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 Preferowanie młodych  rolników przy 
przyznawaniu środków na modernizację 
zaczęło już uwierać pozostałych właścicieli 
gospodarstw. Przecież ci, którzy mają 40+, 
też chcą być aktywni i korzystać z funduszy 
unijnych. Buntownicze głosy niedoszłych 
beneficjentów PROW-u, którzy czują się 
dyskryminowani ze względu na wiek, do-
cierają już do ministerstwa.
 Jest też jednak druga strona medalu. 
Bajka o usłanym środkami pomocowymi 
życiu młodego rolnika nie jest do końca 
prawdziwa. Można się o tym przekonać, 
czytając artykuł Doroty Jańczak w tym 
numerze „Wieści” (s. 6-7). Brakuje ziemi, 
brakuje środków na inwestycje. Trzeba  so-
bie zdać sprawę, że start młodych na wsi  
jest bardzo zróżnicowany.  W najlepszej 
sytuacji są ci, którzy odziedziczyli duże, 
dobrze prosperujące gospodarstwa. Albo 
ci, którzy uprawiają własne hektary, ale 
korzystają z parku maszynowego, zasobów 
i doświadczenia ciągle jeszcze aktywnych 
rodziców. I którzy wiedzą, że za parę lat 
przejmą pozostałe rodzinne grunty.
 Najgorzej mają młodzi, którzy dopiero 
teraz chcą wystartować i rozwinąć swoje 
małe gospodarstwa. Często wokół  nie ma 
już ziemi do wydzierżawienia, dostęp do 
środków na inwestycje jest ograniczony, 
a skrzydła podcina świadomość, że inni 
są już daleko z przodu. I jakoś tak bardziej 
potrafią się zakręcić koło różnych okazji 
i profitów.
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PRAWNIK RADZI

Aleksandra Kowalewska
radca prawny

Dyżur telefoniczny pełni w każdy poniedziałek, w godz. 10:00 - 13:00; tel. 724 419 576

 W przypadku sporu co do przebiegu granic 
nieruchomości możliwe są trzy rozwiązania: 
wznowienie granic, administracyjne postępo-
wanie rozgraniczające lub sądowe ustalenie 
granic.
 Wznowienie granic jest możliwe w sytuacji, 
gdy granice między sąsiadującymi nieruchomo-
ściami zostały już wcześniej prawnie ustalone 
(w drodze postępowania rozgraniczającego, po-
działowego, wywłaszczenia itp). Polega ono na 
odnalezieniu (na podstawie dowodów w postaci 
znaków i śladów granicznych oraz dokumen-
tów) istniejącej i obowiązującej linii granicznej 
oraz utrwaleniu jej za pomocą nowych znaków 
granicznych. Należy pamiętać, iż wznowienie 
granic jest czynnością techniczną, wykonywaną 

na zlecenie przez geodetę, a nie postępowaniem 
administracyjnym. 
 Jeśli wznowienie granic działki nie przynie-
sie rezultatu lub pomiędzy stronami dochodzi 
do sporu, można przystąpić do administracyj-
nego postępowania rozgraniczającego, które 
prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 
1989 r.  (Dz. U. Nr 30, poz. 163). Wniosek w tej 
sprawie składa się do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, właściwego ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości, a odpowied-
nie czynności wykonuje geodeta. W toku postę-
powania strony wezwane zostają na rozprawę 
graniczną, w trakcie której geodeta okazuje im 
przebieg granic, wynikający ze zgromadzonego 

materiału dowodowego. Postępowanie kończy 
decyzja o rozgraniczeniu. Jeżeli strony kontynu-
ują spór lub brak jest wystarczających materiałów 
dowodowych, postępowanie rozgraniczające 
może zostać umorzone, a sprawa przekazana 
do rozpatrzenia przez sąd. Ponadto każda ze 
stron w terminie 14 dni od daty otrzymania de-
cyzji może wystąpić o skierowanie sprawy na 
drogę sądową. 
 Sąd orzeka o przebiegu granicy na podsta-
wie art. 153 kc, który mówi, że ustala się granice 
według ostatniego spokojnego stanu posiadania. 
Gdyby takiego stanu nie można było stwierdzić, 
sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności. Może przy tym przyznać jednemu 
z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

Nabyłem w spadku działkę rolną. Chciałbym ją użytkować, ale właściciel sąsiedniego gruntu twierdzi, że 
część mojej działki należy w rzeczywistości do niego, tj. uważa że granica między działkami przebiega inaczej. 
Co powinienem zrobić?

KRUS RADZI

Adam Minkowski
 dyrektor OR KRUS Poznań

 Osiąganie przez rencistę lub emeryta, 
przychodów z tytułu wykonywania działalno-
ści podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego może spowodować zawieszenie 
rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub 
ich zmniejszenie (dot. części uzupełniającej 
tych świadczeń). 
 Bez względu na wysokość osiąganego 
przychodu nie podlegają zawieszeniu ani 
zmniejszeniu świadczenia osób, które mają 
ustalone prawo do emerytury rolniczej i osią-
gnęły powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat  
kobiety lub 65 lat mężczyźni. Emeryci ci mogą 
zarobkować bez ograniczeń. Jednak w Pani 
przypadku nie można powyższego przepisu 
zastosować, gdyż nie posiada Pani ustalonego 
prawa do emerytury.
 Są jednak sytuacje, w których świadczenia 
ulegają zmniejszeniu. Dotyczy to osób, które po-

siadają świadczenia rentowe lub są na emerytu-
rze wcześniejszej, tj. nie mają ukończonych 60 
lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku 
mężczyzn). Jeśli osiągane przez emeryta lub 
rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 
1.09.2017 r. - 2.954 zł 50 gr), świadczenie jest 
nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. 
Natomiast przychody przekraczające kwotę 
2.954 zł 50 gr, a nie przekraczające kwoty 
stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (od 1.09.2017 r. - 5.486 zł 90 
gr), powodują zmniejszenie części uzupełnia-
jącej o kwotę przekroczenia, ale nie więcej 
niż o maksymalną kwotę zmniejszenia usta-
loną dla danego świadczenia (565,53 zł dla 
renty rolniczej). W razie osiągania przychodu 
przekraczającego kwotę 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (od 1.09.2017 r. 

- 5.486 zł 90 gr.) ulega zawieszeniu część 
uzupełniająca  rolniczego świadczenia emery-
talno-rentowego. Na zawieszenie (zmniejsze-
nie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu 
dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt 
niezaprzestania prowadzenia działalności rol-
niczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu 
wysokości) części uzupełniającej emerytury/
renty rolniczej.
 Obecnie powinna Pani poinformować 
KRUS o podjęciu działalności podlegającej 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz 
złożyć oświadczenie, czy zamiarem jest osią-
ganie dochodu powodującego zawieszenia lub 
ograniczenie wysokości świadczenia. Ponadto 
powinna Pani zawiadomić organ rentowy do 
końca lutego każdego roku o łącznej kwocie 
dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalen-
darzowym.

Mam 62 lata i nie wiem, czy zgodnie z prawem mogę 
zarobkować, nie ryzykując utraty przyznawanej mi renty? 
Co powinnam zrobić, by móc otrzymywać przyznane mi 
świadczenie i dorabiać?

Fot. KRUS Poznań

Czekamy na Wasze pytania: 501 267 334, 
redakcja@wiescirolnicze.pl

Spór o miedzę

 ARiMR przypomina o obo-
wiązku wykonania spisu zwie-
rząt gospodarskich: bydła, 
owiec, kóz i świń najpóźniej 
do 31 grudnia. Jeśli tego nie 
zrobisz, może spaść na ciebie 
kara grzywny.
 Obowiązek spisywania sta-
da w gospodarstwie dla stad 
świń i krów (dla kóz i owiec był 

już wcześniej) wprowadzono 
w ubiegłym roku. Mimo mnó-
stwa apeli ze strony Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wielu rolników wów-
czas nie zrobiło tego. Dlatego 
groziły im sankcje. W obronie 
rolników stanęła wówczas Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, która 
zwróciła się do ministra rol-

nictwa z prośbą o odstąpienie 
od kary. Interwencja poskutko-
wała. Wiceminister rolnictwa 
Ewa Lech przekonała ówcze-
snego prezesa ARiMR Daniela 
Obajtka, by do rolników, którzy 
nie spisali inwentarza, podejść 
łagodnie. Kary umorzono. 
W tym roku ARiMR może już 
nie być tak wyrozumiała. Dlate-

go obowiązku spisania zwierząt 
nie warto zostawiać na ostatnią 
chwilę. Wypełniony dokument 
należy przekazać do kierowni-
ka Biura Powiatowego ARiMR 
osobiście, za pośrednictwem 
poczty lub przy użyciu e-PUAP 
w terminie 7 dni od jego prze-
prowadzenia.

(doti)

Spis zwierząt do końca roku! Rolniku nie zapomnij!
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akwaszenie stano-
wi jeden z  waż-
niejszych elemen-
tów chemicznej 
degradacji gleb. 

Sytuację można poprawiać dzię-
ki wapnowaniu. Wielu rolników 
trudno jednak zmobilizować do 
nawożenia wapniowego. Inaczej 
byłoby gdyby powrócono do do-
finansowywania zakupu wapna. 
Czy jest na to jeszcze szansa?
 O żyzności gleb w Polsce 
i możliwościach ich poprawy 
mówiono na posiedzeniu sejmo-
wej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, która odbyła się 25 paź-
dziernika. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele Instytutu 
Upraw Nawożenia i Gleboznaw-
stwa PIB w Puławach, którzy 
opowiedzieli o programie „Re-
kultywacji gleb zakwaszonych 
poprzez nawożenie wapnem 
pochodzenia naturalnego”. 
W tematykę wapnowania gleb 
zebranych na sali wprowadził 
wiceminister rolnictwa Jacek 
Bogucki. 
 Wiceminister zaznaczył, że 
zakwaszenie gleb stanowi jeden 
z ważniejszych elementów che-
micznej degradacji. Zniesienie 
dotacji do zakupu wapna, któ-
re nastąpiło 1 maja 2004 roku, 

Rolnicy chcą dotacji 
do wapnowania glebyZ

w znacznym stopniu przyczyniło 
się do zmniejszenia zużycia tego 
nawozu. Według GUS obecnie 
rolnicy stosują o 70% mniej wap-
na niż jeszcze pod koniec lat 90-
tych.
 Po 2004 roku nie udało się 
już wznowić programów wspar-
cia przy zakupie wapna na taką 
skalę, jak to było dotychczas. Je-
dynie niektóre Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przyjęły 

do realizacji programy działań 
uwzględniające rekultywację 
gleb zakwaszonych poprzez na-
wożenie wapnem pochodzenia 
naturalnego.
 Samorząd rolniczy monituje 
cały czas o wznowienie dota-
cji do wapna. Na jego wniosek 
minister rolnictwa w styczniu 
2016 roku zwrócił się do ministra 
środowiska z prośbą o propa-
gowanie i wspieranie inicjatyw 
prowadzących do uruchamiania 

programów finansowania zabie-
gu wapnowania gleb. 
 Po wielu latach dyskusji 
w kwietniu 2017 roku minister-
stwo środowiska zaproponowało 
wypracowanie jednolitych kryte-
riów, za pomocą których możli-
we będzie dokonanie oceny czy 
wapnowanie w danym regionie 
kraju i określonym przypadku 
jest zabiegiem agrotechnicznym 
czy służącym ochronie środo-
wiska. Dopiero na podstawie 
kilku kryteriów: scharakteryzo-
wanie gleb, podanie powodów 
pogorszenia ich jakości i sposobu 
użytkowania gruntów, zostanie 
podjęta decyzja o finansowaniu 
wapnowania ze środków wo-
jewódzkich funduszy. W okre-
śleniu tych właściwości pomóc 
ma właśnie przygotowany przez 
Instytut Upraw Nawożenia i Gle-
boznawstwa PIB w Puławach 
raport o poziomie zakwaszenia 
gleb w Polsce. 

Dorota Jańczak

a etapie uzgod-
nień i konsulta-
cji publicznych 
jest projekt usta-
wy o  zmianie 

ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz niektó-
rych innych ustaw. Ma ona na 
celu wprowadzenie nowości, jaką 
jest umożliwienie zatrudniania 
rolnikom pracowników sezono-
wych przy zryczałtowanej formie 
oskładkowania.
 Obecnie przy zbiorze owoców 
i warzyw w Polsce każdego roku 
odpłatnie pomaga około 500 tys. 
osób. Wielu z nich to obcokrajow-
cy. Ci, którzy pracują legalnie, 
z reguły zatrudniani są na pod-
stawie umów o dzieło, od których 
odprowadza się tylko podatek 
dochodowy. Według ustawodaw-
cy taka forma nie przystaje do  
charakteru  pracy  osób  zatrud-
nionych  przy  zbiorach. Manka-

mentem jest również to, że nie jest 
ona oskładkowana (pracodawca, 
a więc sadownik lub ogrodnik nie 
opłaca ubezpieczenia wypadko-
wego i zdrowotnego). Rząd chce 
to zmienić, dlatego wprowadzony 
ma zostać obowiązek ubezpiecze-
nia w KRUS i NFZ pomocników 
rolników.
 Umowa o pomocy przy zbio-
rach będzie stosowana w przy-
padku pomocy świadczonej przy 
zbiorach, która obejmuje czyn-
ności bezpośrednio związane ze 
zbiorem warzyw i owoców, jak 
i późniejszym ich sortowaniem 
oraz przygotowaniem do sprze-
daży. Zbiór owoców obejmuje:  
zrywanie  owoców  lub  warzyw  
z  drzew,  krzewów  lub  innych  
roślin,  np.  truskawek,  papryki  
czy  pomidorów, wycinanie, np. 
pieczarek, a także zbieranie wa-
rzyw bezpośrednio z ziemi, np. 
cebuli. 

 Maksymalny czas zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pomo-
cy przy zbiorach będzie wynosił 
90 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego. W tym czasie rolnik będzie 
musiał opłacić za pracownika se-
zonowego składki na ubezpie-
czenie wypadkowe,  chorobowe  
i  macierzyńskie w KRUS. Pomoc-
nik rolnika będzie uprawniony 
do jednorazowego odszkodo-
wania z ubezpieczenia  wypad-
kowego, chorobowego i macie-
rzyńskiego. A w związku z tym, 
że okres opłacania składki na 
to ubezpieczenie będzie krótki, 
a ryzyko ulegnięcia wypadko-
wi proporcjonalnie większe  w  
stosunku  do  osób  stale  pracu-
jących  w  gospodarstwie  rol-
nym,  chociażby  ze względu na 
brak doświadczenia w tym za-
kresie, wysokość składki będzie 
trzykrotnie wyższa niż normal-
nie. Dla gospodarstwa do 50 ha 

składka miesięczna na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie obecnie wynosi 
42 zł. Przyjmując więc tę stawkę, 
ogrodnik posiadający 50-hekta-
rowe gospodarstwo miesięcznie 
będzie musiał odprowadzić do 
KRUS 126 zł za jednego pracow-
nika sezonowego. 
 Rolnik będzie musiał opła-
cić składkę jednorazowo za cały 
okres trwania umowy o pomocy 
przy zbiorach. Do umowy o po-
mocy przy zbiorach nie mają być 
stosowane przepisy dotyczące 
minimalnego wynagrodzenia, 
ani minimalnej stawki godzi-
nowej. To, ile rolnik zapłaci po-
mocnikom przy zbiorach, będzie 
zależało od niego i jego negocjacji 
z pracownikami. Nowe przepisy 
mają wejść w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia nowe-
lizacji ustawy.          

  (doti)

Pomocnik rolnika - nowe przepisy
Rolnik będzie mógł zatrudniać pracowników sezonowych na innych zasadach niż 

dotychczas. Powstanie nowa forma zatrudnienia poprzez umowę o pomocy przy zbiorach.
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Młodzi rolnicy stoją przed wieloma wyzwaniami

W Polsce mło-
dych i  am-
bitnych rol-
ników nie 
b r a k u j e . 

Do pracy na roli podchodzą 
z pasją, werwą i ciekawymi 
pomysłami. Chcą na bieżąco 
zdobywać wiedzę, doszkalać 
się i rozwijać swoje gospodar-
stwa. Rolnictwo przestaje być 
dla nich przymusem. Kończą 
szkoły średnie oraz studia 
i świadomie decydują się na 
kontynuację pracy na roli po 
rodzicach. Nie zawsze jednak 
mają takie możliwości. 

Problem z dostępem 
do gruntów rolnych
 Na drodze swojej kariery 
zawodowej młodzi napotyka-
ją często na wiele problemów, 
m.in. związanych z powiększa-
niem gospodarstw. - Chciałbym 
się rozwijać. Próbuję na wszelkie 
sposoby powiększać areał upraw, 
ale nie mogę  - mówi Kamil 
Adamczyk z gminy Bielawa 
w woj. dolnośląskim. Od 5 lat 
stara się rozbudować swoje 
28-hektarowe gospodarstwo 
ukierunkowane na produkcję 
roślinną (rzepak, pszenica, jęcz-
mień browarny oraz paszowy). 
- Częściowo przejąłem je od rodzi-
ców. Kilkanaście hektarów na 10 lat 
wydzierżawiłem od sąsiada, który 
przeszedł na emeryturę - tłumaczy 
rolnik. Pan Kamil zdaje sobie 
sprawę z tego, że rentowność 
gospodarstwa mógłby popra-
wić poprzez powiększenie are-
ału zasiewów. Choć próbuje na 
wszelkie możliwe sposoby, nie 
ma żadnych szans konkurować 
z większymi gospodarstwami. 
W ostatnim czasie przystępował 
do kilku przetargów na dzier-
żawę gruntów państwowych. 
Starał się w sumie o 70 hektarów. 
- Za każdym razem otrzymywa-
łem zbyt małą liczbę punktów, bo 
traciłem sporo punktów poprzez 
dopłaty ONW oraz brak produk-
cji zwierzęcej, bo moja działka od 
tej wystawianej do przetargu była 
oddzielona drogą polną lub rowem. 
Przewagę mają więksi rolnicy, któ-
rzy posiadają sporo rozrzuconych 
drobnych działek po okolicy. To oni 

przy dzierżawach z gminy zgarniają 
wszystkie działki, gdy tylko staną się 
dostępne po zwolnieniach z dzier-
żaw rolników przechodzących na 
emeryturę lub likwidujących  małe 
gospodarstwa. Gdzie nie poszliby 
do urzędu, mogą wykazać, że mają 
sąsiednie działki. A za to są dodat-
kowe punkty - tłumaczy Kamil 
Adamczyk.
 W rankingu chętnych na dzier-
żawę młody rolnik traci także na 
tym, że nie prowadzi produkcji 
zwierzęcej. - Z reguły działki przy-
znawane były osobom, które mają trzo-
dę chlewną bądź bydło, ponieważ oni 
otrzymywali dodatkowe punkty. Ja 
zwierząt nie mam, jednak jestem go-
tów na rozbudowę gospodarstwa na 
produkcję zwierzęcą, lecz ograniczają 
mnie środki finansowe. Nie jestem 
w stanie zainwestować tak sporej go-
tówki z własnej kieszeni, a także nie 
mogę przy takiej ilości dzierżawionej 
ziemi liczyć na kredyt na inwestycję 
w obiekty inwentarskie - tłumaczy 
Kamil Adamczyk. Kolejną barierą, 
której pan Kamil nie mógł po-
konać, było premiowanie posia-
dania gospodarstwa na terenach 
ONW (za co również otrzymuje 
się dodatkowe punkty). - Miasto, 
w którym mieszkam, a więc Wodna 
Bielawa nie była na tych obszarach. 
A kilka innych wiosek w gminie Bie-

lawa lub przylegających do gminy Bie-
lawa tak. I ci rolnicy, którzy posiadali 
właśnie tam gospodarstwa od samego 
początku byli na lepszej pozycji niż 
ja. Za to, że użytkowali dotychczas 
grunty na obszarach z ograniczenia-
mi naturalnymi (ONW), dostawali 
dodatkowo 10 punktów - zaznacza 
pan Kamil. Dzierżawa czy zakup 
gruntów w obrocie prywatnym 
nie wchodzą w grę. - Mało który 
prywatny rolnik chce wydzierżawiać 
ziemię mniejszym gospodarstwom. 
Zazwyczaj grunty proponują rolni-
kom, którzy mają spory areał, bo są 
w stanie zaoferować większe stawki 
dzierżawy. Jestem w stanie nabyć 
kilka ha gruntów za własne środki 
finansowe, ale nic mi to nie da. Takie 
przedsięwzięcie jest zbyt obciążające, 
bo inwestycja w zakup gruntów zwró-
ci się po kilkunastu latach. W mojej 
okolicy hektar kosztuje od 45 do 80 
tys. zł  w zależności od profilu działki 
oraz klasy gleby. Jak widać, rozwój dla 
młodego i początkującego rolnika jest 
praktycznie niemożliwy - komentuje 
Kamil Adamczyk.

Odstraszające 
procedury 
 Kłopoty z  pozyskaniem 
gruntów pod działalność rol-
niczą młodzi rolnicy mają na-

wet wtedy, gdy posiadają od-
powiedni kapitał i pojawia się 
ktoś, kto chce grunty sprzedać. 
W takiej sytuacji jest Bartosz Łu-
kaszewski z Potarzycy w gminie 
Jarocin, w woj. wielkopolskim. 
W gospodarstwie pracuje jego 
ojciec Piotr i brat Patryk. Łu-
kaszewscy zdecydowali się na 
powiększenie wspólnego areału 
upraw o kolejne 9 hektarów. 
Znalazł się rolnik, który był 
skłonny sprzedać im ziemię. 
Na początku lata gospodarze 
spisali wstępną umowę, że do 
końca września zostanie sporzą-
dzony akt notarialny. Wszystko 
miało iść sprawnie. Jednak oka-
zało się, że zgodę w sprawie 
transakcji musiał wyrazić prezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
- Wniosek o pozwolenie na zakup 
ziemi w ANR złożyliśmy w poło-
wie sierpnia. Nie byłem świadom, 
że pan prezes udziela odpowiedzi 
po kilku miesiącach - stwierdza 
Bartosz Łukaszewski. Rolnicy 
wybrali najmniej korzystny mo-
ment na kupno. W tym okresie 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
przekształcała się w Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Prawdopodobnie to także spo-
wodowało wydłużenie czasu 
oczekiwania na dokument 
umożliwiający sprzedaż - kupno 
działki, który wymagał nota-
riusz. - Nie spodziewaliśmy się, że 
wykonanie jednego podpisu może 
trwać tyle czasu - stwierdza Bar-
tosz Łukaszewski. Kiedy rolnik 
otrzymał list z KOWR, dowie-
dział się, że czeka go kolejne 
utrudnienie. - Otrzymaliśmy 
pismo, że zgodę otrzymamy, ale 
musi być pozytywnie rozpatrzo-
ny wniosek złożony w ARiMR 
w programie Młody Rolnik. A na 
odpowiedź z Agencji czekamy od 
pół roku i nikt z urzędników tam 
pracujących nie jest w stanie okre-
ślić nam terminu, kiedy dokument 
możemy otrzymać - tłumaczy 
Bartosz Łukaszewski. Sytuacją 
oburzony jest ojciec pana Bar-
tosza. - Nie potrafię zrozumieć, że 
student drugiego roku agronomii 
posiadający gospodarstwo, ubezpie-
czony w KRUS, nie może rozwijać 
gospodarstwa. Twierdzę wręcz, że 
obecne uwarunkowania prawne 
odnośnie obrotu ziemią tylko utrud-
niają rozwój gospodarstw rodzin-
nych i na samym początku pracy 

Rolnik Kamil Adamczyk 
chciałby inwestować 

w gospodarstwo. 
Napotyka jednak na 

trudności
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Młodzi rolnicy stoją przed wieloma wyzwaniami
w rolnictwie zniechęcają młodych 
do pozostania na wsi, gdzie odbijają 
się o tzw. beton urzędniczy. Wieś 
wymaga zmian strukturalnych, 
rozwoju i powiększania produk-
cji, aby mieć szansę konkurować 
na światowych rynkach, a nie blo-
kowania młodych już na samym 
starcie. Zaniepokojeni jesteśmy tym, 
że urzędnicy nadal będą zwlekać, 
a rolnik, z którym się umówiliśmy, 
wycofa się z transakcji - opowiada 
Piotr Łukaszewski.

18 mld euro na 
wsparcie młodych 
rolników
 Młodzi rolnicy mają pro-
blem nie tylko z dostępem do 
gruntów, ale także środków na 
rozwój, stałych dochodów oraz 
odpowiedniej infrastruktury. Tak 
wynika z badań przeprowadzo-
nych przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w październi-
ku 2016 r. Dokument obrazu-
jący sytuację młodego rolnika 
w Unii Europejskiej wydany 
został w październiku 2017 r. 
pod nazwą „Unijne wsparcie 
dla młodych rolników powin-
no być lepiej ukierunkowane, 
tak aby zapewniało rzeczywisty 
wkład w wymianę pokoleń”. 
Europejski Trybunał Obrachun-
kowy wziął pod lupę rolę UE we 
wspieraniu młodych rolników 
i sprzyjaniu wymianie pokoleń. 
Jak podał, w latach 2007-2020 
Unia Europejska przeznaczyła 
9,6 mld euro na pomoc adreso-
waną konkretnie dla młodych 
rolników. Biorąc pod uwagę 
środki, które dołożyły na ten 
cel państwa z krajowych bu-
dżetów, łączna kwota wyniosła 
18,3 mld euro. Pieniądze te mają 
m.in. odwrócić tendencję spad-
kową młodych w ogólnej grupie 
rolników. To, że unijna wieś się 
starzeje, obrazują statystyki. 

300 tys. mniej 
młodych rolników 
w Polsce
 W Unii Europejskiej w 2013 r. 
było 2,3 mln rolników w wie-
ku do 44 lat. Liczba ta w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat spadła. 
Jeszcze w 2005 r. osób pracują-
cych w rolnictwie do 44. roku 
życia w krajach Wspólnoty było 

3,3 mln. Liczba rolników zmniej-
szyła się jednak we wszystkich 
grupach wiekowych (z 14,5 mln 
w 2005 r. do 10,7 mln w 2013 r.). 
Występują znaczące różnice pod 
względem populacji młodych 
rolników w  poszczególnych 
państwach członkowskich. Pol-
ska w tym rankingu wypada 
całkiem dobrze. W 2007 roku 
nasz kraj zamieszkiwało ponad 
808 tys. rolników w wielu do 44 
lat. W ciągu ostatnich lat liczba 
ta spadła do 513 tys. Mimo to 
odsetek młodych rolników jest 
i tak wysoki w porównaniu do 
pozostałych krajów. Biorąc pod 
uwagę wszystkie grupy wiekowe 
rolników, odsetek młodych osób 
wzrósł z 34% w 2007 r. do 36% 
w 2013 r. W większości krajów 
UE tendencja jest raczej odwrot-
na. Widać to bardzo w Hiszpa-
nii, Niemczech, Austrii, Belgii 
czy Czechach.

Wadliwy system 
wsparcia młodych 
rolników
  Nie ulega żadnych wąt-
pliwości, że wymiana pokoleń 
powinna być priorytetem UE. 
W 2008 r. Parlament Europejski 
przekonywał, że „przyszłym ce-
lem WPR powinno być zniesie-
nie przeszkód, jakie napotykają 
obecnie młodzi ludzie pragnący 
rozpocząć działalność rolniczą, 
zaś wymiana pokoleń powinna 
być jednym z jej priorytetów”. 
Poza tym Rada Europejska 
zwróciła uwagę w 2014 r., że 
„obecność młodych rolników 
i wymiana pokoleń w rolnictwie 
mają podstawowe znaczenie dla 
zrównoważenia i długotermino-
wej konkurencyjności europej-
skiego rolnictwa”. Mimo takiej 
świadomości system wsparcia 
nadal ma wady. Badając dzia-
łania wspierające bezpośred-
nio młodych rolników w latach 
2007-2020 (ułatwianie startu 
młodym rolnikom, płatności 
dla młodych rolników) Euro-
pejski Trybunał Obrachunkowy 
doszukał się wielu błędów. Wy-
tknął Komisji Europejskiej np., 
że program płatności dla mło-
dych rolników nie jest oparty na 
rzetelnej ocenie potrzeb. „Dlate-
go pomoc jest udzielana w formie 
ustandaryzowanej (płatność roczna 

na hektar), w kwocie i w ramach 
czasowych, które sprawiają, że nie 
jest jasne, jakie konkretne potrzeby 
poza zapewnieniem dodatkowych 
dochodów są zaspokajane” - czy-
tamy w dokumencie. Dlatego, 
według Trybunału, należałoby 
dokonać rzetelnej oceny potrzeb 
młodych rolników, obejmującej 
analizę przyczyn, dla których 
młodzi ludzie zainteresowani 

rozpoczęciem działalności rol-
niczej napotykają bariery oraz 
analizy stopnia rozpowszech-
nienia takich przeszkód zależnie 
od obszarów geograficznych, 
sektorów rolnictwa lub innych 
szczególnych cech gospodarstw. 
Aby środki unijne przyczyniały 
się do wymiany pokoleń, pomoc 
unijna powinna być bardziej 
ukierunkowana.

 KOMENTARZ
Narzekamy na starzejącą się wieś. Przekonujemy, że przyszłością 
polskiego rolnictwa są młodzi ludzie. I doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, że jeśli nie damy im narzędzi do rozwoju, nie będą siebie 
widzieć w rolnictwie na kolejne 10 - 20 lat. Ze wsi uciekną i nie wrócą. 
Co wtedy? Problem z brakiem kolejnych pokoleń, które mogłyby być 
siłą napędową gospodarki rolnej, będzie się pogłębiać. Dlatego po-
moc młodym rolnikom to nie tylko indywidualne wsparcie Kamila czy 
Bartosza i ich rodzin, ale dalsze być czy nie być polskiego rolnictwa. 
A to z kolei kwestia zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 
Możemy oczywiście importować zboże czy mięso, ale czy właśnie 
w tym kierunku nasz kraj powinien podążać? Nie lepiej jest wykorzy-
stać ogromny potencjał produkcji rolnej, jaki mamy?

Dorota Jańczak

MŁODZI ROLNICY WNIOSKUJĄ 
O POMOC UNIJNĄ
Prawie 11 tys. rolników w wieku do 40 lat podpisało umowy o przyznaniu 
pomocy w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych w ramach PROW 2014-
2020. 311 z nich w tym samym czasie otrzymało premię młodego rolnika.
W naborach w latach 2015 i 2016 z premii dla młodych rolników już korzysta 
lub wkrótce otrzyma pierwszą ratę ponad 5 tys. osób. 

Bariery utrudniające młodym ludziom podjęcie działalności 
rolniczej według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
można zaklasyfikować jako odnoszące się do:
 dostępu do gruntów: problemy z zakupem lub dzierżawą gruntu zgłaszało 

ok. 60% młodych rolników w 28 państwach członkowskich UE. Według kilku 
badań źródłem problemów są wysokie ceny gruntów oraz niechęć starszych 
rolników do przejścia na emeryturę;
 dostępu do kapitału: problemy z dostępem do dotacji i kredytów zgłaszało 

ok. 35% młodych rolników w 28 państwach członkowskich UE. Z badań i wy-
wiadów przeprowadzonych ze stowarzyszeniami młodych rolników we Francji, 
we Włoszech i w Hiszpanii wynika, że problem stanowi nie tyle niewystarcza-
jąca wysokość dopłat, ile złożony i długotrwały charakter procedur udzielania 
wsparcia ze środków publicznych;
 dostępu do wiedzy: problemy z dostępem do wiedzy zgłaszało ok. 20% 

młodych rolników w 28 państwach członkowskich UE. W 2010 r. zaledwie 
14% rolników w wieku do 35 lat w 27 państwach członkowskich UE miało 
pełne wykształcenie rolnicze, chociaż odsetek ten był bardzo zróżnicowa-
ny. Na przykład we Francji (Kraj Loary) pełne wykształcenie rolnicze miało 
84% rolników do 35 lat, we Włoszech (Emilia-Romania) 27%, w Polsce 26%, 
a w Hiszpanii (Andaluzja) zaledwie 3%;
 dostępu do wystarczających i stabilnych dochodów: niektóre państwa człon-

kowskie i stowarzyszenia młodych rolników wskazywały na taką potrzebę,
dostępu na obszarach wiejskich do podstawowej infrastruktury i usług analo-
gicznych do tych, jakie są dostępne dla młodych osób, które nie mieszkają na 
obszarach wiejskich, takich jak sieci szerokopasmowe, przedszkola, szkoły, 
usługi transportowe i pocztowe, służba zdrowia i usługi zastępstwa rolników.
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Jakie są obecnie średnie 
ceny żywca wieprzowego?
W październiku notowane były 
spadki cen tuczników. Średnia 
cena w kl E spadła z poziomu 
6,40 zł/ kg na początku mie-
siąca do 5,90 zł pod koniec 
października. Zanotowaliśmy 
w kraju spadek rzędu 50 groszy 
na 1 kilogramie. To duża korek-
ta ceny w tak krótkim czasie.
Co wpływa na ten spadek? 
Na ceny tuczników oddziałuje 
kilka elementów. Polska, jak 
i inne kraje UE weszły w sezo-
nowy wzrost podaży tuczników 
związany z niższymi tempera-
turami i większymi przyrosta-
mi zwierząt. Przejście z upal-
nego lata do umiarkowanych 
temperatur jesiennych jest od-
czuwalne na rynku. Wysoka 
koniunktura na wieprzowinę 
i  jej wysokie ceny, notowane 
od połowy ubiegłego roku, za-
chęciły producentów świń do 
zwiększenia produkcji. 
Wstępne dane Eurostatu wska-
zują na wzrost pogłowia świń 
w krajach UE o prawie 1% r/r. 
W tym samym okresie pogłowie 
loch wzrosło o ponad 1%. Ze 
wzrostem liczby macior oraz 
poprawy efektywności produkcji 
należy spodziewać się więk-
szej liczby ubijanych tuczników 
w 2018 roku.
Znaczenie ma także sytuacja 
na rynkach światowych. Co 
tam się dzieje?
Według USDA na początku 
września br. pogłowie świń 
w USA wyniosło 73,7 miliona 
szt. Oznacza to wzrost o 2% 
w stosunku do stanu sprzed 
roku oraz 3% wzrost w stosunku 
do czerwca 2017 roku. 
Przy niskiej cenie tuczników 

Pogłowie rośnie, 
ceny spadają

Rolnicy narzekają na spadki cen żywca wieprzowego. Jakie są 
prognozy na grudzień i 2018 rok? Czy PROW pomógł w odbudowie 

stada podstawowego? Co z rynkami azjatyckimi?
Z ALEKSANDREM DARGIEWICZEM z Krajowego Związku 

Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej rozmawia Dorota 
Jańczak

w USA wynoszącej obecnie 
$1,44 /kg (ok. 1,22 €/kg wbc) 
nadwyżka produkcji jest z po-
wodzeniem lokowana na naj-
bardziej intratnych rynkach 
azjatyckich. 
Tucznik z USA jest dla krajów 
azjatyckich cenowo atrakcyj-
niejszy niż unijny?
Eksporterzy z państw unijnych, 
a zwłaszcza z Niemiec, gdzie 
cena wynosi obecnie 1,45 €/kg, 
są wypierani z rynków świato-
wych. Ponadto dochodzi osła-
biony popyt na wieprzowinę 
w Chinach, które stopniowo 
odbudowują swoją produkcję 
świń. 
Spadek cen żywca wieprzo-
wego będzie więc postępo-
wał?
Spodziewamy się, że dynamika 
spadku cen w ciągu najbliż-
szego miesiąca i w okresie do 
końca roku będzie stopniowo 
wyhamowywać. Związane to 
będzie ze stopniowym wzro-
stem ubojów i gromadzeniem 

zapasów świątecznych przez 
zakłady przetwórcze. Jeżeli 
eksporterzy unijni nie znajdą 
alternatywy dla mniej chłon-
nego rynku chińskiego, to rok 
2018 nie zapowiada się optymi-
stycznie dla producentów trzody 
chlewnej w kraju.
Czy obecnie jest dobry mo-
ment na inwestowanie w pro-
dukcję trzody chlewnej w Pol-
sce?
Znane powiedzenie mówi, że 
powinno inwestować się w pro-
dukcję świń, gdy ceny są naj-
niższe i pojawiają się pierwsze 
trendy wzrostowe. Nie wydaje 
mi się, że jesteśmy w tym mo-
mencie cyklu. 
Dlaczego ceny żywca w Niem-
czech (a nie np. w innych kra-
jach UE) mają tak ogromny 
wpływ na sytuację cenową 
w Polsce?
Krajowe zakłady przetwórcze 
śledzą ceny w Niemczech, gdyż 
jest to największy rynek wie-
przowiny w Europie. To właśnie 

do Niemiec najwięcej eksportu-
jemy wieprzowiny (15%) oraz 
najwięcej z Niemiec sprowa-
dzamy (26%) całości wymiany. 
Nasz zachodni sąsiad jest rów-
nież największym źródłem im-
portu świń rzeźnych do Polski. 
Czy pana zdaniem obecny 
PROW, a  szczególnie Mo-
dernizacja Gospodarstw 
Rolnych, przyczyniły się do 
odbudowy stada podstawo-
wego trzody w Polsce?
Wsparcie z  PROW można 
otrzymać na inwestycje związa-
ne z rozwojem produkcji prosiąt 
- maksymalne dofinansowanie 
w PROW 2014-2020 wynosi 
900 tys. zł. Nie mamy danych, 
ile stanowisk dla macior po-
wstało w wyniku działania tego 
programu. Możemy odnieść się 
jedynie do danych wskazują-
cych, że intensywny import pro-
siąt z Danii, Holandii i Niemiec 
nie został zatrzymany. Czyli 
podstawowego celu działania 
programu nie osiągnięto.  

 Nowe Państwowe Przedsię-
biorstwo Wodne „Wody Polskie” 
swoją pracę rozpocznie 1 stycznia 
2018 roku. Instytucja ta przejmie 
obowiązki starostw powiatowych 
i marszałków. Będzie m.in. wyda-
wać pozwolenia wodnoprawne oraz 
uzgadniać rodzaj zabudowy. Jeżeli 
ktoś np. będzie chciał zmienić cha-
rakter istniejącego obiektu, będzie 
musiał wystąpić do tego przedsię-
biorstwa o zgodę. Pod kontrolą bę-
dzie również gospodarka ściekowa. 
„Wody Polskie” powołają służby, 
które mają kontrolować, co dzieje 
się ze ściekami oraz ile dany rolnik 
będzie wydobywał wody. Teraz 
rolnik, który pobiera wodę i na-
wadnia pola, bez względu na ilość, 

uiszcza opłatę za pozwolenie wod-
noprawne. Osoby, które mają takie 
pozwolenia, muszą mieć świado-
mość, że dokumenty te zarządy 
wód i melioracji przekażą nowo 
powstałemu przedsiębiorstwu. 
 O czystość rowów nadal  będą 
musieli dbać ci, którzy z nich ko-
rzystają. Jeśli na terenie gminy 
działa spółka wodna, to ona nadal 
będzie zobowiązana do utrzymania 
czystości. Nadal nad gminnymi 
spółkami nadzór będą sprawować 
starostwa, a nad związkami spółek 
już „Wody Polskie”, a  nie jak do 
tej pory marszałek.  Nie wiadomo 
jeszcze, czy spółki będą mogły 
korzystać z dofinansowań od no-
wego przedsiębiorstwa. 

 Nowe przepisy nakładają do-
datkowe opłaty m.in. na rolników. 
Premier Beata Szydło zapewnia, 
że opłaty nie będą wprowadzone 
w nowym roku. Na razie wysokość 
opłaty za pobór wód podziemnych 
ma wynosić 0,15 zł. Rolnik, który 
wydobywa do 5 m3 na dobę bę-
dzie zwolniony z tej opłaty. Czyli 
bez dodatkowych opłat rocznie 
może wykorzystać około 2 tys. m3. 
Musi jednak pamiętać, że za wodę 
nie będzie płacił, jeśli będzie po-
bierać ją bez wykorzystania urzą-
dzeń - pomp.  
 Opłaty za wodę odczują fir-
my, które pobierają ją i sprzeda-
ją mieszkańcom. Takie zakłady, 
m.in. gminne zakłady wodociągo-

we, nie będą mogły wzrostu opłat 
wkalkulować w cenę i obciążyć nią 
mieszkańca. Będą musiały z wła-
snych środków pokrywać brakujące 
kwoty.
 Nowe prawo wodne dotyczy też 
produkcji zwierzęcej. Do tej pory 
rolnik mógł obornik wywieźć na 
pola po 4 miesiącach składowa-
nia. Dłuższy okres - 6 miesięcy 
dotyczył tylko obszarów szcze-
gólnie narażonych (OSN-ów). Po 
zmianach rolnicy w całym kraju 
będą zobowiązani obornik prze-
chowywać przez 6 miesięcy. Rol-
nicy obawiają się, że przez te nowe 
wymagania będą musieli ponieść 
wydatki na modernizację płyt 
obornikowych. (abi)

Woda pod kontrolą
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UPRAWY

Rzepak przed zimą 
- stan plantacji, rokowania

W tym sezonie poziom zasiewów rzepaku jest o prawie 1/3 niższy niż 
w roku ubiegłym. Z czego to wynika? W jakiej kondycji są rośliny? 

Czy zaszkodziły im nadmierne opady deszczu? 

ostatnim ty-
godniu paź-
d z i e r n i k a 
sprawdzil i -
śmy, jak wy-

gląda sytuacja na plantacjach 
rzepaku w wybranych rejonach 
naszego kraju.

Zasiewy rzepaku 
okiem KZPRiRB
 Juliusz Młodecki, prezes Kra-
jowego Związku Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych, 
zwraca uwagę na to, że w tym 
sezonie areał upraw rzepaku jest 
niższy średnio o 30% w porów-
naniu z 2016 r. Wszystko przez 
przedłużające się żniwa. Zbiory 
zbóż w wielu miejscach Polski tak 
się przeciągnęły, że na siew rzepa-
ku było już praktycznie za późno. 
- Dotyczy to zwłaszcza północno-
-zachodniej Polski - zaznacza nasz 
rozmówca. 
 Prezes KZPRiRB mówi także 

o kondycji roślin. - Rzepak - on 
się teraz trochę poprawia. Wpływ 
na to miała słoneczna pogoda 
w połowie października. ¼ roślin 
jeszcze do niedawna naprawdę 
kiepsko rokowała ze względu na 
słaby rozwój rozety. Na polach 
było po prosu za mokro. Rzepak 
natomiast, jak wiadomo, nie lubi 
takich warunków. Na szczęście 
tych parę cieplejszych dni spra-
wiło, że jest lepiej - twierdzi szef 
KZPRiRB. Zaznacza, że najgorzej 
wyglądają plantacje z opóźnione-
go siewu. - One - niestety - nie 
rokują dobrze - uważa. 
 Deszczowa i zimna aura, jak 
wynika z obserwacji związku, 
sprawiła, że nalot szkodników na 
rzepak był mniejszy niż w latach 
ubiegłych. Nie oznacza to jednak, 
że nie było z nimi kłopotu w ogó-
le. Rolnikom, zdaniem Juliusza 
Młodeckiego, wciąż doskwiera 
zakaz stosowania zapraw neo-
nikotynoidowych. Więcej na ten 
temat przeczytasz w artykule pt. 

„Zaprawianie nasion - czyli ciąg 
dalszy „rzepakowego problemu” 
na www.wiescirolnicze.pl.

Centralna Polska
 Ireneusz Sadowski, kierow-
nik Działu Technologii Produk-
cji Rolniczej Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Brato-
szewicach przyznaje, że prze-
bieg pogody w ostatnim czasie 
nie sprzyjał rzepakowi. - General-
nie jesień jest trudna i areał zbóż 
ozimych prawdopodobnie będzie 
mniejszy o ok. 20%, a rzepaku 
ozimego o ok. 10% w stosunku do 
ubiegłego roku. Z powodu utrzy-
mującej się dużej wilgoci trud-
ności są z ochroną plantacji oraz 
wymakaniem upraw. Prawdopo-
dobnie z tego powodu będą straty 
w plonie lub nastąpi likwidacja 
części upraw - sądzi pracownik 
ŁODR-u. 
 Niezbyt dobre wieści płyną 
do nas także od Zenobii Opali 
z ŁODR-u - Oddział w Piotrkowie 

Trybunalskim. Jej zdaniem, stan 
rzepaków jest bardzo zróżnico-
wany. Na pewno lepiej wygląda-
ją rośliny na glebach lżejszych, 
są bardziej rozwinięte. Ogólnie 
rzecz ujmując, kondycja roślin 
nie jest jednak zadowalająca. 
- Nawet rzepak zasiany w opty-
malnym terminie agrotechnicz-
nym - do 25 sierpnia, też nie jest 
w dobrej kondycji i może zimy 
nie przetrwać (ok. 10%) - twier-
dzi specjalistka. - Myślę, że areał 
zasiewów rzepaku też jest dużo 
niższy od ubiegłorocznych (ok. 
30%) - uważa. 
 Ekspertka zwraca również 
uwagę na to, że jest wiele plan-
tacji, na których - ze względu 
na panujące warunki atmosfe-
ryczne - nie udało się zastosować 
dawki skracającej, są też uprawy 
w  ogóle pozostawione bez ochro-
ny. - Na pewno odbije się to na 
przezimowaniu i dalszej wiosen-
nej wegetacji ozimin - twierdzi 
pracownica ŁODR-u. 

R E K L A M A
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Fot. M. Kula



Pomoc dla producentów rolnych, 
którzy ponieśli szkody wskutek 
sierpniowych nawałnic

1  protokół sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie MRiRW: https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc
2  w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014.

POMOC JEST UDZIELANA:
1) do szkód powstałych w uprawach rolnych:

a) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013, gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 
30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, 
albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 
szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, 
b) w ramach pomocy publicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 702/2014, gdy szkody wynoszą powyżej 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej,

2) do szkód powstałych w budynku służącym do prowadzenia przez producenta 
rolnego działalności rolniczej, w ramach pomocy publicznej, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, gdy szkody przekraczają kwotę 1 050 zł,
3) w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 1407/2013, do szkód powstałych w lasach.

STAWKI POMOCY 
WYNOSZĄ:
  1 000 zł na 1 ha 

powierzchni upraw rol-
nych, na której wystąpiły 
szkody,
 2 000 zł na 1 ha po-

wierzchni lasów, na któ-
rej wystąpiły szkody,
 maksymalnie 10 000 zł 

na odtworzenie budynku 
służącego do prowadze-
nia działalności rolni-
czej, w którym powstały 
szkody.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, któ-
rzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, 
spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pomoc udzielana jest zgodnie z § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r. 
poz. 187, z późn. zm.). 

Formularz wniosku o pomoc jest dostępny na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl). Wnioski należy składać do Kie-
rownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do dnia 31 
października 2017 r. Wymaganymi załącznikami do wniosków są m. in.:

 w przypadku szkód w uprawach rolnych lub budynkach – kopia protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję 
powołaną przez wojewodę 1.
 w przypadku szkód w lasach – oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu na której wystąpiły szkody i wysokości kwoty 

na odtworzenie lasu oraz że łączna wysokość pomocy udzielonej w związku z wystąpieniem tych szkód oraz pomocy otrzymanej 
na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, nie przekroczy kwoty na odtworzenie lasu 
określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014, potwierdzone adnotacją wojewody właściwego ze względu na położenie 
lasu, potwierdzającą wystąpienie szkody (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Agencji).

O pomoc może ubiegać się poszkodowany producent rolny będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsię-
biorstwem 2, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach, ustala się jako iloczyn deklarowanej 
przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy.

Pomoc, z wyjątkiem pomocy związanej ze szkodami w lasach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% po-
wierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było 
ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ponadto, dostępna jest funkcjonująca od lat pomoc ARiMR ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania preferen-
cyjnych kredytów „klęskowych”, z której również mogą korzystać producenci rolni poszkodowani w wyniku nawałnic w sierpniu 
2017 r. Pomoc Agencji polega tutaj na spłacie za rolnika części należnego bankowi oprocentowania, dzięki czemu oprocen-
towanie kredytów „klęskowych” płacone przez rolników jest niższe w porównaniu z oprocentowaniem kredytów komercyjnych 
i obecnie wynosi od 1,84% do 3,17% w skali roku. Preferencyjne kredyty „klęskowe”, dostępne są w następujących bankach 
współpracujących z ARiMR:

 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 
 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 SGB Bank S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 Bank Zachodni WBK S.A., 
 Bank Pekao S.A., 
 Krakowski Bank Spółdzielczy.

Wnioski o kredyty „klęskowe” należy składać w ww. bankach.

R E K L A M A
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Kujawy i Pomorze
 O sytuacji na kujawsko-pomor-
skich plantacjach rzepaku informu-
je Adam Piszczek z tamtejszego 
ośrodka doradztwa rolniczego. 
Przyznaje, że stan upraw jest 
zróżnicowany. - Rzepak w ostat-
nich dniach ruszył wegetacyjnie. 
Jest w fazie 4-5 liści. Są plantacje, 
które mogą rokować dobrze, są też 
takie, które  - wiele na to wskazuje 
- mogą być zlikwidowane na wio-
snę. O tym - oczywiście - zdecyduje 
przebieg pogody zimą - tempe-
ratura, okrywa śnieżna - mówi 
pracownik K-PODR-u. Zaznacza 
przy tym, że na stan upraw w dużej 
mierze wpłynął termin siewu. - Są 
plantacje, które zostały posiane 
w terminie agrotechnicznym - do 
25 sierpnia. One w naszym regio-
nie - niestety - wyglądają kiepsko. 
Natomiast, w innych rejonach na-
szego kraju, z tego, co mi wiadomo, 
takie rośliny wyglądają całkiem 
przyzwoicie. Natomiast te plan-
tacje zasiane późno, dopiero teraz 
wybujały - co z nimi będzie? To 
jest naprawdę duży znak zapytania 
- sądzi Adam Piszczek. 
 Specjalista z K-PODR-u zwra-
ca także uwagę na to, że ulewne 
deszcze i zimna aura w końcówce 
lata, a także jesienią utrudniała 
(niekiedy nawet nie pozwoliła) 
rolnikom na wykonanie zabiegów 
ochronnych. - Pola w większości 
miejsc są mokre jak gąbka. Nawet 
na rzepaki, które są dobre, nie 
można wjechać i zastosować tam 
preparatu na skracanie - mówi 
Adam Piszczek. 
 Zimna aura sprawiła jednak, że 
inwazja szkodników rzepakowych 
była mniejsza. - Śmietkę kapuścia-
ną można było zwalczyć niekiedy 
już jednym zabiegiem. Mieliśmy za 
to inny problem.  Nastąpiło więk-
sze zagrożenie ze strony ślimaków 
- zaznacza specjalista z K-PODR-u.

Śląsk 
 Śląsk - tu, jeśli chodzi o rze-
pak, rokowania nie są złe. - Rośli-
ny znajdują się w fazie 5-6 liści. 
Powinny mieć już więcej (deszcze 
w terminie od 26 września do po-
łowy października - spowolniły 
wzrost - przyp.red.), ale general-
nie jest nie najgorzej. (...) Wiele 
wskazuje na to, że rzepak osiągnie 
fazę 7-8 liści, bo na razie (26 paź-
dziernika - przyp.red.) - o dziwo - 
w naszym rejonie nie było jeszcze 
przymrozków. Wegetacja na razie 
bardzo ładnie przebiega. Tempe-
ratury też są w miarę przyzwoite. 
Przypuszczam, że wszystko będzie 
OK - twierdzi Andrzej Wieczorek 
ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego - Oddział w Mikoło-
wie. - Gdybyśmy rozmawiali dwa 
tygodnie temu, powiedziałbym, że 
stan plantacji jest dużo gorszy. Na 
szczęście, w połowie października 
zrobiło się słonecznie, było nawet 
18-19 stopni C, dzięki temu rzepak 
się znacznie poprawił - dopowiada.
 Na śląskich plantacjach zaob-
serwowano pojawienie się m.in. 
pchełek czy miniarek. - Tych szkod-
ników jest dość sporo. Rzepak na 
pewno wymaga oprysków. Jeśli 
natomiast chodzi o choroby, to 
daje o sobie znać sucha zgnilizna 
kapustnych i kiła - informuje pra-
cownik ŚODR-u. (…) Chorób jest 
jednak mniej, niż można byłoby się 
spodziewa - dodaje. 
 A co z zasiewami? - Większość 
roślin została uprawiona w terminie 
agrotechnicznym. Nie było takiego 
problemu, jak na północy Polski, 
gdzie żniwa się przeciągnęły, co 
sprawiło, że rzepaki w wielu miej-
scach nie zostały zasiane. Problem, 
jak już wcześniej mówiłem, pojawił 
się później, rzepak - ze względu na 
te deszcze - nie rósł tak, jak trzeba 
- informuje Andrzej Wieczorek. 

(mp)
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 - Tegoroczne żniwa kukury-
dziane przesunęły się aż o 3-4 ty-
godnie w porównaniu do dwóch 
poprzednich lat. Jest to związane 
z dużą ilością opadów w tym se-
zonie. Zbierana kukurydza daje 
jednak niezły plon, choć jest on 
zróżnicowany i plasuje się w gra-
nicach od 6/7 ton do nawet 17 t. 
Wilgotność również jest zróżni-
cowana: od dwudziestu trzech do 
nawet czterdziestu kilku procent 
- powiedział podczas pokazu 
Aleksander Wysocki menadżer 
d.s. rzepaku i kukurydzy  w fir-
mie Osadkowski. 
 W porównaniu z poprzed-
nim spotkaniem dotyczącym  
kukurydzy przeznaczonej na 
kiszonkę  (o którym pisaliśmy 
w  październikowym wyda-
niu naszego miesięcznika), 
to wyróżniało się znacznie 
większą ilością prezentowanych 
odmian. Swoje sztandarowe 
odmiany zaprezentowali przed-
stawiciele firm: Limagrain, Ma-
isadour, RGT, Syngenta, Osad-
kowski, HRS Smolice, Euralis, 
Pioneer i IGP Polska.

Jak nawozić, by nie 
tracić?
 Swój produkt przedstawiła  
także  Grupa Azoty. Mowa tutaj 

Najlepsze odmiany, 
największe możliwości

Różna genetyka, różne wczesności, różne przeznaczenie. O odmianach kukurydzy, 
nawożeniu oraz sytuacji na rynku mówiono na spotkaniu polowym firmy Osadkowski  

w Pawłowicach. 

R E K L A M A

o preparacie N-Lock. Ma on 
za zadanie utrzymanie formy 
amonowej azotu w glebie do 
12 tygodni. Ogranicza jej straty 
o 80%, zwiększając dostępność 
dla roślin w krytycznych dla nich 
fazach rozwojowych. N-Lock jest 
formą płynną i najlepiej spisu-
je się w nawożeniu z Roztwo-
rem Saletrzano Mocznikowym 
(RSM).
  RSM jest sprzedawany naj-
częściej w 1.000 l pojemnikach. 
- Jest to  nawóz typowo doglebowy. 
Nie stosujemy  go w formie nawo-
żenia dolistnego - nie powinniśmy  
go również rozcieńczać. Nadaje się 
on na wszystkie uprawy, od polo-
wych po sadownicze. Trzeba pamię-
tać o tym, że RSM trzeba stosować 
na rośliny suche, aby nie doszło do 
poparzeń. Najlepiej stosować go 
przy bezwietrznej pogodzie i przy 
zachowaniu odpowiedniego turgo-
ru roślin - zastrzegła Marta Sta-
siun, przedstawiciel terenowy 
Grupy Azoty, która dystrybuuje 
roztwór. RSM dostępny jest w 3 
stężeniach: 28%, 30% i 32% azotu 
oraz 28% azotu i 3% siarki. - Moż-
na go  przechowywać w mauserach. 
Najlepiej do przechowywania nadaje 
się RSM 28%, ze względu na to, 
by nie dochodziło do krystalizacji, 
czyli zamarzania formy amidowej. 
W 28% stężeniu krystalizacja za-

Przedstawiciel Grupy Azoty prezentuje technologię N - Lock

chodzi przy -15, -17 stopniach. Przy 
stężeniu 32% dochodzi do tego nato-
miast już  przy spadku temperatury 
do zera stopni. RSM-u nie należy 
także stosować z innymi środkami 
ochrony roślin - dodała przedsta-
wicielka.
 Więcej  o  nawożeniu ku-
kurydzy dowiedzieliśmy się 
od przedstawiciela grupy K+S. 
- Warto pobierać próby glebowe, 
żeby wiedzieć, na czym pracujemy. 
Na hektar kosztuje to złotówkę na 
4 lata, a jeśli odczyn gleby jest zły, 
to wyrzucamy pieniądze w błoto 
przy nawożeniu, gdyż dostępność 
składnika w glebie jest ograniczo-

na - powiedział Radek Witczak. 
- Ktoś kto ma badania gleby wie, 
że fosfor jest raczej łatwo dostępny 
w glebie,  natomiast w przypad-
ku potasu kukurydza ma bardzo 
duże zapotrzebowanie - do 360 kg/
ha. Nawozy trzeba więc dzielić, na  
fosfor w jednym nawozie i potas 
w drugim. Pamiętać należy  tak-
że o magnezie i siarce - Żeby 
stay green był stay green’em trzeba 
pamiętać o nawożeniu gleby magne-
zem, gdyż jest on odpowiedzialny za 
fotosyntezę. To w konsekwencji ma 
wielki wpływ na wielkość plonu. 
 Ważne są makroelementy, 
ale nie można też zapominać 
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o mikroelementach. - Jeżeli pH 
wypoziomujemy do idealnego, mi-
kroelementy też są bardzo potrzebne. 
W kukurydzy nie mamy dużo prze-
jazdów, zazwyczaj jest to jeden prze-
jazd, czasami dwa. Należy pamiętać, 
by dorzucić cynk, bor, a nawet mocz-
nik - spuentował przedstawiciel 
firmy K+S.

Ile kukurydzy?
 Dyrektor działu skupu firmy 
Osadkowski, Wojciech Biesz-
czad, przeprowadził wykład 
pod tytułem „Ile dziś i  jutro 
będzie warta kukurydza?”  Po-
ruszone zostały problemy doty-
czące wielkości upraw. Rolnicy 
słusznie zauważyli, że na globie 
uprawia się dużo więcej kuku-
rydzy niż pszenicy. - Szacuje się, 
że w tym roku na świecie zbierze 
się około 985,5 mln ton. Zapasy 
końcowe będą na poziomie 218,7 
mln ton, jest to spadek w stosunku 
do roku poprzedniego. Bardzo do-
bry zbiór mamy za to w Ameryce 
Południowej, rekordowe zbiory ku-

kurydzy odnotowano w Argentynie 
i Brazylii, importowana jest ona 
stamtąd również do UE. Nie może-
my też zapominać o Ukrainie, która 
zasila całą Europę około 7-8  mln ton 
kukurydzy co roku - powiedział 
Wojciech Bieszczad - Europejski 
bilans zbioru kukurydzy w tym roku 
to 59,4 mln ton. Generalnie kuku-
rydza w Europie wygląda dobrze, 
mimo że w Rumunii czy Fracji były 
problemy z suszami - dodał.  Sza-
cuje się, że Polska w tym roku 
wyprodukuje około 3,9 mln ton. 
 Kto zalewa świat kukurydzą? 
- Najwięcej kukurydzy eksportują 
Stany Zjednoczone, około 42 mln ton, 
natomiast największy wzrost zano-
towały kraje Ameryki Południowej. 
W 2015 roku Argentyna wyeksporto-
wała 16,5 mln ton, a w  tym roku już 
31 mln. Podobnie Brazylia, w 2015 r. 
eksport wyniósł 21,5 mln, natomiast 
w tym już 34 mln. Wielkie ilości 
eksportuje również Ukraina - około 
19 mln ton, w tym 7-9 mln do Eu-
ropy - podał Bieszczad.

(łuk)

Zebrani porównywali kolby poszczególnych  odmian

Wizytówki uprawowe

Preparat ma wysoką zawartością 
biologicznie czynnych wolnych ami-
nokwasów (L-alfa). Jest z dodatkiem 
mikroskładników pokar-
mowych. AGRO-SORB 
Folium wspomaga re-
generację roślin po 
okresach stresowych 
(biotycznych i  abio-
tycznych), powięk-
sza i lość kwiatów 
i pąków oraz powo-
duje wzrost inten-
sywności fotosyntezy.
Stymulator w znaczny 

sposób podnosi skuteczność zabie-
gów ochronnych oraz obniża ich koszt 
o około 20%. Wynika to ze zmniejsze-

nia dawki zastosowania fungi-
cydu, przy zachowaniu jego 
pożądanego efektu, jak przy 
pełnej dawce. Zastosowa-
nie preparatu aktywuje ro-

ślinę, która maksymalnie 
wykorzystuje nawozy mi-
neralne. Plantacja otrzy-
muje optymalne warunki 
wzrostu i  rozwoju oraz 
zwiększa się odporność 
roślin na choroby.

Stymulator wzrostu AGRO-SORB 
Folium firmy Biopharmacotech
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rzed laty,  gdy 
z  Kraśnika skie-
r owa l i ś my  s i ę 
drogą krajową na 
Annopol i  dalej 

na Kielce, tuż za miastem jak 
grzyby po deszczu wyrastały 
nowe, murowane z czerwonej 
cegły, budynki gospodarskie 
i mieszkalne. Stawało się to za 
sprawą miejscowych cegielni 
w podmiejskiej wsi Spławy czy 
sąsiednim Kowalinie. Dobrej 
gliny nadającej się do wyrobu 
cegieł jest tu pod dostatkiem, 
więc każdy na swojej działce 
wyrabiał tzw. surówkę, którą 
następnie wypalał po sąsiedzku 
w piecu. Dziś przy nadmiarze 
innych materiałów budowla-
nych funkcja kraśnickich ce-
gielni została ograniczona do 
minimum. Za to teraz, zaraz 
za Kraśnikiem w miejscowości 
Spławy Pierwsze wyróżnia się  
posesja młodego, nowocześnie 
gospodarującego rolnika Mar-
cina Kozuba.
  Jego rodzice Bożena i Sta-
nisław Kozubowie ukończyli 
studia na Akademii Rolniczej 
w Lublinie. Po studiach pra-
cowali zawodowo poza gospo-
darstwem, ale też początkowo 
pomagali rodzicom Bożeny 
- Krystynie i Józefowi Owcza-
rzom, by z czasem przejąć ich 
prawie 20-hektarową własność. 
Już w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku gospodarstwo 
to  należało do przodujących 
w gminie z dużą obsadą trzody 
chlewnej i bydła mlecznego. 
Także  jego powierzchnia, gdy 
średnia w gminie kształtowa-
ła się na poziomie niewiele 
ponad 5 ha, stwarzała realne 
szanse wprowadzania nowych 
metod uprawy zbóż, ziemnia-
ków, buraków cukrowych czy 
rzepaku.  Pan Marcin ukończył 
technikum rolnicze w Wólce 
Gościeradowskiej, po maturze 
w 2000 roku podjął  zaoczne 
studia rolnicze i zatrudniony 

Powiększył gospodarstwo
i stale je unowocześnia

Posesja młodego, nowocześnie gospodarującego rolnika Marcina Kozuba wyróżnia się 
z otoczenia. Znajduje się zaraz za Kraśnikiem, w miejscowości Spławy Pierwsze.  

TEKST Andrzej Wojtan

P

został w biurze urzędu gmi-
ny. Jednak po niedługim cza-
sie  okazało się, że siedzenie za 
biurkiem go nie satysfakcjonuje. 
Wolał zająć się na poważnie 
pracą w gospodarstwie rolnym. 
Rodzice skorzystali z programu 
unijnego SAPARD, a Marcin, 
gdy jego ojciec podczas drugiej 
tury naboru wniosków prze-
szedł na  rentę strukturalną, 

przejął gospodarstwo i  sko-
rzystał z  programów unij-
nych dla młodych rolników. 
Zaczął powiększać  areał po-
przez zakup ziemi od innych 
rolników, którzy przestali ją 
uprawiać. Obecnie Marcin Ko-
zub gospodaruje na około 80 
ha gruntów rolnych własnych 
i dzierżawionych.  Przed po-
nad dziesięciu laty spróbował 

zająć się produkcją ogrodniczą 
poprzez nasadzenia porzeczki 
czarnej na powierzchni ponad 
6 ha, zainwestował też w mali-
ny i aronię. Do zbioru owoców 
zakupił nowy kombajn. Mimo 
że koniunktura dla porzecz-
ki nie jest stabilna, nie zrezy-
gnował z jej uprawy. Sieje też 
każdego roku średnio 6 ha bu-
raków cukrowych, około 15 ha 
rzepaku ozimego oraz zboża. 
Poprzez stosowanie nowych 
odmian, odpowiednio wysokie 
nawożenie, także obornikiem, 
terminowe opryski, osiąga plo-
ny dosyć wysokie: pszenicy 8-9 
ton, buraków cukrowych 60-
65 ton, rzepaku - około 4 ton 
z hektara. Oprócz upraw ro-
ślin w gospodarstwie są też 
zwierzęta. Niedawno zlikwido-
wana została hodowla trzody 
chlewnej, a w nowym, wybu-
dowanym w tym roku budynku 
gospodarczym o wymiarach 
12 x 33 m, jest już bydło. Rocz-
nie ma być utrzymywanych 15-
20 sztuk opasów. 
 Gospodarstwo ciągle wy-
posażane jest w nowy, nowo-
czesny sprzęt uprawowy. Na 
stanie są trzy ciągniki, w tym 
nowy CASE o mocy 82 i 150 
koni mechanicznych, w 2013 
roku został zakupiony kom-
bajn NEW HOLLAND, w tym 
roku przybył agregat uprawo-
wy , pługi obrotowe  4- skibowe. 
Rolnik pragnie jeszcze zaku-
pić opryskiwacz samojezdny. 
Wiedzę o najnowocześniejszym 
sprzęcie zdobywa z czasopism 
fachowych oraz każdego roku 
podczas imprezy AGROTECH 
na Targach Kielce. Jego żona 
Anna pracuje w kraśnickiej fir-
mie EKOFLORA, która wpro-
wadza na polski rynek nawozy 
dolistnego dokarmiania roślin.  
Młodzi małżonkowie wycho-
wują 1,5-roczną córkę Wiktorię, 
która, mają taką nadzieję, może 
będzie też kiedyś pasjonować 
się rolnictwem.                                                                                      

W tym roku rolnik wybudował nowy budynek gospodarczy

Od lat w gospodarstwie uprawia się buraki, które wysoko plonują

Gospodarstwo nastawia się też na chów bydła opasowego
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 Pryzma buraczana 
- kiedy i jak okryć?

Jak powinno się składować buraki? Jaki materiał nadaje się 
najbardziej do okrywania pryzm buraczanych? Kiedy najlepiej 

do tego przystąpić?

 - Naszym plantatorom zale-
camy do okrywania pryzm włók-
ninę o gramaturze 110 g/m2 albo 
130 g/m2. Kierujemy ich jednak w 
stronę tej drugiej, ponieważ jest 
grubsza i - co za tym idzie - ma 
lepsze właściwości, zarówno ter-
miczne, jak i wodne. Poza tym jest 
trwalsza, bardziej odporna na zry-
wanie. Może nam posłużyć kilka 
lat - 4,5, a nawet 6. Ważne jest też 
to, że tego typu okrycie zapewnia 
dobre zabezpieczenie przed mro-
zami, a także ogranicza przemok-
nięcie podczas opadów deszczu 
- mówi Maciej Grobelny, dyrek-
tor ds. surowcowych w Pfeifer 
& Langen Polska S.A. Warto 
również dodać, że włóknina 
nadaje się do mechanicznego 
okrywania i odkrywania.
 Specjalista zwraca uwagę 
na to, że - w przypadku więk-
szych spadków temperatury 
- podwójne okrycie włókniną 
nie daje pożądanych rezulta-
tów w stosunku do zwiększenia 
kosztów z tego tytułu. - Odra-
dzamy takie działanie, to jest tylko 
podniesienie kosztów. Zalecamy 
przykrycie pryzm jedną warstwą 
włókniny. Podstawę pryzmy moż-
na i należy zabezpieczyć słomą, 
żeby w przypadku dużych mrozów 
zapewnić prawidłową pracę do-
czyszczarko-ładowarki - twierdzi 
Maciej Grobleny. A co z folią? 
-  Można się nią wspomagać, jeśli 
np. prognozy mówią, że przyjdzie 
duży mróz wraz z silnym wia-
trem. Nakładamy ją wówczas na 
włókninę, koniecznie od strony na-
wietrznej. Po ustąpieniu mrozu fo-
lię trzeba jednak natychmiast zdjąć, 
ponieważ - w przeciwieństwie do 
włókniny - nie przepuszcza ona po-
wietrza. Gdybyśmy ją zostawili na 
dłużej, doprowadzimy do zepsucia 
buraków -  mówi ekspert.
 Czy przykrycie buraków 
zarówno włókniną, jak i sło-

mą daje lepszą ochronę? - Ta-
kie rozwiązanie nie znajduje się 
w naszych zalecaniach. Są jed-
nak rolnicy, którzy rzeczywiście 
to praktykują przy znaczących 
spadkach temperatury. Nie moż-
na tego absolutnie krytykować, 
wręcz przeciwnie. Można to uznać 
za bardzo dobrą praktykę. Przy 
dużych mrozach włóknina przy-
kryta słomą bardzo skutecznie za-
bezpiecza przed przemarznięciem 
buraków. Problem niekiedy jest 
jednak z odkryciem tak zabezpie-
czonej pryzmy - zaznacza Maciej 
Grobelny. Doradcy z Pfeifer & 
Langen Polska S.A. nie zalecają 
jednak stosowania samej słomy 
do okrywania. - W przypadku 
silnych mrozów mamy bowiem 

do czynienia z przymarzaniem jej 
do buraków. Później taki surowiec 
trudno doczyścić - tłumaczy Ma-
ciej Grobelny.
 Kiedy najlepiej przykrywać 
pryzmy? - Ważne jest to, żeby 
burakom przeznaczonym na prze-
chowalnictwo po wykopaniu dać 
1-2 dni na odparowanie, dopiero 
potem można przystąpić do ich za-
bezpieczenia - informuje dyrek-
tor ds. surowcowych w Pfeifer 
& Langen Polska S.A. - Istotne 
jest także to, żeby buraki wykopać 
w miarę suchych warunach, w ta-
kich też warunkach usypać pryzmę 
i przed nadejściem większego opa-
du deszczu ją przykryć - dodaje. 
 Doradcy z Südzucker Pol-
ska S.A. przypominają o tym, że 

miejsce pod pryzmę powinno 
być wyrównane, wolne od kole-
in, zlokalizowane w miejscu po-
zwalającym w każdych warun-
kach na załadowanie buraków. 
- Do przechowalnictwa i okrycia 
(specjalną włókniną) nadają się 
jedynie buraki zdrowe, nieprze-
mrożone, nieuszkodzone, wolne 
od zanieczyszczeń organicznych 
(chwasty i  liście), z niewielkim 
udziałem zanieczyszczeń mineral-
nych - podkreślają. Specjaliści 
z Südzucker Polska S.A. Radzą 
również swoim plantatorom, 
aby pryzmy do przechowalnic-
twa były kompletnie okrywa-
ne zaraz po wykopaniu bura-
ków. - Nie robimy tego jednak, gdy 
temperatura powietrza przekracza 
10°C - zaznaczają. Natomiast 
w przypadku  niebezpieczeń-
stwa większego spadku tempe-
ratur, zalecają, aby dolne partie 
włókniny zostały dodatkowo 
zabezpieczone słomą lub opo-
nami. Podkreślają także, że stan 
buraków i ich okrycie trzeba 
ciągle monitorować, zwłaszcza 
po i przy silnym wietrze. - Pa-
miętajmy, że dobry termin zbioru 
i jakość okrycia mają bardzo duży 
wpływ na ostateczny wynik - pod-
sumowują.

(mp)
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udował polski sa-
morząd gospodar-
czy. Przez cztery 
lata pracował pod 
rządami Mazo-

wieckiego, Suchockiej, Olszew-
skiego i Pawlaka. Pełnił obo-
wiązki wiceprezesa Krajowej 
Izby Gospodarczej. Polityka 
mu się przejadła i w 2003 roku 
kupił, wybudowany w 1897 r. 
przez Niemców, zespół folwarcz-
no-dworski w  Liniach (gm. 
Lwówek). Niestety poprzednia 
administracja doprowadziła bu-
dynki do ruiny. Przez pierwsze 
dwa lata mieszkał w Poznaniu 
i gospodarstwem zajmował się 
na odległość. - Zrobiłem totalny 
błąd. Ile bym kasy nie przywiózł, to 
wszystko wyciekało i nic z tego nie 
było - twierdzi Marek Grądzki. 
W 2005 r. przeniósł się na stałe do 
gospodarstwa. Na początku imał 
się różnych zajęć. Między innymi 
miał 1.500 certyfikowanych tucz-
ników na odchów, których mięso 
mogło być dostarczane do wszyst-
kich sklepów Tesco w Europie. 

Wojciech Amaro 
zawdzięcza mu gwiazdkę

Nie chce być bogaczem, bez mrugnięcia okiem zrezygnował z kariery politycznej, by zająć się 
rolnictwem. Dzięki przypadkowi i swojej pracy stał się mistrzem serowarstwa zagrodowego.

nieudanych wytworów trafiło 
do kur. Z czasem dopracował 
receptury, ale pojawił się problem 
z dostawą. Jego sery produko-
wane są z niepasteryzowanego 
mleka. Dzięki temu posiadają 
znacznie więcej łatwo przyswa-
jalnego przez organizm wapnia, 
ale niestety muszą być przecho-
wywane i transportowane bar-
dzo starannie. Długo testował 
firmy kurierskie, żeby jego wy-
roby dostarczane były w ciągu 
24h, a nie błądziły po Polsce. Na 
początku podbił swoimi serami 
serca znanych szefów kuchni pra-
cujących w najlepszych restau-
racjach w Poznaniu. - Najlepszą 
formą propagandy jest propaganda 
szeptana - twierdzi serowar. I tak 
od restauracji Toga czy BlowUp 
do uznania wśród znanych sze-
fów kuchni jak: Karol Okrasa, 
Tomek Purol zwycięzca Trandy 
Schefa, Adam Adamczak. Doce-
nił go również przewodnik kuli-
narny Gault & Millau, drugi po 
Michelinie co do rangi w branży 
restauratorskiej.

 Pan Marek gospodaruje na 
300 ha, w skład których wchodzą 
zarówno łąki, jak i pola uprawne. 
Dzięki współpracy z sąsiadem, 
który ma 350 ha i dysponuje 
nowoczesnymi maszynami, nie 
musi posiadać drogiego sprzętu 
do obrabiania pół. - Prowadzi-
my wspólną politykę, bo gospoda-
rowanie na 650 ha ekonomicznie 
kształtuję się zupełnie inaczej - za-
pewnia rolnik. Uprawiają ziemie 
metodą bezorkową, ponieważ 
zazwyczaj dotyka ich susza. - 
Wcześniej bywały lata, że owies 
wyrósł mi taki, że wróble musiały 
przyklękać, by go dzióbnąć - śmieje 
się Marek Grądzki. Na podwór-
ku ma tylko sprzęt niezbędny: 
2 małe ciągniki, przyczepy, bi-
zona i ładowacz. Z własnych 
plonów produkuje paszę i sia-
nokiszonkę. Kozy karmi mie-
szanką owsa, jęczmienia, kuku-
rydzy suszonej, dodaje trochę 
pszenżyta i nie więcej niż 20 % 
żyta. Nie zaleca stosowania ki-
szonki kukurydzianej, ponieważ 
zapach przechodzi do mleka. 

B
TEKST Mateusz Ermanowicz

Uprawiał również boczniaki.
- Była fajna historia, bo akurat uda-
ło mi się wycofać w 2008 r., kiedy 
było załamanie ryku niemieckiego. 
W między czasie chodziło mi po gło-
wie mleko - wspomina pan Marek. 
Podkreśla, że jego życiem kieruje 
przypadek. Od przyjaciół dostał 
kilka kóz i capa, jego ulubionego, 
który chodził za nim jak pies. - 
Cap tak się przyjaźnił, że żona, jak 
miała mnie wieźć samochodem, to 
była ciężko chora. Niestety cap - capi. 
Kozy się mnożyły, mleka było 
więcej niż mogli skonsumować 
czy rozdać rodzinie. Zaczął więc 
eksperymenty przy produkcji 
sera. - W pewnym momencie żona 
powiedziała: basta! Kuchnia i cała 
chałupa śmierdziały serem. Zaadap-
towałem więc jedno z pomieszczeń 
w gospodarstwie pod serowarnię 
- opowiada gospodarz. Podstawo-
wą wiedzę i pasję do gotowania 
przejął po praciotce, niedoszłej 
szefowej kuchni w klasztorze . - 
Miała absolutny talent do gotowania 
- zapewnia. Eksperymentował. 
Ciężko zliczyć, ile kilogramów 
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nych smakach. - Bomba czosn-
kowa, wędzona ricotta, Grądzki, 
z  pokrzywą, orzechami i  wiele 
innych - wylicza serowar. Każ-
dy zachwyca unikalnym sma-
kiem i konsystencją. Wszystkie 
są serami żywymi, zrobionymi 
z niepasteryzowanego mleka. 
- Moje sery to jest mleko, pod-
puszczka, sól, szlachetne kultury 
bakterii i moja praca, nic więcej. 
Żadnej chemii - zapewnia go-
spodarz. Perełką jest roczny ser, 
którym częstuję tylko konese-
rów. Nazwę wybrał mu Jean 
Bos, kucharz króla Belgów. - Po-
wiedział: Marek to jest ser: Onuce 
carskiego sołdata, ale spod Berezina. 
Tak daje, że muchy w locie pada-
ją - śmieje się rolnik. Wyroby 
sprzedaje przez Internet, na Zie-
lonym Targu w Poznaniu oraz 
współpracuje z kilkoma skle-
pami z ekologiczną żywnością. 
Wystawia swoje sery również na 
imprezach międzynarodowych, 
takich jak Smaki Regionów orga-
nizowane w MTP. Nie wszyscy 
jednak mogą handlować jego 
serami. - Jeżeli będę miał zaufa-
nie, jeżeli ta osoba przekona mnie, 
że będzie potrafiła odpowiednio go 
przechować, to wtedy tak. Bo ina-
czej to uderza w producenta. 
Wśród jego odbiorców są wybit-
ni kucharze. - Wojciech Amaro, jak 
udzielał wywiadu po otrzymaniu 
gwiazdki michelinowskiej, to mnie 
jako jedynego wymienił z imienia 
i nazwiska jako producenta towa-
rów, dzięki którym dostał gwiazdkę 
- chwali się Marek Grądzki. Cie-
szy go to, ale ma świadomość, 
że kucharz nawet najlepszy, ze 
złej jakości produktów, cudów 
nie stworzy. 
 Marek Grądzki jest również 
prezesem Stowarzyszenia Eko-
logia i Tradycja „Zielony Targ”, 
które przywróciło do życia Plac 
Bernardyński w Poznaniu. Zrze-
szają producentów żywności 

tradycyjnej i ekologicznej. 90% 
wystawców jest w Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolski. W każdą sobotę od 
wczesnego rana do godziny 13 
wystawiają swoje produkty na 
sprzedaż. W ramach promocji 
częstują swoich klientów np. 
zupami przyrządzonymi z ich 
ekologicznych warzyw, serów 
czy jaj. Targ cieszy się dużą po-
pularnością wśród poznaniaków. 
- Hołduję zasadzie swojego ojca: 
W dwóch łóżkach naraz spać 
nie będziesz, w dwóch domach 
naraz mieszkać nie będziesz, 

dwóch obiadów naraz nie zjesz, 
bo się pochorujesz. A na tamten 
Świat, oprócz duszy, nic nie za-
bierzesz - przekonuje gospodarz. 
Wielkie majątki go nie intere-
sują, chce przekazywać wiedzę 
i umiejętności, jakie zdobył. Na 
pewno nie będzie zwiększał swo-
ich dochodów kosztem jakości 
serów. - Jestem niszowy i poza nisze 
nie wyjdę, nie mam zamiaru nawet 
być średnim, jestem małym produ-
centem. Najważniejszym wyznacz-
nikiem, który ma cechować moje 
sery, jest jakość - zapewnia Marek 
Grądzki.

Obecnie posiada 120 kóz (matek), 
doi 1.000 l mleka tygodniowo 
i produkuje z niego 100 kg serów. 
Planuje powiększyć stado mak-
symalnie do 200 szt. Przy pomo-
cy capa, championa rasy anglo-
nubijskiej, chce doprowadzić do 
tego by 50% krwi w stadzie sta-
nowiła właśnie ta rasa. Jej główną 
zaletą jest wysoka wydajność 
mleczna. Mleko jest smaczne, 
o lekko śmietankowym posma-
ku, posiada najwyższy procent 
tłuszczu spośród wszystkich ko-
zich ras. Dzięki czemu bardzo 
dobrze nadaje się do produkcji 
serów i masła. Mleko od jego kóz 
nie śmierdzi. Głównie dlatego, 
że cap nie towarzyszy kozom 
cały czas, a tylko w trakcie rój-
ki. - Gdybym dał do spróbowania 
moje mleko kozie i krowie, to różnica 
w smaku jest ciężko wyczuwalna 
- zapewnia Marek Grądzki. Na 
szczęście zainteresowanie wśród 
konsumentów mleka i przetwo-
rów kozich rośnie. Mleko zaleca 
się zarówno dla alergików, jak 
i niemowląt, gdyż w składzie 
jest najbardziej podobne do mle-
ka matki. Jest bogate w wita-
miny, magnez i przede wszyst-
kim łatwo przyswajalny wapń, 
który zapobiega osteoporozie, 
bez skutków ubocznych, jakie 
niesie za sobą łykanie tabletek. 
- Mleko w markecie jest tak głęboko 
przetworzone, że mało ma wspólnego 
z mlekiem. W starszym pokoleniu 
nadal funkcjonuje syndrom koza 
= krowa dla ubogich. Dlatego na 
wielkopolskiej wsi kóz praktycznie 
nie ma. Poza Danmisem, który jest 
potentatem, to jest bardzo niewiele 
ferm kozich - zauważa pan Marek. 
W Polsce jest również niewielu 
serowarów kozich, ale produku-
ją oni sery o światowej jakości. 
Małym zagłębiem serowarów 
jest Dolny Śląsk.
 W  ofercie producent ma 
kilkanaście odmian sera o róż-

R E K L A M A

Kozie sery w dojrzewalni

Deska z produktami 
kozimi



18
WIEŚC I  ROLNICZE  |  NR  11  (83 )  L I STOPAD 2017

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Przemysłowa produkcja żyw-
ności pochłania hektolitry 
„chemii”, która prędzej czy 

później trafia do nas samych – na 
nasze stoły, do naszych żołądków, płuc 
i krwioobiegów. Wcześniej trafiła już 
do „krwioobiegu” Ziemi – do wód 
podziemnych i powierzchniowych, 
które nawadniają nasze uprawy oraz 
gaszą pragnienie naszych zwierząt 
i nas samych. W całej Unii Europej-
skiej tylko w 2014 roku sprzedano 
ok. 400 tys. ton pestycydów. Najwięk-
szymi odbiorcami byli: Hiszpania 
(20%), Francja (19%), Włochy (16%), 
Niemcy (12%) i Polska (6%). Nasz 
kraj przodował w ilości zakupionych 
insektycydów i środków regulujących 
wzrost i rozwój roślin (1,5 tys. ton). 
W zeszłym roku zakupiono w Pol-
sce łącznie ok. 23 tys. ton środków 
ochrony roślin. To 4,6 tys. przyczep 
rolniczych o ładowności 5 ton. Naj-
większe ich zużycie dotyczy upraw 
sadowniczych. 
 Czy „chemia” ta, zwłaszcza środki 
ochrony roślin, stanowi zagrożenie 
dla człowieka? Do tej pory pozna-
liśmy wiele „cudownych” środków 
chemicznych, które miały służyć rol-
nikom i szybko podnieść produkcję 
rolną. Przy tym miały być całkowi-
cie bezpieczne dla ludzi i przyrody. 
Sztandarowym przykładem jest DDT 
– środek do walki ze „szkodnikami”, 

Ekologiczne środki 
ochrony roślin
Czy coś takiego istnieje? Ekologicznego z natury, a nie tylko z etykiety? Określenie jest 
w powszechnym użyciu, ale wydaje się być nadużywane. Dzisiaj wszystko i każdy stara się być 
„eko” lub „bio”. Ile jest w tym prawdy? Często niewiele. Na tym polu jednak dość mocno wyróżnia 
się rolnictwo ekologiczne oraz ekologiczne środki ochrony roślin, gdyż przepisy regulujące 
stosowanie tego przymiotnika są w tych obszarach dobrze i szczegółowo sprecyzowane. Okazuje 
się, że są pestycydy i herbicydy, które rzeczywiście można określić mianem ekologicznych. 

Adam Zbyryt który miał zrewolucjonizować rol-
nictwo; w Polsce powszechnie znany 
pod nazwą Azotex. Dumny przykład 
postępu i rozwoju. Największe spu-
stoszenie czynił wśród drapieżników, 
które zamykają łańcuch pokarmowy 
– doprowadził m.in. do masowego 
wymierania Sokołów Wędrownych, 
znanych jako najszybsze stworzenia 
na Ziemi oraz bałtyckich Fok Szarych. 
Choć upłynęło ponad 40 lat od ofi-
cjalnego wycofania DDT ze sprzedaży 
(w Polsce zakaz wprowadzono w 1976 
roku), to związek ten jest nadal obecny 
w naszym otoczeniu. Wykrywany jest 
na przykład w mleku… karmiących 
kobiet! W USA sześciokrotnie prze-
kracza dopuszczalne normy. Ale to 
nic w porównaniu z Australią, gdzie 
normy są przekraczane trzydzie-
stokrotnie. Jego związki nie ulegają 
biodegradacji, co oznacza, że krążą 
w środowisku bezustannie. Ostatnio 
wykryto go nawet we krwi antark-
tycznych pingwinów. 
 Następnie wielkie nadzieje po-
kładano w Roundupie. Herbicyd ten, 
podobnie jak DDT, również miał być 
całkowicie bezpieczny dla środowiska 
i… dla ludzi. (Już to gdzieś słyszeli-
ście?!) Rzeczywistość ponownie oka-
zała się brutalna. Roundup zawiera 
m.in. wysoce toksyczny glifosat, który 
u  ludzi powoduje zaburzenia hor-
monalne, uszkodzenia DNA, zabu-
rzenia rozwojowe płodów oraz raka. 
Aby zwrócić uwagę opinii publicznej 

i w celu wszczęcia debaty mającej 
zakazać stosowanie tego związku, 
w połowie 2015 roku grupa 48 eu-
roparlamentarzystów przebadała się 
na obecność glifosatu w moczu. Jego 
średnie stężenie wyniosło 1,7 mikro-
gramów na litr, czyli 17 razy więcej niż 
maksymalne dopuszczalne stężenie 
tej substancji w wodzie pitnej (0,1 
mikrograma na litr). Takie samo ba-
danie na próbie ok. 2000 ochotników 
wykazało, że jego stężenie było od 5 
do 42 razy większe niż dopuszczalne 
stężenie w wodzie pitnej w Europie. 
To pewne – wszyscy obywatele Unii, 
również Ty Drogi Czytelniku, są za-
nieczyszczeni glifosatem!
 Po latach ryzykownych doświad-
czeń wybór wydaje się prosty: rozwój 
zrównoważonego rolnictwa ekolo-
gicznego – przyjaznego ludziom oraz 
uprawianej ziemi. Czy jest to możliwe? 
Jak sobie „radzić” ze szkodnikami na 
naszych polach i w ogrodach? Przecież 
owady i chwasty, które utrudniają 
nam produkcję żywności były i będą 
korzystały z naszych upraw (choćby 
plagi szarańczy znane od czasów bi-
blijnych). Rzeczywiście, chyba nie 
sposób całkowicie odstawić całą „che-
mię”, nawet w gospodarstwach ekolo-
gicznych. Ale istnieje wiele rozwiązań 
pozwalających w znacznym stopniu 
ją zredukować. Poza tym nie każda 
„chemia”, jak się okazuje, musi być 
szkodliwa. 
 Oto kilka rad, co możemy zrobić, 

aby uniknąć jej nadmiernego stoso-
wania:
1. Podstawowym instrumentem ogra-
niczania zachwaszczenia powinien być 
właściwie zaplanowany płodozmian, 
co uchroni plony przed nadmiernym 
rozwojem chwastów. Wiedzieli o tym 
już nasi przodkowie, bo system ten 
stosowano z powodzeniem już po-
nad 1000 lat temu. (Czyżbyśmy po 
raz kolejny zapomnieli o  naszym 
dziedzictwie?) Pozwoli to także na 
ograniczenie stosowania pestycydów, 
bo to niejednokrotnie jedyna metoda 
walki ze szkodliwymi chorobami. 
2. Zamiast stosować kosztowne her-
bicydy (czasami tak kontrowersyjne 
jak Roundup) lepiej przeprowadzić 
odchwaszczanie mechanicznie, przy 
użyciu bron, obsypników, pielników, 
a w ogrodnictwie, za pomocą narzędzi 
ręcznych. 
3. W przypadku walki ze szkodliwy-
mi przędziorkami w naszych sadach, 
aby ograniczyć stosowanie oprysków 
można zakupić specjalne filcowe pa-
ski z dobroczynkami, które umiesz-
cza się po 2–3 na każdym drzewie. 
Cena 50 takich pasków z pomocnymi 
roztoczami to około 100 zł. I już za 
rok można zrezygnować ze znacznie 
droższych pestycydów. Każda sami-
ca dobroczynka zjada średnio około 
8 dorosłych „szkodliwych” przędzior-
ków dziennie, co daje średnio 550 
osobników przez całe życie. Pomoc 
warta każdej wydanej złotówki!

Przysmakiem bażantów 
jest stonka ziemniaczana

Fot. Cezary Korkosz
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4. Warto zakładać ogrody przyjazne 
ptakom i owadom, wywieszać budki 
lęgowe, karmniki, domki dla owadów. 
To wzmocni tzw. opór środowiska wo-
bec „szkodliwych” organizmów, dzięki 
czemu nie będą mogły się nadmiernie 
rozmnażać. Nie od dziś wiadomo, 
że pola, łąki i sady pełne ptaków są 
zdrowsze, rzadziej atakowane przez 
choroby i szkodniki. W takich ogro-
dach nawet stonka ziemniaczana ma 
swojego amatora – Bażanta, który jako 
jeden z nielicznych ptaków chętnie 
się nią pożywia. Włochate gąsienice 
z przyjemnością zjadają natomiast 
Kukułki. 
5. Sojusznikami w walce ze szkod-
nikami mogą być mikroorganizmy 
(bakterie, wirusy i grzyby).
6. Rozwiązaniem są również środki 

ochrony roślin oparte na natural-
nych substancjach. W USA ponad 
2/3 składników aktywnych w nowych 
pestycydach zatwierdzonych w ostat-
nich latach przez tamtejszy rząd do 
powszechnego użytku pochodzi z na-
turalnych substancji produkowanych 
przez rośliny lub zwierzęta. Tworzone 
są nowe składniki aktywne oparte na 
obserwacji wpływu naturalnych sub-
stancji oraz pestycydów pochodzenia 
naturalnego. Obecnie w gospodar-
stwach ekologicznych dopuszcza się 
stosowanie wielu naturalnych pesty-
cydów. Należą do nich m.in.:
 azadirachtina uzyskiwana z miodli 

indyjskiej (Azadirachta indica) – śro-
dek owadobójczy, doskonały do zwal-
czania gąsienic bielinka kapustnika,
 wosk pszczeli – maść ogrodnicza, 

służąca do zabezpieczania ran drzew 
i krzewów,
 żelatyna – środek owadobójczy,
 zhydrolizowane białko – środek 

wabiący,
 lecytyna – środek grzybobójczy,
 pyretrum otrzymywane ze złocienia 

dalmatyńskiego (Chrysanthemum ci-
neraria folium) – insektycyd,
 quassia otrzymany z Quassia amara 

– środek owadobójczy i odstraszają-
cy owady,
 rotenon otrzymany z Derris spp. 

i Lonchocarpus spp. i Terphrosia spp. 
– środek owadobójczy,
 sól potasowa kwasu tłuszczowego 

(szare mydło) – środek owadobójczy,
 olej parafinowy – środek owadobój-

czy i roztoczobójczy,
 piasek kwarcowy – środek odstra-

szający,
 siarka – środek grzybobójczy, roz-

toczobójczy, odstraszający,
 wodorowęglan potasu – środek 

grzybobójczy,
 nadmanganian potasu – środek 

grzybobójczy i bakteriobójczy; tylko 
w przypadku drzew owocowych, oliw-
nych i winorośli,
 siarczan wapnia (wielosiarczek wap-

nia) – środek grzybobójczy, owadobój-
czy i roztoczobójczy,
 miedź w formie wodorotlenku mie-

dzi, tlenochlorku miedzi, (trójzasado-
wy) siarczanu miedzi, tlenku miedzi, 
oktanianu miedzi – środek grzybobój-
czy; maksymalnie do 6 kg na hektar 
rocznie.
 Pełen wykaz środków dopuszczo-
nych do stosowania w rolnictwie eko-
logicznym zawiera złącznik II ROZ-
PORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 
889/2008.
 Jak widać istnieje wiele alternatyw 
dla tradycyjnej „chemii” powszechnie 
stosowanej w rolnictwie. Można pro-

dukować żywność zdrowszą w sposób 
przyjazny Przyrodzie. Trudno przeko-
nać do takiego wyboru osoby prowa-
dzące przemysłową produkcję roślin, 
ale może chociaż w swoich przydomo-
wych ogródkach znajdą oni miejsce na 
zastosowanie któregoś z wymienio-
nych środków. Na pewno wyjdzie to na 
zdrowie im i ich rodzinom. Może część 
z nich rozwinie poboczną działalność 
opartą na rolnictwie ekologicznym. Na 
początku na pewno będzie ciężej niż 
w przypadku dotychczasowej działal-
ności, gdzie wszystko „załatwiały” za 
nas środki ochrony roślin. Ale z cza-
sem może nauczymy się doceniać natu-
ralne procesy chroniące nasze uprawy. 
W końcu nawet jeśli plonów z hektara 
jest mniej, ich wartość jest wyższa. 
Produkty tego typu są coraz bardziej 
pożądane nawet pomimo tego, że ich 
cena bywa wyższa ze względu na bar-
dziej wymagającą produkcję. Rolnic-
two ekologiczne rozwija się w ogrom-
nym tempie – notowany jest wzrost 
sprzedaży o 10–15% rocznie. Tylko 
w latach 2004–2011 liczba tego typu 
gospodarstw wzrosła sześciokrotnie. 
W Polsce stanowią one ok. 4% ogółu 
użytków rolnych w kraju i wciąż rosną. 
Rynek polskiej żywności ekologicznej 
szacowany jest na 400–500 mln zł.
 Większość gospodarstw ekolo-
gicznych znajduje się we wschodniej 
Polsce na terenach o trudnych wa-
runkach gospodarowania. Wydawać 
by się mogło zatem, że są one niejako 
wymuszone przez naturalne warunki 
i stanowią coś gorszego niż wysoko 
rozwinięte rolnictwo towarowe. Nic 
bardziej błędnego! Ekstensyfikacja 
produkcji jest wyznacznikiem postę-
pu, lepszego zrozumienia przyszłe-
go rynku i potrzeb ludzi. To właśnie 
w tym kierunku powinno zwrócić się 
rolnictwo. 

Artykuł powstał w ramach projektu „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna 
na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie 
stowarzyszenie Ptaki Polskie. 

Zapraszamy na nasze strony:
www.bukietzpol.pl, www.ptakipolskie.pl, www.facebook.com/ptakipolskie

Domek dla owadów zawieszony w ogrodzie
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Mazurek przy budce lęgowej zawieszonej w ogrodzie
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Młoda Pliszka 
Siwa. Ptaki to 

nasi sprzymie-
rzeńcy w trosce 
o nasze uprawy
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OGRODNICTWO

ospodarstwo 
Karola Walcza-
ka z Boguszyc 
należy do naj-
nowocześniej-

szych i najbardziej wydajnych 
w rejonie Łęczycy. Walczak, 
jak większość plantatorów 
z tego regionu, uprawia wa-
rzywa kapustne oraz sele-
ry, pory i marchew. Gospo-
darstwo prowadzi od 2000 
roku, kiedy to przejął je po 
rodzicach. Dostał 16 ha ziemi 
uprawnej, a obecnie gospoda-
ruje na 30 ha. Rodzice hodo-
wali bydło opasowe, ale on 
postanowił zająć się wyłącznie 
uprawą warzyw. Obok kapust-
nych, takich jak: kalafior, ka-
pusta biała, czerwona i pekiń-
ska uprawia także warzywa 
korzeniowe:  marchew, seler, 
pietruszkę, pasternak, buraka 
ćwikłowego oraz cebulowe: 
cebulę perłową i pora. Sadzi 
także ziemniaki na areale 5 ha. 
Z tegorocznych plonów rolnik 
jest zadowolony. - Ogółem ze-
braliśmy 350 ton selera, 80 ton 
pora i 70 ton kapusty pekińskiej. 
Cały plon świetnej jakości. Por 
i kapusta pekińska przetrzyma-
ły nawet niekorzystne zmiany 
pogody w lecie w miarę dobrze. 
Teraz mamy poważny problem 
ze zbytem. Kalafior wypadł rów-
nież dobrze. Nie wiadomo,  co ze 
sprzedażą, dlatego planujemy 
w razie zastoju na rynku umie-
ścić go w  naszych chłodniach 
i przechowalni - mówi  rolnik. 
Wydajność z hektara to jedno, 
a  sprzedaż warzyw to drugie. 
- Sytuacja w tym roku jest bar-
dzo trudna dla takich rolników 
jak ja, ponieważ obok utrudnień 
związanych ze sprzedażą płodów 
rolnych na rynkach, gdzie rolni-
cy coraz częściej są ograniczani 
przez pośredników, mamy jeszcze 
spadające ceny warzyw spowo-

ŁÓDZKIE

Produkcja warzyw to walka 
z pogodą i wahaniami cen

TEKST Tomasz Kodłubański

Okolice miejscowości Tum i Piątek znane są w Polsce nie tylko z romańskiej kolegiaty czy 
geograficznego środka Polski, ale także z szeroko rozpowszechnionych upraw wczesnych 

warzyw, takich jak wczesne kapusty, brokuły czy kalafiory. 

G

dowane przez niezły urodzaj, 
jaki w tym roku jest w naszym 
regionie - mówi Walczak. 
 Innym problemem, któ-
ry cały czas wpływa nega-
tywnie na sytuację polskich 
plantatorów warzyw, jest 
obowiązujący od trzech lat 
zakaz sprzedaży produktów 
świeżych do Federacji Rosyj-
skiej. - Oczywiście najwięk-
szym problemem jest embargo 
nałożone przez Rosję na import 
warzyw z krajów unijnych, co 
bardzo mocno uderzało i nadal 
uderza w naszych plantatorów. 
Wcześniej była afera z bakterią 
EHEC, która rykoszetem odbiła 
się na polskich rolnikach, dzisiaj 
jesteśmy dołowani przez embargo 
- narzeka Karol Walczak.
 W latach poprzednich 

plantator sprzedawał warzy-
wa do przetwórni położonych 
w okolicach Łowicza i Skier-
niewic. Dzisiaj dostarcza wa-
rzywa tylko do punktów sku-
pu warzyw w Tumie, Górze 
św. Małgorzaty i w Różycach. 
Czasami stoi też na rynkach 
hurtowych w  Broniszach 
pod Warszawą, na Zjazdowej 
w Łodzi oraz we Wrocławiu. 
Część warzyw uprawia na po-
trzeby przetwórstwa przemy-
słowego. - Dobra byłaby umo-
wa kontraktacyjna z zakładami 
przetwórczymi. Gorzej, że punkt 
skupu warzyw, pomimo umowy, 
jaką z nimi mamy, skupuje tylko 
nieregularnie niewielkie ilości 
warzyw - mówi rolnik.
 W  r e g i o n i e  Ł ę c z yc y 
i Tumu rolnicy mają już kil-
kaset chłodni przystosowa-
nych do przechowywania 
szybko psujących się warzyw 
czy owoców. Bez możliwości 
magzynowania zebranego 
plonu trudno sobie wyobra-
zić funkcjonowanie gospodar-
stwa ogrodniczego. - Bardzo 
ważna jest baza przechowalni-
cza, którą dysponuję - podkreśla 
Karol Walczak. - Trzy chłodnie 
mogące pomieścić po 250 ton 
o powierzchni 100 m2 każda oraz 
pomieszczenie magazynowe mo-
gące pomieścić dodatkowo 300 
ton warzyw bardzo ułatwiają mi 
sprzedaż towaru, który z upły-

wem czasu staje się deficytowy 
na rynkach w większych i mniej-
szych miastach. 
 Już w 2007 roku Karol Wal-
czak zainwestował w budo-
wę pierwszych dwu chłodni 
i przechowalni warzyw. - Te 
inwestycje były niezbędne, po-
nieważ jest możliwość zawiera-
nia umów na dostawy kapusty 
i natki pietruszki pośrednikom 
w handlu warzywami z wielu 
regionów Polski: ze Szczecina, 
Koszalina, Katowic, Wrocławia 
i Gdyni. Jak na razie muszę przy-
znać, że zarówno kapustne, jak 
i warzywa korzeniowe przecho-
wują się bardzo dobrze. Straty 
spowodowane ewentualnym gni-
ciem czy chorobami atakującymi 
warzywa są niewielkie w porów-
naniu z embargiem, jakie na nas 
nałożyła Rosja - uważa K. Wal-
czak.
 Zwiększyła się w związku 
z  tym sprzedaż produktów 
świeżych na rynkach krajowych. 
- To dla mnie i dla dziesiątków plan-
tatorów warzyw praktycznie jedyna 
możliwość sprzedaży, która nam 
zostaje po ograniczeniach w handlu 
z Rosją. Musimy dostosowywać 
się do cen skupu, jakie zaoferują 
zakłady przetwórcze lub firmy re-
gionalne zajmujące się zakupem 
warzyw. Będziemy nadal produ-
kować, by utrzymać nasze rodzi-
ny i gospodarstwa - konkluduje 
Karol Walczak.

 Chciałbym oświadczyć, że zdjęcie i artykuł zatytułowany 
„Ile za ziarno kukurydzy?”, który ukazał się w październi-
kowym numerze Wieści Rolniczych, nie były autoryzowane 
przez Pana Leszka Cichoszewskiego. Ponadto w tekście 
znalazły się informacje nieprawdziwe.
 Jednocześnie chciałbym przeprosić Pana Leszka Cicho-
szewskiego za wszelkie przykrości związane z publikacją 
i ukazaniem się ww. artykułu.

Tomasz Kodłubański

Sprostowanie    

Wieści hodowlane
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becnie w Polsce 
funkcjonuje 120 
systemów ży-
wienia na mo-
kro. Pierwsze in-

stalacje pojawiły się w 2000 roku. 

Samo skarmianie paszą płynną 
w naszym kraju nie jest jednak 
nowością. Kilkadziesiąt lat temu 
właśnie w ten sposób żywiono 
świnie. Korzystano z suchej pa-
szy (śruty zbożowo-białkowej), 

którą mieszano z wodą lub ser-
watką, czasami dodając odpadki 
czy parowane ziemniaki. Przy-
gotowanie odbywało się ręcznie 
i było bardzo czasochłonne. Ta-
kie tradycyjne żywienie wyparła 

automatyzacja. Wówczas wiele 
ferm przeszło na podawanie 
pasz suchych. Dopiero zastoso-
wanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i komputero-
wych systemów dawkowania 

Żywienie płynne świń 
- sprawdź, czy to się opłaca

Zastanawiasz się nad karmieniem trzody chlewnej na mokro? Jeśli masz łatwy dostęp 
do odpadów z produkcji spożywczej: serwatki, wywaru gorzelnianego, chleba czy młóta 

browarnianego - ta decyzja może okazać się strzałem w dziesiątkę. Instalacja nie jest 
jednak tania, a samo zarządzanie wymaga wiedzy. Można jednak zyskać na przyrostach 

i poprawie zdrowotności świń.

R E K L A M A
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pasz umożliwiło wprowadzenie 
płynnego żywienia do produk-
cji wielkotowarowej. Ten sys-
tem umożliwia wykorzystanie 
tanich produktów ubocznych 
przemysłu rolno-spożywczego, 
co może w dużym stopniu ob-
niżyć koszty chowu świń. Jed-
nak płynne żywienie w Polsce 
nie stanowi znaczącego udziału 
w rynku. - Według wszelkich da-
nych ilość tuczników przekracza 
1.500.000 sztuk. Nasze obserwacje 
potwierdzają, że na płynne żywie-
nie decydują się często fermy duże, 
koncentrujące się na zwiększenie 
obsady zwierząt oraz dążące po-
przez tego rodzaju inwestycje do  
wyprodukowania coraz większej 
ilości kg żywca przy obniżonych 
kosztach produkcji - mówi Bar-
bara Frankiewicz, ekspert ds. 
płynnego żywienia De Heus. 
W takich krajach, jak Holandia, 
Dania, Islandia czy Finlandia 
udział żywienia na mokro spo-
śród wszystkich kategorii pasz 
jest większy niż u nas i oscyluje 
w granicach 40% - 60%.

Dostęp do 
komponentów 
i warunki w chlewni
 Jak przy każdej inwestycji, 
hodowca, który chciałby zde-
cydować się na system żywie-
nia na mokro, musi przekal-
kulować, czy mu się to opłaca. 
Tym bardziej, że instalacja taka, 
w porównaniu do systemu ży-
wienia na sucho, nie jest tania. 
- W pierwszej kolejności rolnik 
powinien obliczyć, ile kosztuje 
go wyprodukowanie 1 kg żywca 

przy zasobach, jakie obecnie posia-
da, a także jakie musiałby ponieść 
koszty przy wprowadzeniu systemu 
płynnego. Pomocna z pewnością 
byłaby także znajomość kosztów 
osiągania 1 kg przyrostu. Instalacja 
systemu zadawania paszy płynnej 
powinna zostać wdrożona tylko 
gdy zmiana systemu wpłynie na 
obniżenie kosztów żywienia i po-
zwoli na zamortyzowanie inwestycji 
w jak najkrótszym czasie - zazna-
cza Jakub Kempa, ekspert ds. 
płynnego żywienia De Heus. 
Wpływ na kalkulacje ma z pew-
nością dostęp do surowców od-
padowych przemysłu rolno-
-spożywczego (oraz ich cena), 
które można wprowadzić do 
żywienia trzody, a które obniżą 
koszty żywienia np.: serwatka, 
młóto browarniane, wywary, 
odpady piekarnicze itp. - Jeśli 
wspomniana serwatka, wywar bądź 
chleb są dostępne w rozsądnej ce-
nie, ich transport nie wyniesie zbyt 
dużo, to oznacza, że można znacz-
nie obniżyć koszt przygotowania 
paszy. A to zaczyna się już opła-
cać - stwierdza Paweł Pawlicki, 
ekspert Terraexim Agroimprex. 
Kolejna sprawa to zasoby kuku-
rydziane. - Jeśli posiadamy duże 
areały kukurydzy, zakonserwowa-
ne ziarno możemy wykorzystać 
w żywieniu na mokro. Przy pra-
widłowym zbilansowaniu receptur 
można je wykorzystać w wysokim 
udziale procentowym w żywieniu 
- zaznacza Barbara Frankiewicz 
z De Heus. Paweł Pawlicki z Ter-
raexim Agroimprex przekonuje 
jednak, by wykorzystanie ku-
kurydzy w skarmianiu dobrze 
przemyśleć. - Jeżeli cena kukury-

dzy jest wysoka, to bardziej opłaca 
się wysuszyć ziarno i je sprzedać 
niż przerobić na paszę. Dlatego 
ważne jest, aby śledzić aktualne 
ceny różnych płynnych i suchych 
komponentów. Może okazać się, że 
warto kupić odpady poprodukcyjne 
z okolicznego zakładu przetwórstwa 
ziemniaków - mówi. Trzeba także 
skalkulować wydatki związane 
z modernizacją obecnych bu-
dynków. W grę mogą wchodzić: 
zmiana systemu ściółkowego 
na rusztowy, wygospodarowa-
nie odpowiedniego miejsca na 
kuchnię paszową, zmiana ukła-
du i ilości kojców w zależności 
od wybranego systemu (długie 
koryta, krótkie koryta, system 
sortujący). Pomysł wdrożenia no-
wego systemu warto skonsulto-
wać z doradcami żywieniowymi, 
ekspertami w tej dziedzinie oraz 
podpatrzeć rozwiązania już za-
stosowane w innych chlewniach. 

System żywienia na 
mokro - elementy
 Istnieje wiele rodzajów in-
stalacji skarmiania na mokro. 
Każdy z nich jest ściśle powią-
zany z tym, jakie surowce do 
skarmiania będziemy stoso-
wać. Ważne jest także to, czy 
w chlewni mamy zwierzęta 
zróżnicowane wagowo, czy 
będziemy stosowali dwie, trzy 
czy cztery różne pasze. W wy-
posażeniu każdej instalacji 
musi znaleźć się komputer 
sterujący oraz mikser - zbior-
nik główny. Jeśli zdecydujemy 
się na rozwiązanie, w którym 
po karmieniu system jest płu-
kany, dodatkowo musimy za-
montować zbiornik na wodę 
użytkową. Kolejna sprawa to 
zbiorniki dozujące surowce, 
np.: na zakiszoną kukurydzę 
lub zbiorniki tzw. przedmik-
sery, w których mieszamy kil-

R E K L A M A

INWESTYCJA W ŻYWIENIE NA MOKRO, WG 
EKSPERTÓW DE HEUS, JEST OPŁACALNA, 
JEŚLI SPEŁNIMY ODPOWIEDNIE WARUNKI: 
 nasza decyzja musi być świadoma i celowa. Przy obsadzie  min. 2000 

szt.  miejsc tuczowych (wiąże się to z możliwością skarmiania  w krótkim 
czasie odpowiedniej ilości odpadów);
 mamy dostęp do tanich i wartościowych surowców pochodzących 

z przemysłu rolno-spożywczego;
 mamy już system rusztowy - obniży to koszty naszej inwestycji;

jesteśmy na etapie planów lub realizacji kolejnych budynków;
 wspiera nas doświadczony żywieniowiec - wiedza i praktyka z zakresu 

płynnego żywienia jest podstawą sukcesu takiego przedsięwzięcia;
 zatrudnimy wykwalifikowanych pracowników, którzy nauczą się lub 

dysponują wiedzą o zastosowanej nowej technologii.
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ka surowców i powstaje mix 
podawany jako jeden kom-
ponent do miksera. W typo-
wych systemach znajdują się 
także zbiorniki magazynujące 
surowce suche i płynne (po-
ziome bądź pionowe, zaopa-
trzone w mieszadła), pompy 
wirnikowe i mimośrodowe, 
linie rur, które w formie ob-
wodów rozprowadzane są po 
budynkach. Zawory i sensory 
stosowane są przy żywieniu 
na tzw. krótkich korytach. 
Wtedy świnie karmione są 
w małych dawkach, za to kil-
kanaście razy dziennie. - Pa-
sza pozostaje wówczas w rurze 
w okresie pomiędzy karmieniami. 
Ten system z krótkim korytem 
i  czujnikiem, który informuje 
komputer, że koryto jest puste, 
jest bardziej powszechny wśród 
niemieckich hodowców tuczni-
ków - zaznacza Paweł Pawlicki 
z Terraexim Agroimprex. Przy 
żywieniu na tzw. długim ko-
rycie pasza płynna zazwyczaj 
wydawana jest 3-4 razy dzien-
nie. 

Żywienie na mokro 
- o czym trzeba 
pamiętać?
 Doradcy żywieniowi zwra-
cają szczególną uwagę na za-
chowanie higienicznych wa-
runków pracy całego systemu 
(miksera, zbiorników, koryt, 
linii). Dzięki temu uniknie-
my rozwoju pleśni, drożdży 
i niepożądanych bakterii, któ-
re mogą powodować stratę 
wartości pokarmowej i sma-
kowitości paszy. - Szczególnie 
powinniśmy uważać w okresie 
letnim, kiedy wysokie tempera-
tury niekorzystnie wpływają na 
magazynowanie komponentów 
paszowych. W takich warunkach 
może dojść do niekontrolowanej 
fermentacji. Kolejną ważną kwe-
stią w trakcie eksploatacji takiego 
układu jest dostęp do części za-
pasowych oraz opieka serwisowa 
dostawcy, które zapewnią ciągłą 
pracę całej instalacji - przeko-
nuje Paweł Pawlicki. Pilnuj-
my także, by do instalacji nie 
wpadały kamienie, folie czy 
sznurki. Dzięki temu na pew-
no ograniczymy ilość awarii.
 Jeśli stosujemy komponen-
ty, które pod wpływem tem-
peratury, mogą się psuć, nie 
możemy dopuścić do sytuacji, 
by pasza zalegała w korytach. 
Może tak się zdarzyć, gdy 

zwierzęta w  odpowiednim 
czasie nie wyjedzą jej. - Wte-
dy, w konsultacji z żywieniow-
cem trzeba skorygować krzywą, 
znaleźć przyczynę i umiejętnie ją 
wyeliminować. Czasami niewy-
jadanie paszy jest oznaką jakiejś 
choroby. Po konsultacji z lek. wet. 
i  zastosowaniu się do metody 
leczenia, na jego czas dokonuje-
my korekty ilości zadanej paszy 
na zaworach. System przygotuje 
nam wtedy mniejszą ilość świe-
żej paszy i w odpowiednio niż-
szych dawkach poda zwierzętom 
do koryt - zaznacza Wojciech 
Szulgo, ekspert ds. płynnego 
żywienia De Heus.

Żywienie płynne 
na każdym etapie 
produkcji świń
 System żywienia na mo-
kro może być zastosowany na 
każdym etapie cyklu chowu. 
- Jednak trzeba mieć świadomość, 
że żywiąc stada podstawowe i pro-
sięta na mokro nie zastosujemy tylu 
surowców odpadowych i w takich 
udziałach procentowych, jak w tu-
czu, gdyż jest to duże ryzyko. Tak 
więc tu wielkich oszczędności nie 
uzyskamy - stwierdza Renata 
Nowacka, ekspert ds. płynnego 
żywienia z De Heus. Pomy-
słu skarmiania paszą płynną 
prosiaków i warchlaków nie 
powinniśmy jednak skreślać 
całkowicie. - W cyklach zamknię-
tych na pewno zaletą jest to, że 
prosiaki/warchlaki, które przecho-
dzą z płynnego żywienia na tucz 
w tym samym systemie nie cechują 
się zróżnicowanym poborem paszy 
czy różnymi przyrostami. Prze-
chodząc z paszy płynnej na paszę 
płynną widzimy, że zwierzęta mają 
lepsze przyrosty i umiejętność ra-
dzenia sobie z limitowaniem paszy 
(tzw. lepszy start w tuczu). Ob-
serwujemy lepszą zdrowotność 
zwierząt - dodaje Renata No-
wacka. Lochy żywione paszą 
płynną mają lepszą mleczność, 
a system dozuje indywidualnie  
odpowiednią ilość paszy (wg 
krzywej), w zależności od cyklu 
lochy. - Dzięki temu możemy odpo-
wiednio reagować na dostosowanie 
ilości paszy do wieku i kondycji 
lochy czy też ilości karmionych 
przez nią prosiąt. Natomiast wy-
magane jest zarządzanie fermą na 
najwyższym poziomie, gdyż nie-
uważna obserwacja i wyciąganie 
niewłaściwych wniosków prowadzą 
do dużych problemów - przestrze-
ga Barbara Frankiewicz z De 
Heus.
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ospodarować 
pan Tomasz za-
czął w  2006 r., 
po śmierci ojca 
i od tego czasu 

współpracuje z mamą Krystyną 
- Mamy dwa odrębne gospodar-
stwa. Do mnie należy większość 
ziemi i budynki gospodarcze, jednak 
wzajemnie się uzupełniamy i sobie 
pomagamy. Ja pod swoją opieką 
mam pola uprawne, łąki i park 
maszynowy, natomiast mama jest 
zootechnikiem - ma nadzór nad 
zdrowotnością stada i zajmuje się 
porodami. Opiekę weterynaryjną 
zapewnia nam grupa ze Środy 
Wlkp, a codzienną obsługą zwie-
rząt i mieszaniem pasz zajmuje 
się dwóch pracowników - mówi 
rolnik.
 Gospodarstwo rolne Kube-
rów przechodziło na przestrzeni 
lat wiele zmian - 2 lata temu rol-
nik zdecydował się zrezygnować 
ze stada 70 krów mlecznych, 
zwiększając przy tym hodowlę 
trzody chlewnej. - Zmiana była 
przemyślana i zaplanowana dużo 
wcześniej, a dodatkową motywacją 
było to, że udało mi się zdobyć do-
finansowanie. Zdaję sobie sprawę, 
że na przestrzeni czasu zmienia się 
rynek i staram się dopasowywać 
gospodarstwo do wymagań, jakie 
ten proces za sobą niesie. Nie wy-
kluczam kolejnych zmian w przy-
szłości - mówi.
 Rolnik dzierżawi również 
gospodarstwo oddalone o 2 ki-
lometry od miejsca zamieszka-
nia. Tam znajdują się tuczarnie. 
Na tym hodowla się jednak nie 
kończy. Pan Tomasz wykorzy-
stując posiadaną infrastrukturę 
utrzymuje także bydło opasowe. 
- Żeby się nie nudzić, mam jeszcze 
pod swoimi skrzydłami stado około 
stu byków - przyznaje żartobli-
wie.
 Nowe budynki na 200 loch 
rolnik ostatecznie planuje od-

Jeszcze rolnik czy już 
przedsiębiorca?

Tomasz Kubera z Dominowa, powiat średzki (województwo wielkopolskie) prowadzi hodowlę 
200 loch. Do końca tego roku planuje w pełni oddać do użytku nowoczesną chlewnię.

G
TEKST Łukasz Tyrakowski

dać do użytku do końca roku. 
Finalnie przebudowa gospo-
darstwa planowana jest do po-
łowy 2018 r. - Przed moderniza-
cją utrzymywaliśmy ok. 50 loch 
w systemie ściółkowym, co było 
bardzo pracochłonne. Teraz lochy 
i prosięta przeszły na ruszta. Cały 
chów utrzymywany jest w cyklu 
zamkniętym. Mniej pracujemy 
fizycznie, a więcej czasu poświę-
camy sprawom biurowym. Mamy 
większe pole obserwacji i  lepszą 
kontrolę. Chlewnie są wyposażone 
w paszociągi koralikowe, każda 
sztuka w każdym sektorze dostaje 
indywidualną dawkę paszy regu-
lowaną dozownikiem w zależności 
od potrzeb. Prosięta na porodówce 
przez pierwsze 2-3 dni życia są 
dogrzewane promiennikiem, po-
tem wystarcza tylko mata grzew-
cza, przy której nad temperaturą 
czuwają sterowniki. Po 4 tygo-
dniach w wadze ok. 8 kg świnie 

przechodzą do odchowalni, a po 
osiągnięciu 30-35 kg są przewo-
żone na tuczarnię. Tam dorastają 
do ok. 120 kg. Zauważalna jest 
większa skuteczność krycia (się-
ga 90%) i większa ilość odsadza-
nych prosiąt. Warunki, w jakich 
zwierzęta przebywają w nowych 
budynkach pozytywnie wpływają 
również na przyrosty. Pojawiły 
się jednak także nowe problemy, 
dlatego dopiero po roku będziemy 
mieli dobre porównanie - mówi 
Krystyna Kubera. 
 W przeszłości Kuberowie 
prowadzili w gospodarstwie 
również produkcję warzyw, 
jednak zdecydowali się z niej 
zrezygnować. - Uprawialiśmy 
ogórki, brokuły, kalafiory, kapu-
sty, dynię oraz kukurydzę cukro-
wą na areale ponad 50 hektarów. 
Kukurydza i pozostałe warzywa 
były zbierane ręcznie. Z czasem 
problemem stał się brak ludzi do 

pracy i coraz mniejsza opłacalność 
produkcji - mówi gospodarz.
 Tomasz Kubera na około 
110 ha uprawia zboża - jęcz-
mień, pszenicę i pszenżyto, 40 
ha przeznacza pod kukurydzę, 
20 ha pod rzepak, 15 ha pod bu-
raki, a resztę stanowią łąki. Jak 
przyznaje, ten rok był wyjątko-
wy jeśli chodzi o zbiory żniwne. 
- Do czasu nawałnic plony były 
znakomite. Pszenica z  hektara 
uzyskiwała wynik średnio 9 t, 
natomiast pszenżyto i  jęczmień 
dochodziły do 10 t. Niestety nie 
udało nam się zakończyć zbiorów 
przed feralnym 11 sierpnia. Na 
polu pozostawało jeszcze około 20 
ha zbóż i oczywiście kukurydza. 
Potężny grad spustoszył areały. 
Na hektarze pszenicy straty wy-
nosiły średnio 5 ton, czyli połowa 
ziarna została na polu - zauważa 
młody rolnik.
 Ucierpiały nie tylko pola. Ten 

Praca w nowoczesnej chlewni 
to dla pana Tomasza czysta 
przyjemność
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rok nas nie oszczędza. Sierpniowe 
nawałnice praktycznie doszczętnie 
zniszczyły dach na nowo przebu-
dowanej porodówce, który obecnie 
ledwo stoi. Na razie otrzymaliśmy 
6 tysięcy na pokrycie strat, jednak 
złożyłem odwołanie do ubezpie-
czyciela i czekam na rozwój wy-
padków. Jakby tego było mało, w 
październiku przyszedł orkan Ksa-
wery i uszkodził dachy na drugim 
gospodarstwie - dodaje.
 Rolnik zdecydował się zejść 
z uprawy orkowej. Jak uważa, 
jest to bardzo dobre rozwią-
zanie, na którym można tylko 
zyskać. - Uproszczona uprawa 
uprawy uproszczonej - tak nazwa-
łem swój sposób, w jaki prowadzę 
areały. Nie posiadam żadnych wy-
specjalizowanych maszyn i wy-
korzystuję tylko głębosz, bronę 
talerzową oraz siewnik talerzowy. 
Według moich obserwacji plony 
z roku na rok są wyższe, a jedyny 
problem, jaki się pojawia, to chwa-
sty. Z tym jednak bez większego 
problemu mogę sobie poradzić.
 100% zbóż i  kukurydzy 
wyprodukowanych na swo-
ich polach pan Tomasz zużywa 
w gospodarstwie. Na sprzedaż 
są przeznaczone tylko buraki 

i  rzepak. Obecnie pasze dla 
loch, warchlaków i tuczników 
przygotowywane są w zmo-
dernizowanej mieszalni, nato-
miast we wcześniejszym etapie 
roku przez 3 miesiące rolnik 

nie mógł z niej korzystać, po-
nieważ była ona w przebudo-
wie. Zacieśnił wtedy współpra-
cę z  jedną z większych firm, 
która dostarczała mu gotowy 
produkt. Cały czas korzysta 

także z usług ich żywieniowca 
i kupuje ich koncentraty.
 Młody gospodarz ma żonę 
i trójkę dzieci - Następcy rosną 
- śmieje się pani Krystyna. 
- Staram się jednak dzieci nie 
wpuszczać na teren gospodarstwa 
do godziny 16, zanim wszystkie 
prace nie będą ukończone - pod-
kreśla ojciec.
 Co ciekawe, Tomasz Kubera 
wcale nie myśli o sobie w kate-
gorii rolnika - Nigdy nie uważa-
łem, że jestem rolnikiem, bardziej 
całe gospodarstwo traktuję jako 
przedsiębiorstwo. Posiada nowy 
park maszyn, przy którego za-
kupie skorzystał z dofinanso-
wań. Jest otwarty na wszelkie 
nowinki. Regularnie pobiera do 
badań próbki gleby, paszę zaki-
sza w rękawach foliowych (m. 
in. kiszone śrutowane ziarno 
kukurydzy). W planach ma już 
modernizację dzierżawionych 
budynków gospodarczych. 
Wszystkie wnioski do Agencji 
składa w formie elektronicz-
nej. Otwartość, nowoczesność 
i przedsiębiorczość to znaki 
rozpoznawcze gospodarstwa 
pana Tomasza i całej jego ro-
dziny.

Młodzi następcy rosną
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TEKST Barbara Barwacz-Mikuła

arzenie o  posiadaniu 
rancza towarzyszyło mu 
już od dziecka. Realne-
go kształtu nabrało, gdy  
ukończył 33. rok życia. 

Wcześniej, urodzony w Krakowie Daniel 
Barłóg, mieszkał w wielu zakątkach Polski. 
Do Krakowa wrócił na studia. Przyszły rol-
nik wybrał pedagogikę i resocjalizację na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Znowu dziw-
ny wybór? - Teraz, gdy źródłem utrzymania są 
dla mnie owce, to faktycznie może wydawać się 
dziwne. Jednak dużo wolnego czasu poświęcam 
na zajęcia sportowe z dorosłymi, ale również 
z dziećmi, więc wiedza z tego zakresu bardzo 
się przydaje. Dzieci często odwiedzają też moje 
gospodarstwo - wyjaśnia Daniel.
 Po studiach podróżował po Europie, 
prowadził własną działalność gospodar-
czą, ale też szkolił się w zakresie fitness, 
baletu, aerobiku i sztuk walki. Po wielo-
letnich peregrynacjach osiadł wreszcie 
w Suchej Beskidzkiej, skąd pochodzi jego 

Sucha Beskidzka to miasto powiatowe w województwie małopolskim. Znane jest przede 
wszystkim z renesansowego Zamku Suskiego zwanego też Małym Wawelem. To tutaj 

postanowił osiedlić się Daniel Barłóg. Ktoś inny, gdyby w ogóle wziął pod uwagę w tym 
miejscu hodowlę, postawiłby może na psy rasowe, ale Daniel z reguły nie wybiera prostych 

rozwiązań. Na wzgórzach tuż nad miastem zapoczątkował w 2010 roku hodowlę owiec.

Owce, fitness 
i hart ducha czyli 

o gospodarstwie na 
skraju miasta

M mama. - Tu, z pomocą rodziny, wybudowałem 
dom, wydzierżawiłem od parafii i okolicznych 
mieszkańców parę hektarów łąk, pastwisk, sta-
rych sadów i kupiłem pierwszych sześć owiec. 
Własnoręcznie karczowałem bardziej niedo-
stępny teren. Sąsiedzi patrzyli na mnie jak na 
kosmitę czy naiwniaka. Teraz widzą, że to miało 
sens - opowiada Daniel Barłóg. - Owcą rasy 
wrzosówka siwa rogata „zaraziła” mnie Beata 
Piekalska, hodowczyni z Dolnego Śląska. Gdy 
poznałem historię pochodzenia i zwyczaje tych 
zwierząt, wiedziałem, że nimi właśnie chcę się 
zająć.
 Dziś stado tego oryginalnego rolnika 
składa się z prawie 60 sztuk, a sukcesów 
hodowlanych Daniel ma na swoim koncie 
sporo.  - Duże znaczenie ma podejście do bizne-
su - tłumaczy. - Hodowcy sami sobie komplikują 
życie, a tymczasem - zanim podejmie się decyzję 
o wyborze zwierząt - trzeba jak najwięcej się 
o nich dowiedzieć. Czym się charakteryzują, 
jakie warunki są dla nich najbardziej korzystne 
i zgodne z ich naturą, czym się żywią i czy 

jest to rasa mięsna, mleczna czy kożuchowa. 
Wybrane przez mnie owce to prymitywna, 
dzika rasa, hodowana dla mięsa i skór. Najlepiej 
czuje się w lasach, starych sadach i na łąkach. 
Te warunki mogłem swojemu stadu zapewnić. 
Piękne krajobrazowo tereny ranczo objęły 8,5 ha 
pastwisk oraz lasów, uprawianych niegdyś przez 
tutejszych rolników, a potem pozostawionych 
jako nieużytki - opowiada Daniel Barłóg. 
- Do tego wrzosówka siwa rogata ma podobny 
do mojego temperament. Mróz jej niestraszny. 
Nic nie robi sobie ze śniegu czy mrozu, a ja 
uprawiam morsowanie i lubię walczyć z uczu-
ciem zimna - dodaje. 
 Faktycznie, gdy odwiedzam ranczo 
Daniela, na dworze jest zimno, tylko ok. 
10 stopni i bardzo wilgotno, wciąż siąpi 
deszcz. Ja mam na sobie kurtkę zimową, 
a Daniel tylko ... spodnie od dresu i buty.  
Na sam widok robi mi się jeszcze zimniej. 
Na szczęście Daniel jest bardzo gościnnym 
gospodarzem i od razu zaprasza na kubek 
gorącej kawy. Przy niej opowiada, jak to 

Ranczo się rozwija, ale trzeba 
jeszcze zainwestować 
w infrastrukturę. Do tego 
przydadzą się unijne fundusze

Fot. Michał Kubicz
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przez lata odwiedzał różne sale treningowe, 
brał udział w wielu zajęciach sportowych 
i w ten sposób stworzył system trenin-
gowy oparty na technikach sztuk walki, 
zajęciach lekkoatletycznych, elementach 
baletu i aerobiku. W Suchej Beskidzkiej 
znalazł grupę zainteresowanych taką for-
mą zajęć osób i trenują trzy razy w ty-
godniu. Niebawem Daniel zamierza bić 
rekord Guinnesa w kąpieli w lodowatej 
wodzie.  
 Hodowla owiec plus treningi to Da-
niela recepta na udane życie. Utrzymu-
je się ze sprzedaży mięsa, głównie do 
karczm i gospód. Nie czeka  na zlecenia, 
sam jeździ, przedstawiając swoją ofertę 
i szukając nabywców. Nawet ci, którzy 
początkowo są niechętni, gdy przeko-
nują się o zaletach mięsa z wrzosówki, 
składają zamówienie. Mięso tej owcy jest 
chudsze w porównaniu z innymi rasami, 
ma czerwoną barwę i wspaniałe walory 
smakowe. Barłóg sprzedaje też owcze skó-
ry. Są miękkie, ciepłe i mają prozdrowotne 
właściwości. Wyprawą skór zajmuje się 
specjalista w Łopusznej, a wśród kupu-
jących są nawet Norwedzy i Holendrzy. 
 Owce z Suchej Beskidzkiej najwyraź-
niej czują, że popyt rośnie, bo biją rekordy 
w pogłowiu potomstwa. Trzy wykoty 
w ciągu dwóch lat podnoszą liczebność 
stada, a wiele z nich to ponadnormatywne 
niespodzianki. Już dwa razy zdarzyły się 

tryczek - ewenement na skalę światową, 
bo małe wrzosówek rodzą się czarne. 
Wielu potencjalnych i obecnych klientów 
ceni sobie fakt, iż jest to tak wyjątkowo 
spotykane stado. 
 W rozwoju stada wspierają Daniela 
głównie siostra i  jej mąż, którzy są le-
karzami weterynarii z  własną kliniką 
w Chrzanowie. Pomaga mu też jedna 
z hodowczyń kóz mlecznych w okolicy 
- Aneta Pszczółka. Mleko kozie przydaje 
się bardzo przy  mnogich wykotach na 
ranczu. 
 Daniel Barłóg na bieżąco śledzi fa-
chową literaturę i wciąż się uczy. Sam też 
pisze. Będzie to książka-opowieść o sobie. 
Tytuł już jest: „Życie według prawdziwe-
go dekalogu”. Do końca trochę jeszcze 
zostało, ale może już niedługo historię 
Daniela znajdziemy w księgarniach. 
 Spoczęcie na laurach nie jest w jego 
stylu. Dlatego myśli o dalszym rozwoju 
i wykorzystaniu do tego celu funduszy 
unijnych. Na razie korzysta tylko z dopłat 
bezpośrednich, ale poważnie zastanawia 
się nad oferowanym przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
wsparciem na restrukturyzację małych 
gospodarstw lub premią na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej. Inwestycje 
w gospodarstwie bardzo się przydadzą, 
bo przecież do realizacji pozostało jeszcze 
trochę marzeń.

pięcioraczki, choć normą są narodziny 
dwóch jagniąt. Ostatnio jedna z najstar-
szych owiec w stadzie urodziła czwo-
raczki. Na świat przyszedł tu też biały 

Owcom Daniela mróz niestraszny, a ich wła-
ściciel też lubi walczyć z uczuciem zimna, to 
hartuje nie tylko ciało, ale i ducha
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Wielkopolski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

przypomina, że w dniu 31 grudnia 2017 r.
upływa termin na dokonanie spisu zwierząt -  bydła, owiec, 

kóz i świń przebywjących w siedzibie stada.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne 

zwierząt producent rolny przekazuje Kierownikowi Biura 
Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego 

spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
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rena i Kaz imierz Dyląg prowa-
dzą swoje gospodarstwo od 12 
lat w Lipiu (gm. Brody, pow. sta-
rachowicki). Pracowali jeszcze 
zawodowo, kiedy w 1989 roku 

kupili kawałek ziemi (63 ary) na wsi, 
z drewnianym domem. Tu stworzyli swój 
zakątek na emeryturę, tzw. III filar.
 - Mąż pochodził z  rodziny, gdzie były 
tradycje rolnicze - mówi pani Irena. - Mie-
liśmy hektar ziemi, która była uprawiana, 
świnia na święta zawsze była. Moja mama 
otworzyłaby oczy ze zdziwienia widząc, czym 
się zajmujemy - dodaje pan Kazimierz.
 Chętni do pracy, nieznoszący próż-
ni nauczyciele wychowania fizycznego 

znaleźli sposób na zagospodarowanie 
czasu wolnego na emeryturze.
 - Drewniany domek, który kupiliśmy, to 
była ruina, lepiej było zburzyć i wybudować 
nowy. Mąż zadbał o to, by był jak najbardziej 
użyteczny. Dokupiliśmy też 5 ha ziemi. Szu-
kając alternatywy na życie, ruszyliśmy naj-
pierw z uprawą choinek, z którą mąż zetknął 
się w Niemczech. Owce pojawiły się w su-
mie przypadkiem. Hodował je nasz znajomy 
w Małyszynie (gm. Mirzec). Zapytał, czy 
mógłby je u nas wypasać. Wzięliśmy kilka 
na sezon, na próbę. Okazało się, że nie koli-
duje to z naszą działalnością, gdyż owce nie 
gryzą świerków, a sprawdzają się doskonale 
jako żywa kosiarka - mówią gospodarze.

Ow ce to ich „trzeci filar”
Pa ństwu Dylągom trudno odmówić aktywności. Niegdyś zawodowo uczyli 

wychowania fizycznego, dziś na emeryturze prowadzą hodowlę owiec. 
Jako jedyni w południowo-wschodniej Polsce mają stado owiec w rasie 

zachowawczej - merinosa w starym typie.

I Bliżej owiec
 Pierwsze doświadczenia z  owcami 
spowodowały, że państwo Dylągowie za-
pragnęli lepiej i bliżej poznać te zwierzęta. 
Bezrobocie i bieda na wsi, leżące odłogiem 
łąki popchnęły byłych nauczycieli do dzia-
łania. Kontakt pani Ireny z międzynarodo-
wą Fundacją HPI zaowocował napisaniem 
programu pomocy dla rolników, których 
zadaniem miała być właśnie hodowla 
owiec. Założono wówczas 10 stad owiec, 
docelowo było ich 18. Nie tylko w Lipiu, 
ale też okolicznych gminach, m.in.: w Ma-
łyszynie, Mircu, pod Wierzbicą, na Wielkiej 
Wsi i w Ożarowie.
 - Tak się zaczęło, dokładnie 19 kwietnia 2005 

TEKST Ewelina Jamka

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Imię i nazwisko: ....................................................................................
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(za wybrany okres)
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- Owce to bardzo inteligentne zwie-
rzęta - nie ma co do tego wątpliwo-

ści - uważa pan Kazimierz

od .......... do .......... 2019 r.
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roku - sprowadziliśmy pierwsze 
owce. Niektórzy rolnicy po pew-
nym czasie zrezygnowali, my 
wytrwaliśmy, choć wymaga to 
dużo pracy i zaangażowania, 
czasem poświęcenia, ale lubimy 
to robić, to nasza pasja - mówi 
pani Irena.
 - Latem owce wypasane są na 
łąkach, a na zimę trzeba zorgani-
zować trzy tysiące kostek siana. 
Bywa, że w sezonie letnim 12-
14 godzin spędzam na traktorze 
- dodaje pan Kazimierz.
 W  odróżnieniu od ho-
dowli krów, które wymagają 
dojenia, praca przy hodowli 
owiec nie zaczyna się bladym 
świtem. Pobudka wystarczy 
o 8.00 rano, potem karmienie 
i wypas, jeśli warunki pogo-
dowe są sprzyjające. - Jako je-
dyni w południowo-wschodniej 
Polsce mamy stado owiec w rasie 
zachowawczej. Nasza hodowla jest pod ścisłą 
kontrolą Instytutu Zootechniki z Balic, który 
zakwalifikował 30 naszych owiec jako merinos 
w starym typie. To owca na wyginięciu, dlatego 
jest objęta specjalnym programem, by pierwot-
ne geny tej rasy zostały zachowane - mówią 
gospodarze.
 A że jest to najwyższa półka dowodzą 
nagrody i wyróżnienia przyznawane co 
roku przez Świętokrzyski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewicach. 
W tym roku również owca państwa Dylą-
gów otrzymała medal na Świętokrzyskiej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych. 

Ciężka praca
 Hodowla owiec to nie tylko korzyści 
finansowe z dopłat, ale przede wszystkim 
ciężka praca, wymagająca ciągłych szko-
leń - tu każdy dzień może przynieść coś 
nowego. Czasem, wyręczając weterynarza, 
trzeba być nawet położną, czego pani Irena 
doświadczyła już wielokrotnie, pomagając 
młodym jagniętom przyjść na świat.
 - Było tak, że o 18.00 mieliśmy cesarskie 
cięcie, a o 20.00 szliśmy na studniówkę, kiedy 
jeszcze pracowaliśmy zawodowo - wspomina 
początki działalności pan Kazimierz. - Naj-
więcej pracy jest wtedy, jak są sianokosy i jak 
są wykoty. Owca chodzi w ciąży pięć miesięcy. 

Ma jedno lub dwoje jagniąt. Kilka sztuk z każ-
dego wykotu zostawiamy na tzw. remont stada. 
Ze względu na wiek, dolegliwości i zużycie - te 
które się nie nadają, idą na ubój. Nie prowadzimy 
uboju gospodarczego, oddajemy żywe zwierzęta 
- dodaje pani Irena. - Hodujemy owce wyłącz-
nie dla mięsa - nie ma nic lepszego na świecie, 
jak jagnięcina. A wełny się nie kupuje, wełna 
jest odpadem. Strzyżenie owiec jest konieczne, 
przynajmniej raz w roku, ze względów higie-
nicznych - dodaje pan Kazimierz.

Z owcami „na ty”
 O tym, że żyją w zgodzie ze zwierzę-
tami, świadczy choćby fakt, że są z nimi 
„na ty”. Niemal każda owca to Baśka, na 
to imię najczęściej reagują, idąc nawoły-
wane za przywódcą stada. Ale bywają też 
zaprzyjaźnione owce, jak Zuzia czy Celinka, 
które gospodarze rozpoznają nie tylko po 
numerze.
 - Tryki (samce) też mają swoje imiona. Teraz 
są barany Jarek i Zenek, ale były też Bolo, Wacek, 
Wito i Romek - wylicza pan Kazimierz.
 Życie na wsi i hodowla owiec to miał 
być tzw. III filar dla państwa Dylągów. Tym-
czasem, odwiedzające w wakacje dziad-
ków, wnuki mają tu istny raj na ziemi. Bo 
oprócz plantacji choinek, w których rosną 
grzyby i stoją pasieki z dobrym miodem, 

w gospodarstwie jest mnóstwo 
innych zwierząt, jak psy, koty, 
gęsi, króliki, kury (zielononóżki) 
i perliczki. Nie brakuje też roślin, 
kwiatów, krzewów i warzyw, któ-
re są specjalnością pani Ireny.
 - Na to zawsze znajduję czas. Na 
przyjemności nie może go zabraknąć. 
Owce pochłaniają nas całkowicie, 
nie można zostawić gospodarstwa 
bez nadzoru, ale zawsze znajdziemy 
czas na wakacje latem, narty zimą 
czy wyjście do teatru i na basen 
- mówią pełni energii i aktywno-
ści gospodarze.  

Wizytówki 
hodowlane
Koncentrat uniwersal 
sojowy z maślanem 
firmy Piast
Skład preparatu opiera 
się na maślanie sodu, 
który w  przewodzie po-
karmowym dysocjuje do 
kwasu mlekowego. Jest on 
uznawany za środek mają-
cy szerokie zastosowanie 
w profilaktyce i  leczeniu 
zaburzeń funkcji błony 
śluzowej przewodu po-
karmowego. Maślan sodu 
zwiększa wielkość kosmków 
jelitowych do 30%, optymalizując jednocześnie 
powierzchnię wchłaniania dla substancji odżyw-
czych, a tym samym poprawia wykorzystanie 
paszy. Dodatkowo wspomaga wzrost populacji 
pozytywnej mikroflory układu pokarmowego - 
działa korzystnie na bakterie Lactobacillus spp. 
i Bifidobateria spp., dzięki czemu wzmacnia 
odporność na kolonizację jelit przez bakterie 
gram ujemne:  E. Coli i Salmonella. Skutecznie 
wstrzymuje namnażanie grzybów, poprawiając 
ogólny bilans flory jelitowej.

Zespół LNB stworzył 
alternatywę dla poeks-
trakcyjnej śruty sojowej. 
Największą zaletą jest 
odpowiednie połącze-
niu komponentów białka 
chronionego oraz mocz-
nika paszowego tak, aby 
produkt stanowił źródło 
aminokwasów do-
cierających do jelita 
cienkiego oraz źródło 
azotu dla bakterii bytują-
cych w żwaczu. 
ProStim Soy-Balance łączy w sobie wygo-
dę, bezpieczeństwo oraz ekonomię. Bada-
nia przeprowadzone w 2015 roku w Holandii 
udowodniły skuteczność stosowania ProStim 
Soy-Balance. Założenia były następujące: 
0,9 kg śruty sojowej poekstrakcyjnej zastę-
pujemy 0,45 kg ProStim Soy-Balance (zgod-
nie z zastosowaniem 2:1). Wyniki po dwóch 
miesiącach obserwacji nie wykazały różnicy 
w wynikach produkcyjnych mleka oraz w jego 
składzie między stosowaniem poekstrakcyj-
nej śruty sojowej a ProStim Soy-Balance. Co 
najważniejsze, rozwiązanie pozostaje nadal 
najlepszym źródłem białka dla przeżuwaczy.

ProStim Soy-Balance 
firmy LNB

Najwięcej radości daje 
potomstwo w owczym stadzie

Pani Irena jest 
dumna ze swoich 
jagniąt - niejed-
nemu pomogła 
przyjść zdrowo 
na świat
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Odpowiednie żywienie jałówki 
gwarancją dobrej krowy mlecznej

Każda grupa wiekowa bydła posiada inne zapotrzebowanie pokarmowe, a z niedożywionej 
lub zatuczonej jałówki nie będzie dobrej krowy mlecznej. Błędów popełnionych 

w odchowie młodzieży nie da się naprawić. 

O wydajności krów 
decyduje dojrze-
wanie gruczołu 
m l e k o w e g o 
i narządów we-

wnętrznych, które dynamicznie 
rozwijają się w ciągu pierwszych 
8. tygodni życia. - Cielęta intensyw-
nie żywione od 2. do 8. tygodnia wy-
kształcają większy gruczoł mlekowy, 
a w kolejnych tygodniach życia nie 
można już poprawić rozwoju tkanki 
gruczołowej gruczołu mlecznego. 
Długowieczność krowy, a przez to 
opłacalność produkcji mleka, zależą 
bezpośrednio od przebiegu całego od-
chowu, od urodzenia do pierwszego 
wycielenia, dlatego odchów cieliczek 
nie powinien być traktowany jako 
koszt, a inwestycja na przyszłość 

- zaznacza Maciej Szymczak, 
lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki w Gołuchowie (powiat 
pleszewski). Podkreśla, że bardzo 
duże znaczenie ma pierwszych 

400 dni z życia samicy, ponieważ 
błędów popełnionych w odcho-
wie młodzieży nie da się napra-
wić. Odchów cieląt i żywienie 
jałówek powinny być zaplanowa-
ne, a dawki pokarmowe muszą 
pokrywać zapotrzebowanie na 
odpowiednią ilość i jakość białka 
oraz energii. - Zapewnienie takiego 
tempa wzrostu i rozwoju, które będą 
podstawą przyszłej wysokiej wydajno-
ści mleka oraz które umożliwią krycie 
jałówek w wieku 13-14 miesięcy, po-
winno być podstawowym celem ich 
odchowu. Należy również pamiętać, 
że odpowiednie tempo wzrostu i roz-
woju będą podstawą zdrowia w okre-
sie po porodzie - wyjaśnia Maciej 
Szymczak. Działania podejmo-
wane przez hodowców muszą 
wyćwiczyć nawyki pobierania 
paszy zarówno przez młodzież, 
jak i w dorosłym życiu. Hodowca 
powinien nauczyć jałówki takich 
zachowań, które zminimalizują 
stres spowodowany dominacją in-
nych krów. - A jak powszechnie wia-
domo, stres jest wysoce niewskazany 
- przypomina lekarz weterynarii. 
 Zbyt późny termin pierw-
szego wycielenia prowadzi do 
zwiększonego ryzyka problemów 
poporodowych, w tym ketozy. 
W zależności od systemu odcho-
wu cielęcia, po zakończeniu 3. 
miesiąca życia jałówki powinny 
zostać umieszczone w osobnej 
grupie żywieniowej i rozpocząć 
żywienie paszami objętościowy-
mi. Rolnik przyzwyczaja jałówki 
do pobierania siana z traw i nie-
wielkich ilości kiszonki z kuku-

rydzy oraz kiszonki z traw prze-
więdniętych. W wieku 6 miesięcy 
jałówka powinna pobierać około 
1-2 kg mieszanki treściwej, a osta-
teczna jej ilość zależy od jakości 
siana, kiszonki z kukurydzy oraz 
kiszonki z traw. - W tym okresie 
zwierzęta powinny pobierać około 3 kg 
suchej masy dziennie, z czego połowa 
powinna być dostarczana w paszach 
objętościowych, a połowa - w paszach 
treściwych. Od początku 7. miesiąca 
życia do chwili potwierdzenia cielno-
ści podstawą żywienia powinny być 
pasze objętościowe, jednak kiszon-
kę z kukurydzy należy ograniczyć 
o połowę (im lepsza jej jakość, tym 
ostrożniej trzeba ją zadawać) - ra-
dzi Maciej Szymczak. Dodaje, 
że  w tym okresie można rów-
nież pokusić się o uzupełnianie 
dawki paszami białkowymi. Od 
dnia potwierdzenia skutecznego 
zacielenia do około 5-6tygodni 
przed planowanym porodem ży-
wienie musi być jak najprostsze. 
Praktycznie całe zapotrzebowanie 
powinno być pokryte paszami 
objętościowymi oraz specjalistycz-
nymi dodatkami mineralno-wita-
minowymi. - Tylko w przypadku 
niskiej jakości pasz objętościowych 
należy pokrywać zapotrzebowanie 
paszami treściwymi. W każdej grupie 
wiekowej warto pamiętać o lizaw-
kach solnych. Przestrzeganie zaleceń 
żywieniowych zapewni prawidłowe 
przejście przez okres okołoporodowy, 
będzie podstawą do przyszłej dobrej 
wydajności mlecznej oraz zniweluje 
ryzyko chorób i zaburzeń metabo-
licznych - podkreśla specjalista. 
Należy zaznaczyć, że każda grupa 
wiekowa posiada inne zapotrze-
bowanie, a z niedożywionej lub 
zatuczonej jałówki nie będzie do-
brej krowy mlecznej.

(abi)
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Na pytania 
czytelników 
odpowiada 
lek. wet. Maciej 
Szymczak
tel. 888 797 830
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w i a t ł o  w p ł y -
wa korzystnie na 
prawidłowy roz-
wój organizmów, 
a w szczególności 

osobników młodych. Szcze-
gólnie poprzez wnikanie pro-
mieniowania słonecznego przez 
skórę, wytwarzając witaminę 
D, odgrywającą istotną rolę 
w prawidłowym rozwoju np. 
kośćca i zabezpieczającą przed 
krzywicą. Ponadto zmniejsza 
ryzyko wystąpienia negatyw-
nych stanów psychofizycznych: 
ospałość, senność, zmniejszenie 
aktywności życiowej i zainte-
resowania otoczeniem. Z dru-
giej strony pamiętajmy o tym, 
że za długie wystawianie na 
działanie światła słonecznego 
zwierząt może skutkować nie-
stety stresem cieplnym i innymi 
skutkami niepożądanymi dla 
bydła.
 Promieniowanie słoneczne 
ponadto jest najtańszym źró-
dłem oświetlenia. Dlatego też 
duże otwory okienne i dachowe 
umożliwiające przepuszczanie 
dużej ilości światła stanowią 
bardzo ważny element kon-
strukcyjny każdego budyn-
ku. Powierzchnia świetlików 

umieszczonych w dachu obo-
ry powinna stanowić 3-5% po-
wierzchni podłogi, natomiast 
otwory okienne i wszelkie inne 
świetliki umieszczone w ścia-
nach budynku powinny stano-
wić 5-10% powierzchni podłogi. 
Aktem prawnym szczegółowo 
traktującym to zagadnienie jest 
Dyrektywa 80/778EEC doty-
cząca prawidłowego oświetle-
nia i wentylowania dojarń i po-
mieszczeń do przechowywania 
mleka. Oświetlenie w pomiesz-
czeniu dla krów powinno wy-
nosić 200-300 lux. Oznacza to, 
że w oborze 33,5x21 m należy 
zgadnie z literaturą zainstalo-
wać 6 lamp sodowych o mocy 
400 W. Dla równomiernego 
oświetlenia przyjmuje się, że 
odległość między lampami po-
winna być 1,5 do 1,8 razy więk-
sza niż wysokość ich umiesz-
czenia. 
 Światło zmniejsza ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych 
stanów psychicznych, takich 
jak: ospałość, senność, zmniej-
szenie aktywności życiowej 
i zainteresowania otoczeniem. 
Sztuczne światło - za słabe lub 
nieodpowiednio umiejscowio-
ne może doprowadzić do bólu 

Oświetlenie 
i hałas w oborze

Oświetlenie i hałas są istotnymi czynnikami 
kształtującymi mikroklimat w oborze

Ś
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oczu i zmęczenia. Nowocze-
sne fluorescencyjne oświetlenie 
również może być męczące dla 
wzroku. Stosując oświetlenie 
sztuczne pamiętajmy o osło-
nach i kloszach chroniących 
bydło przed ewentualnym 
rozpryskiem gorącego szkła 
w przypadku przepalenia lub 
stłuczenia żarówek. W oborach 
stosować powinno się trójpo-
ziomowy system oświetlenia. 
Wyróżnia się w jego obrębie 
oświetlenie robocze, orienta-
cyjne i/lub nocne. Oświetlenie 
orientacyjne stosuje się przez 
cały czas odpoczynku zwierząt 
w systemie ze zmniejszonym 
obszarem paszowym, ale rów-
nież w przypadku stosowania 
automatów paszowych. Oświe-
tlenie nocne jest dla zwierząt 
głównym ułatwieniem odróż-
niania szczegółów otoczenia 
i uniknięcia uszkodzeń strzy-
ków, wymion oraz niepoko-
jów w okresie nocnym. Zimą 
oświetlenie tego typu powinno 
się zapewnić przez ok. 8 h przy 
jednoczesnej 16-godzinnej dłu-
gości sztucznego dnia. Dowie-
dziono, że ma to pozytywny 
wpływ na produkcję mleka, 

ale również na reprodukcję 
zwierząt. Warto też zwrócić 
uwagę, że ze względu na agre-
sywne środowisko powietrza 
panującego w budynkach in-
wentarskich, żarówki powinny 
charakteryzować się wyższą 
odpornością i trwałością. Cie-
kawostką niech będzie fakt, 
że wyniki przeprowadzonych 
w USA badań naukowych wy-
kazały, iż wydłużenie widnej 
części dnia przez oświetlenie 
elektryczne z 13,5 godz. do 
16-18 godz. doprowadziło do 
zwiększenia mleczności bydła 
o ok. 15-16% (średnio o 8%). 
Również zakłócenia w płod-
ności zaobserwowano o 15% 
mniejsze aniżeli w źle oświe-
tlonych oborach.
 Hałas z kolei jest to nie-
pożądany dźwięk lub szko-
dliwy dla organizmu szum, 
szmer, huki, krzyki, trzaski, 
wrzawa, harmider itp. Nazy-
wamy nim także nieregularne 
fale dźwiękowe. Szkodliwość 
hałasu zależy przede wszyst-
kim od jego natężenia, widma 
częstotliwości i długotrwałości 
działania. (powyżej 80 decybeli 
może spowodować uszkodze-

nia narządu słuchu). Granice 
akceptacji hałasu przez krowy 
nie są jeszcze aż tak dobrze 
poznane. Jednak powinno się 
unikać nagłych wysokich i nie-
przewidzianych dźwięków, co 
prowadzi do stanów lękowych 
u bydła. Natężenie dźwięku 
mierzymy w decybelach. Po-
niżej przedstawiono poziomy 
głośności różnych dźwięków:
• normalna
 rozmowa  60 dB
• duży ruch
 wielkomiejski 80 dB
• młot 
 pnumatyczny 100 dB
• głośna muzyka
 dyskotekowa  110 dB
• startujący
 odrzutowiec 130 dB
• próg bólu 140 dB
 Wystawienie zwierząt na 
takie warunki może dopro-
wadzić do obniżenia wydaj-
ności mlecznej krów wynika-
jącego ze stresu, na jaki zostały 
wystawione pracującymi np. 
maszynami, urządzeniami itp. 
Jeżeli jednak występuje nie-
bezpieczeństwo wystąpienia 
hałasu w trybie ciągłym, to po-
starajmy się, aby było to na jak 

najniższym poziomie. W kilku 
gospodarstwach wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, 
w których eksperymentalnie 
zainstalowano w oborze krów 
mlecznych głośniki, umilając 
tym samym czas zwierzętom 
i pracownikom obsługi, spo-
kojną, stonowaną muzyką. 
Co prawda nie potwierdzono 
w sposób typowo naukowy 
korzyści, jak m.in. zwiększenie 
wydajności mlecznej krów, ho-
dowcy zaobserwowali jednak 
różnice w spokojniejszym za-
chowaniu i zdrowotności zwie-
rząt. 
 Korzystnymi metodami 
prowadzącymi do skutecznego 
obniżenia albo też całkowitej 
redukcji poziomu hałasu jest 
wyciszenie i wytłumianie po-
mieszczeń, wewnątrz których 
znajdują się głośno pracujące 
urządzenia (np. pompa próż-
niowa dojarki mechanicznej) 
lub też umiejscowienie stwa-
rzających nadmierny hałas 
urządzeń w jednych, zacisz-
nych, znacznie dalej od zwie-
rząt umiejscowionych po-
mieszczeniach budynku.

dr hab. Robert Szulc
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rudności w roz-
rodzie istotnie 
w p ł y w a j ą  n a 
opłacalność pro-
d u k c j i  m l e k a . 

Zwiększają się koszty nasie-
nia, występuje brakowanie 
krów, rosną wydatki na opie-
kę weterynaryjną, a przede 
wszystkim spada wydajność. 
 Jednym z podstawowych 
czynników wpływających na 
problemy w rozrodzie są błę-
dy w żywieniu, wynikające 
z niedostatecznego pokrycia 

zapotrzebowanie na wszystkie 
składniki pokarmowe. Mo-
żemy wtedy mówić o ujem-
nym bilansie energii, który 
powoduje wydłużenie okre-
su od wycielenia do pierw-
szej rui, wydłużenie okresu 
międzyciążowego, słabe po-
bieranie paszy oraz potrzebę 
uruchomienia rezerw ener-
getycznych. Niebezpieczna 
jest utrata apatytu w okresie 
okołoporodowym. Krowy nie 
mogą pobierać wystarczającej 
ilości energii, która pokry-

wałaby zapotrzebowanie na 
produkcję siary i mleka. Po-
trzeby uzupełnianie są z re-
zerw energetycznych, czego 
skutkiem jest pogorszenie 
kondycji. Aby tego uniknąć, 
należy zwiększyć udział pasz 
treściwych oraz kiszonki z ku-
kurydzy i  stosować dodat-
ki tłuszczowe ( np. tłuszcz 
chroniony). Przez zwiększenie 
udziału tłuszczu możemy po-
kryć pewne braki w bilansie 
energetycznym. Zazwyczaj 
jego obecność w dawce paszo-

wej wynosi  2-3%. Natomiast 
poprzez stosowanie dodatków 
tłuszczowych niechronionych 
(olejów roślinnych) możemy 
jego zawartość zwiększyć 
maksymalnie do 4%.  Stosując 
dodatki tłuszczowe chronione 
możemy ten zakres podwyż-
szyć do 6%. Większe porcje są 
zbyt drogie i mogą powodo-
wać zaburzenia apetytu. Do-
datek tłuszczu może poprawić 
płodność krów, ponieważ sty-
muluje wzrost pęcherzyków, 
zwiększa koncentrację pro-

Płodność krów. 
Od czego zależy i jak ją poprawić

Zaburzenia płodności to trzeci, zaraz po mastitis i chorobach racic,
problem pojawiający się w gospodarstwach mlecznych. 

TEKST Magdalena Kowalska

T
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gesteronu we krwi, a przede 
wszystkim poprawia bilans 
energii. 
 Istotną rolę w dawce po-
karmowej ma także zwartość 
białka. W okresie okołoporo-
dowym zaleca się zwiększenie 
koncentracji białka ogólnego 
do 17-18% suchej masy. Wie-
lu hodowców niepotrzebnie 
podnosi jego udział ponad 
20%. Pobieranie zbyt dużych 
ilości tego składnika w sto-
sunku do pobrania energii 
może powodować powstawa-
nie amoniaku w żwaczu. Na-
tomiast nadmiar amoniaku po 
przedostaniu się do wątroby 
jest przetwarzany na mocznik. 
Jest to ważną przyczyną po-
gorszenia rozrodu, ponieważ 
te dwa składniki kumulują 
się w narządach rozrodczych 
krowy. Wysoki udział amonia-
ku i mocznika pogarsza tak-
że bilans energetyczny, gdyż 
proces ten wymaga dużych 
nakładów energii. Głównym 
zaburzeniem rozrodu wyni-
kającym z  licznie pobiera-
nego białka jest pogorszenie 
wskaźników zapładnialności, 
wynikających z wczesnej za-
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mieralności zarodków. 
 W  wysoko wydajnych 
stadach można zauważyć, iż 
krowy w okresie okołoporo-
dowym mają problemy z sub-
kliniczną hipokalcemią, czyli 
zbyt niską ilością wapnia we 
krwi. „Prawidłowa zawartość Ca 
we krwi powinna wynosić 8-12 
mg/dl (mg%), jednak w przy-
padku subklinicznej hipokalcemii 
wynosi poniżej 5 mg/dl” - pod-
kreśla prof. dr hab. Zygmunt 
M. Kowalski z Uniwersyte-

tu Rolniczego w  Krakowie 
w swojej pracy pt. „Uwaga 
na subkliniczną hipokalcemię 
u krów mlecznych w okresie 
okołoporodowym”. Niska 
zawartość wapnia może wy-
nikać z  błędnego żywienia 
mineralnego w okresie zasu-
szenia, a jego główny deficyt 
jest następstwem produkcji 
siary. Przyczyną subklinicznej 
hipokalcemii są także niedo-
bory magnezu i fosforu. Aby 
uniknąć problemów z hipo-
kalcemią oraz zaleganiem po-
porodowym, warto stosować 
dodatki soli anionowych. Ko-
rzystanie z soli musi być prze-
myślane, dlatego warto skon-
sultować się z żywieniowcem 
oraz lekarzem weterynarii. 
O  konieczności stosowania 
decyduje odczyn moczu w 2-3 
tygodniach przed porodem. 
 Skutkiem niedostateczne-
go pokrycia zapotrzebowanie 
na energię oraz niewystarcza-
jącej ilości mikroelementów 
i witamin może być bark rui 
po porodzie, czyli zbyt długi 
okres do pierwszej owulacji. 
Powodem mogą być ciche ruje, 
ale także ich brak wynikający 
z nieaktywnych jajników, nie-
owulacyjnego pęcherzyka lub 
torbieli. Ciche ruje właściwe 
wynikają zazwyczaj z błędów 
żywnieniowcyh, natomiast po-
zorne mogą być następstwem 
złej obserwacji objawów rujo-
wych. Czas trwania sympto-
mów jest dość krótki, u kro-
wy wynosi około 11 godzin, 
natomiast u  jałówki tylko 
7 godzin. Wraz ze wzrostem 
produkcji mleka okres trwa-
nia rui zmniejsza się, dlatego 
ważna jest dokładna obserwa-
cja stada. Możemy poprawić 
efektywność wychwytywa-

nia rui poprzez zastosowanie 
urządzeń monitorujących.
 Nie tylko nieodpowiednie 
rozpoznanie rui, ale także źle 
wykonane zabiegi insemina-
cyjne mogą powodować ob-
niżoną płodność. Zazwyczaj 
wynika to z niekompetencji 
osoby wykonującej zabieg. 
Dlatego według wielu rolni-
ków, zajmujących się hodow-
lą krów, warto zainwestować 
we własny rozwój i zapisać 
się na kurs inseminatorski. 
Szkolenie trwa zazwyczaj 
4-5 dni, a koszt w zależności 
od regionu oscyluje w gra-
nicach 1.000-1.500 zł. Dzię-
ki takiej praktyce gospodarz 
będzie mógł sam rozpoznać 
ruję i w odpowiednim czasie 
zapłodnić krowę. Istotne jest 
właściwe przechowywanie na-
sienia oraz jego jakość. Warto 
wiedzieć, że wystąpienie rui 
po 21 dniach świadczy o źle 
wykonanym zabiegu. 
 Nie możemy dokładnie 
określić jednej przyczyny 
zaburzeń w rozrodzie krów. 
Głównymi czynnikami mogą 
być wysoka wydajność, nie-
prawidłowe żywienie lub 
błędy w inseminacji. Lepsze 
efekty uzyskamy, karmiąc 
zwierzęta wartościową ki-
szonką z traw, zgniecioną ki-
szonką z kukurydzy lub przez 
staranne pobieranie kiszonki 
z silosu. W stadach, w których 
wydajność mleka wynosi 11-
12 tys. litrów, warto stosować 
dodatki paszowe, które mają 
na celu skrócenie okresu bez-
rujowego oraz eliminację tzw. 
cichych rui. Jeśli w gospodar-
stwie jest widoczny problem 
z rozrodem, warto poprawić 
żywienie i zbilansować dawkę 
pokarmową. 
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a   m a s z y ny 
i pojazdy rol-
nicze działają 
o b c i ą ż e n i a , 
zarówno te 

wywierane przez środowisko, 
w którym one pracują, jak i  po-
wstające w procesie roboczym. 
W czasie eksploatacji elementy 
maszyn ulegają zużyciu i sta-
rzeniu. Warunki pracy mają 
wpływ na intensywność zuży-
wania się elementów konstruk-
cyjnych maszyn i pojazdów rol-
niczych. Przestoje wywołane 
koniecznością usuwania uste-

Czas na  przygotowania 
sprzętu DO ZIMY

Konieczne są: okresowa wymiana materiałów eksploatacyjnych, zabezpieczenie niszczejących 
powłok ochronnych, utrzymanie w stanie zdatnym do użytku akumulatora, sprawdzenie 
ciśnienia w oponach i wiele innych czynności, które określa się jako obsługę techniczną.

bez przeciążenia, regularną 
i prawidłową konserwację oraz 
regulację urządzenia, okreso-
we dokonywanie przeglądów 
technicznych i napraw profi-
laktycznych. Bardzo ważnym 
procesem w eksploatacji sprzę-
tu rolniczego jest właściwe do-
cieranie, które polega głównie 
na ograniczeniu intensywności 
pracy mechanizmów w celu 
niedopuszczenia do procesu 
zużywania cieplnego elemen-
tów trących, co może łatwo wy-
stąpić w warunkach dość ści-
słych początkowych pasowań 

R E K L A M A

i niezbyt dokładnie obrobio-
nych powierzchni. Mechanizmy 
szczególnie narażone na zacie-
ranie się we wstępnym okresie 
pracy docierane są obecnie przez 
producenta w specjalnych wa-
runkach, dlatego współczesne 
maszyny nie wymagają na ogół 
wielu kłopotliwych zabiegów 
w pierwszym okresie użytko-
wania. Konieczna jest okreso-
wa wymiana materiałów eks-
ploatacyjnych, zabezpieczenie 
niszczejących powłok ochron-
nych, utrzymanie w stanie zdat-
nym do użytku akumulatora, 

TEKST Wojciech Rębiasz

rek technicznych oraz przestoje 
wynikające z oczekiwania na 
brakujące części eksploatacyjne 
decydują o niskim stopniu wy-
korzystania maszyn rolniczych 
w okresach agrotechnicznych.  
Zabiegi konserwacyjne i regu-
lacyjne mają na celu zapobie-
ganie wzrostowi tej intensyw-
ności. Właściwa eksploatacja 
obejmuje: przeszkolenie per-
sonelu obsługi bezpośredniej 
i obsługi technicznej, prawidło-
we dotarcie nowych mechani-
zmów, eksploatację urządzenia 
zgodną z jego przeznaczeniem 

N
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sprawdzenie ciśnienia w opo-
nach i wiele innych czynności, 
które określa się jako obsługę 
techniczną. Podstawowym za-
daniem obsługi technicznej jest 
zapobieganie pogarszaniu się 
właściwości użytkowych maszyn 
i ciągników rolniczych oraz przy-
gotowanie ich do bezawaryjnej 
pracy. W praktyce eksploatacyj-
nej stosuje się obsługę codzienną, 
obsługę przedkampanijną, ob-
sługę pokampanijną i sezonową.
 Obsługa codzienna polega 
przede wszystkim na czysz-
czeniu, myciu, smarowaniu 
i uzupełnianiu materiałów eks-
ploatacyjnych oraz na wykona-
niu czynności regulacyjnych 
i sprawdzających układy, od 
których zależy bezpieczeństwo 
operatora i otoczenia.
 Najważniejszym etapem  
jest obsługa pokampanijna, 
gdyż większość maszyn rolni-
czych pracuje tylko przez krótki 
czas w sezonie. Stan techniczny 
oraz gotowość do pracy tych 
maszyn zależą głównie od ja-
kości tej obsługi oraz od spo-
sobu przechowywania. Po za-
kończeniu kampanii maszyna 
musi być dobrze oczyszczona 
i umyta. Wielkość zniszczeń 
korozyjnych zależy od czasu 
zawilgocenia części metalowej 

i od ilości pyłu znajdującego się 
na jej powierzchni (osiadający 
pył przyspiesza korozję, gdyż 
łatwo zatrzymuje wodę) oraz 
od stanu powłoki ochronnej. 
Ogniska korozji są widoczne 
na sprzęcie rolniczym w postaci 
rdzawych nalotów, punktów 
i  większych lub mniejszych 
plam. Mogą one występować 
też pod powłokami lakierowa-
nymi i ujawniać się w formie 
pęcherzy i złuszczeń. Stan ten 
powstaje zwłaszcza wtedy, gdy 
sprzęt rolniczy niewyczyszczo-
ny z błota, brudu i rdzy pokry-
wany jest powłoką lakierniczą. 
Jeżeli zjawisku temu nie będzie-
my przeciwdziałać, to proces 
ten będzie się powiększał, po-
wodując zniszczenie i ubytki 
podłoża (w rezultacie często 
poszczególne elementy kon-
strukcji zaczną zmieniać kształ-
ty i właściwości mechanicz-
ne). Początkowo powodować 
to będzie zakłócenie w pracy 
maszyny, a w dalszym etapie 
jej unieruchomienie. Uzupełnia 
się wszystkie ubytki lakierów, 
a na powierzchnie robocze na-
kłada się środki ochrony czaso-
wej, wymienia się oleje i smary. 
Maszyny z kołami ogumionymi 
powinny być umieszczone na 
podporach, a w oponach należy 

zmniejszyć ciśnienie o 30 do 
50%. Takie elementy maszyn, 
jak listwy nożowe, pasy napę-
dowe oraz inne elementy wraż-
liwe na warunki atmosferyczne 
powinny być przechowywane 
w magazynie.
 Obsługa przedkampanij-
na ma na celu przygotowanie 
maszyny do pracy, usuwamy 
z niej środki ochrony czasowej, 
do punktów smarowniczych 
wprowadzamy smary, zakła-
da się paski klinowe, wkłada 
akumulatory, montuje listwy 
nożowe lub inne wyposażenie. 
Po wykonaniu tych czynności 
sprawdza się , czy praca ma-
szyny jest  prawidłowa.
 Obsługę techniczną ciągni-
ków rolniczych przeprowadza-
my według systemu przeglą-
dów technicznych. W systemie 
tym w cykl obsługi wchodzą: 
przegląd codzienny (P1) i okre-
sowe (P2 do P5), które należy 
wykonać po określonym cza-
sie pracy ciągnika. W praktyce 
eksploatacyjnej przebieg zuży-
cia zależy od warunków, w ja-
kich pracuje maszyna, dlatego 
wprowadzenie sztywnych cykli 
obsługowo-naprawczych może 
powodować wystąpienie strat 
ekonomicznych. Należy propo-
nowane okresy przyjmować ela-
stycznie w zależności od stanu 
technicznego maszyny, wyko-
rzystując metody diagnostyczne. 
Ponieważ maszyny i urządzenia 
rolnicze należą w większości do 
obiektów użytkowanych sezo-
nowo, często przez dość krótkie 
okresy, zużycie elementów ma-
szyn podczas użytkowania jest 
nieuniknione, dlatego niszcze-
nie maszyn na skutek starzenia 
w okresie przechowywania po-
winno być maksymalnie ogra-
niczone.
 Czynności konserwacyjne są 
wykonywane zarówno w okre-
sie eksploatacji czynnej , jak rów-
nież przed okresem przechowy-
wania, kiedy trzeba zastosować 
środki ochrony czasowej przed 
starzeniem (jako ochronę czaso-
wą rozumie się zabezpieczenie 
części zamiennych lub całego 
obiektu na okres od kilku go-
dzin do kilkunastu miesięcy). 
Istotną rolę w ochronie elemen-

tów metalowych przed korozją 
spełniają zabezpieczenia części 
zastosowane przez producenta. 
Najczęściej są to trwałe powłoki 
ochronne, których celem  jest 
zabezpieczenie obiektu na okres 
co najmniej pięciu lat. Powło-
ki takie mogą być zastosowane 
tylko tam, gdzie nie zachodzi 
zużycie. Dlatego elementy ro-
bocze maszyn oraz powierzchni 
par kinematycznych muszą być 
chronione okresowo w inny spo-
sób.
 Wybór metod i  środków 
ochrony zależy od rodzaju prze-
chowywanych obiektów oraz od 
rodzaju magazynów, w których 
będzie on przechowywany. Na-
leży pamiętać, że przed użytko-
waniem trzeba obiekt rozkon-
serwować, dlatego zastosowane 
środki powinny nie tylko dobrze 
chronić powierzchnię, ale rów-
nież powinno być możliwe łatwe 
ich usunięcie.

R E K L A M A

ŚRODKI DO BEZPIECZNEGO 
MYCIA I KONSERWACJI 
MASZYN ROLNICZYCH

tel. 730 957 129
sprawdź na
www.hyperin.pl

TRZY KROKI DO UTRZYMANIA SPRZĘTU 
ROLNICZEGO W NALEŻYTEJ ESTETYCE 
I SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 

Aby przystąpić do prac serwisowych czy konserwacyjnych, należy zacząć 
od dokładnego umycia maszyny. W tym celu musimy użyć środków do mycia, 
ponieważ samą wodą i myjką wysokociśnieniową nie domyjemy pozostałości po 
ś.o.r. czy elementów po wycieku oleju lub smaru - bardzo ważne, aby nie używać 
środków agresywnych mogących powodować matowienie lakieru, pękanie gum, 
przewodów czy zaśniedzenie mikrostyków.

 Niezależnie od miejsca przechowywania sprzętu rolniczego bezpośrednio po 
umyciu warto użyć hydrowosk. Stworzy on warstwę ochronna, adhezyjną nie tylko 
dla powłok lakierowanych, ale całej maszyny. Stosowanie hydrowosków powoduje 
mniejsze i słabsze przywieranie kurzu i pozostałych cząstek brudu do powierzchni, 
przez co kolejne mycie jest łatwiejsze, a także zabezpiecza powierzchnię przed 
wilgocią, która w okresie jesienno-zimowym jest bardzo wysoka.

 W miejsca ch, gdzie może powstać korozja (uszkodzona warstwa lakieru, 
elementy robocze  bez warstwy lakierniczej) lub miejsca z już występującą 
korozją zabezpieczmy specjalnym olejem antykorozyjnym o wysokiej zawartości 
inhibitorów korozji. Taki olej jest bezbarwny, łatwy w użyciu i co najważniejsze 
bezpieczny dla środowiska.

Marcin Dereń
HYPERIN - środki do mycia 

i konserwacji sprzętu rolniczego

www.armasz.pl
biuro@armasz.pl

63-920 Pakosław
ul. Rolnicza 14

www.armasz.pl
biuro@armasz.pl

63-920 Pakosław
ul. Rolnicza 14

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

723 179 158
724 876 222

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCHPRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

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

GWARANCJA•RATY•TRANSPORT
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zytelnik poinformował nas 
o  tym, że złożył wniosek 
o pomoc w ramach „Mo-
dernizacji Gospodarstw Rol-
nych”. Pierwotnie znalazł się 

na liście rankingowej na dalszym miejscu. 
Otrzymał informację, że, z racji dużego za-
interesowania środkami, raczej nie znajdzie 
się wśród osób, które otrzymają wsparcie. 
Jednak po kilku miesiącach dowiedział się, 
iż jest taka szansa. Okazało się bowiem, że 
mnóstwo wniosków, które wcześniej były na 
wyższych pozycjach, odpadło. Wielu rolni-
ków dopisywało sobie niesłusznie „bonu-
sy premiowe”, których na kolejnym etapie 
weryfikacji nie mogło potwierdzić. Dlatego 
ich wnioski na etapie weryfikacji papierów 
przez Agencję zostały odrzucone. - 20 lipca 
kontaktowałem się z Agencją. Usłyszałem, że mój 
wniosek jest prawidłowo złożony i pieniędzy na 
niego wystarczy. Dlatego już wkrótce będziemy 
podpisywać umowę o przyznaniu pomocy - opo-
wiada rolnik. Radość gospodarza nie trwała 
długo. - Po 2 tygodniach pani znów zadzwoniła 
i powiedziała, że jest problem, bo z Warszawy 
wyszło zarządzenie, że jeśli ktoś nie był w limicie 
na dzień 14 lipca, nie będzie miał podpisanej umo-
wy. Pani powiedziała, że mój wniosek na chwilę 
obecną wisi w powietrzu. A nawet więcej, że mam 
przygotować się do kolejnego naboru, jaki będzie 
w przyszłym roku, bo jednak dotacji w tym naborze 
nie otrzymam - mówi rozżalony rolnik. Nie 
rozumie, jak mogło dojść do takiej sytuacji? 
- Mogę oczywiście kolejny raz złożyć wniosek, ale 
po co? Ponownie będę musiał poświęcić na to czas 
i pieniądze - stwierdza gospodarz. 
 W takiej sytuacji w jednym województwie 
może być nawet kilkudziesięciu rolników. 
Czy to oznacza, że ARiMR nie wyrobiła się 
z weryfikacją dokumentów w odpowiednim 
terminie? Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do biura prasowego ARiMR. Niestety, od-
powiedzi nie otrzymaliśmy. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się natomiast, że rzeczy-
wiście urzędnicy w związku z nadmiarem 
złożonych wniosków mieli pełne ręce roboty. 
W pierwszej kolejności weryfikowali wnioski, 
które kwalifikowały się do pomocy. Dzie-
siątki z nich jednak spełniały warunki tylko 
w teorii. Niektóre firmy doradcze stosowały 
bowiem taktykę, wg której wypełniały rolni-
kom wnioski, wskazując nieprawdę. Doradcy 
zaznaczali w formularzu masowo rubryki, 
w których wniosek powinien zdobyć dodat-

kowe punkty. Dopiero na etapie weryfikacji 
i dosyłania dokumentów poświadczających 
o przysługiwaniu dodatkowych punktów, 
okazywało się, że rolnik tak naprawdę nie 
spełniał tych wymogów. A pracownicy Agen-
cji tracili niepotrzebnie czas na zajmowanie 
się tymi „wątpliwymi” wnioskami. I to po-
wodowało, że nie wywiązywali się w usta-
wowo przyjętym czasie 11-miesięcy przy 
weryfikacji kolejnych na liście rankingowej 
wniosków. I choć spełniały one kryteria dofi-
nansowania, a na ich realizację wystarczyłyby 
środki, „odpadały” właśnie ze względu na 
przekroczenie okresu 11-miesięcy. - Jest znana 
na rynku firma doradcza, która namawia rolników 
do składania wniosków, obiecując im góry. Kiedy 
w naborze już widzimy w drzwiach jej przed-
stawiciela z kartonami wniosków, wiemy, co się 
święci. Mamy pewność, że wiele z wniosków na 
kolejnych etapach będzie odrzuconych. Ale musimy 
się nimi zająć, procedury są procedurami - mówi 
przedstawiciel jednego z biur ARiMR. 
 Właśnie te procedury powodują, że sys-
tem działa nie do końca sprawnie. O jego wa-
dach rozmawiano podczas spotkania warsz-
tatowego, które odbyło się w październiku 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Uczestniczyli w nim zarówno przedstawi-
ciele resortu rolnictwa, ARiMR, jak i osoby 
przygotowujące wnioski unijne. Wskazano 
trudności związane z weryfikacją wniosków 
o przyznanie pomocy, m.in. takie jak: składa-
nie niekompletnych wniosków o przyznanie 
pomocy; nieusuwanie braków we wnioskach 
w pełnym zakresie wskazanym przez ARiMR 
czy nieusuwanie w ogóle braków we wnio-
skach (tzw. „cicha rezygnacja”). Pracownicy 
Agencji zgłosili także fakt, że rolnicy składają 
wnioski, w których zawyżają punktację. Mi-
nisterstwo rolnictwa bierze pod uwagę wpro-
wadzenie zmian w rozporządzeniu o Mo-
dernizacji. Kiedy miałyby pojawić się nowe 
regulacje? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno 
jest jednak oczywiste - zmiany są konieczne, 
jeśli rząd chce, by rolnicy otrzymywali dota-
cję, a pracownicy Agencji zajmowali się tymi 
wnioskami, które rzeczywiście zasługują na 
dofinansowanie. 

W Modernizacji były pieniądze 
na wnioski, ale zabrakło czasu?

Program „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” wymaga 
ulepszeń. Wiedzą o tym zarówno pracownicy ARiMR, 

ministerstwo rolnictwa, jak i sami rolnicy. Być może już 
wkrótce zostaną wprowadzone zmiany.

TEKST Dorota Jańczak

wiescirolnicze.pl

Więcej 
zdjęć na

wiescirolnicze.pl

Więcej
informacji na

wiescirolnicze.pl

Zobacz
video na

wiescirolnicze.pl

Zdjęcia
i video na

wiescirolnicze.pl

Zdjęcia
i video na
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OPRACOWANIE Aneta SupełTechniczne wizytówki
Nowa seria wózków widłowych TX
 Zmodyfikowana rodzina pro-
duktów TX składa się z siedmiu 
modeli 3-kołowych (TX3) i trzech 
modeli 4-kołowych (TX4). Druga 
opcja jest dostępna w dwóch 
długościach podwozia (Standard 
i Long), a TX3 - w trzech (Short, 
Standard i Long). Wersje udźwi-
gu od 1,25 do 2 ton. Wszystkie 
modele są przystosowane do 
podnoszenia na max wysokość 
7 m.
 Nowa seria TX różni się zna-
cząco od poprzedniej pod wzglę-
dem zastosowanych technolo-
gii. Istotne innowacje obejmują 
elektryczne sterowanie układem 
kierowniczym, w pełni automa-
tyczny hamulec postojowy i wy-
dajny wysokociśnieniowy 
układ hydrauliczny. Ma-

szyny w standardzie posiadają 
system bocznej wymiany baterii 
na zasadzie „ażurowej” podłogi.
 Więcej informacji o nowych 
wózkach można uzyskać u di-
lerów Unicarriers oraz na stro-
nie www.unicarrierspolska.pl.

 Maszyny wyróżniają się 
zwartą konstrukcją i małym 
promieniem skrętu, dzięki 
czemu możliwa jest praca 
nawet na bardzo niewielkiej 
przestrzeni. Ładowarki mają 
bardzo wytrzymałą konstrukcję 
i są proste w obsłudze. Mocny 
układ hydrauliczny oraz duża 
siła nośna i  odspajania od 
gruntu zapewniają wysoką 
wydajność.
 Obszerny prześwit, 
niski punkt ciężkości 
i dobry rozkład obcią-
żeń także na trudnym 
gruncie zapewniają 
wzorową stateczność.
Maszyny charakte-
ryzuje doskonała wi-

doczność, łatwość w zmianie 
osprzętu oraz bardzo prosta 
obsługa za pomocą joysticka 
wielofunkcyjnego.
 Ładowarki dostępne w fir-
mie Schmidt z Go-
łaczowa. 

 Maszynę napędza oryginalny 
4-cylindrowy silnik Perkins 1104D- 
44T o mocy 75 KM (przy 2.200 obr./
min) z turbo. Tylko teraz dostępna 
jest wersja IIIA (bez DPF) w limito-
wanej serii. Ciągniki zaopatrzone 
są w mechaniczne skrzynia biegów 
z kołami o stałym zazębieniu wło-
skiej firmy Carraro 12+12 z rewer-
sem i reduktorem. Niezależny i za-
leżny WOM o trzech prędkościach. 
Możliwość pracy z  ładowaczem 

czołowym o udźwigu do 1.200 kg. 
Seria 675DTn IIIA posiada pompę 
o wydatku 55 l/min oraz podnośnik 
hydrauliczny firmy MITA o udźwigu 
2.400 kg. Opcjonalnie także TUZ. 
Komfortowa i ogrzewana kabina 
zapewnia bardzo dobrą widocz-
ność w każdym kierunku. Można 
ją wyposażyć w klimatyzację. Tak 
jak wszystkie ciągniki Farmtrac ob-
jęty jest 24-miesięczną gwarancją 
z limitem 1.000 mth. 

Ładowarka kołowa Schmidt - 3530

Ciągnik Farmtrac 675DTn IIIA
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 To maszyna służąca do sa-
moczynnego pobierania, trans-
portu i  rozlewania gnojówki 
i gnojowicy na pola uprawne 
i pastwiska w celu ich nawo-
żenia. Może też spełniać rolę 
przewoźnej deszczowni do 
podlewania upraw polowych 
np. kapusty, marchewki i tru-
skawek. Służy również jako: 
przewoźne poidło do poje-
nia zwierząt na pastwiskach 
i użytkach zielonych, przycze-
pa ciągnikowa do przewozu 
wody pitnej, wóz asenizacyj-
ny z mieszalnikiem do nawo-
zów i środków ochrony roślin. 
Sposoby rozlewu: gnojowica 
lub gnojówka jest podawana 

bezpośrednio w głąb gleby za 
pomocą dyszy. Strumień gno-
jowicy lub gnojówki podawany 
jest na urządzenie rozbryzgo-
we i  rozlewany w promieniu 
6-18 metrów, w zależności od 
wielkości wozu i wydajności 
pompy próżniowej. Wóz aseni-
zacyjny dostępny jest w firmie 
Camara Polska z Sieradza. 

 Marka Case IH do oferty 
produktowej wprowadza nowe 
model ciągników Puma - Puma 
140/150/165. To ciągniki o pod-
stawowych parametrach, wy-

posażeniu i bez podłokietnika 
MultiController. Nowe modele 
rodziny ciągników Case IH Puma 
przeznaczone są dla klientów 
o mniejszych wymaganiach od-
nośnie parametrów i kompletacji 
maszyn. Wyposażone w zawory 
mechaniczne stanowią długo 
oczekiwaną odpowiedź nie tylko 
na popularne na polskim rynku 
ciągniki marek konkurencyjnych 
w segmencie PREMIUM.
 Ciągnik marki Case IH Puma 
kupisz w firmie AGROMEP S.A. 

 Producent oferuje głębosze 
z dwoma typami zębów robo-
czych: typu L (na zdjęciu) oraz 
z nowszym zębem - typu Michel. 
Klient, konfigurując maszynę do 
swoich potrzeb, wybiera szero-
kość ramy (standardowe szeroko-
ści to 2, 3 i 4 m), ilość i typ zębów 
(zęby L od 1 do 7 szt. Natomiast 
Michel 2, 4 lub 6 szt.) oraz typ 
zabezpieczenia (kołkowe lub 
sprężynowe non stop). Głębo-
kość robocza maszyny regulo-
wana jest ustawieniem tylnego 
wału podporowego - maksymal-

na wynosi 60 cm. Standardowo 
w maszynie zamontowany jest 
wał podporowy o średnicy 500 
mm, rurowy lub płaskownikowy. 
Istnieje też możliwość zastąpie-
nia wału kołami podporowymi. 
Prezentowana na zdjęciu ma-
szyna to głębosz typu L, model 
G 330/6 o szerokości  roboczej 
3 m z zębami roboczymi  w rozsta-
wie 60 cm i wałem podporowym 
rurowym o średnicy 500 mm.
 Wszelkie informacje o głębo-
szach można uzyskać  w firmie 
Gamatechnik z Nekli.

Techniczne wizytówki
Wóz asenizacyjny marki Camara

Ciągniki Case IH Puma 140/150/165 

Głębosze  
Gamatechnik
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 Maszyna przeznaczona 
jest do wykonywania pod-
orywek pól po zbiorach pło-
dów rolnych oraz do uprawy 
i  doprawiania roli. Agregat 
zapewnia bardzo dobre pod-
cięcie i  wymieszanie resz-
tek pożniwnych - już od 
9 cm. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu talerzy o średni-
cy 620 mm. W związku z tym 
umożliwia zatrzymanie jak naj-
większej ilości wody w ziemi. 
Duży ciężar agregatu sprawia, 
że z powodzeniem utrzymuje 

 Urządzenia są proste w za-
ładunku dzięki hydraulicznie 
sterowanej tylnej klapie opusz-
czanej na podłoże. Możliwość 
załadowania nawet trzech bel 
o średnicy 1,50 m znacznie 
ogranicza czas poświęcony na 
wielokrotne podjeżdżanie do 
miejsca składowania paszy. Ma-
szyny wzorcowo rozścielające 
słomę. Mają nieskomplikowaną 

konstrukcję, wyprodukowane 
są z zastosowaniem innowa-
cyjnych rozwiązań, takich jak 
system UNROLL (w modelu Pri-
mor 5570 M). Dzięki systemo-
wi Polydrive maszyny te mogą 
zadawać pasze objętościowe, 
takie jak siano i sianokiszonka.
 Więcej informacji można 
uzyskać w firmie Toral w Go-
styniu.

OPRACOWANIE Aneta Supeł

Agregat talerzowy  
- GT XL firmy Agro-Tom

Maszyny do ścielenia słomy 
i zadawania paszy Primor firmy Kuhn

R
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odpowiednią głębokość pra-
cy. Nowością w wyposażeniu 
agregatu GT XL jest obrotowe 
koło transportowe. Dzięki jego 
umocowaniu na maszcie z ru-
chomą obrotnicą agregat nie 
wymaga dodatkowego dyszla, 
jest mocowany do ciągnika za 
pomocą TUZ. Maszyna wystę-
puje w szerokościach 2,5 m; 
3 m; 3,5 m; 4 m. Szczegóło-
we informacje można uzyskać 
w firmie w Agro-Tom w Pogo-
rzeli oraz u autoryzowanych 
dilerów. 
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KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446

 Konkurs orki to nie 
lada gratka dla wszyst-
kich fanów rolnictwa, 
nie tylko w wersji retro. 
W szranki stanęli rolnicy, 
którzy potrafią, tak jak ich 
dziadowie i pradziadowie, 
orać pole konnym zaprzę-
giem. Podczas rywaliza-
cji oceniano czas orki, jej 
jakość i dokładność oraz 
prezencję oracza i uprząż 
konia. Do konkursu zgło-
siło się dziewięciu oraczy 
z Wielkopolski i Dolne-

go Śląska oraz dwie pa-
nie (poza konkursem). 
Na podium stanęli: Józef 
Rękosiewicz, Władysław 
Makowiecki i Benedykt 
Marszałkiewicz. Wyróż-
nienia otrzymały panie: 
Ewa Olszewska i Katarzy-
na Sierpowska, a nagro-
dę specjalną ufundowaną 
przez sołtysa Piękocina - 
worek owsa trafił do Ma-
riana Sierpowskiego ze 
Szkaradowa.
 Imprezą towarzyszącą 

konkursowi był Festiwal 
Dyni, na którym nie zabra-
kło degustacji, m.in. zupy 
dyniowej z mlekiem koko-
sowym, chleba dyniowego 
i rurek z kremem dynio-
wym.
 Organizatorami dynio-
wej imprezy byli: Wielko-
polska i Dolnośląska Izba 
Rolnicza, Rada Sołecka 
Piękocina, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Piękoci-
nie oraz Ośrodek Kultury 
w Miliczu.      (HD)

Orka
z festiwalem dyni
„Wio”, „prr”, „wiśta”, „nazad” rozlegało się w centrum 

Piękocina (dolnośląskie), gdzie po raz dziewiąty odbył się 
Międzywojewódzki Konkurs Orki Zaprzęgiem Konnym. 

Tym razem połączono go z Festiwalem Dyni.

Wyniki konkursu na potra-
wy dyniowe (osoby indywi-
dualne):
  1. Klaudia Radomska
      - zapiekanka
  2. Anna Jańska - jesienne
 babeczki
  3. Teresa Podedworna 
 - zupa krem 
      z mlekiem kokosowym 
  4. Teresa Pawlak - krem
  5. Wioletta Pruchnik 
 - budyń 
  6. Mirosława Prokuda 
 - placki na ostro
  7. Wioletta Pruchnik - rurki
 z kremem 

  8. Jolanta Wąs - chleb
  9. Halina Kozołup 
 - naleśniki
10. Katarzyna Podedworna 
 - dyniowe curry
11. Grażyna Czemeryńska 
 - zupa
12. Karolina Pawlak - złota 
 tarta 
13. Agnieszka Kanas - dynia 
 na słodko
14. Barbara Szymańska 
 - sernik dyniowy z brownie 
15. Marzena Szynkowska 
 - serniczki 

Wyniki konkursu na potra-
wy dyniowe (reprezentacje 
zarejestrowanych KGW 
z powiatu milickiego):
1. KGW Pierstnica
2. KGW Trzebicko 

Wyniki konkursu orki:
1. Józef Rękosiewicz 
2. Władysław Makowiecki 
3. Benedykt Marszałkiewicz 
4. Jan Gryglewicz
5. Janusz Sójka 
6. Józef Sarwa 
7. Marian Sierpowski 
8. Zdzisław Stefański 
9. Mieczysław Pawlak

15 dań, w których jednym ze składników była dynia, 
można było degustować podczas Festiwalu Dyni 

w dolnośląskim Piękocinie

Chcesz zlecić 
ogłoszenie?

reklama@wiescirolnicze.pl
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 Na początku spotkania 
omówiono konkretne cią-
gniki rolnicze oraz siew-
niki, rozsiewacze, brony 
talerzowe i kultywatory. 
Później przyszedł czas 
na pokazy maszyn pod-
czas pracy. Rolnicy, którzy 
przybyli do Racotu mogli 
wypróbować sprzęt, zadać 
pytania przedstawicielom 

firm i  wymienić się do-
świadczeniami. Pokaz po-
lowy odbył się w ramach 
cyklu ZETOR TRACTOR 
SHOW. Modele zapre-
zentowanych ciągników, 
jakie pokazano to: Zetor 
Major 80 HS, Zetor Pro-
xima CL 80, Zetor Proxi-
ma HS 110, Zetor Forterra 
HD 150 i Zetor Cristal 160. 

Diler ciągników i maszyn 
rolniczych Kunert Polado-
wo zdecydował się także 
na prezentację maszyn 
uprawowo-siewnych mar-
ki Pottinger: rozsiewacza 
Pottinger1 Plus, kultywa-
tora Pottinger Synkro 3020, 
brony talerzowej Pottinger 
3001 i siewnika Pottinger 
Terrasem R3. (doti)

Fo
t. 

D
. J

ań
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ak

Rolnicy chętnie oglądali 
prezentowane maszyny

Pokazy maszyn z firmą 
Kunert Poladowo

LEW KUTNOWSKI podsumowany
 Za nami uroczysta 
gala podsumowująca dru-
gą edycję konkursu LEW 
KUTNOWSKI. W jej trakcie 
wyróżniono m.in. rolników 
i firmy o profilu rolniczym.
 Impreza odbyła się 
w przedostatni piątek paź-
dziernika w sali bankietowej 
Westa. Zorganizował ją Za-
rząd Powiatu Kutowskiego.

 Podczas tego wydarze-
nia wyróżniano rolników 
oraz firmy o profilu rolni-
czym z terenu powiatu kut-
nowskiego, prezentujących 
wysoki poziom produkcji, 

stosujących nowoczesne tech-
nologie, odznaczających się 
dobrą i sprawną organizacją 
oraz racjonalnym wyposa-
żeniem gospodarstw i firm, 
a także tych, którzy uzyskują 
wysokie efekty ekonomiczne 
i troszczą się o środowisko 
naturalne.
 Werdyktem kapituły 
w kategorii ROLNIK na-

grodę główną i  statuetkę 
Lew Kutnowski otrzymali 
KAROLINA I CEZARY KO-
WALSCY z gminy Żychlin. 
Nagrodę pieniężną ufundo-
wały firmy: Bank Spółdziel-

czy Wspólna Praca w Kutnie, 
Hurtownia FAZOT z Gnoj-
na, Bank Spółdzielczy Kro-
śniewice, Zakład Produkcji 
Nawozów Wapniowych PO-
LCALC z Lubienia Kujaw-
skiego.
 Wyróżnienie i  statu-
etkę Kłosa z kolei zdobyli 
DOMINIKA I MARIUSZ 
KUCIAPSCY z  gminy 
Kutno.
 W kategorii FIRMA na-
grodę główną i statuetkę Lew 
Kutnowski wręczono firmie 
AGRO-FACTORY II Ilona 
i Robert Denarscy z gminy 
Kutno. Nagrodę pieniężną 
ufundowały firmy: BGŻ BNP 
Paribas SA oddział w Kutnie, 
Bank Spółdzielczy Wspólna 
Praca w Kutnie oraz TRANS-
MICHOR.
 Wyróżnienie i statuetkę 
Kłosa zdobyło Przedsiębior-
stwo Handlowe AGROMA 
S.A. z gminy Kutno.
 Pamiątkowymi dyploma-
mi nagrodzono wszystkich 
uczestników konkursu, za-
praszając ich na scenę.

oprac. (mp)
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NIEZWYKŁE 
ROŚLINY 

Z KOWALEWA
Listopad rozgościł się już w naszych ogrodach, sadach i parkach. Rośliny zmieniają kolory-

stykę i przygotowują się do spoczynku. Aby jednak pozostać w letnich klimatach, zapraszam 
do niezwykłego miejsca, w którym jest duża kolekcja kwitnących kaktusów. 

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

gawy tworzą piękną aleję, a kwitnące oleandry zdobią miejsce 
wypoczynkowe. Przecudne róże zachwycają bogactwem ko-

lorów i zapachów. Białe piwonie dodają elegancji i majestatyczności, 
a dużych rozmiarów krzew jaśminu roztacza miły zapach. Hortensje 
stworzyły niezwykłą enklawę, natomiast kwitnący w porze letniej 
milin rozrósł się tak, aby w przyszłym roku znów zachwycić pomarań-
czowymi kwiatostanami. Winobluszcz przybrał jesienną kolorystykę, 
a kwitnące do ponad 2 metrów juki zadomowiły się na stałe. Zapra-
szam zatem do ogrodu przy parafii Świętego Bartłomieja Apostoła 
w Kowalewie (powiat pleszewski), którym od ponad 20 lat opiekuje się 
i realizuje swoje pomysły Mirosława Czamańska. Moja rozmówczyni 
z wykształcenia jest pedagogiem, ale z zamiłowania ogrodnikiem 
i wielką miłośniczką roślin. Wspomina, że ta fascynacja narodziła 
się z zaskoczenia - Mieszkaliśmy na wsi. Mieliśmy ogród, który w ogóle 
mnie nie interesował. Jak mama kazała coś wypielić, to z musu szłam 
coś zrobić. Dopiero kiedy rozpoczęłam pracę na probostwie i tam było 
bardzo dużo ziemi, a ogród był trzy razy taki jak ten tutaj - zaczęłam 
interesować się roślinami. Ale nie wiem, jak to się stało. Może dlatego, że 
lubię wieś. Może dlatego, że lubię, żeby wokoło było ładnie, a ponieważ 
tam był teren do zagospodarowania i to chyba tak się zaczęło. Zaczęło 
się „dzierganie” w ogródku. Coraz więcej, coraz więcej - opowiada. Kie-
dy 24 lata temu zamieszkała w Kowalewie, dzisiejszy ogród wyglądał 
zupełnie inaczej. Rosły krzaki, leszczyna, był lasek, dużo żużlu i ka-
mieni. Stopniowo zaczęła porządkować teren, żeby było coraz ładniej. 
- Zaczęłam zwozić kamienie z dużej hałdy przy Domu Katolickim i tak 
rok po roku coś zmieniałam. Ja się w tym odnajdywałam. Nie wiem, 
skąd to się wzięło, ale stało się to moją pasją. Latem zaniedbuję dom, 
bo od rana do wieczora mogłabym siedzieć w ogródku. Co roku coś tam 
„dorabiam”. Mówiłam, że to już koniec, ale… do dzisiejszego dnia ciągle 
coś wymyślam! Chociaż naprawdę nie mam już miejsca. Wszystko jest 
już tak zagospodarowane, że nie chcę tego przewartościowywać, tylko 
nanoszę poprawki - twierdzi. Pani Mirosława bardzo lubi róże, które 
każdego roku dokupuje i dosadza. Skąd takie zamiłowanie do tych 
kwiatów? - Róże zawsze mi się podobały. Pamiętam, jak jeździłam na 
wakacje do Konina, do wujka, który był górnikiem i tam górnicy przy 
kopalni mieli działki. Rosły tam przepiękne róże, bardzo pachnące, 
które pamiętam do dzisiaj - mówi. Pani Mirosława twierdzi, że nie zna 
się na nazwach kwiatów. Robi wszystko na gorąco. Musi jej się coś 
spodobać, ale przede wszystkim ma być ładnie. W tym ogrodzie róże 
kwitną od maja aż do późnej jesieni. Wspomina, że w ubiegłym roku 

A

Kolekcja kwitnących kaktusów
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na wiosnę były przepiękne. Tej wiosny nie były takie ładne, ale za to 
teraz jesienią utworzyły piękną, ukwieconą ścianę. Niezwykle cieka-
wie prezentuje się kolekcja agaw w donicach. Pani Mirosława tak je 
ustawiła, aby utworzyły długi szpaler roślin, pełen wdzięku i elegancji. 
Pięknie prezentują się w kamieniach. -  Ten rok jest bardzo dobry dla 
agaw. Przez dużą ilość opadów bardzo urosły. Na początku były chyba 
3 lub 4, które zostawił poprzedni ksiądz. Tych najstarszych, bardzo 
dużych już nie ma, ponieważ któregoś roku przemarzły - opowiada. 
Pani Mirosława każdego roku pozyskuje nowe odrosty korzeniowe 
i wysadza je do kolejnych doniczek. Stąd kolekcja jest już naprawdę 
imponująca. Agawa jest sukulentem i nie ma bardzo dużych wymagań. 
Latem powinna stać w jasnym, słonecznym i ciepłym miejscu. Na zimę 
przenosimy ją do garażu lub nieogrzewanego pokoju. Roślina w tym 
czasie musi mieć dostęp do światła i być podlewana bardzo umiarko-
wanie. W ogrodzie rosną także juki, które w ubiegłym roku pięknie 
kwitły i  ich kwiatostany dorastały prawie do 2,5 metra wysokości. 
W tym roku też kwitły, ale już nie tak! Niesamowite wrażenie zrobiła 
na mnie kolekcja kwitnących w ogrodzie kaktusów. Wydawać by się 
mogło, że kaktusy rosną tylko na gorących piaskach pustyni. Skąd więc 
w Kowalewie? - Kaktusy dostałam 8 lat temu od koleżanki. Wszystko 
zaczęło się od jednej doniczki - informuje. Kaktusa nazywanego potocznie 
„fotelem teściowej” kupiła sama. Twierdzi, że zbyt dużo uwagi im nie 
poświęca i tak sobie rosną. Żadnej specjalnej ziemi również nie kupuje. 
Trafiają się takie kwitnące egzemplarze, na których wyrasta ponad 20 
kwiatków. Zauważa, że tegoroczny nadmiar opadów spowodował, iż 
kaktusy nie są takie ładne jak zazwyczaj. Bardzo efektownie prezentuje 
się winobluszcz przywieziony od księdza z Chojna, posadzony, aby 
wyciągać wilgoć i uatrakcyjnić ścianę budynku. Ciekawie wyglądają 
formowane przez mieszkankę Kowalewa iglaki. A utworzony skalniak 
dodaje klimatycznego wizerunku. Nowym pomysłem, który powstaje 
obok probostwa w Kowalewie jest Rodzinny Park. Głównym założe-
niem tego projektu jest stworzenie miejsca spacerowo-edukacyjnego 
na zasadzie ogrodu botanicznego. Prace trwają cały czas, a pomoc 
pani Mirosławy w tym zakresie jest nieoceniona. Moja rozmówczyni 
ma dwie wielkie pasje: ogród i podróże. Jej wielkim marzeniem jest 
wyjazd nad ciepłe, przezroczyste morze i domek z widokiem na morze.
 Ogród przy parafii w Kowalewie zadziwia o każdej porze roku. 
A Mirosława Czamańska bardzo kocha wszystkie rośliny, które naj-
prawdopodobniej to „wyczuwają”, bo odwdzięczają się wspaniałym 
wzrostem i rozwojem. 

Mirosława 
Czamańska 

w białych 
piwoniach

Kolekcja kwitnących róż i agaw

Wiosenna panorama ogrodu
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GĘŚ PIECZONA NA ŚW. MARCINA
Składniki:
 5 1 młoda gęś, może być mrożona
 5 sól, pieprz
 5 suszony majeranek
 5 3 kwaśne lub kwaśno-winne jabłka
 5 duża garść suszonych śliwek

Wykonanie:
Gęś dokładnie myję i usuwam pozo-
stałości piór - jeśli takie będą. Dobrze 
jest ją wymoczyć 2-3 godziny w osolo-
nej, zimnej wodzie. Osuszam ją ręcz-
nikiem papierowym. Nacieram solą 
i pieprzem - w środku i na zewnątrz, 
a majerankiem tylko w środku. Od-
stawiam w chłodne miejsce na kilka 
godzin, najlepiej na całą noc. Jabłka 
dzielę na cztery części i usuwam gniaz-
da nasienne. Mieszam z przyprawami 
i suszonymi śliwkami. Tak przygoto-
wanym farszem nadziewam wnętrze 
gęsi. Spinam gęś wykałaczkami i nitką. 
Rozgrzewam piekarnik do temperatury 
160 stopni. Gęś wkładam do gęsiarki 
lub naczynia żaroodpornego. Piekę ją 
pod przykryciem - przez 45 minut na 
każdy kilogram mięsa i farszu (w su-
mie trwa to około 4-5 godzin). Przez 
ostatnie 45 minut gęś piekę bez przy-
krycia, polewając wierzch wytopionym 
tłuszczem. Po wyjęciu z piekarnika 
pozwalam gęsi „odpocząć” kilka mi-
nut, by soki się ustabilizowały. Podaję 
ją z wielkopolskimi pyzami (kluskami 
na parze) oraz czerwoną kapustą lub 
buraczkami.

Wykonanie:
Składniki na marynatę ucieram 
w moździerzu. Pierś z gęsi myję i osu-
szam. Skórę nacinam ostrym nożem. 
Mięso nadziewam śliwką (nakłuwam 
mięso ostrym nożem, po czym wci-
skam w otwór kawałek śliwki), solę 
z obu stron, nacieram marynatą i po-
krojoną szałwią. Odstawiam do lo-
dówki najlepiej na całą noc. Przed 
smażeniem wyciągam mięso co naj-
mniej godzinę wcześniej. Pierś obsma-
żam na suchej, rozgrzanej patelni po 
2-3 minuty z każdej strony, najpierw 
skórą od dołu. Przekładam piersi do 
naczynia żaroodpornego. Obkładam 
kawałkami jabłek i żurawiną. Piekę 
mięso przez około 30 minut w 180°C. 
W trakcie pieczenia od czasu do czasu 
podlewam je wytopionym tłuszczem. 
Przed pokrojeniem mięso musi kilka 
minut „odpocząć”. Podaję z pieczony-
mi ziemniakami i surówką, np. z czer-
wonej kapusty.

PRZEPISY KULINARNE

GĘSIA PIERŚ 
ZE ŚLIWKĄ

Składniki:
 5 pierś z młodej gęsi owsianej bez 

kości, ze skórą (waga piersi z kością 
ok. 1-1,2 kg)
 5 2 duże winne jabłka
 5 duża garść suszonej żurawiny
 5 suszone śliwki
 5 1 pęczek świeżej szałwii
 5 sól

Składniki marynaty:
 5 2 ząbki czosnku
 5 3-4 łyżki oleju
 5 po 1 łyżce majeranku, rozmary-

nu, tymianku, gałki muszkatołowej 
i pieprzu w ziarenkach

Porada:
Wytopiony podczas pieczenia tłuszcz 
przelewam do słoiczka i przechowuję 
w lodówce. Używam go do smażenia. 
Można też go jeszcze gorącego zmik-
sować razem z owocami, w których 
piekło się mięso - otrzymamy wtedy 
smalec idealny do świeżego pieczywa 
o słodkawym posmaku.

ROSÓŁ 

Składniki:
 5 około 0,5 kg części z gęsi (wykorzystuję 

kawałki skóry, tłuszczu, czy kości, ale mogą 
też być na przykład gęsie udka 
 5 1 pęczek włoszczyzny (2 średnie mar-

chewki, 1 pietruszka, 1 mały seler, 1 średni 
por),
 5 po 2-3 gałązki lubczyku (potocznie nazy-

wanego maggi) i zielonej pietruszki,
 5 2-3 liście laurowe,
 5 1 cebula,
 5 2-3 ząbki czosnku
 5 2-3 suszone grzyby leśne
 5 kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,
 5 szczypta kurkumy,
 5 sól,
 5 natka pietruszki

Wykonanie:
Umyte części przekładam do 
garnka, zalewam około 4 li-
trami zimnej wody. Dodaję 
obrane i umyte warzywa oraz 
przyprawy, pokrojony na ka-
wałki czosnek, suszone grzy-
by i około 1-2 łyżeczek soli. 
Zieleninę (lubczyk, pietruszkę 
i por) związuję nitką. Obraną 
z łupiny cebulę przypiekam na 
czarno i wrzucam do zupy. Go-
tuję około 10-15 minut, usu-
wając szumowiny. Przez kolej-
ne 3-4 godziny gotuję rosół na 
niewielkim ogniu. Odcedzam, 
doprawiam do smaku solą 
i pieprzem. Ugotowaną mar-
chewkę i mięso obrane z kości 
kroję na kawałki i dodaję do 
rosołu. Podaję z makaronem 
typu nitki (najlepiej domowej 
roboty) i natką pietruszki.

 Najsmaczniejsze jest mięso 
z młodych, ważących 3-4 kg 
gęsi. Starsze są bardziej tłuste. 
Często gęś pieczoną faszeruje 
się jabłkami albo gruszkami. 
Owoce pasują do aromatu 
mięsa, podobnie jak majera-
nek, kminek mielony, rozmaryn, 
jałowiec, a także imbir. Możemy 
ją też nafaszerować kaszą gry-
czaną lub suszonymi śliwkami. 
 Jeśli gęś mamy mrożoną, 
powinna ona się powoli roz-
mrażać - najlepiej w lodów-
ce. Może to potrwać nawet 

2 dni. Przed pieczeniem moczę 
ją 2-3 godziny w zimnej wo-
dzie. Po natarciu przyprawami 
odkładam na 2-3 godziny do 
lodówki. Najlepiej piecze się ją 
w brytfannie z kratką, by wy-
tapiany tłuszcz skapywał na 
dół. W czasie pieczenia tuszkę 
polewam wytapiającym się 
tłuszczem, bulionem lub wi-
nem. Upieczoną gęś skrapiam 
na koniec zimną wodą i jeszcze 
kilka minut trzymam w piekar-
niku - wówczas skórka będzie 
krucha.

JAK UPIEC GĘŚ?
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JAK PRZYGOTOWAĆ CIASTO
NA SZYBKIE ROGALIKI?

Wykonanie:
Zmielony ser wrzucam do 
miski, dodaję mąkę, pokro-
jone w kawałki masło lub 
margarynę oraz cukier puder 
i szczyptę soli. Wyrabiam 
gładkie ciasto. Odstawiam 
do lodówki na ok. 20 minut. 
Ciasto rozwałkowuję na gru-
bość ok. 3 mm i wykrawam 
szklanką kółka. Na każde 
układam nadzienie. Zlepiam 
w półksiężyce. Piekę 20-25 
minut w temp.180°C. Po-
lewam lukrem i dekoruję.

PRZEPISY KULINARNE

W LISTOPADZIE 

GĘSINA 
I ROGALE

a świętego Marcina (11 listopada) na wielkopolskich 
stołach i nie tylko zawsze królowała gęsina. Tę dawną, 

staropolską tradycję od kilku lat próbują wskrzesić coraz sku-
teczniej między innymi restauratorzy. Gęś, pieczona w całości 
lub porcjowana, przygotowana z okazji święta 11 listopada, 
pojawia się też coraz częściej na polskich stołach, w różnych 
wydaniach smakowych. Można nadziewać ją choćby jabłkami. 
 W tym dniu na polskich stołach nie może też zabraknąć 
rogalików, podawanych jako podwieczorek po obfitującej w gę-
sinę uczcie. Te tradycyjne to świętomarcińskie, przygotowane 
z ciasta półfrancuskiego drożdżowego i masy z białego maku, 
udekorowane lukrem i siekanymi migdałami.

Honorata Dmyterko

N

ROGALIKI NA CIEŚCIE SEROWYMROGALIKI NA CIEŚCIE PIWNYM

 5 250 g białego sera
 5 250 g mąki pszennej
 5 250 g masła lub margaryny
 5 2-3 łyżki cukru pudru

 5 nadzienie: ćwiartki obranych 
jabłek, masa makowa, czekolada, 
marmolada

Wykonanie:
Składniki na ciasto zagniatam 
na jednolitą masę - można to 
zrobić za pomocą robota ku-
chennego. Ciasto dzielę na kilka 
części. Każdą rozwałkowuję na 
kształt dużego koła. Kroję, naj-
lepiej radełkiem, na około 8-10 
trójkątów. Na każdym rozsma-
rowuję nadzienie, zachowując 
odstęp od brzegów ciasta. Zwi-
jam od szerszej części. Układam 
w odstępach na wysmarowa-
nej tłuszczem blasze. Smaru-
ję roztrzepanym jajkiem. Piekę 
w temperaturze 180 stopni C 
przez 20-25 minut na złoty ko-
lor. Zaraz po upieczeniu smaruję 
lukrem i posypuję na przykład 
orzechami.

Składniki:
 5 6 szklanek mąki
 5 1 szklanka piwa
 5 500 g margaryny
 5 nadzienie do 

wyboru: masa ma-

kowa, powidła
 5 1 jajko do 

posmarowania 
rogalików
 5 lukier do ozdoby

Składniki:

Słodki, lukrowany i zakręcony rogal, zwłasz-
cza z nadzieniem makowym to tradycyjny 
wypiek na 11 listopada.
Za kilogram tradycyjnych rogali marcińskich 
trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych. Nie 
każdemu też smakuje makowe nadzienie. 
Może więc warto pokusić się o przygoto-
wanie własnych rogalików z farszem, który 
nam najbardziej odpowiada.
Oto mój przepis na pyszne rogaliki drożdżo-

we, do których przygotowania potrzebuję: 
3 szklanki mąki tortowej, 2 łyżki cukru pu-
dru, 1/4 kostki masła, 3 jajka, 3 dag drożdży, 
1/2 szklanki letniego mleka, 2 łyżki gęstej 
śmietany, mąkę do podsypania, tłuszcz do 
wysmarowania blachy oraz nadzienie: po-
widła lub marmoladę, pokrojone w kostkę 
owoce, budyń, masę makową albo krem 
czekoladowy.

1

3

5

7

2

4

6

8

1. Wszystkie składniki na 
ciasto (w temperaturze 
pokojowej) umieszczam 

w misce.

2. Dodaję pokruszone droż-
dże - przepis nie wymaga 
przygotowania z nich roz-

czynu.

3. Wszystko dokładnie mie-
szam mikserem, po czym...

4. ...wyrabiam rękoma na 
jednolitą masę, do momen-
tu aż tłuszcz zostanie całko-

wicie wchłonięty.

5. Ciasto przykrywam ście-
reczką i odstawiam do wy-

rośnięcia.

6. Gdy ciasto podwoi swoją 
objętość dzielę je na cztery 
części. Każdą rozwałkowuję 
na kształt koła. Kroję, naj-
lepiej radełkiem, na około 
10-12 trójkątów. Na każdy 

nakładam nadzienie.

7. Zwijam od szerszej czę-
ści. Smaruję roztrzepanym 
jajkiem. Układam w od-

stępach na wysmarowanej 
tłuszczem blasze.

8. Piekę w temperaturze 
180 stopni przez 25-30 
minut na złoty kolor. Po 
ostygnięciu posypuję cu-
krem pudrem lub smaruję 
lukrem i posypuję na przy-

kład orzechami.
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ROZRYWKA

POZIOMO:
1) Zwalcza choroby grzybowe 
zbóż.
6) Zapalenie wymienia.
10) Litera w alfabecie 
greckim.
11) Era proterozoiczna; 
eozoik.
13) Muchówka, której larwy 
pasożytują w drogach odde-
chowych ssaków; bydleniec.
15) Chwast zbożowy o nie-
bieskich kwiatach.
17) Szukana w stogu siana.
19) Umowa handlowa.
23) Linia na mapie.
25) Papuga.
27) Tytuł wybitnego � lmu 
Akiry Kurosawy.
29) Powierzchnia skóry 
twarzy.
31) Dogodny czas na co.

33) Rzeka w Międzyrzeczu.
35) Strzelanie do rzutków.
37) Państwo.
40) Miasto niedaleko Augu-
stowa.
42) Ze zboża.
43) Rumuński gazik.
44) Orfeusz dla Eurydyki.
45) Bliskie kukurydzy.
46) Jon o ładunku elektrycz-
nym ujemnym.
47) Staroperska miara długo-
ści równa 1,04 m.
48) Najwyższy szczyt Krety.
50) Rodzaj gry w karty.
52) Sejf, trezor.
56) Buty piłkarskie.
58) Kadź farbiarska.
59) Zwyżka na giełdzie.
60) Afrykańska wyprawa 
myśliwska.
63) Argentyńska jedn. 

monetarna.
64) Wyspa otaczająca 
lagunę.
65) Rodzaj sieci.
67) Utrzymanie wysokie-
go statusu zdrowotnego 
zwierząt.
68) Cyganka z powieści 
Ignacego Kraszewskiego.
69) Zespół 4 instrumenta-
listów.
70) Matka źrebięcia.

PIONOWO:
1) Waluta Szwajcarii.
2) Pistolet bębenkowy.
3) Rysa na ceramice.
4) Prawo rozpowszechniania 
prasy.
5) Kasza z prosa.
6) Wymarły gat. strusia.
7) Drapieżna ryba słodko-

wodna z charakterystycznymi 
wąsami.
8) Na ramieniu listonosza.
9) Woreczek na pieniądze.
12) Lisia jama.
14) Przystawka, zagrycha.
16) Myśliwski pies gończy.
18) Dawniej wzywały na 
wojnę.
20) Pańskie konia tuczy.
21) Sieć rybacka; włok.
22) Czeskie tak.
24) Błąd tenisisty.
26) Ból nerwu kulszowego; 
ischias.
28) Włoska ma� a.
30) Dawna miara gruntów.
31) Afrykański, choroba 
dziesiątkująca świnie.
32) Rygor.
34) Cukrowe i pastewne.
36) Eskimoska łódź.

38) Rozłam, niezgoda.
39) Nazwisko ministra 
rolnictwa.
41) Grecka litera.
43) Załącznik do umowy.
49) Dawna gwiazda opery.
51) Okres dziejów.
52) Narty dziadka.
53) Wyrazy zachwytu; 
poklask.
54) Bezwład, bierność.
55) Czterozębny albo 
podobnik.
57) Owad cienki w talii.
60) Egoista.
61) Bakteryjna lub podzwrot-
nikowa.
62) Część składowa 
palenisk.
65) Karciana gra.
66) Założyciel grodu nad 
Wisłą.

Rozwiąż krzyżówkę, wyślij 
SMS z rozwiązaniem oraz 
nazwą miejscowości, w któ-
rej mieszkasz pod numer 
71051. 
Treść SMS-a: wr.poprawne 
hasło.miejscowość 
(np. wr.przykładowe hasło 
krzyżówki.poznań)
Na rozwiązania czekamy 
do 01.12.2017 do godziny 
12.00. Koszt SMS-a 
1,23 zł z VAT. 

Regulamin dostępny na 
stronie internetowej 
www.wiescirolnicze.pl. 

KRZYŻÓWKA nr 7

FUNDATOREM 
NAGRÓD JEST

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 
Hasło: „PIAST - KUPUJ, BO WARTO”  Nagrody otrzymują: Aleksander Miszkieło, Kuźnica Myślniewska; Marzena Przedpełska, Nowa Dzierzążnia; Jarosław Jelak, Golina.
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