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Multi-N to sformułowany w oparciu o techno logię firmy Micromix UK Ltd. 
nawóz dolistny przeznaczony głównie do stosowania w celu pod niesienia 
zawartości białka w pszenicy chlebowej (ostatnie dokarmianie w sezonie) 
i zwiększania plonu rzepaku. 

Multi-N zawiera w swoim składzie:
Azot
 w formie amonowej  - 165 g/l 
 w formie mocznikowej - 165 g/1
Siarka w formie tiosiarczanu
 jako trójtlenek siarki  - 250 g/1

Multi-N zawiera ponadto:
 Kwasy organiczne i ich sole
 Ligno - poliwęglany 
 Syntetyczny lateks
Decyduje to o wyjątkowo wysokiej przyswajalności azotu i siarki 
przekraczającej 85% oraz o bezpie czeństwie dla traktowanych roślin.

Multi-N jest nawozem dolistnym, który w pszenicy chlebowej stosuje się 
łącznie z ostatnim zabiegiem fungicydowym w fazie dojrzałości mlecznej. 
Gwa rantuje on dostarczenie roślinom wysokiej jakości azotu i siarki 
niezależnie od przebiegu pogody, co radykalnie podnosi szanse uzyskania 
parametrów pozwalających zaklasyfikować plon jako nadający się na 
chlebowy przemiał. Chodzi tu o zawartość białek, których oczekiwany 
poziom trudno uzyskać przy pomocy tradycyjnych metod, ze względu na 
generalnie słabą przyswajalność azotu, dodatkowo zależną od uwilgotnienia.

Multi-N należy stosować w dawkach od 25 do 35 litrów na hektar 
w zależności od oczekiwanego plonu. Górne dawki zalecamy dla najlepszych 
plantacji, gdzie plon sięga lub może przekroczyć 9 ton z hektara. Co ważne 
- warto połączyć zabieg Multi-N z szybko i dobrze przyswajalnym magne-
zem (np. MultiFol Mag lub Amix Mg). Przynosi to spektakularne efekty 
jeśli chodzi o masę hektolitra, ponieważ dodatkowy zabieg magnezem 
zapobie ga spadkowi zawartości chlorofilu w liściu flagowym w okresie 
wypełniania ziarniaków. Warunek jest je den - magnez musi być podany 
w formie sformuło wanej, zapewniającej szybką przyswajalność.

PODSUMOWANIE
• Multi-N jest bezpieczny niemal w każdej sytuacji.
• Jest skuteczny dla każdego poziomu plonowania.
• Pozytywnie wpływa na skuteczność stosowa nych łącznie fungicydów.
• Pozytywne wyniki są powtarzalne w latach nieza leżnie od przebiegu  
 pogody.
• Biologicznie aktywne kompleksy amonowo-tio siarczanowe są   
 kluczowym komponentem umoż liwiającym budowę białek.
• Zastąpienie ostatniej dawki nawozu przez Multi-N jest wysoce  
 opłacalne. Wzrost zawarto ści białka następuje niezależnie 
 od przebiegu pogody.
• Multi-N najlepszą drogą do uzyskania para metrów
 gwarantujących wysoką cenę wytworzo nego plonu.

R E K L A M A
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 Perypetie dziennikarki, która pisała tekst podsu-
mowujący ostatnią kadencję izb rolniczych, pokazu-
ją, że można tam spotkać nie tylko ludzi bezczelnych, 
ale i nieznających prawa. Tylko wielkopolski samo-
rząd przedstawił nam bowiem swój budżet, dochody 
i sposób ich wydatkowania. Reszta indagowanych 
prezesów oraz dyrektorów powinna sobie poczytać 
ustawę o dostępie do informacji publicznej. Tajność 
funkcjonowania samorządu rolniczego kończy się 
bowiem na wyborach, a konkretnie na sposobie 
głosowania. Nazwiska członków, ich działalność, 
posiedzenia, sposób dysponowania środkami po-
chodzącymi z podatków są już jawne. Oznacza to, 
że dostęp do informacji na ich temat powinien mieć 
nie tylko dziennikarz, ale każdy obywatel. Prawo na-
kłada na samorządy (także te zawodowe) obowiązek 
zamieszczania publicznych danych i sprawozdań 
w internetowym BIP-ie (Biuletynie Informacji Pu-
blicznej). Tam znajdziemy jednak tylko dwie izby: 
mazowiecką oraz warmińsko-mazurską. Strona 
Krajowej Rady Izb Rolniczych jest… w budowie!
 Nie najlepiej jest też z przekazywaniem infor-
macji na poziomie powiatowym. Nie wykorzystuje 
się skutecznego nośnika, jakim jest lokalna prasa. 
Ostatnio rozmawiałam z dziennikarką, która o po-
siedzeniach rady powiatowej izby dowiaduje się, 
wykorzystując nieformalne kontakty. I nie jest to 
jedyny taki przypadek. Ta „tajność” owocuje niską 
frekwencją na organizowanych przez izby spotka-
niach i szkoleniach. Czasem prelegentów jest tylu 
co słuchaczy. Samorządowi rolniczemu powinno na 
jawności zależeć, tym bardziej że jego działalność 
jest mocno krytykowana przez samych właścicieli 
gospodarstw. Zwłaszcza tych, którzy są jednocześnie 
radnymi w gminach i widzą, ile środków wypływa 
na rzecz izb z podatku. Te izby, które zamieszczają 
sprawozdania w BIP-ie, pokazują, jak szeroki jest 
obszar ich działalności.
 Samorząd rolniczy mógłby być siłą, która sku-
tecznie wymusza na rządzących uwzględnianie 
interesów polskiej wsi. Żeby tak się stało, musieliby 
do niego trafić ludzie, którzy chcą działać, reprezen-
tują jedynie interesy polskiego rolnictwa, potrafią 
współpracować z mediami i nie mają nic do ukrycia.
 Takich trzeba wybrać 31 maja!

Super tajne/poufne

PROJEKTY REKLAM: Szymon Mofina, Łukasz Zięciak, 
Dariusz Fijołek, Piotr Kołaski, Piotr Budnik, Krzysztof 
Szukalski, Zbigniew Pacanowski, Maciej Mostowy, 
Waldemar Stańko, Karolina Ciemniak.
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eśli jesteś beneficjentem 
rent strukturalnych przy-
znawanych w  ramach 
Planu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2004 
- 2006 i osiągnąłeś już wiek 

emerytalny, powinieneś wiedzie, 
że od marca tego roku zmieniły się 
przepisy dotyczące przechodzenia 
na emeryturę ustawową. 
 Renty strukturalne w ramach 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2004-2006 były przyznawane 
na okres 10 lat, a w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 - do osiągnięcia 
przez beneficjenta 65. roku życia. 
Natomiast według 
nowych przepisów, 
jeśli beneficjent renty 
strukturalnej w trak-
cie pobierania tej 
renty nabędzie pra-
wo do emerytury 
z ubezpieczenia spo-
łecznego lub zaopatrzenia emerytal-
nego lub ubezpieczenia społeczne-
go rolników, to renta strukturalna 
zostanie pomniejszona o kwotę tej 
emerytury. Zmienione przepisy do-
tyczą również małżonka beneficjen-
ta renty strukturalnej, na którego 
wypłacany jest dodatek finansowy 
w ramach przyznanej renty struk-
turalnej. Wprowadzenia takiego 
obowiązku domagała się Komisja 
Europejska i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy - najwyższy organ 
kontrolujący finanse UE. Osoby 
pobierające rentę strukturalną zosta-
ną pisemnie powiadomione przez 
ARiMR o konieczności złożenia 
wniosku o przyznanie ustawowej 
emerytury, na trzy miesiące przed 

osiągnięciem przez nie ustawowe-
go wieku emerytalnego. Z kolei 
beneficjenci będą musieli dostar-
czyć do agencji, w ciągu 30 dni od 
osiągnięcia wieku emerytalnego, 
dokument potwierdzający złożenie 
wniosku o przyznanie ustawowej 
emerytury. Zawiadomienie zostanie 
wysłane także do osób korzystają-
cych z rent strukturalnych, które 
wiek emerytalny osiągnęły przed 
wejściem w życie nowych przepi-
sów. Również ci beneficjenci będą 
musieli złożyć wniosek o ustalenie 
prawa do emerytury, a dokument 
potwierdzający złożenie tego wnio-
sku powinni przedstawić w ARiMR 

w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania 
zawiadomienia. Je-
śli beneficjent nie 
dostarczy do agen-
cji potwierdzenia 
złożenia wniosku 
o ustalenie prawa do 

emerytury, ARiMR zawiesi wypłatę 
50% kwoty należnej renty struk-
turalnej lub dodatku dla małżon-
ka - w przypadku, gdy osiągnię-
cie wieku emerytalnego dotyczy 
małżonka osoby pobierającej rentę 
strukturalną. Renta strukturalna 
jest wypłacana w kwocie brutto, 
a po uzyskaniu przez beneficjen-
ta emerytury ustawowej, ARiMR 
wypłaca różnicę pomiędzy kwotą 
brutto renty strukturalnej i kwotą 
brutto przyznanej emerytury. Po 
uzyskaniu prawa do ustawowej 
emerytury ustanie obowiązek wpła-
cania przez emeryta składki emery-
talno-rentowej do Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.       

 (mt)
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iestety, brak 
opadów śnie-
gu zimą, a teraz 
brak deszczu 
źle wpływają 

na strukturę gleby. Dlatego co-
raz częściej nad polami widać 
unoszący się kurz. Zjawisko to 

jest niebezpieczne dla roślin. 
- Posucha panująca w  naszym 
regionie powoduje, że wysycha 
i wietrzeje gleba. Silne, porywi-
ste wiatry, które przechodzą nad 
uprawionymi gruntami, wznieca-
ją prawdziwe zamiecie piaskowe, 
które przemieszczają cząsteczki 

gleby. W ten sposób odsłaniają za-
siewy i przysypują inne uprawy 
- wyjaśnia Krzysztof Świerek, 
agronom w Gminnym Punkcie 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Gołuchowie. Dodaje, że po 
dwóch dekadach kwietnia moż-
na uznać, że pogłębia się susza.  

- Nie sprzyja to wykonaniu opry-
sków herbicydowych - doglebowych 
np. w uprawie kukurydzy, które 
przy tak przesuszonej glebie nie 
będą działały skuteczne - mówi 
specjalista. Dlatego tak ważne 
jest, aby jak najszybciej spadł 
deszcz.           (abi)

Polsce do 
czerwca 
będą pro-
wadzone 
badania 

gleby. Specjaliści Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej 
pobierają próbki ziemi, aby 
określić jej wskaźnik pH. 
Dane są potrzebne, ponieważ 
trwają prace Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
nad wyznaczeniem obsza-
rów tzw. ONW. Kwasowość 
gleby będzie miała wpływ na 
to, czy ten teren będzie po-
większany w danym rejonie. 
 Przypomnijmy, że rol-
nik, który ma swoje pola na 
obszarze ONW, otrzymuje 
dodatkowe dopłaty bezpo-
średnie. W pierwszej stre-
fie stawka dopłat wynosi  
179 zł do ha, a w drugiej  
- 264 zł do ha. „Z danych Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wynika, że tylko 
w 2013 roku z dopłat ONW 
w Polsce skorzystało ponad 750 
tysięcy rolników na łączną kwotę 

blisko 1,37 mld zł” - wyjaśnia 
w piśmie Zdzisław Kruk, dy-
rektor OSCh-R w Poznaniu. 
Dodaje, że ma nadzieję, że 
w kolejnym budżecie unij-
nym również na dopłaty z ty-
tułu ONW beneficjenci będą 
otrzymywać dość znaczne 
kwoty. Próbki pobrane przez 
specjalistów, będą przekazy-
wane do Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach. 
Oprócz kwasowości gleby 
na to, czy dany obszar zosta-
nie objęty strefą ONW, mają 
wpływ: warunki naturalne, 
ukształtowanie terenu oraz 
ilość mieszkańców. - Miej-
sca poboru próbek określane są 
jedynie współrzędnymi geogra-
ficznymi, próbkobiorca nie zna 
właściciela gruntu. (…) Rolnicy 
nie ponoszą żadnych kosztów 
badań i nie muszą się nigdzie 
zgłaszać - tłumaczy dyrektor 
Kruk. Uważa, że rolnikom 
opłaca się, aby ich ziemia ob-
jęta była strefą ONW.      (abi) 

NIŻSZE DOPŁATY 
do materiału siewnego

apowiedzi zmniej-
szenia kwot dopłat 
do materiału siew-
nego niestety się 
potwierdziły. We-

dług informacji podanej przez 
Agencję Rynku Rolnego, wszyst-
kie decyzje wydane od dnia 22 
kwietnia będą przyznawały 
dopłaty wg nowych, niższych 
stawek. Na wysokość płatności 
nie będzie miała wpływu data 
przyjęcia wniosku do oddzia-
łu terenowego ARR. Pomniej-
szenie stawek związane jest ze 
zbyt małą sumą pieniędzy prze-
znaczoną na ten cel z budżetu 
państwa w stosunku do zainte-
resowania rolników. „W 2015 r. 
na realizację mechanizmu dopłat 
do gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub  kwali-
fikowany, zaplanowano kwotę  
99 469 tys. zł. Kwota ta, ze względu 
na trudną sytuację budżetową nie 
może zostać zwiększona. Pomimo 
że w 2015 r. kwota przeznaczona 
na dopłaty do materiału siewnego 
jest o 469 tys. zł wyższa niż w roku 
ubiegłym, w związku ze stałym wz-
rostem zainteresowania rolników 
omawianymi dopłatami, kwota ta 
będzie musiała zostać podzielona 
pomiędzy większą liczbę wniosko-
dawców, co spowoduje zmniejszenie 
stawki dopłat do 1 ha powierzchni” 
- czytamy w odpowiedzi Marka 
Sawickiego, ministra rolnictwa, 
odnoszącej się do krytycznych 
uwag, jakie do rozporządzenia 
wniosła Krajowa Rada Izb Rol-
niczych.
 Wnioski o dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadze-

Z
TEKST Magdalena Teodorczyk

nia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany 
można składać do 25 czerwca 
2015 roku w regionalnych odd-
ziałach Agencji Rynku Rolne-
go. Dopłaty można uzyskać 
za materiał, wykorzystany do 
siewu lub sadzenia, zakupiony 
w terminie od 15 lipca 2014 do 
15 czerwca 2015. W bieżącym 
roku obowiązuje nowy wzór 
wniosku, który można również 
wypełnić za pomocą aplikac-
ji internetowej ELF, dostępnej 
na stronach ARR. Do wniosku 
należy załączyć m.in. oryginalne 
faktury zakupu lub kopie pot-
wierdzone notarialnie lub przez 
wyznaczonego do tego celu pra-
cownika oddziału Agencji Rynku 
Rolnego. Materiałem kwalifi-
kowanym musi być obsiane nie 
mniej niż 1 ha gruntów rolnych 
łącznie. Dopłata nie obejmuje 
materiału przeznaczonego na 
przed- i poplony. W przypad-
ku zbóż pomocą objęte są takie 
gatunki jak: pszenica zwyczajna, 
żyto, owies (nagi, szorstki, zwy-
czajny), pszenżyto i jęczmień, 
wśród roślin strączkowych 
łubin (żółty, wąskolistny lub  
biały), groch siewny, bobik, wyka 
siewna, soja, a wśród okopowych 
ziemniaki. 

 Dopłaty te mają charakter po-
mocy de minimis w rolnictwie, 
a ich łączna kwota przyznana 
przez ARR, ARiMR, ANR oraz 
inne organy i instytucje, pro-
ducentowi rolnemu w okresie 

3 lat podatkowych, tj. w roku, 
w którym został złożony wnio-
sek oraz w ciągu dwóch po-
przedzających go lat podatkow-
ych, nie może przekroczyć 15 000 
euro.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono 
materiał siewny, obowiązujące w decyzjach wydanych po 22.04.2015: 
 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
 130 zł - rośliny strączkowe,
 400 zł - ziemniaki.

Wiatr unosi glebę i wysusza pola

Chcą powiększyć 
strefę ONW. 

ROLNICY ZYSKAJĄ

W

Renty strukturalne 
zmiana przepisów

73 436 
beneficjentów w całym kraju 

skorzystało z rent strukturalnych 
w ramach PROW 2004 

- 2006 i PROW 2007 - 2013
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o naszej  re-
dakcj i  coraz 
częściej docie-
rają opinie, że 
samorząd rol-

niczy nie spełnia swojej roli. 
Marian Wysocki, właściciel 
gospodarstwa i radny z gmi-
ny Gołuchów (powiat pleszew-
ski) na sesji apelował niedaw-
no do rajców i wójta, aby nie 
zgadzali się na przekazywanie 
środków na funkcjonowanie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Rocznie z budżetu gminy Go-
łuchów na ten cel idzie ponad 
20.000 zł. Wysocki podkreślał, 
że izba nie ma żadnego wpły-
wu na polepszenie sytuacji 
rolników. Z  kolei Krzysztof 
Szyszka, radny z Kotlina (po-
wiat jarociński) uważa, że izba 
powinna istnieć. Ma też jednak 
zastrzeżenia do funkcjonowania 
tego samorządu. - Powinien być 
widoczny i aktywny, bo te nasze 
izby rolnicze (…) zaskorupiły się 

Izby rolnicze 
muszą zacząć działać

Rolnicy narzekają na swój samorząd

Dobiega końca IV kadencja rad izb rolniczych. Wybory już 31 maja tego roku. Najpóźniej 
11 maja należy zgłosić kandydatów do komisji okręgowych w celu ich rejestracji.  
W poprzednich wyborach frekwencja była bardzo niska i nie przekroczyła 10%.

w tym całym organizacyjnym ba-
łaganie. Nie wychodzą do rolni-
ków, nie monitorują całego systemu 
rolnictwa. (…) Dopiero jak sami 
rolnicy zaczynają działać, to izby 
się włączają. Patrząc na ostatnie 
protesty, to one były wymuszone. 
(…). Na wspólnym spotkaniu izb 
z Jarocina i Środy Wielkopolskiej 
powiedziałem, że jak nie podejmie-
cie jakichś radykalnych działań, 
to po co się spotykać - opowiada 
Krzysztof Szyszka. Radny uwa-
ża, że prezesami izb rolniczych 
nie powinny być osoby, które 
są posłami. - I są w rządzie, bo 
to się kłóci. W izbie powinni być  
rolnicy z krwi i kości. Prezesi też 
powinni być rolnikami - mówi. 
Zaznacza, że będzie namawiał 
do udziału w wyborach i do 
głosowania na rolników, a nie 
samorządowców. - Jeżeli izby się 
nie zmienią, to nie ma sensu, żeby 
istniały - stwierdza. 
 W związku z takimi opinia-
mi poprosiliśmy prezesów izb 

nie pochylił się na tymi pyta-
niami. Nie otrzymaliśmy ani 
jednej odpowiedzi. Szukając 
informacji na stronach inter-
netowych izb natrafiliśmy na 
wypowiedź prezesa Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej Leszka 
Grali, który tak podsumował 
pracę swojego samorządu.  
„Dobiegła końca kolejna, czwarta 
już kadencja odrodzonego samo-
rządu rolniczego. Za kilka tygodni 
wybierzemy delegatów na kolejną 
kadencję. Izby Rolnicze wkraczają 
w dwudziestolecie swojej obecności 
na polskiej wsi. Jest to doskonała 
okazja do podziękowania wszyst-
kim, którzy w tej i wszystkich po-
przednich kadencjach pracowali 
dla umocnienia idei rolniczej sa-
morządności. Jest to o tyle ważne, 
że bardzo szybko zmienia się obraz 
naszych wsi. Rolnicy zaczynają być 
w mniejszości. Nasza praca zaczyna 
przeszkadzać współmieszkańcom  
- zwierzęta, nawozy, a nawet rośli-
ny „śmierdzą”. Nikt tak naprawdę 
nie docenia tego, co stało się w na-
szych gospodarstwach. Niewielu 
dostrzega to, że żywność produ-
kujemy z  zachowaniem bardzo 
rygorystycznych norm. Dzisiaj 
nie spotyka się już opryskiwaczy 
w  kwitnących łanach rzepaku, 
nikt nie rozsypuje rękoma środków 
chemicznych po roślinach. Mnie 
bardzo niepokoi, a wręcz bulwer-
suje to, że nowi mieszkańcy wsi 
najchętniej wysłaliby rolników na 
Marsa. Zgrozą jest to, że rolnicza 
produkcja przeszkadza tym, którzy 
jeszcze niedawno sami żyli z roli 
i hodowli. Zazdrość, zawiść...... 
Czy po prostu polskie piekiełko”  
- napisał prezes.
 „Wieści Rolnicze” chciały 

TEKST I ZDJĘCIA Anetta Przespolewska

W tegorocznym forum rolniczym w Ple-
szewie, które odbyło się 17 lutego udział 
wzięło zaledwie 20 rolników. Znaczną grupę 
stanowili zaproszeni goście: samorządowcy, 
przedsiębiorcy i dyrektorzy rolniczych agencji

Olgierd Wajsnis, przewodniczący rady pleszewskiej izby i Piotr 
Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej (stoją)

D

R E K L A M A

rolniczych pięciu województw 
(Wielkopolski, Dolnego Śląska, 
Opola, Łodzi i Kujawsko-Po-
morskiego) o podsumowanie 

kadencji i  komentarze, czy 
samorządy są dobrze postrze-
gane przez samych rolników. 
Niestety, żaden z szefów izb 

też przeanalizować budżety 
wspomnianych izb rolniczych. 
Przypomnijmy, że środki na 
działalność tych samorządów to  
2% odpisu z podatku rolnego, 
jaki przekazuje każda gmina. 
Pisma wysłaliśmy 10 marca. 
Od razu na naszego maila za-
reagował dyrektor biura Kujaw-
sko-Pomorskiej Izby Rolniczej 
Paweł Wienconek. „A pani to 
pracuje dla jakich służb?” - napi-
sał. Nic więcej nie otrzymaliśmy. 
Po prawie miesiącu od wysła-
nia pism zadzwoniliśmy do po-
szczególnych izb. Otrzymaliśmy 
informacje, że prezesi bądź dy-
rektorzy biur nie widzą potrze-
by przekazywania „Wieściom 
Rolniczym”, a  tym samym 
rolnikom danych dotyczących 
budżetów swoich samorządów. 
Tylko prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej i zarazem poseł 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego Piotr Walkowski od razu 
zareagował na nasz telefon. Kil-
ka dni później otrzymaliśmy 
informacje odnośnie dochodów 
i wydatków minionej kadencji. 
Z danych wynika, że rocznie 
do „kasy” z całej Wielkopolski 
wpływa coraz więcej pienię-
dzy. W 2011 roku była to kwota 
3.037.751,38 zł, a w tym roku bę-
dzie 4.312.420 zł. Przez ostatnie 
4 lata w budżecie izby znalazło 
się 20.311.080 zł.  Z kolei wydat-
ki w latach 2011-2015 opiewają 
na kwotę 16.016.028 zł. 
 Pieniądze, jakie wpływają 
do budżetu przeznaczane są 
m.in. na szkolenia, pikniki zwią-
zane z promocją produktów 
rolnych. Na takie zadania tyl-
ko w 2013 roku wydatkowano  

3.025.866 zł. Znaczna część bu-
dżetu to wynagrodzenia pra-
cowników biur oraz diety, jakie 
otrzymują delegaci. Jeśli chodzi 
o członka  powiatowej rady, 
to uposażenie jest niewielkie 
i wynosi 65 zł za udział w po-
siedzeniu. Ma też zwracane 
koszty przejazdu (0,8358 zł za 
kilometr). Jednak te pieniądze 
należą się delegatowi tylko na 
cztery posiedzenia w danym 
roku. Z kolei delegat na wal-
ne zgromadzenie dostaje dietę 
w wysokości 125 zł brutto mie-
sięcznie, a przewodniczący rady 
powiatowej 250 zł brutto mie-
sięcznie. Prezes Piotr Walkowski 
zrzekł się swojej diety na rzecz 
wydatków statutowych izby. 
Natomiast uposażenie wicepre-
zesa to 1.350 zł brutto miesięcz-
nie. Wynagrodzenie dostają też 
członkowie zarządu, wynosi  
ono 1.125 zł brutto miesięcznie. 
Wielkopolska Izba Rolnicza wy-
daje także czasopismo „Siewca”. 
- Koszty druku, przygotowania 
materiałów i  składu kształtuje 
się w granicach 0,90 zł brutto za 
sztukę. Łączny koszt wydruku za 
cały 2013 rok wyniósł 29.945,92 
zł - wyjaśnia Katarzyna Strzyż 

z powiatowego biura w Ostro-
wie Wlkp. Pieniądze przezna-
czane są także na: utrzymanie 
biur  (ponad 112.000 zł rocznie), 
usługi internetowe (17.652,10 zł 
rocznie), usługi telekomunika-
cyjne (26.695,75 zł rocznie). Na 
wynagrodzenia pracowników 
biur rocznie wydaje się około 
1,4 mln zł. 
 W Polsce jest 380 rad powia-
towych. Gdy cztery lata temu 
rolnicy wybrali swoich dele-
gatów, frekwencja nie przekro-
czyła 10%. Przeważnie, w dniu 
wyborów w gminie działa jedna 
komisja. Być może między in-
nymi dlatego frekwencja jest 
niska, bo rolnikom nie chce 
się dojechać. Wszystkie izby 
podlegają Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych. Tam prezesem jest 
Wiktor Szmulewicz. Chcieliśmy 
prezesowi zadać kilka pytań, 
m.in. kto kontroluje wydatki 
samorządu rolniczego, dlaczego 
dane dotyczące budżetów po-
szczególnych rad nie są opubli-
kowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Niestety, Wiktor 
Szmulewicz przez cały tydzień  
przed oddaniem tekstu do dru-
ku nie znalazł dla nas czasu.  
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ZASADY OGÓLNE 18%  RYCZAŁT 8,5% KARTA PODATKOWA

PRZYCHÓD 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
- części+serwis 2 000 zł - -
- opłata leasingowa za kombajn 30 000 zł x 2/3 = 20 000 zł (kombajn jest 

używany w 1/3 na swoim polu)
- -

- paliwo 9 000 zł - -
KOSZTY RAZEM 31 000 zł - -
Zysk 19 000 zł - -
Dochód do opodatkowania 19 000 zł 50 000,00 zł -
Obliczony podatek 3 420,00 zł 4 250,00 zł 427,00 zł x 2 m-ce
Przysługujące ulgi 3 336,00 zł - -
Podatek do zapłaty  po odliczeniu 
ulg na dzieci i wspólnym rozlicze-
niu z żoną

84,00 zł 4 250,00 zł 854,00 zł

 

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

Tel. 664 729 744, info@podatkidlarolnikow.pl

Opodatkowanie 
usług rolnych

Wykonywanie usług rolnych jest przez urzędy skarbowe 
traktowane jak każda inna działalność gospodarcza.

d e c y d o w a n e j 
większości ma-
łych i  średnich 
gospodarstw nie 
opłaca się zakup 

wszystkich maszyn niezbęd-
nych w działalności gospodar-
stwa. Rolnicy chętnie korzystają 
z usług świadczonych nawzajem 
przez sąsiadów. Szczególnie do-
tyczy to właścicieli kombajnów. 
Niestety, wykonywanie usług 
rolnych jest przez urzędy skar-
bowe traktowane, jak każda inna 
działalność gospodarcza. Wie-
lu rolników zostało ukaranych 
wysokim 75% podatkiem oraz 
mandatami i grzywnami za wy-
konywanie usług bez zgłoszenia 
działalności gospodarczej. Czę-
sto rolnicy również dobrowolnie 
rejestrują działalność gospodar-
czą polegającą na wykonywa-
niu usług rolnych w związku 
z otrzymaniem premii na rozpo-
częcie działalności pozarolniczej.  
 Do usług rolnych zalicza się: 
orkę, podorywki, bronowanie, 
wałowanie, rozrzucanie obor-
nika i  rozlewanie gnojówki, 
rozsiewanie nawozów, kosze-
nie traw, kukurydzy i wykony-
wanie kiszonek, siew i sadzenie, 

opryskiwanie, koszenie i młó-
cenie, wykopywanie i zwoże-
nie, wykonywanie pryzm i za-
ładunek. Działania te muszą 
być związane z działalnością 
rolniczą gospodarstwa. Prace 
budowlane np. korytowanie 
turem podwórka pod kostkę, 
wywóz gruzu lub naprawa ma-
szyn rolniczych nie są już usłu-
gami rolnymi, mimo że są zwią-
zane z działalnością rolniczą.  
 Rolnicy decydujący się na za-
rejestrowanie działalności gospo-
darczej i świadczenie usług rol-
nych, muszą pamiętać o dwóch 
bardzo ważnych sprawach for-
malnych. Pierwszą jest rejestracja  
w KRUS-ie. Aby prowadzić dzia-
łalność gospodarczą i pozostać 
nadal w  KRUSIE-ie, należy 
w ciągu 14 dni od rozpoczę-
cia działalności złożyć oświad-
czenie o kontynuowaniu tego 
ubezpieczenia. Najlepiej zrobić 
to w urzędzie gminy, rejestrując 
firmę na formularzu CEIDG. 
Urzędnicy sami prześlą oświad-
czenie do KRUS-u. Drugą waż-
ną sprawą, o jakiej zapominają 
często rolnicy po rejestracji dzia-
łalności gospodarczej, jest kasa 
fiskalna. Niestety, jeżeli wartość 
usług wykonanych dla rolni-
ków ryczałtowych przekroczy  

20.000 zł w roku, należy zakupić 
kasę fiskalną. Do limitu 20.000 
zł  nie zalicza się usług wykona-
nych dla rolników vatowców. Do 
usług dla rolników vatowców 
wystarczy wystawić fakturę. 
Zakup kasy fiskalnej należy 
wcześniej zgłosić w urzędzie 
skarbowym. Zgłoszenie kasy fi-
skalnej przed zakupem pozwoli 
na uzyskanie zwrotu za zakup 
w kwocie 700 zł. 
 Rolnicy, który chcą wykony-
wać usługi rolne, mogą płacić 
podatek w trzech różnych wa-
riantach. Pierwszą możliwością 
opodatkowania są tzw. „zasady 
ogólne”. Rolnik w tym przypad-
ku płaci podatek dochodowy 
według skali podatkowej 18% 
i 32%, w zależności od wyso-
kości dochodu. Może też, przy 
dużych dochodach, płacić 19% 
stawkę linową. Zasada oblicza-
nia dochodu jest dość prosta. Do-
chód to różnica między przycho-
dami, a kosztami. Kosztami są 
wszystkie nakłady typu zakup 
paliwa, naprawy sprzętu i części 
zamienne. Również zakup takich 
materiałów jak folia do kiszonek 
lub siatka do słomy, wlicza się 
w koszty. Można je też obniżyć 
o wartość zakupionych maszyn 
lub ich amortyzację. Warto pa-

miętać, że w koszty nie można 
zaliczyć całej wartości zakupu 
np. ciągnika, jeżeli rolnik wy-
korzystuje go do prac w swoim 
gospodarstwie i do usług. W tej 
sytuacji można w koszty zaliczyć 
tylko część wartości zakupu. Po-
datek wyliczony tym sposobem 
można obniżyć odliczając ulgę 
na dzieci i rozliczając się razem 
z niepracującym małżonkiem. 
W przypadku opodatkowania 
na zasadach ogólnych, również 
trzeba prowadzić małą księgo-
wość w postaci Książki Przycho-
dów i Rozchodów. Oczywiście, 
do końca kwietnia każdego roku 
należy składać do urzędu skar-
bowego  PIT, w którym rozlicza 
się dochody i przysługujące ulgi 
z działalności gospodarczej.
 Drugą możliwością opo-
datkowania usług rolnych jest 
ryczałt od przychodów. W tym 
wypadku nie uwzględnia się 
kosztów, a jedynie przychody. 
Przed rozpoczęciem działalności 
lub na początku każdego roku 
należy wysłać zawiadomienie 
do urzędu skarbowego, w któ-
rym rolnik potwierdza chęć 
opodatkowania przychodów 
ryczałtem przez cały kolejny rok. 
Stawka dla usług wynosi 8,5% 
przychodu. Czyli, aby obliczyć 
podatek do zapłaty, wystarczy 
przemnożyć przychód z usług 
razy stawkę 8,5%. Obliczony 
w ten sposób podatek należy 

wpłacić do urzędu skarbowe-
go. Do końca stycznia należy 
również złożyć zeznanie roczne 
za poprzedni rok. Od ryczałtu 
nie przysługują żadne ulgi, ta-
kie jak przy zasadach ogólnych. 
 Ostatnią, najprostszą możli-
wością opodatkowania jest karta 
podatkowa. W tym przypadku 
podatek jest płacony w stałej 
kwocie. Za 2015 rok ta kwota 
wynosi 427 zł za każdy miesiąc 
działalności. Opodatkowując 
usługi kartą podatkową, nie 
trzeba prowadzić księgowości. 
Wystarczy złożyć wniosek do 
urzędu skarbowego. Następnie 
urząd przesyła decyzję ze stawką 

podatku. W tym przypadku war-
to na większość czasu zawieszać 
działalność i odwieszać tylko na 
czas wykonywania usług. Dzię-
ki temu rolnik zapłaci podatek 
tylko za okres prowadzonej dzia-
łalności. W tym przypadku rów-
nież nie przysługują ulgi, takie 
jak przy zasadach ogólnych.
 Rozpoczęcie wykonywania 
usług rolniczych wiąże się z utra-
tą statusu rolnika ryczałtowego 
i koniecznością przejścia na VAT. 

W  przypadku usług rolnych 
zazwyczaj jest to opłacalne, ze 
względu na możliwość odlicze-
nia podatku VAT od paliwa i za 
zakup maszyn. Stawka podatku, 
jaką należy doliczyć do usługi, to 
8%. Część usług transportowych 
jest opodatkowana wg stawki 23 
%. Taką samą stawką są opodat-
kowane przykładowo usługowe 
odśnieżanie, zamiatanie dróg czy 
pomocnicze prace budowlane 
wykonywane ciągnikiem.
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Rolnik świadczy usługi kombajnem w czasie żniw. Kosi usługowo 200 ha  za 250 zł/ha netto. Dodatkowo kosi 100 ha 
swojego pola. Usługi wykonuje przez 2 kalendarzowe miesiące. Żona nie pracuje i wychowują razem dwójkę dzieci. 

Kombajn jest w leasingu, a roczna rata wynosi 30 000 zł

Przykład: 

gencja Rynku 
Rolnego poin-
formowała, że  
w  okresie od 
kwietnia 2014 

do marca 2015 r. do punktów 
skupu trafiło 10,51 mld kg 
mleka. - Stopień wykorzystania 
kwot indywidualnych przysłu-
gujących dostawcom hurtowym 
po 12 miesiącach roku kwoto-

wego 2014/2015 wyniósł około 
105,87%. Natomiast szacunkowy 
stopień wykorzystania kwoty kra-
jowej dostaw ukształtował się na 
poziomie 105,83% - informuje 
ARR.
  Z wyliczeń agencji wynika, 
że w ostatnim miesiącu roku 
kwotowego do mleczarni do-
starczono 876,81 mln kg mleka, 
tj. o 0,56 % mniej niż przed 

rokiem. „Wysokość przekroczenia 
przez Polskę kwoty krajowej dostaw 
w roku kwotowym 2014/2015 wy-
niesie około 6%” - podaje agen-
cja. 
   Zastępca dyrektora po-
znańskiego oddziału ARR 
Krzysztof Adamkiewicz mówi, 
że sankcja za nadprodukcję bę-
dzie niestety bardziej dotkliwa 
niż w poprzednim roku. - Na 

ten moment nie znamy wysokości 
tej kary. Najprawdopodobniej jej 
wysokość wyniesie między 60 a 70 
groszy. My mamy czas do 31 sierp-
nia na obliczenie, a do 15 września 
na wysłanie decyzji. Będziemy się 
starali podać tę informację wcze-
śniej - zaznacza Adamkiewicz.
  W poprzednim roku trzeba 
było zapłacić 29,36 grosza za 
każdy przekroczony kg.

Kara za mleko 
DWUKROTNIE WYŻSZA 

niż w poprzednim roku  
Od 60 do 70 groszy  ma wynieść kara za każdy kilogram przekroczonej kwoty mlecznej.    

A
TEKST Elżbieta Rzepczyk

Profesjonalnie i rzetelnie
doradzimy w doborze
najbardziej optymalnej oferty.
Współpracujemy z 28 sprawdzonymi i renomowanymi
�rmami leasingowymi i bankami – dzięki temu wiemy,
gdzie otrzymasz leasing najtaniej.

Pracujemy w imieniu i na rzecz naszych Klientów. Wybieramy dla Państwa
bezpłatnie i skutecznie najkorzystniejsze oferty leasingu na rynku.

Izabela Smardz
Dyrektor Oddziału

        KONTAKT

+48 606 306 113
izabela.smardz@go-leasing.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego biura
      ul. Kaliska 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Izabela Smardz 606 306 113
Aneta Nowak 609 166 101 
Oddział we Wrocławiu
      ul. Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław
www.wroclaw.go-leasing.pl 

Naszą misją jest zapewnienie wszystkim Klientom jak najwyższej jakości oferowanych usług.
Wartości, którymi kierujemy się na co dzień to:

Profesjonalizm.

Uczciwość oraz wysoka etyka zawodowa.

Odpowiedzialność.

Dbałość o interes Klientów.

Niezależność.

www.szybki.go-leasing.pl
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INFORMACJE
 Zniesienie kwot mlecznych 

oznacza nową rzeczywistość, 
zarówno dla branży mleczar-
skiej, jak i dla producentów 
mleka. Na kształtowanie wza-
jemnych relacji rynkowych 
graczy będą miały wpływ 
nowe siły, także eksport i sy-
tuacja na rynkach międzyna-
rodowych. Jak pan wyobraża 
sobie tę nową rzeczywistość? 
Czy można przewidzieć, co 
stanie się z podażą surowca 
i cenami skupu we wrzesiń-
skim zakładzie?
W dłuższej perspektywie to 
trudne, bo rynek to zawsze 
duża niewiadoma. Jednak 
o zniesieniu kwotowania pro-
dukcji mleka było wiadomo 
już od dawna, dlatego poczy-
niliśmy wiele inwestycji, aby 
przygotować się na wzrost po-
daży surowca. Już teraz, po 
niespełna miesiącu od uwol-
nienia rynku widzimy ten 
wzrost i można przypuszczać, 
że będzie się on utrzymywał. 
Przed 1 kwietnia skup mleka 
w naszej mleczarni kształto-
wał się na poziomie średnio 
83 tys. litrów dziennie, a po 
zniesieniu kwotowania, z dnia 
na dzień skup dynamicznie ro-
śnie. Jeśli chodzi o cenę skupu 
surowca, kwiecień jest miesią-
cem podwyżek. Obecnie za litr 
mleka płacimy średnio 1,25 zł.

 Z czego wynika ta podwyż-
ka ceny?
Ostatnie miesiące były dla nas 
bardzo dobre, odnotowaliśmy 
zadowalające przychody po 
okresie świątecznym. W tym 
roku przed Wielkanocą sprze-
daliśmy rekordową w histo-
rii mleczarni ilość twarogu, 
ponad 200 ton. Dodatkowo 
ceny naszych produktów 
eksportowych - masła i mle-
ka w proszku - wzrosły w lu-
tym i w marcu. Stąd możliwa 
była decyzja o podwyżce ceny 
skupu. Nie jest to propaganda. 
Chcielibyśmy utrzymać taką 
cenę i  jednocześnie wysoki 
poziom przychodów, który na 
to pozwoli. Jednak w długim 
okresie czasu rynek jest nie-
przewidywalny, szczególnie 
sytuacja na rynkach między-
narodowych, więc trudno pro-
gnozować.

 Wrzesińska mleczarnia jako 
spółdzielnia funkcjonuje na 
nieco innych zasadach niż 
spółka. Jak nowe realia ryn-

Mleczarnia 
zwiększa 

moce
Spółdzielnia Mleczarska Września 

zagospodaruje większe ilości surowca, 
które dostarczają rolnicy po zniesieniu 
kwoty mlecznej. O planach dotyczących 

skali produkcji, ceny skupu oraz 
możliwościach poszerzania rynku zbytu 

mówi Dariusz Goliński, prezes SMW, 
w rozmowie z Marzeną Zbierską

kowe wpłyną na współpra-
cę z dostawcami, którzy są 
członkami spółdzielni? Czy 
będzie prowadzony skup od 
dostawców spoza tego grona?
Zgodnie z przyjętą w naszej 
spółdzielni polityką, kupuje-
my mleko wyłącznie od swo-
ich członków. Obecnie jest ich 
325. Nie kupujemy tzw. mleka 
przerzutowego, nie kupuje-
my surowca od grup produ-
cenckich. Członkowie naszej 
spółdzielni mają gwarancję, 
że skupimy każdą ilość mle-
ka. Nie rozważamy żadnych 
umów ograniczających wiel-
kość dostaw.

 Czy liczba dostawców może 
się jeszcze zwiększyć?
Większość naszych spółdziel-
ców to rolnicy z powiatu wrze-
sińskiego i gnieźnieńskiego. 
Jest też niewielka grupa rol-
ników z powiatu słupeckiego 
i średzkiego. Największy po-
tencjał, jeśli chodzi o wzrost 
liczby dostawców ma powiat 
gnieźnieński. Tam wciąż po-
szerzamy skup.

 Czy przewiduje pan, że 
uwolnienie rynku może ku-
sić producentów mleka przej-
ściem do innej spółdzielni? 
Obawia się pan uraty dostaw-
ców?
Do tej pory udawało nam się 
wygrywać konkurencję o do-
stawców i obecnie mleczarnie 
deklarują, że nie będą masowo 
przyjmować nowych człon-
ków. Ale rzeczywiście nie wia-
domo, jak zmieni się podejście 
zakładów za kilka miesięcy. 
W sytuacji, kiedy nie ma kwo-
towania, zmiana odbiorcy bę-
dzie łatwiejsza. Dlatego istnieje 
takie ryzyko w przyszłości, że 
kiedy zaczną działać mecha-
nizmy rynkowe, zacznie się 
również większa konkurencja 
o dostawców.

 Kwotowanie produkcji mle-
ka ma zastąpić tzw. pakiet 
mleczny. Jak w praktyce widzi 
pan stosowanie pisemnych 
umów z dostawcami i jedno-
cześnie członkami spółdziel-
ni? Czy w takich realiach inna 
forma zbiorowego negocjo-
wania warunków tych umów 
ma sens?
Mówi się o propozycjach nie-
których podmiotów w bran-
ży mleczarskiej, które prze-
widują kontraktację dostaw 

mleka z rolnikami. Miałoby to 
polegać na określeniu pewnej 
średniej ilości mleka dostarcza-
nej przez rolnika, która byłaby 
skupiona po cenie obowiązu-
jącej w mleczarni, a nadwyżka 
po cenie niższej. My nie roz-
ważamy takiego rozwiązania. 
Stoimy na stanowisku, że sku-
pimy każdą ilość za jednolitą 
cenę. Nasz cennik przewiduje 
wyższą cenę dla większych do-
staw. Nie widzę tu możliwości 
indywidualnych negocjacji ani 
tworzenia wśród spółdzielców 
grup interesów, na przykład 
tych największych dostawców, 
którzy chcieliby wynegocjo-
wać korzystniejsze warunki. 
Na to zapewne nie zgodzą się 
pozostali, a wiadomo, że aby 
jednemu dołożyć, drugiemu 
trzeba zabrać.

 Czy wrzesińska mleczarnia 
upatruje we wzroście podaży 
surowca szans na zwiększenie 
własnych mocy produkcyjnych 
i sprzedaży produktów?
Tak, przyjęliśmy strategię, która 
polega właśnie na zwiększaniu 
mocy przerobowych. Nie sprze-
dajemy nadmiaru surowca, jak 

to robią inne zakłady. Jesteśmy 
przygotowani na skup przekra-
czający średnio 100 tys. litrów 
dziennie. Dzięki inwestycjom 
w  nowe maszyny możemy 
zwiększyć produkcję. Mamy 
moce przerobowe i rynki zbytu. 
Nie dotyczy to całego asorty-
mentu, ale daje jeszcze spore 
pole manewru, szczególnie 
w produkcji twarogu i napojów 
mlecznych oraz masła. Obec-
nie wykorzystujemy nasze linie 
technologiczne w 80%.

 A co z rynkiem zbytu?
Rynek daje jeszcze spore moż-
liwości, mimo wszechobecnej 
konkurencji. Jesteśmy produ-
centem lokalnym, dostępnym 
głównie w sklepach spożyw-
czych, poza dużymi sieciami 
handlowymi. To w moim prze-
konaniu sprawia, że konsu-
ment postrzega nasz produkt 
jako wyrób wysokiej jako-
ści, nie kojarzony wyłącznie 
z niską ceną. Jesteśmy obecni 
w hurtowniach na Pomorzu 
i na południu Polski, głównie 
z ofertą dla cukierników, tam 
rynek jeszcze stwarza moż-
liwości.

R E K L A M A

 Stąd wniosek, że produk-
tów wrzesińskiej mleczarni 
nie można kupić w dużych 
sieciach handlowych?
Współpracujemy tylko z jedną 
siecią handlową i po zniesie-
niu kwoty mlecznej widzimy 
silne parcie na obniżanie cen 
spowodowane oczekiwania-
mi spadku ceny mleka. Kon-
trahenci sieciowi wychodzą 
z propozycjami negocjacji cen 
produktów mleczarskich do 
producentów z uwagi na rze-
komy spadek cen skupu. My 
również otrzymaliśmy niedaw-
no taką korespondencję, ale to 
nie jest dla nas argument do 
negocjacji cen. Tym bardziej, 
że nasza cena skupu wzrosła.

 Wrzesińska spółdzielnia 
mleczarska znalazła się w te-
gorocznym rankingu Gaze-
li Biznesu, opublikowanym 
przez Puls Biznesu, a  to 
oznacza sukcesywny wzrost  
przychodów.
Analizy dotyczyły lat 2011-
2013 i w tym okresie rzeczy-
wiście osiągaliśmy wzrosty po 
stronie przychodów i dodat-
ni wynik finansowy. Jednak 

2014 rok nie był już tak opty-
mistyczny.

 Wyniki całej branży mle-
czarskiej w 2014 roku uległy 
pogorszeniu. Przychody firm 
się zwiększyły, ale silniejszy 
był wzrost kosztów. Jak ubie-
gły rok zakończył się w SM 
Września?
Podobnie. Ubiegły rok był 
jednym z  najtrudniejszych 
w branży mleczarskiej. Zło-
żyło się na to wiele przyczyn, 
m.in. spadek cen masła i mleka 
w proszku w eksporcie oraz 
rosyjskie embargo. My wpraw-
dzie nie wysyłamy towaru do 
Rosji, ale te podmioty z bran-
ży, które eksportowały na ten 
rynek, były zmuszone sprze-
dać swoje produkty w kraju, 
stąd niższe ceny na całym 
krajowym rynku. Ubiegły rok, 
mimo wzrostu przychodów, 
zakończyliśmy ujemnym wyni-
kiem finansowym z uwagi na 
wysokie koszty. Podobnie jak 
inne mleczarnie staraliśmy się 
utrzymać ceny skupu surow-
ca, który ma znaczny udział 
w strukturze kosztów i wpły-
wa na opłacalność.

Dariusz Goliński, prezes Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni: - Po 
zniesieniu kwotowania skup mleka dynamicznie rośnie
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Rozmowa z Mirosławem  Bodkiem, 
dyrektorem Cedrob Pasze

 Wzmożone prace polowe, ruch w  gospodarstwach rolny 
wskazuje na to, że dużymi krokami zbliża się pracowity okres dla 
Cedrob Pasze. Za chwilę kolejny zbiór pierwszych zbóż i  wielka 
praca, jaką trzeba będzie wykonać podczas zdobywania nie-
odzownego surowca do produkcji dobrej paszy, która następnie 
trafi do hodowców w całym kraju. Zapytaliśmy Mirosława Bodka, 
dyrektora Cedrob Pasze o najważniejsze kierunki związane ze zbli-
żającym się wzmożonym sezonem.
 Z jaką ofertą podczas tegoroczne sezonu wychodzimy 
do rolników? Jakie korzyści przyniesie współpraca z  Ce-
drob Pasze?
 Na polach widać już spory ruch. Ruszyły prace polowe, rolnicy sie-
ją kukurydzę, choć nie brakuje spóźnialskich, którzy kończą siać zboża 
jare. Cały czas jesteśmy aktywni w skupie płodów rolnych. Oferta jest 
wciąż aktualna. W tym roku planujemy zakupić 500 tysięcy ton zbóż. 
Już dziś kontraktujemy na nowy sezon zbiór kukurydzy mokrej. Usta-
lona przez nas cena 400 złotych będzie gwarantowaną przy 30 % wil-
gotności. Nowy sezon zapoczątkujemy w lipcu, pozyskaniem pierw-
szych ton rzepaku . Liczymy po cichu, że tegoroczne zbiory nie będą 
gorsze od poprzednich. Gwarantujemy szybki termin płatności, odbiór 
spod kombajnu, chętnym oferujemy transport. I co najważniejsze – 
asortyment wozić będziemy już do trzech wytwórni. Obok Gumowa 
i Raciąża na horyzoncie pojawi się nowa wytwórnia w Rypinie.
 Cedrob Pasze w ostatnim czasie duży nacisk kładzie na 
paszę dla trzody chlewnej? Co jest powodem takich działań?
 Nie jest dla nikogo tajemnicą, że jesienią 2014 pozyskaliśmy 
pakiet kontrolny PKM Duda. Od momentu nawiązania współpracy 
z nowym partnerem znacząco wzrosła produkcja paszy dla trzody 
chlewnej. Zaopatrujemy ich fermy w paszę (fermy zarodowe i  tu-

czowe). Otwarcie nowego rynku spowodowało większe zapotrze-
bowanie na paszę dla trzody chlewnej. Tym samym potrzebujemy 
do produkcji rzeczonej paszy innych gatunków zbóż, takich jak żyto, 
pszenżyto. Ponadto uruchomiliśmy nową linię czy jak kto woli nową 
gałąź naszej działalności – tucze kontraktowe. W ramach kolejnego 
przedsięwzięcia oferujemy dostawę prosiąt, paszy, kompleksową 
obsługę weterynaryjną, odbiór wychodowanych tuczników wraz 
z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Chętnym na dłuższą współpracę 
z Cedrobem pomożemy w zdobyciu korzystnych warunków kredy-
towania, profesjonalną obsługę prawną i co najistotniejsze wyko-
nawstwo inwestycji. Efektem tego będzie długotrwała współpraca 
z  nami, stałe atrakcyjne wynagrodzenie pozwalające na szybką 
spłatę zadłużenia i wykonanej inwestycji.
 W ostatnich miesiącach wielka rzesza hodowców zaufa-
ła Cedrob Pasze. Jaka jest recepta na dobrą sprzedaż?
 Recepta jest bardzo prosta. Po pierwsze uczciwość i  dobre 
podejście do klienta, który jest dzisiaj bardzo wymagający 
i  świadomy tego, czego oczekuje od nas. Wymagania 
hodowców nie   ograniczają się w   dzisiejszych czasach 
jedynie do  niskiej ceny, lecz do jakości towaru jaki chcą 
nabyć. Nabywca chce wysokiej jakości paszę opartą 
o najnowsze technologie produkcyjne, bezpieczeństwa 
przy transakcjach i  sprawnej, profesjonalnej obsługi. 
My te wszystkie warunki spełniamy w stu procentach, 
dlatego sprzedajemy coraz więcej ton paszy, a klienci są 
zadowoleni i chętnie z nami współpracują.
 Każdego dnia przyświeca Państwu hasło – WIE-
DZA I  DOŚWIADCZENIE. Czy właśnie  taka filozofia 
spowodowała, że stajecie się liderem rynku paszo-
wego oraz wiarygodnym partnerem biznesowym?
 Mówi się współcześnie, że wyobraźnia znaczy więcej niż 
wiedza, ale przecież wyobraźnia zależy od wiedzy. Więc wie-

dzę należy zdobywać. Podobnie jest z  Zakładem Produkcji Pasz, 
którym, na co dzień kieruję. Przewodnim hasłem przyświecającym 
naszym działaniom jest wiedza i doświadczenie. Te dwa czynnik 
w znaczący sposób wpływają na osiągniecia firmy. Każdego dnia 
stajemy się silniejsi i coraz bardziej ugruntowujemy swoją pozycję 
na rynku paszowym. Staliśmy się już marką samą dla siebie, roz-
poznawalną nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami. Zdobyliśmy 
zaufanie wielu klientów, ale to wciąż nie koniec naszych działań. 
W przyszłość patrzymy z nadzieją i optymizmem.
 Dziękuję za rozmowę.

Liczy się uczciwość wobec klienta

www.cedrobpasze.pl
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UPRAWY12 UPRAWY
m szybciej zdiagnozuje-
my chorobę, tym łatwiej 
będzie można ją zwal-
czyć i zmniejszyć stra-
ty w plonach. Niektóre 

choroby dają podobne objawy. 
Zdarza się też, że na roślinie wy-
stępuje więcej niż jeden patogen. 
Dlatego warto używać fungicy-
du, który zwalcza jednocześnie 
kilka oznak grzybowych. 
 Najczęściej w swoich upra-
wach rolnicy borykają się 
z mączniakiem prawdziwym. 
Ta groźna choroba zbóż objawia 
się charakterystycznym mączy-
stym, białym nalotem na wszyst-
kich nadziemnych częściach 
roślin. Starsze skupiska mącz-
niaka stają się kożuchowatymi, 
szaro-brązowymi powłokami. 
Miejsca porażone żółkną i ob-
umierają. Patogen silnie pogar-
sza wykształcenie ziarna. Może 
powodować straty w granicach 
nawet do 30%. Zdarza się, że 
grzyb przechodzi na kłosy. - Jego 
występowaniu sprzyja wilgotna 
i ciepła pogoda, wahania tempera-
tury, duże zagęszczenie roślin, brak 
przewiewności oraz przenawoże-
nie azotem. Choroba jest trudna do 
zwalczenia, występuje we wszyst-
kich gatunkach zbóż - wyjaśnia 
agronom Krzysztof Świerek. 
 Uprawy pszenicy są nato-

Jak rozpoznać 
CHOROBY 

ZBÓŻ? 
Wczesne i prawidłowe rozpoznanie chorób zbóż ułatwia dobór 

odpowiednich środków ochrony roślin. 

TEKST Aneta Rzeźniczak

R E K L A M A

3-4 dni w wyraźną, czarną plamę. 
Obecność oczka w centrum plamy, 
otoczonej ciemną, rozmytą, chloro-
tyczną obwódką, jest charaktery-
styczne dla brunatnej plamistości 
liści. W ciągu 6-8 dni po infekcji 
rozwój przejaśnień prowadzi do 
zamierania - podkreśla Krzysztof 
Świerek. 
 Septorioza liści objawia się 
nie tylko na liściach, ale tak-
że na pochwach liściowych 
i źdźbłach w postaci owalnych 
albo podłużnych, jasnozielo-
nych plam. Później zmieniają 

czarnoszarego do zielonkawoczar-
nego na kłosach, a także na liściach 
i źdźbłach. Porażona tkanka dozna-
je na skutek pokrycia grzybem do-
datkowego osłabienia, ponieważ po-
garsza się dostęp światła do jeszcze 
żywej tkanki - mówi agronom. 
- Do zwalczania chorób grzy-
bowych jest szereg preparatów 
ochrony roślin. Trzeba stoso-
wać zgodnie z instrukcją, ale 
dobrze jest użyć środka, który zwal-
cza więcej chorób Np. RUBRIC  
125 SC lub SPARTA 250 EW  
- podsumowuje specjalista. 

I

one barwę na brązową (martwi-
ca). W przypadku wczesnego 
porażenia i gwałtownej infekcji 
na skutek zakłóceń asymilacji 
dochodzi do obniżenia masy 
tysiąca ziaren. 
 Czerń zbóż występuje na 
wszystkich rodzajach zbóż na 
osłabionej, starzejącej się tkance 
roślinnej. Grzyby powodujące 
czerń są pasożytami następczy-
mi zasiedlającymi tkankę już 
osłabioną lub obumarłą z in-
nych przyczyn. - Pojawiają się 
jako powłoka o zabarwieniu od 

Plamistość liści

Rdza brunatna
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Mączniak prawdziwy
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Mączniak prawdziwy - stadium 
późniejsze

R E K L A M A

miast szczególnie narażone na 
atak rdzy brunatnej. Może ona 
powodować straty w granicach 
50%. Patogen można rozpoznać 
po rdzawo-brązowych owalnych 
skupieniach. Podobne objawy 
pojawiają się na dolnej stronie 
liści - wówczas są czarno-brązo-
we. - Grzyb zmniejsza fotosyntezę, 

podwyższa oddychanie i parowanie 
- podsumowuje agronom. 
 W  stadium strzelania 
w źdźbło pszenica, pszenżyto 
i żyto mogą zostać zaatakowane 
przez brunatną plamistość. Jest 
rozpowszechniona w klimacie 
chłodnym i wilgotnym. - Obja-
wy choroby występują głównie 
na zewnętrznych liściach roślin, 
przechodząc z czasem na pozostałe 
organy. W miejscu rozpoczęcia in-
fekcji pojawia się plamka. Po dwóch 
dniach widać ciemne przebarwie-
nie, które przekształca się w ciągu 

R.Power Sp. z o.o. poszukuje gruntów 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych. 

Podstawowe kryteria działek: 
powierzchnia ok 2 ha, bez planu 

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

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

Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem 795 170 537 

lub mailowy pod adresem 
m.mackiewicz@rpower.pl
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o wspomagania wzrostu 
roślin w uprawach rolni-
czych i ogrodniczych rol-
nicy coraz częściej używają 
preparatów zaliczanych do 

biostymulatorów, stymulatorów wzrostu 
i  rozwoju, bionawozów zawierających 
żywe mikroorganizmy oraz ulepszaczy 
glebowych, a także makro- i mikroele-
mentów. - Wymienione preparaty zawierają 
substancje czynne pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego - zbliżonego do związków 
występujących w naturze. Ta grupa prepara-
tów wpływa na lepszy rozwój roślin w różny 
sposób. Dzięki zastosowaniu biostymulatorów 

Pomagać
roślinom

Biostymulatory, bionawozy, makro- i mikroelementy 
potrzebne są roślinom do właściwego rozwoju oraz 

lepszych plonów.

poprawia się odporność roślin na czynniki stre-
sowe typu: susze, przymrozki, wahania tempe-
ratury, zasolenie gleby, stres herbicydowy czy 
podtopienia korzeni - wyjaśnia Dorota Pięk-
na-Paterczyk, specjalista Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu. Preparaty te wpływają również na 
efektywność pobierania i wykorzystania 
składników mineralnych z gleby oraz lep-
szą aktywność mikrobiologiczną. Biosty-
mulatory mogą zawierać różne substancje 
czynne typu: wyciągi z glonów morskich, 
preparaty humusowe, wolne aminokwa-
sy i proste białka oraz wyciągi z roślin 
lądowych czy też ekstrakty ze zwierząt 

morskich zawierające chitozan. - Preparaty 
zawierające ekstrakty z alg morskich przynoszą 
dobre efekty w uprawach ogrodniczych, po-
nieważ stymulują kwitnienie, zawiązywanie 
i wybarwianie owoców, zwiększają odpor-
ność na uszkodzenia, poprawiają pobieranie 

i transport składników mineralnych, chronią 
rośliny przed stresem termicznym i wodnym, 
wydłużają proces fotosyntezy, dostarczają 
przyswajalnych składników pokarmowych 
zwiększających ich wzrost i zapobiegających 
niedoborom - mówi specjalistka. Wśród 
zarejestrowanych z tej grupy preparatów 
producenci mogą stosować np. Bio-algeen 
S90 do warzyw w uprawie polowej i pod 
osłonami oraz do truskawek. 
 Innym preparatem zawierającym eks-
trakty z glonów jest Kelpak SL. Polecany 
jest on do stosowania w uprawach: ce-
buli, marchwi, kapusty białej, pomidora 
i ogórka. Na rynku dostępne są również 
preparaty zawierające związki humuso-
we, które są rejestrowane jako nawozy 
lub polepszacze jakości gleby. - Preparaty 
te wzbogacają glebę w substancje próchniczne 
oraz aktywują procesy metaboliczne. Wymienić 
tu można np. Rosahumus polecany do warzyw 
i truskawek. Na rynku mamy również grupę 
preparatów zawierających aminokwasy, aminy 
i proste białka, które oferowane są jako nawozy 
lub biostymulatory. Preparat Aminoplant po-
lecany do uprawy warzyw gruntowych i tru-
skawek zawiera właśnie te związki. Są również 
preparaty, które zawierają takie substancje 
czynne, które szybko wytwarzają  w roślinie 
mechanizmy obronne na  stresy typu susza, 
przymrozek lub gradobicie. Znanym prepa-
ratem o  takim działaniu biostymulującym 
jest Asahi SL, powszechnie stosowany przez 
rolników - zaznacza Dorota Piękna-Pater-
czyk.  
 Oprócz biostymulatorów czy też sty-
mulatorów rośliny potrzebują makro- i mi-
kroelementów. - Na przełomie ostatnich pięciu 
lat znacznie wzrosło zainteresowanie uprawą 
kukurydzy. Na to decydujący wpływ ma fakt, 
że roślina ta charakteryzuje się stosunkowo 
niskimi wymaganiami jakościowymi podłoża. 

Rolnicy, ceniący sobie jakość swoich plonów, 
coraz częściej decydują się na zastosowanie 
stymulatorów wzrostu, które w znaczny sposób 
poprawiają jakość plonu. Należy jednak zazna-
czyć, że produkty te nie zaspokajają całkowitych 
potrzeb rośliny. Stosunkowo niskie wymagania 
kukurydzy w stosunku do podłoża nie korelują 
z zapotrzebowaniem na mikro- i makroelementy 
- mówi Grzegorz Witek z firmy DR GREEN. 
Zaznacza, że niezbędnym pierwiastkiem 
w rozwoju kukurydzy jest azot. Wpływa on 
bezpośrednio na zawartość białka w plonie. 
Niemniej jednak, kukurydza najbardziej 
wrażliwa jest na niedobór fosforu, cynku 
i manganu. Dlatego, wybierając produkt, 
który uzupełni w roślinie te składniki po-
karmowe, powinno się zwracać uwagę na 
ich koncentrację. - Pamiętać jednak należy, 
że roślina w sposób zbilansowany pobiera mi-
kro- oraz makroelementy. Tutaj doskonałym 
rozwiązaniem są produkty marki DR GREEN, 
które w swoim składzie zawierają wszystkie 
niezbędne pierwiastki, gdzie suma mikroele-
mentów kształtuje się na poziomie 217,5 g w kg 
nawozu. W uprawie kukurydzy proponowane 
są dwa nawozy: DR GREEN - KUKURYDZA 
(217,5 g/kg mikroelementów oraz DR GEEEN 
- START 12/60 (600 g fosforu w kg nawozu)  
- radzi Grzegorz Witek. 
 Mikroelementy bardzo istotne też są 
w uprawie buraka cukrowego. Rolnik musi 
pamiętać, że decydującym elementem koń-
cowym w uprawie tej rośliny, jest plon 
jakościowy. - Aby uzyskać wynik na zadowa-
lającym poziomie, nie wolno zapominać o kilku 
ważnych elementach mających na niego wpływ. 
Burak cukrowy jest uprawą szczególnie wrażliwą 
na niski (lub zbyt wysoki) poziom pH gleby, 
dlatego bardzo istotnym jest regularne wap-
nowanie oraz analiza gleby. Mając informację 
o zasobności stanowiska, na którym uprawiamy 
buraka cukrowego, przygotowujemy dawki 
nawożenia NPK doglebowego. Burak cukrowy 
jest rośliną o bardzo dużym zapotrzebowaniu 
na azot i potas, dlatego powinniśmy zadbać 
o dostępność tych pierwiastków w całym 
okresie wzrostu rośliny. W strategii nawo-
żenia nie powinniśmy również zapominać 
o ważnych w aspekcie plonotwórczym mikro-
elementach - podkreśla Grzegorz Witek. 
Dodaje, że technologia DR GREEN prze-
widuje uzupełnienie w formie dolistnej 
wszystkich niezbędnych mikroelementów 
oraz makroelementów ze szczególnym 
uwzględnieniem potasu i sodu. - DR GRE-
EN - BURAKI to silnie skoncentrowany nawóz 
w formie dolistnej zawierający: B - 30 g, Cu - 2 
g, Mn - 40 g, Fe - 60 g, Zn - 20 g, Mo - 0,5 g, 
Na2O - 30 g, gdzie suma składników wynosi 
aż 182,5 g w kg nawozu. Kolejnym ważnym 
elementem plonotwórczym są makroelementy 
podane w formie dolistnej. Nawóz DR GRE-
EN ENERGY NK (10/40) oraz DR GREEN 
QUALITY PK (50/34) z formułą MacroAc-
tive to odpowiednia kompozycja składników 
pokarmowych ze szczególnym uwzględnie-
niem potasu, mającego bezpośredni wpływ na 
poziom cukru w uprawie buraka cukrowego   
- wyjaśnia. 

R E K L A M A

TEKST Anetta Przespolewska
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SMS ostrzega 
przed zarazą

Stacje agrometeorologiczne pomagają 
plantatorom ziemniaka

 40 stacji agrometeorologicznych znaj-
duje się w sieci Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Urzą-
dzenia te służą do wspierania rolników przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony 
roślin. Stacje zbierają dane o aktualnym sta-
nie pogody, które mogą być wykorzystane 
w gospodarstwach rolnych położonych do 
10 km od urządzenia. - Każda stacja na bieżąco 
monitoruje podstawowe dane meteorologiczne 
(temperaturę, wilgotność względną powietrza, 
sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie 
atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru oraz 
punkt rosy) - wyjaśnia dr inż. Marek Szymań-
ski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu. Urządzenia te dzia-
łają autonomicznie, przekazują informacje na 
serwer za pomocą sieci komórkowej. - Dostęp 
do danych pogodowych z najbliższej stacji mete-
orologicznej w państwa okolicy widoczny jest po 
zalogowaniu się na stronie WODR (dla zareje-
strowanych użytkowników) wraz z możliwością 
pobrania pliku z danymi pogodowymi - tłumaczy. 
 W Wielkopolsce uprawia się średnio 36 
tysięcy hektarów ziemniaków. Z tego około 
8,5 tysiąca ha jest chronione przed zarazą 
w oparciu o program NegFry. Z danych 
z działu Systemu Produkcji Roślinnej Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu wynika, że z tego programu ko-
rzysta 3 tysiące rolników spośród 15 tysięcy 
uprawiających ziemniaki (przy średniej po-
wierzchni uprawy ziemniaków wynoszącej 
1,3 ha). 
 Z informacji stacji meteo, które działają 
w ramach WODR-u, wynika, że w ubiegłym 
wykupiono 9 abonamentów wersji zaawan-
sowanej i 20 wersji zaawansowanej wśród 
gospodarstw demonstracyjnych. Rolnicy 
chętnie korzystają z powiadomień poprzez 
sms. W ten sposób wysłano 480 powiado-
mień. - Niemożliwa jest do oszacowania ilość 
informacji pozyskanych ze strony internetowej 
wykorzystującej dane ze stacji meteorologicznych. 
Jak widać, rolnicy wielkopolscy chętnie korzysta-
ją z danych i porad udzielanych przez WODR 
w Poznaniu - podkreśla Marek Szymański. 
 Jeśli rolnik chce mieć dostęp do danych 
pogodowych z najbliższej w jego okolicy 
stacji meteorologicznej, musi się zarejestro-
wać lub zalogować w Elektronicznej Platfor-
mie Świadczenia Usług. Musi też posiadać 
program NegFry. Jak to zrobić? Wystarczy 
wejść na stronę www.wodr.poznan.pl, klik-
nąć zakładkę EPSU (po lewej stronie u góry 
witryny), z rozwijanej listy wybrać Stacje 
Meteorologiczne i postępować zgodnie z in-
strukcją. W tym miejscu można zobaczyć 
ostatnie odczyty ze stacji meteo znajdujących 
się we władaniu WODR. 
 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu współpracuje z Insty-
tutem Ochrony Roślin - Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu. Negatywna prognoza 
wystąpienia zarazy ziemniaka dostępna jest 
pod adresem: www.ior.poznan.pl/redir,mo-
nitoring_ziemniaka.
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Program NegFry 2002 w darmowej wersji instalacyjnej dla kom-
putera PC można pobrać klikając prawym przyciskiem myszki na 
łącze: pobierz NegFry 2002 i wybierając z menu opcję „zapisz 
element docelowy jako...” (przed pobraniem wskazane jest za-
poznanie się z rozdziałem Instalacja). Program można także 
pobrać samodzielnie ze strony Pl@nteinfo (duńskiego systemu 
informacji i wspomagania decyzji przeznaczonego dla rolników 
i doradców rolniczych) lub Web Blight (międzynarodowego portalu 
dla współpracy w zakresie wymiany informacji i wspomagania 
decyzji w ochronie przed zarazą ziemniaka). 

Źródło: http://www.dss.iung.pulawy.pl/
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Obowiązkowe 
ubezpieczenia 
w rolnictwie

ożary, susze, hura-
gany, gradobicia, 
powodzie, przy-
mrozki często po-
wodują znaczne 

szkody w  gospodarstwach 
rolnych. Warto ochronić swój 
dobytek przed ryzykiem strat 
wynikłych z  działania tych 
czynników, ubezpieczając się.

Kto podlega 
obowiązkowemu 
ubezpieczeniu?
 - Każda osoba fizyczna zaj-
mująca się działalnością rolni-
czą, posiadająca areał użytków 
rolnych przekraczający łącznie 
1 ha, ma zgodnie z obowiązu-
jącą ustawą obowiązek zawarcia 
ubezpieczeń obowiązkowych tj. 
OC rolników i budynków wcho-
dzących w skład gospodarstwa 
rolnego oraz zgodnie z ustawą 
o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich - obo-
wiązkowo, ubezpieczyć min. 50% 
swoich upraw - wyjaśnia Woj-
ciech Białek, kierownik działu 
sprzedaży w Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń. Rol-
nik, który zakupił lub przejął 
gospodarstwo, musi ubezpie-
czyć je najpóźniej w dniu jego 
objęcia. Polisa zawierana jest 
na 12 miesięcy. Po tym czasie, 
jeśli nie dojdzie do jej wypo-
wiedzenia i została w pełni 
opłacona składka za miniony 
okres, zostaje ona automatycz-
nie przedłużana. - Bardzo ważne 
jest również, aby pamiętać, że jeśli 
gospodarstwo zmieniło właściciela 
lub doszło do przejęcia z ojca na 
syna, to wtedy polisa ważna jest 
tylko do określonej daty zawartej 
w umowie z poprzednim właści-
cielem. Po upływie tego czasu nie 
zostaje ona automatycznie prze-
dłużona, należy to zrobić osobiście 
- podkreśla specjalista z PZU. 

Brak - karany
 - Do przeprowadzenia kontroli 
zobowiązany jest wójt, burmistrz 
czy też prezydent miasta właściwy 
ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa lub miejsce zamiesz-
kania rolnika. Uprawniony jest 
również starosta - mówi Wojciech 
Białek. Kontrolę posiadania 
obowiązkowego OC rolników 
może również przeprowadzić 
Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny. Aktualne opła-
ty za brak obowiązkowego 
ubezpieczenia zamieszczamy 
w tabelce powyższej.

OC rolników
 Ubezpieczenie OC obejmuje 
odpowiedzialność cywilną rol-
nika oraz każdej osoby, która 
pracując w gospodarstwie rol-
nym w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej wyrządziła 
szkodę w związku z posiada-
niem przez rolnika tego gospo-
darstwa rolnego. Oznacza to, 
iż zakład ubezpieczeń wypłaci 
odszkodowanie zarówno wte-
dy, gdy szkodę wyrządzi sam 
rolnik, jak i wówczas, gdy szko-
dę wyrządzi osoba pozostająca 
z nim we wspólnym gospodar-
stwie domowym czy też pracu-
jąca w gospodarstwie. Osobą 
pracującą w gospodarstwie rol-
nym jest nie tylko osoba w nim 
mieszkająca, ale także osoba 
w nim pomagająca, dokonują-
ca napraw czy też świadcząca 
pomoc sąsiedzką. Jeśli któraś 
z tych osób, wykonując czynno-
ści związane z gospodarstwem, 

wyrządzi szkodę tzw. osobie 
trzeciej np. turyście, listonoszo-
wi czy kierowcy przejeżdżające-
mu właśnie samochodu, zakład 
ubezpieczeń wypłaci odszko-
dowanie zarówno za szkodę 
będącą wynikiem uszkodzenia 
ciała, jak i za szkodę w mieniu. 
- Ubezpieczeniu OC rolników pod-
legają również pojazdy wolnobież-
ne, nierejestrowane. Przykładowo 
posiadacz kombajnu może się bez 
problemu poruszać po drogach 
publicznych, oczywiście w celach 
rolnych i nie musi dodatkowo wy-
kupywać ubezpieczenia, gdyż jest 
chroniony z polisy ubezpiecze-
niowej z OC rolnika - objaśnia 
specjalista z PZU.

Ubezpieczenie 
budynków
 Rolnik jest zobowiązany 
zawrzeć umowę ubezpiecze-
nia budynku wchodzącego 
w skład gospodarstwa rolne-

go, od ognia i innych zdarzeń 
losowych. Obowiązek ubez-
pieczenia budynku rolnicze-
go powstaje z dniem pokrycia 
budynku dachem. Z jego tytułu 
przysługuje odszkodowanie za 
szkody powstałe w budynkach 
na skutek zdarzeń losowych 
w postaci: ognia, huraganu, 
powodzi, podtopienia, desz-
czu nawalnego, gradu, opadów 
śniegu, uderzenia pioruna, eks-
plozji, obsunięcia się ziemi, 
tąpnięcia, lawiny lub upadku 
statku powietrznego. - Rolnik 
powinien ubezpieczyć wszyst-
kie budynki, które mają powyżej  
20 m2. Natomiast sumy ubezpiecze-
nia ustala z zakładem ubezpieczeń  
- podkreśla Wojciech Białek.

Ubezpieczenie 
upraw
 Od 2008 roku każdy rolnik, 
który otrzymuje płatności bez-
pośrednie do gruntów ornych, 
jest zobowiązany do objęcia 
ubezpieczeniem przynajmniej 
50% powierzchni upraw od 
ryzyka wystąpienia szkód spo-
wodowanych przez powódź, 
suszę, grad, przymrozki wio-
senne i ujemne skutki przezi-
mowania. - Są to ubezpieczenia 
dotowane przez Skarb Państwa. 
W związku z tym, iż my rozli-
czamy się ze Skarbem Państwa, 
rolnik płaci tylko 50% składki. 
Ubezpieczony nie musi dodat-
kowo starać się o zwrot pienię-
dzy - zaznacza ekspert. Rol-
nik musi ubezpieczyć swoje 
uprawy od wystąpienia mini-
mum jednego ryzyka. Obszar 
upraw ustala się w taki sam 
sposób, jak przy dopłatach 
obszarowych. W przypadku 
niezawarcia umowy ubezpie-
czeniowej rolnik zobowiązany 
jest do zapłacenia kary, której 
wysokość została ustalona na 
2 euro od każdego hektara. 
Opłata jest wnoszona na rzecz 
gminy, w której zamieszkuje. 
Wyjątek od tej zasady stanowi 
sytuacja, w której przynajmniej 
dwa zakłady ubezpieczenio-
we, które zawarły umowę 
z MRiRW odmówią rolniko-
wi zawarcia umowy ubezpie-
czeniowej z powodu zaofero-
wania stawki przekraczającej  
6 % sumy ubezpieczenia. Mimo 
iż obowiązek ubezpieczenia 
upraw jest ściśle powiązany 
z płatnościami obszarowymi, 
brak ubezpieczenia nie ma 
wpływu na ich wypłatę.

Opłata za brak obowiązkowego 
ubezpieczenia w 2015 roku wynosi:

 OC rolników 180 zł
 budynków rolniczych 440 zł 
 za każdy nieubezpieczony hektar upraw 2 euro

Do 30 czerwca każdego roku rolnik jest 
zobowiązany ubezpieczyć co najmniej 
połowę swoich upraw w tym: 
zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, 
roślin strączkowych

Sumy gwarancyjne w OC rolników za 
szkody spowodowane działalnością 
rolnika:

 w przypadku szkód na osobie - 5 mln euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych 

 w przypadku szkód w mieniu - 1 mln euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych 

P
TEKST Magdalena Teodorczyk
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i lka miesięcy 
temu Mieczy-
sław Krawczy-
szyn świętował 
swoje 50. uro-

dziny. Zaproszono z tej okazji 
liczną rodzinę, której korzenie 
wywodzą się spod Lwowa. Jak 
mówi były solenizant, umiło-
wanie tańca i śpiewu mają we 
krwi, co widać i słychać na pa-
miątkowych zdjęciach i filmach 
z urodzinowego przyjęcia. Jedna 
z przyśpiewek dla solenizan-
ta brzmiała: „Gdybym miał się 
jeszcze raz urodzić, to tylko we 
Lwowie”.  Świętują często, aby 
pielęgnować rodzinne relacje, bo 
jak mówią i śpiewają: „tak mło-
do już się nigdy nie spotkamy”.
 Do decyzji zastania mężem 
i ojcem dojrzewał długo. Ma-

EKOLOGICZNE 
UMIŁOWANIE WOLNOŚCI
Mieczysław Krawczyszyn ma lwowski temperament, europejskie podejście 
do ochrony środowiska, ścisły umysł i słowiańską potrzebę wolności. 
Wszystko to może realizować jako rolnik-ekolog na swoim gospodarstwie 
w Piotrkowie Borowskim, niedaleko Strzelina na Dolnym Śląsku. 

TEKST I ZDJĘCIA Anna Malinowski

K jąc 32 lata poznał swoją o 6 lat 
młodszą przyszłą żonę Mirkę. 
Pojechał z bratem do przyja-
ciółki, a  ta miała koleżankę, 
która „wpadła Mieczysławowi 
w oko”. Zakochali się w sobie, 
pobrali i mają trójkę dzieci: Fi-
lipa w III klasie gimnazjum, 
Zosię w V klasie szkoły pod-
stawowej, a Marysię w II. Dzień 
Krawczyszynów rozpoczyna się 
około godz. 6.00. To, że Mirka 
jest nauczycielką, ma swoje za-
lety. Jedzie razem z dziećmi do 
szkoły, gdzie może mieć swoje 
latorośle „na oku”. W czasie, 
gdy rodzina wsiada do samo-
chodu, Mieczysław siedzi już 
na jednym ze swoich dwóch 
ciągników (John Deere i New 
Holland) i rozpoczyna dzień 
rolnika.

Droga do ekologii
 W wieku 21 lat, po ukoń-
czeniu technikum rolniczego 
i odbyciu służby wojskowej, 
Mietek Krawczyszyn wyje-
chał na Zachód. O pracy na 
własnym gospodarstwie naj-
pierw nie myślał, tym bar-
dziej że rodzice posiadali tylko  
7 hektarów, które na początku 
uprawiane były przy pomocy 
koni, a później zdezelowanego 
ciągnika. Sytuacja życiowa spo-
wodowała jednak, że pozostał 
na roli. Z czasem powiększył 
areał i park maszynowy, które 
dzisiaj są jego chlubą. Zaro-
bione na Zachodzie pieniądze 
zainwestował w zakup ziemi 
i nie żałuje tego, gdyż uważa, 
że pieniądze na koncie mogą 
się tylko marnować. Dzisiaj ma 

wykupionych ok. 50 hektarów, 
dzierżawi do tego jeszcze 17, 
a  wszystko w  trybie ekolo-
gicznym od 8 lat. Gdy pytam 
o powód wejścia w ekologię, 
Mieczysław opowiada o żonie 
swojego byłego niemieckiego 
„pryncypała”, która była sze-
fową Partii Zielonych. Świado-
mość ochrony środowiska tych 
ludzi, z którymi miał kontakt 
prawie 20 lat, praca w niemiec-
kim i holenderskim ogrodnic-
twie spowodowały, że dzisiaj 
jest świadomym ekologiem. 
To, co na początku wydawa-
ło się jemu (i nie tylko jemu) 
śmieszne czy dziwaczne np. se-
gregowanie śmieci, gloryfikacja 
ziemi czy zdrowe odżywianie - 
z czasem zakorzeniło się w nim 
i zaowocowało szacunkiem do 

natury. Niemieckie umiłowanie 
porządku, czyli do „Ordnung 
muss sein”, spodobało się jego 
ścisłemu umysłowi, ponieważ 
sama natura jest logiczna.

Głębosz na 
sprężynach, 
kompatybilny 
siewnik
 Prowadzenie gospodarstwa 
w trybie ekologicznym wyma-
ga ciągłego „trzymania palca 
na pulsie”. Decyzję, aby zostać 
ekologiem ułatwiło mu wej-
ście Polski do Unii Europejskiej 
i związane z tym subwencje 
dla rolnictwa. To dzięki nowe-
mu systemowi mógł z czasem 
zbudować park maszynowy, 
który obsługuje sam, bez czy-

jejkolwiek pomocy, z wyjąt-
kiem żniw. W zależności od 
etapu prac używa wchodzącej 
na głębokość 10-15 cm tale-
rzówki Lemkena, głębosza na 
sprężynach non stop, którym 
Mieczysław spulchnia ziemię 
do 30 cm czy brony wirowej, 
która jest podczepiana do kom-
patybilnego siewnika do siewu 
bezpośredniego. To samo doty-
czy pielnika, inaczej chwastow-
nika (nieodzownego i niezastą-
pionego towarzysza każdego 
rolnika w ekologicznej walce 
z chwastami), a także suszarni 
i opryskiwacza… - Opryskiwa-
cza? W ekologii? - dziwię się 
szczerze. - Tak, np. do rozprowa-
dzania mikroorganizmów czy też 
nawozów ekologicznych, których 
dostępna jest aktualnie cała gama - 
odpowiada rolnik. Na to, na co 
kiedyś potrzebował tygodnia, 
z tym dzisiaj potrafi uporać się 
w jeden dzień i jest to zasługą 
wspomnianego parku maszy-
nowego.

Cykl 
płodozmianowy
 Duże znaczenie miało wy-
pracowanie odpowiedniego 
płodozmianu. Jednym z jego 
etapów jest kukurydza, której 
uprawa w  trybie ekologicz-
nym jest niezłym wyzwaniem. 
Po niej ziemia „reanimowana” 
jest bobikiem, wyciągającym 
swoim palowym systemem 
korzeniowym z  głębi ziemi 
to, co wypłukane zostało z jej 
powierzchni. Bobik skutecznie 
rekultywuje i spulchnia glebę. 
Na tak dobrze przygotowanym 
polu siana jest pszenica lub or-
kisz (stara odmiana pszenicy), 
choć z czasem mój rozmówca 
chce zrezygnować z pszenicy 
i skupić się na orkiszu i samo-
pszy - gatunku pochodzącego 
z dzikich, jednoziarnowych 
pszenic. Właśnie niedawno 
udało mu się zdobyć nasiona 
i zasiać je po raz pierwszy. Na 
tym nie koniec płodozmianu, 
gdyż na drugi dzień po zbiorze 
pszenicy siana jest gorczyca, 
jako poplon. Przed nadejściem 
zimy jest ona talerzowana po 
raz pierwszy, a na wiosnę po-
nownie. Po głęboszowaniu gle-
by przychodzi czas znowu na 
kukurydzę.
 Z chwastami poradził sobie 
po długim okresie prób i błę-
dów. Z jego obserwacji i prak-
tycznego działania wynika, że 

R E K L A M A
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chwasty lubują się w zaoranej 
ziemi, więc zrezygnował z orki, 
ograniczając się do talerzowa-
nia, głęboszowania i bronowa-
nia. 
 Nie narzeka ani na chwasty, 
ani, co nie słyszy się tak często 
u ekologów, na biurokrację, 
ale niemiło wspomina ostatnie 
zbiory, w które ze względu 
na mokre lato wkradły się do 
kukurydzy mykotoksyny, czyli 
grzyby. Dobrze, że ma nową 
suszarnię. Suszył ziarno tak 
długo aż wreszcie udało mu 
się po części zahamować pro-
ces grzybotwórczy. Pociesza 
się faktem, że z mykotoksy-
nami nie był sam, nie tylko 
jako ekolog, ale jako rolnik, bo 
w konwencji również miano 
taki sam problem.
 Kłopot z grzybami pojawił 
się u niego po raz pierwszy 
i pierwszy raz w tym roku na 
jego polach zostanie przepro-
wadzone doświadczenie przez 
Instytut Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin w Radzikowie pod 
Poznaniem. W tych samych 
warunkach zasianych zosta-
nie 10 odmian kukurydzy, aby 
sprawdzić, która z nich radzi 
sobie najlepiej.

Potrzeba wolności
 W gospodarstwie są kury 
zielononóżki w  ilości 350 
sztuk. Hoduje je dla siebie, 
rodziny i znajomych. O więk-
szych czworonogach nie my-
śli. Te absorbują bardzo dużo 
czasu, potrzebują cierpliwości, 
a tej mój rozmówca, jak sam 
twierdzi, nie ma w nadmiarze. 
Posiadanie zwierząt łączy się 
z odpowiedzialnością, którą 
ma i dlatego świadomie nie 
wchodzi w  hodowlę. Chce 
być nadal wolnym, a  czas, 
który ma poza rolnictwem, 

spędzać z rodziną, wyjeżdżać 
z nią. - Ze stadem krów czy koni 
nie da się tak łatwo podróżować 
(śmiech).
 Rolnictwo jest dla niego 
ucieczką do wolności. Wpraw-
dzie jest ona ograniczona, ale 
w  porównaniu z  wieloma 
innymi zawodami daje dużo 
możliwości samostanowienia. 
Kontakt z ARiMR, urzędem 
skarbowym czy jednostką certy-
fikującą pociąga za sobą pewne 
ograniczenie wolności, ale rol-
nik może to, jak mówi „zdzier-
żyć’, ponieważ jest to dla niego 
„kontakt sezonowy”.

Plany i marzenia
 Mieczysław Krawczyszyn 
ma umysł ścisły, więc twierdzi, 
że u niego chodzi raczej o pla-
ny, a nie o marzenia. W oddali 
widać pokaźny dom, zbudowa-
ny do etapu tzw. wieńca. Bu-
duje go już tak długo, że musi 
przeprowadzić pewne zmiany 
w projekcie. Musi to po prostu 
zaplanować w czasie i zrobić, 

zwłaszcza że rodzina czeka na 
moment przeprowadzki z utę-
sknieniem.
 Jest chrześcijaninem i wie-
rzy, że to co nas otacza pochodzi 
od istoty wyższej, czyli Boga. 
Gdyby miał odejść z tego świa-
ta, jest na to duchowo gotowy, 
ale nie ma nic przeciwko temu, 
aby jeszcze pozostać na naszym 
ziemskim padole. Nie robi nic na 
siłę, bo to jest niezdrowe. Każdy 

nowy dzień jest dla niego szansą 
świadomego przeżywania.
 Na koniec rozmowy poja-
wia się jednak wątek marze-
nia: - Marzyłbym o tym, aby moje 
gospodarstwo było energetycznie 
niezależne, a ponieważ są to marze-
nia, to chciałbym, aby tej energii, 
oczywiście tej ze źródeł odnawial-
nych, było wystarczająco nie tylko 
dla mnie, lecz na podzielenie się 
nią z innymi - mówi.

R E K L A M A

R E K L A M A
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omór królików 
jest bardzo nie-
bezpieczny dla 
t e g o  g a t u n k u 
zwierząt. - Jest to  

wirusowa krwotoczna choroba 
królików (RHD), bardzo zaraźli-
wa, wywołana przez wirus z ro-
dziny kaliciwirusów. Choroba ta 
jest zwana potocznie krwotoczną 
chorobą królików, wirusowym za-
paleniem wątroby  lub chińskim 
pomorem królików, ponieważ po 
raz pierwszy opisano ją w Chi-
nach w 1984 roku. Do Polski do-
tarła na przełomie 1986 i 1987 
- mówi Paweł Wasiak, lekarz 
weterynarii prywatnej praktyki 
w Sobótce (powiat ostrowski). 
RHD atakuje przede wszyst-
kim zwierzęta, które ukończyły  
2. miesiąc życia. 
 Choroba bardzo szybko 
się rozprzestrzenia. Najczę-
ściej do zakażenia dochodzi 
poprzez bezpośredni kontakt 
chorego królika ze zdrowym.  
Nosicielami są odchody, ślina, 
mocz, wydaliny, wybroczyny 

Pomór królików 
zabija szybko

Szczepionki, kwarantanna oraz dezynfekcja może uchronić króliki przed 
groźnym wirusem, który szybko się przenosi i zabija. 

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

z nosa czy też krew. - Może też 
być kontakt pośredni, czyli ze ściół-
ką, pokarmem, wodą - wymienia 
lekarz weterynarii. Niestety, 
nosicielami są też ludzie, ptaki, 
a przede wszystkim owady, 
np. komary, meszki, pchły czy 
też kleszcze. - Dlatego wirus ten 
jest szybko przenoszony z jednego 
stada na drugie. Wirusowa krwo-
toczna choroba królików może za-
atakować też zające. Na szczęście 
nie ma wpływu na inne gatunki 
zwierząt - mówi Paweł Wasiak.
 Pomór najczęściej występu-
je w trzech postaciach: nado-
strej, ostrej i podostrej. W tym 
pierwszym przypadku śmier-
telność jest 100%. - I ta postać 
występuje najczęściej. Zarażone 
zwierzę umiera w ciągu 48 godzin 
od zakażenia. Brak jest wyraźnych 
objawów zewnętrznych. Wirus 
atakuje organy wewnętrzne, po 
prostu następuje posocznica czy-
li wylewa się krew - tłumaczy. 
Z kolei w postaci ostrej,  u kró-
lika występują: wysoka tem-
peratura, duszność, pienista 

lub krwawa wydzielina z nosa, 
pyszczka, a nawet dróg rod-
nych oraz przekrwione spojów-
ki. - Widoczne są ruchy pływac-
kie kończyn, czyli wygięcie głowy 
i wiosłowanie. Często pojawiają się 
piski i częściowe porażenie ciała 
- wymienia. W tym przypad-
ku śmiertelność również jest 
wysoka i następuje po dwóch 
dniach od zakażenia. - U kró-
lików, które zwalczą postać ostrą 
pojawia się żółtaczka i następuje 
śmierć - twierdzi specjalista.
 Objawami postaci podo-
strej mogą być też duszność, 
biegunki czy wyciek z nosa.  
- W tym przypadku, jeśli organizm 
samoistnie zwalczy tego wirusa, to 
nabywa odporność. Należy jednak 
wiedzieć, że mimo to takie zwie-

rzę przez kolejny miesiąc nadal 
jest nosicielem - wyjaśnia Paweł 
Wasiak.
 Niestety, nie ma lekarstwa, 
które mogłoby uratować za-
rażone króliki. Można jednak 
zapobiegać wystąpieniu wi-
rusowej krwotocznej chorobie 
tych zwierząt. Dlatego war-
to szczepić zdrowe sztuki od  
5. tygodnia życia. - Warto też za-
dbać o środowisko, w którym mają 
przebywać króliki. Wprawdzie ten 
wirus jest bardzo odporny na różne 
środki dezynfekcyjne. Ale warto 
pomieszczenia wyczyścić używa-
jąc do tego roztwór formaliny lub 
1-2% roztworu wodorotlenku sodu 
- radzi. Podkreśla, że należy pa-
miętać, aby nowe sztuki odbyły  
kwarantannę.  

P
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Ceny skupu 
żywca wieprzowego i bydła 

Źródło: www.wiescirolnicze.pl

Ceny za kg bez VAT
30.04.2015 r.

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

Grupa Producentów Trzody 
Chlewnej „Storol-Tucz” Sp. 
z o.o., Kowalewo Pomorskie   
tel. 56 684-12-79, 502-
572-140
3,90 zł - tuczniki 
5,40 zł - klasa E 
 Powiat gostyński

Skup. Sprzedaż. 
Rzeźnictwo. E. Biskup, 
Borek Wlkp.   
tel. 65 571-66-40
3,90 zł - tuczniki 
5,40 zł - Klasa E 
2,20 zł - maciory
Firma „Gunia” E. Gunia, 
Brzezie, gmina Gostyń 
tel. 65 572-29-54
3,70 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory  
1,80 zł - knury
PH Marcin Mrozek, Siedlec, 
gmina Pępowo 
tel. 667-300-427
3,80 zł - tuczniki  
2,30 zł - maciory  
2,00 zł - knury
Skup Żywca Baszyński 
Mieczysław, Strzelce 
Wielkie, gmina Piaski  
tel. 604-868-473
3,70 - 4,10 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
6,00 - 6,80 zł - byki HF 
6,80 - 7,30 zł - byki MM 
2,30 zł - maciory 
2,00 - 5,50 zł - krowy
Zakład mięsny M. 
Kaczmarek, Pępowo  
tel. 606-319-956
3,70 - 4,00 zł - tuczniki 
5,10 zł - klasa E 
2,20 zł - maciory
PH TECHNIK (możliwość 
sprzedaży WBC) 
tel. 508-223-035, 65 575-
18-48
do 5,30 zł - krowy 
6,20 - 6,30 zł - byki HF 
6,50 - 6,70 zł- byki MCB 
6,80 - 7,00 zł - byki MM  
5,70 - 5,90 zł - jałówki HF 
6,70 - 6,90 zł - jałówki MM
Hieronim Maćkowiak, Krobia 
tel. 609-184-773
3,70 zł - tuczniki
2,20 zł - maciory
Piotr Kaczmarek, Krobia 
tel. 667-135-387
3,80 - 4,20 zł - tuczniki 
5,40 - 5,50 zł - Klasa E 
2,40 zł - maciory
Skup i sprzedaż żywca 
Krzysztof Jaraczewski 
Bodzewko Pierwsze gm. 
Piaski  
tel. 724-466-417 lub 65 
573-02-76
3,60 zł - tuczniki 
2,10 zł - maciory 
1,80 zł - knury
Zakład mięsny Łagrom 
tel. 663-485-799
5,10 - 5,20 zł - Klasa E 
1,60 zł - knury 
2,50 zł - maciory
PPHU Agro-Skup Krystian 
Michalak 
tel. 607-501-809, 607-750-982
3,80 zł - tuczniki 
2,30 zł - maciory 
2,00 zł - knury 
7,20 zł - byki MM 
6,90 zł - byki MCB 
6,80 zł - byki HF 
7,00 zł - jałówki MM 
6,60 zł - jałówki HF 
5,10 - 5,30 zł - krowy
P.P.H.U. Adrian Trawiński, 
Bułaków 
tel. 609-344-881

3,80 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory 
1,80 zł - knury  
do 6,50 zł - byki HF 
do 7,10 zł - byki MM  
5,80 zł - jałówki HF 
6,70 zł - jałówki MM  
do 5,50 zł - krowy
Skup i sprzedaż żywca 
Sławomir Krzyżyński, 
Pogorzela 
tel. 664-499-683
do 6,50 zł - byki HF 
do 7,20 zł - byki MM  
5,80 zł - jałówki HF 
6,80 zł - jałówki MM  
5,50 zł - krowy
Skup i Sprzedaż Zwierząt 
Rzeźnych i Hodowlanych 
Sylwester Woźniecki  
tel. 882-008-532
4,90 - 5,00 zł - Klasa E 
3,60 - 3,80 zł - tuczniki
Bermont, Golinka 
tel. 602-556-180
5,20 zł - Klasa E 
2,00 zł - maciory
 Powiat jarociński

Zakłady Mięsne „Biernacki” 
Golina   
tel. 62 747-09-35
6,80 zł - byki MM (powyżej 
600 kg) 
6,50 zł - byki MCB  
6,00 zł - byki HF   
do 6,80 zł - jałówki MM 
do 6,00 zł - jałówki HF 
do 5,30 zł - krowy (700 kg)
Ubój Zwierząt 
Gospodarskich Murawski 
Żerków 
tel. 62 740-39-16
do 6,80 - 7,00 zł - byki MM 
do 6,50 zł - byki MCB 
6,00 - 6,20 zł - byki HF 
6,20 - 6,60 zł - jałówki MM 
(pow. 600 kg) 
do 6,00 zł - jałówki HF 
5,00 zł - krowy kl. I
5,20 zł - krowy MM
Viki Łagów Kielce  
tel. 695-428-958
do 6,30 zł -  byki HF 
do 6,90 zł - byki MM 
6,00 zł - jałówki HF 
do 6,50 zł - jałówki MM 
do 4,80 zł - krowy
Skup Zwierząt Żywych 
„ROKA”  
tel. 513-253-919, 880-203-189
3,70 zł - tuczniki 
do 6,50 zł -  byki HF  
do 7,30 zł - byki MM  
do 6,80 zł - jałówki  
do 5,30 zł - krowy 
2,40 zł - maciory
Skup żywca Leszek 
Jankowiak  
tel. 62 740-83-21, 693-
350-692
3,80 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
2,00 zł - maciory
 Powiat kaliski

Wawrzyniak Andrzej. Skup, 
sprzedaż żywca i bydła 
rzeźnego, Garzew, gmina 
Żelazków  
tel. 62 769-12-73, 782-
587-199
3,60 - 3,90 zł - tuczniki 
6,00 - 6,40 zł - byki HF 
6,60 - 6,80 zł - byki MCB 
7,00 - 7,30 zł - byki MM 
6,20 - 6,80 zł - jałówki 
2,20 zł - maciory 
4,20 - 5,20 zł - krowy
Tułacz Sławomir. Skup 
i sprzedaż żywca rzeźnego, 
Russów, gmina Żelazków  
tel. 62 769-12-56
3,70 zł - tuczniki 
2,00 zł - maciory 
6,50 zł - byki HF 
7,10 zł - byki MM 
6,80 zł - jałówki MM 
6,30 zł - jałówki HF 
5,00 zł - krowy
Skup Przewóz i Sprzedaż 
Żywca Miśkiewicz Cezary  
tel. 505-084-262
3,50 - 4,00 zł - tuczniki 
1,80 zł - maciory 
6,30 zł - byki HF 

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

Przedsiębiorstwo 
Przetwórstwa Mięsnego 
Firma Marcinkowscy Sp. 
z o.o. 
tel. 783-993-241, 783-993-240
5,30 zł - Klasa S 
5,10 zł - Klasa E 
4,90 zł - Klasa U 
4,70 zł - Klasa R1 
4,40 zł - Klasa R2 
3,90 zł - Klasa O 
3,20 zł - Klasa P
 Powiat krotoszyński

Martrans Paweł Sworowski, 
Rębiechów k. Kobylina 
tel. 608-340-910
3,90 zł - tucznik 
2,20 zł - maciory 
2,00 zł - knury 
do 6,30 zł - byki HF  
do 6,50 zł - byki MCB 
do 7,00 zł - byki MM 
3,00 - 5,20 zł - krowy 
do 6,00 zł - jałówki HF 
do 6,60 zł - jałówki MM
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Szymon Kwiatkiewicz, 
Kobylin   
tel. 693-078-333
3,80 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
2,10 zł - maciory 
1,80 zł - knury 
6,40 zł - byki HF 
6,80 zł - byki MCB 
7,10 zł - byki MM 
do 5,60 zł - jałówki HF 
6,00 zł - jałówki MCB 
6,40 - 6,60 zł - jałówki MM 
2,80 - 5,00 zł - krowy
Zakłady Mięsne BM Kobylin, 
Kobylin   
tel. 65 548-10-58, 603-
506-507
3,60 - 4,10 zł - tuczniki 
2,00 zł - maciory
280,00 zł - warchlaki
6,30 - 6,50 zł - byki HF 
6,60 - 6,80 zł - byki MCB 
7,30 - 7,50 zł - byki MM 
5,50 - 5,70 zł - jałówki HF 
6,10 - 6,30 zł - jałówki MCB 
6,70 - 6,80 zł - jałówki MM 
5,40 zł - krowy I (700 kg) 
do 5,00 zł - krowy II
Skup Zwierząt Rzeźnych 
Bogusław Jędrkowiak, 
Smolice    
tel. 602-199-087, 600-965-403
3,70 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory
Skup. Sprzedaż. 
Rzeźnictwo. E. Biskup, 
Borek Wlkp.   
tel. 65 571-66-40
3,90 zł - tuczniki 
5,40 zł - Klasa E 
2,20 zł - maciory
 Powiat leszczyński

Przybył Paweł Skup żywca, 
Dąbcze   
tel. 65 538-06-18, 782-
782-087
3,80 zł - tuczniki 
2,10 zł - maciory 
1,80 zł - knury 
6,30 zł - byki HF 
6,80 zł - byki MCB 
7,20 zł - byki MM 
5,80 - 6,00 zł - jałówki HF 
6,50 - 6,80 zł - jałówki MM 
5,20 zł - krowy (700 kg)
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Bar-
Tom, Lipno 
tel. 603-846-459
3,70 zł - tuczniki 
2,20 zł - maciory 
6,30 zł - byki HF 
7,30 zł - byki MM 
6,50 zł - jałówki HF 
7,00 zł - jałówki MM 
5,00 zł - krowy (700kg)
TAKKO BEEF, Leszno 
tel. 65 527-04-07, 782-
895-494
4,00 zł - tuczniki
do  6,40 zł - byki HF 
6,70 zł - byki MCB 

7,20 zł - byki MM  
6,20 - 7,00 zł - jałówki MM 
5,90 - 6,00 zł - jałówki HF 
5,30 zł - krowy
 Powiat oleski

PHU „Jędrek” Andrzej 
Podgajny   
tel. 606-743-715
3,70 zł - tuczniki 
2,10 zł - maciory 
do 6,80 zł- byki HF
do 7,40 zł - byki MM 
6,50 zł - jałówki 
4,80 zł - krowy
 Powiat oławski

Skup i sprzedaż zwierząt 
rzeźnych Jan Lewandowski, 
Wierzbno   
tel. 71-313-12-79
3,90 zł brutto - tuczniki
 Powiat opoczyński

Zakład Usługowo-Handlowy 
„Wojciechowski”, Opoczno   
tel. 44 754-46-13
3,70 - 4,20 zł - tuczniki 
2,70 zł - maciory 
6,00 - 6,80 zł - byki 
2,00 - 3,00 zł - krowy 
5,50 zł - jałówki 
10,00 zł - cielęta 
PHU KAZMAR S. C., 
Opoczno   
tel. 509-379-293, 501-662-
955, 44-754-30-05
3,80 - 4,10 zł - tuczniki 
5,30 zł - Klasa E
2,50 zł - maciory
 Powiat ostrowski

PHU Dariusz Sołtysiak, 
Sobótka, gmina Ostrów 
Wielkopolski   
tel. 62 734-12-93
5,20 zł - Klasa E 
3,80 zł - tuczniki
 Powiat pilski

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

Maciejek, Czarnocin   
tel. 609-104-030
3,70 - 4,40 zł - tuczniki 
2,30 zł - maciory 
do 7,00 zł - byki 
do 6,50 zł - jałówki 
do 5,40 zł - krowy
 Powiat pleszewski

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

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Dworecki, 
Golejewo 34, 
tel. 65 546-78-12, 666-

810-197
5,20 zł - Klasa E 
3,40 zł - maciory WBC
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - usługowe, 
KOPPOL Miejska Górka 
tel. 65 547-42-48
3,80 zł - tuczniki
Zakład Rzeźniczo-
Wędliniarski T. Szczepaniak, 
Gołaszyn  
tel. 65 545-64-15
4,20 zł - tuczniki
Sierpowscy „Bojer”, 
Szkaradowo 
tel. 601-074-041
5,20 zł - Klasa E 
3,70 - 3,80 zł - tuczniki  
2,20 - zł - maciory 
1,80 zł - knury  
do 6,80 zł - byki MM 
do 6,20 zł - byki HF 
do 6,00 zł - jałówki 
do 5,00 zł - krowy (700 kg)  
od 500 zł - cielaki
Libero 
tel. 698-686-094, 65 545-
63-03
3,60 zł - tuczniki 
4,90 zł - Klasa E 
2,30 zł - maciory 
1,50 zł - knur 
Bermont, Golinka 
tel. 602-556-180
5,20 zł - Klasa E 
2,00 zł - maciory
 Powiat średzki

PPHU Wiśniewski Damian 
Śrem   
tel. 602-873-123
3,70 zł - tuczniki 
5,20 zł - Klasa E 
2,00 zł - maciory 
6,20 - 7,20 zł - byki 
do 6,50 zł - jałówki 
do 5,00 zł - krowy
TRANSKUP Baza i Skup 
żywca, Sulęcinek   
tel. 601-853-757, 601-853-
773, 601-389-666
3,70 - 3,90 zł - tuczniki 
2,00 - 2,20 zł - maciory 
1,70 - 1,90 zł - knury
 Powiat strzeliński

Terra Sp. J., Opoń J.M., 
Ośno   
tel. 71-393-12-23
4,00 zł brutto - tuczniki
 Powiat toruński

Animals skup sprzedaż 
zwierząt rzeźnych Grzegorz 
Jurak, Lubicz Górny   
tel. 507-131-065
3,60 - 4,00 zł - tuczniki 
5,10 zł - klasa E
 Powiat wolsztyński

Firma Nowak Sp. J. 
Wolsztyn, Gościeszyn   
tel. 664-769-473
3,80 - 4,40 zł - tuczniki 
5,50 zł - klasa E
 Powiat wrzesiński

Skup-Ubój Zwierząt-
Sprzedaż M. Nowowsiak 
tel. 61 436-51-33
3,60 zł - tuczniki 
2,25 zł - maciory 
1,70 zł - knury
 Powiat wschowski

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Jarosław Tarka, Wschowa   
tel. 727-006-972
3,40 zł - tuczniki 
4,85 zł - klasa E 
2,00 zł - maciory 
1,80 zł - knury 
od 240,00 - 280,00 zł - 
warchlaki do 30 kg 
6,30 zł - byki HF 
6,70 zł - byki MCB 
7,10 zł - byki MM 
do 8,00 zł - byki eksportowe 
5,70 - 6,50 zł - jałówki HF 
6,50 zł - jałówki MM
 Powiat ząbkowicki

Skup i Sprzedaż Żywca 
Rzeźnego i Hodowlanego 
Elżbieta Makuch  
tel. 662-080-891
5,80 - 6,30 zł - byki HF
6,60 - 7,30 zł - byki MM 
6,00 - 6,50 zł - jałówki  
2,00 - 5,50 zł - krowy  
do 7,00 zł - konie 

owa o  epide-
micznej biegun-
ce świń (PED). 
Ryzyko szerze-
nia się tej choro-

by jest coraz większe. Zwracają 
uwagę na to służby. W ostatnim 
czasie Główny Lekarz Wetery-
narii wydał zarządzenie w tej 
sprawie, mimo że PED nie jest 
chorobą zwalczaną z  urzędu 
i w Polsce nie zostały wykry-
te jej przypadki. Zdecydował 
się na to jednak z dwóch po-
wodów: epidemiczna biegunka 
świń jest niezwykle groźna (po-
woduje śmierć jedynie prosiąt) 
i mogą ją przenosić warchlaki 
(np. te przywożone z Zachodu 
do polskich tuczarni). - Należy 
zwrócić uwagę na przesyłki świń 
oraz podmioty zajmujące się zarob-

Sieje spustoszenie w Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i na Tajwanie. 

Potwierdzono ją również w Holandii, 
Niemczech i Danii. Czy może zagrozić 

polskim stadom trzody chlewnej?

Zmielone jelita dla 
macior
 W USA dopuszczono już 
tymczasowo stosowanie szcze-
pionki przeciwko tej chorobie. 
Profesor wierzy, że w okresie  
2 lat pojawi się ona również 
na rynku europejskim. Co, 
jeśli jednak wirus pojawi się 
w  naszej chlewni już teraz?  
- Zabije wszystkie prosięta w ciągu  
2 - 3 tygodni. Potem stado się sta-
bilizuje, straty są już mniejsze  
- tłumaczy naukowiec. Co robić, 
by straty ograniczyć? - Gdyby 
taka choroba wystąpiła w okolicy, 
należy przede wszystkim chronić 
stado, czyli nie wprowadzać sztuk 
z nieznanego pochodzenia. Jeśli 
się już pojawi i zachorują wszyst-
kie prosięta, trzeba sprawę zgło-
sić lekarzowi weterynarii. Ważne 
w pierwszym etapie jest pobieranie 
jelit prosiąt, które padły, mielenie 
i dawanie ich maciorom 2 tygodnie 
przed kolejnym porodem. Maciory 
w ten sposób zakażamy, one wy-
twarzają odporność i w siarze tych 
macior są przeciwciała. Wpływa-
my na to, że straty w przyszłości 
są mniejsze - informuje prof. 
Pejsak. 

kowo przewozem tych zwierząt oraz 
znaczenie prowadzenia oczyszczania 
i dezynfekcji środków transportu 
- tłumaczy Lesław Szabłoński, 
wielkopolski wojewódzki lekarz 
weterynarii. 

Wirus szybko się 
rozprzestrzenia
 PED to choroba wirusowa, 
która występuje tylko u świń. 
W jej przebiegu stwierdza się 
głównie objawy kliniczne ze 
strony układu pokarmowego, co 
ma związek z tym, że obecność 
wirusa obserwuje się w jelitach 
(po 36 godzinach od momentu 
zakażenia). Do najczęstszych 
objawów zalicza się: okresowo 
występującą biegunkę (tuczniki), 
depresję i utratę apetytu (lochy), 

a u prosiąt wodnistą biegunkę. 
Śmiertelność u  prosiąt może 
wynieść nawet 100%. - Padnię-
cia występują w mniejszym stop-
niu u warchlaków. Z kolei u macior 
i tuczników zazwyczaj nie są odno-
towywane - wyjaśnia Lesław Sza-
błoński. Sekcyjnie stwierdza się 
zmiany w obrębie nabłonka błony 
śluzowej jelit. - Jelita są często prze-
krwione i rozdęte - dodaje Lesław 
Szabłoński. Przeniesienie wirusa 
może nastąpić wraz z przemiesz-
czaniem świń, zanieczyszczonych 
środków transportu zwierząt lub 
pasz. Lekarze weterynarii alarmu-
ją, że wirus wykazuje tendencję 
do szybkiego rozprzestrzeniania 
się. Obecnie stosowane metody 
utrzymywania świń na fermach 
sprzyjają rozwijaniu się zakażeń, 
głównie poprzez powiązanie wiel-
kotowarowych ferm świń z róż-
nymi dostawcami paszy i produ-
centami materiału do odchowu. 

Przywieźć chorobę 
sąsiadowi z Danii
 Trzeba zachować wszelkie 
środki ostrożności. A więc im-
portować warchlaki z  wiado-

mych źródeł. W innym wypad-
ku można zafundować sobie 
lub swojemu sąsiadowi niemiłą 
„niespodziankę”. - Jeśli ktoś kupi 
warchlaki z Holandii, które zostały 
zarażone PED, przechorują mu przez 
5 dni. Gdy natomiast ktoś będzie 
miał chlewnię w cyklu zamknię-
tym, prosięta padną w 90 - 100%  
- przestrzega prof. Zygmunt Pej-
sak z Państwowego Instytutu We-
terynaryjnego. Czujność również 
trzeba zachować, jeśli chodzi o ja-
kość paszy. Tradycyjnym skład-
nikiem pasz dla prosiąt są po-
chodzące od świń krew i osocze 
krwi suszone rozpyłowo. Istnieją 
wymogi, które mówią o tym, by 
były poddawane obróbce w wy-
sokiej temperaturze, a następnie 
przechowywane przez określony 
okres w temperaturze pokojo-
wej w celu zmniejszenia ryzyka 
zakażenia. - Proszę pamiętać, że 
w ciągu 12 miesięcy w USA pa-
dło 12 mln prosiąt. Eksperci unijni 
mówią, że w ciągu najbliższych 18 
miesięcy w UE zginie przez PED 
24 mln prosiąt. Choć osobiście nie 
wierzę w to, myślę, że jest to akcja 
przed wprowadzeniem szczepionki 
- stwierdza prof. Pejsak. 

BIEGUNKA 
ZABIJA 
PROSIĘTA

TEKST Dorota Jańczak
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Niektórzy rolnicy 
obawiają się, że epidemiczna 

biegunka świń może być 
większym zagrożeniem dla 

polskiej hodowli niż afrykański 
pomór świń. Zwłaszcza, jeśli 

powszechne jest obecnie 
sprowadzanie warchlaków 
z państw, gdzie chorobę 

wykryto. 



„Mięso wieprzowe jest źródłem wielu 
cennych substancji o charakterze 

odżywczym, w tym przede wszystkim 
pełnowartościowych białek. Ma dość 
dużo dobrze przyswajalnego żelaza 

i znacznie mniej, niż powszechnie się 
sądzi, tłuszczu i kaloryczności.”

 Tadeusz Blicharski
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d kilkunastu 
lat robi się na-
prawdę dużo, 
by wartość die-
tetyczna wie-

przowiny była wysoka. Na-
cisk kładzie się na intensywną 
pracę hodowlaną, by produ-
kować mięso bogatsze w biał-
ko, natomiast bardziej ubogie 
w tłuszcz. - Mięso wieprzowe jest 
źródłem wielu cennych substancji 
o charakterze odżywczym, w tym 
przede wszystkim pełnowartościo-
wych białek. Ma dość dużo dobrze 
przyswajalnego żelaza i znacznie 
mniej, niż powszechnie się sądzi, 
tłuszczu i kaloryczności - prze-
konuje Tadeusz Blicharski, 
dyrektor Polskiego Związku 
Hodowców Trzody Chlewnej 
Polsus. Dariusz Lisiak z Insty-
tutu Biotechnologii Przemysłu 
Rolno - Spożywczego Oddział 
Poznań dodaje, że w surowym 
kotlecie schabowym można 
spodziewać się ponad 22% biał-
ka. - A jest to białko z najwyższej 

Odchudzona świnia 
z selenem i tłuszczem omega-3

Hodowcy trzody 
chlewnej chcą zerwać 

z opinią, że wieprzowina 
jest tłusta i mniej zdrowa 

niż drób czy wołowina. 
Czy uda im się zawalczyć 

o wysoką pozycję na 
rynku dla mięsożerców?

półki, ponieważ zawiera duże ilości 
aminokwasów egzogennych, czyli 
takich, których nasze ciało samo 
nie wytworzy. Są to lizyna, ami-
nokwasy siarkowe oraz tryptofan. 
Tak doskonały bilans aminokwasów 
powinien szeregować wieprzowinę 
wysoko w piramidzie żywieniowej 
- stwierdza. A co z tłuszczem? 
Naukowcy i hodowcy poczynili 
starania, by wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom klienta i „zwie-
rzę odchudzili”. - Wystarczyło 
15 lat i średnia zawartość mięsa 
w świni zmieniła się z 43% na 
57%. Oznacza to, że na przykład 
w boczku ilość tłuszczu zmniejszy-
ła się z 53% na 25%, a w schabie 
z 10 na 7% - wyjaśnia Dariusz 
Lisiak. 

Jak wyprodukować 
zdrowe mięso?
 Wiele instytucji, w tym: Pol-
sus, Instytut Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt oraz Instytut 
Fizjologii Zwierząt Państwowej 

Akademii Nauk, Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Instytut Zootech-
niki PiB, Instytut Biotechnologii 
Przemysłu Rolno - Spożywcze-
go   wzięły udział w badaniach 
nad opracowaniem technologii 
produkcji mięsa wieprzowego 
i jego przetworów o wysokich 
wartościach odżywczych, wła-
ściwościach organoleptycznych 
i o podwyższonej zawartości 
deficytowych w naszej diecie 
pierwiastków. Zastanawiano się 
również nad tym, jak zapewnić 
możliwie długie okres przydat-
ności do spożycia przy zacho-
waniu funkcjonalnych wartości 
mięsa. Uwzględniono przy tym 
kolejne etapy pozyskania wie-
przowiny: rasa zwierząt; system 
żywienia zwierząt i utrzyma-
nia; dodatki paszowe, wpływa-
jące na zwiększenie koncentra-
cji składników bioaktywnych; 
warunki transportu zwierząt, 
uboju i przechowywania mię-
sa; ocena jakości tusz i mięsa. 

Uznano, że najlepsze rasy to 
mieszańce pbz - duroc. 

Zmniejsza 
ryzyko choroby 
nowotworowej
 Za cel obrano m.in. zwięk-
szenie pierwiastka potrzebnego 
do życia zwierząt i ludzi - se-
lenu. - Jest to pierwiastek, który 
ma cechy oksydantu, co zabezpie-
cza wrażliwe kwasy tłuszczowe 
przed utlenianiem - wyjaśnia 
Tadeusz Blicharski. Poza tym 
selen działa w systemie od-
pornościowym. Wykazano jego 
korzystny wpływ na zmniejsze-
nie ryzyka wystąpienia chorób 
nowotworowych. Przy czym 
wykazano negatywne skutki 
zarówno jego niedoboru, jak 
i  nadmiaru w  organizmie.  
- Niedobór bardzo negatywnie 
wpływa na zdolności rozrodcze, 
a nadmiar działa zatruwająco na 
organizm. Zatem trzeba utrafić 
w odpowiednią ilość. Można poda-
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wać selen w pastylkach, ale też do 
paszy, żeby odkładał się w mięsie. 
Taką metodę więc opracowaliśmy 
- zaznacza Tadeusz Blicharski. 
Jak wynika z badań, lepsze 
efekty daje stosowanie selenu 
w formie organicznej (drożdże 
selenowe) niż nieorganicznej 
(selenit sodu, selenin sodu).  
- W Polsce, a więc w kraju o gle-
bach ubogich w selen, potwier-
dzono wpływ podawania w paszy 
selenu organicznego na niektóre, 

ważne parametry 
jakości mięsa - 
tłumaczy Ta-
deusz Blichar-
ski. 

Omega-3 
w wieprzowinie
 Prowadzono również ba-
dania nad jakością tłuszczu 
w  wieprzowinie. Chodzi 
o  to, by poprzez odpowied-
nie żywienie zwierząt zmie-
niony został bilans kwasów 
tłuszczowych: zmniejszył się 
udział kwasów nasyconych, 
a  zwiększył nienasyconych, 
zwłaszcza tych, o których jest 
bardzo głośno, czyli omega-3. 
W związku z tym, że świnie nie 
mogą syntetyzować (pożąda-
nych) kwasów z rodziny PUFA, 
rozwiązaniem jest wprowadze-
nie do diety dodatków boga-
tych w te kwasy. Mogą być nimi 
nasiona lub oleje: słoneczniko-

wy, lniany, rzepakowy lub ryb-
ny. - Cechą wspólną wprowadzenia 
olejów do diety świń jest obniżenie 
w tkance zwierzęcej  SFA na rzecz 
zwiększenia zawartości PUFA oraz 
witamin A, D, E i K (rozpuszczal-
nych w tłuszczach) - zaznacza 
dyrektor Polsusu. Dzięki pracy 
hodowlanej zmniejszono kalo-
ryczność wieprzowiny o 20%, 
a w przypadku niektórych ele-
mentów o 30%, poprawiono 
także jakość tłuszczu na zde-
cydowanie bardziej pożądany. 
- Niech koronnym argumentem 
będzie fakt, że tak bardzo obecnie 
zwalczany przez dietetyków chole-
sterol został obniżony do poziomu 
54mg/100g, to jest mniej o 20% 
w porównaniu z wynikami z lat 
90. Jednakże największym zasko-
czeniem niewątpliwie jest fakt, że 
w wieprzowinie jest mniej chole-
sterolu niż w drobiu - stwierdza 
Dariusz Lisiak. 
 Okazało się, że najlepszymi 
parametrami jakości mięsa oraz 
najlepszym profilem kwasów 
tłuszczowych charakteryzowa-
ły się tuczniki żywione paszą 
z dodatkiem 1 mg selenu orga-
nicznego/1 kg paszy oraz 3% 
dodatkiem oleju lnianego.

Aronia, porzeczki 
i truskawki dla 
świń?
 Co ciekawe, sprawdzano 
również wpływ dodatków do 
paszy suszonych wytłoków 
z owoców i warzyw. Stwier-
dzono podwyższenie zawar-
tości kwasów PUFA w mięsie 
świń, którym podawano susze 
z wytłoków aronii czarnoowo-
cowej, porzeczki czarnej, tru-
skawek, jabłek i marchwi. - Te 
składniki wspomagają trawienie 
paszy, są cennym źródłem przeciw-
utleniaczy, kwasów tłuszczowych, 
związków mineralnych oraz włók-
na pokarmowego - wymienia szef 
Polsusu. Zastosowane w daw-
kach pokarmowych suszone 
wytłoki owocowe i warzywne 
wpływają także korzystnie na 
poprawę cech sensorycznych 
mięsa, w tym barwy i zapa-
chu - Wzbogacenie diety świń 
w naturalne dodatki bogate w te 
substancje może dodatkowo wpły-
wać na polepszenie smakowitości 
paszy, a przez to poprawę jej wy-
korzystania przez zwierzęta oraz 
poprawę ich zdrowotności - dodaje 
Tadeusz Blicharski.

O

TEKST Dorota Jańczak
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aństwowy Inspek-
torat Ochrony Ro-
ślin i  Nasiennictwa 
przypomina, iż nie-
p raw i d ł owo  w y-

konywane zabiegi chemicznej 
ochrony roślin, szczególnie przy 
użyciu insektycydów, niosą za 
sobą niezwykle duże zagrożenia 
dla pszczół i  innych zapylaczy. 
„Jednym z podstawowych wymo-
gów integrowanej ochrony roślin 
jest ochrona owadów pożytecznych. 
Podczas wykonywanych zabiegów 
insektycydowych, należy podjąć takie 
działania i tak dobierać insektycy-
dy, aby zminimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicznej ochrony 
roślin na organizmy niebędące celem 
zabiegu, a w szczególności dotyczy 
to owadów zapylających” -  czytamy 
w komunikacie prasowym.
 PIORiN przypomina, że sto-
sując środki ochrony roślin nale-

ży zwrócić uwagę na prawidło-
wość wykonywania zabiegów, 
a w szczególności na używanie 
wyłącznie tych dopuszczonych 
do obrotu i stosowania na pod-
stawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwo-
leń lub pozwoleń na handel rów-
noległy, stosowanie ich zgod-
nie z warunkami określonymi 
w etykiecie. Nie można stoso-
wać preparatów toksycznych dla 
pszczół w okresie kwitnienia ro-
ślin uprawnych oraz w uprawach, 
na których występują kwitnące 
chwasty. Ponadto zabiegi mogą 
być wykonywane po zakończo-
nych lotach owadów zapylają-
cych. Rolnicy muszą pamiętać, by 
zachować minimalne odległości 
od pasiek, przestrzegać okresów 
prewencji i nie wykonywać za-
biegów, kiedy wieje wiatr.

(HD)

gencja Rynku Rolnego (ARR) do 29 maja 
będzie przyjmowała projekty w ramach 
mechanizmu „Wsparcie rynku produk-
tów pszczelich”. Mogą je składać związki, 
stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie 

i grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badaw-
czo-rozwojowe. 
 Każdy pszczelarz może skorzystać ze środków za po-
średnictwem wyżej wymienionych grup. Jednakże musi być 
on wpisany do rejestru powiatowego lekarza weterynarii 
lub posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

W sezonie 2015/2016 beneficjenci 
mogą korzystać z refundacji kosztów 
poniesionych na następujące działania: 
 zakup sprzętu pszczelarskiego, 
 przeprowadzenie szkoleń, 
 zakup lawet do przewozu uli, 
 zakup urządzeń laboratoryjnych, 
 zakup leków do zwalczania warrozy, 
 wykonanie analiz jakości miodu, 
 zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich 
 wdrażanie programów badawczych. 

 Budżet polskiego programu w 2016 roku wyniesie  
5.516.664 euro. Organizacje oraz instytucje pszczelarskie 
zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie powinny 
złożyć projekty planowanych działań na specjalnych formu-
larzach dostępnych na stronie internetowej ARR.    

 Oprac. Ksenia Pięta

O ochronie 
POŻYTECZNYCH OWADÓW

Hoduj pszczoły, 
dostaniesz wsparcie

PIORiN przypomina

P A
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a początku roku 
2015 odwiedzi-
łem miejsco-
wość Belszyn, 
w której mieści 

się siedziba pięciu grup pro-
dukujących tuczniki w cyklu 
otwartym: „Tucz-Pol” Sp. z o.o., 
Farmpig Sp. z o.o., Ekochów Sp. 
z o.o., Fermus Sp. z o.o. oraz 
Rolgrab Sp. z o.o.
 
Szybko zwiększamy 
produkcję
 Każda z  wymienionych 
grup hodowców składająca się 
przeciętnie z 7 do 12 członków 
powstała w roku 2012. Grupa 
Farmpig Sp. z o.o. liczy 7 człon-
ków, którzy produkują rocznie 
ponad 10 tys. tuczników. Jedną 
z mniejszych jest grupa Fermus 
Sp. z o.o. z Wolborza, której 
członkowie sprzedają rocznie 
około 7,5 tys. sztuk. Największą 
grupą jest Rolgrab Sp. z o.o. 
z 12 tys. sztuk rocznie, nato-
miast Ekochów Sp. z o.o. pro-
dukuje 11 tys. tuczników. 
 - W ciągu ostatnich pięciu lat 
nasi hodowcy powiększyli swoją 
produkcję o 100%. Rocznie nasze 
grupy odstawiają około 25 tys. ton 
tucznika o jednorodnych, bardzo 
dobrych jakościowo parametrach, 
by wymienić tylko ponad 58 % 
mięsności w sztuce i ponad 78% 
wybojowości. Do naszych odbior-
ców sprzedajemy tuczniki o wadze 

Grupy 
producentów 

trzody 
liczą na zmiany

TEKST Tomasz Kodłubański

Gmina Grabica w powiecie piotrkowskim to małe zagłębie produkcji trzody 
w Polsce centralnej. Rolnicy nie obawiają się przystępować do nowych grup 

producenckich, które tworzą się tutaj jak grzyby po deszczu. 

od 115 do 125 kg - mówi Leszek 
Stefaniak, manager zajmują-
cy się sprawami handlowymi 
grup.

Mniejsze znaczy 
skuteczniejsze 
 - Zdecydowaliśmy się na utwo-
rzenie kilku mniej licznych grup 
z dwóch zasadniczych powodów 
- wyjaśnia Leszek Stefaniak.  

- Po pierwsze łatwiej jest tworzyć 
i kierować mniejszym zespołem 
ludzi niż jedną znacznie liczniejszą 
organizacją hodowców. Hodow-
cy w tych mniejszych grupach 
doskonale się znają, a ilość pro-
dukowanych tuczników jest na 
bardzo zbliżonym poziomie. Waż-
ny jest również szybki przepływ 
informacji pomiędzy członkami 
grupy i managerem, jeśli chodzi 
o ceny na rynku oraz o wszelkie 

zmiany dotyczące jakości towaru, 
jakiej wymagają odbiorcy. Zde-
cydowanym plusem działa-
nia w grupie producenckiej 
jest fakt, iż każdy rolnik ma 
zapewniony zbyt swojej pro-
dukcji. Dodatkowo małe grupy 
producentów, działające jako 
jedna duża, mają większą siłę 
przebicia podczas negocjacji 
z zakładami mięsnymi. W roku 
2014 przedstawiciele grup byli 
na rozmowach wAnimexie 
w Starachowicach i po uzgod-
nieniach z prezesem podpi-
sali umowę dotyczącą dosta-
wy żywca. Umowa zakłada, 
że grupy hodowców z gminy 
Grabica sprzedadzą od 30 do 
40 tys. sztuk tuczników do jed-
nego z największych w Polsce 
zakładów mięsnych.

Przepisy nie 
ułatwiają nam życia
 - Wiele przepisów jest nie-
jasnych, niespójnych lub są nie-
jednakowo interpretowane przez 
urzędników w różnych urzędach 
- mówi manager grup. - Te 
nieścisłości sprawiają, że wiele 
spraw jest nierozwiązanych. Jed-
nak wielki problem jest taki, że 
ludzie, którzy przyjeżdżają do nas 
z Warszawy, nie chcą nas słuchać 
i nie rozmawiają z hodowcami. To 
sprawia, że jest wielki rozdźwięk 
pomiędzy odczuciami rolników, 
tym, co rzeczywiście się dzieje 

Leszek Stefaniak
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znacznie więcej czasu na do-
jazd do mieszalni stacjonarnej.
 - Inny przykład braku wspar-
cia dla grup produkujących tucz-
niki. Ostatnio padło ponad 400 
sztuk jednemu z członków naszej 
grupy. Chcieliśmy go wspomóc 
środkami finansowymi, jakimi 
dysponujemy w grupie - kredy-
tem bez oprocentowania, po to, 
by mógł odtworzyć produkcję. 
W ministerstwie rolnictwa usły-
szeliśmy, że taka pomoc hodowcy 
w odbudowie produkcji tucznika 

R E K L A M A

jest bezprawna, ponieważ te pie-
niądze, jakie grupy otrzymują, 
muszą być przeznaczane na jakieś 
szkolenia dla hodowców bądź na 
kupno samochodów dla osób kie-
rujących grupami producenckimi. 
Taki rozdział tych dotacji, a nie 
na konkretne cele produkcyjne, 
zniechęca do tworzenia grup - żali 
się Leszek Stefaniak. - W gru-
pie hodowcy mieli także plany, by 
utworzyć sklep mięsny, w którym 
mogliby sprzedawać mięso i wła-
sne przetwory, jednak okazało się, 

że taka działalność nie wchodziła-
by do ewidencji sprzedaży grupy 
i  tylko straciliby na tym swoje 
pieniądze - dodaje manager.

Dotacje i zatory 
płatnicze to „wąskie 
gardło”
 - Chcielibyśmy zwiększać pro-
dukcję, ale zatory płatnicze utrud-
niają znacznie naszą działalność. 
Zakłady mięsne często płacą za 
towar nawet po 60 dniach, a sklepy 
wielkopowierzchniowe regulują 
swoje należności w stosunku do za-
kładów mięsnych nierzadko po paru 
miesiącach. Dobrze by było, gdyby 
sprawa terminów płatności została 
uregulowana odgórnie. Takie decy-
zje na pewno ułatwiłyby przepływ 
pieniądza pomiędzy zainteresowa-
nymi podmiotami gospodarczymi 
i znacznie ograniczyłyby ryzyko 
inwestycyjne. Poza tym jeśli zakład, 
do którego hodowca sprzedawał 
towar upadnie, to rolnicy nie mają 
żadnych szans, by odzyskać należne 
im pieniądze - mówi rozżalony 
Leszek Stefaniak. Przez ostat-
nie miesiące hodowcy narażeni 
byli obok embarga rosyjskiego 
także na zawirowania związa-

ne z wykryciem wirusa ASF 
na Podlasiu oraz na stałą huś-
tawkę cen skupu. - Hodowcy 
przez pierwsze tygodnie tego roku 
odstawiali do ubojni coraz lżejsze 
sztuki - opowiada Stefaniak.  
- Obawiali się, że przy takiej ilości 
żywca na rynku ceny jeszcze polecą 
w dół. Z niecierpliwością czeka-
my na nowe propozycje dotyczą-
ce rozdania środków unijnych na 
rolnictwo w perspektywie PROW 
2014 - 2020 - konkluduje. - Moim 
zdaniem, do tej pory zarówno ho-
dowcy, jak i grupy producenckie 
były traktowane przez nasze wła-
dze po macoszemu. Szczególnie 
dobrze można to zaobserwować 
porównując pomoc finansową, 
jaką dotąd otrzymywały grupy 
produkujące owoce i warzywa. 
Grupy trzodziarskie otrzymu-
ją do tej pory tylko 50% zwrotu 
kosztów inwestycji poniesionych 
w  gospodarstwie, podczas gdy 
grupy owocowo-warzywne 75%. 
Obecnie grupa hodowców trzody 
chlewnej może uzyskać rocznie ok. 
1,5 mln złotych. To niewiele zwa-
żywszy, że wybudowanie budyn-
ku gospodarczego na fermie kosz-
tuje co najmniej kilka milionów  
złotych. 

w grupach producenckich trzody 
a tym, co następnie słyszymy lub 
czytamy w środkach masowego 
przekazu. Problemy w grupach 
pojawiają się nie tylko na po-
ziomie finansowania, ale także 
już podczas stosowania pew-
nych przepisów, które znaczą-
co utrudniają funkcjonowanie. 
Dla przykładu, można powie-
dzieć, że członkom grup pro-
ducentów trzody chlewnej nie 
opłaca się korzystać z mobil-
nych mieszalni pasz, a jedynie 
ze stacjonarnych, ponieważ nie 
mogą wliczyć kosztu zużycia 
paliwa przy dojeździe do po-
szczególnych członków grupy. 
Jest to duże utrudnienie w pra-
cy i zwyżka kosztów zużycia 
paliwa, zwłaszcza że hodowcy 
sami muszą przyjeżdżać po 
pasze. Producenci z dawnego 
woj. piotrkowskiego są rozrzu-
ceni nawet w promieniu 100 
km, a wykorzystują średnio 
250 kg paszy na sztukę. Taka 
objazdowa mieszalnia o tyle 
ułatwia pracę hodowcom, że 
samo pobranie paszy do silo-
sów w gospodarstwie zajmu-
je niecałą godzinę, natomiast 
rolnik sam musi przeznaczyć 

R E K L A M A
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Indywidualne

Zakład Rolny Niechłód jest jednym z czterech 
prowadzących produkcję mleka w Przedsiębiorstwie 

Rolnym Długie Stare Sp. z o.o. Osiąga najwyższe wyniki, 
wykazując średnią produkcję - ponad 11 tysięcy kilogramów 

mleka od krowy na rok. 

rzedsiębiorstwo 
jest jedną ze stra-
tegicznych spółek 
rolnych Skarbu 
Państwa, nad któ-

rą nadzór właścicielski sprawuje 
Agencja Nieruchomości Rol-
nych. Jako firma działa od 1992 
roku, wcześniej natomiast był to 
jeden z licznych PGR-ów. Od 
2003 roku Długie Stare otrzyma-
ło status spółki strategicznej ze 
względu na zakres prowadzo-
nej hodowli, czyli doskonalenia 
bydła mlecznego.
 Nowoczesna obora w Nie-
chłodzie została uruchomiona 
w sierpniu 2012 roku, w miej-
scu, w którym wcześniej znajdo-
wała się chlewnia. Jest długa na 
96 metrów, a szeroka na prawie 
33. Korytarze spacerowe mają 

PODEJŚCIE
miarą sukcesu

TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta

P szerokość 2,8 metra, a przy stole 
paszowym - 3,7 m. Ściany bocz-
ne są otwarte z kurtynami marki 
Arntjen. Natomiast w poidła, 
zgarniacze, mieszadła gnojo-
wicy oborę zaopatrzyła firma 
GEA. Czochradła i roboty udo-
jowe pochodzą z Lely Sp. z o.o. 
W nowym obiekcie jest 6 robo-
tów udojowych, 364 stanowiska 
legowiskowe z matami słomia-
sto-wapiennymi i dwie pętle 
zgarniaczy obornika. Roboty 
ustawione są w dwóch boksach 
po trzy sztuki. Każdy z nich 
wyposażony jest w wagę, więc 
krowy są ważone każdorazowo, 
gdy wchodzą do urządzenia. 
Biuro zootechnika usytuowane 
jest na piętrze w oborze krów 
produkcyjnych. Stamtąd może 
on monitorować zachowanie 

zwierząt. - Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie, ponieważ świetnie 
widać, ile krów leży, ile stoi przy 
stole paszowym, czy zachowują się 
w sposób prawidłowy i spokojny  
- mówi Krzysztof Idczak, prezes 
zarządu przedsiębiorstwa Dłu-
gie Stare. Obok nowego obiektu 
stoi wyremontowany budynek. 
Znajdują się w nim kojce poro-
dowe, dla krów zasuszonych 
i będących na początku laktacji.
 W  zeszłym roku stado 
w Niechłodzie uzyskało średnią 
wydajność 11.400 kg. - Zamierza-
my poprawić ten wynik, aby dojść 
do pułapu 12.500 kg. Nie wiem, czy 
to się uda w najbliższym czasie, ale 
będziemy do tego dążyć - zapewnia 
Krzysztof Idczak. - W ubiegłym 
roku mieliśmy bardzo niskie koszty 
produkcji 1 litra mleka - wyniosły 
0,996 zł dla Fermy Niechłód. Śred-
nio dla firmy wynoszą 1,05 zł. Mle-
ko z zakładu niezmiennie odbiera 
Bakoma - opowiada. Okres mię-
dzywycieleniowy wynosi około 
411 dni natomiast w Polsce jest 
to 428 dni. Zużycie nasienia na 
sztukę cielną wynosi 2,1 słomki. 
 Stado podzielone jest na  
4 grupy: krowy w  wyso-
kiej laktacji, dwie grupy 
zasuszone i  grupa fresh  
- początek laktacji. Obecnie 
w fermie znajduje się 366 krów, 
w tym 14% krów suchych i 25 
sztuk w grupie fresh. Począt-
kowo stado liczyło 200 sztuk, 
docelowo ma być 450. Natomiast 
liczba pracowników cały czas 

pozostaje taka sama. - Zamierza-
my w tym roku zwiększyć pogłowie 
o 70 sztuk - mówi prezes.
 W budynku dla stada wyso-
ko produkcyjnego przebywają 
zwierzęta powyżej 40. dnia lak-
tacji. Tworzą jedną grupę żywie-
niową - Stół paszowy jest usta-
wiony na pokrycie produkcji 25 kg 
mleka, reszta jest porcjowana w ro-
botach. Krowy otrzymują dwa ro-
dzaje paszy treściwej - pierwsza ma 
18% białka (maksymalne wydanie  
5 kg/dzień), druga 24% białka 
(maks. wydanie 2 kg/dzień) - tu 
jest także tłuszcz chroniony. Dzien-
nie sztuka może dostać 7 kg paszy 
treściwej. Skarmiamy kiszonym 
ziarnem kukurydzy - 65% suchej 
masy, do tego dodajemy młóto bro-
warniane zakiszone. Żywienie pro-
wadzi od 8 lat specjalista z firmy 
LNB - mówi Ewa Gierzyńska, 
główny hodowca w  przed-
siębiorstwie Długie Stare Sp. 
z o.o. Zużycie pasz treściwych 
w robotach na każde 100 kg wy-
produkowanego mleka oscyluje 
w granicach 11 kilogramów. 
A średnia krajowa w Polsce wy-
nosi 15 kg. - Dążymy do tego, aby 
wyprodukować jak najlepsze pasze 

tomatycznego doju trzeba było 
dokonać selekcji stada, ponie-
waż część zwierząt miała takie 
wymiona, które nie nadawa-
ły się do robota - nie mógł ich 
podłączyć. Te sztuki zostały 
przeniesione do drugiej fermy, 
gdzie jest system doju tradycyj-
nego. Inne nie zaakceptowały 
maszyny w zastępstwie doja-
rza. - Na dzień dzisiejszy około 
10% krów musimy podganiać do 
robota udojowego. Najczęściej pier-
wiastki i krowy w grupie fresh. 
Wiemy, że trzeba co najmniej  
3 razy podgonić, aby dana sztuka 
nauczyła się i przyzwyczaiła do 
tego urządzenia. Dobrym wabikiem 
jest pasza, którą dostanie w robo-
cie. Pojedyncze krowy są oporne 
przez całe życie i pracownicy muszą 
ich pilnować i podganiać - mówi 
prezes zakładu. Dzięki automa-
tycznemu systemowi zwierzęta 
doją się według swojego rytmu. 
Rozkład dobowy jest rozłożony 
równomiernie. - Nie ma wybra-
nych godzin, w których krowy doją 
się częściej lub rzadziej. Średnio  
3 razy na dobę. Kilkanaście sztuk 

PARAMETRY MLEKA 
W OBORZE NIECHŁÓD:

 11.402 kg od 365 krów
 36,00 kg dziennie
 3,93% tłuszcz
 3,35% białko
 120-160 tysięcy komórki 

somatyczne
 11,4 kg średnie zużycie 

paszy treściwej na 100 kg 
prod. mleka

 100 zł netto - koszt usług 
weterynaryjnych 

 2 razy dziennie podawany 
jest PMR

Zewnętrzne 
kojce dla cieląt

Obora dla krów 
wysokoprodukcyjnych 

(w pełnej laktacji)

Kiszonka w rękawie i silosy przy oborze

objętościowe i tym zabezpieczyć 
potrzeby produkcyjne - tłumaczy 
Ewa Gierzyńska.
 Budując nowy obiekt, pod-
jęto decyzję o instalacji auto-
matycznego systemu doju. 
W obiekcie zwierząt produk-
cyjnych znajduje się 6 robotów, 
a siódmy jest przeznaczony tyl-
ko dla krów „na rozkręcenie” 
laktacji. Na początku wprowa-

dzenia stada do nowej obory 
podawano zwierzętom w ro-
botach tylko pasze, dojąc tra-
dycyjnie. Dopiero w momencie, 
gdy krowy przyzwyczaiły się do 
nowego mechanizmu, rozpo-
częto remont starej obory. - Na 
początku słyszeliśmy, że robot jest 
w stanie wydoić nie więcej niż 60 
sztuk bydła. Jednak ja się z tym nie 
zgadzam. Uważam, że robot jest 

w stanie wydoić daną ilość mleka. 
Ze względu na to, że jak sztuki 
dają więcej i częściej podchodzą do 
robota, to automatycznie ta ilość 
się zmienia. Każdy z robotów ob-
ciążony jest inaczej - tłumaczy 
główny hodowca. - Ferma funk-
cjonuje sprawnie, nie ma większych 
zastrzeżeń do urządzeń. Są stale 
serwisowane - dodaje.
 Przy założeniu systemu au-
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korzysta z robota powyżej 4 razy na 
dobę - stwierdza Ewa Gierzyń-
ska. Uważa, że dój ćwiartkowy 
wyeliminował pustodoje. - Za-
uważyliśmy, że różnica w długo-
ści doju między poszczególnymi 
ćwiartkami wynosiła nawet 10 mi-
nut. Na dzień dzisiejszy te różnice 
się zatarły. 
 Jeden robot został zlokalizo-
wany w drugiej oborze i dedy-
kowany zwierzętom w grupie 
„fresh”, do której należą krowy 
do 30. - 40.  dnia laktacji. Maszy-
na w tym obiekcie odpowiada 
za rozpędzenie krów do osią-
gnięcia pełnej produkcji. W bu-
dynku są dwa kojce - pierw-
szy, w którym utrzymywane 
są krowy zaraz po wycieleniu, 
aby przypomnieć im lub przy-
zwyczaić do automatycznego 
systemu doju - są one podgania-
ne. Jeśli podchodzą samodziel-
nie, to przechodzą do drugiego 
kojca i doją się w robocie same.  
- Krowy przechodzą do grupy krów 
w pełnej laktacji najwcześniej po 21. 
dniu laktacji, ale pod warunkiem, że 
jest prawidłowa inwolucja macicy, 
krowa prawidłowo przeżuwa i jest 
zdrowa. Jeśli nie jest w stanie dosto-
sować się do robota, to przerzucamy 

R E K L A M A

System pomiaru metanu w oborze

ją na inną naszą fermę z tradycyj-
nym systemem doju - opowiada 
Krzysztof Idczak. PMR w tej 
grupie jest zbilansowany na 
produkcję 20 kg mleka.
 Automatyczny system 
doju częściowo eliminuje stres 
u krów, dlatego w Niechłodzie 
wszystkie zabiegi weterynaryjne 
i inseminacyjne odbywają się 
w boksach. Kiedy jedna krowa 
jest obsługiwana przez lekarza 
weterynarii, druga leży na macie 
i nie reaguje. Sukces zapewniają 
pracownicy, którzy są spokojni 
i posiadają zdolność obserwacji 
zwierząt. Zootechnik, mający 
swoje biuro w oborze, może nie 
tylko kontrolować zachowanie 

stada, ale i osób obsługujących 
krowy. Roboty wpływają także 
na obniżenie poziomu chorób 
metabolicznych, ponieważ na 
bieżąco jest monitorowany stan 
zdrowia i parametry mleka.
 Wraz z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu, ferma 
prowadzi doświadczenia od-
nośnie emisji metanu. Nad ro-
botami znajdują się urządzenia 
mierzące ilość tego związku pro-
dukowanego przez dane zwie-
rzęta. - Chodzi o to, aby wybrać 
krowy, które mają jak najniższą 
emisję metanu. W tym kierunku bę-
dzie w najbliższym czasie zwracać 
się selekcja genomowa - tłumaczy 
prezes zarządu.
 Kolejnym udogodnieniem, 
wpływającym na zdrowotność 
zwierząt są czujniki kontrolujące 
przeżuwanie założone zwierzę-
tom w  grupie porodowej. - Na 
tej podstawie jesteśmy w stanie 
dowiedzieć się, czy dana sztuka 
szykuje się do porodu (wtedy nie 
w głowie jej jedzenie) - przeżuwanie 
spada nawet o 50-60%. Taka sytu-
acja ma miejsce zazwyczaj około 12 
godzin przed rozwiązaniem. Poza 
tym wykazuje ewentualne choroby 
metaboliczne, które mogą wystą-
pić po wycieleniu, dlatego krowy 

powinny nosić czujniki na dwa 
tygodnie przed porodem - mówi 
główny hodowca.
 Zakład posiada własny bank 
siary, a także ją zamraża. - Nie 
praktykujemy przerzucanie siary 
między gospodarstwami, ale jeśli 
byłaby taka potrzeba, na pewno 
byśmy skorzystali - mówi prezes. 
Pierwsze podanie następuje do 
6 godzin po urodzeniu i wynosi 
4 l. Każdy cielak do 5. doby po 
urodzeniu ma badaną krew - 
sprawdzane są przeciwciała i to 
czy został prawidłowo napojo-
ny, czy nie. Pani Ewa uważa, że 
trzeba zwrócić uwagę na sztuki, 
które są gorzej i za dobrze odpo-
jone. Wtedy wiadomo, że mo-
gły zostać zalane lub wchłonęły 
wszystko co otrzymały. Cielęta 
do 14. dnia życia są utrzymy-
wane na pełnym mleku.
 W fermie zostało zastoso-
wane zamgławianie powietrza. 
Natryski znajdują się nad stołem 
paszowym, ale mgiełka leci za-
równo na grzbiet krów jak i na 
pasze. - Jednakże latem krowy chęt-
niej podchodzą do stołu, a ponadto 
pasza, która w tym okresie bardzo 
szybko wysycha (mamy dużą kon-
centrację słomy), pozostaje wilgotna 
- tłumaczy główny hodowca.

Automatyczny system doju z pomocą robota firmy Lely

Urodziła zdrowe cielę 24 
marca 2015 roku. Krowa 
jest obecnie  
w 3. laktacji, przy wyciele-
niu ważyła 812 kg, w 19. 
dniu laktacji ważyła 783 
kg. Temperatura mleka 
przy wycieleniu to 38,1˚C. 
W pierwszej laktacji dała 
- 14.664 kg, w drugiej - 
14,201 kg. 

Najlepsza sztuka Wirginia (PL 00500586694 1)
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REKLAMY

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

/+48/ 664 442 776
/+45/ 401 012 216

SPRZEDAM 

Kombajn New Holland TX 66
Rok produkcji 2003

Heder 7,5 m, Cena 280.000 pln
Stan: bardzo dobry

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

Interpork Trading ApS
Birkevej 56, 9600 Aars

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

DUŃSKA JAKOŚĆ,DUŃSKI WARCHLAK,DUŃSKA JAŁÓWKA 
Współpraca oparta na zaufaniu, pomiędzy Duńskim a Polskim hodowcą. Rezultatem 
tego porozumienia jest zadowolenie z osiąganych wyników, które przekłada się na 
opłacalną produkcję zarówno na duńskim, jak i polskim rynku. Współpracujemy na 
zasadach długoterminowych kontraktów po to aby polski producent mógł zawsze 
korzystać z tego samego materiału hodowlanego. Dołączając do grona naszych 
zadowolonych klientów każdy hodowca jest pewny, że nasze zwierzęta sprostają 
jego oczekiwaniom a nawet je przerosną. WARCHLAKI:Dysponujemy każdym 
statusem zdrowotnym oraz każdą ilością jaką życzy sobie Polski Hodowca. 
JAŁÓWKI:Sprawdzone fermy,wybitne mleczności,HF, Czerwona Duńska, krzyżówki 
międzyrasowe. Zapraszamy do współpracy. 
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Pan Wojciech uległ namowom syna 
Tomasza i kupił 15 sztuk bydła mięsne-
go. - Zawsze też jest problem z odpadami 
ziemniaczanymi, trzeba szukać odbiorcy, 
a teraz będą jeść zwierzęta - mówi rolnik

Państwo Kisiela mają też staw, 
w którym pływają karpie. Jest to 
miejsce wypoczynku i rekreacji

Pani Danuta cieszy się, że swój czas 
może też poświęcić na pracę w sadach. 

Wiosną najpierw walczy z sarnami, które 
niszczą drzewka, a później z przymrozka-

mi, które niszczą pąki

Rodzice zarazili go 
pasją do ziemi
Tomasz Kisiela ma 19 lat, ale już wie, że kiedy skończy naukę, przejmie gospodarstwo rolne 
i będzie hodował zwierzęta. - Rodzice zarazili mnie pasją do ziemi. Nie boję się tej pracy - mówi. 

est uczniem III klasy Technikum 
Mechanizacyjnego w  Zespole 
Szkół Politechniczno-Przyrodni-
czych w Marszewie. Mimo że ma 
dopiero 19 lat, wie, co chce robić 
po zakończeniu nauki. Nastolatek 

mieszka w  Garzewie (powiat kaliski). 
Wybrał marszewską szkolę z dwóch powo-

dów. Po pierwsze: przejmie gospodarstwo 
po rodzicach, po drugie: chciał kontynu-
ować swoją pasję, jaką jest gra na trąbce. 
- A w Marszewie jest orkiestra dęta - pod-
kreśla. W przyszłym roku będzie w klasie 
maturalnej. - Chciałbym naukę kontynuować 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
- mówi Tomasz. 

 29-hektarowe gospodarstwo prowadzą 
rodzice Tomasza - Danuta i Wojciech Ki-
siela. - Moi rodzice zachęcali mnie do pracy 
w gospodarstwie i my też staramy się to robić. 
Ja też mam inny zawód aniżeli ten, jaki teraz 
wykonuję. Skończyłem Akademię Rolniczą, 
ale na kierunku leśnictwo - mówi Wojciech 
Kisiela. - Ale możemy las zasadzić. Sady już 

J

mamy, a w nich sarny, które robią straszne 
szkody - śmieje się Danuta Kisiela. Uważa, 
że ukończenie szkoły to ważna rzecz. Jed-
nak chce, aby jej syn spotykał się z ludźmi, 
którym nie brakuje rolniczej pasji. - Przy-
jeżdżają do syna koledzy, z którymi ma wspól-
ne tematy. Wymieniają się spostrzeżeniami 
i doświadczeniami - mówi pani Danuta. 
 W gospodarstwie prowadzi się kilka 
rodzajów produkcji. Uprawiane są zboża, 
ziemniaki, buraki, cebula i kukurydza. 
Wspomniane sady są pod opieką pani Da-
nuty. W sumie drzewa owocowe zajmują 
około 4 ha. Każdego roku zbierane są wi-
śnie i śliwki. Plony trafiają przeważnie do 
miejscowego odbiorcy. W gospodarstwie 
są też zwierzęta. Trzoda chlewna i od nie-
dawno bydło mięsne. - Życie zmusza nas 
do takiej różnorodności. Chcąc inwestować, 
nie możemy stawiać na jednokierunkowość. 
Bo zawsze mogą nas spotkać klęski, a  także 
różne embarga. Gdybyśmy mieli więcej zie-
mi, to można stawiać tylko na jeden kieru-
nek. Niestety, jeśli chodzi o ziemię, to ciężko 
ją kupić i  jest bardzo droga, a chętnych jest 

wielu. U nas za hektar trzeba zapłacić około 
70.000 zł. Jak się już ziemię nabywa, to wła-
śnie z myślą o następcy, bo nam już by się nie 
zwróciła. Chcemy, aby młodym było trochę 
łatwiej - opowiada pani Danuta. Z kolei 
pan Wojciech podejrzewa, że za kilkana-
ście lat trochę łatwiej będzie można kupić 
ziemię. - Bo ludzie zaczną rezygnować, bo jak 
ktoś ma 10 hektarów, to musi dorobić, a pracy 
trzeba pilnować - przewiduje.
 Jeśli chodzi o  trzodę chlewną, pan 
Wojciech ubolewa, że jej produkcja jest 
mało rozwojowa. - Biorąc pieniądze za tucz-
niki, biorę również za zboże produkowane 
w swoim gospodarstwie, dlatego łatwiej jest 
mi przetrwać okresy niskich cen wieprzowiny 
- tłumaczy.  Dodaje, że ma jednego stałe-
go odbiorcę. Dlatego nie musi korzystać 
z pośredników. 
 Państwo Kisiela podkreślają, że żyją 
na wsi, gdzie mieszkańcy sobie pomaga-
ją. - Rozmawiamy ze sobą, informujemy się 
nawzajem, jeśli trzeba w krótkim czasie złożyć 
jakiś wniosek o dotację. Nie ma problemu, żeby, 
np. skrzyknąć się na maszynę, którą rzadko 

się wykorzystuje. Razem kupujemy nawozy, 
a dzięki temu zarabiamy, bo negocjujemy niż-
sze ceny. Tak już jest od dawna - podkreśla 
rolnik. Pani Danuta dodaje, że to kobiety 
dbają, aby chociaż raz w roku spotkać 
się z sąsiadami na wspólnej biesiadzie.  
- I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, 
kiedy Tomek przejmie gospodarstwo. To jest 
ważne - zaznacza.
 Tomasz zamierza przejąć gospodarstwo 
po ukończeniu studiów. - Przede mną jeszcze 
matura, ale mam nadzieję, że będzie dobrze - 
mówi chłopak. Planuje, w odróżnieniu od 
rodziców, uprawiać tylko zboża i hodować 
zwierzęta. - Lubię zwierzęta, lubię przy nich 
chodzić, wolę je niż warzywka. Jeszcze nie 
wiem, czy bydło, czy trzoda chlewna - mówi 
chłopak. Zamierza też ubiegać się o środki 
unijne na rozbudowę pomieszczeń, w któ-
rych będzie trzymał zwierzęta. - Ale to 
dopiero za 5, 6 lat - stwierdza. 
 Tomasz ma siostrę Emilię, która cieszy 
się, że to jej brat przejmie gospodarstwo. 
- Najpierw pójdę do liceum, później na studia 
i chcę być leśnikiem - podkreśla.  

TEKST I ZDJĘCIA Anetta Przespolewska
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nnowacje i  transfer 
technologii są jednym 
z priorytetów Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 

Przewiduje on m.in. wspar-
cie dla projektów innowa-

cyjnych, pomoc w  nawią-
zywaniu współpracy nauki 
i podmiotów sektora rolno- 
spożywczego oraz dofinanso-
wanie działań szkoleniowych 
ukierunkowanych na rozwój 
wiedzy i umiejętności zawo-

dowych rolników i przedsię-
biorców.
 Przedsiębiorstwa mają 
już za sobą doświadczenia 
związane z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych na wdra-
żanie innowacji. W poprzed-

niej perspektywie finansowej 
innowacjom dedykowany był 
Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Na liście 
beneficjentów nie ma wielu 

Wdrożenie nowatorskiej technologii to przedsięwzięcie trudne, kosztowne 
i czasochłonne. Przekonała się o tym firma Agra Technologie Przyszłości z Wrześni. 
Unijna dotacja na sfinansowanie nowej linii produkcyjnej pozwoliła jednak na spory 

skok w rozwoju przedsiębiorstwa. Rynek pokazuje, że było warto.

Trudna droga 
do innowacyjności

TEKST Marzena Zbierska

I przedsiębiorstw z branży rol-
niczej, ale wśród nielicznych 
jest Agra Technologie Przy-
szłości z Wrześni. AcidPlex to 
nowa technologia w stosowa-
niu nawozów dolistnych, którą 
Agra Technologie Przyszłości 

wprowadziła na polski rynek. 
Na czym polega jej innowacyj-
ność? Efektywność pobierania 
nawozów przez roślinę jest 
kilkukrotnie wyższa dzięki 
właściwościom preparatu po-
wodującym uzdatnienie i za-
kwaszanie cieczy roboczej.

Procedury 
komplikują 
wnioskowanie
 Uruchomienie produkcji 
wymagało przede wszystkim 
sfinansowania zakupu tech-
nologii i  linii produkcyjnej, 
a  to duże koszty. Z  uwagi 
na innowacyjność technolo-
gii kwalifikowała się ona do 
dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. - Potwierdzenie 
innowacyjności na polskim ryn-
ku wymagało uzyskania opinii 
uprawnionej jednostki naukowej, 
a taką jednostką jest Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu 
- mówi Tomasz Piotrowski, 
współwłaściciel Agra Tech-
nologie Przyszłości. - To nie 
stanowiło problemu, bo wcze-
śniej naukowcy z UP prowadzili 
badania skuteczności produk-
tu. Przeprowadziła je również 
brytyjska firma, która sprzedała 
nam licencję, ale chcieliśmy mieć 
potwierdzenie tej skuteczności 
w  polskich warunkach klima-
tycznych.
 Najwięcej zachodu koszto-
wało przygotowanie samego 
wniosku. Każdy przedsię-
biorca, który myśli racjonal-
nie o  rozwoju swojej firmy  
i wdrażaniu innowacji, zna ry-
nek, wie, jakie są potrzeby jego 
klientów i potrafi stworzyć 
biznes-plan przedsięwzięcia 
opartego o  nową technolo-
gię. Tak było i w przypadku 
wrzesińskiej firmy, jednak 
w odniesieniu do funduszy 
unijnych ta wiedza nie wy-
starczyła.
 - Skorzystaliśmy z  usług 
firmy doradczej, a  te usługi 
są bardzo drogie.  Mimo 
wsparcia firmy zewnętrznej, 
uważam, że udało nam się 
ograniczyć koszty związane 
z przygotowaniem wniosku 
do minimum, ale wydatki sięgnę-
ły 20% kwoty dofinansowania. 
Całą dokumentację trzeba było 
wykonać według ściśle określo-
nych procedur, krok po kroku na-
leży stosować się do instrukcji, 
którą nawet trudno jest prze-

R E K L A M A

Od lewej: Krzysztof Kąkol 
i Tomasz Piorowski. W tle linia 

technologiczna AcidPlex
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czytać ze zrozumieniem, a  co 
dopiero zastosować. To wymaga 
dość specyficznej wiedzy i  za 
tę wiedzę trzeba zapłacić firmie 
doradczej. Co więcej, także opinia 
o innowacyjności musi być na-
pisana według ściśle określonych 
procedur i jest kilkunastostroni-
cowym dokumentem.
 Ostatecznie biznesplan 
projektu stworzył Tomasz 
Piotrowski, a  firma konsul-
tingowa „przerobiła go” na 
język komunikatywny dla in-
stytucji zajmującej się obsługą 
i naborem wniosków.

Biurokracja 
podcina skrzydła
 Jak zaznacza Tomasz Pio-
trowski, pomysł na innowa-
cyjne rozwiązanie lub sam 
dostęp do nowatorskiej tech-
nologii nie wystarczy. Firma, 
która stawia pierwsze kroki 
na rynku i  nie ma dostępu 
do kapitału, nie jest w stanie 
udźwignąć kosztów związa-
nych z  pozyskiwaniem do-
tacji unijnej. - Nie może liczyć 
na kredyt, bo firma nie posiada 
żadnej historii we współpracy 
z bankami. Moim zdaniem bez 
wsparcia kapitałowego z  ze-
wnątrz nie jest w stanie samo-
dzielnie przebić się przez bariery 
biurokracji i zaistnieć na rynku 
poprzez dotacje na innowacyjne 
rozwiązania. Młodego człowieka, 
który kończy studia i ma pomysł 
na nowy produkt czy usługę, 
musi wesprzeć inwestor z kapi-
tałem – dodaje współwłaściciel 
Agra Technologie Przyszło-

ści. - Procedury powinny zostać 
uproszczone, a w efekcie firmy 
mogłyby przeznaczyć więcej na 
działalność prorozwojową i inno-
wacyjną, a nie koszty związane 
z przygotowaniem wniosku i jego 
obsługą już po zrealizowaniu 
projektu.

Sukces to efekt 
rynkowy
 Agra Technologie Przy-
szłości otrzymała 239,4 tys. zł 
dofinansowania, a  wartość 
całego projektu opiewała na 
668,5 tys. zł. Jednak uzyskanie 
dofinansowania i  wprowa-
dzenie produktu na rynek to 
dopiero początek. Trzeba jesz-
cze poczekać na odpowiedź 
rynku. - Należymy do tych firm, 
które skorzystały z dotacji unij-
nej, aby wprowadzić innowacyjne 
rozwiązanie szybciej i mniejszym 
obciążeniem finansowym, ale na-
wet bez dofinansowania osiągnę-
libyśmy ten cel, jednak później 
i większym wysiłkiem - przyznaje 
Tomasz Piotrowski. 
 To dowód na przemyślane 
działanie i właściwe rozpo-
znanie potrzeb rynku. Wtedy 
ryzyko niepowodzenia jest zde-
cydowanie mniejsze. Koszty 
wprowadzania produktu na 
rynek nie były objęte dofinan-
sowaniem, ale innowacyjność 
technologii AcidPlex to pod-
stawowy czynnik zdobywania 
konkurencyjnej przewagi. 
 - Sprzedaż produktu jest 
bardzo dobra, większa niż pla-
nowaliśmy - ocenia Krzysztof 
Kąkol, dyrektor regionalny od-

powiedzialny za dystrybucję. 
- Znajomość rynku i doświadcze-
nie w branży były ułatwieniem 
w pierwszych kontaktach z klien-
tami. Wydaje się, że największą 
siłą jest siła przyzwyczajenia, 
sprawdzone technologie, z których 
rolnicy korzystają od lat. Jednak 
argument, że należy próbować 
nowości trafia do rolników i stop-
niowo dają się przekonać. Mamy 
bardzo wymagających klientów, 
rolników, którzy gospodarują na 
dużych areałach. To gospodarstwa, 
które muszą być bardzo konku-
rencyjne i muszą dbać o wysoką 
jakość, dlatego nietrudno prze-
konać ich do zmian. To dla nas 
bardzo budujące i widzimy, że 
rynek dostrzega zalety naszych 
produktów, przede wszystkim ich 
kompatybilność, która wpływa na 
obniżenie kosztów zabiegów po-
lowych. Ich zaleta to także kon-
kurencyjna cena. Nie celujemy 
tylko w największych rolników, ale 
również w gospodarstwa średniej 
wielkości i małe, które również 
potrzebują innowacji. Widzimy 
już efekty finansowe.

PROW i inteligentna 
specjalizacja
 Tomasz Piotrowski przy-
znaje, że dofinansowanie unij-
ne na wdrażanie innowacji to 
w ostatecznym rozrachunku 
duże wsparcie w działalno-
ści firmy. - Na pytanie, czy było 
warto, odpowiem, że tak - dodaje.  
- Jednak uzyskanie dofinasowania 
z  funduszy unijnych to proces 
wymagający dużego wysiłku.
 Finansowanie innowacji 

z nowego PROW-u to wciąż 
wiele niewiadomych. Wiadomo 
jedynie, że w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich zo-
stanie utworzona krajowa sieć 
na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich. 
Będzie to platforma wymiany 
informacji i doświadczeń uła-
twiająca współpracę naukow-
ców, doradców i służb wspie-
rających wdrażanie innowacji 
na obszarach wiejskich.
 Szczegóły dotyczące proce-
dur wnioskowania i przyzna-
wania wsparcia finansowego 
będą znane najpewniej dopiero 
pod koniec tego roku, kiedy 
wejdzie w życie stosowne roz-
porządzenie. Uruchomienie 
programu w obszarach związa-
nych z innowacyjnością nastąpi 
w 2016 roku. 
 Oprócz PROW-u finanso-
wanie innowacji przewiduje 
WRPO. Na wsparcie finansowe 
mogą liczyć branże zidentyfiko-
wane jako inteligentne specja-
lizacje regionu. Jedną z takich 
specjalizacji w Wielkopolsce są 
biosurowce i żywność dla świa-
domych konsumentów, która 
obejmuje również rolnictwo. 
W ramach obszaru rozwijanych 
będzie wiele dziedzin m.in. pro-
dukcja zdrowej żywności, rośli-
ny odporne na zmiany klimatu, 
e-rolnictwo, marketing wysokiej 
jakości żywności i surowców, 
ekologiczne środki ochrony 
roślin, biogospodarka, w tym 
innowacyjne produkty natural-
ne oraz gospodarka paliwowo-
-energetyczna oparta na agro-
biomasie.

R E K L A M A
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a rynku dostęp-
ne są najróżniej-
sze materiały, 
które można 
wykorzystać 

przy pokryciu dachu w  bu-
dynku inwentarskim. Pierw-
szym punktem, na który należy 
zwrócić uwagę jest to, do czego 
obiekt ma służyć. W zależno-
ści od rodzaju zadaszenia we 
wnętrzu będzie panował inny 
mikroklimat - wyższa lub niż-
sza temperatura, różny poziom 
wilgotności. Każdy rolnik z ła-
twością znajdzie idealny dla 
siebie produkt do przykrycia 
chlewni, kurnika, stajni, obory 
bądź magazynów zbóż, nawo-
zów, warzyw i innych. Wszyst-
ko w zróżnicowanych stawkach 
cenowych.
 To, co w jednych obiektach 
jest niezbędnym parametrem, 
wcale nie musi być spełnione 
w innym. W kurnikach podstaw-
nym kryterium będzie izolacja 
termiczna, ponieważ panują tam 
ściśle określone, stałe warunki 
temperaturowe. W oborze na-
tomiast nie można doprowadzić 
do przegrzania zwierząt w okre-
sie letnim. Magazyny zbożowe 
muszą mieć suchy mikroklimat. 
Dach budynku inwentarskiego 
powinien być przede wszystkim 
odporny na warunki zewnętrz-
ne. Wytrzymały na charakte-
rystyczne związki, zwłaszcza 
amoniak i urynę, a także rdzę, 
procesy gnilne czy atak bakterii 
i grzybów. Poza tym dobrze, gdy 
tłumi dźwięki. Jeśli w środku 
nie słychać dudniącego dźwięku 
padającego deszczu, zwierzęta 
są spokojniejsze. Następnym pa-
rametrem jest izolacja termicz-
na. Jeżeli sam materiał pokrycia 
dachu nie ma wystarczających 
wartości, to można zastosować 
docieplenie. Bardzo ważną spra-
wą jest niedoprowadzenie do 
skraplania pary wodnej, któ-
ra powstaje w pomieszczeniu 

R E K L A M A

Ważny dach nad głową
Wybór materiału, z którego zostanie wykonany dach budynku gospodarskiego, ma 
zasadniczy wpływ na cechy energetyczne obiektu i mikroklimat panujący wewnątrz. 

Należy wziąć pod uwagę przeznaczenie - gatunek chowanych zwierząt czy rodzaj 
przechowywanych materiałów, a także otoczenie - miejsce, w jakim znajduje się 

konstrukcja.

TEKST I ZDJĘCIA Ksenia Pięta

i zbiera się na niewyizolowanym 
suficie. Może mieć niekorzystny 
wpływ na zwierzęta czy zgro-
madzone w magazynie płody 
rolne, a nawet na konstrukcję 
budynku i materiał dachowy.   

 Najczęściej stosowane i naj-
tańsze są obecnie trzy propo-
nowane przez producentów 
rozwiązania - na bazie płyt war-
stwowych, włókno-cementu oraz 
blachy. 

Płyty warstwowe 
- termoizolacja
 Płyty warstwowe to elementy 
składające się z dwóch okładzin 
metalowych i rdzenia konstruk-
cyjno-izolacyjnego. Wykonane 
są na zasadzie kanapki - rdze-
nia (może nim być styropian, 
poliuretan lub wełna mineral-
na), który został obłożony z ze-
wnątrz blachą ocynkowaną i po-
wlekaną, a od wewnątrz blachą 
lub tworzywem na bazie włókna 
szklanego. Należy zwrócić uwa-
gę, aby blacha dachowa miała 
od wewnątrz powłokę antykon-
densacyjną, która uniemożliwia 
opad skroplin wewnątrz budyn-
ku.
 To rozwiązanie świetnie 

sprawdza się jako pokrycie da-
chów budynków hodowlanych: 
kurników, obór oraz chlewni. 
Szczególnie przy dużych rozpię-
tościach podpór. Dzięki zastoso-
waniu płyt warstwowych buduje 
się szybko i tanio. Jest to obecnie 
najpopularniejszy materiał na 
dachy i ściany w budownictwie 
przemysłowym. Płyty warstwo-
we odznaczają się: szybkością 
i łatwością montażu, wysoką 
nośnością, powierzchnią, którą 
można zmywać pod wysokim 
ciśnieniem, możliwością zasto-
sowania punktowych świetlików 
połaciowych o profilu zgodnym 
z profilem płyty dachowej.

N

Obora w Niechłodzie

INWESTYCJE
W GOSPODARSTWACH

ROLNYCH

WWW.AGROBUDOWA.PL

BUDYNKI INWENTARSKIE

SILOSY ŻELBETOWE

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

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

KONSTRUKCJE STALOWE
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 Płyta warstwowa z  rdze-
niem styropianowym składa się 
z dwóch okładzin z blachy sta-
lowej oraz rdzenia izolacyjnego 
ze styropianu o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościo-
wych. - Okładziny płyt są wyko-
nane z płyt obustronnie ocynkowa-
nych, pokrytych dodatkowo powłoką 
poliestru. Rdzeń połączony jest okła-
dzinami za pomocą kleju poliureta-
nowego. Styropian jest najbardziej 
ekonomiczny. Charakteryzuje się 
słabymi parametrami odporności na 
ogień, jeśli chodzi o izolację, to jest 
w środku stawki - mówi Marcin 
Stępnik z działu technicznego 
w firmie Kingspan  Sp. z o.o. 
Ten surowiec najlepiej sprawdza 
się w obiektach, w których nie 
ma podwyższonych wymagań 
względem izolacyjności termicz-
nej czy odporności ogniowej.  
- Płyta z wypełnieniem wełnianym 

ma co prawda najwyższy współ-
czynnik odporności na ogień, ale 
jest słabym izolatorem, a jej dość 
duża waga sprawia, że potrzeba 
gęstszego rozłożenia podpór - tłu-
maczy specjalista z Kingspan. 
- Do budynków inwentarskich i go-
spodarskich, czyli wszędzie tam, 
gdzie znajdują się zwierzęta i płody 
rolne, polecam płytę warstwową 
z pianką poliuretanową. Składa 
się ona z dwóch okładzin z blachy 
stalowej oraz rdzenia izolacyjnego 
ze sztywnej samogasnącej pianki 
o bardzo dobrych parametrach ter-
micznych. Ma najwyższe parametry 
izolacyjności termicznej, jest bardzo 
wytrzymała mechanicznie, a także, 
co bardzo ważne w rolnictwie, nie 
lubią jej gryzonie - argumentuje. 
 Cena płyt warstwowych jest 
zróżnicowana w zależności od 
rodzaju wypełnienia, a także 
indywidualnych potrzeb klienta, 
związanych z grubością blachy 
i rodzajem lakieru. Ten ostatni 

jest ważnym elementem. - Warto 
wybrać taki, który jest odporny na 
mycie, uszkodzenia mechaniczne 
i chemiczne, a także korozję - mówi 
Marcin Stępnik.

Blacha z panelem 
poliuretanowym 
 Panel zbudowany jest 
z dwóch warstw okładzin z foli 
aluminiowej na papierze oraz 
rdzenia izolacyjnego ze sztyw-
nej, samogasnącej pianki poli-
uretanowej o bardzo dobrych 
parametrach termicznych. „Panel 
poliuretanowy mocowany jest od 
spodu płatwi dachowych za pomocą 
listwy typu H i zawieszek stalo-
wych” - czytamy na stronie firmy 
RolStal Pawłowski.
 To rozwiązanie daje wy-
sokiej jakości materiał ocieple-
niowy odporny na utlenianie. 

Powierzchnia zmywalna wyko-
nana jest z dwustronnej folii alu-
miniowej. Dach jest odporny na 
działanie gryzoni i ptaków. Daje 
możliwość uzyskania wewnątrz 
obiektu jednolitej powierzchni 
bez elementów stalowych sta-
nowiących zaporę dla wentylacji 
grawitacyjnej, a także całkowicie 
odizolowuje konstrukcję stalową 
od wpływu czynników korozyj-
nych z wnętrza obory. Blacha 
z panelem poliuretanowym jest 
lekka i nie stanowi obciążenia 
dla konstrukcji stalowej.  

Włókno-cement 
- wytrzymałość
 Ten system pokrycia dachu 
dzięki swojemu naturalnemu 
składowi daje możliwość stwo-
rzenia optymalnego mikroklima-
tu w budynku. Jego podstawo-
we cechy to: kwasoodporność, 
izolacyjność, elastyczność oraz 

niepalność. W skład płyt wcho-
dzi cement, polialkohol winylu, 
celuloza, woda oraz kreda wa-
pienna. Wszystkie składniki są 
bezpieczne dla zdrowia, dlatego 
też w przypadku rozbiórki bu-
dynku, mogą zostać przetworzo-
ne i ponownie wykorzystane.
 Włókno-cement jest materia-
łem bardzo trwałym, a przy tym 
lekkim i odpornym na ogień.  
- Wykonane z niego materiały bu-
dowlane nie ulegają korozji i wyka-
zują dużą odporność na zmieniające 
się warunki atmosferyczne, takie jak 
wahania temperatur, silne opady 
deszczu, śniegu czy gradu oraz ne-
gatywne oddziaływanie czynników 
biochemicznych. Pokrycia dacho-
we tego typu łatwo się montuje, 
a przy tym są one przyjazne dla 
środowiska. Nie wymagają także 

dodatkowej konserwacji - mówi 
Sławomir Kaniasty, specjalista 
ds. sprzedaży w firmie  Cembrit 
Sp. z o.o. Materiały włóknisto- 
cementowe nie korodują, są 
odporne na naturalne związ-
ki chemiczne wydzielane przy 
produkcji zwierzęcej (mocznik, 
uryna, metan), pozwalają unik-
nąć efektu skraplania się pary 
wodnej, tłumią także dźwięki 
opadów atmosferycznych.
 Zastosowanie płyt włókno-
cementowych daje możliwość 
rzadszego stosowania podparcia 
łatami (nawet do 1,17 m) oraz 
pozwala zrezygnować z folii da-
chowej. Zapobiega także nagrze-
waniu się obiektu. - Rozwiązuje 
tym samym wszystkie problemy, 
z którymi borykają się inwestorzy 
przy kładzeniu blachy. Co więcej, 

wybór teoretycznie tańszego pokry-
cia, jakim jest blacha, wiąże się z ko-
niecznością zakupu dodatkowych 
akcesoriów oraz poniesienia kosztów 
jego  obróbki, przez co wzrasta koszt 
całej inwestycji. Płyta warstwowa 
natomiast jest materiałem o bardzo 
dobrych parametrach, ale dużo droż-
szym. Uważam, że nie ma potrzeby 
takiej inwestycji w budynkach in-
wentarskich - tłumaczy specjalista 
z Cembritu.
 Dodatkowo dachy można 
uzupełnić o płyty świetlikowe. 
Ten system dachowy może być 
wykorzystywany przy wykoń-
czeniu wszystkich budynków 
inwentarskich, budynków go-
spodarczych, magazynów zbóż 
oraz wiat różnego przeznacze-
nia. Elementy tego typu nada-
ją się zarówno do budynków 
nowych, jak i do remontu już 
istniejących (wymiany szkodli-

wych pokryć z azbestu). Każdy 
może sobie wybrać odpowiada-
jący mu kolor i rozmiar. - Płyty 
faliste występują w kilku wymia-
rach - od mniejszych 920/585 mm, 
po duże formaty 1130/2500 mm. 
Są zabezpieczone przed zerwaniem 
poprzez wtopione w masę taśmy 
z polipropylenu, mają także atesty 
bezpieczeństwa - opowiada Sła-
womir Kaniasty.
 Włókno-cement - podobnie 
jak niedozwolony dziś azbest 
- posiada możliwość absorbo-
wania nadmiaru wilgoci wy-
tworzonej wewnątrz budynku, 
a następnie uwolnienia jej do śro-
dowiska pod wpływem korzyst-
nej temperatury otoczenia. Dzię-
ki temu wyeliminowany został 
efekt skraplania się pary wod-
nej, który pojawia się w okresie 
zimowym. Istnieją przypadki, 
gdzie budynki potrzebują dodat-
kowej wentylacji, która usunie 
nie tylko wilgoć, ale również 

płyta warstwowa z pianką 55-110 zł
płyta warstwowa ze styropianem 60-82 zł
płyta warstwowa z wełną 78-99 zł
płyta włókno-cementowa 15-85 zł

gromadzące się opary związ-
ków biochemicznych. Wtedy 
należy dodatkowo zamontować 
kominki sanitarne oraz komi-
ny wentylacyjne dopasowane 
do kształtu płyt i zapewniające 
wymaganą wentylację. 

Świetliki
 W  budynkach inwentar-
skich, takich jak obory, chlew-
nie, stajnie czy owczarnie warto 
zastosować przeszklenia w po-
łaci dachowej, aby wpuścić jak 
najwięcej naturalnego światła. 
Wpływa to pozytywnie na re-
gulację cyklu dobowego u zwie-
rząt, a także ogranicza zużycie 
prądu potrzebnego na doświetle-
nie lampami. Jednakże świetlik 
nie może powodować zmiany 
mikroklimatu i doprowadzać 
do przegrzania wnętrza obiek-

tu. Materiał, z którego zostanie 
wykonany musi być wytrzyma-
ły i mieć podobne właściwości 
jak wyżej opisane pokrycia da-
chowe. - Proponujemy zadaszenia 
z poliestru z włóknem szklanym. Ten 
surowiec jest odporny na obciążenia 
- szeroki rozstaw podpór, a także na 
toksyczność gazów unoszących się 
w budynku. Tłumi on szum opadów 
atmosferycznych. Sprzedawany jest 
w rulonach lub w płytach. Drugim, 
polecanym przez nas materiałem jest 
poliwęglan komorowy,  który dzięki 
temu, że ma budowę przegrodową 
dobrze izoluje pomieszczenie - utrzy-
muje stały mikroklimat w budynku. 
Jest grubszy od poliestru, ale posiada 
takie same właściwości odpornościo-
we - tłumaczy Wojciech Jaroch, 
investment sales director w fir-
mie Robelit. Te materiały mogą 
stanowić całość zadaszenia, któ-
re będzie prześwietlane przez 
słońce albo pasmo świetlne lub 
doświetlenie punktowe. 

NA CENĘ POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW 
MA WPŁYW WIELE CZYNNIKÓW:

 wielkość zamówienia; firmy oferujące płyty posiadają linie produkcyjne 
o określonych parametrach, czyli szerokości i maksymalnej długości 
produkowanej płyty. Przy zamówieniach rzędu tysięcy metrów kwadratowych 
cena może być niższa nawet o 20%. 

 pora roku; sprzedaż, podobnie jak cena jest sezonowa, apogeum przypada 
na późne lato i początek jesieni. Zima to okres, w którym ceny spadają.

 rodzaj materiału i lakieru, a w przypadku włókno-cementu - grubości. 
Ceny stali, materiałów izolacyjnych uwarunkowane są od ilości zamówień, 
warunków długofalowej współpracy producentów poszczególnych 
komponentów.

 kolor termopaneli; kolory standardowe: kolor biały i srebrny. Inaczej sprawa 
ma się gdy klient zamawia wielkie ilości, wtedy cena koloru jest relatywnie 
mniejsza, bo nie pozostają odpady z blachy.

Budynki gospodarskie to sprawa indywidualna i dlatego ważne jest, aby 
skontaktować się z producentem pokryć dachowych i wspólnie przygotować 
wstępną wycenę inwestycji, gdzie ceny zazwyczaj są cenami za konkretny 
materiał, długość czy grubość płyty, a nie sugerować się cenami ogólnymi.

CENY MATERIAŁÓW NETTO ZA M2: w w w. r o b e l i t . p l
in fo@robel i t .p l

TWORZYWA SZTUCZNE
DLA BUDOWNICTWA
• Doskonałe parametry optyczne 

i wytrzymałościowe

• Wysoka izolacja termiczna

• Płyty na zadaszenia i ściany hal 

magazynowych i budynków gospodarczych

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

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

Płyty poliwęglanowe komorowe

Rulony faliste i płaskie z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym

Płyty łukowe samonośne z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym

Szklarnie ze stali z poliwęglanem komorowym 

Doświetla do blach trapezowych 
- płyty profilowane z poliestru
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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

30-31 maja 2015 • Zapraszamy na Zielone Agro Show - Sielinko k/Opalenicy
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Wiosenny czas
oprysków

 Wraz z nadejściem wiosny i znacznego ocieplenia, uprawy zaczęły atakować chwasty 
oraz szkodniki. Współcześnie walka z nimi jest praktycznie niemożliwa bez stosowania 

oprysków. Są plantacje takie jak np. rzepak czy buraki cukrowe, które wymagają 
wielokrotnego „pryskania”. W dzisiejszym porównaniu przedstawimy opryskiwacze trzech 

firm. W poprzednich zestawieniach dominowały przedsiębiorstwa zagraniczne. Jeśli 
chodzi o produkcję tych maszyn, nasze rodzime firmy mają się czym pochwalić, dlatego 

uwzględniliśmy tylko polskich producentów.

TEKST Artur Krawczyk

rzy zestawieniu 
o p r y s k i w a c z y 
wzięliśmy pod 
uwagę trzy klu-
czowe kwestie. 

Pojemność zbiornika - około 
600 litrów, szerokość robocza 
na poziomie 15 metrów i za-
łożenie, że maszyna musi być 
zawieszana. Idealnie w te kryte-
ria wpisuje się Heros 600 firmy 
Krukowiak. Kujawska Fabryka 
Maszyn Rolniczych powstała 
blisko 30 lat temu i obecnie jest 
jednym z wiodących producen-
tów opryskiwaczy. - Produku-
jemy także inne maszyny, przede 
wszystkim dla producentów i prze-
twórców warzyw i sadowników. 
Najbardziej jednak znane są na-
sze opryskiwacze - zaznacza Ma-
riusz Pracki, szef marketingu 
firmy Krukowiak. Założonym 
kryteriom odpowiadają także 
maszyny serii Optimal, jednak 
znacznie więcej możliwości ofe-
ruje seria Heros. Obejmuje ona 
urządzenia o pojemności od 400 
do 1.900 litrów, szerokość robo-
cza zaczyna się natomiast od 
12, a kończy na imponujących 
24 metrach. Heros 600/15/H 
jest opryskiwaczem zawie-

szanym i przeznaczonym dla 
rolników, którzy często muszą 
wykonywać zabieg pryskania. 
W odróżnieniu od serii Optimal, 
zbiorniki urządzeń oznaczo-
nych nazwą Heros zbudowane 
są z tworzywa polietylenowe-
go. Każdy zbiornik składa się 
z trzech mniejszych: na ciecz ro-
boczą, na wodę do płukania in-
stalacji, a także na wodę do my-
cia rąk. - Wszystkie nasze maszyny 
tej serii wyposażone są w mecha-
niczną stabilizację belki (w belkach 
hydraulicznych stabilizacja wymu-
szona jest hydraulicznie), a także 
w zawór cieczowy z kompensacją 
ciśnienia - zaznacza Mariusz 
Pracki. Seria Heros może być 
wyposażona w aż 6 rodzajów 
belek polowych. W interesującej 
nas szerokości mamy do wyboru 
4 warianty. Belka typu „H” jest 
to najbardziej tradycyjna i pro-
sta belka rozkładana ręcznie. 
Standardowo posiada stabiliza-
cję mechaniczną, ale dopłacając 
można otrzymać hydrauliczną. 
W szerokości 15 metrów także 
jest ona podnoszona hydrau-
licznie i jest to wyposażeniem 
standardowym. - Mniejsze szero-
kości także można kupić z podno-

szeniem hydraulicznym, ale wtedy 
konieczna jest dopłata - wyjaśnia 
Mariusz Pracki. Drugi typ to 
„PHX”, jest to belka w pełni ste-
rowana hydraulicznie. Ramiona 
mogą składać się niezależnie 
(asymetrycznie) w kształt litery 
„X”. Wszystkie funkcje (składa-
nie, rozkładanie, podnoszenie, 
stabilizacja czy blokada stabi-
lizacji) sterowane są hydrau-
licznie. Wyłącznie dla ma-
szyn o szerokości roboczej  
15 metrów zarezerwo-
wana jest belka „PHA”. 
Jest to bardzo zaawan-
sowana technologicznie 
część opryskiwacza. Pełne 
sterowanie w każdej płaszczyź-
nie odbywa się elektrohydrau-
licznie. Ramiona składają 
się sekwencyjnie pozio-
mo za opryskiwaczem. 
Elektrohydrauliczne 
sterowanie odbywa się 
z dedykowanego pane-
lu sterowniczego. - Jeśli 
składaliśmy ramiona przy 
zachowaniu odpowiedniej 
kolejności, możemy je 

niezależnie rozłożyć - stwierdza 
Pracki. Ostatnią belką, w jaką 
możemy wyposażyć maszy-
nę piętnastometrową, jest typ 
„PHH”. Jest ona bliźniaczo 
podobna do typu „PHA” z tą 
różnicą, że w „PHH” ramiona 
składają się pionowo za opry-
skiwaczem. Belki polowe He-
rosa 600 składają się z 5 sekcji. 
Odchylają się do przodu i do 
tyłu po zderzeniu z przeszko-

dą. - Oczywiście standar-
dowo nasze maszyny 

wyposażone są 

Opryskiwacz firmy 
Krukowiak Heros 

600/PHX fot.www.krukowiak.com.pl

700-litrowy 
opryskiwacz firmy 

AgroFart
Fot.www.agrofart.com

P



WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  5  (53 )  MAJ  2015

47
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  5  (53 )  MAJ  2015

TECHNIKA ROLNICZA46 TECHNIKA ROLNICZA

R E K L A M A

w instalację oświetleniową, dzięki 
której bez problemu dojedziemy 
na pole nawet po zmroku - mówi 
Pracki. Sercem maszyny Kruko-
wiak jest trzysekcyjna, włoska 
pompa firmy Comet. - Zapewnia 
ona optymalną wydajność, 
a trójkątny układ głowic 
i  komora powietrznika 
eliminują pulsacją cieczy 
- dodaje szef marketingu. 
W starszego typu opry-
skiwaczach wyłączenie 
jednej lub kilku sekcji 
powodowało wzrost 
albo spadek ciśnienia 
w pozostałych. Inży-
nierowie firmy Kruko-
wiak zapobiegli temu 
zjawisku, stosując włoski 
zawór Arag z kompen-
sacją ciśnienia. Oprócz 
bardzo bogatego wyposa-
żenia standardowego, Heros 
600 może zostać doposażony 
w kilkanaście opcji. Między 
innymi: rozwadniacz boczny, 
myjkę zewnętrzną zbiornika czy 
płuczkę zbiornika głównego. 
Z bardziej zaawansowanych 
opcji mamy do wyboru kom-
putery Arag Bravo. Najbardziej 
wszechstronny jest Bravo 400 S. 

Za jego pomocą mamy możli-
wość wyłączenia sekcji cieczo-
wych czy nawet poszczególnych 
dysz, dzięki zastosowaniu prze-
tworzonego sygnału GPS. Ceny 
opryskiwaczy firmy Krukowiak 

o pojemności 600 litrów i roz-
piętości ramion 15 metrów są 
mocno zróżnicowane. Heros 
600/15/H kosztuje 14.317 zł 
netto. Nieco bardziej rozbu-
dowany 600/15/PHX kosztuje  

23.483 zł netto, natomiast za 
600/15/PHA trzeba zapłacić 
28.408 zł netto.
 Opryskiwacze produkuje 
także największy polski pro-

ducent maszyn rolni-
czych - firma Unia 

Group. W żądanej 
przez nas pojem-
ności mamy do wy-

boru dwa modele: Eko 
i Lux. Znacznie więcej 

możliwości oferuje 
jednak seria Lux, dla-
tego ją przedstawimy 

bliżej. Oferowana 
jest w czterech po-
jemnościach (400, 
600, 800 i 1.000 li-

trów). Szerokość ro-
bocza takich maszyn 

wynosi 12 albo 15 metrów. 
- Belki polowe w naszych 
maszynach w całości wy-
konaliśmy z giętych profili. 
Dzięki temu zredukowali-
śmy do minimum masę ra-

mion, a także zapewniliśmy im 
maksymalną sztywność - wyjaśnia 
Michał Hreczyński, przedsta-
wiciel Unii Group. Co ciekawe, 
seria Lux w standardzie ofe-
ruje hydrauliczne rozkładanie 
belek polowych. Odbywa się 
ono symetrycznie. Także pod-
noszenie belki dokonuje się za 
pomocą siłownika hydraulicz-
nego. Seria Lux od Eko różni się 
przede wszystkim sposobem 
rozkładania ramion (przy Eko 
odbywa się to ręcznie). W przy-
padku Lux 600 ramiona pod-
nieść można do wysokości 1,7 
metra. W celu ułatwienia pracy, 
inżynierowie Unii Group swoje 
maszyny wyposażyli w trape-
zowy układ stabilizacji. Dzię-
ki niemu możliwa jest ręczna 
korekta pochylenia. - Jeśli ktoś 
ma pola o mocno zróżnicowanej 
rzeźbie terenu, o dużej zmienności 
ukształtowania powierzchni, może 
swój opryskiwacz doposażyć w si-
łownik wychylenia - zaznacza Mi-
chał Hreczyński. Podobnie jak 
w przypadku firmy Krukowiak, 
Unia Group zbiorniki do serii 
Lux wykonuje z polietylenu. 
Standardowe wyposażenie Lux 
600 obejmuje, oprócz zbiorni-
ka głównego, dwa zbiorniczki 
dodatkowe. Na czystą wodę 
do mycia rąk, a także na czystą 
wodę do płukania układu. Są to 
wytyczne Unii Europejskiej, ja-
kie muszą spełniać nowoczesne 
opryskiwacze. - Nasze zbiorniki 
odporne są na promieniowanie UV, 
a także na zmienne warunki atmos-

feryczne. Dzięki temu niestraszne są 
im nawet najbardziej żrące substan-
cje chemiczne. Baniak (zbiornik) 
posiada gładkie ściany, co ułatwia 
dokładne przepłukanie wodą po 
skończonej pracy - dodaje Michał 
Hreczyński. Za dostarczenie od-
powiedniego ciśnienia, rozpyla-
czom umieszczonym co 50 cm 
na rurkach ze stali nierdzewnej, 
odpowiada pompa membrano-
wo-tłokowa typu Zeta 100 
lub Zeta 140 (800 i 1.000 
litrów). Głowice mogą być 
pojedyncze lub potrójne. 
Lux 600 standardo-
wo posiada ręczny 
zawór sterujący 
ZSF. Dzięki nie-
mu można włą-
czać i wyłączać 

sowany komputer Unia Spray. 
Dzięki niemu, także w prosty 
sposób, użytkownik ma moż-
liwość dozować dawkę opry-
sku, a także zmieniać wszystkie 
ustawienia belki polowej. - Kom-
puter oczywiście wyposażony jest 
w wyświetlacz, który prezentuje 
między innymi wartość ciśnienia 
roboczego, dawkę oprysku, aktu-
alną prędkość roboczą, opryskaną 

powierzchnię czy czas pracy 
urządzenia - tłumaczy Mi-
chał Hreczyński. - Nawet jeśli 
ciągnik zwiększy prędkość, za-
dana dawka oprysku dostosuje 
się automatycznie - dodaje. 

Oprócz tych możli-
wości klient przy 
zakupie opryski-
wacza Unii Group 

szego zestawienia, jest firma 
Agrofart. Istnieje od 2009 roku, 
a założył ją Marcin Różycki. 
Przedsiębiorstwo produku-
je opryskiwacze, ale w swojej 
ofercie posiada także rozrzut-
nik obornika. Maszyną najbar-
dziej zbliżoną do naszych za-
łożeń jest model AF 0715. Jest 
to opryskiwacz zawieszany ze 
zbiornikiem o pojemności 700 
litrów i lancami o długości 15 
metrów. - Nasze zbiorniki wy-
konujemy z żywicy laminatowej. 
Takie tworzywo zapewnia łatwość 
naprawy po potencjalnym, mecha-
nicznym uszkodzeniu - wyjaśnia 
Anna Różycka, przedstawicielka 
firmy Agrofart. - Zestawy na-
prawcze można kupić w naszej 
firmie, ale także w  większości 
sklepów rolniczych. Naprawa jest 
bardzo prosta i użytkownik może 
ją wykonać we własnym zakresie 
- dodaje. W skład głównego 
zbiornika wchodzi mniejszy 
zbiorniczek (o pojemności 60 
litrów), który umożliwia płuka-
nie głównego baniaka. Agrofart 
ściśle współpracuje z włoskimi 
producentami pomp czy zesta-
wów sterujących, dlatego swoje 
urządzenia wyposaża w pompy 
Comet. Zawory sterujące ręcz-
ne, elektrozawory, komputery, 
filtry, rozpylacze, kolanka i inne 
elementy niezbędne do budo-
wy opryskiwacza, pochodzą 
od firmy Tecomec. - W ubiegłym 
sezonie zmieniliśmy konstrukcję 
wieży. Teraz jest ona dużo bardziej 
wytrzymała. Konstrukcja opiera się 
na dwóch profilach zamkniętych, 
między którymi umiejscowiono  
8 łożysk, odpowiadających za pio-
nowe przesuwanie belki - wyja-
śnia Anna Różycka. Agrofart 
w standardzie oferuje mecha-
nizm hydraulicznego podnosze-
nia i opuszczania belki polowej. 
Także za samopoziomowanie 
nie jest konieczna dodatkowa 
dopłata. Oprócz bardzo boga-
tego wyposażenia standardo-
wego, istnieje także szereg opcji, 
które klient może dokupić. - Ce-
chuje nas indywidualne podejście 
do klienta, dlatego nasze maszyny, 
opuszczając fabrykę, są dokładnie 
takie, jakich oczekuje użytkownik 
- zaznacza Anna Różycka. Wy-
posażenie dodatkowe obejmuje 
między innymi: znacznik pia-
nowy, elektryczne sterowanie 
cieczą z kabiny ciągnika, roz-
wadniacz boczny czy układ do 
zasysania wody. Opryskiwacz 
w wersji podstawowej kosztuje 
9 tys. zł brutto.

fot.www.krukowiak.com.pl

Opryskiwacz 
firmy Krukowiak 
Heros 600/H

oprysk, sterować poszczegól-
nymi sekcjami belki, włączać 
płuczkę czy regulować ciśnienie. 
- Opcjonalnie nasze maszyny wypo-
sażyć możemy w stałociśnieniowy 
zawór ZTS. Dzięki niemu możliwe 
jest utrzymanie ciśnienia roboczego 
na stałym poziomie, niezależnie ile 
sekcji jest włączonych. Układ ten, 
dla wygody obsługi, montowany 
jest w kabinie ciągnika - wyjaśnia 
Michał Hreczyński. Jeśli dla ko-
goś sterowanie ręczne nie wy-
starcza, może dokupić zaawan-

Lux 600 może doposażyć swo-
ją maszynę m.in. w: płuczkę 
wirową, boczny rozwadniacz 
eżektorowy, znacznik pianowy, 
oświetlenie drogowe czy wa-
łek przegubowo-teleskopowy. 
Opryskiwacze te przeznaczone 
są przede wszystkim dla małych 
i średnich gospodarstw. Dobrze 
sprawdzają się na polach, gdzie 
wymagana jest duża zwrotność.
 Najmłodszym i najmniej-
szym przedsiębiorstwem pro-
dukującym opryskiwacze z na-

Opryskiwacz firmy Krukowiak 
Heros 600/PHA

fot.www.krukowiak.com.pl

Model Lux 600 
Unii Group
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łaściciel sa-
m o c h o d u 
osobowego 
z o b o w i ą -
z a ny  j e s t 

przystępować do okresowego 
badania technicznego na stacji 
diagnostycznej.  Podstawą praw-
ną niniejszego obowiązku jest 
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym art. 
81 p. 6. Kolejnym i bardzo waż-
nym zapisem jest art. 81 p. 7, 
który odnosi się do częstotliwości 
badania technicznego ciągnika 
i przyczepy rolniczej, a brzmi 
on następująco: Okresowe bada-
nie techniczne ciągnika rolniczego, 
przyczepy rolniczej oraz motoroweru 

przeprowadza się przed upływem 
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, 
a następnie przed upływem każdych 
kolejnych 2 lat od dnia przeprowa-
dzenia badania.
 Każdy właściciel ciągnika 
musi przestrzegać wyżej wspo-
mnianego przepisu. W związ-
ku z tym co dwa lata operator 
pojazdu przyjeżdża zestawem 
ciągnik plus przyczepa i wyko-
nuje przegląd.

Badanie techniczne 
- co i jak?
 W związku z uściśleniem 
wymagań dotyczących przepro-
wadzania okresowych badań 

technicznych wydano Rozporzą-
dzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 
wzorów dokumentów stosowanych 
przy tych badaniach. Nieistotne 
jest, czy użytkownik posiada sa-
mochód osobowy, ciągnik sio-
dłowy czy rolniczy. Wszystkie te 
pojazdy podlegają tym samym 
czynnościom diagnostycznym.
 Pierwszym i najważniejszym 
etapem każdego przeglądu tech-
nicznego jest identyfikacja po-
jazdu. Stosunkowo prosta rzecz 
może okazać się nie lada wyzwa-
niem. Pojazd powinien posiadać 

przede wszystkim tablicę reje-
stracyjną, która informuje o za-
rejestrowaniu go w podległym 
Wydziale Komunikacyjnym 
(zdarzają się ciągniki bez tablic, 
ale oczywiście nie poruszają się 
one po drogach publicznym i nie 
przyjeżdżają na badania okreso-
we). Ciągniki typu Ursus C-360 
itp., które jeżdżą po drogach, 
posiadają często złe mocowania 
tablic grożące odpadnięciem, 
brak nalepek kontrolnych czy 
nieczytelne elementy numeru. 
Są to usterki istotne, powodujące 
wynik negatywny badania tech-
nicznego.  Kolejną cechą iden-
tyfikacyjną pojazdu jest numer 
VIN/numer nadwozia. Stare cią-

Ciągnik 
i przyczepy rolnicze 
- rzadki widok na stacjach 

kontroli pojazdów
TEKST Maurycy Chmielecki

W

Wizyta właściciela Ursusa 
1014 na Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów
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gniki, które były niejednokrotnie 
malowane, mogą mieć przykry-
ty numer kilkoma warstwami 
farby. Zadaniem diagnosty jest 
mozolna praca w celu znale-
zienia miejsca nabicia numeru, 
a następnie zeskrobaniu farby. 
Nowe pojazdy mają tabliczki 
znamionowe przymocowane do 
ramy kabiny pasażerskiej.
 
Sprawne hamulce  
- rzecz święta
 Kolejny układ, który każ-
dy z użytkowników powinien 
utrzymywać w wysokiej spraw-
ności, to hamulce. Przy samo-
chodach nie ma najmniejszego 
problemu z oględzinami grubo-
ści okładzin czy tarcz, problem 
rozpoczyna się przy oględzi-
nach ciągników lub przyczep. 
Zastosowane elementy cierne 
są często zamknięte w obudo-
wie tylnego mostu. W nowych 
pojazdach stosuje się zewnętrz-
ne tarcze hamulcowe, których 
montaż pozwala w łatwy spo-
sób skontrolować grubość tarcz 
i  klocków. Innymi elementami 
niekontrolowanymi przez użyt-
kowników są poziom płynu ha-
mulcowego, stan przewodów 
sztywnych i elastycznych. Wycie-
ki z przewodów oraz porowatość 
to pierwsze oznaki starzenia się 
gum. Kiedy operator decyduje 
się na odwiedziny SKP pojaz-
dem ze zdezelowanym układem 
hamulcowym, może spotkać 
go niemiła sytuacja. W wyniku 
zahamowania kół na rolkach 
pokrytych materiałem chro-
powatym następuje pęknięcie 

przewodów i zabrudzenie sta-
nowiska diagnostycznego oraz 
zakończenie badania wynikiem 
negatywnym. Takie awarie na 
SKP nie zdarzają się często, ale 
nie są też nowością dla diagno-
stów.

Oświetlenie, a raczej 
jego brak
 Fotografia zamieszczona 
w artykule ilustruje standard 
oświetlenia starszych ciągników 
rolniczych poruszających się na 
terenie Polski. Użytkownicy nie 
podchodzą poważnie do kwestii 
oświetlenia. Często przyczepa, 
pomimo istotnych usterek, poru-
sza się po drogach publicznych. 
Stan techniczny takich pojazdów 
wpływa w ogromnym stopniu 
na pogorszenie bezpieczeństwa 
innych osób uczestniczących 
w ruchu drogowym. 

Jak dbasz 
o środowisko
 Pojazdy rolnicze w znaczą-
cym stopniu oddziaływują na 
środowisko naturalne, ze wzglę-
du na wykorzystywanie ich przy 
pracach polowych, leśnych itp. 
Zacznijmy od hałasu emitowane-
go przez ciągnik. Jak wiemy, jego 
głównym źródłem jest silnik. 
Inżynierowie podczas projekto-
wania nowych ciągników dbają 
o wygłuszenie kabiny, aby ergo-
nomia pracy operatora była na 
najwyższym poziomie. Przeana-
lizujmy temat oddziaływania ha-
łasu na otoczenie oraz to, w jaki 
sposób w nowych pojazdach 

wpływa się na zmniejszenie ilości 
decybeli. Pierwszymi zmianami 
objęte są silniki. Zmiana z dwu- 
na cztero- czy sześciocylindrowe 
wpływa na równiejszą pracę. 
Motory spalinowe obudowy-
wane są specjalnymi osłonami, 
a układy wydechowe są tak za-
projektowane, aby spełnić normy 
ekologiczne. W praktyce osłony 
często są zdejmowane ze wzglę-
du na ubytki mocowań. Wysoka 
temperatura oraz gazy spalinowe 
powodują przyspieszoną korozję 
układu wydechowego, który nie 
zawsze jest szczelny. Diagno-
sta podczas badania może wy-
chwycić te usterki i jak już było 
wcześniej wspomniane, wypisać 
negatywny wynik. Ważniejszą 
kwestią są wszelakiego rodzaju 
wycieki, które są częstym zja-

wiskiem zarówno w nowych, 
jak i starych ciągnikach. Ciągła 
eksploatacja w trudnych warun-
kach doprowadza do przecieków 
na uszczelniaczach siłowników, 
pomp hydraulicznych, uszczel-
kach pokrywy zaworowej czy 
głowicy. Wycieki mogą być po-
traktowane w dwojaki sposób 
przez diagnostę. Jeżeli zostaną 
zauważone objawy tzw. „pocenia 
się” jest to usterka zakwalifiko-
wana do drobnych. Większe wy-
cieki, take jak spadające krople 
z miski olejowej na powierzch-
nię podłogi są niedopuszczalne 
i traktowane jako usterka istotna. 
Zdarza się, że w miejscach po-
stoju, takich jak parkingi, wiaty, 
garaże zostawione jest mnóstwo 
śladów plam po olejach. Wska-
zuje to na częsty defekt uszcze-

lek, gum i połączeń w pojazdach 
poruszających się po drogach 
publicznych i podczas prac po-
lowych.

Współczynnik tarcia 
- opony
 Jest też wiele innych ważnych 
układów, których awarie bywają 
zmorą dla rolników. Należą do 
nich: układ kierowniczy, napę-
dowy czy hydrauliczny. Często 
wyeksploatowanym elementem 
ciągnika jest ogumienie. Opera-
torzy nadinterpretują stan opon 
i  używają je ponad wartości 
graniczne zużycia. Spowodo-
wane jest to m.in. ceną opon do 
ciągników rolniczych. Wartość 
nowych opon waha się od 1 tys. 
zł do nawet kilku tysięcy i jest 
to główny powód, dla którego 
właściciele pojazdów zwlekają 
z ich wymianą. Aby wydłużyć 
czas eksploatacji, należy w od-
powiedni sposób dbać o opony. 
Jedną z przyczyn przyśpieszone-
go zużycia jest rodzaj podłoża, 
po którym porusza się pojazd. 
Wyróżniany takie rodzaje jak: 
piaszczyste, gliniaste, darniowe, 
żużlowe i asfaltowe. Nasilone 
zużycie nastąpi na pewno na 
podłożu leśnym, gdzie opony 
mogą mieć kontakt z korzeniami, 
gałęziami czy pniami drzew, ale 
również drogi publiczne są zmo-
rą dla opon. Innym przykładem 
wpływania na mniejsze zużycie 
jest ustalenie ciśnienia. W jed-
nym z artykułów dostępnych 
w Internecie Tomasz Stachura 
z Michelin Polska wypowiadał 
się, że około 90 procent ciągni-
ków, które badał, miało prze-
pompowane opony. Za wysokie 
ciśnienie wpływa na większy 
poślizg opon w pracach polo-
wych i zintensyfikowane zuży-
cie bieżnika. Kolejną przyczyną 
szybszego wyeksploatowania 
opon jest brak geometrii kół po 
wymianie końcówek drążków 
kierowniczych. Nieprawidłowe 
wartości kątów doprowadzą do 
szybszego zdarcia opon nawet 
o 48%. Jak informuje pan Tomasz 
Stachura, takie zużycie występu-
je już przy odchyleniu opon  o 20 
mm od wartości optymalnej.

Obowiązki 
operatorów
 Co jest powodem takiego 
stanu elementów pojazdów? 
Większość z nas odpowie na to 
pytanie, zrzucając winę na cięż-
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ką sytuację materialną rolników 
w dzisiejszych czasach. Poziom 
mechanizacji i ciągłe inwesty-
cje wskazują, że rolnictwo ma 
się coraz lepiej. Dowodzi to, że 
kwestia pieniędzy nie jest tu prio-
rytetowa, a główną przyczyną 
jest niespełnianie obowiązków 
utrzymania dobrego stanu tech-
nicznego posiadanych maszyn 
przez operatorów. Należy odpo-
wiednio wcześnie zająć się spra-
wą oświetlenia, wycieków czy 
stanu karoserii ciągnika. Jednym 
z organów, który może nam po-
móc w utrzymaniu sprawności 
naszych maszyn są stacje kontroli 
pojazdów. Podczas oględzin na 
stacjach uprawnieni diagności 
zapiszą na formularzach badania 
technicznego występujące uster-
ki: zarówno drobne, jak i istot-
ne. Pierwsze z nich pozwalają 
użytkownikom kontynuować 
eksploatację, jednak zobowiązani 
są oni do szybkiego usunięcia 
defektów. Na kolejnym badaniu 
diagności mogą odwołać się do 
archiwizowanych dokumentów, 
a w momencie nienaprawienia 
uchybień, mają podstawę do 
wydania negatywnego wyniku 
badania. Usterki istotne powo-
dują natychmiastową decyzję 
odmowną. Pojazd powinien 
być odholowany i naprawiony 
w warsztacie, aby przystąpić do 
ponownej kontroli. Rolnicy boją 
się takich sytuacji ze względu na 
piętrzące się koszty związane 
z naprawą oraz wynajmowa-
niem dodatkowego pojazdu do 
prac rolnych. Jak zaradzić takim 
przypadkom? Odpowiedź jest 
bardzo prosta. Operatorzy mu-
szą nie tylko użytkować obiekt, 
ale również wprowadzić proce-
sy jego obsługi. Pozwoli to utrzy-
mać pojazd w odpowiednim 
stanie technicznym. W związ-
ku z wykonanymi naprawami 
operatorzy mogą przyjeżdżać 
na stacje kontroli na badania 
bez strachu, że ich pojazd jest 
niesprawny czy zagraża bez-
pieczeństwu. A co najważniej-
sze dla niektórych, ciągnik nie 
zostanie unieruchomiony i bę-
dzie mógł być wykorzystywany 
do prac w gospodarstwie. Kie-
rowcy, operatorzy, użytkownicy 
po przeczytaniu tego artykułu 
powinni przemyśleć dokładnie 
przeprowadzenie obsług, któ-
re mogą wyeliminować usterki 
w pojazdach. Najważniejszą 
sprawą jest regularne przystę-
powanie  pojazdem rolniczym 
do badania technicznego. 

R E K L A M A

Brak pełnego oświetlenia, brak prawego lustra oraz zły stan karoserii  
- to usterki wykryte na badaniu okresowym
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 W specyfikacji maszyny można 
znaleźć: wałki przegubowe (smarowa-
ne co 250 godzin), 6-kołowe podwozie, 
PROFIX - frezowy system mocowa-
nia ramion zębów oraz hermetycz-
nie zamknięte, wypełnione smarem 
przekładnie. Wysokość transportowa 
wynosi 4 m bez zdejmowania ramion 
zębów. Wykonany z żeliwa sferoidalne-
go, twardy tor krzywkowy wytrzymuje 
wszelkie obciążenia. Duża średnica 
i łagodne krzywizny toru gwarantują 

swobodę toczenia się rolek sterujących 
wyraźnie zwiększając trwałość toru 
krzywkowego. Dla zgrabiarek Liner 
1750, 1650 TWIN, 750 TWIN rozwi-
nięto konstrukcję głowic tak, aby zwięk-
szyć wydajność i trwałość maszyn.
 Wspomagane sprężynowo lub 
opcjonalnie hydraulicznie oraz składa-
ne pająki ochronne redukują szerokość 
transportową do dopuszczalnych wy-
miarów. Zintegrowane zabezpieczenie 
transportowe podczas jazdy blokuje 

wirnik. Duże tablice ostrzegawcze 
dostępne są z oświetleniem lub bez 
niego. Zintegrowane w pałąku uchwyty 
wałków dbają o to, aby zawsze były 
dostępne na właściwej wysokości oraz 
oszczędzały miejsce po odstawieniu 
maszyny. Do obsługi zaczepianej zgra-
biarki jednowirnikowej wystarczy jeden 
działający jednokierunkowy zawór ste-
rujący. 
 Zgrabiarka dostępna w firmie Am-
broży z Bierutowa. 

Techniczne wizytówki OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

 Przeznaczony jest do wykony-
wania podorywek pól po zbiorach 
płodów rolnych oraz do uprawy i do-
prawienia roli. Agregat sprawdza 
się zwłaszcza na glebach lekkich 
i średniozwięzłych, pod wysiew zbóż. 
Urządzenie charakteryzuje się prostą 
i trwałą budową.
 Wyposażone jest w wał opono-
wy, który poza funkcją doprawiającą 

w czasie pracy spełnia też rolę jezd-
ną podczas transportu zestawu na 
pole. Dzięki tego typu rozwiązaniu 
praca broną talerzową agregatowa-
ną z siewnikiem stała się możliwa 
w zestawie z ciągnikami o mniejszej 
mocy i niskiej masie własnej. 
 Agregat ATH RS posiada m.in. 
talerze o średnicy 510 lub 560 mm, 
piasty bezobsługowe, osłony bocz-

ne, skrajne talerze regulowane oraz 
hydropak na dwóch siłownikach. 
Może też zostać zaopatrzony w hy-
draulicznie regulowaną włókę przed-
nią. Dostępne szerokości robocze to  
2,5 m, 3,0 m oraz 4,0 m. Szczegóło-
we informacje o agregacie ATH RS 
można uzyskać w firmie Agro-Tom 
w Pogorzeli lub u Autoryzowanych 
Dilerów marki Agro-Tom.

 Zawieszenie rozrzutni-
ka tworzą dwie osie jezdne 
w układzie typu tandem, na 
resorach parabolicznych po-
łączonych wahaczem. Osie 
mocowane są do resorów 
przy pomocy płyty resoro-
wej oraz śrub kabłąkowych. 
Koła jezdne są pojedyncze, 
wyposażone w  hamulce 
szczękowe uruchamiane me-
chanicznymi rozpieraczami 
krzywkowymi. Szerokie ogu-
mienie 550/50-22.5 zapew-
nia minimalne zagłębienie 
w glebie. Ładowność wynosi 
10 ton.
 Czterowalcowy pionowy 
adapter pozwala na roztrzą-
sanie wszystkich rodzajów 
obornika, wapna, torfu, kom-
postu, osadów ściekowych 
oraz materiałów półpłyn-
nych. Możliwość ustawienia 
kąta łopatek talerzy w zależ-
ności od rodzaju roztrząsanej 
substancji zapewnia opty-
malną szerokość rozrzutu  

- do 12 metrów. Standardowo 
rozrzutnik wyposażony jest 
w adapter z czterema piono-
wymi bębnami rozdrabnia-
jącymi, opcjonalnie można 
założyć adapter z  dwoma 
bębnami. Elementy ruchome 
są zakryte odchylaną osłoną. 
 Rama górna rozrzutni-
ka jest na stałe zespawana 
z  ramą dolną i  razem sta-
nowią sztywną konstruk-
cję. Dzięki zastosowaniu 
regulatora hydraulicznego 
prędkość posuwu przeno-
śnika jest regulowana płyn-
nie (bezstopniowo) w całym 
zakresie, co przekłada się na 
precyzyjne dozowanie dawki 
nawozu.
 Rozrzutnik N162/2 do-
skonale nadaje się dla 
średnich oraz dużych go-
spodarstw. 
 Produkty Firmy Pronar 
wraz z rozrzutnikiem można 
nabyć w firmie Toral z Gosty-
nia. 

Rozrzutnik N162/2 
firmy Pronar

Liner - zgrabiarka firmy Claas

Agregat talerzowy półzawieszany 
z wałem oponowym - ATH RS
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SPRZEDAM

601-057-112, 65 571-02-03 

możliwość transportu

oraz KRZYŻOWKI
RAS MIĘSNYCH

RÓWNIEŻ NCB I HF
BYCZKI I JAŁÓWKI
RAS MIĘSNYCH

GOTÓWKA

SKUP
MACIOR
605-887-080
Żakowo

ŻakowoŻakowo

SPRZEDAŻ

KRÓW
I JAŁOWIC Z  DANII

tel. 510-154-545
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Panie zaszalały z kaszą 
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Pokazy opryskiwaczy 

 Siedem kół i jedno stowa-
rzyszenie działające na terenie 
gminy Kotlin wzięły udział w ko-
lejnym konkursie kulinarnym. 
Tym razem zadaniem uczestni-
czek było przygotowanie potraw 
z kaszy.
 Panie co roku zaskakują po-
mysłowością, zarówno w przy-
gotowywaniu potraw, jak i wy-
stroju stołów. - Na każdym jest 
coś innego. Naprawdę warto 
to robić - mówi Barbara Dorsz, 
przewodnicząca KGW w Sła-
woszewie, które było pomysło-
dawcą konkursu. W pierwszej 
edycji tematem był „wiosenny 
deser”, w kolejnych - m. in. ryż, 
tort i sałatka. - To już bardziej 
przegląd niż konkurs, bo smak 
i wygląd potraw są co roku na 
naprawdę wysokim, wyrówna-
nym poziomie - dodaje Barbara 

Dorsz.
 Uczestnicy spotkania mie-
li okazję uraczyć się m.in. na-
dziewaną gęsią, pulpecikami, 
omletami, sałatkami i chińskim 
daniem. Wszystkie przygoto-
wane zostały na bazie kasz - 

jaglanej, gryczanej, jęczmiennej 
i kuskus. Jury było pod wraże-
niem wszystkich smakołyków. 
Członkowie komisji stwierdzili, 
że wszystko jest pyszne i pięknie 
podane.
 W nagrodę panie otrzymały 

dyplomy, elektryczne maszynki 
do mielenia mięsa i akcesoria 
kuchenne oraz książki z prze-
pisami. Nagrodę specjalną za 
wystrój stołu przyznano KGW 
w Sławoszewie.

(akf)
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 Firma Toral wraz ze swoimi 
partnerami Valtra, Unia Group 
oraz Grupa Azoty zorganizowała 
w połowie kwietnia pokazy polo-
we w miejscowości Mszczyczyn.
Widowisko przyciągnęło sporą 

grupę publiczności. Goście mogli 
podziwiać pracę nowoczesnego 
sprzętu. W pole wjechały ciągniki 
z opryskiwaczami, które wyko-
rzystywały technologie nawoże-
nia RSM.        (aneta)

 Zorganizowane już po 
raz 11. spotkanie specjali-
stów i przedstawicieli bran-
ży skupiło się tym razem na 
systemach udojowych i  ich 
dopasowaniu do konkretnych 
gospodarstw. Impreza, któ-
ra odbyła się 15-16 kwiet-
nia, została podzielona na 
dwa etapy - pierwszego dnia 
uczestnicy zwiedzali obory 
na południu Wielkopolski. 
Tam właściciele i przedsta-
wiciele firm produkujących 
systemy udojowe opowiada-
li o wyborze odpowiednich 
rozwiązań w zależności od 
wielkości fermy i stada krów. 
Na dwóch prezentowanych 
fermach były zastosowane 
roboty udojowe firm: DeLa-
val i Lely. Na kolejnych hale 
udojowe. W Jędrzychowicach 
(powiat wschowski) uczestni-
cy mieli możliwość obejrze-
nia całkiem nowego, nieod-
danego jeszcze do użytku 
obiektu, wykonanego przez 
przedsiębiorstwo Gea, wolno 
wybiegowego z halą 2x20 
bok w bok.
 Drugiego dnia miała miej-
sce część teoretyczna, podzie-
lona na panele: stan obecny 

rozwoju mechanizacji i auto-
matyzacji doju, zagadnienia 
ekonomiczne, żywieniowe 
i  weterynaryjne w  hodowli  
bydła. Na wykładach oma-
wiano różnorakie aspekty za-
stosowania konkretnych urzą-
dzeń udojowych, połączenia 
ich z planem żywieniowym 
oraz praktyczne wskazówki 
dotyczące zastosowania in-
nowacyjnych produktów, które 
dopiero wchodzą na polski 
rynek. Porad udzielali przed-
stawiciele firm produkujących 
systemy udojowe, a  także 
przedsiębiorcy rolni użytkujący 
poszczególne rozwiązania. 
Jako ostatni głos zabrał lekarz 
weterynarii, tłumacząc, że no-
woczesna hodowla z użyciem 
różnorodnych rozwiązań udo-
jowych stawia nowe wyzwania 
przed weterynarzami.
 Udział w wydarzeniu był 
płatny, przybyło ponad 300 
uczestników. Impreza odbyła 
się przy wsparciu sponsorów 
- Alima Bis, DeLaval, Gea, 
Lely, Milkline. Wieści Rolni-
cze objęły XI Forum Zootech-
niczno-Weterynaryjne swoim 
patronatem medialnym. 

Ksenia Pięta

XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
POD NASZYM PATRONATEM
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KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI
www.armasz.pl, biuro@armasz.pl

63-920 Pakosław, ul. Rolnicza 14

723 179 158
609 582 622

agregaty uprawowo-siewne
agregaty ścierniskowe
agregaty talerzowe
głębosze
siewniki poplonu
rozsiewacze nawozu
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Weekendowe targowanie w Lesznie
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Zwiedzający oglądali i kupowali

Forum Rolnicze z małą frekwencją

 Sympatycy Agromarszu tereny wstawowe 
odwiedzali już od godz. 9.00, kiedy to rozpo-
częto imprezę.
 Przez cały czas do Marszewa napływały 
tłumy. Nie brakowało chętnych do oglądania 
nowoczesnych maszyn rolniczych. Dużym po-
wodzeniem cieszyły się też samochody różnych 
marek. Na klientów nie narzekali również ogrod-
nicy, którzy oferowali kwiaty, sadzonki krzewów 
ozdobnych i owocowych. Na rolników czekali 
przedstawiciele m.in. Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Rynku 
Rolnego czy też Agencji Nieruchomości Rol-
nych.

(abi)

 Już po raz dwunasty rolni-
cy z  terenu powiatu tureckiego 
debatowali podczas Forum Rol-
niczego, które w tym roku odby-
ło się w sali OSP w Kowalach 
Pańskich w gminie Kawęczyn.  
- Strajkują górnicy, pielęgniarki, 
kolejarze, a my rolnicy spoty-
kamy się i szukamy wspólnego 
rozwiązania na nasze problemy 
- mówił Marek Pańczyk, prezes 
biura powiatowego Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej - Dzisiaj rol-
nik musi ciągle inwestować, aby 
mieć godziwe wynagrodzenie 
godne jego pracy, która trwa bez 
ustanku, w święta i w niedziele. 
 W spotkaniu uczestniczyli sa-
morządowcy, przedstawiciele in-
stytucji związanych z rolnictwem, 

hodowlą zwierząt domowych, 
instytucji bankowych. Forum 
odbywa się w Wielkopolsce od 
2004 roku, czyli od czasu, kiedy 
Polska znalazła się w strukturach 
Unii Europejskiej. - Minęło kilka 
miesięcy od pierwszego okresu 
finansowania, a przed nami kolej-
ny - mówił Jan Nowak, wójt gminy 
Kawęczyn. - Zaszły ogromne 
zmiany na wsiach, w rolnictwie 
i przedsiębiorstwach, w organi-
zacjach pozarządowych i insty-
tucjach. Konieczna jest zmiana 
w strukturach funkcjonowania 
izb rolniczych, których specyfika 
działania musi dostosować się 
do zmian ogólnie panujących 
 - argumentował.

Marta Jachimowska, iTurek.net

 Firma Agro Sznajder 
powstała w 2010 r. Jest 
dealerem marek Claas, 
Vaderstad, Fliegl, Kverne-
land, Weidemann i Unia 
Group. Przedsiębiorstwo 
działa na terenie woje-
wództw: warmińsko-ma-
zurskiego, wielkopolskie-
go, kujawsko-pomorskiego 

oraz łódzkiego. Jest czę-
ścią Grupy Sznajder, do 
której należy również fa-
bryka akumulatorów Zap 
Sznajder Batterien. Aby 
podnieść standard ofero-
wanych usług, firma otwo-
rzyła w lutym 2015 roku we 
Wrześni nowy oddział.

Ksenia Pięta

 Kilkudziesięciu wystawców 
gościło na tegorocznych IX 
Targach „Dom i Ogród”, orga-
nizowanych przez Regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Lesznie. Weekendowe tar-
gowanie połączono z konkur-
sami. Jeden z nich skierowany 
był do samorządów i dotyczył 
zagospodarowania terenów 
zielonych w przestrzeni pu-
blicznej. Komisja konkursowa 
nagrodziła gminę Pakosław 
i  jej projekt „Zagospodaro-
wanie terenu wokół zbiornika 
na rzece Orli w Pakosławiu”. 
Kolejnym wydarzeniem był 
konkurs fotograficzny „Zieleń 
w ogrodzie” skierowany do 
osób prywatnych. Jego celem 
było nagrodzenie autorów naj-
piękniejszych ogrodów. W tej 
kategorii triumf odniosła Halina 

Szymańska. Kolejne miejsca 
zajęli: Grażyna Fil i Krzysztof 
Kaźmierczak. Wyróżnienia 
otrzymali: Honorata Dmyterko 
i Tadeusz Walkowiak. Zwie-
dzający targi mieli też możli-
wość oddawania głosów na ich 
zdaniem najlepiej zorganizo-

wane stoiska wystawiennicze. 
Pierwsze miejsce zajęła firma 
Super Robot Paweł Turkowiak, 
drugie - Przedsiębiorstwo Zie-
lone Technologie Agnieszka 
Jarecka, a trzecie - Leszczyń-
ski Klaster Budowlany. Dodat-
kowe wyróżnienie przyznano 

gminie Rawicz i  firmie ZPB 
Kaczmarek - podmiotom, które 
wspólnie przygotowały jedno 
stoisko.
 Przez dwa dni można było 
zapoznać się z  ofertą firm 
z takich branż jak: budownic-
two, aranżacja i wyposaże-
nie wnętrz, stolarka drzwiowa 
i okienna, kredyty hipoteczne, 
systemy nawadniania ogro-
dów, projektowanie i aranżacja 
ogrodów, odnawialne źródła 
energii, przydomowe oczysz-
czalnie ścieków czy montaż 
kominków. Na stoiskach za-
interesowani mogli uzyskać 
w pełni profesjonalną pomoc. 
Jak co roku, tak i tym razem 
nie zabrakło kiermaszu roślin: 
bylin, krzewów, kwiatów i drze-
wek owocowych. 

(HD)

Nowy oddział we 
Wrześni

POD NASZYM PATRONATEM



R E K L A M A

KREDYTY
DLA ROLNIKÓW i FIRM

ATRAKCYJNE

Tel. 511-104-521

do 500 000 zł - na oświadczenie

Z opóźnieniami
BIK, KRUS i PODATEK

LEASING na maszyny i urządzenia
LEASING zwrotny

Możliwy dojazd do klienta
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Goście otrzymali dozowniki
 Firma Hog Slat Sp. z o.o. 
15 kwietnia otworzyła nowy 
sklep z częściami zamienny-
mi do ferm trzody chlewnej 
i drobiu. Punkt znajduje się 
w Lesznie. Podczas otwar-
cia szczęśliwcom zostały 
rozdane dozowniki do leków 
dla zwierząt. Goście mogli 
skorzystać z bogatego po-
częstunku, zobaczyć asor-
tyment i nowe produkty firmy 
Hog Slat, a także skorzystać 
z fachowej pomocy przedsta-
wicieli handlowych.

 Firma Hog Slat jest naj-
większym wykonawcą i pro-
ducentem wyposażenia ferm 

trzody chlewnej w USA, za-
trudniając ok. 1.000 pracow-
ników, dodatkowo ok. 1.400 

osób pracuje przy wykonaniu 
projektów konstrukcyjnych. 
Przedsiębiorstwo posiada 
kilka własnych ferm w cyklu 
zamkniętym, corocznie pro-
dukując 600.000 tuczników. 
Cztery z tych ferm są fermami 
doświadczalnymi, na których 
testowane są produkty za-
nim tafią do klientów. Rów-
nież wszelkie innowacyjne 
rozwiązania produkcyjne są 
dokładnie badane pod kątem 
efektywności.  

  Ksenia Pięta

Ugotowały 
zielone zupy
 Zdzisława Ostrowska 
z Pakosławia i Koło Go-
spodyń Wiejskich w Po-
mocnie przygotowały 
w Centrum Wystawowo-
-Edukacyjnym w Goła-
szynie degustację dwóch 
zup zgłoszonych do 
konkursu na najsmacz-
niejszą „Zieloną zupę”. 
- Uczestnicy degustacji 

byli pod dużym wraże-
niem kunsztu kulinarnego 
pań, które przygotowały 
zupy, a trzeba przyznać, 
że były one naprawdę 
znakomite. Jedna to krem 
szpinakowo-kalafiorowy, 
a druga, również krem, 
ale brokułowy - opowiada 
Alicja Nowak z WODR-u.  

(HD)
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 Z 21-dniowego wakacyjne-
go wypoczynku połączonego 
z rehabilitacją leczniczą będą 
mogły skorzystać dzieci uro-
dzone pomiędzy 2000 r. a 2008 
r., których przynajmniej jed-
no z  rodziców (opiekunów 
prawnych) jest uprawnione do 
świadczeń w KRUS-ie. Wska-
zaniem do skierowania dziecka 

na turnus jest rozpoznanie wad 
postawy, choroby układu ruchu 
lub choroby układu oddecho-
wego. Podstawę skierowania 
stanowi: wniosek o skierowa-
nie dziecka na turnus reha-
bilitacyjny wraz z informacją 
wychowawcy klasy i oświad-
czeniem rodzica lub opiekuna 
prawnego. Zgłoszenia dziecka 
należy dokonać w najbliższej 
placówce terenowej KRUS-u, po 
uprzednim wypełnieniu wnio-
sku przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub lekarza 
specjalistę. Skierowanie dziecka 
do konkretnego zakładu nastę-
puje po kwalifikacji lekarza in-
spektora oddziału regionalnego 
i zatwierdzeniu skierowania 
w centrali KRUS-u.
 Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie: www.krus.
gov.pl lub w najbliższej placów-
ce terenowej.       (HD)

WIEŚCI Z KRUS-u

21-dniowe turnusy 
dla dzieci
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Tyle przez te 25 lat 
zrobiliśmy… 

W połowie kwietnia firma BIN, która jest producentem silosów zbożowych, obchodziła  
25-lecie swojego istnienia. Uroczystość zorganizowano w Ciechocinku. 

roczystość otworzył pre-
zes zarządu BIN Jan Krze-
miński. który opowiedział 
o historii powstania firmy.  
Przybliżył postać założy-

ciela - Zygmunta Krzemińskiego, który 
zbudował w swoim gospodarstwie pierw-
szy zbiornik do przechowywania ziarna. 
- 25 lat temu mój najstarszy brat Zygmunt, 
mózg całego przedsięwzięcia, wykonawca si-
losów na własny użytek, zarejestrował zakład 
mechanizacji i automatyzacji rolnictwa BIN, 
który stał się zacierem dla tego BIN-a, którego 
możemy dzisiaj oglądać. On umiał zgromadzić 
ludzi, którzy nie pytali za ile, tylko rozwią-

zywali problemy. Wynik 5,5 mln ton ziarna 
w silosach BIN to nie tylko zasługa ludzi, 
którzy te silosy zbudowali, ale - patrząc na was 
przyjaciele - to również wasza ciężka praca. 
Wy macie udział w tym wyniku. Ci wielcy 
rolnicy, którzy dawno temu przyszli do małej 
firemki, zawierzyli nam, dostaliśmy od nich 
dług zaufania i chcieliśmy ten dług spłacić. (…) 
Wszyscy wtedy chcieliśmy rozwiązać problem 
polskiego zboża - mówił Jan Krzemiński. 
 Głos zabrał też m.in. Jan Krzysztof Ar-
danowski, zastępca przewodniczącego sej-
mowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który opowiedział o roli, jaką firma BIN 
odegrała na polskim rynku zbożowym.  
- Niewiele firm, może jeszcze Ursus, w po-
wojennej historii rolnictwa w Polsce zrobi-
ło tak wiele dla rolnictwa w naszym kraju 
- podsumował. Andrzej Muszyński, szef 
marketingu BIN w żartobliwy sposób 
zobrazował ilość silosów, która została 
wyprodukowana w firmie przez minio-
ne 25 lat. - Gdybyśmy rozwinęli te wszystkie 
zbiorniki, to mielibyśmy drogę ze stali ocyn-
kowanej o długości 6.500 km, czyli byłaby to 
droga z Warszawy do Pekinu. Jeżeli postawimy 
te wszystkie 55.000 silosów jeden na drugim, 
to otrzymalibyśmy 450 km drogi do nieba (…). 
Łączna masa to 255.000 ton, to jest 25 wież 
Eiffla. Tyle przez te 25 lat zrobiliśmy - mówił. 
Podczas uroczystości odbyło się też wrę-
czenie medalu Stanisława Kaszubskiego 
- Zasłużony dla gospodarki zbożowej. 

TEKST I ZDJĘCIA Aneta Rzeźniczak

Prezes BIN Jan 
Krzemiński

Wręczanie medali Stanisława Kaszubskiego - zasłużeni dla gospodarki zbożowej

U

Andrzej Muszyński, szef marketingu BIN



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

t e k s t

ŻEBY KWITŁO 
KOLOROWO
Co zrobić, aby nasz balkon i ogród wyglądały 
zmysłowo i kolorowo? Wybierając rośliny do 
grupowych nasadzeń zwracajmy uwagę na 
to, aby miały podobne wymagania dotyczące 
nasłonecznienia czy wilgotności gleby. Wtedy 
na pewno będą nas cieszyć swoimi kolorami 
i wyglądem przez cały sezon letni albo dłużej, 
bo nawet do pierwszych przymrozków. 

m a j  2 0 1 5

Na zdjęciu 
Maria Jańczak 
z Prokopowa 

(powiat pleszewski) 
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oda na ozdabianie balkonów i ogrodów kwia-
tami trwa od wielu lat. Dobierając rośliny 

do nasadzeń, możemy decydować się na te same lub 
tworzyć rozmaite kompozycje, które są piękne, ko-
loroew i niepowtarzalne. Wybierając rośliny do gru-
powych nasadzeń zwracajmy uwagę na to, aby miały 
podobne wymagania dotyczące nasłonecznienia czy 
wilgotności gleby. 
 Maria Jańczak z Prokopowa (powiat pleszewski) 
wspólnie z mężem Wiesławem od wielu lat zajmuje 
się produkcją roślin ozdobnych. - Na początku upra-
wialiśmy warzywa pod osłonami - pomidory, ogórki, 
a potem przyszedł czas na produkcję kwiatów. Mieliśmy 
goździki i asparagus. Przyjeżdżała do nas znajoma z Ho-
landii, która przywiozła nam pelargonie. Posadziliśmy je u siebie i tak nam się 
spodobały, że stwierdziliśmy, że zajmiemy się produkcją roślin balkonowych. 
Na początku ludzie w ogóle nie wiedzieli, co to jest pelargonia balkonowa. Ale 
jak pojechaliśmy ją sprzedawać, to wszystko rozeszło się bardzo szybko - wspo-
mina. W gospodarstwie państwa Jańczaków uprawia się: bratki, stokrotki, 
pelargonie surfinie, petunie oraz różne dodatki, które pięknie wyglądają 
w kompozycjach.
 Każdego roku w branży roślin balkonowych pojawia się dużo nowości. 
Kolory zmieniają się wraz z modą. - Są klienci, którzy przywiązują się do 
jednego koloru i w takiej tonacji życzą sobie rośliny. Ale są również tacy, którzy 
lubią barwną kolorystykę - mówi pani Maria. Każdego sezonu wprowadzane 
są nowe barwy, często zaskakujące, jak na przykład: seledynowy, łososiowy 
czy amarantowy. One również znajdują swojego odbiorcę. Maria Jańczak 
zaznacza, że trzeba być na bieżąco z wszelkimi nowinkami, ponieważ klient 
szuka nowych roślin. Wybierając odmianę do dalszej produkcji, Maria Jań-
czak zawsz sprawdza ją w swoim gospodarstwie.
 W tym numerze, korzystając z doświadczenia pani Marii chciałam 
czytelnikom „Wieści Rolniczych” przedstawić rośliny, które nie są jeszcze 
popularne. Bardzo pięknie prezentuje się miniaturowa „kuzynka” petunii 
i surfinii o nazwie Million Bells. - Roślina ma mnóstwo małych dzwoneczków 

i jest wytrzymała na trudne warunki. Może rosnąć zarówno w półcieniu, jak 
i pełnym słońcu. Wymaga częstego nawożenia i umiarkowanego podlewania 
i co ważne: lubi lekko kwaśny odczyn gleby - opowiada pani Maria. Niezwykle 
dekoracyjna jest też roślina o nazwie Crazytunia, która jest odpowiednikiem 
petunii. Wykształca duże, różnobarwne kwiaty i ma zwięzły pokrój. Warto 
również polecić roślinę o nazwie Heliotropium, która cechuje się pięknym 
zapachem i ciemnofioletowymi kwiatami. - Jest to roślina, która dorasta do 
30 cm wysokości oraz bardzo szybko i łatwo się rozrasta. Polecić ją można do 
ogrodu lub do skrzynek. Wymaga żyznej gleby. Najlepiej czuje się w półcieniu, 
bo w miejscach bardzo słonecznych więdnie - zaznacza producentka. Pole-

ca również do nasadzeń w donicach 
czy przy pergolach wdzięczną rośli-
nę o nazwie jaśminowiec. - Cechuje 
się ona bardzo szybkim przyrostem. 
Trzeba zapewnić jej dużo wody i na-
wożenia. W słonecznym miejscu bar-
dzo dobrze kwitnie i wykształca białe 
kwiaty. Jedyną wadą jest to, że nie 
pachnie i lubią ją mszyce - stwierdza. 
Bardzo ciekawie w kompozycjach 
prezentuje się Lobularia, która pięknie 
współgra na przykład z surfinią. Na 
zasadzie połączenia dłuższych roślin 
z krótszymi.
 Niezwykle dekoracyjnym do-
datkiem w kompozycjach są rośliny 
o ozdobnych liściach. - Proponuję 
ciekawą roślinę o nazwie Ipomoea, 
która ma dekoracyjne liście w kolorze 
bordowym lub jasno zielonym. Ipomo-

ea tworzy długie, zwisające pędy. Jest wrażliwa na niskie temperatury i wiatr, 
dlatego poleca się ją wysadzać po 15 maja - radzi. Zaznacza, że bardzo ładnie 
wygląda w zestawieniu z begonią odmiany Dragon. Mówiąc o begoniach warto 
zaznaczyć, że wymieniona wyżej odmiana nie wymaga szczególnej opieki. 
Bardzo silnie krzewi się i obficie kwitnie od połowy maja do października. 
Od 2 lat w asortymencie produkowanych w gospodarstwie roślin znajduje 
się begonia zwisająca odmiany Solenia. Posiada charakterystyczne duże 
liście oraz bardzo intensywnie kwitnie. A co ciekawe jako jedna z niewielu 
odmian begonii dobrze znosi miejsca nasłonecznione. - Ciekawie w kom-
pozycjach z pelargonią, begonią, a w szczególności z sundawillą prezentuje 
się Euphorbia, która wykształca małe, drobne, białe kwiatki przypominające 
przecinki. Roślina ta tworzy delikatną mgiełkę. Preferuje słoneczne, suche 
i przewiewne podłoże. Nie toleruje nadmiaru wilgoci - opowiada. 
 Moja rozmówczyni bardzo lubi kontakt z klientami. Chętnie udziela 
porad i wskazówek, jak prawidłowo zajmować się daną rośliną. Jeździ na 
różne targi ogrodnicze, wystawy. - Klientów mamy z bliska i z daleka. Bar-
dzo się cieszę, kiedy zadowolony klient wraca do nas i opowiada nam, co go 
zaskoczyło w danym sezonie. Wiele osób pokazuje nam zdjęcia z kupionymi 
u nas roślinami, które odpowiednio pielęgnowane rosły i napawały dumą ich 
właścicieli. To jest naprawdę dla nas miłe i satysfakcjonujące - podsumowuje 
nasze spotkanie pani Maria Jańczak z Prokopowa.

M
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CHROŃMY NATURALNIE
Życzymy sobie, by rośliny w naszym ogrodzie były zdrowe, silne i dorodne. W czasie wege-
tacji pojawiają się jednak zarówno szkodniki, jak i choroby. Ogrodnik staje przed dylema-
tem: czy zastosować środek chemiczny, czy zaniechać ochrony i pozwolić na straty plonu. 
A może opryskać, ale naturalnie?

rolnictwie ekologicznym jednym ze sposobów walki z pa-
togenami, ale także nawożenia pogłównego jest stosowanie 

naturalnych preparatów roślinnych. Są one wytwarzane z różnych 
części  roślin, często pospolicie występujących w naszym otoczeniu. 
Część z nich ma zdolność do gromadzenia substancji swoistych takich 
jak: żywice, olejki eteryczne, garbniki, glikozydy, saponiny, kwasy 
organiczne oraz inne. Właśnie one są odpowiedzialne za właściwo-
ści bakterio- i grzybobójcze czy też lecznicze charakteryzujące daną 
roślinę. Preparaty naturalne najczęściej mają działanie zapobiegające 
występowaniu danego czynnika, rzadziej stosuje się je w okresie po-
jawienia się patogenów (czosnek). Rośliny, z których produkujemy 
środki, wytwarzają substancje, które nie powodują śmierci pasożyta, 
lecz działają na niego odstraszająco (repelenty) bądź ograniczają jego 
żerowanie czy składanie jaj (deterenty). Nie niszczą pożytecznych owa-
dów, które dalej mogą żerować i zjadać szkodniki. Stosując je dodat-
kowo nawozimy i wzmacniamy nasze rośliny. Sporządzając preparaty 
samodzielnie, należy się liczyć z różnymi wynikami. Zależy to między 
innymi od fazy rozwojowej, w której pobieramy rośliny czy warunków 
glebowych i atmosferycznych, w których ona rośnie.  

Zasady przygotowania
Ogólne zasady obowiązujące przy produkcji preparatów roślinnych są 
stosunkowo proste. Do ich przygotowania możemy zastosować świeże 
bądź suszone ziele. Zbieramy je podczas suchej i słonecznej pogody, 
w określonym dla danego gatunku momencie rozwoju. Przed użyciem 
warto je pociąć na niewielkie kawałki. Jeśli mamy zamiar ususzyć 

ROŚLINY, Z KTÓRYCH SPORZĄDZAMY PREPARATY WRAZ Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWANIA:

Na podstawie: Preparaty roślinne, H. Legutowska

roślinę, robimy to w cieniu, w przewiewnym i suchym miejscu. Im 
szybciej uda nam się to wykonać, tym więcej będzie w niej zawartych 
substancji czynnych. Tak uzyskany surowiec przechowujemy w papie-
rze bądź płótnie do 1 roku. Zabiegi opryskiwania i podlewania roślin 
preparatami wykonujemy wieczorem, ponieważ pod wpływem słoń-
ca tracą one swoje właściwości i są mniej skuteczne (wyjątkiem jest 
skrzyp polny). Dodanie do 10 l roztworu około 100 g szarego mydła 
zwiększy jego przyczepność. Zbiór plonów możemy wykonać po 1-3 
dni od zabiegów, gdy ulotni się ich zapach. 

Jakie preparaty sporządzamy?
Gnojówka roślinna – 1 kg świeżego ziela ( lub 200 g suszu) zalewamy 10 
l wody, nie używamy do tego naczyń metalowych, może być na przykład 
beczka plastikowa. Gnojówkę raz dziennie mieszamy, dostarczamy w ten 
sposób tlen, który jest konieczny w procesie fermentacji. Dodając mączki 
skalne zmniejszymy nieprzyjemny zapach. W zależności od tempera-
tury gnojówka jest gotowa po 2-4 tygodniach, gdy przestaje się pienić. 
Wyciąg - świeże bądź suszone ziele zalewamy zimną wodą 
na 12-24 h i  przecedzamy. Używamy w  tym samym dniu. 
Wywar - surowiec roślinny jak poprzednio zalewamy zimną wodą 
na 12-24 h, a  następnie gotujemy przez 30 minut pod przykry-
ciem. Po zakończeniu przecedzamy. Niezamknięty właściwości za-
chowuje przez tydzień, a zagotowany w słoiku przez 3-4 miesiące. 
Napar - rośliny zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na 20 minut pod 
przykryciem. Pod ostygnięciu przecedzamy i używamy tego samego  
dnia.

t e k s t M I C H A Ł  K A L I S Z A N

W

Roślina Czas zbioru i zbierane 
części roślin

Rodzaj preparatu 
i rozcieńczenie Działanie Kiedy i jak stosować

pokrzywa zwyczajna wiosna - lato, przed kwit-
nieniem, części zielone bez 
korzeni

gnojówka
1:10 - 1:20

zapobiegawczo przeciw chorobom 
grzybowym i szkodnikom

wiosną, bezpośrednio na glebę

wzmaga wzrost, nawożenie wiosną, latem, podlewać rośliny

wyciąg bez rozcień-
czenia

mszyce, przędziorki zapobiegawczo w czasie pojawu 

wywar 1:5 kiła kapusty, szara pleśń, rdze, mącz-
niaki

w razie potrzeby opryskiwać rośliny

skrzyp polny cały okres wegetacji (najle-
piej czerwiec - lipiec), części 
nadziemne

wywar 1:4 mączniak  prawdziwy, rzekomy, rdze, 
szara pleśń, zaraza ziemniaka, kędzie-
rzawość liści brzoskwini 

co 3 tygodnie przez 3 dni, w czasie 
słonecznych dni przed południem

napar 1:4 uodparnianie roślin na choroby 
grzybowe

od końca marca do końca paździer-
nika co 2 tygodnie

czosnek pospolity 
lub cebula zwyczajna 

ząbki czosnku (rozdrobnio-
ne) lub łuski cebuli

wyciąg 1:1 szkodniki o aparacie kłująco-ssącym 
(przędziorki, mszyce)

wiosna - lato, zapobiegawczo i przy 
porażeniu

napar bez rozcień-
czenia

choroby grzybowe; połyśnica mar-
chwianka

zapobiegawczo, kilkakrotnie; w cza-
sie lotu muchówek

krwawnik pospolity czerwiec - wrzesień, ścinać 
rośliny w czasie kwitnienia

wyciąg 1:10 mączniak prawdziwy, brunatna zgni-
lizna drzew i plamistość liści drzew 
pestkowych, kędzierzawość liści 

w czasie kwitnienia zapobiegawczo, 
przy porażeniu

bez czarny połowa maja - czerwiec, 
liście, kwiaty

gnojówka bez roz-
cieńczenia

krety, norniki w razie potrzeby stosować kilkakrot-
nie, wlewać do nor razem z liśćmi

wyciąg bez rozcień-
czenia

pobudza procesy glebowe, przyspie-
sza rozkład materii organicznej

wiosna - lato, podlewać kompost 
i glebę

pomidor zdrowe, zielone części 
roślin

gnojówka 1:10 przyspiesza wzrost pomidorów podlewać kilkakrotnie w czasie 
wzrostu
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www.wiescidladomu.pl/hotblog
Więcej przepisów szukaj na:

Przygotowanie:
 Szpinak płuczę, pomarańczę obie-
ram, kroję w  kawałki i  usuwam pestki. 
Banana obieram ze skórki i kroję na ka-
wałki. Wrzucam do pojemnika do blen-
derowania wszystkie składniki i  dokład-
nie miksuję. Doprawiam sokiem z cytryny 
i ewentualnie odrobiną cukru.

Składniki: 
 5 ok. 100 g świeżego szpinaku, 
 5 1 banan, 
 5 1 średnia pomarańcza, 
 5 sok z cytryny do smaku, 
 5 200-250 ml wody niegazowanej

DLACZEGO WARTO 
POLUBIĆ SZPINAK?

S zpinak jest cennym warzywem 
liściastym, bogatym w witaminy 

i sole mineralne. Należy się tylko do 
niego przekonać. Zalet tego warzywa 
jest całe mnóstwo. Zawarte w nim 
witaminy z grupy B obniżają poziom 
cholesterolu we krwi. Natomiast beta- 
karoten i inne przeciwutleniacze biorą 
udział w profilaktyce przeciwnowo-
tworowej i przeciwmiażdżycowej. 
Z kolei witamina K ma do spełnienia 
ważną rolę w procesie krzepnięcia 
krwi, a witamina E opóźnia proces 
starzenia. - Trzeba jednak zwrócić 
uwagę na kwas szczawiowy, który 
jest obecny w szpinaku, a może od-
wapniać organizm. Zbyt duża ilość 
szczawianów może być przyczyną po-
wstawania kamicy szczawianowo- 
wapniowej - mówi Alicja Nowak 
z Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu. Dlatego 
też warto wiedzieć, jak prawidłowo 
przygotować szpinak, aby uniknąć 
problemów. - Młode liście na jarzynkę 

lub farsz powinno się gotować w dużej 
ilości wody. W ten sposób spora część 
szczawianów zostanie wypłukana - 
radzi Alicja Nowak. Niezbędnym do-
datkiem do przyrządzania szpinaku 
są produkty bogate w wapń, takie jak 
jogurt naturalny, jajka, ser typu feta, 
śmietana czy mleko. - Spożycie szpina-
ku powinny ograniczyć, ale w żadnym 
wypadku nie wyeliminować, osoby 
chorujące na artretyzm, reumatyzm, 
choroby nerek, wątroby i trzustki - 
zaznacza specjalistka.
 Szpinak jest warzywem, które 
można spożywać świeże w postaci 
sałatek, smażone - jako farsz do pie-
rogów, naleśników, lasagni czy tart 
z kruchego ciasta. Przygotowując 
sałatki można łączyć szpinak z owoca-
mi, np. gruszki, winogrona, truskawki 
i cytrusy, olejem oraz serami: pleśnio-
wymi, typu feta, oscypek czy parme-
zan. Do szpinaku szczególnie pasują 
takie przyprawy jak czosnek, bazylia 
i gałka muszkatołowa.                 (HD)Wartość odżywcza szpinaku (w 100 g): 

100 g szpinaku to 20 kcal
białko (2,29 g), węglowodany (1,4 g), tłuszcze (0,4 g), 
witaminy: A, C, E, K oraz z grupy B (B1, B2, PP), 
składniki mineralne: (duże ilości potasu, które są 
wskazane dla osób z anemią, żelazo, mangan, sole 
magnezu, wapnia, fosforu, krzemu, miedzi, jodu), 
oraz kwas foliowy, szczególnie zalecany kobietom 
w ciąży, gdyż zapobiega chorobom układu nerwowe-
go płodu

ZDROWY KOKTAIL

łatwe

30 min

2 os.

TWAROŻKOWE KULECZKI

Składniki: 
 5  50 dag świeżego szpinaku  

    (lub 25 dag mrożonego), 
 5 25 dag twarogu,
 5  2 łyżki mąki, 
 5 10 dag startego żółtego sera, 
 5 2 jajka, 
 5 łyżka uprażonych ziaren sezamu, 
 5 gałka muszkatołowa, 
 5 pieprz, 
 5 sól

Przygotowanie:
 Twaróg miksuję lub mielę. Opłuka-
ny szpinak wrzucam do wrzącej, osolonej 
wody. Gotuję 5 minut, osączam, mielę 
i mieszam z serem, jajkami, mąką, seza-
mem i  przyprawami. Tak przygotowaną 
masę wkładam do lodówki i schładzam. 
Formuję z  masy małe kulki, obtaczam 
je w mące, wkładam do wrzącej, lekko 
osolonej wody i gotuję 2-3 minuty. Ugo-
towane kulki osączam i wkładam do ża-
roodpornego naczynia wysmarowanego 
tłuszczem, posypuję żółtym serem i wiór-
kami masła. Wstawiam do nagrzane-
go piekarnika i zapiekam około 5 minut. 
Znakomicie smakują z sosami, np. grzy-
bowym.

łatwe

60 min

2-4 os.

SAŁATKA ZE SZPINAKIEM
Składniki: 
 5 50 dag szpinaku, 
 5 2 jajka, 
 5 2 pomidory, 
 5 2 łyżki oliwy, 
 5 łyżka soku z cytryny, 
 5 ząbek czosnku, 
 5 kilka listków bazylii lub lubczyku, 
 5 cukier, 
 5 sól

Przygotowanie:
 Liście szpinaku dokładnie płuczę pod bieżącą 
wodą. Niezbyt drobno kroję lub rwę na kawałki. Ugo-
towane na twardo jajka obieram i kroję na większe ka-
wałki lub ćwiartki. Podobnie kroję pomidory. Rozkła-
dam wszystko na półmisku. Przyrządzam sos z oliwy, 
soku z cytryny, zmiażdżonego czosnku, soli i cukru. Po-
lewam sosem szpinak i ułożone na nim jajka i pomido-
ry oraz posiekaną bazylię. 

łatwe

30 min

2-4 os.

SZPINAK POD BESZAMELEM

Składniki: 
 5 1 kg szpinaku, 
 5 0,5 kg piersi  

    z kurczaka, 
 5 5 dag masła, 
 5 2 łyżki mąki, 
 5 2 szklanki mleka, 
 5 3-4 żółtka, 
 5 sól, 
 5 pieprz, 
 5 4 łyżki parmezanu  

    lub żółtego sera

Przygotowanie:
 Ugotowany szpinak drobno siekam 
i doprawiam solą. Przekładam do żarood-
pornego naczynia. Piersi z  kurczaka kroję 
w  kostkę, doprawiam i  smażę na maśle. 
Przekładam na szpinak. Zalewam sosem 
beszamelowym (topię masło, dodaję prze-
sianą mąkę, mieszam, po czym rozpro-
wadzam mlekiem, a na końcu zagotowu-
ję. Odstawiam i  energicznie dodaję, cały 
czas mieszając, żółtka. Przyprawiam solą 
i pieprzem). Całość posypuję parmezanem. 
Wstawiam do nagrzanego piekarnika i za-
piekam na złoty kolor.

łatwe 60 min 2-4 os.

ZIELONE NALEŚNIKI

Składniki: 
 5 szklanka mleka, 
 5 10 dag mąki, 
 5 2 jajka, 
 5 2 łyżki stopionego masła, 
 5 10 dag szpinaku, 
 5 łyżeczka cukru, 
 5 pół łyżeczki gałki  

 muszkatołowej, 
 5 sól

Przygotowanie:
 Mąkę, mleko, sól, gałkę i stopione masło 
ubijam na jednolitą masę. Jajka ucieram z cu-
krem i zmiksowanym, sparzonym szpinakiem. 
Łączę z przygotowanym ciastem, dokładnie mie-
szam. Odstawiam na ok. 10-15 minut. Z ciasta 
smażę cienkie naleśniki. W wersji na gorąco za-
wijam w nie pikantny farsz lub grillowane warzy-
wa. W wersji na zimno nadziewam je białym twa-
rożkiem chrzanowym lub wędzonym łososiem.

łatwe 60 min 2-4 os.

KREM SZPINAKOWY

Składniki: 
 5 40 dag świeżego szpinaku  

 lub 25 dag mrożonego, 
 5 1 por, 
 5 1 ząbek czosnku, 
 5 3 łyżki masła, 
 5 1 kostka rosołowa, 
 5 3 ziemniaki, 
 5 1 marchewka, 
 5 pół cytryny, 
 5 sól i pieprz, 
 5 2 kromki pieczywa razowego

Przygotowanie:
 Opłukany szpinak siekam. Na ma-
śle smażę posiekany por i  czosnek. Dodaję 
szpinak oraz pokrojone w kawałki ziemniaki 
i marchewkę. Zalewam 1,5 litra zimnej wody, 
dodaję kostkę rosołową i  gotuję na małym 
ogniu, aż warzywa będą miękkie. Zupę mik-
suję na gładki krem. Doprawiam do smaku 
solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Pieczywo 
kroję w kostkę i rumienię w piekarniku lub na 
suchej patelni. Zupę podaję z przygotowany-
mi grzankami.

łatwe

60 min

2-4 os.
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ZDROWIE  URODA

W i e ś c i  d l a  D o m u maj 2015

KOZIE 
MLEKO 
NIE TYLKO 
DO KĄPIELI
Nie musisz od razu kąpać się 
w kozim mleku, by mieć wygładzoną 
i nawilżoną skórę. Kosmetyki z jego 
dodatkiem mogą dać równie dobry 
efekt. 

leopatra - starożytny symbol piękna i kobiecości - do-
brze znała właściwości pielęgnacyjne koziego mleka, 

kąpiąc się w nim. Zabieg z jego dodatkiem uważany był 
za luksusowy i polecano go kobietom z wyższych sfer 
jeszcze w średniowieczu. Dzisiaj produkty pielęgnacyjne 
z dodatkiem protein mleka wytwarzane przez firmy kosme-
tyczne znajdziemy w wielu różnych kremach, balsamach, 
szamponach i odżywkach do włosów. 
 Mleko zawiera przede wszystkim wapń, który jest 
odpowiedzialny za mocne kości i zdrowe zęby, a wraz 
z witaminą C ujędrnia skórę. Jeśli dodamy do tego lipidy, 
czyli tłuszcze, mające wpływ na prawidłowe nawilżenie, to 
wszystkie te składniki powodują, że skóra jest gładka, miękka 
i prawidłowo nawodniona. Mleko zawiera również białko, 
które jest podstawowym budulcem ciała - także paznokci 
i włosów.
 Kozie mleko zawiera więcej niż krowie wapnia, magnezu, 
fosforu, potasu, kwasu linolowego i selenu. A do tego bardzo 
dobrze nawilża, oczyszcza i odżywia skórę. Zawarte w nim 
proteiny poprawiają elastyczność i gładkość skóry, a kwas 
mlekowy zmiękcza naskórek i odbudowuje jego naturalną 
strukturę. Kremy i maseczki działają efektywnie zwłaszcza 
na suchą i zniszczoną skórę. Mleko jest również używane 
w kosmetykach polecanych po opalaniu, ponieważ pomagają 
neutralizować zaczerwienienia, gdy zbyt długo wystawieni 
jesteśmy na promienie UV. 
 Istnieje mnóstwo „przepisów” na mleczne kosmetyki, 
które z łatwością możemy przyrządzić w domu. Oto dwa 
najprostsze, na tonik i płyn do kąpieli. Przemywanie twarzy 
kozim mlekiem z dodatkiem wyciśniętej cytryny spowoduje, 
że mniej widoczne będą przebarwienia, a do tego zwężą się 
pory i ureguluje wydzielanie gruczołów łojowych. Z kolei, 
jeśli do wieczornej kąpieli wlejemy pół litra koziego mleka, 
a do tego dodamy odrobiny miodu i olejku eterycznego, to 
taka „uczta” będzie nagrodą nie tylko dla ciała, ale i zmy-
słów. Po takiej sesji w wannie skóra będzie gładka, miękka 
i odżywiona oraz elastyczna. 

(nap)

K
Czy wiesz, że...

Kąpieli w kozim mleku 
można zażywać tak 

często, jak ma się na to 
ochotę. Jednak zabiegi 

takie przydają się zwłasz-
cza latem po opalaniu. 

Kosmetyki z serii ziaja kozie mleko bogate są w proteiny, kwasy organiczne, lipidy, 
węglowodany oraz witaminy A i D. Kompleks składników stymuluje kolagen  
i elastynę oraz przyczynia się do odnowy skóry. W połączeniu z keratyną stanowi 
mleczny kompres, także dla włosów i skóry głowy. 
W zestawie dla czytelników „Wieści Rolniczych” znajdują się: 
- skoncentrowany krem nawilżający fotoochronny
- maska do włosów kondycjonująca z keratyną 
- odżywka do włosów kondycjonująca z keratyną 
- szampon z keratyną 

PROMOCJA

Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów 
kosmetyków z serii ziaja kozie mleko. Wystarczy 
prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: 

Kto kąpał się w kozim mleku?
a) Królowa Bona    b) Afrodyta    c) Kleopatra 

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

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego w nr 04/2015 „Wieści Rolniczych”:  
Paulina Kleczowska, Jastrzębniki; Emilia Wróbel, Mikstat; Joanna Banaszak-Jankowiak, Pogorzela; Julita 
Kaszuba, Kaniew; Małgorzata Kowalkowska, Wygoda; Elżbieta Manierska, Kobylin; Bogumiła Witczak, 
Kowale Księże; Maria Nawrocik, Gostyń; Władysław Michalewicz, Drzewce; Monika Stencel, Wałków; Anna 
Zboralska, Bodzewo; Monika Wierzyk, Jutrosin; Bożena Idziaszak, Tokarów; Cecylia Woźniak, Oczkowice; 
Justyna Jelak, Golina; Natalia Kapuściak, Tursko; Agnieszka Niedziela, Dobra Nadzieja; Renata Pierzchlewicz, 
Grąbkowo; Teresa Ratajczak, Żegocin; Katarzyna Cierniak, Pleszew. 

Fot. Nick Freund
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