 
akcji jest kontrola gniazd i pomoc 
pisklakom w razie gdyby były np. 

Akcja obrączkowania młodych bocianów
zaplątane w sznurki, bo to jest dla 
nich śmiertelne niebezpieczeństwo. 
To czy są one zaobrączkowane, czy 
nie, to jest kwestia drugorzędna. 
Dla nas priorytetem jest bezpieczeń-
stwo bocianów. Drugim istotnym 
aspektem założenia obrączek jest 
możliwość śledzenia ptaków. Dzięki 
temu wiemy, ile mają one lat, gdzie 
się przemieszczają. (…). A trzecia 
rzecz to edukacja (…). Dużo ludzi, 
jak nas widzi, znakujących ptaki, 
to przychodzi i dopytuje o bocia-
ny - tłumaczy Bartosz Skrzyp-
czak.   
          (mp)

Akcja obrączkowania bocianów we Wilczy. Od lewej: pan Rysiu, Mał-
gosia, pani Basia, Michał Nicke i sąsiad
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Pokazali, jak się kiedyś kosiło i młóciło

wiescirolnicze.pl

REPORTAŻ Z AKCJI NA www.wiescirolnicze.pl
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KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446

IV Ogólnopolski Festiwal 
Wieprzowiny w Koźminie Wlkp.
 Pyszne dania, z wieprzowiną w roli 
głównej, czekały na uczestników Ogólno-
polskiego Festiwalu Wieprzowiny w Koź-
minie Wlkp. który odbył się 10 lipca. Już 
po raz IV teren Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, mieszącego się w lokalnym 
zamku, wypełnił zapach wspaniałych 
potraw, które przygotowały uczestniczki 
konkursu kulinarnego „ Na rodzinne im-
prezy najlepsza wieprzowina spod polskiej 

strzechy” oraz profesjonalni kucharze An-
drzej Gołąbek i Dominik Bielawny. Prze-
prowadzili oni również szereg pokazów 
i warsztatów kulinarnych, a efektem ich 
pracy były tysiące porcji: zupy forszmak, 
paelli wieprzowej z warzywami i tadinu 
- długo duszonej wieprzowiny, przezna-
czonych do degustacji, po które ustawiały 
się tłumy chętnych

 (mt)

Czas refleksji i wzruszeń
 Już po raz czwarty Zespół Szkół Rolni-
czych w Grabonogu (woj. wielkopolskie) 
zorganizował Zjazd Absolwentów. W tego-
rocznej edycji imprezy, która miała miejsce 
pod koniec czerwca, wzięło udział ponad 
400 osób. Wszyscy ci, którzy skorzystali 
z zaproszenia placówki i przybyli naj-
pierw na uroczystą mszę św. w Bazylice 
na św. Górze, a potem na boisko szkolne, 
z pewnością nie żałowali. Absolwenci szko-
ły witali się z uśmiechami na twarzach, 
zasiadali w gronie kolegów ze szkolnych 
ławek i wspominali momenty, gdy byli 
jeszcze uczniami. Najbardziej dopisali ci 

starsi wiekiem, to właśnie oni zapewne 
najbardziej stęsknili się za znajomymi ze 
szkolnych ławek. Najstarszym uczestnikiem 
imprezy był 95-letni Edmund Glinkowski, 
który edukację w Grabonogu ukończył 
w 1948 roku. - Obecnie mieszkam w Go-
styniu, ale gdy byłem dzieckiem, mieszkałem 
w Siemowie. Nauka w szkole w Grabonogu 
trwała 2 lata. Dowiedziałem się, że jest zjazd 
i przyjechałem zobaczyć. Z mojego rocznika już 
nikogo nie ma - powiedział pan Edmund. 
„Spotkanie po latach” połączone zostało 
z obchodami 70-lecia szkoły. 

(doti)

wiescirolnicze.pl

POD NASZYM 
PATRONATEM
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OGRÓD

iedy odwiedziłam ogród Haliny Grzegorzewskiej z Jaraczewa (powiat 
jarociński), właśnie opadały płatki tulipanów z liczącej ponad 300 

sztuk kolekcji. To one są dumą mojej rozmówczyni, a kolorowe rabaty 
w momencie kwitnienia wyglądają bajkowo. Pani Halina lubi wszystkie 
rośliny, ale chyba najbardziej te najwcześniej kwitnące, które są zwiastu-
nami wiosny. W tym ogrodzie rośnie ogromna ilość kwiatów, krzewów, 
drzew i roślin iglastych. Na klombie między kamieniami i  iglakami 
widać kolorowe bratki. Ciekawie prezentuje się biała i żółta smagliczka 
oraz kolekcja różnokolorowych irysów. Kolorytu dodaje trzmielina. 
Widzimy różaneczniki, o które właścicielka ogrodu bardzo się troszczy. 
A one odwdzięczają się dużą ilością pięknych, dużych kwiatów. Latem na 
klombach oraz przy wejściu do domu pojawiają się - pelargonie, petunie 
i begonie. Obecnie w ogrodzie kwitną różnokolorowe lilie, uznawane 
za jedne z najpiękniejszych roślin cebulowych. - Mam w ogrodzie wiele 
odmian lilii, które mają niezwykle dekoracyjne kwiaty różnych kształtów 
oraz ciekawe kolory, począwszy od żółtych, pomarańczowych, różowych, 
bordowych czy nakrapianych tygrysich. Bardzo lubię zapach lilii - opo-
wiada. Zaznacza, że ogrodem zaczęła zajmować się 20 lat temu. - Jednak 
ogród sprzed lat a dziś wygląda zupełnie inaczej - przeszedł wiele zmian. 
Mój ogród składa się z dwóch działek, co pozwala na realizację różnych 

Ogród Haliny Grzegorzewskiej z Jaraczewa wyróżnia się dużą gamą kolorystyczną i o każdej 
porze roku zachwyca. Rośliny tak dobrano, aby ciągle pojawiały się inne kolory. 

BARWNY OGRÓD 
PANI HALINY

pomysłów. Kiedyś większą część zajmował ogród warzywny, ale został 
ograniczony do mniejszej powierzchni. Zmieniała się moda i zmieniał 
się również wizerunek mojego ogrodu - mówi. Na potwierdzenie tego 
pokazuje mi albumy ze zdjęciami w różnych porach roku. Na tych fo-
tografiach widać zachodzące zmiany. W ogrodzie spotkamy dużą ilość 
bukszpanów, które mają ciekawe kształty nadawane przez panią Halinę. 
- Są to bardzo dobre rośliny do cięcia. Bardzo lubię kształtować je w formy 
kuliste. Tutaj są pojedyncze, podwójne, potrójne, a nawet poczwórne kule 
- mówiąc to oprowadza mnie po swoim królestwie. Bukszpany uprawiano 
już w starożytności. Swoje miejsce znajdowały w ogrodach pałacowych 
i klasztornych. Przez jakiś czas uznawano je za rośliny staromodne, ale 
powróciły i obecnie mają wszechstronne zastosowanie. Co ważne - są 
odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Z roślin tych możemy 
tworzyć różne formy, dzięki czemu nasz ogród zyska na oryginalności 
i niepowtarzalności, tak jak to widzimy w ogrodzie pani Haliny.
 Przy ścianie budynku gospodarczego rośnie fioletowa glicynia ob-
sypana kwiatami. Glicynia zwana też słodlinem lub wisterią jest jednym 
z najpiękniejszych pnączy. Jej kwiatostany mają postać zwisających gron 
najczęściej w kolorach liliowym lub białym. Po przekwitnięciu na rośli-
nie zauważymy strąki, które przez okres zimy pozostają na pnączu jako 
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ciekawa ozdoba. Warto zaznaczyć, że roślina ta charakteryzuje się silnym 
wzrostem i wymaga mocnych podpór lub pergoli. Rocznie ma przyrosty 
w granicach od 1 do 3 metrów. Obok glicynii wije się po drabince wicio-
krzew, który jest wytrzymały na mróz i charakteryzuje się miłym zapachem. 
Roślina ta preferuje większość gleb. Na przedwiośniu warto przeprowadzić 
cięcie, które polega na usuwaniu pędów suchych i zagęszczających krzew. 
Obok klombu na pergoli rosną pnące róże. - Pięknie wyglądają i cudownie 
pachną. Każdego roku obsypane są dużą ilością kwiatów - opowiada. Róże 
pnące są ładnym elementem dekoracyjnym, a dodatkowo zajmują małą 
powierzchnię. Idąc dalej zauważymy przystrzyżony i uformowany żywo-
płot oddzielający część ozdobną od części warzywnej. Między kamieniami 
na klombie porozrastał się rojnik. - Ze środka rozetki wyrastają sztywne 
łodygi zakończone pęczkiem różowych kwiatków - informuje właścicielka. 
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale te popularne rośliny skalne czasami 
nazywane są „tłustą kurą”. Do najczęściej spotykanych w naszych ogrodach 
zaliczamy rojnika murowego lub pospolitego. Omawiane rośliny mają małe 
wymagania i często spotyka się je w zaskakujących miejscach, jak np. dachy 
starych domów. Ciekawie w ogrodzie mieszkanki Jaraczewa prezentują 
się funkie czyli rośliny o malowniczych liściach. Funkie inaczej hosty to 
byliny, które dostępne są w wielu odmianach różniących się między sobą 
wielkością i kolorem liści. - Funkie ładnie wyglądają posadzone grupowo, 
w kompozycjach z różnymi roślinami, ale również jako rośliny samodzielne. 

Zaliczane są do roślin długowiecznych o skromnych wymaganiach i pięknych 
walorach dekoracyjnych. Te o zielonej barwie liści preferują cień, natomiast 
te o żółtym wybarwieniu bądź białych brzegach, znoszą słońce - opowiada. 
Dzwonkowate kwiaty pojawiają się w lipcu lub wczesną jesienią. Mogą 
być fioletowe bądź białe o delikatnym zapachu. 
 Pani Halina od pewnego czasu zaczęła zwracać uwagę na prawidłowe 
sąsiedztwo roślin i uważa, że to przynosi pozytywne efekty. - Mając małe 
warzywniki, można to śmiało stosować i sadzić rośliny zgodnie ze wskazów-
kami biodynamicznymi - wyjaśnia. Uważa, że warto więcej uwagi zwracać 
na piękne ogrody i doceniać ich posiadaczy. Jednak do takiego typu działań 
potrzebne są osoby, które będą potrafiły społeczność jakoś zmobilizować. 
Wspomina czasy, kiedy agronomem na tym terenie był przebywający już 
na emeryturze Jan Klim. Miał pomysły i wdrażał je w życie. Organizował 
konkursy i wyjazdy na różne targi i wystawy. 
 Ogród w Jaraczewie cechuje się dużą gamą kolorystyczną i o każdej 
porze roku zachwyca. Rośliny tak dobrano, aby ciągle pojawiały się inne 
kolory. Pani Halina Grzegorzewska z Jaraczewa lubi swój ogród. - Tutaj 
wypoczywam i obserwuję wszystkie zachodzące zmiany. Nie ukrywam, że 
wszystko wymaga czasu, opieki i zabiegów pielęgnacyjnych. Człowiek do 
wielu wniosków dochodzi po jakimś czasie i drugi raz na pewno w stosunku 
do roślin nie popełni podobnych błędów - podsumowuje spotkanie moja 
rozmówczyni.
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WIĘCEJ PRZEPISÓW 
szukaj na 
wiescidladomu.pl/hotblog

SZYBKIE 
DANIA 
NA LATO

iedy słupek rtęci pokazuje ponad 30 stopni Celsjusza, kuchnia jest 
ostatnim miejscem, w którym mamy ochotę spędzać dłuższy czas. 

Jednak coś jeść trzeba. Z tego powodu proponuję przepisy na szybkie dania, 
które sprawdzą się latem. Ich przygotowanie zajmie niespełna godzinę.

Honorata Dmyterko

CHŁODNIK OGÓRKOWY

Składniki: 
 5 1 litr maślanki
 5 8 średnich ogórków gruntowych
 5 ząbek czosnku
 5 pęczek koperku
 5 sól
 5 pieprz
 5 cukier

Przygotowanie:
 Umyte i obrane ogórki ścieram 
na tarce o grubych oczkach. Dodaję 
sól, pieprz i cukier. Zostawiam na 15 
minut. Koperek siekam, dodaję ma-
ślankę, czosnek przeciśnięty przez 
praskę i ogórki. Doprawiam do sma-
ku i wstawiam do lodówki na 2-3 go-
dziny. Przed podaniem dekoruję ogór-
kami i koperkiem.

SOK MIĘTOWY

Składniki: 
 5 25 gałązek świeżej mięty
 5 30 g kwasku cytrynowego
 5 1 litr wody
 5 1 kg cukru

Przygotowanie:
 Gałązki mięty płuczę pod bieżącą wodą. 
Cukier zagotowuję z wodą. Dodaję kwasek cy-
trynowy i dokładnie mieszam. Dodaję pokrojo-
ną miętę. Mieszam. Odstawiam na 24 godziny, 
po czym przecedzam i  rozlewam sok do ma-
łych butelek lub słoiczków. Zagotowuję przez 
około 10 minut. Tak przygotowany syrop zimą 
dodaję do herbaty, a latem rozrabiam z wodą 
i podaję z gałązkami świeżej mięty, plasterkami 
cytryny lub limonki oraz kostkami lodu.

KREM 
Z ZSIADŁEGO 
MLEKA 
Z MALINAMI

Składniki: 
 5 3 szklanki zsiadłego mleka (lub jogurtu)
 5 3 łyżki cukru
 5 1 cukier waniliowy
 5 1 łyżka żelatyny
 5 0,5 kg świeżych lub mrożonych malin 

(można wybrać inne owoce)

Przygotowanie:
 Żelatynę moczę w małej ilości zimnej 
wody. Mleko miksuję z cukrem i cukrem wa-
niliowym. Namoczoną żelatynę, rozpuszczoną 
w gorącej kąpieli wodnej, wlewam do mleka 
i miksuję do zgęstnienia masy. Nakładam do 
kompotierek. Po stężeniu można wyłożyć masę 
na talerzyk. Maliny miksuję. Jeśli są za kwaśne 
- dodaję cukier według uznania. Przygotowa-
nym sosem polewam deser.

KIEŁBASIANE GOŁĄBKI

Składniki: 
 5 1/2 średniej kapusty pekiń-

skiej (może też być zwykła biała 
kapusta)
 5 1 szklanka ugotowanego ryżu
 5 500 g wędzonej kiełbasy
 5 1 cebula
 5 2 ząbki czosnku
 5 3 jajka
 5 bułka tarta
 5 sól, pieprz
 5 około 1 szklanki ketchupu
 5 2 łyżki koncentratu
 5 1 łyżka majeranku
 5 oliwa do smażenia

Przygotowanie:
 Kapustę szatkuję. Kiełbasę mielę 
przez maszynkę do mięsa. Dodaję pokro-
joną w kostkę cebulę, jajka, zmiażdżony 
czosnek, ugotowany ryż oraz kapustę. 
Doprawiam do smaku solą i pieprzem. 
Jeśli masa jest zbyt rzadka - dosypuję 
tartej bułki. Formuję klopsiki. Obtaczam 
je w bułce tartej i smażę na mocno roz-
grzanej patelni z olejem na złoty kolor. 
Trwa to kilkanaście minut. Dodaję wy-
mieszany ketchup z koncentratem, maje-
rankiem i 1 szklanką wody. Gotuję całość 
przez 15-20 minut. Doprawiam do sma-
ku solą i pieprzem. Podaję z ugotowany-
mi ziemniakami i koperkiem.
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UWAGA KONKURS!
Każdy z czytelników, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na 
pytanie, może stać się posiadaczem zestawu kosmetyków Ziaja 
z serii sopot spa: 

Gdzie można spotkać algi morskie?
a) tylko w Europie 
b) tylko w ciepłych morzach 
c) w każdej szerokości geografi cznej 

SMS o reści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, np. wr.ziaja.b, prosimy 
przesyłać do 26 sierpnia 2016 roku pod numer tel. 71051, koszt 
1,23 zł z VAT. Regulamin na www.wiescirolnicze.pl

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego 
w nr 07/2016 „Wieści Rolniczych”: 
Weronika Jasińska, Kowalewo Opactwo; Beata Januszewska, Huby; Renata 
Dzik, Bronisław; Izabela Waleńska, Kościuszkowo; Beata Dolata, Teresa; Hanna 
Marszałek, Żerków; Michalina Zielińska, Żychlewo; Agnieszka Szajda, Krzykosy; 
Marta Witczak, Strzydzew; Tadeusz Kubiak, Żerków; Monika Włodarczak, 
Mieszków; Maria Nakalska, Chwałkowo Kościelne; Maria Mądra, Bułaków; 
Katarzyna Grześkowiak, Siedlec; Weronika Musieł, Pieruszyce; Monika Krajewska, 
Stęgosz; Wiesława Pomykała, Zakrzewo; Julia Ziętkowska, Murzynowiec Leśny; 
Natalia Płonka, Stara Kakawa; Lucyna Stępniak, Grębków. 

óż to takiego algi morskie?  Są to… glony, czyli proste rośliny za-
mieszkujące morza i oceany we wszystkich strefach geograficznych. 

Można je także znaleźć poza środowiskiem wodnym, ale tylko tam, gdzie 
jest wilgotno. Występują również w wodach słodkich. Dzisiaj już dużo 
rzadziej mówi się o tych roślinach „glony”, znacznie częściej można się 
spotkać właśnie z „algami”. 
 Algi morskie bogate są przede wszystkim w białko i jod oraz całą 
gamę minerałów, witamin, związków chemicznych, które są w morzu. 
Rośliny te już dawno zostały spożytkowane przez przemysł kulinarny, 
chociaż ciągle uważa się, że to raczej ekskluzywne jedzenie dla koneserów. 
Algom przypisywana jest niemal cudowna moc. Posiadają właściwości 
odmładzające i wyszczuplające, usuwają toksyny z organizmu, wnikają 
w komórki tłuszczowe i stymulują przemianę materii. Jedzenie alg sprzyja 
poprawie pamięci i koncentracji, wzmacnia się system immunologiczny. 

Roślinom tym jest również przypisywane działanie upiększające. Przetwo-
rzone znajdziemy w wielu kosmetykach nawilżających, ujędrniających 
ciało oraz do peelingu. 
 Drugi składnik „morskich” kosmetyków, przywołujących powiew 
świeżej bryzy, to solanka sopocka. Pijalnia wody z dodatkiem solanki 
znajduje się właśnie w Sopocie, stąd nazwa. Te do picia są mocno roz-
cieńczane, ale stosowane są również do kąpieli leczniczych. Działają 
bowiem intensywnie zarówno na skórę, jak i na organy wewnętrzne. 
Solanka dobrze jest znana i stosowana w wielu sanatoriach. Leczy się 
nią najrozmaitsze choroby, np. układu ruchu czy układu pokarmowego, 
alergie, astmy, atopowe zapalenia skóry, a także: bóle kręgosłupa, łusz-
czycę, nerwice i bezsenność. Nic więc dziwnego, że solankę zamknięto 
również w kosmetykach i produktach o właściwościach upiększających. 

(nap)

PRZYWOŁAJ 
ŚWIEŻOŚĆ 

MORSKIEJ BRYZY
Jeśli wróciłaś właśnie z wa-

kacji nad morzem, kosmetyki 
z dodatkiem solanki sopoc-
kiej i alg morskich z pewno-

ścią przywołają ich wspo-
mnienia. A jeśli taki urlop 

ciągle przed tobą, dzięki tym 
kosmetykom dobrze się do 

niego nastroisz. 

Czy wiesz, że… 
Solanka sopocka wypływa samoist-

nie z głębokości 800 m ze Zdroju św. 
Wojciecha w Sopocie. Posiada unikalne 
właściwości lecznicze wykorzystywane 

w hydroterapii, kosmetologii i medycynie 
naturalnej. Sopocka solanka mineralizuje 
organizm przez skórę. Wpływa na efek-

tywne nawilżenie i elastyczność, doskona-
le zmiękcza naskórek oraz skutecznie 

poprawia kondycję skóry.

C

Co zrobić, aby atmosferę nadmorskich wakacji poczuć we 
własnej łazience? Ziaja znalazła na to sposób zamykając klimat 
sopockiego uzdrowiska w kosmetykach z serii sopot spa. 
Dobroczynne działanie solanki sopockiej, alg morskich i hydro-
retinolu zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i ochronę 
przeciwzmarszczkową. W zestawach przygotowanych dla 20 
czytelników „Wieści Rolniczych” znajdą się:
 mydło z algami pod prysznic
 masło do ciała
 płyn micelarny
 maseczka nawilżająca
 krem ochronny aktywnie nawilżający
 krem ujędrniający przeciw zmarszczkom

R E K L A M A



W zakres usług dla rolnictwa 
naszej firmy wchodzą:
  Sprzedaż pasz i koncentratów 

dla zwierząt hodowlanych
 Usługowe mieszanie pasz u Klienta
 Doradztwo w sprawach żywieniowych

UsłUgi dla rolnictWa 

Głuchów 34
63-860 Pogorzela

biuro@turbanscy.pl

www.turbanscy.pl

tel. 693 853 702

Jesteśmy 
jedynym 

dealerem 
firmy gMElin 

w Polsce, 
prowadzimy 
sprzedaż 
mobilnych 
mieszalni pasz 
jak również pełną 
obsługę serwisową 
tych urządzeń.

nasza firma znana 
jest wśród rolników na 

terenie całego kraju.
Potrafimy doradzić 

w sprawach żywienia 
zwierząt oraz pomóc 

w układaniu dawek 
paszowych w każdym 

gospodarstwie.

Jesteśmy w posiadaniu czterech specjalistycznych 
urządzeń, które potrafią wyprodukować 
gotową paszę bezpośrednio u klienta.

zaPraszaMy na nasze stoisko podczas targów agro-show Bednary 2016
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