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Uprawy

Aleksandra Pilarczyk, redaktor naczelna

Ślad węglowy
Zanim nasi rolnicy zaczną się zastanawiać, jak zmniejszyć ślad węglowy w ramach Zielonego Ładu i korzyści
z tego płynących (str. 6-7), będą musieli się zmierzyć
nie tylko z węglowym, ale i gazowym strachem. Strachem o brak (śladu) surowców energetycznych albo
o ich wysoką cenę. Nikt bez opału na zimę nie chce
zostać. Ludzie organizują transporty do kopalń, kupują przez Internet… Nie tylko do ogrzania domu,
bo węgiel potrzebny jest też do działalności rolniczej. W tym numerze (str. 66) cytujemy producenta
drobiu, który zimą zamierza zaprzestać produkcji,
bo ze względu na koszty ogrzewania będzie ona dla
niego nieopłacalna. Teoretycznie kurczaki mogą stać
się sezonowym składnikiem diety, ale brakiem i ceną
węgla przejmują się też na przykład piekarze. Świeży
chleb to raczej chcielibyśmy jeść cały rok.
Jeśli chodzi o gaz, atmosferę podgrzały ostatnio zależne od państwa spółki (str. 7), ogłaszając zaprzestanie wytwarzania nawozów i innych substancji niezbędnych w przemyśle spożywczym, między innymi
w mleczarniach. Bo gaz za drogi. Po awanturze na
rynku produkcję częściowo przywrócono, ale tak, jak
najpierw rolnicy bali się, że nie będzie skupu mleka
czy że zabraknie nawozów, tak teraz martwią się,
o ile te nawozy znów podrożeją. Na forach internetowych, obok niecenzuralnych słów wywołanych emocjami, pojawiają się apele o niekupowanie nawozów
sztucznych, powrót do naturalnego gospodarowania
i plonów pszenicy w wysokości 3 ton na hektar.
I tu w zasadzie wracamy do punktu wyjścia, bo te
wszystkie działania mogą doprowadzić do zmniejszenia śladu węglowego. Ale czy o taki zielony ład
nam chodzi?
Nie lepiej „I - eko, i - logicznie?” (str. 35-50)
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Droższe świadectwo zdrowia świń
11 sierpnia weszły w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym stawek za wydanie
świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych do obrotu.
TEKST

Z

Romana Antczak

miany te dotkną gównie hodowców
trzody chlewnej, ponieważ w tej dziedzinie są one najczęściej wystawiane.
Dotychczas opłaty uzależnione były
od ilości sprzedawanych świń, teraz natomiast
ustanowione zostały stawki godzinowe. Kontrola
zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub
przemieszczania w celach niehandlowych albo
umieszczenia na rynku krajowym trwająca nie
dłużej niż godzinę będzie kosztowała 112,80
zł. Natomiast kontrola trwająca dłużej niż godzinę będzie kosztowała 112,80 zł za pierwszą
godzinę i 14,10 zł za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. O odniesienie
się do tej sprawy poprosiliśmy Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Jarocinie, Pawła Marcinkowskiego: - W przypadku trzody chlewnej,
kiedy świadectwa wystawia się najczęściej, to
jeszcze ustawodawca określił granicę do 50
sztuk trzody chlewnej w gospodarstwie - wtedy
stawkę 112,80 zł można obniżyć do 40,00 zł.
Ustawodawca też określa, że między godzinami
22 a 6 rano wynagrodzenie jest podwyższane
o 15% , w dni ustawowo wolne od pracy i w sobotę podwyższane o 20%. Rozmówca podkreśla również, że po naniesionych zmianach
w przepisach z pewnością system naliczania
stawek jest bardziej złożony. - Na pewno jest
to dość skomplikowana sprawa, bo aktualnie
każdy urzędowy lekarz wystawiający świadectwo zdrowia, mówimy o trzodzie chlewnej, gdzie
jest ta granica do 50 i powyżej 50 sztuk, musi
w momencie wystawienia świadectwa zdrowia
wejść w system identyfikacji i rejestracji zwierząt,
wejść w siedzibę stada i zobaczyć, (…) jeżeli są
wątpliwości oczywiście, sprawdzić, ile na ten
czas zwierząt jest w stadzie. Na pewno licząc
opłaty od ilości sztuk, było to wszystko łatwiejsze.
Weterynarz dodaje również, że do ostatecznej
kwoty nie dolicza się kosztów dojazdu, gdyż te
zawarte są w cenie.
Eugeniusz Nowacki, rolnik z Krzekotowic
(gmina Pępowo, Wielkopolska) zajmujący się

produkcją trzody chlewnej, jest rozgoryczony
informacją o zmianach stawek. W tej chwili jego
gospodarstwo liczy 300 - 400 sztuk świń w cyklu
zamkniętym. Jeszcze nie miał okazji sprzedać
towaru według nowych wyliczeń, jednak, jak
sam przyznaje, w jego okolicach małych „trzodziarzy” nie zostało zbyt wielu, a nowe stawki
za świadectwa to z pewnością duże obciążenie.
- Nie wiem, jak to weterynarze będą naliczać,
ale przypuszczam, że o 100 czy 200 % będę
więcej płacił. Przypuśćmy, że sprzedam teraz
jedną lochę i powiedzmy dostanę za nią 500 - 600
złotych i ponad 100 zł zapłacę za świadectwo
zdrowia? Gdzie tu jest logika? To jest jakieś
nieporozumienie - żali się rolnik. Jak sądzi, przy
większej ilości hodowanych świń te koszty się
rozłożą i podwyżka będzie mniej odczuwalna,
najbardziej jednak obciążeni zostaną mniejsi
producenci. Ale czy na pewno? Skoro obecne stawki godzinowe, przy większym stadzie
przełożą się na czas pracy weterynarza? Tak
czy inaczej odczują to wszyscy producenci, nie
tylko trzody chlewnej. W ostatnim czasie wzrastają ceny tuczników, macior i knurów. Rolnicy
w końcu mogliby liczyć na zysk. - Zysku na
świni czasami nie ma w ogóle, a czasami jest
20 - 40 zł, w zależności od cen. I ja mam stówę

zapłacić? Jak ktoś ma 80 sztuk, to ile on może
na raz sprzedać? Kilka sztuk. Wiadomo, jakie
są ceny zboża, a jakie są ceny świnek, więc nie
wiem, jak to będzie dalej - kontynuuje rolnik.
W słowach nie przebiera z kolei rolnik Zbigniew Rydziel z powiatu świeckiego (woj. kujawsko-pomorskie), utrzymujący trzodę chlewną
w cyklu zamkniętym. Jest wręcz oburzony nowymi stawkami za wydawanie świadectw zdrowia
dla świń. Uważa, że to kolejny gwóźdź do trumny,
jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. - U nas weterynarz brał 50 zł za 50 tuczników plus dojazd.
Jeżeli jest tyle dokumentacji, tyle kolczyków ma
ta świnia, tatuaże ma bite i tyle weterynarze sobie
wywalczyli? Z każdej strony nas podchodzą i teraz takie pieniądze za świadectwo rolnik będzie
musiał zapłacić? Tylko ten, co tuczniki hoduje,
nie ma nic do powiedzenia, nikt się go nie pyta,
czy to mu się opłaci - mówi pan Zbigniew. Rolnik pytany, czy teraz po podwyżkach cen trzody
będzie można liczyć na jakiś zysk, odpowiada:
- Żeby to na zero wyszło, to jeszcze pół biedy,
ale jak będzie się znowu dokładało, jak przez
te dwa lata covid-u po 250 - 270 zł do tucznika
i kto nam to wróci. Tego nam nikt nie wróci, o tym
nikt nie mówi. Słyszałem już, jak zapowiedział
minister Kowalczyk o nowej perspektywie dobrostanu zwierząt, ale o dobrostanie rolnika nawet
nie wspomniał, bo rolnik to jest gorzej, jak ta
świnia traktowany. Wszystkich dobijają rolników,
którzy zainwestowali w nowoczesne chlewnie,
nikt nie mówi o dofinansowaniu, bo to są długoterminowe kredyty, ale do mieszkań tak. Bo jak
mieszkanie wziął na długoterminowy kredyt, to
jemu trzeba pomóc, a rolnik, że wziął kredyt na
budowę chlewni czy obory długoterminowy, to
tego trzeba dobić - kończy rozżalony gospodarz.
Paweł Marcinkowski mówi, że lekarze weterynarii liczyli się z tym, że jakieś podwyżki powinny
nastąpić, chociażby w związku z obecnie narastającą inflacją. - (…) W naszych przekonaniach
te ceny były nieadekwatne do tego, co się dzieje
w tej chwili na rynku. Tak że liczyliśmy, że w tej
kwestii coś musi być zrobione, żeby te stawki
przełożyć na obecną sytuację.

Czy w 2023 roku będą dopłaty do nawozów?
Blisko 332 tys. rolników otrzymało do 29 sierpnia ponad 2 mld zł
z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Niewykluczone, że
ta forma wsparcia będzie kontynuowana także w przyszłym roku.
Rolnicy mogli składać wnioski o środki do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające
magnez do 31 maja 2022 r. Do Agencji wpłynęło wówczas blisko 427
tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę
niezbędną do realizacji programu - 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula
środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie

stosowany współczynnik korygujący.
ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca. Dofinansowanie ma
zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między
1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się
jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich
za 2022 rok. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że
program dopłat do zakupu nawozów będzie, być może, realizowany
także wiosną 2023 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie rząd ma
podjąć w najbliższym czasie.
(doti)
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Stagnacja na rynku zbóż
Żniwa i po żniwach. Towaru jednak na rynku nie widać, bo leży
w magazynach

Fot. Adobe Stock

ynek zbóż jest dziś
chyba najbardziej rozchwiany i niestabilny,
jeśli chodzi o handel
produktami rolnymi. Żniwa powinny być gorącym okresem dla
firm skupujących zboża. Tak się
jednak nie dzieje, a ceny zmieniają
się nawet dwa razy dziennie. - Żniwa były takie, jakby ich w ogóle nie
było, bo wszystko pochowane w magazynach. Jedynie udało nam się dużo
jęczmienia kupić i to szło płynnie.
W pewnym momencie się to skończyło
i wszystko poszło na magazyny albo
swoje, albo za opłatami w obce. Nie
wiem, jaki jest tego powód i powiem
szczerze, że rolnicy w tym trwają
i nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa - mówi Zbigniew Konarowski
z leszczyńskiej firmy Transrol Sp.
z o.o. Sp. k. zajmującej się skupem
zbóż. W dalszym ciągu bardzo
duże ilości ziarna trafiają do nas
z Ukrainy. W przypadku naszych
rolników natomiast większość
ziarna została zmagazynowana
w oczekiwaniu na wyższe ceny.
- Plony, które gospodarze zebrali tej
chwili leżą w magazynie, bo cena, która teraz jest, to ich nie satysfakcjonuje.
Widzieliby ceny, jakie były w lutym
czy marcu, a to się na razie nie uda,
chociażby z uwagi, że ruszył transport zboża drogą morską i na razie
nie jest zakłócany, w związku z czym
ceny na świecie się trochę wyciszyły
i nic wielkiego się nie dzieje - dodaje
Zbigniew Konarowski.

Stawki w skupach za pszenicę
konsumpcyjną wynoszą* 1400 1530 zł/t, średnia to 1482 zł/t.
Ceny pszenżyta wahają się między
1200 a 1330 zł/t, przy średniej 1257
zł/t. W przypadku żyta konsumpcyjnego rolnicy mogą otrzymać od
1170 do 1200 zł/t, średnia stanowi
1185 zł/t. Notowania jęczmienia
oscylują w granicach 1000 a 1200
zł/t. Średnia za tonę to 1133 zł. Kukurydza skupowana jest w kwocie
1300 - 1430 zł/t, średnio za 1374
zł/t. Za tonę rzepaku pośrednicy
płacą od 2800 do 2940 zł/t. Średnia
to 2848 zł/t.
Dużym zainteresowaniem
w tym roku, jeśli chodzi o zasiewy, cieszył się słonecznik. Na
jego zbiór musimy jeszcze trochę

rpn u

poczekać, natomiast zapytania
o ceny w skupach pojawiają się
dość często. - Jeśli chodzi o słonecznik, to nadal nie ma ceny i nie ma
parametrów. Pojawić może się w każdym momencie, a może być też tak, że
dopiero znana będzie z chwilą zbioru. Cały czas też czekamy - dodaje
przedstawiciel Transrolu.
Skoro ceny ziarna zmieniają
się codziennie, to jak przewidzieć,
co będzie dalej? - Początek wojny
spowodował, że ceny były wyższe niż
teraz, w okresie żniw. Cały czas bardzo
duże ilości zbóż napływają z Ukrainy:
rzepaki, pszenica, jęczmienie i nadal
kukurydza. Niektórzy rolnicy nie
sprzedali zboża z zeszłego roku, ono
zostało na magazynach, bo ceny były
za niskie i na razie nie widzę, żeby to

ny trzody

miało ruszyć do góry, ale chciałbym,
że ceny dla rolników były wyższe mówi przedstawiciel firmy Agrito, skupujący zboża. O tym, co
będzie się działo na rynku zbóż,
trudno też przewidywać Zbigniewowi Konarowskiemu. Nie takiego okresu żniw się spodziewał:
- Nie wiadomo, co będzie dalej. W tej
chwili temat jest na tyle zlożony, że
nawet ciężko wyciągnąć jakiekolwiek
wnioski. Tegoroczne żniwa były mało
widoczne dla handlowców, niektórzy
pewnie nie zdążyli się zorientować,
że już jest po żniwach. Faktycznie
zainteresowanie było i w tym roku
jęczmieniem - kupiliśmy go więcej niż
rok temu. Ale praktycznie jak skończył
się jęczmień zimowy, to skończyło się
wszystko. Jary się nie pojawił, żyto
się nie pojawiło, tak samo pszenica
i pszenżyto. Mówię „nie pojawił”, bo
te ilości, co się pokazały, to w zasadzie
są żadne ilości. Śladowe w stosunku
do lat ubiegłych. Były momenty, że
trochę było pytań, a teraz się nawet
pytania skończyły.
Romana Antczak
*Ceny z dnia
29 sierpnia 2022
Więcej cen rolniczych
na www.wiescirolnicze.pl

wn w órę

Sierpień obfitował w podwyżki cen żywca wieprzowego w skupach. W skali miesiąca wzrosły
one prawie o złotówkę.

O

d dłuższego już czasu wzrastają
ceny trzody chlewnej. W przeciągu miesiąca podwyżki wyniosły około złotówkę na kilogramie
żywca. Co przyczynia się do tych optymistycznych wieści? - Ceny są podniesione, bo towaru jest
mało - mówi Andrzej Podgajny, zajmujący się
skupem trzody chlewnej i żywca wołowego.
Informację tę potwierdza inny pośrednik skupujący żywiec wieprzowy i wołowy. - Jednym
z głównych impulsów podwyżek to jest właśnie brak
towaru. Notowania trochę do góry idą, a euro dosyć
wysoko stoi. O tym, że wyznacznikiem wzrostów cen jest brak świń, pisaliśmy wielokrotnie.
Większość mniejszych hodowli przestała istnieć,
a pośrednicy i rolnicy, z którymi rozmawiamy,
twierdzą, że szanse, aby gospodarze, którzy
zrezygnowali z produkcji świń wrócili do

niej, są nikłe. - Powoli następuje również wymiana pokoleń. Nie widać następców rolników, którzy
są już jedną nogą na emeryturze. Młodzi wolą dać
w dzierżawę, bo ceny dzierżaw są dosyć wysokie,
albo iść do pracy i obsiać, później zebrać zboże
i sprzedać. Bardzo dużo zamknęło się takich małych,
rodzinnych gospodarstw, którzy produkowali trzodę
- analizuje anonimowy rozmówca. Pośrednik
zwraca również uwagę na to, że wiele jest jeszcze gospodarstw nieunowocześnionych, gdzie

praca jest bardzo ciężka. Młodzi, przejmując
dorobek rodziców, musieliby zmodernizować
gospodarstwo, co wiąże się z kosztami rzędu setek tysięcy, jak nie milionów. Produkcja
trzody pokazała jednak, że nie jest stabilną. Jak
zresztą każda inna produkcja rolna. Nie ma
stabilnych cen, nie ma gwarantowanych cen.
- Tak że pewnie ci, co zrezygnowali, to już drugi raz
nie zaryzykują- kończy rozmówca.
Romana Antczak

Ceny żywca wieprzowego w skupach (w nawiasach ceny średnie)
Tuczniki
Poubojowa kl. E
Maciory
Knury

Początek sierpnia
6,20 - 7,00 zł/kg (6,60 zł/kg)
8,00 - 9,10 zł/kg (8,73 zł/kg)
2,80 - 4,45 zł/kg (4,06 zł/kg)
3,00 - 4,10 zł/kg (3,72 zł/kg)

Koniec sierpnia
7,10 - 7,70 zł/kg (7,33 zł/kg)
8,80 - 9,90 zł/kg (9,59 zł/kg)
4,70 - 5,40 zł/kg (5,13 zł/kg)
4,40 - 5,00 zł/kg (4,67 zł/kg)

Różnica w cenie
0,73 zł/kg
0,86 zł/kg
1,07 zł/kg
0,95 zł/kg
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Nowa Wspólna Polityka Rolna

Rolników czeka ostra
jazda bez trzymanki?
Do 2023 roku zostały cztery miesiące, a proces legislacyjny nowej unijnej Wspólnej Polityki Rolnej
nadal jest w powijakach. Czy rolnicy oraz ARiMR zdążą się przygotować do tak wielu zmian?

25

mld euro - tyle środków zabezpieczono w budżecie na
płatności, dotacje i pożyczki
unijne na sektor rolny i tereny
wiejskie na najbliższe 5 lat. Szczegóły dotyczące programów, zgodnie z którymi mają
być one wypłacane, znalazły się w Krajowym
Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej.
Prace nad tym dokumentem, liczącym 1.200
stron, trwały wiele długich miesięcy. Pierwsza
wersja powstała latem 2021 roku, w przypadku dopiero czwartej - w połowie lipca 2022 r.
zostały wreszcie zakończone negocjacje między stroną polską a Komisją Europejską. - Nasz
plan strategiczny na lata 2023 - 2027 został uzgodniony ze wszystkimi departamentami KE, w tym
departamentem rolnictwa i ochrony środowiska powiedział Henryk Kowalczyk, wicepremier,
minister rolnictwa i dodał, że w porównaniu
do pierwotnego planu, dokument uległ wielu
modyfikacjom i teraz „wychodzi naprzeciw
potrzebom rolników”.
Najistotniejszą zmianą w KPS jest zmniejszenie liczby ekoschematów. Przypomnijmy,
że początkowo miało ich być 16. Zdecydowano, by ostatecznie pozostało 5 ekoschematów.
O tę redukcję wnioskowali sami rolnicy. Jest
też nowy ekoschemat - rolnictwo węglowe.
- Będzie ono składało się z kilku działań. Im więcej
działań w rolnictwie węglowym rolnik wybierze,
tym większą będzie miał możliwość uzyskania
dopłaty - powiedział Henryk Kowalczyk. Na
niektóre ekoschematy składają się działania
szczegółowe, za które rolnik, stosujący je, będzie otrzymywał określoną liczbę punktów.
Im więcej działań zastosuje, tym większą
otrzyma punktację, a co za tym idzie - wyżBudżet Planu Strategicznego
w latach 2023–2027 to ponad 25 mld
euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie

ponad 17 mld euro.

TEKST

Dorota Andrzejewska

szą dopłatę. - Zasadniczym celem ekoschematów
będzie prowadzenie działalności rolniczej z poszanowaniem gleby i środowiska - powiedział szef
resortu rolnictwa.
Jakie ekoschematy będzie mógł realizować
rolnik? Resort rolnictwa postawił nacisk na
ekoschemat „Dobrostan zwierząt”. W ramach
tej interwencji o środki będą mogli ubiegać się
producenci trzody chlewnej, bydła mlecznego,
bydła opasowego oraz drobiu nieśnego i rzeźnego. Zwiększono środki na ten cel z 0,4 mld
euro do 1,4 mld euro. Kolejne ekoschematy to:
„Rolnictwo węglowe”, „Obszary z roślinami
miododajnymi”, „Retencjonowanie wody na
trwałych użytkach zielonych”, „Prowadzenie
produkcji roślinnej w systemie Integrowanej
Produkcji Roślin” oraz „Biologiczna ochrona
upraw” (szczegóły obok). - Rolnictwo ekologiczne, które było wpisane, jako ekoschemat w poprzednim planie strategicznym, teraz jest działaniem,
które finansowane będzie w II filarze - wyjaśnił
szef resortu rolnictwa. Środki alokowane
w ramach budżetu planu na ten ekoschemat

zasiliły budżet „Dobrostanu zwierząt”.
Krajowy Plan strategiczny zawiera też
normy Dobrej Kultury Rolnej, których trzeba
przestrzegać, aby otrzymać unijne wsparcie.
Henryk Kowalczyk zaznaczył, że na większość
zapisów, które znalazły się w dokumencie,
Komisja Europejska wyraziła zgodę. - Nasze
oczekiwania dotyczące planu zostały w większości
spełnione. W jedynym przypadku potrzebny był
kompromis. Dotyczył on zachowania okrywy glebowej na okres zimy. Komisja Europejska oczekiwała,
że okrywa będzie zachowana w 100%, a Polska
proponowała 50%. W wyniku kompromisu udało
się uzgodnić zachowanie okrywy w 80% - powiedział wicepremier Kowalczyk. Wymagana
okrywa glebowa to uprawy, ścierniska lub
resztki pożniwne.
Producentów zwierząt może ucieszyć
fakt, iż w tzw. II filarze znalazły się środki
na inwestycje poprawiające dobrostan bydła
i świń. Instrument ten wspierać ma m.in. wyposażenie gospodarstw w wybiegi, wyposażenie pastwisk, poprawę warunków cyrkulacji
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DZIEWIĘĆ NORM DOBREJ KULTURY ROLNEJ:
Utrzymanie trwałych użytków zielonych.
Ochrona torfowisk i terenów podmokłych.
Zakaz wypalania ściernisk.
Strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych.
Zarządzanie orką zapobiegające degradacji gleby.
Pokrycie 80% gruntów ornych okrywą ochronną od 1 listopada do 15 lutego.
Płodozmian na gruntach ornych (dla gospodarstw powyżej 10 ha).
Minimalny procent powierzchni gruntów ornych przeznaczony na obszary nieprodukcyjne.
powietrza w budynkach inwentarskich. Jego
budżet wynosi ponad 300 mln euro środków
publicznych. Poza tym do II filaru przeniesiono interwencje (projektowane pierwotnie
w ramach ekoschematów) dotyczące utrzymania zadrzewień śródpolnych oraz systemów rolno-leśnych. Jak dodał szef resortu
rolnictwa, nasz kraj, jako jeden z pierwszych,
przedstawił kompletny plan strategiczny po
konsultacji z KE. Teraz czas na tworzenie prawodawstwa krajowego. - Wiemy, że musimy
niezwłocznie wydać ustawy i rozporządzenia po
to, aby rolnicy jak najszybciej mogli uzyskać wiedzę na temat tego planu strategicznego, ponieważ
będą musieli podejmować decyzje już o stosowaniu
odpowiednich upraw czy podejmowaniu decyzji
ekonomicznych - skomentował Henryk Kowalczyk.
Mamy początek września i póki co żadna
ustawa regulująca wypłatę płatności obszarowych nie powstała. Rolnicy boją się, że znów
będą musieli działać po omacku. Tak na dobrą
sprawę nie wiedzą, jak rozplanować wysiewy
na przyszły rok, a przecież żniwa dobiegły
końca i trzeba wjeżdżać w pola z uprawą na
kolejny sezon. Na problem zwróciła uwagę
Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zaapelowała
o jak najszybsze wydanie krajowych regulacji prawnych i upowszechnienie informacji
o nich wśród rolników. - Sprawa jest niezmiernie
istotna, ponieważ od podjętych obecnie decyzji
będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle
możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem
konkretnych przepisów i w oparciu o informacje
wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty
finansowe - skomentował Wiktor Szmulewicz,
prezes KRIR. Ratunkiem dla branży rolnej,
w tych niepewnych czasach, może być przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności
obszarowych dla wszystkich rolników. Prezes
KRIR zawnioskował o to do ministra rolnictwa.
Co o obecnym kształcie KPS mówią osoby
z branży? W ich opinii zaostrzone wymagania
stawiane rolnikom nie idą w parze z wielkością zabezpieczonych środków pomocowych.
- Zdanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej się nie
zmieniło w sensie krytycznym, jeśli chodzi o poziom finansowania. Środków jest o wiele mniej
w stosunku do tego, co było w budżecie PROW
na lata 2014 - 2020, a narzucane są dosyć duże
obwarowania produkcji rolniczej. A szczególnie

nie ma za dużo środków finansowych na inwestycje, dlatego uważamy, że to nie jest dobry plan
- podsumował Andrzej Przepióra, ekspert
WIR. Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i wiceprzewodnicząca europejskiej organizacji rolników Copa Cogeca
stwierdziła, że największym problemem koncepcji całego Europejskiego Zielonego Ładu
jest jej upolitycznienie i brak racjonalnego
podejścia ze strony Komisji Europejskiej do
produkcji żywności. - Nie jesteśmy przeciwko
tym zmianom, ale dajcie nam narzędzia do tego,
by wprowadzić to wszystko w życie. Jeśli mamy
skoncentrować się na ograniczaniu stosowania
pestycydów czy różnego rodzaju nawozów, dajcie
nam alternatywne rozwiązania. Jeśli to ma być,
na przykład, precyzyjne rolnictwo, to rolnicy
muszą mieć pieniądze, by to precyzyjne rolnictwo zastosować. Dajcie nam też czas na to, by to
wszystko odpowiednio zostało wdrożone. To nie
jest tak, że dziś przestaniemy stosować środki
ochrony roślin i od jutra przestaną pojawiać się
choroby albo szkodniki. Jest to tylko taka idee
fixe ekologów. Przykładem jest Sri Lanka, która
postanowiła być ekologiczna, a dziś mamy tam
zamieszki na tle głodu. Nie możemy do tego doprowadzić w Europie - stwierdziła Agnieszka Maliszewska. Przypomniała, że istnieje
zagrożenie związane ze sporym spadkiem
produkcji żywności w krajach Unii Europejskiej. - Na chwilę obecną jest osiem opracowań
oceny skutków strategii „Od pola do stołu”, powstałych w różnych instytutach naukowych, na
uczelniach oraz firmach badawczych. W każdym
z nich konkluzja jest taka, że obniżona zostanie
produkcja. Jeśli będzie obniżona, to musimy liczyć
się z tym, jako konsumenci, że żywność w Europie
będzie droga. A dziś, bez wprowadzenia tego, już
widzimy, że koszty żywności poszły w górę o 20
- 30% - wyjaśniła Agnieszka Maliszewska.
Szefowa Polskiej Izby Mleka przyznała, że do
ogromnych zmian ciężko będzie w szybkim
czasie przygotować się zarówno producentom
i przetwórcom rolnym, jak i pracownikom
Agencji. - Powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy
w sporym niedoczasie, a przecież przepisy mają
zacząć obowiązywać w 2023 roku. Gdy rozmawiamy o tym, że potrzebujemy czasu na to, by
wprowadzić to wszystko w życie, to tak jakby
jesteśmy zbywani. Myślę, że przed nami niezły
roller coaster - skwitowała Agnieszka Maliszewska.

Chaos
nawozowy
wpływa n ty ko
na bran ę ro ną
Tak nieprzewidywalnej sytuacji w kontekście
nawozów sztucznych nie było chyba jeszcze
nigdy. Pan Marian, rolnik z okolic Gostynia (woj.
wielkopolskie) specjalizuje się w produkcji bydła
opasowego. Opowiada, że w ostatnim czasie
sprzedał byka i uznał, że zabezpieczy się na
przyszłoroczne wysiewy, zaopatrując się już
teraz w saletrę amonową. Cena, którą mu podano w punkcie dystrybucji, zwaliła go z nóg.
W ciągu ostatnich 3 tygodni wzrosła o prawie
tysiąc złotych! - Jeszcze na początku sierpnia
ta sama saletra amonowa kosztowała 4.300 zł.
Teraz zażyczyli sobie za nią 5.200 zł! Czy to
normalne?! - pyta wzburzony gospodarz. Pan
Marian wspomina, że jeszcze w ubiegłym roku
zysk ze sprzedaży jednego byka wystarczył na
pokrycie kosztów związanych z zakupem 5 ton
saletry amonowej. W tym roku 1,5 tony. - A za
chwilę będę mógł za to kupić 1 tonę. Jaki rolnik
to udźwignie? - zastanawia się pan Marian.
Problemy potęgują informacje, które podały pod koniec sierpnia dwie duże spółki
nawozowe: Anwil z Grupy PKN Orlen i Grupa
Azoty. Ogłosiły, że z uwagi na wysokie ceny
gazu w Europie, są zmuszone zawiesić działalność. Wiadomość ta odbiła się szerokim
echem w branży rolnej. - Taka sytuacja może
spowodować dramatyczne skutki dla naszej
gospodarki - komentował na naszym portalu
Aleksander Poznański, ekspert Wielkopolskiej
Izby Rolniczej.
Nie tylko branża rolna mogłaby ucierpieć
na wstrzymaniu produkcji nawozów sztucznych. Przekonano się o tym już kilka dni po
ogłoszeniu informacji o całkowitym (Anwil)
lub częściowym (Grupa Azoty, Grupa Azoty
Puławy i Grupa Azoty ZAK) ograniczeniu pracy
w zakładach nawozowych. Branże: spożywcza
i farmaceutyczna wszczęły alarm. Chodzi o powstające przy okazji produkcji nawozów substancje nieorganiczne niezbędne w przemyśle
spożywczym. przy produkcji leków oraz niektórych artykułów spożywczych, m.in. coca-coli,
mięsa, pieczywa czy piwa. W związku z tym, że
żadna firma nie robi zapasów dwutlenku węgla,
zaledwie kilkudniowe braki w dostawach mogły przyczynić się do tego, że wiele zakładów
spożywczych musiałoby zawiesić działalność.
Burza wywołana przez te sektory przyczyniła
się do tego, że w planach spółki Anwil nastąpił zwrot o 180 stopni. Spółka po kilku dniach
wydała oświadczenie, z którego wynika, że
wznawia produkcję nawozów sztucznych. Grupa
Azoty z kolei podała, że pomimo czasowego
ograniczenia produkcji, realizuje dostawy CO2,
suchego lodu oraz wody amoniakalnej do swoich
dotychczasowych klientów.
Dorota Andrzejewska
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Ponad 424 zdarzenia - ty również
możesz być ofiarą przestępstwa
Wynajmujesz magazyn lub oborę firmie, która szybko zapełnia obiekt odpadami. Zamiast zysku
z wynajmu pojawia się ogromny problem - koszty, które musisz ponieść z własnej kieszeni.

Z

aczyna się bardzo
normalnie - szybka
decyzja i wynajęcie
części starej obory czy
magazynu lub umowa wstępna
sprzedaży tych obiektów z przeznaczeniem na miejsce do gromadzenia pojemników np. z płynem
do myjek samochodowych czy
surowców do rzekomej produkcji. Później, gdy okazuje się, że
przywieziono kilkadziesiąt pojemników, tony odpadów, kontakt
z firmą urywa się, a umowa wygasa - jest już za późno. Zamiast
płynu w pojemniku znajdują się
groźne odpady chemiczne. Na
głowie rolnika pozostaje ogromny
problem - finansowy i prawny.
Najczęstsza perspektywa takiego
zdarzenia to kilkadziesiąt tysięcy
złotych kosztów i kłopot z odpowiedzialnością prawną. Jak tego
uniknąć? Próbujemy na to pytanie
odpowiedzieć w tym artykule.
- Powiedzieli, że będą tu pakować
olej do maszyn, to się zgodziłem, bo
pieniądz się przyda - mówi pan
Andrzej, rolnik z województwa
wielkopolskiego, który chce pozostać anonimowy. - Nazwozili
tych pojemników i nawet za miesiąc
nie zapłacili, tylko znikli - dodaje.
Pan Andrzej pozostał z nieco ponad 6 tonami odpadów niebezpiecznych. - W gminie powiedzieli,
że muszę to usunąć, ale to przecież
kosztuje - dodaje pan Andrzej.
Co - jeśli zostaliśmy z nielegalnymi odpadami sami? Z punktu
widzenia prawa domniemywa
się, że władający gruntem jest
posiadaczem odpadów znajdujących się na tym gruncie, czyli
to na właścicielu nieruchomości
spoczywa obowiązek ich unieszkodliwienia. - Sprawa jest zwykle
ujawniana przypadkowo, przez skarżących się sąsiadów (odory, skażenie
wody w studniach) - mówi Monika
Malicka, prezes zarządu „MALEX” Zakład Utylizacji Odpadów

TEKST

Marcin Bartczak

Sp. z o.o. ze Zgierza. - Wtedy „feralni” właściciele terenu, często sami
próbują znaleźć pomocnika w postaci
działania służb państwowych: straż
pożarna, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, sanepid itp.
Odpady często zalegają latami, bo strach się przyznać. Prowadzi to do pękania opakowań,
uwalniania się odpadów i mieszania z ziemią czy posadzką.
Odpady nie mają zwykle opisów
dotyczących składu, kodów odpadów czy piktogramów ostrzegawczych - nie wiadomo, co tak
naprawdę jest w pojemnikach.
Kiedy już służby dowiedzą się
o takich odpadach, nakażą usunąć je na koszt właściciela obiektu
i wtedy dopiero zaczyna się problem. Pojawia się policja, prokurator, inspekcje badające poziom
skażenia - zamiast zysku, afera,
nerwy i wstyd. W konsekwencji gmina ogłasza przetarg na
usunięcie odpadów, a ostateczne
koszty ponosi rolnik, od którego należność egzekwuje komornik. Wtedy za usunięcie każdej
tony odpadów niebezpiecznych
można zapłacić nawet 10 tysięcy
złotych! Niejednokrotnie, kiedy
został również zanieczyszczony
grunt w miejscu magazynowania
tych feralnych odpadów, koszty
te mogą wzrosnąć nawet do 20
tysięcy złotych za każdą tonę.

Co jeśli przyjechał do nas cały
samochód ciężarowy? Niejednokrotnie to już ponad 200 tysięcy
złotych, które będziemy musieli
zapłacić z własnej kieszeni! - Jestem załamany - kontynuuje pan
Andrzej, wspomniany wcześniej
rolnik. - Wyliczyli mi w gminie,
że będę musiał zapłacić 74 tysiące,
a skąd to mam wziąć?
Jeśli zdążymy odpowiednio
wcześnie zareagować i uda się
ustalić sprawcę nielegalnego
magazynowania, oszusta, który
wykorzystał dobrą wolę wynajmującego, sprawa jest prostsza.
- W postępowaniu, które prowadzimy
na terenie naszej gminy, zdążyliśmy
ustalić posiadacza nielegalnego magazynowania odpadów - mówi Małgorzata Krzak z Urzędu Gminy
w Bralinie. - I w ramach wykonania
zastępczego usunęliśmy część odpadów, a kosztami w wysokości około
200 tysięcy złotych będziemy obciążać sprawcę, sprawa trwa już kilka
lat - dodaje. W tym przypadku
właściciel terenu może odetchnąć
z ulgą, ponieważ zdołano ustalić sprawcę tego przestępstwa.
Problem nielegalnego magazynowania odpadów nasila się.
Tylko w 2021 roku ujawniono na
terenie kraju 424 takie miejsca,
z czego aż 271 zawierały odpady
wyłącznie niebezpieczne. O skali
problemu świadczyć może rów-

nież powołanie przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska
specjalnego Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. - Wydziały Zwalczania
Przestępczości Środowiskowej rozpoczęły swoją pracę we Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku oraz Zielonej
Górze. Podejmujemy zdecydowane
działania, by walczyć z nielegalnym
magazynowaniem odpadów - podkreśla Michał Nurzyński, radca w Zespole ds. Komunikacji
i Promocji Biura Dyrektora Generalnego Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska w Warszawie i dodaje: - Każdy może zgłosić,
również anonimowo, podejrzenie
nielegalnego gromadzenia odpadów
przez nasz portal www.gios.gov.pl/
pl/zglos-interwencje-formularz.
Jeśli chcesz wynająć nieużywane pomieszczenia, starą płytę
obornikową - bądź bardzo czujny - sprawdź dokładnie firmę,
zobacz, od kiedy istnieje na rynku, poszukaj firmy w Internecie. Sprawdź dokumenty, wypis
z rejestru przedsiębiorców. Jeśli
zdecydujesz się wynająć nieruchomość - interesuj się, w jaki
sposób firma prowadzi działalność na twoim terenie. Odpadowi
przestępcy są coraz bardziej pomysłowi - bądź świadomy przed
szkodą.

REKLAMA
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Transfer wiedzy w rolnictwie
i produkcji żywności - ważne zadanie
dla gospodarstw demonstracyjnych
Radomski Oddział Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podpisał umowę z ARiMR
na realizację operacji „Wsparcie
dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.
Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum z jednostkami
naukowo-badawczymi i ODR-ami
w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników
dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji
żywności i będzie polegać m.in.
na: założeniu w całym kraju 265
obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach i podmiotach prowadzonych w systemie rolnictwa
ekologicznego lub dotyczących
przetwórstwa surowców ekologicznych. Gospodarstwa te będą
promować nowe technologie, dla
rolników staną się miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia,
cennym z uwagi na prezentowanie nowych, lepszych rozwiązań
produkcyjnych, rozwijanie działalności pozarolniczej, wykorzystywanie nowoczesnych maszyn
i urządzeń. W demonstracjach
- praktycznych szkoleniach w for-

mie wizyt w obiektach demonstracyjnych - uczestniczyć będą 8773
osoby. Projekt obejmuje również
organizację 46 seminariów oraz
konferencji podsumowującej realizację operacji.
Opiekę naukową nad obiektami demonstracyjnymi sprawować
będą pracownicy naukowi zawodowo zajmujący się prowadzeniem
prac badawczych w zakresie produkcji ekologicznej. Opiekun naukowy będzie odpowiedzialny za
opracowanie instrukcji założenia
i prowadzenia obiektu demonstracyjnego oraz wzoru dzienniczka
obserwacji, a także nadzór merytoryczny i bieżące doradztwo
w zakresie prowadzonych działań.
W Centrum Praktycznego
Szkolenia w Zakresie Małego
Przetwórstwa w Radomiu będą
założone cztery obiekty demonstracyjne. Jednym z nich jest przetwórstwo mięsa. Temat szczegółowy demonstracji to „Technologia
produkcji ekologicznej kiełbasy
średnio rozdrobnionej parzonej
wędzonej”. Opiekę naukową będzie sprawował - dr inż. Piotr Szymański z Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego
im prof. Wacława Dąbrowskiego
PIB w Warszawie.
Istotą demonstracji jest zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej

kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej ze szczególnym
uwzględnieniem dobrych praktyk
produkcyjnych i higienicznych.
Podczas pokazu omówione będą
aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny
w taki sposób, aby rolnicy w swojej praktyce przetwórczej potrafili
w sposób optymalny wykorzystać
właściwości technologiczne poszczególnych rodzajów surowców
mięsnych oraz wytwarzać wysokiej jakości ekologiczne produkty
mięsne z ograniczeniem lub bez
dodatku substancji dodatkowych.
Podczas pokazu produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej omówione
i zademonstrowane będą takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie
surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie,
obróbka cieplne oraz chłodzenie
i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zapoznani zostaną z urządzeniami niezbędnymi do
wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy
przetwarzaniu mięsa. Szczególny
nacisk zostanie położony na wiadomości praktyczne, które uczestnicy
będą mogli wykorzystać w swojej
działalności. Podczas demonstracji
szczegółowo omówione zostaną

kwestie związane z warunkami stosowania azotynu sodu w przetwórstwie wyrobów ekologicznych oraz
zaprezentowana będzie technologia
kiełbasy peklowanej ze zredukowanym dodatkiem azotynu sodu. Zademonstrowane będzie wędzenie
tradycyjne ograniczające zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wędlinach (WWA). Poruszone zostaną
aspekty związane z prawidłowym
doborem drewna do wędzenia, konstrukcji wędzarni, postępowaniem
z produktem przed i w trakcie procesu wędzenia oraz parametrów
i kontroli procesu. W trakcie prezentacji oprócz działań praktycznych
omówione będą aspekty związane
z wymaganiami technicznymi i higienicznymi przy produkcji wędlin.
Uczestnicy podczas demonstracji będą mogli brać czynny udział
w warsztatach, a tym samym ocenić
zastosowany surowiec, wydajność
procesu i cechy jakościowe otrzymanego produktu. Koncepcją pokazu jest przygotowanie uczestników
do samodzielnego bezpiecznego
wytwarzania ekologicznych wyrobów mięsnych najwyższej jakości,
jak również poszerzenie wiedzy
o nowości z zakresu technologii
przetwórczej.
dr inż. P. Szymański, IBPRS PIB
M. Sieczko, CDR O/Radom
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OSZENIE

Czas na podsumowanie i przeanalizowanie tegorocznych
zbiorów. Jakie odmiany sypały w tym roku najlepiej? Na które
z nich warto postawić w tym sezonie?

Z

achęcamy do przeanalizowania
niezależnych wyników badań
w zakresie plonowania ozimin.
Na „pierwszy rzut” to, co najpierw
zeszło z pola czyli - jęczmień i rzepak.

żeli w dwóch poprzednich sezonac h. Średni
plon wzorca w sezonie 2022 wyniósł bowiem
43,8 dt z ha. W roku 2021 było to z kolei 39,9
dt z ha, a w 2020 r. 41,7 dt z ha. Wzorzec
w badaniach stanowiła średnia z 6 odmian
populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO. Odmiany mieszańcowe (hybrydy)
- oczywiście - „sypały” lepiej od odmian
populacyjnych.

PDO

Żeby dowiedzieć się tego, jakie odmiany
jęczmienia i rzepaku plonowały najwyżej,
zapoznaliśmy się z najnowszymi raportami
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej w tym zakresie.
Zostały one przygotowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(PDO). Wyniki badań mają charakter wstępny.
W przypadku większości roślin pochodzą
one z części doświadczeń i będą sukcesywnie
uzupełniane. Specjaliści z COBORU plonowanie zbóż ozimych sprawdzali na dwóch
poziomach agrotechniki: przeciętnym - a1
i wysokim - a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe
oraz ochrona przed wyleganiem i chorobami).
Informacje z PDO zawierają wyniki plonowania zarówno odmian wpisanych aktualnie do
Krajowego Rejestru, jak i wybranych odmian
z katalogu wspólnotowego (CCA).

Marianna Kula

Plony jęczmienia ozimego

Plon wzorca dla poziomu a1 wynosi 96,9
dt z ha, z kolei dla a2 - 108,8 dt z ha. Wzorcem,
podobnie jak w roku ubiegłym, były następujące odmiany: „Jakubus”, „KWS Morris”
i „Mirabelle”.
Jęczmień ozimy w tym roku plonował
znacznie wyżej niż w zeszłych sezonie. Plon
wzorca dla poziomu a1 w 2021 r. wynosił
bowiem 88,3 dt z ha, a w 2020 r. - 90,5 dt
z ha. Natomiast w 2018 r. wynosił natomiast
74,9 dt z ha. Jeśli chodzi o poziom a2, to plon
wzorca w poszczególnych latach przedstawia
się następująco: 2021 r. - 102,0 dt z ha, 2020 r.
- 105,1 dt z ha.

Plonowanie rzepaku ozimego

Rzepak ozimy w badaniach COBORU
w tym roku także plonował dużo lepiej ani-

Fot. Adobe Stock

O

Żniwa 2022 - jakie
odmiany plonowały
najwyżej?

UPRAWY
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KOMENTARZ EKSPERTA

OSZENIE

JAK PLONOWAŁ
RZEPAK OZIMY?
JACEK BRONIARZ,
pracownia badania
WGO Roślin
Pastewnych
Oleistych
i Włóknistych
COBORU

Lista najwyżej plonujących odmian
jęczmienia ozimego - a1:
Wzorzec: 96,9 dt z ha
Julia - 105% wzorca
Teuto - 104% wzorca
SU Hetti - 102% wzorca
Esprit - 102% wzorca
SU Jule - 101% wzorca
RGT Mela - 101% wzorca
Jakubus - 101% wzorca
KWS Morris - 101% wzorca
SU Midnight - 100% wzorca
Finezja - 101% wzorca
SU Laubella - 100% wzorca
Bordeaux - 100% wzorca

W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 w systemie porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego (PDO) realizowano w całym
kraju łącznie 30 doświadczeń. Wyniki uzyskano z 26 doświadczeń. Średni plon nasion
zebrany z doświadczeń PDO wyniósł 48,9 dt
z ha i był o 2,7 dt z ha wyższy od uzyskanego w roku poprzednim. Plonowanie rzepaku
było bardzo zróżnicowane w poszczególnych
miejscowościach, a także rejonach kraju.
Wielkość zebranych plonów w doświadczeniach wyniosła od 29,4 dt z ha do nawet
67,7 dt z ha. W ponad połowie wszystkich
zebranych doświadczeń plon nasion wyniósł
ponad 50,0 dt z ha. Natomiast w jednej trzeciej doświadczeń zebrano plon nasion, który
zawierał się w przedziale od 35,0 do 50,0
dt z ha. W pozostałych kilku doświadczeniach uzyskany plon był stosunkowo mały,
poniżej 35 dt z ha. Na polach produkcyjnych plony rzepaku były przeważnie mniejsze, a rozpiętość uzyskanych plonów duża,
w zależności od intensywności prowadzonej
uprawy i przebiegu warunków pogodowych.
Najczęściej zbierano plon wielkości 35-45 dt
z ha. Zbierane nasiona miały różną wilgotność, w zależności od lokalnych warunków
pogodowych w okresie sprzętu.
W poszczególnych rejonach kraju plonowanie
rzepaku ozimego było także zróżnicowane.
Przeważnie większe plony zbierano w północnej, północno-wschodniej oraz południowej i południowo-wschodniej części
kraju (rejony I, II, V i VI), gdzie przebieg
warunków atmosferycznych był bardziej
korzystny. Natomiast w centralnym pasie
kraju zebrane plony były mniejsze (rejon III
i IV), głównie ze względu na większy deficyt
opadów w okresie wegetacji.

Lista najwyżej plonujących odmian
jęczmienia ozimego - a2:
Wzorzec: 96,9 dt z ha
Julia - 103% wzorca
Teuto - 104% wzorca
SU Hetti - 103% wzorca
Esprit - 101% wzorca
SU Jule - 101% wzorca
RGT Mela - 101% wzorca
Jakubus - 102% wzorca
Mrabelle - 100% wzorca
Lista najwyżej plonujących odmian
rzepaku ozimego
Wzorzec: 43,8 dt z ha
Odmiany populacyjne
Bachus - 109% wzorca
Derrick - 103% wzorca
ES Fuego - 101% wzorca
Mars - 100% wzorca
Kwazar - 100% wzorca
Odmiany mieszańcowe
KWS Lauros - 131% wzorca
DK Excentric - 125% wzorca
DK Excited - 125% wzorca
LG Auckland - 124% wzorca
Ambassador - 123% wzorca
LG Aviron - 123% wzorca
LG Scorpion - 123% wzorca
LG Arnold - 123% wzorca

Plonowanie rzepaku ozimego w doświadczeniach PDO w latach zbioru 2022 i 2021
Rok zbioru
2022
2021
Różnica ’22-’21

Średni
48,9
46,2
2,7

I
54,7
42,6
12,1

Plon nasion w dt z ha
Rejon
II
III
IV
56,5
41,9
46,9
51,7
41,6
44,5
4,8
0,3
2,4

O

NAJWYŻEJ PLONUJĄCE ODMIANY
JĘCZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU
OZIMEGO WG WSTĘPNYCH
WYNIKÓW BADAŃ PDO W 2022 R.

V
49,9
49,8
0,1

VI
53,3
56,6
-3,3

Rejony: I - woj. zachodniopomorskie, pomorskie; II - woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie;
III - woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, IV - woj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie;
V - woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie; VI - małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
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Sezon 2022 - polecane
od any zbó oz y
W związku z tym, że do zasiewów zbóż jarych zostało coraz mniej czasu, robimy kolejny krótki
przegląd odmian. Tym razem te polecane przez renomowane firmy.
■ PROCAM
CHEVIGNON - bezostna odmiana pszenicy,
która łączy w sobie bardzo wysokie plony ziarna z wysoką jego jakością (A/B). Dedykowana
dla gospodarstw nastawionych na intensywną
produkcję i najwyższe plony. Charakteryzuje
się ogólnym bardzo dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby pszenicy, co daje efekt intensywnej zieleni roślin
już od początkowych faz rozwojowych. Jedną
z charakterystycznych cech tej odmiany są
bardzo szerokie liście flagowe, gwarantujące
dużą powierzchnię asymilacyjną. Ze względu
na szybką regenerację uszkodzeń po zimie,
a także silne krzewienie, nadaje się również
do siewów w terminach opóźnionych.
STELVIO - odmiana pszenżyta charakteryzująca się przede wszystkim wysokim i stabilnym
plonowaniem w latach. To również wyjątkowo
zdrowa odmiana, co w połączeniu z odpowiednią ochroną da nam gwarancję zdrowego łanu.
Dzięki wysokiej zimotrwałości, ocenianej cyfrą
6 w skali COBORU, wiemy, że bez problemu
poradzi sobie z niesprzyjającymi warunkami
w okresie zimowym. Jest to pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Odmiana
O

OSZENIA

Pszenżyto ozime odmana Panaso x

wykazuje duży wigor wiosenny, a jej cechą
charakterystyczną jest efekt tzw. zielonego
pola wczesną wiosną.
KWS PULSOR to absolutny hit wśród żyt hybrydowych zarejestrowanych w Polsce. Mimo
że jest to nowość, już widać szereg zalet tej
odmiany. Przede wszystkim jest to najwyżej
plonująca odmiana z nowo zarejestrowanych

i dostępnych na rynku żyt ozimych. Dodatkowo
KWS PULSOR reaguje ponadprzeciętną zwyżką plonu ziarna przy zastosowaniu wyższego
poziomu agrotechniki prowadzenia łanu, więc
odmiana będzie trafnym wyborem do uprawy
w intensywnych technologiach. Kolejną bardzo
pożądaną cechą jest jej krótkie źdźbło z silnym
dokłosiem, dzięki czemu spokojnie utrzyma
ten potężny plon do żniw.

UPRAWY
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■ DANKO HODOWLA ROŚLIN
GENTLEMAN to najnowsza ozima pszenica
chlebowa zarejestrowana w 2020 roku. Wysokie i stabilne plonowanie - w ZNR w Modzurowie zebrano 10,7t/ha z areału 30 ha. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości
i lepszych. Jest to pszenica o średnio krótkim
źdźble z wysoką odpornością na wyleganie,
a także odpornością na osypywanie się ziarna.
Ziarno ładne, o wysokiej MTZ, bardzo dobrze
wyrównane, z niskim udziałem pośladu. Posiada bardzo dobrą jakość skupową i wypiekową
ziarna. Gentleman wykazuje dobrą odporność
na choroby, szczególnie wyróżnia się wysoką
odpornością na łamliwość podstawy źdźbła,
rdzę żółtą i brunatną, fuzariozę kłosa oraz
mączniaka prawdziwego.
PANASO X to nowe, zarejestrowane w 2021 r.
pszenżyto ozime. Rekordowe plonowanie.
W Świeciu nad Osą w gospodarstwie J.A.W.
Łącz uzyskano plon 9,5 t/ha na powierzchni
11 ha. Posiada bardzo dobre właściwości
adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno- glebowych. Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych - klasa IIIa do
IVb. Posiada ponadprzeciętną odporność na
choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową,
rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosa, jest nr 1
w odporności na fuzariozę kłosa. Pszenżyto
Panaso posiada bardzo dobrą zimotrwałość,
ocenioną na 5,0 w skali 9°.

BELISSA (KR 2014) - klasyka gatunku w grupie chlebowej, odmiana z 7-letnim stażem na
rynku o wciąż niesłabnącym zainteresowaniu
ze względu na szereg zalet. Znakiem rozpoznawczym odmiany jest krótka słoma i bardzo
wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem.
Posiada znakomitą zimotrwałość - 5 w skali
COBORU, co w połączeniu z dobrą adaptacją
do zmiennych warunków glebowych czyni z niej
odpowiednią do uprawy na terenie całego kraju. Rekomendowana do uprawy we wszystkich
terminach siewu - od wczesnego do późnego
po burakach lub kukurydzy.

OSZENIE

RGT PROVISION to odmiana pszenicy ozimej
o optymalnej i bezpiecznej wczesności, dzięki
czemu uzyskuje wysokie i stabilne plony w każdych warunkach, potwierdzając swój potencjał
we wszystkich latach badań. RGT PROVISION
to bowiem najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych 2019 (warunki suszy) spośród
odmian o dobrej zimotrwałości. Bardzo stabilna
we wszystkich badanych lokalizacjach. Odmiana uzyskała również wysokie plony w suchym
roku 2018 oraz plennym 2017. Kolejne lata to
potwierdzenie wysokiego potencjału i uniwersalności w każdych warunkach.

■ HODOWLA ROŚLIN SMOLICE
SYMETRIA (KR 2020) - odmiana pszenicy
chlebowej charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania bez względu na
poziom agrotechniczny. Podczas doświadczeń
rejestrowych w roku 2020 zanotowała plon na
poziomie ponad 10t/ha średnio w skali kraju.
Cechuje się bardzo mocnym i zrównoważonym
profilem zdrowotnościowym dzięki czemu dobrze
sprawdzi się w płodozmianach o dużym udziale zbóż. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość
w korelacji do potencjału plonowania. Odmiana
zalecana do uprawy na wszystkich typach gleb.

O

■ RAGT SEMENCES POLSKA
RGT SPECIALIST to wysoko plonująca odmiana pszenicy charakteryzująca się średnią
wczesnością dojrzewania oraz wysoką zdrowotnością. Potencjał plonu potwierdzają wieloletnie badania i wyniki z pól produkcyjnych.
RGT SPECIALIST to odmiana o dużej tolerancji uprawy. Bardzo dobre rezultaty uzyskuje
zarówno na mocniejszych, jak i słabszych
stanowiskach. Cechuje się również dużą tolerancją na terminy siewu. RGT SPECIALIST
to odmiana o bardzo dobrej ogólnej odporności na choroby oraz bardzo dużej zdolności
krzewienia. Posiada wzmocnioną odporność
na łamliwość podstawy źdźbła (VPM), co
oznacza zwiększone bezpieczeństwo uprawy
w monokulturze oraz pośrednio na słabszych
stanowiskach.

pszenica ozima

SYMETRIA
równowaga w plonowaniu
i zimotrwałości

NOWOŚĆ!

■ IGP POLSKA
JANNIS - pszenica ozima jakościowa odmiana chlebowa (A). Rejestracja COBORU 2021,
najwyżej plonująca pszenica ozima z grupy
A w badaniach COBORU WPDO 2020 na obu
poziomach agrotechniki jednocześnie (a1=102%,
a2=103%). Imponująca MTZ uwalnia jej potencjał
plonotwórczy również w trudnych warunkach.
Wysoka zawartość białka. Perfekcyjne wyrównanie ziarna. Przydatna do monokultur zbożowych.
Wzorcowa wczesność i dojrzewanie.
ARGUMENT - w minionym sezonie podjęto
wiele prób, jednak oficjalny rekord Polski w plonie ziarna pszenicy ozimej ustanowiony w roku
2020 należy do odmiany ARGUMENT i wynosi
12,567 t/ha. W tym trudnym roku rekordowy wynik dla odmiany ARGUMENT wyniósł 12,358 t/
ha w miejscowości Tomaryny. Z cech szczególnych odmiany ARGUMENT poza potencjałem
plonotwórczym należy wymienić niezwykle silny
system korzeniowy, który stanowi jej znakomite
zabezpieczenie przed suszą. Odmiana cechuje się również bardzo wysoką zdrowotnością,
w tym szczególnie wysoką odpornością na DTR
i fuzariozę kłosów.
FOXX - jest to oścista pszenica ozima jakościowa
[A] o wybitnym potencjale plonu ziarna potwierdzonym urzędowo w badaniach COBORU PDO
2020 do 13,23 t/ha [SDOO Śrem]. Bardzo dobra
odporność na choroby, w tym na rdzę żółtą, fuzariozę kłosów. Znakomita jakość ziarna, w tym
wysoka i stabilna liczba opadania. Ze względu
na wczesność dojrzewania przydatna również
na siewy po kukurydzy na ziarno. W urzędowych
badaniach w Estonii 2021 jej średnią zimotrwałość oceniono na 7.

zimotrwałość

4,5

104%
wzorca

10,9 t/ha
COBORU 2020

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
www.hrsmolice.pl
2

1
3

4

Kontakt
region 1. 784 915 508 region 2. 538 819 893
region 3. 538 819 890 region 4. 538 819 901

UPRAWY

14

WIEŚCI ROLNICZE | NR 9 (141) WRZESIEŃ 2022

Nawożenie rzepaku ozimego jesienią
Jakie potrzeby pokarmowe ma rzepak ozimy? Jak powinno wyglądać nawożenie rzepaku
jesienią z użyciem azotu? Jakie funkcje w nawożeniu rzepaku pełnią: siarka, fosfor i potas?

D

aniel Dąbrowski,
specjalista ds. roślin
zbożowych i rzepaku z Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu przyznaje, że określenie potrzeb pokarmowych
rzepaku jest czynnością trudną.
- Przed szacowaniem potrzeb nawozowych należy w pierwszej kolejności przeanalizować wynik badań
próbek gleby stanowiska lub - gdy są
przestarzałe - wykonać nowe. W wynikach powinniśmy skupić się na
wskaźniku pH gleby. Warto zbadać
również zawartość materii organicznej - mówi specjalista. Zaznacza
jednocześnie, że przy planowaniu
dawkowania nawozów pod rzepak należy w pierwszej kolejności
przyjąć maksymalny i racjonalny
poziom plonowania, jaki chcemy
osiągnąć. - Rzepak ozimy w przeliO

OSZENIE

czeniu na 1 t nasion pobiera jednak
przeciętnie (w kg): 55-60 azotu (N)
i potasu (K2O), 24 fosforu (P2O5),
60 wapnia (Ca), 12 magnezu (MgO)
i siarki (S), zaś z mikroelementów
(w g): 60 boru (B), 25 miedzi (Cu),
100 manganu (Mn), 120 żelaza (Fe),
80 cynku (Zn) i 3 molibdenu (Mo) wylicza ekspert.

e ienne nawo enie
rzepaku z u yciem azo u

Daniel Dąbrowski zwraca
uwagę na to, że jesienią - przed
przystąpieniem do nawożenia
z użyciem azotu - należy w pierwszej kolejności określić poziom
wschodów i obsadę (najlepiej 4060/m2) oraz habitus roślin (ilość
liści w rozecie 8-12). Rzepak pobiera bowiem do 100 kg/ha azotu. - Przy widocznych objawach jego

niedoboru (bordowe plamy starszych
liści) należy wnieść korygującą dawkę
N (do 45 kg/ha) pogłównie. Najlepiej
z podziałem na doglebową (do 100 kg
saletry amonowej) i dolistną (12-15
% stężenie mocznika najlepiej w połączeniu z mikroelementami) - radzi
specjalista.

awo eniu rzepaku
iark i o orem oraz
i po a em

Nawożenie siarką także odgrywa istotną rolę w nawożeniu
rzepaku. - Siarka, jako składnik pokarmowy, odpowiada za produkcję
aminokwasów siarkowych (metioniny
i cysteiny), bez których rośliny nie są
w stanie samodzielnie produkować
białka, a tym samym prawidłowo
rosnąć. W momencie deficytu siarki
w glebie, pobieranie azotu zostanie

ograniczone i tym samym również
jego udział w budowie białek - tłumaczy specjalista. Na tym nie kończy.
- Natomiast fosfor w połączeniu z
potasem odpowiada głównie za tworzenie optymalnego pokroju systemu
korzeniowego, co zapewnia poprawę
zimotrwałości oraz zwiększa dostępność wody czy składników pokarmowych z głębszych partii stanowiska
- wyjaśnia ekspert.
(mp)
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O

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ NAWOŻENIE
RZEPAKU JESIENIĄ Z UŻYCIEM AZOTU?

OSZENIE

DR INŻ. MAREK REICH, MANAGER
DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW
PUH „CHEMIROL” SP. Z O.O.
W uprawie rzepaku ozimego nawożenie azotem jest niezwykle
istotne. Jednostkowe pobieranie azotu w kg/t wynosi 60 kg
N. Dynamika pobierania tego składnika przypada na okres
jesienny i wczesnowiosenny.
Okres jesiennej wegetacji dla rzepaku jest szczególnie ważny z dwóch powodów:
jest to stosunkowo krótki czas, aby rośliny przygotowały się do spoczynku zimowego;
w tym okresie rośliny tworzą zawiązki pędów bocznych, co przekłada się bezpośrednio na poziom plonowania. Plantacja, na której rośliny rzepaku są w fazie 8-10 liści,
szyjka korzeniowa ma grubość 0,8-1,0 cm, a korzeń palowy ok. 10 cm, gromadzi
ok. 100 kg N. Przyjęło się w praktyce, iż taki pokrój rośliny decyduje o przetrwaniu
zimy i stabilnym plonowaniu.
Wspomniane 100 kg N pochodzi z różnych źródeł: 40 kg - z zasobności glebowej;
30 kg - z nawozów stosowanych przedsiewnie z grupy NPK; 30 kg - dostarczane jest
w nawozie posypowym np. 100 kg saletry amonowej.Alternatywą dla 100 kg saletry
jest aplikacja preparatu BlueN® w dawce 333 g/ha w fazie od 4. liścia właściwego
rzepaku. Dlaczego warto stosować BlueN® jesienią? M.in. z tego względu, że azot
amonowy w tym nawozie produkowany przez bakterie dostarczany jest dla rośliny
regularnie i wprost proporcjonalnie do zwiększającej się masy zielonej.

ADRIAN CHYŁA, DYREKTOR DZIAŁU
NAWOZÓW PROCAM POLSKA
AzotoPower to preparat bakteryjny, w skład którego wchodzą wysokiej koncentracji izolaty z rodzajów Azotobacter
i Arthrobacter, mające zdolność wiązania azotu z powietrza.
Ilość azotu, jaka może zostać zasymilowana i udostępniona
roślinie, odpowiada 70-80 kg saletry amonowej, przy wyraźnie niższych kosztach
aplikacji. Warto wspomnieć, że bakterie wiążą ten pierwiastek w formie całkowicie
przyswajalnej przez rośliny, podczas gdy przy użyciu mineralnych nawozów azotowych przyswajanie wynosi ok. 40-50%. Wspomagają też wchłanianie fosforu
oraz trudno dostępnych mikroelementów (cynk, żelazo), skutecznie stymulują
syntezę fitohormonów, poprawiają rozwój systemu korzeniowego, efektywność
procesu odżywiania roślin, a także poprawiają odporność rośliny na stres.
AzotoPower w dawce 100 g/ha przy 200-400 l wody można stosować w formie
oprysku doglebowego lub nalistnego w zależności od rodzaju uprawy.
Przeprowadziliśmy liczne badania efektywności preparatu, a tegoroczne wyniki
wielkości oraz jakość plonów bardzo nas zadowoliły. Produkt znakomicie spisał
się w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych w całym kraju.

PIOTR KOTOWSKI,
PRODUCT MANAGER TIMAC AGRO
Rzepak to roślina, która ma dość wysoki apetyt na azot.
W całym okresie wegetacyjnym potrafi pobrać około 220240 kg N. Nie oznacza to jednak, że taką ilość musimy
podać w nawozach mineralnych. Jeśli dbamy o urodzajność gleby, możemy mieć pewną rezerwę tego składnika w glebie. Pierwszy
czas na dokarmianie tym składnikiem jest już jesienią. W okresie rozwoju jesiennego rzepak potrafi skonsumować od 60 do 100 kg N na 1 ha. Rozsądnie
jest pierwsze dokarmianie azotem zrobić łącznie z nawozem przedsiewnym lub
tuż po wyrzędowaniu roślin. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie nawozu
PinkStart BorON - mikrogranulatu wysiewanego łącznie z nasionami, wtedy
możemy opóźnić dawkę N. Dawka azotu powinna kształtować się na poziomie
40- 70 kg N/ha. Taka ilość azotu mineralnego w połączeniu z azotem glebowym
pozwoli na optymalny rozwój roślin przed zimą i osiągnięcie wymaganej normy
12-12-12 czyli 12 liści, 12 mm grubość szyjki korzeniowej i min. 12 cm długość
korzenia. Zastosowanie nawozu, który wniesie poza N także S i Ca, będzie
wpływało jeszcze korzystniej na jesienny rozwój i przygotowanie rośliny do zimy
oraz wysokich plonów. Takim produktem jest Sulfammo, dające dodatkowo silną
stymulację pobierania i wykorzystania azotu w roślinie.

complex

1

complex

2
3

NAWOŻENIE
I BIOSTYMULACJA
pl.timacagro.com
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OSZENIE
Fot.Adobe Stock

Dlaczego jesień to najlepszy czas na eliminowanie chwastów
na plantacjach zbóż ozimych? Jakimi kryteriami sugerować
się przy wyborze herbicydów? Co robić, aby ich działanie
było efektywne?

Z

a walkę z chwastami w zbożach
ozimych należy wziąć się już jesienią. Przekonuje o tym Krzysztof
Kulik, starszy specjalista ds. roślin
przemysłowych i okopowych z Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. - Chwasty w początkowych stadiach swojego
rozwoju są wrażliwsze na działanie substancji
czynnych środków ochrony. Nie wymagają też
zazwyczaj zastosowania najwyższych z dopuszczonych dawek ŚOR. Często najniższa wskazywana w etykiecie dawka preparatu umożliwia
pozbycie się „przeciwnika”. Spełniamy tym
samym wymogi integrowanej ochrony roślin.
Jest to z korzyścią zarówno dla środowiska, jak
i - co jest bardzo istotne obecnie - z korzyścią
dla budżetu rolnika - mówi specjalista.

W okresie jesiennym łatwiej, co podkreśla
nasz rozmówca, wyeliminować najbardziej
uciążliwe chwasty, m.in. miotłę zbożową.
Mamy bowiem większy wybór preparatów.
- Środki wiosenne wykazują się też często mniejszą skutecznością - zaznacza nasz rozmówca.
Doradca wspomina też o czynniku „zapobiegającym”. On również „znajduje się
po stronie jesiennych zabiegów”: - Jeżeli
wykonamy zabieg jesienią i jego efekt nie będzie
zadowalający, zawsze możemy wykonać korektę
- zabieg uzupełniający w okresie wiosennym.
Z kolei w przypadku przełożenia zabiegu na
wiosnę i wykonania wówczas zabiegu, który
„przepuści” chwasty, może nie być możliwości
wykonania „poprawki” (przejście zbóż w późną
fazę rozwojową, w której herbicyd może wykazać

UPRAWY

PAWEŁ TALBIERZ, specjalista ds. ochrony
upraw, Corteva Agriscience Poland
Sp z o.o.
Corteva Agriscience™ od lat dostarcza czołowe
rozwiązania do zwalczania chwastów jesienią oraz
wiosną. Od czterech sezonów polscy rolnicy mogą
korzystać z unikalnego pod wieloma względami pakietu handlowego Quelex™ Complex Pack. W tym
roku poza pszenicą ozimą oraz jęczmieniem ozimym, będzie możliwe
zastosowanie tego rozwiązania także w uprawach żyta ozimego oraz
pszenżyta ozimego. Pakiet handlowy w opakowaniach na 4 ha lub 20 ha
składa się z dwóch herbicydów: Quelex™ oraz Naceto. Łącznie to aż
cztery substancje czynne reprezentujące odrębne mechanizmy działania, dzięki czemu możemy skutecznie zwalczać także odporne biotypy
miotły zbożowej czy chabra bławatka. Rozwiązanie to zalecamy stosować do fazy 3 liści zbóż, w momencie wschodów chwastów. W składzie
pakietu znajdują się zarówno substancje o charakterze doglebowym, jak
i nalistnym, z innowacyjnym Arylex™ active na czele. Jest to kompletne
rozwiązanie zwalczające miotłę oraz szereg chwastów dwuliściennych.
Dla rolników, którzy cenią sobie wygodę i stosowanie gotowych rozwiązań, nadal interesującym herbicydem do jesiennego stosowania jest
Bizon™. Ten trójskładnikowy produkt zawierający penoksulam, diflufenikan i florasulam stosuje się zazwyczaj od fazy 1. liścia zbóż, jednak
najlepsze rezultaty osiągniemy przy stosowaniu w momencie intensywnych wschodów chwastów (co zazwyczaj przypada na okres od 2-3 liści
rośliny uprawnej do początku krzewienia). Niezaprzeczalnymi zaletami
tego produktu jest łatwa w stosowaniu dawka - 1 l/ha, skuteczna zarówno
w zwalczaniu miotły zbożowej, jak i chwastów dwuliściennych. Poza tym
szeroka etykieta zawierająca wszystkie ozime formy zbóż. W sytuacji
podejrzenia występowania biotypów miotły zbożowej odpornej na mechanizm inhibitorów ALS zalecamy zastąpienie herbicydu Bizon™ na
pakiet handlowy Quelex™ Complex Pack.

OSZENIE

RAFAŁ PUTINKOWSKI, UPL Polska
Xerton® to nowy produkt w ofercie firmy UPL
zarejestrowany do zwalczania chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej. Zawiera etofumesat
w formulacji przeznaczonej do stosowania w zbożach. Etofumesat ma inny mechanizm działania
niż powszechnie stosowane graminicydy, dlatego
też jest skuteczny w przypadku chwastów odpornych na dotychczas stosowane preparaty. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku trudnych do zwalczenia populacji wyczyńca polnego, miotły
zbożowej czy stokłos. W krajach, w których Xerton® został wprowadzony
na rynek już wcześniej (np. Wielka Brytania), herbicyd ten jest stosowany w mieszaninie z większością herbicydów stosowanych w podobnym
terminie. Szczególnie polecane są mieszaniny z flufenacetem, diflufenikanem, mezosulfuronem metylowym, jodosulfuronem metylosodowym
lub mieszaninami tych substancji. W Polsce Xerton® jest zarejestrowany
do zabiegów powschodowych od fazy pierwszego liścia do 3. rozkrzewienia (BBCH 11-23) pszenicy. Najsilniej działa na chwasty w trakcie
wschodów i krótko po wschodach. Utrzymuje się w górnej warstwie
gleby - zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.

O

ak kut zn
wa ty?
Czym odchwaścić zboża ozime tej jesieni?
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Herbicydowy partner

NOWOŚĆ! Etofumesat do stosowania
w zbożach – opatentowany przez UPL
Wspiera w walce z trudnymi chwastami,
w tym odpornymi na inne substancje
Idealny partner do mieszanin

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
www.upl-ltd.pl
po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Xerton 93.5x246 UPL KW 2022.indd 1

11.08.2022 10:28
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WIZYTÓWKI UPRAWOWE
EM ZAKISZACZ

Fot. M. Kula

EM Zakiszacz to mikrobiologiczny dodatek do zakiszania
i konserwacji pasz zawierający Efektywne Mikroorganizmy®.
Jest kompozycją żywych, aktywnych kultur bakterii wspomagających procesy fermentacji, zakiszania i konserwacji pasz
oraz ograniczającą rozwój mikroflory niepożądanej. Preparat
jest gotowy do użycia i nie wymaga aktywacji. Stosuje się
go do zakiszania: trawy - 0,5 - 1,0 l/t; lucerny - 0,5 - 1,0 l/t;
kukurydzy (masa roślinna, ziarno) - 0,5 l/t; młóta, wysłodków
- 0,5 l/t. Zastosowanie produktu przyczynia się do: szybkiego
i trwałego obniżenia pH kiszonek, hamowania rozwoju pleśni
i patogenów, dużej zawartości białka strawnego w paszy,
stabilizacji parametrów paszy przez długi okres, braku utleniania i zagrzewania paszy, zwiększenia smakowitości i zapachu,
doskonałych parametrów paszy nawet w przypadku nie najlepszej jakości surowca.
W skład EM Zakiszacz wchodzi: melasa z trzciny cukrowej, melasa z trzciny cukrowej
sfermentowana (przy udziale żywych i aktywnych mikroorganizmów probiotycznych). Dodatki
zootechniczne: Sacharomyces cerevisae NCYC Sc47.
Produkt poleca firma Greenland
Miotła zbożowa - jeden z najbardziej uciążliwych
chwastów na planacjach zbóż ozimych

fitotoksyczność).
Po jakie herbicydy sięgać? - Istotna jest
rotacja środków chwastobójczych. Wszystko
po to, by nie wystąpiło zjawisko uodporniania
chwastów. Uczulam też na samosiewy, zwłaszcza, jeżeli siejemy zboża po rzepakach. Je też
należy wziąć pod uwagę, kupując ŚOR - mówi
ekspert. Zachęca przy tym do korzystania
z platform i aplikacji, które ułatwiają dobór
preparatu. - Nic jednak nie zastąpi lustracji
pola - podkreśla nasz rozmówca.
Co robić, aby zabiegi herbicydowe były
skuteczne? - Ważna jest kalibracja opryskiwaczy. Jeżeli ten opryskiwacz jest często użytkowany, warto to zrobić jesienią, choć zazwyczaj
przystępuje się do tego wiosną. Istotne jest też
pH wody do oprysku. Dobrze również sięgać
po adiuwanty - tzw. wspomagacze, które m.in.
zwiększają skuteczność ŚOR - wylicza specjalista.
(mp)

O
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P
KOKUNA to odmiana o FAO 250, będąca numerem 1 w plonie ziarna w Polsce - wynik 110,1% wzorca w urzędowych badaniach COBORU/PZPK 2019 w grupie średnio
wczesnej. KOKUNA 23 października 2021 ustanowiła oficjalny rekord Polski w plonie
ziarna kukurydzy z hektara. Osiągnęła wówczas wynik 17,304 kg ziarna przy wilgotności
14%. Odmianę charakteryzują gigantyczne kolby w typie flex z dominacją ziarna typu
DENT, co zabezpiecza znakomity efekt dry-down, redukując istotnie koszty suszenia.
Kolby KOKUNY tworzą potężne plony ziarna dzięki olbrzymiej ilości rzędów, wynoszącej
nawet do 26, przy koło 40 ziarnach w rzędzie i obwodzie nawet 22,70 cm. Odmiana ta
pomimo gigantycznych rozmiarów kolb
absolutnie nie wykazuje tendencji do
ich opadania, dając tym samym szansę
przetestowania pełnego potencjału wydajności posiadanego kombajnu. KOKUNĘ
cechuje bardzo silny rozwój początkowy
roślin oraz - co niezwykle pożądane w topowych odmianach ziarnowych - średni
pokrój roślin o silnym stay-green i bardzo
dobrej odporności na wyleganie.
Produkt poleca hodowla roślin IGP
Polska

Ubezpiecz uprawy i zyskaj e-kod
o wartości 200 zł do sklepu znanej sieci.
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Kukurydza - jak uprawiać, by sprostać współczesnym wymaganiom?

Uprawa kukurydzy - ważny
czynnik genetyczny
Jakie odmiany kukurydzy uprawiać w dobie zmieniającego się klimatu i wdrażania założeń
Europejskiego Zielnego Ładu? Jak odchwaszczać tę roślinę? Jak radzić sobie ze szkodnikami
i chorobami na jej plantacjach? Czy warto stawiać na metody biologiczne?
TEKST

D

Marianna Kula

r inż. Piotr Zarzycki, członek komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także główny agronom
Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn
Zdrój w miejscowości Gliów na Dolnym Śląsku, który uprawia kukurydzę na areale ok.
700 ha (na kiszonkę, na ziarno i cukrową),
O

OSZENIA

zwraca uwagę na to, że we współczesnym
świecie, który kładzie nacisk na ekologię
i zdrową żywność, jeśli chodzi o produkcję
roślinną, coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać czynnik genetyczny. - Jest on
szczególnie widoczny w kukurydzy. Zarówno
w krajowym rejestrze, jak i w rejestrze wspólnotowym mamy do dyspozycji kilkaset jej odmian. W związku z tym dobranie odpowiedniej
odmiany przy tak dużej zmienności nie jest
łatwym zadaniem. Staramy się zatem bazować

(w kwestii doboru odmian - przyp.red.) na
własnych doświadczeniach. (...). Przeprowadzamy w przedsiębiorstwie szereg doświadczeń
z nowymi odmianami. Staramy się robić swego
rodzaju selekcję i dopasowywać te odmiany
- bardzo mocno zmieniające się - do naszych
warunków - mówi ekspert. Podkreśla, że
nowe odmiany kukurydzy odznaczają się
lepszą zdrowotnością od tych, które wiodły prym kilka- kilkanaście lat temu. - Są
one m.in. mniej podatne na wyłamania z tego
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O
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Dr inż. Piotr Zarzycki,
członek komisji ds.
rejestracji odmian kukurydzy
Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin
Uprawnych, a także główny
agronom Ośrodka Hodowli
Zarodowej Przerzeczyn Zdrój

względu, że wytrzymałość ich tkanek jest
wyższa - podkreśla specjalista.

Ochrona kukurydzy przed
patogenami, szkodnikami
i c wa ami

Dr inż. Piotr Zarzycki wspomina także
o tym, że w związku ze zmieniającym
się klimatem będzie trzeba inaczej podchodzić do tematu ochrony kukurydzy.
- Mamy do czynienia z kolejnymi patogenami, których w naszych warunkach do niedawna nie notowaliśmy. One dostosowują
się do zmieniającej się aury. Dotyczy to też
szkodników, zwłaszcza tych głównych. Ich
żerowanie może nabierać coraz większego
znaczenia gospodarczego, niestety - uważa główny agronom OHZ Przerzeczyn
Zdrój. Na tym nie kończy. - Z racji tego,
że rejon, w którym działamy, jest rejonem
sprzyjającym uprawie kukurydzy, (...) w wielu
gospodarstwach ta kukurydza jest uprawiana
w monokulturze, co przy braku odpowiedniej
technologii produkcyjnej, rodzi wiele problemów ze szkodnikami. Najważniejszymi gatunkami szkodników w przypadku kukurydzy
są: omacnica prosowianka i stonka kukurydziana, która przede wszystkim występuje
w warunkach długotrwałej monokultury.
W związku z tym OHZ Przerzeczyn Zdrój
stara się mulczować ścierniska kukurydziane.
Wszystko po to, żeby zniszczyć inolokulum
wymienionych agrofagów. Zmianowanie,
jak podkreśla ekspert, także ogranicza
ich występowania. Dobór odmian w tej
materii również nie jest bez znaczenia.
Specjalista porusza również kwestię
odchwaszczania plantacji kukurydzy.
- W tym roku był z tym problem. Substancje stosowane doglebowo miały ograniczone
działanie. To też objawiało się w przypadku
substancji działających typowo nalistnie czy
z większościowym udziałem działania nalist-

nego. Także na dużej części plantacji trzeba
było wykonywać korektę odchwaszczania opowiada dr inż. Piotr Zarzycki. Podkreśla, że wykonano ją w tzw. „ostatnim
momencie”: - ... kiedy kukurydza zwierała
międzyrzędzia tak, aby faktycznie zmniejszyć
konkurencję ze strony tych gatunków niepożądanych, których metabolitami wtórnymi są
mykotoksyny bardzo szkodliwe dla zdrowia
zwierząt i dla zdrowia ludzi.
Zdaniem naszego rozmówcy w najbliższym czasie ochrona fungicydyowa
kukurydzy będzie nabierała coraz większego znaczenia. - Będzie to wymagane
zwłaszcza przez przemysł spożywczy - twierdzi ekspert.

Biologiczne metody ochrony
kukurydzy

Specjalista wyraża również swoją
opinię na temat biologicznych metod. Stanowią one pewnego rodzaju uzupełnienie
w ochronie. Problemem w ich przypadku
jest stosunkowo duże wahania skuteczności
w różnych sezonach wegetacyjnych. W jednym sezonie ta ochrona może dorównywać
metodom chemicznym ŚOR, w innych warunkach - ze względu na to, że są to organizmy
żywe - może być dużo niższa, nawet rzędu
kilkudziesięciu procent, więc bazowanie tylko na ochronie biologicznej przy produkcji
towarowej na dużą skalę mogłoby być zbyt
dużym ryzykiem - twierdzi ekspert. Zaznacza jednocześnie, że w tym względzie na pewno są potrzebne dodatkowe
doświadczenia, prowadzone na większą
skalę z większą ilością tych organizmów
pożytecznych. - Tak, aby faktycznie można
było to zagadnienie jeszcze mocniej rozpoznać
i dopasować do naszych warunków, do aktualnej sytuacji pogodowej i do prowadzonej
produkcji - podkreśla główny agronom
OHZ Przerzeczyn Zdrój.
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Postawił na słonecznik.
Mówi o korzyściach
- Słonecznik na dobrych glebach odwdzięcza się wysokim poziomem plonowania.
Postanowiliśmy, żeby go zasiać i okoliczni rolnicy też na to postawili - mówi Patryk Janowski,
rolnik z miejscowości Chojny w woj. kujawsko-pomorskim.

P

TEKST

Marianna Kula

an Patryk uprawia blisko 60 ha. - Mamy
ok. 57 ha hektarów, z czego połowa to
grunty dzierżawione, połowa to własność wspomina farmer. Rolnik gospodaruje
na glebach średnich i lekkich - kompleks klasy
IV a, IV b i V. Sieje: rzepak, słonecznik, kukurydzę i buraki cukrowe. - Często nękają nas niestety
tutaj susze. Musimy więc szukać takich roślin, które
w tych trudniejszych warunkach i w okresowych
niedoborach wody, sobie poradzą - tłumaczy.

przę o z ioru
onecznika

Nasz rozmówca oficjalnie gospodarstwo
przejął 7 lat temu. Od razu zaczął w nie inwestować. - Rozwijamy gospodarstwo i od razu firmę,
która jest bezpośrednio związana z tym gospodarstwem. Jest to firma, która zajmuje się sprzedażą
środków ochrony roślin, nawozów, skupem płodów
oraz usługami i dzięki temu mamy w gospodarstwie
też dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, który
pozwala nam precyzyjnie zarówno siać, zbierać, jak
i nawozić i pryskać wszystkie nasze uprawy - opowiada pan Patryk. Jednym z najnowszych zakupów rolnika jest nowy kombajn Claas Lexion
5300. Farmer zamówił do niego także heder
do zbioru słonecznika. - Heder ten pozwala nam
zbierać słonecznik praktycznie bez strat. Postanowiliśmy, żeby zbierać to profesjonalnie i żeby robić
jak najmniejsze straty, bo ten zbiór możemy robić
także, przystawką do kukurydzy. Mamy wprawdzie
2 (inne - przyp. red.) przystawki, ale te straty
są i tak często na poziomie 200/300/400 kg opowiada. - Przy tych cenach słonecznika myślę, że
to są bardzo duże straty, bo często jest to ok. 1.000
zł na każdym hektarze - dodaje. Rolnik nowym
nabytkiem będzie zbierał słonecznik nie tylko ze
swoich pól, ale także z pobliskich plantacji. - Dla
nas ten heder byłby nieopłacalny, ale tych hektarów
do zbioru słonecznika jest bardzo dużo - zaznacza
gospodarz.

alory uprawy
onecznika

Rolnik zwraca uwagę na to, że z roku na

Pan Patryk w tym roku zdecydował się
na siew słonecznika
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rok w okolicy, siejących słonecznik przybywa i przybywać będzie, m.in. ze względu
na niewysokie (w porównaniu do innych
upraw np. rzepaku) koszty środków produkcji. - Ten sezon zapowiada się jeszcze gorzej,
jeżeli chodzi o ceny nawozów. Jesteśmy straszeni tym, że nie będziemy mieli gazu - czyli
za chwilę będziemy mieli znowu podwyżki
nawozów azotowych (słonecznik mam małe
wymagania względem azotu - przy.red.).
Nawozy fosforowe-potasowe głównie mieliśmy
importowane ze Wschodu. Teraz ta droga jest
odcięta. Są już braki na rynku. Ceny szybują
cały czas do góry tak, że myślę, że dużo osób
będzie szło w kierunku słonecznika - uważa
farmer. Mówi także o innych zaletach tej
uprawy. - Słonecznik na dobrych glebach odwdzięcza się wysokim poziomem plonowania.
Postanowiliśmy, żeby go zasiać i okoliczni rolnicy też na to postawili - mówi pan Patryk.
Zaznacza przy tym, że plony słonecznika
w gospodarstwach, w których świadczy
usługi zbioru, oscylowały w granicach: 2,8
t/ha do 3,7 t/ha (w swoim gospodarstwie
słonecznik uprawia pierwszy rok). - Najczęściej było to powyżej 3 t/ha. Taki plon powyżej
3 t/ha to już jest naprawdę bardzo fajny. Taki
zakładamy - jeżeli będziemy mieli 3 t/ha u nas
w gospodarstwie, będziemy już bardzo zadowoleni - twierdzi farmer.
O

o r o mian onecznika
i iew

c rona i nawo enie
onecznika

Pan Patryk założył poletka doświadczalne słonecznika. Zasiał 9 odmian. Wszystkie
z portfolio Pioneera. - Głównym kryterium doboru odmian tutaj - na tym terenie - jest wczesność
zbioru. W tamtym roku już były pierwsze próby
z różnych hodowli i - niestety - niektóre słoneczniki były do zbioru w listopadzie - po kukurydzy.
Według mnie to jest niedopuszczalne. Powinniśmy
go zebrać - i tak u nas też planujemy - do końca
września, tak, żeby na spokojnie można zasiać
zboża ozime, czy też nie mieć wtedy problemu ze
sprzedażą tego słonecznika - tłumaczy pan Patryk.
Na tym nie kończy. - Zdecydowaliśmy się na te
poletka z tego względu, żeby sami zdobyć doświadczenie i wiedzieć też, co mamy polecać klientom,
żeby zobaczyć, jaka jest wczesność tych odmian,
jaki plon możemy danej odmiany osiągnąć i jaka
wilgotność przy zbiorze - tak, żeby ten problematyczny proces suszenia, o czym przekonaliśmy się
w tamtym roku, ograniczyć - podkreśla farmer.
Pan Patryk siał słonecznik siewnikiem
Väderstad Tempo T6 w terminie optymalnym - czyli od 15 do 22 kwietnia. Temperatura
gleby wynosiła wówczas 8 stopni C. - Sialiśmy
w rozstawie 75 cm w zagęszczeniu 60 tys. sztuk na
hektarze dla każdej odmiany. Warunki były dobre.
Gleba była przeschnięta w tej górnej warstwie,
wilgoć pod spodem była - opowiada gospodarz.

Jak słonecznik był nawożony? - Na większości pól stosowaliśmy ok. 150 litrów RSM-u 32
- czyli mieliśmy ok. 70 kilogramów azotu. Na
części pól ograniczyliśmy ten azot do połowy i to,
co mogę powiedzieć w tej chwili, nie mamy żadnej
różnicy - także pewnie będziemy szli w kierunku
jeszcze mniejszego nawożenia - opowiada pan
Patryk. Natomiast, jeżeli chodzi o nawożenie
fosforowo-potasowe, rolnik stosował nawóz
7-20-28. - Na niektórych polach tylko rzędowo,
razem przy siewie słonecznika. Na niektórych
polach tylko rzutowo i są pola, gdzie częściowo
rzutowo było to robione i częściowo rzędowo mówi rolnik.
Jeżeli chodzi o ochronę, słonecznik zarówno przed chwastami, chorobami i szkodnikami, rolnik bazuje na zaleceniach z południa
Europy czy chociażby z Ukrainy. - Głównym
szkodnikiem w uprawie słonecznika są ptaki. Na
początku - podczas wschodów - mieliśmy takie
plantacje u klientów, gdzie część wybrały gołębie
bądź bażanty. Jedną plantację mniejszą gdzieś tam
musieliśmy jakąś przesiewać, a przed zbiorem są
to wszelkie ptaki wróblowate. Tutaj w tej chwili
jedynym lekarstwem jest po prostu areał plantacji
- im większy areał plantacji, tym lepiej - uważa
pan Patryk.

OSZENIA
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Ziemniaki 2022 - pl
Jakie plony ziemniaków - w związku z dużym zróżnicowaniem opadów - zapowiadają się w tym
roku? Czy może wystąpić problem z przechowaniem bulw? Co wreszcie z ceną?
TEKST

S

Marianna Kula

prawdziliśmy, jakie są
pierwsze prognozy na
temat tegorocznych
zbiorów ziemniaków.

Plony ziemniaków

Dr Wojciech Nowacki, prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak, zaznacza, że plony odmian
na wczesny zbiór są niezłe. Po
wykonanych wykopkach ekspert szacował więc, że tegoroczne średnie plony ziemniaków
z wszystkich grup wczesności
mogą wynieść ok. 320-330 dt/ha.
- Natomiast aktualnie, biorąc pod
uwagę zróżnicowanie w opadach
w poszczególnych rejonach Polski
(bo jednak południowy pas Polski
był omijany przez tzw. totalną suszę, mamy jednak także rejony, gdzie
występuje znaczny deficyt wody:
Lubelskie, Wielkopolska, Lubuskie,
płn. część Kujaw) jestem skłonny
twierdzić, że średniokrajowy plon
może być nieco mniejszy i delikatnie przekroczyć średnio 300 dt/
ha. (...). Od tej średniej krajowej
wyższy plon może mieć Mazowsze,
zwłaszcza rolnicy, którzy gospodarują na glebach cięższych, gdzie ta
retencja wody jest większa - mówi
ekspert. Zwraca przy tym szczeO

OSZENIA

gólną uwagę na rozkład opadów
w tym sezonie. - Opady są nierównomiernie rozłożone w czasie,
ale się zdarzają, natomiast parowanie i ewapotranspiracja wody
jest bardzo wysoka. Tej wody nie
starcza więc od opadów do opadów.
Przy wysokiej retencji gleby cięższe
jeszcze dają sobie radę, natomiast na

glebach lekkich jest dużo, dużo gorzej. - tłumaczy specjalista. - Wiadomym jest jednak to, że ziemniaki
są głównie uprawiane na glebach
lżejszych, stąd też oscylowałbym,
że średni plon ziemniaków w tym
roku może wynieść maksymalnie
310 dt z ha - dopowiada.
Mimo wszystko w tym roku

powinniśmy zebrać podobne
ilości ziemniaków jak w latach
poprzednich. Uwarunkowane
jest to, zdaniem naszego rozmówcy, tym, że zmniejszył się
udział małych gospodarstw,
stosujących niskonakładową
technologię uprawy i tym samym uzyskujący niższe plony.
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lony, zbiory, cena
- Powierzchnia uprawy ziemniaka
w Polsce została w ostatnich 2 latach radykalnie zredukowana. Ostali
się główni ci, którzy produkują go
bardziej profesjonalnie i na cele komercyjne - zaznacza dr Wojciech
Nowacki.
Jeśli chodzi natomiast o powierzchnię uprawy ziemniaka
w Polsce, dane są rozbieżne.
Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
która prowadzi płatności obszarowe, wynosi ona ok. 180 tys. ha.
Obserwacje prowadzone przez
Główny Urząd Statystyczny pokazują natomiast co innego. Ta
liczba oscyluje w granicach 200
tys. ha. Wliczane są tu bowiem
ogrody przydomowe - produkcja
na własne potrzeby i tzw. „podziemie ziemniaczane” (wliczani
są tu rolnicy, którzy sprzedają swoje zbiory bez rejestracji
w Wojewódzkich Inspektorach
Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Można obecnie szacować,
że zbiory całkowite ziemniaka
w tym sezonie wyniosą 6 do 6,5
mln ton, co generalnie pokrywa potrzeby krajowego rynku
na ten surowiec.

ako

ziemniak w

Nierównomierność rozkładów opadów wraz z huśtawką
temperaturową sprawiła, że jakość ziemniaków pozostawia
wiele do życzenia. - W plonie
ogólnym mamy bardzo duży udział
zdeformowanych bulw. Występują też spękania fizjologiczne bulw.
Na dodatek pojawia się również
pustowatość miąższu - opowiada
ekspert. Jest to efekt nierównomiernych opadów i wysokich
temperatur podczas okresu wegetacji. Mówi także o tym, że
w tym sezonie możemy mieć
do czynienia z tzw. wtórnym
plonem. Tłumaczy, na czym
to zjawisko polega: - Bulwy już
dojrzałe, łęciny zeschły, jednak po
opadach może nastąpić wtórny
rozwój powierzchni asymilacyjnej
i ponowne wiązanie i wzrost no-

wych bulw. W ten sposób możemy
mieć dwa zbiory w jednym sezonie.
Jest to bardzo prawdopodobne
zwłaszcza na plantacjach odmian wcześniejszych. W związku z tym może wystąpić problem
z przechowaniem takich bulw.
Bulwy z wtórnego rozwoju będą
niedojrzałe w czasie zbioru i trafią do miejsc przechowywania.

ena ziemniak w

Ceny za ziemniaki na rynkach hurtowych na początku
czerwca oscylowały w granicach
4,00-5,00 zł/kg. W detalu z kolei trzeba było za nie zapłacić
nawet ok. 10 zł/kg. W połowie
sierpnia z kolei na giełdach owocowo-warzywnych ziemniaki
sprzedawano za ok. 1,00 zł/kg.
W sklepach natomiast, nie licząc
promocji, ich cena „zakręciła
się” w okolicach 3,00 zł/kg. Jak
to wszystko ma się do kosztów
produkcji? - W poprzednich latach
szacowałem, że nakłady na profesjonalną produkcję wynoszą od 12.000
do 15.000 zł/ha. Dziś jest to pewnie
ok. 20.000 zł/ha, choć zgłaszają się
do mnie rolnicy, którzy mówią, że
wynoszą one nawet 25.000 zł/ha.
Ta kwota w tym roku jest może
kwotą nad wyraz wysoką, bo w tym
sezonie na tej uprawie rolnicy mogli
jeszcze jakoś zaoszczędzić. Myślę
jednak, że w kolejnych sezonach,
jeśli będziemy stawiać na wyższy
plon, nie da się zaoszczędzić na
nawozach - nie da się gleby oszukiwać, wówczas te koszty produkcji
mogą być bardzo wysokie - mówi
dr Wojciech Nowacki.
W związku z powyższym
rolnik za zebrane ziemniaki
z powierzchni 1 ha (przy plonie 300 dt z ha i cenie 1,00 zł/
kg) jest w stanie uzyskać przy
sprzedaży ok. 30.000 zł dochodu
brutto. Uwzględniając wysokość
aktualnych kosztów produkcji
i fakt, że plon całkowity nie jest
w 100% plonem handlowym,
rolnik - producent ziemniaka
może liczyć w tym roku tylko
na niewielki zysk.

O

OSZENIA
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Wapnowanie gleb - co war
Czy wapnowanie gleb to zawsze dobry pomysł? Czy okres pożniwny to rzeczywiście najlepszy
czas na przeprowadzenie tego zabiegu? Czy większe ilości wapna to więcej korzyści?
TEKST

B

Marianna Kula

eata Balcerzyk, specjalistka z Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu, przypomina o tym, że wapnowanie
powinno się traktować jako podstawowy czynnik racjonalnego
nawożenia. Reguluje on bowiem
odczyn gleby, wpływa korzystnie
na jej strukturę, a także zwiększa
przyswajalność i wykorzystanie
składników pokarmowych. Zazwyczaj zaleca się wykonywanie tego zabiegu regularnie co
4 lata. - W celu ustalenia odczynu
gleby i jej zasobności w podstawowe makroskładniki należy wykonać
analizę próbek gleby w laboratorium,
np. w OSChR - mówi ekspertka.
Koszt zbadania próbki gleby to
kwota od 13,12 zł. Badanie obejmuje: pH, P2O5, K2O, Mg. - Jak
wynika z badań większość gleb
w Polsce wykazuje odczyn kwaśny
i bardzo kwaśny (patrz mapa obok).

zy więk ze ilo ci wapna
o więcej korzy ci

Na to pytanie specjalistka
z OSChR w Opolu odpowiada
O

doprowadzić glebę bardzo kwaśną
do optymalnego dla roślin odczynu,
trzeba przeprowadzić wapnowanie
w kilku etapach - podkreśla specjalistka.

STAN ZAKWASZENIA GLEB W POLSCE

ajpierw
wapnowanie p niej
nawo enie mineralne

% gleb o PH≤55

- do 20%
- 21-40%
- 41-60%

Źródło: materiały OSChR

następująco: - Jednorazowa dawka
nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO nie powinna przekraczać 1t/ha dla gleb bardzo lekkich,
1,5 t/ha dla lekkich, 2 t/ha dla średnich i 2,5 t/ha dla ciężkich. Większe
ilości od podanych powodują nad-

mierną mineralizację substancji
organicznej. Mogą też przejściowo pogarszać właściwości fizyczne
i chemiczne podłoża oraz ograniczać
przyswajalność składników pokarmowych, zwłaszcza mikroskładników w glebie. W związku z tym, by

Podstawową zasadą racjonalnej agrotechniki powinna być
stała regulacja odczynu gleby,
która musi mieć pierwszeństwo
zarówno przed nawożeniem
mineralnym, jak i naturalnym.
- Prawidłowy odczyn gleby wpływa korzystnie na strukturę gleby,
a także określa stopień dostępności
wszystkich składników dla danego
gatunku lub grupy roślin (patrz
wykres poniżej - przyp.red.).
Zapewnia tym samym lepszą efektywność nawożenia mineralnego
- mówi specjalistka.
Głównym celem wapnowania jest podwyższenie kwaśnego
odczynu gleby, który nie odpowiada większości warzyw.
Gdy podłoże ma odczyn kwaśny
lub bardzo kwaśny składniki są
trudno dostępne dla roślin.

OSZENIA

Oferujemy najszerszy wybór wapna
nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO

bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 85% NR
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%

węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak

granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym
Calcifertil Gran – o zaw. CaO min. 50%

Nie ma plonu
bez wapna

KONTAKT
Andrzej.Filipek
@lhoist.com
Jakub.Szpytak
@lhoist.com
Ponadto oferujemy kredę pastewną (dodatek do pasz):
frakcja 0-0,1 mm, 0,3-1,2 mm, 0-2 mm, 1-3 mm, 0,4-3,0 mm.

KONTAKT: Marian.Kopaniecki @lhoist.com
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rto wiedzieć?
KOMENTARZ EKSPERTA: Czym wapnować glebę?
PIOTR KOTOWSKI, product manager Timac Agro

Czym wapnujemy gleby? W Timac Agro oferujemy rolnikom wiele rozwiązań wprowadzających wapń do
gleb, aby dbać o buforowanie zakwaszającego działania niektórych nawozów oraz wpływać na podniesienie
pH gleby. Wapń w naszych nawozach jest wysoko reaktywny i bardzo łatwo przyswajalny, wnosi niezwykle
istotny wapń odżywczy. Podstawowym i bardzo dobrze znanym nawozem wapniowym jest Physiomax 975.
Granulowany nawóz wapniowy pochodzenia morskiego o zawartości 76% CaCo3, 3% MgO z kompleksem
Physio+. Ze względu na swoje właściwości i porowatą strukturę cząsteczek natychmiastowo wchodzi w reakcje w glebie, powodując pozytywny wpływ na pH wokół granuli oraz rozwój pożytecznych mikroorganizmów.
Zalecamy jako nawóz odżywiający wapniem oraz w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji na niskie pH
gleby w dawce 200-400 kg.

apno najlepiej po niwac

W praktyce najlepszym czasem na wykonanie zabiegu wapnowania jest okres
letni - po zbiorze zbóż lub innych roślin.
Wtedy bowiem nawóz wapniowy może być
rozsiany na ściernisko przed wykonaniem
uprawy pożniwnej. - Dzięki temu można kilkukrotnie wymieszać wapno z glebą. Ułatwia to
proces rozpuszczania się wapna w glebie i gwarantuje dobrą skuteczność zabiegu. Ponadto
nawozy wapniowe tym szybciej uaktywniają się
w glebie, im lepiej są rozdrobnione - zaznacza
Beata Balcerzyk.

Wpływ odczynu gleby na dostępność składników pokarmowych dla roślin

Źródło: Na podstawie szkolenia pt. „Wapnowanie lekarstwem na drogie nawozy”
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o y ow pła kod nn
arto za nw towa by zarob
Niestabilna sytuacja na świecie, powodująca skokowe zmiany cen produktów rolnych,
premiuje rolników posiadających własne magazyny zbożowe. Mogą oni wykorzystać sytuację
i sprzedać płody rolne nawet po kilkukrotnie wyższej cenie. Jaki silos wybrać dla siebie
i na co zwracać uwagę?
TEKST
Wojna na Ukrainie w bardzo
krótkim czasie spowodowała skokowe wzrosty cen płodów rolnych.
W październiku ubiegłego roku,
kiedy przeprowadzaliśmy wywiad
z prezesem spółki Elewarr - Danielem Alain Koroną, stwierdził on że:
- W przypadku rzepaku cena 3100-3200
zł, to jest już maksimum tego, czego
można oczekiwać. Ale to jest jednak
pewne prognozowanie, które czasami
okazuje się błędne. Chciałbym mieć taką
szklaną kulę, w której widziałbym te
ceny, to wtedy wiedziałbym, ile kupować
i kiedy. Spółka Elewarr należąca do
Skarbu Państwa ma na terenie całego kraju 17 magazynów zbożowych
i jest istotnym dla rynku podmiotem
handlu ziarnem, a jej byłego prezesa
można spokojnie nazwać ekspertem w temacie prognoz cenowych.
A jednak, jak zaznaczył sam Korona,
prognozowanie czasami okazuje się
błędne. Tak było i w tym przypadku.
Sytuację na rynku, która i tak była
niepewna przez pandemię COVID-u,
do góry nogami wywróciła agresja
O

OSZENIE

Łukasz Tyrakowski

Rosji na Ukrainę. W ciągu kilku dni
okazało się, że 3.200 zł to wcale nie
„sufit cenowy” w przypadku rzepaku, bo stawki podskoczyły nawet do
poziomu 4.700 zł. A to tylko jeden
z przykładów, bo ceny zbóż również
zaliczyły potężne wzrosty. Taka sytuacja spowodowała, że w wielu przypadkach więcej można było zarobić
na przechowaniu ziarna i sprzedaży
go w odpowiednim momencie, niż
na samym jego wyprodukowaniu,

a to jasno premiuje rolników posiadających własne magazyny zbożowe.
Najpopularniejszymi i najlepszymi
obecnie rozwiązaniami do przechowywania nasion są zdecydowanie
silosy zbożowe. Rolnicy, którzy chcą
nabyć takie urządzenia, muszą liczyć się jednak również ze znacznie
większym wydatkiem, niż było to
np. rok temu, ponieważ tak samo,
jak w górę wystrzeliły ceny płodów
rolnych, zdrożała też stal. Trzeba jednak pamiętać, że zakup magazynu
zbożowego to inwestycja na wiele lat
i na pewno zdąży się ona spłacić.
Blaszane silosy zbożowe zagościły na polskiej wsi już kilkanaście
lat temu, a ich liczba systematycznie rośnie. Rolnicy mogą wybierać
pomiędzy silosami płaskodennymi
i lejowymi. Na rynku nie brakuje firm produkujących tego typu
magazyny zbożowe. Wśród nich
wymienić można m.in. marki BIN,
Michał, Unia, Riela czy Zuptor.
W silosach można przechowywać
od 10 - w przypadku najmniejszych

modeli, aż do kilku tysięcy ton materiału. Mogą być one ustawiane
pojedynczo albo w grupach - bateriach po kilka sztuk, dzięki czemu
na stosunkowo małej przestrzeni
można zmagazynować potężne
ilości ziarna, które są dodatkowo
schładzane i wentylowane. Silosy
płaskodenne i lejowe wyglądają
bardzo podobnie, gdy patrzy się
na nie od góry. Dachy wszystkich
tego typu magazynów mają kształt
stożka. Różnice pojawiają się, jeśli
porównamy ich dno. Różne mogą
być również rodzaje zastosowanej
blachy - płaskie lub faliste. Według
przedstawicieli firm, blacha płaska
pozwala na dokładniejsze opróżnienie silosu, nie jest ona jednak
tak odporna np. na odkształcenia
jak blacha falista, która dodatkowo
powoduje mniejsze nagrzewanie się
materiału. Oba rozwiązania mają
więc swoje wady i zalety.
Warto zaznaczyć także, że postawienie silosu do przechowywania
zboża i roślin oleistych nie wymaga
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pozwolenia na budowę. Inwestycję
należy jedynie zgłosić miejscowemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

ilo y p a ko enne
wa y i zale y

Cena i prostota konstrukcji to
największe zalety silosów płaskodennych. Jak sama nazwa wskazuje, magazyny te charakteryzują się
płaskim dnem, które bezpośrednio
przylega do podłoża. Dzięki temu
nie potrzebują podpór, które konieczne są w silosach lejowych, co
ma wpływ właśnie na cenę. Płaskie
dno sprawia jednak zarazem, że
trudniejsze jest dokładne opróżnienie zbiornika z zalegającego na
dnie materiału. Pomocne w tym
są oferowane przez producentów
przenośniki ślimakowe poruszające
się po dnie silosu, które zgarniają

ziarno na środek podłogi. Stamtąd
następnie jest ono transportowane
poza magazyn.
Podstawą posadowienia silosa
płaskodennego jest płyta fundamentowa, która jest jednym z warunków bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania silosu. Firma
BIN - chyba najbardziej znana na
rynku - w swojej ofercie posiada
silosy płaskodenne: z blachy płaskiej
o pojemności od 10 do 1.744 ton
oraz z blachy falistej o pojemności
od 500 do 5.000 ton. Najmniejszy
z silosów - BIN 10, który może pomieścić 10 ton materiału (ładowność
dla pszenicy o ciężarze 750 kg/m3)
posiada średnicę 2,29 m i wysokość
4,56 m, a jego masa to 560 kg. Silos
ten wyposażony jest standardowo
we: wlot powietrza do podłączenia
wentylatora, manometr wodny określający ciśnienie powietrza przepływającego przez ziarno, workownik

SILOS PŁASKODENNY CZY LEJOWY?
KAMIL KWIATKOWSKI
Regionalny Kierownik Sprzedaży Tornum Polska Sp. z o.o.
Obserwując dynamikę cen zbóż w ostatnich latach wielu rolników zastanawia się nad budową własnego magazynu zbożowego. To posiadający
bazę magazynową klient podejmuje decyzję, w którym momencie chce
sprzedać swoje plony. Planując budowę, musimy wziąć pod uwagę
wiele aspektów, które będą miały konsekwencje w przyszłości, wpływając na jakość przechowywanego ziarna oraz na możliwość dalszej
rozbudowy magazynu.
Na pierwszym spotkaniu z klientem dokonujemy analizy jego potrzeb
i na tej podstawie konstruujemy naszą ofertę. Wybierając model silosu,
musimy wziąć pod uwagę między innymi ilość produkowanego materiału
w podziale na poszczególne gatunki zbóż oraz rotację towaru w trakcie
sezonu. W przypadku częstej rotacji towaru silosy lejowe będą najlepszym
rozwiązaniem, ponieważ eliminujemy czynnik ludzki w trakcie opróżniania silosu - w tym przypadku rozładunek odbywa się grawitacyjnie.
Oczywiście obecnie silosy płaskodenne posiadają urządzenia różnego
typu ułatwiające opróżnianie, ale ostatecznie wymaga on sprzątnięcia
podłogi po całkowitym rozładunku.
Niezależnie od rodzaju silosów musimy również wziąć pod uwagę, czy
oferta zawiera system monitoringu temperatury ziarna w silosie oraz
odpowiedni system wentylacji dostosowany do gatunku przechowywanego surowca.
URSZULA ROGALSKA
Specjalista ds. Marketingu w firmie BIN
Decydując się na budowę bazy magazynowej, powinniśmy przede
wszystkim wziąć pod uwagę charakter naszego gospodarstwa, plany
rozwojowe oraz budżet, jakim dysponujemy. Istotną kwestią w wyborze
rodzaju silosu będzie określenie, czy ma on służyć do długoterminowego
czy krótkoterminowego magazynowania ziarna. Rolnikom, nastawionym
na ekonomiczne rozwiązania, zdecydowanie polecamy silosy płaskodenne. Taki silos sprawdzi się w długoterminowym przechowywaniu ziarna.
Z kolei gospodarstwom, w których rotacja ziarna jest duża, proponujemy silosy lejowe, których rozładowanie odbywa się grawitacyjnie i nie
wymaga większego nakładu pracy fizycznej. Niestety to rozwiązanie
wiąże się z poniesieniem większych kosztów, ponieważ silosy lejowe
są znacząco droższe od silosów płaskodennych.
Silosy płaskodenne można wyposażyć w urządzenia, które usprawniają
i ułatwiają rozładunek ziarna. Do opróżniania silosów oferujemy wybieraki i systemy przenośników podpodłogowych, które zastępują pracę
człowieka. Silosy BIN są przystosowane do aktywnej wentylacji i kontroli
temperatury ziarna, dzięki temu umożliwiają zachowanie najwyższej
jakości przechowywanego w silosie materiału.

do rozładunku małych ilości ziarna,
rurę do załadunku pneumatycznego,
drabinę zewnętrzną z klatką bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed
nieuprawnionym wejściem, boczny
wlot załadunkowy - do załadunku
dmuchawą, centralny wlot załadunkowy - umożliwiający montaż
urządzeń załadowczych oraz właz
dachowy, który umożliwia wejście
do silosu. Samo wyposażenie magazynów tego typu, mimo różnych
wielkości, praktycznie się nie różni.
W przypadku większych silosów
wykonanych z blachy falistej dostępne są jeszcze m.in. włazy dolne
oraz pomosty eksploatacyjne.

ilo y lejowe wa y
i zale y

Cena i większa wysokość, wymagająca wyższych - a co za tym
idzie droższych systemów załadunku zboża, to największe wady silosów lejowych. Są one jednak dużo
wygodniejsze w obsłudze. Dzięki
temu, że ich dno ma kształt odwróconego stożka, do wyładunku
przechowywanego materiału nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń i odbywa się on grawitacyjnie.
Oczywiście wyładunek grawitacyjny
z silosu płaskodennego również jest
O

OSZENIE

możliwy, jednak nie pozwala on
w przeciwieństwie do silosu lejowego, na pełne opróżnienie zbiornika.
Co za tym idzie, silosy płaskodenne
muszą być wyposażone dodatkowo
w osprzęt zapewniający dokładne
opróżnianie, a to nieco zaciera różnice cenowe. Silosy lejowe, podobnie
jak w przypadku płaskodennych,
mogą być ustawiane w bateriach, ale
pojedynczo pozwalają na przechowywanie mniejszych ilości ziarna.
W przypadku firmy BIN, w ofercie
znajdujemy magazyny tego typu
o pojemności od 44 do 312 ton. Większe silosy ma w swojej ofercie firma
Riela. Największy model serii 1.200
silosów lejowych może pomieścić
1.494 tony materiału. Mniejsze magazyny lejowe oferuje firma Unia.
Ich ładowność sięga od 35 do 182
ton.
Wszystkie silosy wyposażyć
trzeba w systemy załadunku zboża.
Producenci również w tym przypadku oferują różne rozwiązania. Od
najtańszych przenośników ślimakowych, które jednak mogą uszkadzać materiał, przez przenośniki
zgarniakowe, po kubełkowe. Według
ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest ostatnia opcja, jednak, jak
można się domyślać, wiąże się ona
z największym wydatkiem.
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Dzieli areał na uprawę
płużną i bezorkową
Michał Słomski wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne w woj. kujawskopomorskim. 28-latek nie wyobraża sobie życia bez pracy w rolnictwie. Jest autorem bardzo
popularnego kanału w serwisie YouTube.

J

TEKST

Łukasz Tyrakowski
Pola są u nas najrzadziej co 3 lata gnojone. Dbamy o dostarczanie zarówno
materii organicznej, jak i składników
plonotwórczych do gleby - zaznacza
28-latek.

uż jak miałem 6 lat, to gdy tata
jechał w pole, musiałem jechać
z nim. Wykonywałem nawet
pierwsze prace, takie jak np.
włókowanie - mówi Michał
Słomski, młody rolnik z miejscowości Stary Dwór. - W kolejnych
latach prac przybywało. Od 16 roku
życia pracuję na kombajnie, a niebawem minie 10 lat odkąd wykonuję w gospodarstwie większość prac
- dodaje Michał, zaznaczając, że
ciągle pomaga mu ojciec i prowadzenie gospodarstwa jest oparte
na stałej współpracy. 28-latek od
najmłodszych lat wiedział, gdzie
jest jego przyszłość, dlatego swoją
edukację oparł o kierunki rolnicze.
- Najpierw skończyłem technikum
rolnicze, a później przyszedł czas na
studia rolnicze ze specjalizacją ochrona
roślin. Mam stopień inżyniera. Miał
być także magister, ale trzeba było się
zająć bardziej gospodarstwem i było
mi do tego już jakoś nie po drodze wspomina Michał Słomski.

prawa na r ne
sposoby

Gospodarstwo Słomskich
skupia się na produkcji roślinnej.
- Działamy na 120 ha. Uprawiamy:
pszenicę, która stanowi największą
część areału, jest także rzepak, buraki
cukrowe oraz kukurydza - tłumaczy
rolnik. - Od dwóch lat wdrażamy
także dodatkowo uprawę warzyw: buraczków ćwikłowych oraz ziemniaków
- dodaje. Grunty Słomskich należą
do III i IV klasy bonitacyjnej. - Jest
to mozaika. Wiadomo - są glinki, ale
są też miejsca lżejsze. Ogólnie jednak
nasza ziemia jest zadbana. Utrzymujemy ją w dobrej kulturze - podkreśla
28-latek.
Jak zaznacza, w jego gospodarstwie jest prowadzona zarówno
uprawa płużna, jak i bezorkowa.

arzywa po p ugu
rzepak w rip illu

Michał Słomski znany szerszemu gronu jako „Słomek” - vloger,
autor kanału „Słomek_mówi” w serwisie youtube, który opowiada
głównie o jego gospodarstwie i przygodzie z rolnictwem.
- Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o stosowaną technologię. Dostosowujemy
się do tego, co mamy na polu, do danych warunków. Jednego roku stosujemy uprawę bezorkową, a przychodzą
lata, że jednak coś podpowiada, żeby
tego pługa użyć. Myślę, że takie rozwiązanie sprawdza się dobrze - wyjaśnia. - Nie jesteśmy stale nastawieni
tylko na uprawę bezorkową z klapkami
na oczach - tłumaczy z uśmiechem,
mając świadomość tego, że według
wielu specjalistów, decydując się
na uprawę bezorkową, rolnicy nie
powinni wracać do pługa. - Mówi

się, że pług niszczy to, co wypracujemy
uprawą bezorkową przez lata, ale my
używamy go np. w uprawie pod buraki
i kukurydzę, a także w przypadkach
nawożenia obornikiem. Przy uprawie orkowej mamy wtedy mniejsze
straty składników, nie utlenia nam
się azot zawarty w materii organicznej - argumentuje swoje podejście
Michał Słomski. Rolnik podkreśla, że mimo iż w gospodarstwie
nie jest prowadzona produkcja
zwierzęca, to pola są regularnie
nawożone obornikiem. - Stosujemy
wymianę barterową słoma - obornik.

- Jeśli miałbym dzisiaj podzielić
swój areał na uprawę płużną i bezorkową, to jest to gdzieś w granicach 60-40
na korzyść uprawy bezorkowej - mówi
Michał Słomski, zaznaczając, że
tak naprawdę uprawa bez użycia
pługa jest u niego wykonywana na
dwa sposoby - w technologii striptill - usługowo oraz przy użyciu
agregatu do uprawy bezorkowej
i siewu w następnej kolejności
- we własnym zakresie. W striptillu wysiewany jest rzepak. Od
tego zaczęła się w ogóle przygoda
z bezorką w gospodarstwie. - Od
pierwszego pola uprawionego bez pomocy pługa minęło już 5 albo 6 lat.
Wówczas usługowo wysiany został
u nas rzepak w technologii strip-till
- siewnikiem Horsch Focus. Po 5 latach na ten użytek, który przez cały
czas od tego momentu uprawiamy
bezorkowo, ponownie trafił rzepak.
Sam usługodawca zauważył podczas
pracy, że struktura gleby bardzo ładnie
się zmieniła - przyznaje Słomski.
Bez pługa rolnik nie może się
obejść we wprowadzanej od niedawna uprawie warzyw. - Siewniki
do warzyw, które użytkujemy, wymagają tego, żeby pole było wyrównane
i nie było na nim resztek pożniwnych.
W innym przypadku wszystko by się
nam zapychało - tłumaczy rolnik.
Jak zaznacza, bezorka mogłaby się
udać w przypadku ziemniaka, ale
to również byłoby mocno problematyczne. - Mogłyby być trudności
przy formowaniu redliny... Jednak
pulchna, zaorana ziemia przy warzy-
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wach jest plusem i w tym przypadku
w najbliższej przyszłości na pewno nie
zrezygnujemy z pługa - podkreśla.

Plony zale ne o
warunk w czę o
ek remalnyc

- Coraz częściej spotykamy się
z okresami ekstremalnej suszy, ale
zaczynają to też przeplatać nawalne
opady. Trzeba więc dbać o to, żeby gleba była na tyle sprawna, by sobie z tym
poradzić, tak aby woda nie spływała
tylko była wchłaniana - podkreśla
młody rolnik. Jak zaznacza, w tym
pomaga uprawa bezorkowa, przy
której na powierzchni pola znajduje się duża ilość resztek pożniwnych. - To, że mamy bałagan na
polu, to raczej zaleta, a nie wada.
Deszcz wtedy nie spada bezpośrednio na glebę, tylko na resztki i dopiero z resztek na pole. Dzięki temu
opad lepiej się rozkłada, a nie gdy
spada bezpośrednio na glebę. Wtedy
zaczyna się ona zasklepiać, a przy
gwałtownym opadzie robią się nawet
wyrwy - tłumaczy Słomski.

Park ma zyn czyli al ra
i ikona go po ar wa

- Nasz największy ciągnik to
na ten moment Valtra T140. Ma
150 KM i wykonuje najcięższe prace
m.in uprawę „trzybelkowcem” Mandam - mówi rolnik. Jak zaznacza,
ciągnikowi brakuje nieco mocy. Pracujemy na dużych głębokościach,
więc żeby dobrze sobie radzić, traktor
powinien mieć przynajmniej 200
KM. Planujemy już zakup nowego
ciągnika, ale na ten moment radzimy sobie tym, co jest - tłumaczy
28-latek podkreślając, że w parku
maszyn jest miejsce dla jeszcze

jednego ciągnika rodem z Finlandii. - Mamy także mniejszą Valtrę
- model N110, której moc podnieśliśmy do 130 KM. Wykorzystywana
jest ona do siewu. Zazwyczaj jest
u nas tak, że jeden uprawia, a drugi
zaraz sieje, tak żeby te straty wilgoci
były jak najmniejsze - mówi rolnik. Z Valtry jest bardzo zadowolony. Oba ciągniki są w jego
gospodarstwie od nowości.
- Już przed 16 laty tata kupił pierwszy traktor tej marki i jak na razie,
odpukać, ciągniki pracują bezawaryjnie... Wiadomo, jakieś małe przygody, takie bardziej eksploatacyjne się
zdarzają, ale na ten moment jesteśmy
naprawdę zadowoleni. Jak będziemy
kupować kolejny ciągnik, to kto wie,
może znowu Valtra? - zdradza nieco plany rolnik.
Poza Valtrą, w parku maszyn
Słomskich jest jeszcze miejsce dla
dwóch Ursusów: 1012 oraz słynnej „trzydziestki”. - Pracowały one
przez ostatnie dwa sezony głównie
przy warzywach, ale zamysł jest taki,
żeby trochę zmodernizować ten park
maszyn i zrezygnować z Ursusów,
pracować mocniejszymi ciągnikami,
wyposażyć je w wąskie koła, większe
sprzęty... Trochę wyjść z tych staroci,
bo to nie jest ten komfort, to nie jest
ta praca, co zachodnim ciągnikiem
z klimatyzacją - wyjaśnia Słomski.
Nie zamierza się jednak pozbywać traktorów wyprodukowanych w Polsce. - To są ciągniki nie
do sprzedania. One zostaną u nas
nawet jako ikony gospodarstwa, jako
pamiątki.... A poza tym wiadomo,
że przejechać się od czasu do czasu
ciapkiem, posłuchać jak sobie pyrka, dać mu w rurę i poczuć wiatr
we włosach, to jest coś przyjemnego
- kończy Michał Słomski.

rowadz pa kę
w Bieszczadach
i walczy
z n d w dz a
Marcin Pomykała wraz z żoną Eweliną
od kilkunastu lat prowadzi pasiekę
w miejscowości Łukowe położonej
w Bieszczadach. Jak wygląda specyfika pracy
w tak urokliwym miejscu?

W

TEKST

Łukasz Tyrakowski

naszym rejonie
nie ma wielu gospodarstw rolnych.
PGR-y i większe
ośrodki poupadały. Dawniej okoliczne tereny były poobsiewane.
Dzisiaj są to zazwyczaj łąki i nieużytki. Jak ktoś coś uprawia, to
bardziej dla siebie - dla kur, może
gołębi. Kwitnie za to turystyka mówi Marcin Pomykała. - Jest
czysto, ekologiczne, nie ma tylu
oprysków. Ale nawet jeśli w innych
regionach Polski jest ich więcej, to
i tak jest pikuś w porównaniu z zachodem Europy. Teraz jest nagonka na rolników, ale tak naprawdę
są oni coraz bardziej świadomi.
Wiedzą, że pszczoły także zapylają i zwiększają tym samym plon.
Mamy obopólną korzyść - tłumaczy Pomykała. Dużą pasiekę,
w skład której wchodzi 200 rodzin pszczelich, prowadzi od
2008 roku. Wcześniej działał
wspólnie z rodzicami. - Tato
miał na początku około 30 uli.
Jak zacząłem chodzić do szkoły,
to później zwiększyliśmy ich ilość
do 100. Teraz rodzice prowadzą
swoje gospodarstwo i utrzymują około 300 rodzin, a ja z żoną
swoje 200 rodzin. Jesteśmy na
swoim garnuszku - mówi 40-latek, który ukończył technikum
pszczelarskie w Pszczelej Woli
i to właśnie tam poznał swoją
żonę Ewelinę. Połączyła ich pa-

sja, którą od najmłodszych lat
mają okazję doświadczać także
ich dzieci. - Mamy trójkę dzieci.
Dwie córki i najmłodszego syna.
Marcin Junior na razie pszczół się
nie boi. Wszystko go interesuje,
jest chętny. Dobrze byłoby, gdyby
któreś z dzieci odziedziczyło po nas
pasję i zajęło się tym w przyszłości.
U mnie 40-stka już na karku. Nie
wiem, kiedy ten czas uciekł, ale od
ukończenia technikum minęło już
20 lat - wspomina Marcin Pomykała. Jak zaznacza, w Bieszczadach nie brakuje pszczelarzy, ale
prowadzą oni raczej mniejsze
pasieki 10-20 uli i pozyskują
miód dla siebie. - Pasiek zawodowych jest mniej. My zajmujemy się
już typowo tylko pszczołami. Przy
200 ulach dzień w dzień trzeba do
tych pasiek jeździć. Sezon zaczyna
się w marcu i trwa praktycznie
do końca października, zanim te
pszczoły zwieziemy z powrotem
„na bazę” - tłumaczy Pomykała.
Pszczelarz z Bieszczad wozi ule
w różne miejsca, tak aby pozyskiwać różne odmiany miodów.
- Jest to ciężka praca, bo trzeba się
nadźwigać, a ludzi do pomocy brakuje, ale to chyba w tym momencie
dotyka każdej branży... Do przewozu biorę kolegów, bo trzeba to
robić we trzech - wyjaśnia 40-latek, który czasami przemierza
z pszczołami dystans nawet 200
km. - Mamy ule tzw. typu wielko-
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polskiego, wykonane ze styropianu.
Są one mniejsze i znacznie lżejsze, co pomaga przy transporcie.
Ule posiadają wentylację, także
są przystosowane do transportu
i mogą jechać nawet kilka godzin
zamknięte. W starych tradycyjnych
ulach było to niemożliwe, pszczoły
by się udusiły - wyjaśnia Marcin
Pomykała.

Marcin Pomykała produkuje rocznie kilka ton miodu

Kilka ton miodu rocznie

W asortymencie Pasieki
Bieszczady - bo tak nazywa
się oficjalnie gospodarstwo
Eweliny i Marcina Pomykałów - znajdują się różne rodzaje
pysznych miodów i produktów
pszczelich. - Staramy się swoimi
produktami dopieścić podniebienia naszych klientów, ich potrzeby
i upodobania smakowe. W naszej
ofercie posiadamy miody odmianowe tj. wielokwiatowy, rzepakowy,
akacjowy, lipowy, spadziowy liściasty i iglasty oraz pyłek kwiatowy,
pierzgę i propolis - wylicza Pomykała. Jak zaznacza, wszystkie produkty można nabywać
bezpośrednio w jego gospodarstwie. Zamawiać można je także
telefonicznie bądź przez Internet. - Nie sprzedajemy hurtowo, bo
cena jest dosyć niska. A poza tym
jest, niestety, też taki proceder, że
miody sprowadzane z zagranicy
są mieszane z naszymi. Nieraz
można na etykiecie przeczytać, że
miód pochodzi z krajów europejskich i spoza krajów europejskich.
A więcej jest oczywiście tego spoza,
bo w Chinach albo w Argentynie
miód jest bardzo tani. Tam kilogram
produktu można kupić za półtora
dolara - mówi Marcin Pomykała. - Dlatego ceny w marketach za
kilogramowy słoik oscylują w gra-

nicach 20 zł, bo im nie zależy na
jakości, tylko na tym, żeby było
napisane miód i zgadzała się jakaś
tam norma... Dużym firmom zależy
tylko na pieniądzach i zysku, a nasze służby ich nie ruszają, bo tam
są duże pieniądze... Najlepiej jest
zaszczuć małych - tłumaczy i dodaje, że dużo miodu do Polski
przywożone jest też z Ukrainy,
a zdarzają się też przypadki
nieuczciwych sprzedawców,
którzy sprowadzają miody
w beczkach, a później przelewają do opakowań detalicznych,
przyklejają etykiety i sprzedają
jako polski produkt. - Ja co roku
sprzedaję kilka ton miodu. Przy
takiej pasiece w dobrym roku spokojnie można tyle uzbierać. Idzie na

tym zarobić, ale są też duże koszty:
paliwo, zakup słoików, etykiet, dokarmianie, nasza praca...

ie wie zie lep ze ni
kra zie e

- Wolę niedźwiedzie niż złodziei. Nieraz słyszę, że na północy
kraju zdarzają się przypadki kradzieży uli albo celowego działania
na szkodę. Ale trzeba powiedzieć,
że w większości robią to ludzie,
którzy się na tym znają, bo ktoś,
kto nie miał wcześniej do czynienia z pszczołami, nic nie zrobi.
Nawet boi się podejść. Jest jakaś
nieuczciwa konkurencja... - mówi
Pomykała. - U nas, odpukać, na
razie tego nie ma - dodaje. Są za
to... niedźwiedzie, kuny leśne
i ptaki, które również potrafią
dokuczyć. - Pszczoły źle zimują
w lesie, więc zwozimy je do domu,
ale nawet tam musimy je nakrywać
specjalnymi siatkami, bo dzięcioły
i sikorki potrafią narobić szkód.
Dokuczają także kuny. Wchodzą
do ula przez kratki wentylacyjne i wyjadają wszystko, co jest
w środku - ramki, cały syrop, który
dajemy pszczołom na zimę... Sieją
spustoszenie, a dodatkowo, kiedy
kuna urzęduje w takim ulu przez
dłuższy czas, to nadaje się on do
wyrzucenia, bo tak śmierdzi tym
jej łojem, że ciężko się tego zapachu

pozbyć - opowiada pszczelarz.
Najgroźniejszym szkodnikiem,
na którego właściciel pasieki
nie chce się natknąć, jest jednak niedźwiedź. - Pasiekę ogradzamy ogrodzeniem pod prądem.
Wykorzystujemy elektryzator taki
jak do krów czy koni. To pomaga
- mówi Marcin Pomykała. - Mam
solarny prostownik, akumulator
ładuje się przez panel, nie trzeba
go wymieniać. Zainwestowałem
w takie urządzenie i to się sprawdza. Ogrodzenie musi się jednak
składać z 5 drutów. Dolny jest „zerowy”, 4 są „kopiące” - tłumaczy.
Zaznacza jednak, że kilka szkód
związanych z niedźwiedziami
już się zdarzyło. - Niedźwiedź
rozwalił nam kilka uli. Czasami,
jak prąd jest słabszy, to zwierzę
przewraca drzewa na ogrodzenie,
albo robi podkopy, tak że ziemia
leci na 5-10 metrów. Zdarza się
też, że jak chodzi matka z małym
i chce im się jeść, to mały potrafi
wejść pomiędzy druty i zdemolować pasiekę. Wchodzą również na
drzewa i robią takie katapulty, że
spadają już w pasiece... Są mądre.
Nieraz mądrzejsze od ludzi - podkreśla pszczelarz. - Każdy chce
coś zjeść, więc instynkt zwierząt
nakazuje im jeść, a że niszczą nasz
dobytek? W sumie to my z tymi
pszczołami przychodzimy do nich
- do lasu - kończy Pomykała.

INFORMACJE

33

WIEŚCI ROLNICZE | NR 9 (141) WRZESIEŃ 2022

Ekologiczne targi BIOFACH 2022
Tego jeszcze nie było. Światowe Targi Żywności Ekologicznej BIOFACH w Norymberdze odbyły
się w lipcu, a nie w lutym i zaskoczyły tym samym wszystkich. Okres żniw nie był optymalnym
na wyjazd do Niemiec, ale i tak ponad 2.000 wystawców i 24.000 odwiedzających zdecydowało
się na udział w tegorocznych targach.

D

otychczasowa
tradycja organizowania targów
w lutym została
przerwana przez pandemię.
Nastąpiło 29 miesięcy ciszy
i oczekiwania, czy i kiedy
będzie można spotkać się
ponownie na żywo, gdyż
w 2021 zorganizowano targi online, ale nie należały
one do udanych. Norymberskie targi są największymi
w swojej kategorii i mają
ogromną grupę zwolenników, zarówno jeśli chodzi
o wystawców, jak i o odwiedzających. W grupie tych
drugich byłam do tego czasu
również i ja. Wiele lat luty
był tym miesiącem, w którym spotykałam znajomych
producentów, przetwórców,
pośredników i nabywców,
a spotkania te były ciekawe
i cenne dla mnie zarówno
z perspektywy rolniczki,
pośrednika handlowego,
jak i dziennikarki. Kilka lat
z rzędu informowałam na
łamach Wieści Rolniczych
o tym, czego się dowiedziałam, kogo spotkałam, co
zobaczyłam. Tym razem na
wyjazd nie było szans, spytałam zatem o wrażenia tych,
którym udało się wyjechać.

w licz ac

i

Światowe Targi Żywności Ekologicznej zwane
B I O FACH o rga n i z owa ne są w Norymberdze od
1999 roku. Stanowią one
największą platformę handlową rynku producentów
ekologicznych. Od 2007 roku
towarzyszą im Międzynarodowe Targi Kosmetyków
Naturalnych VIVANESS. To
dwa sektory, które mają charakter biznesowy i goszczą
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zarówno dostawców, jak i klientów. To tutaj zawierane są kontrakty zapewniające obu stronom stabilność ich działalności,
pielęgnowane są dotychczasowe
kontakty, nawiązywane nowe.
W tegorocznych targach, które odbyły się w dniach od 26
do 29 lipca, wzięło udział 2.276
wystawców z 94 krajów, z tego
176 w ramach VIVANNES. Są
to targi fachowe, więc wstęp
na nie mają wyłącznie ludzie
z branży. W tym roku naliczono
ponad 24.000 odwiedzających ze
137 krajów, a bilet kosztował 44
euro. Dla porównania: w roku
2019 było 3.273 wystawców z 98
krajów oraz 51.500 gości ze 143
zakątków świata, a wejściówka
kosztowała 45 euro.

o y iak

w opinii r zuli

Dr inż. Urszula Sołtysiak - założycielka i wieloletnia dyrektorka pierwszej w Polsce jednostki
certyfikującej rolnictwo ekologiczne, wieloletnia wykładowczyni na SGGW, ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego,
odwiedza targi BIOFACH od
samego początku ich istnienia.
Znamy się i szanujemy od co
najmniej 15 lat, a jej zdanie cenię zarówno jako rolniczka, jak
i dziennikarka.
Swoimi wrażeniami z pobytu
na targach podzieliła się zaraz po
powrocie z Norymbergi. - Miałam wrażenie, że odwiedzających
było o 1/3 mniej i że raczej byli to
ludzie z branży; w tym roku było
mniej publiczności, która zazwyczaj
uczestniczy w targach tłumnie jako
konsumenci. Co do tegorocznego
terminu „w środku lata” to widać
było radość, że targi znowu są na
żywo, ale niższa frekwencja dobitnie
wskazuje, że to nie był dobry termin,
bo rolnicy są w lipcu zajęci zbiorami,
a adresaci - wyjazdami urlopowymi.
Jednak organizatorzy zdawali sobie
sprawę, że gdyby targi kolejny rok
się nie odbyły, to trudno byłoby je
wskrzesić w takiej skali jak przed
pandemią Covid-19 - relacjonowała
mi pani Urszula. To od niej usłyszałam, że w tym roku nie było
kraju, który pełniłby rolę gospodarza, ale była za to czwartkowa
impreza na wolnym powietrzu
między halami wystawienniczymi. Nie dość, że ekologiczne

jedzenie było wykwintne i bez
ograniczenia (wszystko w ramach opłaconej wejściówki), to
jeszcze można było potańczyć
i posłuchać jazzu na żywo.
A jak prezentowali się polscy
wystawcy? - W tym roku nie było
stanowisk urzędów marszałkowskich,
wspomagających regionalnych wystawców. Z Polski przyjechało kilkudziesięciu wystawców i można było
ich spotkać częściowo na wspólnym
stoisku finansowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR). Kilkunastu wystawców
prezentowało swe produkty w ramach Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE), także kilkunastu
wystawiało się indywidualnie na
poszczególnych halach - opowiadała moja rozmówczyni, a ja
ucieszyłam się szczególnie z tej
ostatniej informacji o indywidualnych wystawcach, bo skoro
przyjechali, to znaczy, że ich na to
stać i że mają swych klientów na
międzynarodowym rynku eko.

i
ieczy aw a al ki

Mieczysław Babalski jest jednym z pionierów ekologicznego rolnictwa w Polsce. Pojęcia
takie jak EKOLAND, EKOŁAN
to jego synonim. Pomimo że jest
rolnikiem, znalazł czas, aby wybrać się do Norymbergi. Gdy go
pytam, jak było na targach, odpowiada: - Po targach za dużo nie
chodziłem, bo było mało ludzi. Nie
było takiego zainteresowania, jak
we wcześniejszych latach - mówi
trochę zrezygnowany, więc dopytuję: - No jeśli nie chodził pan
po targach, to co pan robił? A on
na to: - No trochę chodziłem, ale
byłem przede wszystkim na stanowisku polskim. W tym roku było ono
w hali 3A, czyli trochę na boku, ale
zainteresowanie było, bo kto chciał,
to trafił. Bardzo duże i ładne stoisko mieli Czesi, a do tego jeszcze
dobrą lokalizację. Porównując do
ubiegłych lat, to praktycznie na halach była 1/3 ludzi jak normalnie.
Większość polskich wystawców była
na zbiorowym stanowisku KOWR-u
a indywidualnych było 4-5, ale jak
z nimi rozmawiałem, to mówili, że
jest słabe zainteresowanie.
Gdy pytam, co sądzi o pomyśle na lutowe targi za pół
roku, prorokuje: - Ja myślę, że się
nie odbędą ze względu na pande-

mię. Teraz już dużo ludzi chodziło
w maseczkach… To nie było to, co
kiedyś, że każdy z każdym rozmawiał, częstowano się, obdarowywano
gadżetami… Tego wszystkiego nie
było. Parking, który zawsze jest do
ostatniego miejsca zajęty, teraz był
zajęty nawet nie do połowy. Myślę,
że pierwszy i ostatni raz zrobili targi w lecie - powiedział proroczo
Mieczysław Babalski.

ry yna ro ka
ekologiczne
go po ar wo
e ukacyjne

Zdjęcia z BIOFACH-u udostępniła mi Krystyna Strońska
z „Parku Sienno” pod Bydgoszczą - edukacyjnego gospodarstwa ekologicznego dla dzieci.
Spytałam ją o wrażenia i usłyszałam: - Ogarniał mnie smutek,
ponieważ było mało wystawców,
poszerzone alejki, nie było odwiedzających. Zawsze były tłumy, a teraz
były długie, szerokie i puste alejki.
Pandemia zrobiła swoje, no i może
ten termin w żniwa też. (…) Myślę,
że termin lutowy jest ogólnie bardzo
dobry, ale nie po 6 miesiącach, bo
to są jednak koszty. To, co rzuciło
mi się w oczy na tegorocznych targach, to tendencja do gotowych dań
- dobrze, że w środku jest ekologia,
ale szkoda, że już nie przetworzona
na świeżo. Szkoda też, że na targach ekologicznych promowano tym
samym powstawanie nowych gór
śmieci, nawet jeśli opakowania były
przyjazne środowisku. Na stanowiskach części kosmetycznej VIVANNES tendencja była w drugą stronę,
czyli używanie jak najmniejszej
ilości opakowań - zrelacjonowała
Krystyna Strońska.

mil winiar ki
ekologiczna prze w rnia
io oo

Emil Świniarski jest rolnikiem ekologicznym i prowadzi jedną z najstarszych ekologicznych przetwórni warzyw
w Polsce. W połowie sierpnia
nagraliśmy w gospodarstwie
i przetwórni film, który polecamy przy tej okazji do obejrzenia
na YT. Z tagami BIOFACH związany jest od ok. 20 lat i to jako
wystawca. Jego spostrzeżenia
są krótkie: - Po ostatnich targach

zdalnych, mieliśmy możliwość spotkać się na żywo, ale stwierdzamy, że było małe zainteresowanie.
Było mało osób zwiedzających, ale
również mało z branży biznesu.
Pytam go, czy na BIOFACH-u
w przeszłości podpisywał jakieś kontrakty, czy były to raczej
spotkania towarzyskie. - Tak, podpisywane były kontrakty i z niektórymi z tych partnerów współpracujemy do dziś. Nadal będziemy brać
udział w targach jako wystawcy
i targi te mają sens jak najbardziej,
ale nie powinny odbywać się latem,
bo rolnicy czy przetwórnie w tym
okresie nie mają na udział w nich po
prostu czasu - stwierdził z przekonaniem Emil Świniarski.

BIOFACH/VIVANESS 2023

Rok 2023 ma być tym, który powróci do dotychczasowej
tradycji spotykania się w porze
zimowej. Gdy pola pokryte będą
śniegiem, zwierzęta odpoczywać pod dachem, a rolnicy tym
samym mieć szansę na opuszczenie gospodarstwa, BIOFACH
zaprasza w swoje progi od 14 do
17 lutego 2023. Czy półroczna
przerwa nie będzie za krótka?
Czy pandemia nie pokrzyżuje
planów? Trudno spekulować.
Pewnym jest natomiast, że organizatorzy mają już plany co
do tematyki BIOFACH-u, gdyż
w swoim podsumowaniu piszą o tym, że świat potrzebuje
agroekologicznej ewolucji w rolnictwie, produkcji artykułów
spożywczych oraz konsumpcji.
W ramach planowanego kongresu podjęta zostanie dyskusja
na temat zależności pomiędzy
ekologią jako rolnictwa przyszłości a transformacją, globalną
walką z kryzysem oraz zabezpieczeniem żywności. W ramach
targów zadawane będą takie pytania jak: Jaki potencjał niesie ze
sobą ekologia dla naszej planety?
Jakie globalne zadania rozwoju
leżą po stronie polityki, mediów,
społeczeństwa i (eko)rolnictwa?
Nie wiem, jak wyglądał będzie świat w połowie lutego
2023, ale na wypadek, że będzie
wszystko dobrze, zapisałam sobie w kalendarzu: 14-17 lutego
2023 - BIOFACH.
Tekst: Anna Malinowski
Zdjęcia: Z prywatnego albumu Krystyny Strońskiej
i Emila Świniarskiego
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EKOLOGIA Z PERSPEKTYWY KONSUMENTA

Szukaj zielonego liścia
Nasza świadomość na temat zdrowej żywności
ciągle rośnie, a razem z nią powiększa się
grono konsumentów, którzy są zwolennikami
ekologicznych produktów. Czy produkty rolnictwa
ekologicznego są dla nas ważne? Jakie kupujemy
najchętniej? Czy wiemy, jakie jest oznakowanie
certyfikowanej żywności? Aby zgłębić temat,
kilkunastu osobom zadałam te właśnie pytania.
ANNA MALINOWSKI
CZY EKOLOGICZNY ZAWSZE
ZNACZY ZDROWY?

Otóż nie zawsze. Przypomina
mi się pobyt na ekologicznych
tragach w Norymberdze BIOFACH, gdzie odwiedziłam polskiego wystawcę produkującego
ekologiczne cukierki „Krówki”.
Z buzią pełną karmelowej słodyczy i przekonaniem, że jem

coś zdrowego, usłyszałam, że
mam uważać na zjadaną ilość, bo
cukier jest szkodliwy nawet wtedy, gdy jest ekologiczny. Słusznie! Przykład ten często wracał
mi w pamięci, gdy sięgałam po
ekologiczne wino, masło czy ciasteczka.

BIO, EKO, BEZ GMO CZY
EKOLOGICZNY?

Nie zawsze też wszystko, co

określane jest jako „bio”, „eko”
czy „bez GMO” zasługuje na
miano ekologicznego. Wielu
z nas jednak ulega pokusom
i sugestiom producentów, którzy umieszczając te sformułowania, liczą na naszą niewiedzę

i pozyskanie nabywców swoich
artykułów. Jak bardzo określenia te są dla nas konsumentów
mylne, pokazuje nie tylko mój
mały sondaż, ale również wiele
publikacji na ten temat między
innymi na stronie https//jemyeko.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Południowa Oﬁcyna Wydawnicza Sp. z o.o.
Mul�medialna kampania informacyjno-edukacyjna „I - eko, I - logicznie”
Odwiedź portal KSOW - h�ps://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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SONDAŻ Z TRZEMA PYTANIAMI
Aby sprawdzić nasze nastawienie do ekologicznej żywności, nasze źródła jej pozyskiwania oraz naszą wiedzę na temat jej oznakowania, postanowiłam
zadzwonić do znajomych z całej Polski i zadać im trzy pytania, każdemu te same, każdemu w tej samej kolejności:
PYTANIE 1: „CZY PRODUKTY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO SĄ WAŻNE? JEŚLI TAK, TO DLACZEGO?”
PYTANIE 2: „W JAKIE EKOLOGICZNE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE ZAOPATRUJESZ SIĘ?”
PYTANIE 3: „JAK WYGLĄDA OZNAKOWANIE EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH?”
Nie zdarzyło mi się zadzwonić do kogoś i usłyszeć, że nie chce brać udziału w moim sondażu, dlatego też dziękuję wszystkim za podzielenie się nie
tylko swoją wiedzą na temat ekologii, ale i wizerunkiem, zawodem oraz wiekiem. A oto odpowiedzi 15 rozmówców:

Michał, 29 lat, listonosz:
1. „Tak, produkty ekologiczne
są ważne, bo jest to naturalna i zdrowa żywność.”
2. „Kupuję głównie warzywa,
w których nie ma żadnych nawozów, w których wszystko
jest naturalne.”
3. „Ten znak to było chyba E
albo EC…”

Anna, 38 lat, referentka do
spraw księgowości:
1. „Produkty ekologiczne?
Myślę, że są ważne, bo…
to samo zdrowie!”
2. „Kupuję przede wszystkim
ekologiczne warzywa.”
3. „Oznakowanie? Chyba pisze na nich, że są bio i bez
GMO.”

Anna, 36 lat, antropolożka:
1. „Produkty ekologiczne
są ważne, ale nie zawsze
jestem pewna, czy nimi rzeczywiście są, czy tylko mają
to napisane na etykiecie.”
2. „Zdarza mi się kupować
artykuły ekologiczne, ale ze
względu na tę wspomnianą niepewność, nie zawsze
mam przy tym dobre uczucie.”
3. „Zazwyczaj piszą na etykiecie, że coś jest bio albo
eko. Wiem, że jako symbol
jest coś zielonego, ale co dokładnie?… Nie wiem. Może
jakaś roślina?”

Adriana, 39 lat,
pracownica biura:
1. „Te produkty są na pewno ważne, bo wpływają na
zdrowie, które w aktualnych
czasach jest szczególnie zagrożone przez zanieczyszczenia.”
2. „Z produktów korzystam,
ale nie kupuję ich, tylko mam
z własnego ogrodu.”
3 . „Na pewno jest jakiś symbol tego oznakowania… Zielony listek?”

Anna, 45 lat, siostra salezjanka:
1. „Produkty rolnictwa ekologicznego są bardzo ważne,
dlatego że są podstawą żywienia, a żywienie jest podstawą zdrowia.”
2. „Jeśli jest taka możliwość,
to wybieram produkty ekologiczne.”
3. „Graficznie? Graficznie jest
to zielony listek i chyba coś
jeszcze… ale nie wiem, co.”

Michał, 46 lat, archeolog:
1. „Myślę że te produkty są
ważne, dlatego że są zdrowe.”
2. „Tak, korzystam z nich
a szczególnie z polskich
warzyw i owoców.”
3. „Te produkty mają swoje
wydzielone stanowisko, a na
etykietach jest napisane, że
produkty są ekologiczne.”

Paweł, 54 lata, tłumacz:
1. „Te produkty są ważne ze
względu na zdrowe odżywianie się.”
2. Korzystam z nich w miarę
możliwości finansowych, bo
są on droższe, co uzasadnione.”
3. „Określenie jest przeważnie już w samej nazwie np. bio
lub eko. Tak mi się wydaje…”

Grzegorz, 56 lat,
technik-ekonomista:
1. „Produkty ekologiczne są
bardzo ważne, bo są ważne dla naszej przyszłości.
Wszyscy chcemy żyć i jeść
zdrowo, a więc musimy odżywiać się ekologicznie.”
2. „Sam korzystam z ekologicznych warzyw z własnego
ogródka.”
3. „Oznakowaniem jest coś
zielonego. Dokładnie nie
wiem, co to jest… Taki jakiś
trójkącik czy coś?”

Jolanta, 54 lata,
gospodyni domowa:
1. „Oczywiście, że produkty
rolnictwa ekologicznego są
ważne, bo nie mają w sobie
wszechobecnej w dzisiejszych czasach chemii.”
2. „Staram się kupować od
rolników ekologicznych np.
jajka z wolnego wybiegu.”
3. „Oznakowanie? A tu mnie złapałaś! Jest jakieś oznakowanie?”

Andrzej, 65 lat, agent ubezpieczeniowy:
1. „Rolnictwo ekologiczne
jest na pewno ważne, no bo
to jest zdrowa żywność.”
2. „Staram się korzystać
z ekologicznej żywności, ale
to jest kwestia ceny.”
3. „Zaraz, zaraz... tam jest
chyba taki trójkąt…”

Sylwia, 47 lat, fryzjerka:
1. „Produkty rolnictwa ekologicznego są ważne, bo chodzi w nich o zdrowie.”
2. „Z produktów ekologicznych takich jak owoce, warzywa korzystam zawsze, bo
mam własny ogródek.”
3. „Nie wiem... naprawdę
nie wiem, jakie jest oznakowanie… Coś z zielonym
jabłuszkiem?”

Piotr, 45, pracownik
instytucji publicznej:
1. „Produkty ekologiczne
są ważne, a nawet bardzo
ważne. Coraz więcej osób,
chcąc zadbać o swoje zdrowie, interesuje się produktami ekologicznymi.”
2. „Korzystam z nich, ale nie
zawsze, ponieważ są często
dużo droższe od tych mniej
ekologicznych.”
3. „Oznakowaniem jest najczęściej informacja przy cenach bądź przy opisach produktu, że jest on bio albo eko.”

Jolanta, 55 lat,
nauczycielka-germanistka:
1. „No oczywiście, że te produkty są ważne i to z dwóch
powodów: dla zdrowia i dla
natury, aby jej nie szkodzić.”
2. „Korzystam w banalny sposób tzn. że wolę kupić jabłka,
warzywa od rolnika na naszym
małym targu, gdy wiem, że te
produkty nie są spryskiwane
i dobrze smakują.”
3. „Znak jest pewnie jakiś zielony,
ale ja wierzę rolnikowi na słowo,
że jego produkt jest ekologiczny.”

Małgorzata, 44 lata,
krawcowa:
1. „Czy produkty ekologiczne
są ważne? Tak! I to przede
wszystkim dlatego, że nie
mają w sobie chemii.”
2. „Często kupuję swojskie
owoce z małych ogródków.”
3. „Na tych ekologicznych produktach w dużych sklepach
jest napisane BIO i mają taką
zieloną etykietkę, ale co na tej
etykietce… Ania, nie wiem…”

Danuta, 58 lat, dyr.
przedszkola:
1. „Ekologiczne produkty są bardzo ważne! To one dbają o nasze zdrowie i o środowisko.”
2. „Lubię najbrudniejsze zboża, czyli wypieki pełnoziarniste. Szukam gospodarzy, którzy
prowadzą sprzedaż ekologicznych warzyw i owoców.”
3. „Kurcze… nie pamiętam. Jest
taki znaczek… Trójkąt?”
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com „Żywność ekologiczna, czyli
jaka?”, który napisany został w ramach akcji „Przestaw się na eko”
Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
(PIŻE). Otóż ekologicznym można
nazwać produkt, który co najmniej
w 95% pochodzi z produkcji ekologicznej, a więc obejmuje nie tylko
główny składnik artykułu spożywczego, lecz również wszystkie jego
dodatki, łącznie z przyprawami. Nie
wystarczy, że na produkcie napisane jest „eko” czy „bio”, konieczne
jest oznakowanie unijne produktu
ekologicznego czyli tzw. „Euroliść”.
Przedstawia on na zielonym tle liść
ułożony z dwunastu białych gwiazdek . Pod samym znakiem znajduje
się określenie kraju pochodzenia
produktu np. PL – dla Polski, określenie „EKO” oraz po myślniku numer jednostki certyfikującej, których
w Polsce jest obecnie 12. Poniżej
tych informacji znajdziemy jeszcze
określenie „Rolnictwo UE/spoza UE”
i dopiero takie oznakowanie mówi
nam, że artykuł jest ekologicznie
certyfikowany.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ,
ŻYWNOŚĆ NATURALNA

Jako konsumenci: z jednej strony
jesteśmy otwarci na zdrowe odżywianie się, z drugiej jednak, gdy
rozmawiam ze znajomymi na temat
certyfikowanej żywności ekologicznej, słyszę powątpiewanie, czy aby
rzeczywiście można dać wiarę temu,
że w środku jest to, co napisane jest
na etykiecie. Potwierdza to również
mój mały sondaż. No i trudno się
dziwić, gdyż co jakiś czas można
usłyszeć czy przeczytać o braku
etyki producentów, przetwórców
czy dystrybutorów podających się
za ekologów.
Na własnym przykładzie doświadczam, jak silnie działa na mnie
reklama i sprytny marketing. Chodząc między półkami pełnymi kolorowych ofert i stojąc przed decyzją,
co wybrać, często skłaniam się, aby
sięgnąć po produkt, który widziałam
we wszechobecnych w naszym
życiu mediach. Określenia takie jak
„zdrowa żywność”, „żywność naturalna” chwyta za serce, zapisuje się
szybko w pamięci, ale nie gwarantuje ekologicznego pochodzenia.
Jak wykazuje raport PIŻE z 2021
roku, polski konsument żywności
ma bardzo pozytywne nastawienie
do „żywności dobrej dla zdrowia”,
„bezpiecznej”, „o dużej wartości od-

żywczej”, czy „budzącej zaufanie”,
ale jednocześnie ważne jest dla niego, aby taka żywność była w dobrej
cenie. Niestety „ekologiczny” nie jest
tani i wynika to z wielu faktorów, jak
chociażby kosztów produkcji czy
niskich zbiorów. Faktem jest, że
w roku 2020 wydaliśmy w Polsce
709 mln zł na żywność ekologiczną
i nasza gotowość ponoszenia wyższych kosztów oczekuje gwarancji,
że „żywność ekologiczna na pewno
różni się od nieekologicznej” i „została wyprodukowana w zgodzie
z normami etycznymi”. To z raportu
PIŻE.
Biorąc powyższe pod uwagę, rysuje mi się obraz konsumenta, który
z jednej strony ma chęć odżywiać się
ekologicznego, ale jest sceptyczny,
czy to, co kupuje za wysoką cenę,
w rzeczywistości naprawdę jest ekologiczne. Trudno się dziwić zatem,
że jeśli ma tańszą alternatywę „naturalnej żywności”, to sięgnie po nią
na sklepową półkę lub wybierze się
po jajka do sąsiada, który w swoim
przydomowym ogródku utrzymuje
garstkę kur.

CZY EKOLOGICZNE TO MAŁE,
KRZYWE, ROBACZYWE?

Opinia, że ekologiczne warzywa
i owoce poznaje się po tym, że są
małe, krzywe i robaczywe pokutuje
uparcie, a nawet mówi się, że po
tych cechach poznaje się, że marchewka czy jabłko jest ekologiczne.
To że jest inaczej, przekonałam się,
będąc na polu rodziny Świniarskich
pod Toruniem. Jak sięgnąć okiem
hektary cukinii, ogórków, selera,
dyni i buraczków. Dorodne, proste
i… ekologiczne. Gdy pytam Emila
Świniarskiego, czy to jest prawda,
że warzywa ekologiczne muszą być
krzywe, małe i robaczywe, mówi:
- To jest nieprawda. Jeśli ktoś tak
mówi, to znaczy, że wyhodował te
warzywa w sposób niewłaściwy.
Warzywa ekologiczne można, i to
z dużym rezultatem, wyhodować
wielkości nawet lepszej niż produkt
konwencjonalny. Wierzę mu, bo widziałam jego certyfikat i warzywa,
które ma na polu. Niestety nie każdy z nas ma możliwość zobaczyć
na własne oczy, jak dany produkt
ekologiczny rośnie na polu, nie mówiąc już o możliwości sprawdzenia
certyfikatu, bo o jego istnieniu mało
kto wie.
Zdjęcia: z prywatnego
- archiwum Anny Malinowski

„Euroliść - europejskie logo certyfikowanej żywności ekologicznej”

Moje résumé sondażu
Rozmowy z niektórymi osobami odświeżyły nasz
kontakt, wszystkie były dla mnie ciekawe, a rozmówcy
serdeczni i otwarci. Fakt, że wszyscy się znamy, sprawił,
że wypowiedzi były swobodne. A same odpowiedzi? Czy
były zaskoczeniem?
Na pytanie „czy produkty rolnictwa ekologicznego
są ważne” wszyscy odpowiedzieli zgodnie i potwierdzająco. W uzupełnieniu „dlaczego” wymieniano zdrowie,
brak chemii, troskę o środowisko. Odpowiedzi na drugie
pytanie dotyczące zaopatrywania się w ekologiczne
produkty żywnościowe pokazały, że wszyscy sięgają
po takie produkty. Jako ich źródło wymieniano własny
lub cudzy ogródek, małe gospodarstwa, targi. W kilku
wypowiedziach pojawił się aspekt finansowy oraz obawa,
że ekologia jest tylko na etykiecie.
Największym i jedynym zaskoczeniem były dla mnie
odpowiedzi na trzecie pytanie, które dotyczyło oznakowania. Przed przeprowadzeniem sondażu przypuszczałam,
że co najmniej połowa odpowiedzi będzie prawidłowa,
a okazało się, że tylko dwóm osobom znany był „Euroliść”. Fakt ten jest o tyle niepocieszający, że jedna
z udzielających tej odpowiedzi - Adriana jest pracownikiem w gospodarstwie ekologicznym i byłoby porażką,
gdyby „Euroliścia” nie znała.
Reasumując, muszę stwierdzić, iż sondaż (a zwłaszcza odpowiedzi na pierwsze dwa pytania) pokrył się
z tym, co czytałam lub słyszałam dotychczas na temat
polskiego konsumenta żywności ekologicznej. Wiara,
że w moim kręgu znajomych wiedza na temat ekologicznego oznakowania będzie wyższa, nie znalazła
potwierdzenia w odpowiedziach, ale przypomniała mi
wiele rozmów z rolnikami produkującymi zboża, wśród
nich również z takimi, którzy na moje pytanie, czy mają
na to, co produkują certyfikat, stwierdzają: - Certyfikat?
A po co certyfikat? Proszę pani, ja nie stosuję żadnych
oprysków i moje zboże jest w 100% ekologiczne! Najtrafniejszą odpowiedzią na takie stwierdzenie była odpowiedź znajomego ekologa: - Rolnik ze zbożem bez
certyfikatu jest jak kierowca bez prawa jazdy. Co z tego,
że ten drugi jeździ całe lata bez wypadku? I tak nie jest
uprawniony do jazdy.
Mam nadzieję, że niniejszy artykuł powiększy grono
ludzi, którzy podczas zakupów w sklepach analizują
etykiety ekologicznej żywności w poszukiwaniu na nich
„Euroliścia”. Dobrze jest wiedzieć, że tylko on gwarantuje
nam w opakowaniu ekologiczną zawartość. Zawartość,
która ma wielkie i pozytywne znaczenie tak dla naszego
zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.
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BIAŁKO OWADZIE ZAMIAST KOTLETA - ALTERNATYWA DLA KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ
POZYSKIWANIA BIAŁKA ZWIERZĘCEGO. JAKA JEST JEGO PRZYSZŁOŚĆ? NA ILE DZIĘKI NIEMU
ZMNIEJSZYMY NEGATYWNY WPŁYW PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NA ŚRODOWISKO?

Czy rolnicy zajmą się
tuczem owadów?
Producenci drobiu i trzody chlewnej w całej Unii Europejskiej od września 2021 roku mogą skarmiać
białkiem owadzim swoje zwierzęta. Czy ta zmiana przepisów spowoduje, że wkrótce na rynku pasz
pojawią się nowe komponenty białkowe - wyprodukowane z owadów? A w dalszej perspektywie, czy
zamiast mięsa z kurczaka lub świni będziemy jeść burgery owadzie?
Białko owadzie staje się coraz częstszym obiektem
zainteresowań naukowców

W

Polsce o skarmianiu
zwierząt gospodarskich białkiem owadzim, póki co, niewiele się mówi.
Ewentualni inwestorzy i przetwórnie paszowe podchodzą do tego
tematu dość ostrożnie. Bardziej
odważne stanowisko zajmują
kraje Zachodniej Europy i Skandynawia. W ostatnim czasie firma
Pronofa w Norwegii poinformowała, że w niedalekiej przyszłości
planuje wybudować dużą fermę
owadów. Zapowiada, że do 2025
roku wyprodukuje 50 000 ton larw
owadów, które zostaną wykorzystane do pasz dla zwierząt i ryb.
Będzie to, jak przekonują dalej
przedstawiciele przedsiębiorstwa,
największa inwestycja w zrównoważone białko alternatywne do
produkcji pasz w Norwegii. Pronofa to nowy podmiot należący
do firmy Denofa, specjalizującej
się w przerobie soi na białko i olej
- wykorzystywanych do produkcji
komponentów paszowych oraz
żywności dla ludzi.

BIAŁKO OWADZIE - WYNIKI
ZADOWALAJĄCE

Czy podobne trendy będziemy mogli wkrótce zaobserwować
także w naszym kraju? Zdaniem
Malwiny Zając, doradcy żywieniowego, polski rynek paszowy
również będzie podążał tym tropem. - Zdecydowanie to jest temat
na przyszłość, mimo że jest w tej

chwili nowy i na razie widzę, że
rynek w Polsce podchodzi do niego sceptycznie. Obserwuję jednak
to, co dzieje się na Zachodzie
i uważam, że będziemy podążać
ich śladem - stwierdza Malwina
Zając i dodaje, że w niektórych
krajach przeprowadzono badania
dotyczące wykorzystania białka
owadziego w żywieniu drobiu
i trzody chlewnej. - I wyniki są
bardzo zadowalające. Musimy jednak pamiętać, że do tej pory Unia
Europejska zabraniała stosowania
tego typu dodatków, szczególnie
w postaci mączki, w skarmianiu
zwierząt hodowlanych, czyli tych,
które potem trafiają na rynek spo-

żywczy. Natomiast w hodowli innych zwierząt tego typu mączka
była dozwolona i cieszyła się dużą
popularnością, bo jest to surowiec tani. A jego główną zaletą
jest to, że dostarcza wiele białka
- opowiada Malwina Zając. Są
podmioty, które przerabiają owady
na karmę dla zwierząt domowych,
jednak, póki co, działają głównie
w krajach zachodnich.

HIPROMINE WYPOSAŻY
GOSPODARSTWA
W KONTENERY
Z OWADAMI

W Polsce zdecydowanym

liderem w zakresie badań nad
białkiem owadzim i jego produkcji na cele paszowe jest firma HiProMine, która mieści się
w miejscowości Robakowo pod
Poznaniem. Przedsiębiorstwo
powstało w 2015 roku i od tamtej pory nieustannie się rozwija.
Prof. Damian Józefiak, założyciel
i współwłaściciel firmy HiProMine, wspomina, że jeszcze kilka
lat temu jego pomysły spotykały
się z dość sceptycznym, a nawet
lekceważącym odbiorem w środowisku rolniczym, jak i naukowym.
To jednak w ostatnim czasie się
powoli zmienia. - Po pierwsze,
obserwujemy poważne dofinanso-

fot. HiProMine

DOROTA ANDRZEJEWSKA
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wanie tej branży w innych krajach.
Dość powiedzieć, że francuska
firma Ynsect pozyskała już około
pół miliarda euro od inwestorów.
Po drugie, zaczęła się zmieniać
legislacja i owady stały się poważane przez ustawodawców na
równi z innymi zwierzętami gospodarskimi. Świadczy o tym choćby wpisanie ich na listę zwierząt
gospodarskich czy dopuszczenie
materiałów z owadów w przemyśle paszowym. Trzeci czynnik, najważniejszy na naszym podwórku,
to właśnie wzrost naszej spółki.
Ci, którzy jeszcze kilka lat temu
wątpili w nas i cały ten biznes,
obecnie zmieniają swoje zdanie,
widząc postępy, jakie poczyniliśmy
- opowiada prof. Damian Józefiak. W tej chwili firma zatrudnia
50 osób i pojawiła się na giełdzie. - To robi wrażenie nawet na
największych sceptykach - mówi
naukowiec.
Póki co firma HiProMine zaopatruje producentów karm dla
zwierząt towarzyszących (petfood)
oraz jako jedyna w Polsce produkuje tzw. frass z owadów, a więc
nawóz organiczny o szerokim
zastosowaniu. Wszystko wskazuje na to, że gama oferowanych
produktów zostanie poszerzona
o segment pasz dla świń i drobiu. W 2021 roku firma ta weszła
we współpracę z Wielkopolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu i w ramach utworzonej grupy operacyjnej Agroinsect
zdobyła unijny grant na badania.
Rezultat tych prac może okazać
się bardzo ważny w produkcji białka owadziego w Polsce. HiProMine chce dać rolnikom możliwość
prowadzenia hodowli owadów na

terenie własnych gospodarstw
rolnych. W tym celu powstał specjalny zamknięty system kontenerowy, umożliwiający tucz owadów
w warunkach podobnych do tych,
które są w Robakowie. - Głównym
założeniem projektu fermy kontenerowej jest możliwość instalacji,
bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury i uzyskiwania
pozwoleń budowlanych, bezpośrednio w gospodarstwie - mówi
prof. Damian Józefiak, założyciel
i współwłaściciel firmy HiProMine oraz pomysłodawca projektu
prowadzonego w ramach grupy
Agroinsect. W ramach programu
badano możliwość umieszczenia w gospodarstwach rolnych
mobilnych, zautomatyzowanych
kontenerów, w których odbywa się
tylko tucz owadów dostarczanych,
jako małe wylęgi, przez HiProMine. Profesor Józefiak zwraca także uwagę, że rolnicy będą mogli
również zarabiać dzięki hodowli
larw much. - Możliwy jest także
model, w którym owady produkuje
rolnik nie na własne potrzeby, lecz
w celu odsprzedaży do naszej
firmy po zakontraktowanej cenie.
W tym przypadku kontenery mogą
stać się dodatkowym źródłem dochodu dla rolników. W tym modelu także wyprodukowany nawóz
zostawałby w gospodarstwie na
użytek własny - tłumaczy prof.
Józefiak.

GOSPODARSTWA POD
SWOJE POTRZEBY BĘDĄ
PRODUKOWAĆ OWADY

Według Malwiny Zając, doradcy żywieniowego zwierząt gospodarskich, powstawanie małych
ferm owadzich w gospodarstwach

ks erci wskazuj
e skarmianie drobiu i wiń
asz z owadów to nieda eka rzyszło

to tylko kwestia czasu. - Wyobrażam sobie to w ten sposób, że
fermy produkujące trzodę czy drób
będą posiadały własną produkcję
owadów służących do produkcji
pasz. Gospodarstwa będą mogły
być dzięki temu samowystarczalne. Wiadomo, że na razie będzie
to białko importowane. Potem
być może zakłady produkcyjne
zajmą się produkcją tej mączki
i produkcją owadów u nas w kraju.
Ale finalnie to sami rolnicy będą
posiadać swoje owady - stwierdza Malwina Zając i dodaje, że
oczywiście rolnicy będą musieli
się tego nauczyć. - Tak jak w przypadku soi. W polskich warunkach
ta roślina plonuje dosyć słabo.
Widzę jednak, że na przestrzeni
ostatnich 10 lat plony wzrosły,
więc może nasi rolnicy musieli
nauczyć się uprawiać soję. I tak
może będzie również z białkiem
owadzim - tłumaczy ekspertka do
spraw żywienia.

BIAŁKO OWADZIE
BARDZIEJ STRAWNE NIŻ
SOJOWE?

Zainteresowanie białkiem
owadzim będzie rosło także
z uwagi na trend proekologiczny i prośrodowiskowy. - Zmienia
się świadomość ludzi dotycząca ochrony środowiska i klimatu.
I myślę, że ten ukłon w stronę
ekologii wpłynął także na decyzję
Komisji Europejskiej w sprawie
dopuszczenia mączki owadziej
do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich. Owadzia produkcja
białka jest bowiem zdecydowanie
bardziej ekologiczna i mniej emisyjna, jeśli chodzi o gazy cieplarniane, niż produkcja chociażby soi

- stwierdza Malwina Zając. Dodatkowo białko owadzie może wypierać produkty zawierające GMO,
które są także coraz bardziej krytykowane w wielu środowiskach.
Jak bardzo białko owadzie, pod
kątem żywieniowym, jest wartościowe? - Parametry wskazują,
że zawartość białka w mączce
owadziej jest powyżej 50%, czyli
o wiele więcej niż w mączce rybnej. Mnie, jako żywieniowcowi,
przede wszystkim nasuwałoby
się pytanie, jaka jest strawność
takiego białka? Natomiast z tego,
co wykazały badania, z którymi
zdążyłam się zapoznać, to naprawdę jest ono strawne nawet
w lepszym stopniu niż białko sojowe. I dodatkowo aminokwasy
zawarte w białku owadzim mają
korzystny wpływ na florę jelitową
- mówi Malwina Zając.

CHĘĆ OBNIŻANIA
KOSZTÓW PRODUKCJI
PRZEKONA DO
STOSOWANIA BIAŁKA
OWADZIEGO

Zagadnienie produkcji owadów do skarmiania zwierząt oraz
do spożycia dla ludzi jest chętnie
podejmowane przez naukowców.
- Różne podmioty chcą prowadzić
badania w tym temacie, pozyskują
różnego rodzaju dofinansowania
z Unii Europejskiej, granty, bo jest
to jednak innowacja, krok w przód,
przełom w naszym żywieniu - informuje Malwina Zając. Do intensywniejszych działań, związanych
z pracą nad produkcją komponentów białkowych z owadów, mogą
nakłonić branżę czynniki ekonomiczne. - W obecnej sytuacji,
jaka jest na rynku pasz, przy tak

fot. HiProMine

irma i ro ine od
roku zajmuje się
rzetwarzaniem białka owadzie o na karmę d a
zwierz t towarzysz cyc
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wysokich cenach zbóż, ograniczonej dostępności do aminokwasów
i enzymów służących do produkcji
pasz, branża będzie zmuszona
do szukania nowych rozwiązań.
Ceny żywca wieprzowego w tej
chwili wzrosły, ale przez dłuższy
czas utrzymywały się na niskim
poziomie, a koszty produkcji cały
czas rosną. Będzie trzeba zrobić
coś, co pozwoli te koszty obniżyć. Alternatywą w tym przypadku
może być, jak najbardziej, białko
owadzie - komentuje Malwina Zając.

DAWKA PASZOWA MUSI
BYĆ UROZMAICONA

Czy stosowanie białka owadziego w żywieniu zwierząt to
same zalety? - Szczerze mówiąc,
na chwilę obecną nie ma badań,
które potwierdzałyby jakiekolwiek
zagrożenie. Jedynie, jako żywieniowec, będę zawsze zwolennikiem, aby dawka w żywieniu
zwierząt była urozmaicona, składała się z wielu komponentów, bo
zawsze wpływa to pozytywnie na
zwierzę, jego układ pokarmowy
i przyrosty. Nie mam jeszcze takiej
wiedzy, jak zbilansować aminokwasy, by zaprojektować dawkę
paszy pełnoporcjowej na bazie
takiego białka. Nie mam informacji, ile moglibyśmy go użyć,
jaki mógłby być jego procentowy
udział? Jestem przekonana, że
lada moment będziemy mieć te
informacje, bo pojawiają się badania na ten temat w polskich
uczelniach - mówi Malwina Zając.
W jej opinii rolnicy początkowo
mogą mieć opory ze stosowaniem komponentów paszowych
zawierających białko owadzie,
wynikające z obawy przed nowo-
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ścią. Jednak do zaopatrywania
się w takie produkty przekona ich
przede wszystkim cena. - Jeżeli
faktycznie pokażemy, że tutaj są
duże oszczędności i można osiągnąć dobre wyniki przyrostowe, to
te zahamowania znikną - stwierdza Malwina Zając.

ZALETY ŻYWIENIA
ZWIERZĄT OWADAMI

Za stosowaniem owadów
w żywieniu drobiu, jak podaje
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przemawia też
ich łatwość hodowli, wysoka
plenność, krótki cykl życia (kilka
do kilkunastu pokoleń owadów
w ciągu roku), duża ilość składanych jaj, mała powierzchnia
potrzebna do hodowli oraz niskie
koszty produkcji. Ponadto powstałe odpady po produkcji owadów
łatwo zagospodarować jako nawóz naturalny. - W owadzich fermach hoduje się przeróżne owady
- zaczynając od nielotnych muszek owocówek, poprzez różne
rodzaje much i ich larwy, mączniki,
dżdżownice, drewnojady, mole
woskowe, świerszcze, karaczany,
na szarańczach kończąc - dodaje
ŚODR.

OWADY NA TALERZU
ZAMIAST KOTLETA?

Czy białko owadzie będzie
wypierało także mięso i zjadanie
larw much czy świerszczy stanie
się dla nas czymś normalnym?
Populacja ludności do roku 2050
ma przekroczyć 9 miliardów. Kraje
rozwijające się w szczególności
odnotowują ogromny wzrost popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego. Od połowy lat 40. XX w.
całkowite spożycie mięsa wzrosło

również brak przepisów o produkcji żywności z wykorzystaniem
owadów.

OWADY - PROBLEMY
Z KONTROLĄ JAKOŚCI

Warto mieć na uwadze, że
wartość odżywcza owadów nie
jest stała, zależy nie tylko od gatunku, ale także od warunków
hodowli owadów, karmy, stadium
rozwoju i sposobu ich przyrządzania: czy są suszone, gotowane,
smażone, czy pieczone. Tkanki
owadów zawierają dużo cholesterolu oraz alergeny np. chitynę. Niewiele jest w owadach witaminy C,
niacyny czy tiaminy. Owady mogą
stanowić potencjalne zagrożenie
dla zdrowia człowieka poprzez
zanieczyszczenia drobnoustrojami
chorobotwórczymi (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki), zagrożenia chemiczne jak metale ciężkie,
toksyny roślinne czy grzybowe.
Ryzyko chorób odzwierzęcych
może wzrosnąć w wyniku niewłaściwego stosowania produktów
odpadowych lub niewłaściwego
magazynowania czy transportu.
Istnieją poważne problemy z kontrolą jakości w związku ze sprzedażą i trudności z zachowaniem
bezpieczeństwa żywności. - Niektóre gatunki owadów (czarna mucha i mucha domowa; mącznik
młynarek, pleśniakowiec lśniący,
świerszcz domowy, świerszcz
bananowy i świerszcz kubański)
zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. W odniesieniu do nich
wydano zezwolenia na produkcję
przetworzonego białka zwierzęcego - czytamy w komunikacie
Pol-Pig.
fot. HiProMine

wady s ródłem cennyc
tłuszczów wa na e aza i cynku
ewne jest e ic rodukcja nie
w ływa tak znacz co na
rodowisko jak c ów bydła czy
kurczaków zy to będzie
wystarczaj cy ar ument do te o
by udzie rzekona i się do
s o ywania białka owadzie o

pięciokrotnie. Problem rosnącego zapotrzebowania na białko,
według niektórych naukowców,
będzie można rozwiązać właśnie
dzięki wprowadzeniu do menu
białka owadziego.
Organizacja zrzeszająca producentów trzody chlewnej PolPig podała, że obecnie około 2
mld ludzi spożywa codziennie
owady należące do ponad 1 900
gatunków. Owady to niezwykle
wydajne źródło białka. Są o wiele
mniej wymagające w hodowli od
zwierząt gospodarskich. Chów
wymaga mniej miejsca, powoduje
mniejszą emisję gazów i znacznie
mniejsze zużycie wody. Owady są
mało wybredne i mogą żywić się
najtańszą paszą, zmniejszając
zaśmiecanie środowiska. Produkcja owadów jest tania i dostępna
dzięki szybkiemu rozmnażaniu
się i wydajnemu metabolizmowi. Owady, poza tym, niemal nie
wydalają odchodów. Szybki przyrost dostarcza cennego białka,
składników mineralnych, owady
są źródłem cennych tłuszczów,
wapna, żelaza i cynku. Mogą zastępować wołowinę czy drób. Co
więcej, owady rzadko przenoszą
choroby odzwierzęce na ludzi.
Ich produkcja jest prosta, tania
i wydajna, więc wydaje się, że
stanowią idealne wręcz źródło
żywności dla rosnącej populacji
ludności, zmniejszając tym samym zagrożenie degradacji Ziemi. - Jednak konsumpcja owadów
wymaga przełamanie silnej i graniczącej z obrzydzeniem niechęci,
zwłaszcza w Europie czy Ameryce
Północnej, gdzie żadne, tradycyjne, przepisy kulinarne nie przewidywały jedzenia owadów - podaje
Pol-Pig. Poważną przeszkodą jest
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Bydło mięsne rasy an us czarny
jest utrzymywane cały rok na astwiskac

EUROPEJSKA HODOWLA BYDŁA JEST ZAGROŻONA. ZRÓWNOWAŻONY CHÓW MOŻE JĄ URATOWAĆ
I ZARAZEM PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATYCZNYM

Hodowla powinna być
prowadzona dwutorowo

W Europie z każdym rokiem przybywa przeciwników hodowli, a duża emisja gazów cieplarnianych
produkowanych przez bydło jest niezaprzeczalnym faktem. Można jednak zredukować negatywny wpływ
zwierząt na środowisko, nie tracąc przy tym tak ważnych produktów dla naszego zdrowia i życia, jak
mleko i mięso.
ŁUKASZ TYRAKOWSKI

W

masowych środkach
przekazu, w ostatnich
latach pojawia się coraz więcej publikacji, które ukazują rolników, a przede wszystkim
hodowców w bardzo negatywnym świetle. Jedna z fundacji
porównała ich w ubiegłym roku
do oprawców wojennych, a obory do obozów zagłady. Inna zaprezentowała plakat zawierający
dane wskazujące na to, że dwie
krowy produkują rocznie tyle metanu, co jeden samochód, który
przejedzie 16 tys. km. - Ekoterroryści mówią: „Wygońmy krowy.
Nie będzie hodowli, nie będzie
wołowiny i mleka, to będzie dobry
klimat na ziemi.” To jest po prostu głupie gadanie. Gadanie pod

publikę... W tej chwili wielu ludzi
walczy o różne rzeczy, zwłaszcza
o pieniądze, a krowy są fajnym
obiektem do bicia, tylko mało kto
bierze pod uwagę, jakie będzie
to miało konsekwencje - mówił
na targach Ferma w Łodzi* prof.
Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, jeden
z najbardziej uznanych specjalistów w dziedzinie hodowli bydła
w Polsce. - Jeśli w UE zostanie wprowadzone ścisłe prawo
ograniczające hodowlę, to gdzie
się to wyniesie? Do tych krajów,
w których nie ma takich restrykcji. A produkowane gazy będą
takie same. Sytuacja więc tylko
się pogorszy - podkreślił ekspert. Niestety, wszystko wskazuje na to, że te słowa zaczynają
mieć swoje odzwierciedlenie

w rzeczywistości, a konkretnie
- w Holandii. Rząd kraju słynącego z utrzymywania dużej ilości
bydła mlecznego (według danych
pogłowie wynosi tam około 1,5
mln sztuk) wprowadza nowe reguły emisji azotu. Przepisy mają
oznaczać, że do 2030 roku, aby
zrealizowane zostały założenia
polityków z premierem Markiem
Rutte na czele, zlikwidowanych
będzie musiało zostać ponad
11 tys. gospodarstw hodowlanych, a kolejne kilkanaście tys.
farm zobowiązanych zostanie do
zmniejszenia pogłowia od 1/3
do nawet połowy. Tak twierdzą
tamtejsi dziennikarze branżowi.
Plany rządu Holandii spowodowały masowe protesty rolników,
którzy blokowali autostrady, drogi
lokalne czy utrudniali dostęp do

centrów dystrybucyjnych dużych
sklepów. To spowodowało straty
dla sieci supermarketów i braki
niektórych towarów, ale nie wpłynęło na zmianę planu polityków.
Przynajmniej na razie, bo murem
za holenderskimi rolnikami stanęli koledzy po fachu z innych
europejskich krajów, także z Polski. Wydaje się jednak, że nasi
rolnicy nie zdają sobie jeszcze
w pełni sprawy ze skali zagrożenia, gdyż temat jest w mediach
przemilczany.

PROBLEM JEST, ALE NIE
W EUROPIE... POTRZEBA
PRACY I EDUKACJI

Bydło emituje do atmosfery
szkodliwe gazy cieplarniane, co
jest niezaprzeczalnym faktem.

42
Najgroźniejszy z nich jest metan. Efekt jednej jego cząsteczki
jest według opinii naukowców
od 21 do 28 razy większy niż
w przypadku dwutlenku węgla,
a jedna krowa rocznie emituje
do atmosfery 100-120 kg tego
gazu. Oznacza to, że w samej
Europie produkcja metanu przez
bydło wynosi ponad 2,5 miliarda
ton. Liczba ta bezsprzecznie robi
duże wrażenie i stanowi poważny
problem, jednak tak naprawdę
jest zaledwie ułamkiem światowej
emisji, za którą odpowiada bydło.
Wystarczy przyjrzeć się liczbom,
aby zauważyć, że ok. 22 miliony
sztuk bydła utrzymywane obecnie w Europie to zaledwie ułamek
światowej populacji, która wynosi mniej więcej 1,5 mld sztuk.
Zmiany wprowadzane w Holandii,
w rzeczywistości spowodują więc
likwidację wysoko rozwiniętych
hodowli, które następnie zostaną zastąpione innymi, w innych
częściach świata, a emisja szkodliwych gazów tylko wzrośnie...
- Krowy produkują metan,
a jego udział w efekcie cieplarnianym jest bardzo duży. Nie ma
tutaj co dyskutować. Nie powinniśmy się nawet sprzeczać. Lepiej
powinniśmy się zastanowić, co
zrobić, a nie obrażać się, że ktoś
nas atakuje - mówi prof. Kowalski, zwracając się do hodowców.
Według niego nie trzeba wcale
likwidować hodowli bydła ani naProf. Zygmunt
Kowalski
z niwersytetu
o nicze o
w rakowie
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wet zmniejszać pogłowia, aby
ograniczyć emisję metanu do
atmosfery z sektora przeżuwaczy
nawet o 25%, czyli o wartość odpowiadającą rocznemu zapotrzebowaniu na prąd Szwajcarii i Danii. Słowa profesora potwierdza
analiza wykonana przez fińskiego
eksperta Pekko Huhtanena. Jego
badania wskazują, że im krowa
produkuje więcej mleka na kilogram pobranej suchej masy, tym
bardziej jest efektywna, ale i produkuje mniej metanu. - Produkcja
tego gazu przez przeżuwacze to
jednak nie tylko problem ochrony
środowiska. To także problem
samego rolnika. Krowa, która
emituje metan w nadmiernej ilości, traci energię, którą hodowca
chce wykorzystać w produkcji.
Ograniczenie emisji tego gazu
w jakimś stopniu może więc
poprawić bilans energetyczny
zwierzęcia - a to z kolei poprawi wcześniej wspomnianą już
efektywność produkcji - twierdzi
Zygmunt Kowalski. - Warto pójść
w tym kierunku, a nie obrażać się.
Jest to zmiana, którą możemy
zrealizować i wszyscy na tym
zyskamy - uzupełnia.
W Unii Europejskiej hodowcy i naukowcy są poważnie zainteresowani tym tematem. Nie
brakuje projektów badawczych.
Jedna ze skandynawskich mleczarni twierdzi, że do 2035 roku
osiągnie zerowy stopień emisji

gazów cieplarnianych, inne firmy zaczynają wprowadzać na
swoich produktach certyfikaty
dotyczące emisji. - Są różne sposoby, żeby ograniczać emisję.
Nowe dodatki paszowe, metody
żywieniowe, nowy sposób zbioru
kukurydzy w technologii Shredlage - wszystko jest badane
w wielu obiektach naukowych.
W tym kierunku powinniśmy iść,
aby przeciwnikom, którzy mówią,
że nie chcą naszych zwierząt,
móc powiedzieć, ile robimy, żeby
zmniejszyć emisję gazów. Doceńcie to! Czy nie takie powinno
być myślenie? - zauważa prof.
Zygmunt Kowalski. Jest to tym
bardziej ważne, że przeciwników
i ludzi, a nawet całych organizacji walczących z hodowcami
jest coraz więcej. Tym bardziej
ważna jest edukacja społeczeństwa. Między innymi w takim celu
powstała inicjatywa Hodowcy
Razem łącząca 8 największych
organizacji zrzeszających krajowych hodowców. - Naszym celem jest zrównoważony rozwój
produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom
i przedstawicielom świata polityki
racji i argumentów hodowców podają przedstawiciele organizacji aktywnie działającej przede
wszystkim w sieci, dementując
fałszywe wiadomości dotyczące hodowli i rozpowszechniając
informacje sprawdzone, pokazujące prawdziwą rzeczywistość, a przy okazji ocieplające wizerunek hodowców. I tak,
z ostatniej informacji prasowej
inicjatywy dowiadujemy się, że
według Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w wyniku zmieniających się potrzeb,
głównie krajów rozwijających się
oraz rosnącej liczby ludności na
świecie, musimy podnieść produkcję żywności pochodzenia
zwierzęcego aż o 70% (!) do 2050
roku, a przecież obecnie z niedożywieniem, według najnowszych
danych zmaga się ponad 800
mln ludzi. Odejście od chowu
i hodowli zwierząt gospodarskich
może tylko ten problem pogłębić,
dlatego picie mleka i spożycie
mięsa nie jest wyłącznie zadbaniem o nasze kubki smakowe, ale
również o zdrowie i życie nasze,
i naszych bliskich oraz ludzi na

uc owo widok na armę z drona

całym świecie. - W kontrze do
tego przedstawiane są argumenty środowisk wegańskich, które
najczęściej z niewiedzy, a czasami napędzane komercyjnym
interesem przedsiębiorstw specjalizujących się w tzw. ekologicznej żywności (pseudomleko
z soi, pseudopaszteciki mięsne
z oleju palmowego i tłuszczów
utwardzalnych itp.) przedstawiają
popularne argumenty niemające
pokrycia w dowodach naukowych
- zaznaczają szefowie najważniejszych związków hodowców
w naszym kraju. A do tego dodać
należy przecież również to, że
zwierzęta w znacznym stopniu,
poprzez produkcję obornika czy
gnojowicy, pozytywnie oddziaływują na rynek nawozów, podnosząc wydajność rolnictwa.

„MUSIMY IŚĆ
DWUTOROWO”

Gospodarstwa utrzymujące
bydło mleczne i mięsne w wyspecjalizowanych budynkach wyposażonych w coraz nowocześniejsze urządzenia ułatwiające
codzienną pracę i poprawiające
wyniki uzyskiwane przez zwierzęta ciągle pracują nad usprawnieniami, przez co zwiększa się też
średnia wydajność zwierząt. Na
rynku jest jednak ciągle miejsce
również dla hodowli prowadzonych w mniej intensywny sposób,
wytwarzających produkty o wyjąt-
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kowych walorach prozdrowotnych
i smakowych. Tak jest właśnie
w gospodarstwie prowadzonym
w miejscowości Juchowo (woj.
zachodniopomorskie), w którym
utrzymywane są krowy mleczne produkujące mleko sienne.
Za przebieg hodowli odpowiada
w nim Monika Liberacka. - Nazwa
mleko sienne bierze się z tego,
że zimą nasze krowy są żywione głównie sianem. Jest to nasza główna pasza objętościowa.
Oprócz niej stosujemy jeszcze
buraki pastewne i dodatek pasz
treściwych, ale nie może być on
większy niż 25%. Zobowiązują
nas do tego przepisy - tłumaczy
szefowa działu hodowli w Juchowie. - Dzięki temu, że w żywieniu
stosujemy jak największy udział
pasz objętościowych, wpływa
to pozytywnie na zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych,
a przy tym produkujemy po prostu
lepszy produkt - dodaje. Mleko
sienne produkowane w gospodarstwie posiada certyfikat GTS
- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. - To mleko ma wyjątkowe walory smakowe i zdrowotne.
Badania wykazały, że ma więcej witamin, kwasów OMEGA 3
i sprzężonego kwasu linolowego
- zaznacza Liberacka. Oprócz
certyfikatu GTS, Juchowo Farm
- bo tak brzmi oficjalna nazwa
gospodarstwa, posiada również
dwa inne certyfikaty: ekologiczny

i biodynamiczny - na pastwiskach
i łąkach nie są więc stosowane
żadne nawozy sztuczne, ani też
środki ochrony roślin. Stado bydła
liczy obecnie około 600 sztuk,
w tym 450 stanowią krowy dojne.
- Mamy dwie rasy krów: holsztyńsko-fryzyjską odmiany czarnobiałej i brunatną szwajcarską.
Zwierzęta od kwietnia praktycznie
do listopada są wyprowadzane
na pastwiska - podkreśla Liberacka. Jak zaznacza, bardzo
ważna w strategii zarządzania
stadem jest dbałość o zdrowotność i długowieczność. - Im dłużej krowy pozostają w stadzie, im
rzyszto ek ciński zarz dza
os odarstwem w iera iszkac

większą dają liczbę potomstwa,
tym mniejszy negatywny wpływ
na środowisko. Bardzo ważna
jest też sama zdrowotność, bo
każde leczenie to tak naprawdę
negatywny wpływ na środowisko
ze względu na to, że idzie za tym
produkcja leków - ta droga się wydłuża - tłumaczy szefowa działu
hodowli. - Zdrowe, długowieczne zwierzęta to jest przyszłość
- uzupełnia.
Z zachodu naszego kraju
przenosimy się na wschód. Pod
względem podejścia do produkcji
zwierzęcej bardzo podobna do farmy w Juchowie jest gospodarstwo
w Gieraliszkach (woj. warmińsko-mazurskie) skupione na produkcji
bydła mięsnego. - Uważam, że
hodowla powinna być prowadzona
dwutorowo. Z jednej strony chów
ekstensywny, z drugiej strony intensywny. Nie wszystkich stać na
zakup jedzenia wysokiej jakości,
ale cieszy mnie fakt, że coraz więcej osób jest świadomych tego,
że dobrej jakości produkt musi
kosztować. Jest coraz większa
świadomość, że musimy jeść dobrze - mówi Krzysztof Sekściński
- zarządca gospodarstwa zlokalizowanego w miejscowości Gieraliszki (woj. warmińsko-mazurskie)
oddalonej w linii prostej o 10 km
od granicy z Obwodem Kaliningradzkim, w którym na 580 ha
pastwisk utrzymywane jest 320
sztuk bydła mięsnego rasy angus
czarny. Jest to jedyne w Polsce
gospodarstwo, w którym prowadzona jest profesjonalnie hodow-

la tej najliczniejszej na świecie
rasy. - Jesteśmy gospodarstwem
ekologicznym, posiadamy certyfikat. Pola nawozimy głównie
obornikiem, a zwierzęta poza wypasem na pastwiskach karmione są dodatkowo paszami, które
również są ekologiczne. Bydło
jest utrzymywane na pastwiskach
przez cały rok - mówi Sekściński. Okres hodowli zwierząt jest przez
to nieco wydłużony, trwa do 3 lat.
Jest to związane z tym, że zależy nam na jakości, na tym żeby
mięso posiadało dobrą marmurkowatość - dodaje. Jak wygląda
obecnie opłacalność tego typu
produkcji? - Posiadamy własne
sklepy i restauracje, które są zlokalizowane w Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu mamy zupełnie
inną rentowność produkcji. Nie ma
pośredników. Idealnie wpisujemy
się w obecnie hołdowaną zasadę:
„Od pola do stołu” - zaznacza
rolnik, podkreślając, że tego typu
produkt jest przeznaczony głównie dla smakoszy, ale zainteresowanie nim jest bardzo duże.
- Plan właścicieli jest taki, żeby
powiększyć to stado przynajmniej
do 500 sztuk bydła. Wiadomo, że
będzie to trochę trwać, ale ważną
kwestią będzie też oczywiście zainteresowanie wołowiną w Polsce.
Być może zrodzi się też pomysł
powiększenia areału gospodarstwa, przekonamy się - podsumowuje Krzysztof Sekściński.
* wypowiedź podczas konferencji
„Krowa, a zmiany klimatyczne” podczas targów Ferma w 2019 roku
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ZDROWE KROWY, ZDROWE MLEKO. SPOSOBY NA OGRANICZENIE WYKORZYSTYWANIA
ANTYBIOTYKÓW W HODOWLI BYDŁA

Dobrostan zwierząt
jest kluczowy
Polska znajduje się w czołówce niechlubnego zestawienia państw Unii Europejskiej pod względem ilości
antybiotyków, które są podawane zwierzętom hodowlanym. Liczba ta ciągle rośnie, a nowe przepisy unijne
mówią, że do 2030 roku ma zostać ograniczona aż o 50%. Jak poradzą sobie z tym polscy hodowcy?
ŁUKASZ TYRAKOWSKI

28

stycznia 2022 roku
weszła w życie unijna dyrektywa, która
nakazuje krajom członkowskim
podjęcie działań na rzecz redukcji antybiotyków w produkcji
zwierzęcej. Celem jest zmniejszenie zużycia tych leków aż
o 50% do 2030 roku. Ma to za-

pobiegać rosnącej antybiotykooporności bakterii, a tym samym
chronić zdrowie ludzi. Według
badań amerykańskich naukowców sprzed kilku lat, z powodu
tego problemu w ciągu 2014 roku
na świecie zmarło ok. 700 tys.
osób. Liczba ta z roku na rok
wzrasta, a szacunki mówią, że
już za 30 lat odporność patogenów na antybiotyki może być

ina i omasz zymczakowie utrzymuj
stado
sztuk bydła aksyma nie
tylko 2% krów jest w leczeniu
wyma aj cym u ycia antybiotyku

najczęstszą przyczyną śmierci,
powodując rocznie nawet kilkadziesiąt milionów zgonów. Dane
te brzmią bardzo groźnie, dlatego też do tematu należy podejść
poważnie, jednak co do samej
dyrektywy unijnej pojawiają się
istotne wątpliwości. Krajowa
Izba Lekarsko-Weterynaryjna
nie do końca zgadza się ze skalą
ograniczania antybiotyków, do

którego nawołuje UE. Jeszcze
w ubiegłym roku powstała petycja wzywająca do odrzucenia
nowych przepisów. - Wezwanie
do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt ze
względu na rosnącą oporność
bakterii jest akceptowane przez
lekarzy weterynarii, ale mało kto
zna istotne detale i skalę tego
zjawiska. Udowodniono, że tylko

45

WIEŚCI ROLNICZE | NR 9 (141) WRZESIEŃ 2022

około pięć procent oporności
na antybiotyki pochodzi z hodowli zwierząt. Dlatego zamiast
wprowadzania, bez solidnych
podstaw naukowych, dodatkowych ograniczeń stosowania antybiotyków u zwierząt należałoby
zająć się wyjaśnieniem okoliczności, w których dochodzi do
nadmiernego stosowania antybiotyków i gdzie naprawdę rozwija się masowa oporność bakterii
na środki przeciwdrobnoustrojowe - tłumaczy izba. - Wszak
lekarze weterynarii są ludźmi,
których ten problem także dotyczy i w równej mierze chcą być
skutecznie leczeni w przypadku
zachorowania na choroby zakaźne wywoływane chorobotwórczymi bakteriami tak samo jak
wszyscy pozostali - zaznaczali
przedstawiciele KILW w piśmie
z sierpnia ubiegłego roku. Do tej
pory protest weterynarzy jednak
nic nie zmienił, a zmiany oficjalnie weszły już w życie. Polska
jednak nadal pracuje nad dostosowaniem unijnych regulacji do
swoich krajowych przepisów. Na
razie wiadomo tyle, że już niebawem powstać ma elektroniczna
książka leczenia zwierząt, która
pozwoli na zbieranie informacji
na temat zużycia antybiotyków
w Polsce w leczeniu poszczególnych gatunków. Sprawdzić
będzie można, ile takich leków

stosuje się w konkretnych gospodarstwach, a także ile zapisuje
ich konkretny lekarz weterynarii. Dokładnego terminu wejścia
w życie tego narzędzia na razie
jednak nikt nie zna. Miało być
ono dostępne już od czerwca br.,
ale obecne doniesienia mówią
nawet o 2024 roku. Dlatego też
hodowcy powinni wziąć sprawy
w swoje ręce, tym bardziej że
zmniejszając ilość antybiotyków
wykorzystywanych w hodowli,
mogą tylko zyskać.
Problem dotyczy wszystkich
zwierząt gospodarskich, jednak
sposoby i wpływ redukcji zużycia
tego typu leków świetnie można
ukazać na podstawie hodowli bydła mlecznego. - Żeby przetrwać
na rynku, nie wystarczy skupić
się na leczeniu chorych zwierząt,
ale na zapobieganiu wystąpienia
chorób. Trzeba podzielić strategię
na cztery kategorie - podpowiada dr Giovanni Gnemmi - włoski
specjalista mogący się pochwalić
posiadaniem europejskiego dyplomu zdrowia bydła. - Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to,
jak postępujemy w okresie zasuszania. Po drugie trzeba mieć
kontrolę nad tym, jak wygląda
sprawa żywienia, pobierania paszy przez zwierzęta. Należy wiedzieć, ile suchej masy spożywa
krowa w ciągu dnia, ile wartość
ta powinna wynosić w okresie

zasuszania, a ile w okresie clouse up - czyli trzy tygodnie przed
porodem i ile po porodzie. Trzecia sprawa to komfort i warunki
w budynku. Szczęśliwe krowy
to wysoka produkcja, a ostatnia
kwestia to zapobieganie chorobom poprzez szczepionki i przy
użyciu innych narzędzi - tłumaczy
specjalista. Według niego, jeżeli
hodowcy chcą przetrwać kolejne
lata na rynku, muszą skupić się
na profilaktyce i zapobieganiu.
- Nie uznawajmy, że dziś problemem jest jedynie niska cena
mleka. Uważam, że w Europie,
nawet jeśli cena mleka poszłaby
w górę o 30-50%, to w przypadku
niektórych gospodarstw niewiele
to zmieni. Według mnie czeka
nas przykra wizja i około 30%
gospodarstw wypadnie z rynku.
Cena mleka jest problemem, ale
jeszcze większym problemem
jest wydajność produkcji - uważa
ekspert. - Bez względu na to, czy
stado liczy 20 czy 2.000 krów,
problemy pozostają te same. Jeżeli uda nam się poprawić warunki środowiskowe, uzyskiwać będziemy świetne wyniki - dodaje.

MNIEJ NIŻ 2%
KRÓW LECZONYCH
ANTYBIOTYKAMI

Alina Kaczała-Szymczak
wspólnie z mężem Tomaszem
prowadzi rodzinne gospodar-

stwo rolne w miejscowości Konarzew, położonej w okolicach
Krotoszyna (woj. wielkopolskie).
Rodzina uprawia 230 ha ziemi i utrzymuje stado 400 sztuk
bydła. Hodowczyni jako jedna z pierwszych dołączyła do
programu Akademia Zdrowego
Wymienia stworzonego przez
firmę De Heus, aby pomagać
hodowcom w ograniczaniu stosowania antybiotyków. Obecnie stado 210 mlecznic notuje
średnią wydajność na poziomie
około 13 tys. kg, ale pani Alina
mimo tak dobrych wyników nadal
pracuje nad rozwojem. Jednym
z celów jest zmniejszenie ilości
komórek somatycznych w mleku.
- U cieląt praktycznie nie stosujemy antybiotyków. Posiadamy
bank siary, odpajamy je siarą
w ciągu 2 godzin od urodzenia i utrzymujemy w budynkach
igloo, które ograniczają zachorowania. Młodzież też praktycznie
nie wymaga leczenia antybiotykowego, nie ma takiej potrzeby.
A u krów, wiadomo, zawsze jest
jakieś pole do poprawy, ale obecnie nie ma przypadków, w których więcej niż 2% stada byłoby
na leczeniu antybiotykami - mówi
hodowczyni. W gospodarstwie
w ostatnim czasie został przeprowadzony audyt, dzięki któremu można było znaleźć słabe punkty hodowli. - Jedną ze
zmian, które wprowadziliśmy,
było ograniczenie pasz typu
CCM, dlatego że okazało się,
iż posiadają one bardzo dużo
mykotoksyn, co niekorzystnie
wpływa na ilość komórek somatycznych w mleku - tłumaczy
rolniczka i podkreśla: - Wszystkie
zmiany, które są przeprowadzane w gospodarstwie, wprowadzamy we współpracy z naszym
doradcą, Robertem Prymasem
który działa wspólnie z nami już
od kilkunastu lat. Wie on o naszym gospodarstwie wszystko
i jak mamy problem, to po prostu
dzwonimy - mówi Alina KaczałaSzymczak.

OD 50 DO 80% MNIEJ
ANTYBIOTYKÓW NA
KAŻDYM GOSPODARSTWIE

Przedstawiciel firmy paszowej odgrywa bardzo ważną rolę
w strategii hodowli prowadzonej
przez rolników z Konarzewa. -
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Jako specjaliści uświadamiamy sobie, że nowa ustawa nas
nie ominie i w wielu wypadkach
czeka nas diametralna zmiana w podejściu do leczenia antybiotykami. Niestety, często
w rozmowach z hodowcami na
fermach okazuje się, że nic nie
wiedzą na ten temat, że nic nie
wiedzą o zmianach, które mają
nastąpić - mówi Robert Prymas,
tłumacząc, że właśnie stąd pojawił się pomysł powstania Akademii Zdrowego Wymienia. Ma ona
prowadzić działalność zarówno
informacyjną, jak i być narzędziem do pomocy hodowcom,
aby przejść przez ciężki okres
i żeby mogli się dostosować do
nowych przepisów wchodzących
w życie. - Żeby ocenić, jak pomóc rolnikom w ograniczaniu
ilości stosowanych antybiotyków, musimy mieć najpierw pełny ogląd stada. Dlatego właśnie
stworzyliśmy narzędzie diagnostyczne OptiCare służące do
odpowiedniej diagnozy, dzięki
któremu analizujemy wszystkie
aspekty związane z hodowlą
- tłumaczy Prymas. Pierwszym
elementem wprowadzania zmian
jest przeprowadzenie audytu.
- Tworzymy swego rodzaju mapę
drogową, która będzie nam mówiła, jakie kroki podejmować,
aby ograniczać stosowanie niechcianych antybiotyków. Okazuje
się, że dzięki temu na każdym
badanym gospodarstwie jesteśmy w stanie ograniczyć korzystanie z tych leków o 50, a nawet
80% - mówi specjalista ds. bydła.
Efektem dodatkowym jest przy
okazji zwiększenie rentowności
stada. - Jeżeli mamy większą
zdrowotność, to będziemy mieli
na pewno większą produkcję,
a co za tym idzie więcej pieniędzy. Musimy sobie uświadomić,
że każde zapalenie, chociażby
jednej ćwiartki, to jest koszt dla
hodowcy w granicach 1.200 zł.
Składa się na niego nie tylko
sam koszt leku, ale chociażby także mleko, które musimy
zutylizować - tłumaczy Robert
Prymas.
Według doradcy żywieniowego, do rozwiązywania problemów w każdym gospodarstwie
należy podejść indywidualnie.
- Nie stosujemy czegoś takiego
jak matryca, w którą wrzuca-
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obert rymas zaznacza e w os odarstwac
stosowanie antybiotyków mo na o raniczy
nawet o

my każde gospodarstwo, wręcz
przeciwnie, robimy tę ocenę na
zasadzie projektu szytego na
miarę danego gospodarstwa.
W każdym potrzebne są inne
zmiany. Nie da się przenieść
żywcem rozwiązań z jednej obory do drugiej - zaznacza Prymas,
podkreślając, że hodowcom często jest potrzebne spojrzenie
z zewnątrz. - Oceniając hodowlę tylko z jednej płaszczyzny,
wielu rzeczy nie dostrzegamy.
Zagłębiając się w temat, możemy znaleźć elementy do poprawy np. na podstawie dokładnej
analizy paszy. I tak u pani Aliny
okazało się, że wyeliminowanie
CCM-u poprawiło zdrowotność,
a trzeba zaznaczyć, że wcześniej
nie była ona wcale zła - tłumaczy
Robert Prymas. - Bardzo ważna
jest dbałość o odpowiednią jakość paszy. Nasz TMR na dzisiaj
składa się z kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, mieszanki
własnych zbóż, pasz białkowych
oraz pasz przemysłowych - młóta i wysłodków buraczanych
- uzupełnia.

WAŻNY JEST KOMFORT

Oprócz żywienia kluczowy
wpływ na produktywność i zdrowotność bydła mlecznego ma
dobrostan. - Jeżeli ktoś chce
zainwestować pieniądze, powinien to zrobić właśnie w dobro-

stan. Szczęśliwe krowy powodują wysoką produkcję. Jeżeli
krowy mają dobre warunki, są
bardzo hojne i „zapłacą” za swój
komfort - mówi Giovanni Gnemmi. Szczególnie ważne, według
eksperta jest przeciwstawienie
się stresowi cieplnemu. Badania,
które przeprowadził wykazały,
że krowy w okresie zasuszania,
które miały komfortowe warunki, dawały po porodzie więcej
mleka niż grupa krów, która
nie miała sprawnej wentylacji.
- W przypadku krów utrzymywanych w prawidłowo schłodzonych
obiektach dało to nawet o 30%
więcej mleka w laktacji, a także:
mniej przypadków mastitis, mniej
zapaleń macicy, mniej brakowania zwierząt w ciągu pierwszych
60 dni laktacji. Dodatkowo ciąża
była krótsza o 5-6 dni, bo stres
cieplny przyspiesza moment
porodu, a trzeba wiedzieć, że
krótsza ciąża to większe ryzyko zatrzymania łożyska oraz
mała ilość i słaba jakość siary,
a co za tym idzie gorsza zdrowotność zwierząt - podkreśla
dr Gnemmi. Poza odpowiednią
temperaturą, ważna jest także
wystarczająca ilość przestrzeni dla jednej sztuki. - Musimy
wziąć też pod uwagę fizjologię
krowy. Krowy spędzają od 3 do
5 godzin dziennie na jedzeniu.
Średnio 13 godz. poświęcają na

odpoczynek, 2-3 godz. to interakcje i około 30 minut na picie. Do
tego dochodzi dojenie - tłumaczy ekspert, dodając, że każda
krowa powinna mieć swobodny
dostęp do paszy i do wody. Te
słowa również potwierdza przykład stada prowadzonego przez
Alinę Kaczałę-Szymczak. - Dwa
lata temu doiłam już ponad 200
krów, ale zdecydowaliśmy się,
aby zmniejszyć stado o 20 sztuk
po to, żeby dój szedł sprawniej
i żeby krowy miały większy dobrostan na oborze. Takie działanie wcale nie spowodowało
zmniejszenia ilości mleka. Wręcz
przeciwnie, krowy w momencie,
kiedy miały większy dobrostan,
zwiększyły swoją wydajność podkreśla hodowczyni. Dzięki
takiemu podejściu do prowadzenia stada, krowy obecnie
są utrzymywane przez okres
3-3,5 laktacji. - Mamy obecnie
w oborze sztukę 14-letnią. Jest
ona w 12 laktacji i od trzech lat
jest stutysięcznicą. To już piąta
taka krowa w mojej historii. Ale
posiadam też takie, które mają
obecnie wydajność 17 tys. kg
w jednej laktacji. To są takie perełki - podkreśla zadowolona
rolniczka, która jednak ciągle
szuka pola do poprawy.
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ZIELONA OFENSYWA. PODNIESIENIE BIORÓŻNORODNOŚCI POPRZEZ UPRAWĘ KONOPI.
TWORZENIE NOWYCH ODMIAN I ODNOWIENIE ZAKORZENIONEJ W POLSKIEJ TRADYCJI UPRAWIE
ROŚLIN WŁÓKNISTYCH

Konopie włókniste
- uprawa korzystna dla
środowiska i rolnika
- Program Konopny daje rolnikom, szczególnie małoobszarowym, bardzo atrakcyjną alternatywę upraw
rośliny, która pozwala na uzyskanie przychodu z hektara nawet powyżej 20 tysięcy złotych - mówi
Witold Czeszak, kierownik Programu Konopnego w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego.
MARIANNA KULA

ito d zeszak o rawej i dr rzemysław Baraniecki o ewej
sier nia
uczestniczy i w dniac o a or anizowanyc rzez out
akota ndustria em ssociation

K

onopie włókniste, po długim okresie nieobecności
w polskim płodozmianie,
powróciły na nasze pola, choć
- oczywiście - nie obyło się bez
pewnych zawirowań.

Witold Czeszak wspomina
o tym, że w drugiej połowie XX w.
popularność konopi włóknistych
w Europie wynikała głównie z ich
wykorzystania do celów włókienniczych - produkcji: lin, sznurów,
tkanin oraz gorszej jakości odzieży. Główną rolę w tym okresie
w Polsce, jak podkreśla ekspert,
odgrywał Poznański Instytut
Włókien Naturalnych (obecnie
IWNIRZ-PIB). To właśnie tam
wyhodowano dedykowaną do
pozyskania włókna odmianę Białobrzeskie, prowadzono prace
badawcze i rozwojowe, a także
przetwarzano słomę konopną
(włączając w to proces roszenia
w roszarniach) na włókno konopne. - Pod koniec lat 70-tych,
z uwagi na pojawienie się na rynku tańszych włókien syntetycznych, branża upadła i jedynym
podmiotem, który kultywował i nadal kultywuje tematykę w Polsce
był wspomniany instytut - opo-

Fot. Archiwum IWNiRZ-PIB

ZASTOSOWANIE KONOPI KIEDYŚ I DZIŚ

wiada Witold Czeszak. - Obecnie
zarówno w Polsce, jak i na wielu
rynkach globalnych zauważamy
powrót do upraw konopi włóknistych w celu pozyskania włókna
i paździerzy wykorzystywanych
w sektorze włókienniczym, budowlanym i kompozytowym - dopowiada ekspert.

RENESANS KONOPI

Renesans konopi włóknistych
w Polsce można datować na lata
2012-2015. - Głównym impulsem
rozwojowym była rosnąca popularność surowca konopnego jako
źródła kanabinoidów, głównie
CBD, których produkcja i dystrybucja osiągała gigantyczną ska-

lę. Kolejne wydarzenie, mające
ogromny wpływ na odbudowę
i rozwój rynku, miała liberalizacja
przepisów dotyczących upraw
i przetwórstwa konopi włóknistych w USA - tłumaczy Witold
Czeszak.
Od 2015 r. rynek konopi włóknistych* ulega ciągłym zmianom
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Fot. Archiwum IWNiRZ-PIB

zarówno od strony skali, jak struktury popytowej. W początkowym
okresie „nowego otwarcia” tej
branży, na co zwraca uwagę
nasz rozmówca, produkcja rolna
skupiała się na uprawie konopi
w celu pozyskania surowca do
ekstrakcji kanabinoidów. - Pod
tym kątem dobierano odmiany,
wytwarzano maszyny do zbioru,
suszenia i przetwórstwa. W skali kraju był to główny surowiec,
stanowiący o istotnie rosnącym
wolumenie sprzedaży - opowiada ekspert. Zaznacza jednak,
że olbrzymi popyt, przy braku
wystarczającej podaży, generował w wielu przypadkach nieuzasadnione poziomy cen, które
jak magnez przyciągały osoby,
nieznające się na branży, kusząc
je szybkim zyskiem. - Efektem
takiej sytuacji było nasycenie
rynku w latach 2019-2020, które przy niekorzystnej interpretacji przepisów UE, dotyczących
przetwarzania i wprowadzania na
rynek produktów z CBD, wpłynęły na całkowite załamanie tego
obszaru sektora konopi włóknistych. Wielu rolników pozostało
z pełnymi magazynami surowca,
którego nie byli w stanie sprzedać, generując zamiast wielkich
zysków, olbrzymie straty - wspomina specjalista.
Na szczęście rynek CBD, jego
dynamiczny rozwój, spowodował
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Plantacja odmiany Tygra w woj. wielkopolskim
w miejscowo ci om o no

zainteresowanie konopiami włóknistymi przedstawicieli innych,
dojrzałych branż, m.in. spożywczej, medycznej, kosmetycznej,
włókienniczej, weterynaryjnej

ODMIANY KONOPI WŁÓKNISTYCH CHARAKTERYZUJĄCE
SIĘ WYSOKIM PLONOWANIEM
Henola - jej średni plon z plantacji konwencjonalnych u rolników,
jak wynika z analizy upraw towarowych, przeprowadzonych
przez IWNiRZ-PIB w 2021 r., wyniósł 1,7 tony z ha. Henola,
poza wysokim plonem ziarna, oferuje również interesującą
rynkowo słomę. - W ramach aktywności B+R przeprowadzono
badania i testy słomy z Henoli, które po wstępnym oczyszczeniu
pozwoliły otrzymać wartościowe włókno techniczne i paździerze. W dobie zainteresowania słomą, paździerzami i włóknem
konopnym, uznać należy, że Henola poza ziarnem może dać
rolnikom dodatkowy przychód, a słoma przestanie być problemem i stanie się sprzedawanym dobrem - mówi Witold Czeszak z IWNiRZ-PIB. Zaznacza jednocześnie, że wspomniana
odmiana uzyskała w 2020 r. tytuł Polski Produkt Przyszłości
oraz nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Białobrzeskie - ta odmiana, jak zapewnia IWNiRZ-PIB, z uwagi
na swoją unikatową genetykę, gwarantuje duży plon biomasy
i wysokiej jakości paździerze oraz włókno. Jej rośliny na całym
świecie promowane są jako „dual-purpose crop”. Białobrzeskie oferuje plon słomy ok. 10 ton oraz plon nasion ok. 1 tony
z plantacji towarowych. Odmiana zajmuje miejsca na podium
w wielu oficjalnych testach porównawczych odmian konopi, m.in.
tych przeprowadzonych przez Uniwersytet Północnej Dakoty
i Uniwersytet w Kentucky.

czy, jak wcześniej wspomniano,
budowlanej. - Ponownie dostrzeżono walory tej roślin, o których
wiemy od wielu setek lat. Pionierzy wykorzystania konopi na inne
cele niż CBD zaczęli inwestować
środki w prace B+R (działania
badawczo-rozwojowe - przyp.
red.), infrastrukturę przetwórczą
i promocję konopi włóknistych
jako naturalnego surowca do wytwarzania wielu produktów dla
ludzi, zwierząt domowych i hodowlanych - relacjonuje Witold
Czeszak. Takie działania, zdaniem eksperta, pobudziły uprawy
konopi włóknistych na cele inne
niż CBD. Poza tym, co ważne i na
co uwagę zwraca też specjalista,
coraz częściej zainteresowane
sektorem są grupy inwestorów,
fundusze inwestycyjne, a także
instytucje finansujące ze środków
UE aktywność przedsiębiorców
oraz jednostek naukowych.

KONOPIE - ZNACZENIE
POLSKICH ODMIAN
W ŚWIECIE

W 2017 r. IWNiRZ-PIB rozpoczął komercjalizację swoich

odmian na dużą skalę na świecie. W tym też czasie pojawiło
się zainteresowanie konopiami
włóknistymi (zwanymi także przemysłowymi) ze strony biznesu
z Ameryki Północnej. - Na tym
terytorium, głównie w USA, po
latach prohibicji lokalne grupy
biznesmenów zaangażowały
istotne kwoty środków finansowych w celu odbudowy branży,
upatrując pozycji pionierów na
dynamicznie rozwijającym się
rynku - mówi Witold Czeszak.
Jedna z takich grup, jak zaznacza
ekspert, odwiedziła kilka kontynentów w celu poszukiwania
potencjału, którego z uwagi na
wieloletnią prohibicję w USA nie
było. W ten właśnie sposób, jak
tłumaczy specjalista, w 2017 r.
doszło do pierwszej rozmowny
z przedstawicielami instytutu,
które pozwoliły na prezentację
polskiego - unikalnego potencjału. - W efekcie wielu rozmów
i negocjacji handlowych przedsiębiorstwo z Colorado stało się
strategicznym partnerem instytutu
w USA, a instytut stał się dostawcą własności intelektualnej w formie wysokiej jakości materiału
siewnego, know-how do Ameryki
Północnej. Efektem tej współpracy był zawarty w 2017 r. pierwszy
kontrakt handlowy na dostawy
nasion konopi przemysłowych do
USA, który jest największym kontraktem eksportowym do USA tych
dóbr w historii Polski - opowiada
specjalista. W 2018 r. instytut zawarł kolejny kontrakt, dotyczący
komercjalizacji innej odmiany opracowanej w Instytucie. - To był tylko
początek ekspansji zagranicznej
IWNiRZ-PIB. W 2021 r. odmiany poznańskiego instytutu zostały wysiane w 41 stanach USA.
Obecnie jesteśmy aktywni w wielu
krajach i na wielu kontynentach:
Australia, Afryka - RPA, Ameryka
Północna - Kanada, USA, Ameryka Południowa - Urugwaj, Europa
- Francja, Hiszpania, Portugalia,
Włochy, Węgry, Niemcy, Wielka
Brytania, Irlandia, Litwa, Łotwa,
Estonia, Czechy, Słowacja, Belgia,
Szwecja, Finlandia - wylicza Witold
Czeszak.

PROGRAM KONOPNY
- CZEMU SŁUŻY I CO
OFERUJE?

Zawarcie kontraktów o cha-
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W ramach Programu Konopnego IWNiRZ-PIB oferuje
rolnikom:
- uprawę odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC,
- wysokiej jakości materiał nasienny,
- zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen,
- rentowność, przychód z hektara nawet 20 tys. zł,
- pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,
- wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw,
- opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych
IWNiRZ-PIB,
- możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń
I spotkań indywidualnych.
rakterze stricte rynkowym, jak
podkreśla nasz rozmówca, spowodowało konieczność podjęcia
działań w zakresie zmian organizacyjnych wewnątrz instytutu (niespotykanych w tego typu
podmiotach w Polsce). Z tego też
względu, a także w celu komercjalizacji dóbr własności intelektualnej (ale nie tylko!), w 2018 r.
przez IWNiRZ -PIB powołany
został Program Konopny.
Instytut, w świetle rozwoju rynku konopi włóknistych
w naszym kraju, jest przede
wszystkim dostawcą zarówno dla polskiego rolnika, jak
i przedsiębiorców: wiedzy, materiału siewnego, a także technologii. - Po załamaniu upraw
konopi włóknistych na biomasę
wykorzystywaną na CBD nie
odnotowano znaczącego spadku areału upraw. Głównym obszarem zainteresowania rynku
w ostatnim roku była uprawa na
ziarno konopne, na które popyt przewyższa dotychczasowe
zdolności produkcyjne. Wynika
to z trendu wykorzystania ziarna
konopnego w branży spożywczej, głównie do produkcji białka, ale także łuskanych konopi
oraz oleju konopnego - mówi
specjalista. Zaznacza jednocześnie, że powoli (podobnie
jak w USA) wzrasta zainteresowanie uprawą konopi na słomę
konopną w celu jej wykorzystania do produkcji paździerzy
konopnych i włókna konopnego.
- Te dwa surowce mają zastosowanie w produkcji kompozytów,
budowy domów (tzw. hempcrete) czy wytwarzania tekstyliów
- wskazuje Witold Czeszak.
- Ostatnie miesiące sygnalizują
bardzo duże zainteresowanie
biomasą konopną jako surowca

do produkcji peletów czy brykietów, stanowiących interesującą
alternatywę dla węgla - dodaje
specjalista.
Wdrażanie rodzimych odmian konopi przez IWNiRZ-PIB
w ramach Programu Konopnego, jak podkreśla ekspert, ma
istotne znaczenie dla polskiego
rolnictwa. - Działalność instytutu
wpisuje się również w priorytety
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakresie eksportu polskich płodów rolnych. Program Konopny
daje rolnikom, szczególnie małoobszarowym, bardzo atrakcyjną
alternatywę upraw rośliny, która
pozwala na uzyskanie przychodu z hektara nawet powyżej 20
tysięcy złotych (przyjmując orientacyjny plon 700-1000 (odmiany
włókniste) 1200-1500 (odmiana
oleista) kg/ha). Oprócz tego istnieje również możliwość sprzedaży słomy konopnej oraz omłotu - odpowiada Witold Czeszak.
- Instytut współpracuje z rolnikami w oparciu o umowy kontraktacji, które poza korzyściami
finansowymi oferują polskiemu
rolnikowi transfer wiedzy z instytutu badawczego w zakresie technologii upraw, wiedzy na temat
rośliny i możliwość współpracy
z rzetelnym partnerem, jakim jest
instytut - dodaje. Zaznacza przy
tym, że ciekawym zjawiskiem,
w kontekście społecznym, jest
rosnące zainteresowanie uprawą i współpraca z IWNiRZ-PIB
ludzi młodych, planujących poprzez uprawę konopi związać
się z rolnictwem, tym bardziej,
że uprawa konopi bardzo pozytywnie wpływa na środowisko
(patrz ramka obok).
Program Konopny oferuje
obecnie materiał siewny 4 odmian. W kontekście globalne-

WPŁYW UPRAW KONOPI NA ŚRODOWISKO:
Konopie charakteryzują się następującymi cechami przyrodniczymi i biologicznymi:
- mają umiarkowane wymagania nawozowe,
- można je uprawiać na oborniku (jak okopowe, zwłaszcza na
słomę),
- nie ma potrzeby/możliwości stosowania herbicydów,
- nie są w stopniu istotnym porażane przez szkodniki i choroby
= brak konieczności stosowania fungicydów i insektycydów,
- są silnie konkurencyjne w stosunku do chwastów,
- są odporne na suszę,
- nie są wymagające w stosunku do przedplonu,
- zostawiają dużo materii organicznej w glebie,
- poprawiają strukturę gleby,
- stanowią dobry przedplon dla większości roślin uprawnych,
- przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności obszarów rolniczych,
- uwzględnione na liście gatunków do dywersyfikacji upraw
w ramach zazielenienia MRiRW.
„W związku z tym, z uwagi na bardzo krótkie i ubogie w rośliny
płodozmiany stosowane obecnie w rolnictwie, wprowadzenie do
uprawy konopi, zwłaszcza z uwagi na ich właściwości biologiczne i przyrodnicze, ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko.
Ponadto uprawa konopi wykazuje ujemny ślad węglowy”
W. Czeszak, IWNiRZ-PIB
go popytu i kierunków rozwoju
branży najbardziej poszukiwane
są, według naszego rozmówcy,
Białobrzeskie i Henola (opis
tych odmian w ramce obok).
- Ta ostatnia jest obecnie najbardziej plenną odmianą w typie
oleistym. Odmiana ta uzyskała
bardzo dobre plony w 2021 r.
W jednym z gospodarstw udało
się zebrać 1,7 t z ha w uprawie ekologicznej, a w kolejnym
w uprawie konwencjonalnej udało się zebrać aż 2,6 t z ha - opowiada ekspert.
Specjalista uczula na to,
że uprawa konopi na cele nasienne różni się znacząco od
uprawy na cele przemysłowe
lub spożywcze. - Z uwagi na
to eksperci z instytutu stworzyli
program szkoleniowy dla rolników, którzy nie mieli wcześniej
doświadczenia z uprawą konopi
przemysłowych. Poza drukowanymi materiałami edukacyjnymi,
pracownicy IWNiRZ-PIB dostępni
są telefonicznie oraz osobiście,
wizytując uprawy kilkukrotnie
podczas okresu wegetacji - informuje Witold Czeszak.
Program Konopny to również
pakiet usług związanych z uprawą i oceną wytworzonego materiału. - Oferujemy usługę koszenia materiału roślinnego, a także

usługi laboratoryjne w zakresie
analizy zawartości kannabinoidów, oceny słomy i włókna oraz
właściwości fizykochemicznych
wyrobów włókienniczych zawierających włókna naturalne - mówi
specjalista.
Na koniec warto jeszcze
wspomnieć o tym, że ważną rolę
w promocji przetwórstwa słomy
konopnej w Polsce odgrywa
Zakład Produkcyjny IWNiRZPIB Lenkon w Stęszewie, który
w 2021 r. skupił cały zasób słomy
wyprodukowanej przez plantatorów instytutu z Dolnego Śląska.
Lenkon, mając na uwadze rosnący popyt na włókno i paździerze
konopne planuje w 2022 r. zwiększyć zakupy surowca od polskich
rolników.
*definicja zgodna
z polskim prawodawstwem

Globalny popyt na nasiona
odmian konopi Białobrzeskie, Tygra i Henola stanowi
wyzwanie dla powołanego
w 2018 r. Programu Konopnego, który corocznie - do
2021 r. - zwiększał o niemal
100% liczbę rolników uprawiających polskie, należące
do instytutu odmiany konopi
przemysłowych w celu produkcji najwyższej jakości
materiału nasiennego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zostać rolnikiem ekologicznym
i czy to się opłaca, weź udział w bezpłatnym seminarium online:

ABC ROLNIKA
EKOLOGICZNEGO
- JAK NIM ZOSTAĆ?

WTOREK, 4 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
GODZ. 10.00 PLATFORMA CLICKMEETING
10.00 – 10.10 Przedstawienie referentów oraz tematyki seminarium
10.10 – 10.40 Jakie wymagania trzeba spełnić,
prowadząc gospodarstwo ekologiczne ?
- dr inż. Urszula Sołtysiak
10.40 – 11.10 Ekologia w praktyce.
Sukcesy i porażki doświadczonego rolnika ekologa
- Chris Schmitz
11.10 – 12.00 Pytania i dyskusja na forum

ZAPISY NA PORTALU WIESCIROLNICZE.PL

Na Twoje pytania odpowiedzą znający się od lat na ekologii:

Referentka: dr inż. Urszula Sołtysiak

Referent: Chris Schmitz

Prowadzenie: Anna Malinowski

założycielka i dyrektorka pierwszej w Polsce
jednostki certyﬁkującej rolnictwo ekologiczne,
wieloletnia wykładowczyni na SGGW,
rzeczniczka Polskiej Izby Żywności
Ekologicznej (PIŻE), ekspert w dziedzinie
rolnictwa ekologicznego.

rolnik-ekolog z 24-letnim stażem, prowadzi
ekologiczne gospodarstwo z użytkami
zielonymi, gruntami ornymi oraz hodowlą
owiec na Dolnym Śląsku.

dziennikarka, rolniczka, germanistka
i organizatorka szkoleń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Południowa Oﬁcyna Wydawnicza Sp. z o.o.
Mul�medialna kampania informacyjno-edukacyjna „I - eko, I - logicznie”
Odwiedź portal KSOW - h�ps://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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W lesie, w z odz z naturą
Elena i Tomek znaleźli swój kawałek nieba na ziemi. Niezwykłe to miejsce, bo położone
głęboko w lesie, bez sąsiadów, z własnym źródłem energii, studnią i oczyszczalnią wody. To,
co udało im się stworzyć przez rok życia na łonie natury na Pogórzu Izerskim w Karkonoszach,
zachwyca, zadziwia i budzi respekt.
TEKST

W

Anna Malinowski

ędrówki z moją labradorką
Fidy należą do stałych rytuałów na zakończenie dnia
pracy. Jedną z ulubionych
tras jest droga przez łąki należące do
naszego gospodarstwa, na których horyzoncie widać głęboki las. Las, który
wiosną rozbrzmiewa śpiewem ptaków,
latem częstuje słodkimi malinami, a jesienią dorodnymi grzybami oraz… jabłkami o smaku, którego dzisiaj już się
nie uświadczy. To właśnie w tym lesie,
15 lat temu, zobaczyłam po raz pierwszy stare kwitnące jabłonie. Sad w lesie?
Ale jak to możliwe? - zastanawiałam się
za każdym razem, a odpowiedź miała
przyjść później.
Wiosną poprzedniego roku zauważyłam w leśnym sadzie nowe ślady: sterty
drewna, namiot i samochód. Najpierw
myślałam, że chodzi o wycinkę drzew
przez leśników, ale już niebawem pobudowany został tam jeden, a potem drugi
domek z drewna z charakterystycznymi
zaokrąglonymi dachami. Latem doszła na
jednym z nich fotowoltaika, a jesienią…
zaproszenie nas przez gospodarzy na
popołudniową herbatę.
Był zimny, deszczowy dzień, hulał
silny wiatr, a ochota na wyjście z domu
była bliska zeru. Nie chciałam mówić tego
głośno, ale pomyślałam, że niedzielne
popołudnie w jakiejś zimnej, nieprzytulnej szopie w lesie ma wiele o niebo
lepszych alternatyw. Jakże się pomyliłam!
Nigdy nie zapomnę momentu, gdy przekroczyliśmy progi domu Eleny i Tomka
Fredy: w przytulnym pomieszczeniu,
którego sufit sięgał 3(?) metrów, czekało

Tomek i Elena zamieszkali rok temu w lesie
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na nas ciepło z kominka, na stole parowała herbata z imbirem,
a gospodarze powitali nas wraz
ze swoimi dwoma psami Ivo i Aro
tak serdecznie, jakbyśmy spotkali
się nie pierwszy raz w życiu, lecz
ponownie po długich latach niewidzenia. Gdy po trzech godzinach
oglądaliśmy przy blasku latarki ich
obejście, wiedziałam, że muszę tu
koniecznie wrócić. I tak stało się
niedawno.

Prąd dostarcza fotowoltaika, a goście są zawsze
mile widziani

Dla jednych rok, dla
innyc p ycia

Elena i Tomek znają się 5 lat
i przyjechali na Pogórze Izerskie
w Karkonosze z drugiego krańca
Polski, a dokładnie - z Gdańska.
To, co udało im się stworzyć i zbudować przez trochę więcej niż rok,
budzi respekt, tym bardziej, że
poza wynajętą na godziny koparką, nie mieli żadnej pomocy. Nie
dość, że całość jest funkcjonalna
i stabilna, to do tego jeszcze estetyczna. To, co stworzyli w ciągu
14 miesięcy, innym zajęłoby kilka
lat, a mi prawdopodobnie nawet
połowę życia.
Nie bez znaczenia jest na pewno fakt, że Tomek parał się wiele
lat budowlanką, a ich wspólny sen
o nowym życiu nadal jest największą motywacją do pracy. Elena ma
37 lat i z wykształcenia jest artystką malarką. Jej korzenie wywodzą
się z Syberii, w Polsce mieszka
6 lat i obecnie robi doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Życiorys 53-letniego Tomka jest
bardziej skomplikowany: z zawodu jest weterynarzem, wiele lat
pracował we wspomnianej już budowlance, potem uzyskał dyplom
terapeuty uzależnień, a w 2020
O

OSZENIA

roku ukończył Sopocką Szkołę
Fotografii. To właśnie malarstwo
Eleny i fotografia Tomka pozwoliły
im na wspólne plany i działanie,
które realizują w ramach projektów instalacji świetlnych, jak chociażby te w Afryce Północnej na
festiwalu Interference i SeeDjerba.

le ie mie zkaj lu zie

Gdy jesienią poprzedniego
roku mój partner powiedział,
że w lesie mieszkają ludzie, nie
chciało mi się wierzyć. Dzisiaj, na
początku czerwca, gdy siedzimy
razem z nimi przy porannej kawie,
ptaki śpiewają tak donośnie, że
nawet nasze psy zdają się cieszyć
tym momentem.
Skąd pomysł na takie życie?
- Pochodzę z Syberii i moje dzieciństwo spędziłam u babci w małej
wiosce, przez którą płynęła rzeczka.
Zawsze tęskniłam za naturą - mówi
Elena, a w słowo wpada jej Tomek:
- A mój ojciec miał jedno z największych gospodarstw na Kaszubach, więc
wychowałem się w przyrodniczym

środowisku. Poznali się w Gdańsku, ale zawsze ciągnęło ich na
wieś. Momentem przełomowym
i zwrotnym była pandemia, gdy
zgodnie stwierdzili, że dalej nie
chcą tak żyć. Postanowili powrócić do natury. - Fascynował nas ten
pomysł, a jednocześnie baliśmy się
go. Musieliśmy zostawić wszystko
i wszystkich - wspomina Elena.
Jej marzeniem było zamieszkać
w miejscu, w którym choć z jednej
strony będzie widać las. Szukali
najpierw nad morzem, ale gdy
tam nic nie znaleźli, przyjechali
na południe Polski. Również tutaj nie było łatwo, zwłaszcza że
chcieli pobudować swoje domy
ze wspomnianymi już okrągłymi dachami, na które nie patrzyli
przychylnym okiem ani konserwatorzy, ani miejscy projektanci. Została jeszcze jedna, ostatnia opcja:
działka w lesie bez prądu, wody
i utwardzonej drogi. Po usłyszeniu
o tej ofercie, wsiedli wieczorem
w samochód, rano byli w Izerach
i tu już zostali. - To był kwiecień ze-

szłego roku. Gdy zobaczyliśmy te stare
drzewa i prawie stuleni rododendron,
wiedzieliśmy, że chcemy tu zostać.
Dwa miesiące później, a dokładnie 22
czerwca, przeprowadziliśmy się tutaj
na stałe - opowiada Tomek.

la ie ie la go ci la
z uki

Skąd te jabłonie i rododendron? Pytam i czuję, że nareszcie
usłyszę odpowiedź na pytanie,
które dręczy mnie od 15 lat. Otóż
dokładnie w tym miejscu była kopalnia kaolinu - skały osadowej
zwanej również glinką porcelanową, która używana jest w budownictwie, medycynie i farmacji. Stąd
las nazywany kaolińskim lasem.
Na miejscu, gdzie zamieszkali
Elena i Tomek, była imponująca
willa z sadem należąca do właścicieli kopalni. Do dnia dzisiejszego
zachowały się w naturze resztki
murów, a w archiwach zdjęcia
z tamtych czasów.
Najpierw zbudowali domek
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dla siebie, potem saunę, a następnie domek dla gości. Teraz powstaje pracownia, w której Tomek
będzie miał swoją ciemnię, a Elena
- atelier. To tutaj mają być realizowane dalsze instalacje świetlne,
na które mają pomysłów bez liku.
Gdy pytam, czy nie boją się tak
sami mieszkać, spoglądają i odpowiadają niemal chórem: - W mieście
jest się chyba bardziej czego bać!

o a pr

ciep o mieci

W dobie, gdy my martwimy
się o węgiel, gaz i energię, moi
rozmówcy tego zmartwienia nie
mają. Są samowystarczalni w każdej dziedzinie: mają własną wodę,
prąd, drewno, a nawet oczyszczalnię wody. Zaczęło się od poszukiwań wody pitnej. Domyślali się, że
skoro mieszkali tu ludzie, to mieli
też prawdopodobnie studnię. Szukaliśmy jej 3 miesiące bez skutku,
aż wreszcie znalazł ją przypadkowo
wyrównujący teren operator koparki,
któremu w pewnym miejscu w starym
sadzie zapadło się koło maszyny. I to
była nasza studnia! Nie jest głęboka,
bo ma może 4 metry, ale jest cały czas
O
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pełna, jej woda smakuje wybornie i jest
zdrowa, bo daliśmy ją zbadać przez
sanepid - wyjaśnia Tomek, a ja zdaję
sobie nagle sprawę z tego, że byłam w ich łazience, w której jest
umywalka i spłuczka, w kuchni
zlewozmywak z kranem, w saunie
widziałam prysznic, a w domku
dla gości również łazienkę i kuchnię. Woda ze studni pompowana
jest do jednego z domków, filtrowana i rozprowadzana dalej, a zużyta woda oczyszczana we własnej
oczyszczalni z trzema komorami
i oddawana z powrotem naturze.
A co z prądem? Ten pozyskują
poprzez zamontowane na jednym
z dachów paneli. Tomek musiał
wejść w temat stworzenia systemu
ogrodowego, który nie wymaga
podłączania się do sieci. Poobliczał,
ile paneli, jaki inwerter, ile baterii
potrzebują i zabrali się w dwójkę
do montażu. - Wczoraj był słoneczny
dzień, więc energii mamy zebrane na
ok. 3 dni - wyjaśnia Tomek.
A co z ciepłem? Gdy spotkaliśmy się jesienią na naszej pierwszej
herbacie, w kominku paliło się
drewno. Okazuje się, że drewno

pozyskane z ich działki i z pobliskiego lasu, jest jedynym źródłem
ciepła. Dostają pozwolenie z tutejszego nadleśnictwa i robią drewno
na opał sami, wykorzystując je tak
w kominkach, jak i w saunie.
A co ze śmieciami? - Pamiętam,
że w Gdańsku miałam ich codziennie
siatkę. Tutaj uczymy się zejść do zera,
ale jeszcze trochę nam do tego brakuje
(śmiech obojga). Wiesz, jeżeli wynosisz śmieci na zewnątrz, to one ogólnie
nie znikają. Znikają tylko z twojego
domu, a nam chodzi o ich unikanie
w ogóle. Zabieramy więc do sklepów
pojemniki, aby uniknąć opakowań
lub co najwyżej zapakować wszystko
w papier - mówi Elena, a Tomek
dodaje: - Doszliśmy do małego woreczka plastiku na 3 tygodnie, który
oddajemy na wysypisku.
Nasi sąsiedzi nie mają lodówki,
więc aby mieć na bieżąco świeże
produkty Elena założyła jej pierwszy w życiu ogród warzywny. To
- co wymaga dłuższej konserwacji
- zagotowywane jest w słoikach.

ago na a cynacja na ur

Praca doktorska Eleny traktuje

o „Łagodnej fascynacji naturą”.
Chodzi w niej o oddziaływanie
naturalnego światła na człowieka,
a w szczególności o wpływie tego
światła na relacje międzyludzkie
i możliwość regeneracji organizmu
ludzkiego dzięki niemu. - Gdy budzę się rano, otwieram oczy i widzę
las, nastawiam uszu i słyszę ptaki.
Czego chcieć więcej? - rozmarza się
Elena, a ja dopytuję: - A zdarzyło ci się obudzić i mieć wrażenie, że
jesteś na Syberii? Elena wybucha
niekończącym się śmiechem i zaraża nas również: - Nieeee… nawet
jeżeli klimat jest podobny, to brakuje
tutaj komarów - odpowiada przez
łzy śmiechu.
Gdy pytam, czy czują, że jest to
ich miejsce na ziemi, zastanawiają
się oboje dobrą chwilę. -Wiesz, jest
jeszcze za wcześnie, aby to powiedzieć.
Przeżyliśmy tutaj dopiero jeden raz
każdą porę roku, a aby zapuścić korzenie, potrzebne jest tych cykli trochę
więcej - wyznaje Elena, a ja wiem,
że jeśli będę potrzebować regeneracji mojej duszy, to na pewno poproszę moich rozmówców
o kilkudniową gościnę.
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Alternatywne sposoby

ogrzewania

Większość z nas nadal ogrzewa swoje domy i mieszkania w sposób tradycyjny, czyli
z zastosowaniem kotłów na gaz lub paliwo stałe. Dużą popularność zyskują jednak metody
alternatywne, które mniej obciążają domowy budżet, a w dodatku są ekologiczne.
Aneta Kmieć-Wawrzyniak

Fot.Adobe Stock

TEKST

W

ielu nadchodzący
sezon grzewczy dosłownie spędza sen
z powiek, z uwagi
na znaczne podwyżki cen paliw.
Warto więc rozeznać się w temacie i poznać sposoby na obniżenie
kosztów domowych rachunków.
Ostatnimi czasy w coraz większej
liczbie nieruchomosci, zwłaszcza tych nowo budowanych, jako
źródło ogrzewania wykorzystuje
się prąd. Na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać, że nie
ma tu mowy o oszczędności, bo
energia elektryczna nie jest tania,
a potrzeba jej sporo, żeby zapewnić komfort w chłodne dni. Jeśli
jednak rozważymy nowoczesne
formy, jakimi są maty i folie na
podczerwień, sytuacja wygląda
inaczej. Metoda ta jest ekonomiczna, zarówno przy instalacji, jak
i późniejszej eksploatacji.

ak zia a
promieniowanie
podczerwone?

Jeśli chodzi o ogrzewanie, mówimy przede wszystkim o dwóch
zjawiskach: konwekcji i promieniowaniu. Z tym pierwszym
mamy do czynienia w przypadku tradycyjnych instalacji, które
większość z nas ma w domach.
Chodzi tu o to, że grzejnik zwiększa temperaturę powietrza znajdującego się tuż przy nim, następnie to ciepłe unosi się ku górze,
a chłodniejsze opada na dół i cały
proces się powtarza. Zupełnie inaczej wygląda schemat działania
promieniowania. W tym przypadku nie są ogrzewane masy po-

wietrza w pomieszczeniu. Ciepło
jest przekazywane bezpośrednio
do przedmiotów, mebli, ścian,
a także ludzi i zwierząt, czyli
do wszystkiego, co znajduje się
w danej przestrzeni. Dzięki temu
wzrost temperatury jest odczuwalny niemal natychmiast. W naturze ze zjawiskiem tym mamy do
czynienia w przypadku słońca.
Właśnie dzięki promieniowaniu
w mroźny, ale słoneczny dzień
odczuwamy przyjemne ciepło,
pomimo ujemnej temperatury.
Ogrzewanie na podczerwień,
z uwagi na swoje właściwości,
niesie ze sobą szereg zalet. Przede
wszystkim jest bardziej ekonomiczne, bo możemy utrzymywać
w pomieszczeniach niższą temperaturę, a i tak zachowany jest
komfort. Nie mamy też do czynienia z unoszeniem się kurzu, gdyż
nie występuje zjawisko cyrkulacji
powietrza. Ma to szczególne znaczenie dla alergików. Emitowanie

fal podczerwonych równomiernie
rozprowadza ciepło po wnętrzu,
tworząc optymalny klimat w pomieszczeniach.

Nowoczesne ogrzewanie
na po czerwie

Wykorzystywanie podczerwieni do zapewnienia komfortu
cieplnego znane jest od dawna.
Przykładem są piece kaflowe,
które jeszcze nie tak dawno stały w każdym polskim domu,
a zasada ich działania opierała
się właśnie na emitowaniu promieniowania. Aktualnie ten typ
ogrzewania ponownie zyskuje na
popularności, ale w nowoczesnej
formie, czyli z wykorzystaniem
folii i mat na podczerwień. Różnią się one budową i przeznaczeniem, ale mają te same zalety.
Można je stosować zarówno jako
jedyne, jak i dodatkowe źródło
ciepła. Układa je się zarówno

w nowo budowanych, jak i starszych nieruchomościach. Mogą
być też stosowane w obiektach
innych niż mieszkalne, takich jak
np. budynki sakralne, schroniska
dla zwierząt, stadniny koni czy
domki letniskowe. Kolejną korzyścią jest wysoka wydajność
i krótki czas nagrzewania. Ważną
kwestią jest ekonomiczność tego
rozwiązania, charakteryzuje się
ono niskimi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.
Nie musimy tutaj prowadzić
rozbudowanej instalacji, nie potrzebujemy też kominów ani kotła centralnego. Dodatkowo nie
trzeba wykonywać okresowych
przeglądów, a instalacja ma długą
żywotność. Choć ten system sam
w sobie jest już oszczędny, możemy dodatkowo zmniejszyć koszty
jego użytkowania, montując panele fotowoltaiczne, z którymi
jest w pełni kompatybilny. Maty
i folie grzewcze są również objęte
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Skontaktuj
się z nami

Grupa VSB poszukuje gruntów pod
budowę farm fotowoltaicznych
Dodatkowe źródło dochodu
dla posiadaczy gruntów
Posiadanie działki i brak pomysłu na jej intratne zagospodarowanie może być okazją
do podjęcia współpracy z Grupą VSB. Firma, zajmująca się budową farm wiatrowych
i fotowoltaicznych, poszukuje działek, które są odpowiednie do umieszczenia elektrowni
fotowoltaicznych. Jest to sposób na inwestycję bez konieczności ponoszenia kosztów,
ponadto uzyskany zysk jest wysoki, wynosi bowiem aż 15 000 zł rocznie za każdy dzierżawiony hektar.

Parametry, jakie musi spełniać działka
Wymagania, jakie Grupa VSB stawia przed właścicielami gruntów, aby można było przeznaczyć je na elektrownie fotowoltaiczne są następujące:
• powierzchnia terenu od 30 ha (obszar może składać się z działek nie graniczących
bezpośrednio ze sobą);
• bliskość sieci energetycznych;
• klasa gruntu: IV, V, VI;
• brak obiektów zacieniających działkę jak wysokie budynki czy drzewa;
Jeśli działka (lub zespól działek) nie spełnia wszystkich wymagań, ale jest oddalona o co
najmniej 500 m od zabudowy - również może być przeanalizowana pod kątem budowy
elektrowni wiatrowych, wystarczy powiadomić o zainteresowaniu firmę VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o. Firma oferuje atrakcyjne czynsze dzierżawne pod turbiny wiatrowe.

VSB w Polsce
Grupa VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych
usług w dziedzinie energii odnawialnej. Jej podstawową działalnością jest realizacja
krajowych i międzynarodowych projektów farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych,
operacyjne zarządzanie tymi instalacjami oraz eksploatacja własnych parków. VSB istnieje we Wrocławiu w 2008 roku i jak dotąd uruchomiła instalacje o mocy około 76 MW.
Serdecznie zapraszamy do współpracy
Kontakt: Patrycja Nowicka | +48 664 472 390 | patrycja.nowicka@vsb.energy
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programem dotacji Czyste Powietrze. Jeżeli decydujemy się całość
domu zapatrywać w ciepło w taki
sposób, nie potrzebujemy kotła
ani też specjalnego pomieszczenia
technicznego, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Ogrzewanie na
podczerwień zapewnia większy
komfort cieplny w porównaniu
do tradycyjnych metod, dzięki
utrzymaniu optymalnej wilgotności, równomiernej temperatury
oraz braku cyrkulacji powietrza.
Funkcjonowanie tego systemu
grzewczego nie powoduje emisji
zanieczyszczeń do środowiska
jest więc ekologiczne. Stosowanie
ogrzewania na podczerwień to
bezpieczeństwo, gdyż z uwagi na
bardzo dobrą izolację elektryczną
nie ma ryzyka porażenia prądem.
Dodatkowo warto wiedzieć, że
folie i maty grzewcze zostały opatentowane w Polsce, więc mamy
tutaj do czynienia z naszą rodzimą myślą technologiczną.

nica pomię zy oliami
i ma ami grzewczymi

Można powiedzieć, że folia na

O
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podczerwień to duży i elastyczny
grzejnik. Jej podstawę stanowi
element grzewczy, na który składają się paski grafitu. Dodatkowe
składowe to nośnik i izolacja. To
urządzenie na podczerwień jest
zasilane z sieci domowej i wymaga napięcia 230 V, a jego moc
wynosi od 40 W/m2 do 220 W/
m2. Folie można stosować na podłogach, sufitach i ścianach. Mają
one szeroki obszar zastosowania,
bo stosuje się je w obiektach użytkowych, a także do ogrzewania
zewnętrznych powierzchni, np.
tarasów. W przypadku układania na podłodze, konieczne jest
pokrycie minimum 80% jej powierzchni. Z uwagi na to, iż te
elementy grzejne są niewielkiej
grubości, można je zastosować
bez konieczności zrywania istniejącej powłoki, czyli ułożyć np.
bezpośrednio na płytki. Ten rodzaj ogrzewania na podczerwień
nadaje się do podłóg pływających,
czyli jako wykończenie możemy
tutaj zastosować przykładowo panele, laminat, wykładziny dywanowe czy linoleum. W przypadku
montażu na suficie konieczne

jest pokrycie minimum 60% jego
powierzchni, ponieważ elementy
grzewcze mają tutaj większą moc
niż te stosowane na podłodze.
Dzięki temu zostaje sporo miejsca
na oświetlenie. W tym przypadku
folie układa się pomiędzy konstrukcjami nośnymi i ważne jest,
żeby ścisłe do nich przylegały.
Jeżeli chodzi o maty na podczerwień, to składają się one
z przewodu grzewczego ułożonego na siatce z włókien szklanych. Układa się je głównie na
podłogach i podobnie, jak ma to
miejsce w przypadku folii, konieczne jest pokrycie minimum
80% jej powierzchni. Te elementy grzejne są również zasilane
z sieci domowej, wymagają napięcia 230V, a ich moc to 150W/
m2. Różnica pomiędzy dwoma
typami promienników to obszar
ich zastosowania. Wszędzie tam,
gdzie planowane są powierzchnie ceramiczne stosujemy maty.
Idealnie sprawdzą się więc one
w łazienkach, kuchniach i innych
powierzchniach wykończonych
płytkami lub gresem.
Niezależnie od typu promien-

nika ważny jest prawidłowy dobór mocy i dokładne ułożenie.
Całość systemu, do poprawnego
i komfortowego działania, jest
zaopatrywana w termostaty
pozwalające na regulację pracy.
Można również zastosować takie
do zdalnego sterowania, jest więc
tutaj opcja dla osób, które preferują inteligentne rozwiązania.
Reasumując: ogrzewanie na
podczerwień w postaci mat i folii grzewczych to ciekawa alternatywa do tradycyjnych metod.
Jest to rozwiązanie ekonomiczne, co jest szczególnie ważne
w dzisiejszych czasach, kiedy
koszty utrzymania gospodarstwa domowego są coraz wyższe. Ten system grzewczy jest
praktycznie bezobsługowy i nie
wymaga okresowych przeglądów i konserwacji, mamy tu
więc opcje dla osób ceniących
wygodę. Ogrzewanie na podczerwień nie obciąża też środowiska naturalnego, gdyż nie
emituje zanieczyszczeń. Ważny
jest również fakt, ze mamy tu do
czynienia z polską technologią.
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Farmy fotowoltaiczne - w telegraficznym skrócie
Wszystko, co powinien wiedzieć rolnik, który chce zdecydować się na wydzierżawienie gruntu pod farmę fotowoltaiczną.
Do rolników chętnych do wydzierżawienia ziemi pod farmy fotowoltaiczne mogą zgłaszać się firmy, które
oferują podejście kompleksowe, ale
również takie, które prowadzą cały
proces tylko połowicznie. Nie ma
w tym nic złego do czasu, kiedy oferują uczciwe warunki i zapisy umów
swoim klientom. Najbardziej drażliwym
tematem w tej kwestii są oczywiście
stawki za dzierżawę. Obecnie średnia rynkowa wynosi około 12-15 tys.
zł za hektar rocznie. W przypadku
wyższych ofert, rolnicy powinni więc
dobrze przyjrzeć się zapisom. Najlepiej żeby zrobił to prawnik, a działając
samemu, należy największą uwagę
przywiązać do kilku czynników.

SPRAWDŹ PRZED
PODPISANIEM UMOWY

Pierwszym z nich jest to, że
umowa powinna dopuszczać jej wypowiedzenie, jeżeli w określonym
przez firmę czasie nie uda się zdobyć
niezbędnych zgód potrzebnych do
rozpoczęcia budowy. Jest to o tyle

istotne, że od momentu podpisania
dzierżawy, do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej mogą minąć
nawet dwa lata. Dlatego też w umowach rozróżniany jest czynsz wstępny
i czynsz właściwy. Dobrą praktyką,
którą stosuje np. firma Green Genius,
jest płacenie czynszu właściwego,
od momentu wejścia przez firmę na
teren działki i rozpoczęcia budowy farmy słonecznej. Wiele innych
przedsiębiorstw płaci jednak czynsz
wstępny do momentu energetyzacji
instalacji, czyli rozpoczęcia przesyłu
wyprodukowanego prądu do sieci
elektroenergetycznej.
Najważniejszym punktem, jaki powinien znaleźć się w umowie o dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, jest waloryzacja czynszu. - Na
dzierżawie można bardzo dobrze
zarobić, ale trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. W czasach, gdy
przekroczyliśmy dwucyfrową inflację,
waloryzacja pozwala ochronić rzeczywistą wartość czynszu, bo każdego
roku będzie ona dostosowywana do
realiów. Dobrym przykładem są eme-

rytury, które ZUS co roku waloryzuje
z uwzględnieniem m.in. wskaźnika
GUS - podkreśla Tomasz Jaskólski,
kierownik Zespołu Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych w firmie Green
Genius. Przed podpisaniem umowy
o dzierżawie warto sprawdzić dwa
razy, kto będzie ponosił dodatkowe
koszty związane z podatkiem od nieruchomości czy opłatą za wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej. Mowa
tutaj o dużych kwotach - nawet kilku
tysięcy złotych rocznie. Ponadto,
warto umieścić w dokumentach zapis mówiący o tym, że opłaty publiczno-prawne będą płacone przez
dzierżawiącego. - Równie ważne są
także inne opłaty związane chociażby
z eksploatacją instalacji np. ubezpieczenie farmy słonecznej - uzupełnia
Tomasz Jaskólski.

ZROBILI TO DLA DZIECI
I POLECAJĄ INNYM

- Na pewno za te kawałki, na których mamy fotowoltaikę nie dostalibyśmy tyle dotacji, a były nawet lata,
w których euro było na niższym pozio-

Tomasz Jaskólski, kierownik Zespołu
Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych
w firmie Green Genius

mie i za wszystkie pole nie dostawaliśmy tyle pieniędzy. To mówi samo za
siebie - mówi Lidia Dudek, która wraz
z mężem prowadzi gospodarstwo
w miejscowości Tułodziad położonej
w woj. warmińsko-mazurskim. Rodzina przed pięcioma laty zdecydowała
się na wydzierżawienie swojej ziemi
pod farmę fotowoltaiczną. - Poleciłabym innym rolnikom pójście w tym
kierunku, bo jest on zdecydowanie
przyszłościowy. Jest to także duże
finansowe zabezpieczenie. Nasza
decyzja była w dużej mierze chęcią
zabezpieczenia nas i naszych dzieci
- podsumowuje zadowolona rolniczka.
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U Cystersów z Wąchocka
Cystersi z Wąchocka nie tylko zarządzają parafią, opiekują się klasztorem i muzeum, ale też
prowadzą szeroko pojętą działalność rolniczą. Mało kto wie, że uprawiają zboże, ziemniaki,
warzywa, a także hodują zwierzęta. Praca na roli to przywracanie raju na ziemi dla świata - nie
mają wątpliwości ci, dla których rolnictwo jest formą modlitwy i kontemplacji.
TEKST

C

Ewelina Jamka

ystersi są związani
z Wąchockiem (pow.
starachowicki) od
XII wieku. Przybyli
tu z Francji i rozpoczęli życie
wśród lokalnej społeczności,
prowadząc działalność duszpasterską i przemysłową. To
im okolica zawdzięcza rozwój
hutnictwa, a także nowoczesną
uprawę roli.
Wybudowany tu na przełomie XII i XIII wieku klasztor,
jest jednym z najpiękniejszych
przykładów architektury romańskiej w Polsce. Fundatorem
opactwa był w 1179 roku biskup
krakowski Gedeon (Gedko), zaś
budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch.
Klasztor dwukrotnie był
niszczony przez najazdy tatarskie. Ale dzięki wytężonej
pracy zakonników, został przywrócony do dawnej świetności.
Podstawą jego działalności od
zawsze było rolnictwo.
- Rolnictwo od zawsze było
wpisane w działalność cysterską,
taka jest idea i charyzma, również
po powrocie cystersów do Wąchocka w 1951 roku (z krakowskiej
Mogiły przybyli po 132 latach
nieobecności - przyp. red.)
- opowiada ojciec Tymoteusz,
opiekun ok. 5-hektarowego gospodarstwa, w którym pracują
wszyscy zakonnicy. - Nasz założyciel, św. Benedykt mówił, że jeżeli
zakonnicy pracują i zbierają plony
swoimi rękami, a także się modlą,
to dopiero wówczas są prawdziwymi mnichami - podkreśla ojciec.

Prac cz owiek yje

Jak w każdym gospodarstwie rolnym, również u cystersów czas wytężonej pracy na
roli zaczyna się wczesną wiosną, gdzie przygotowywana jest

24 osoby), kilka lat temu została
wybudowana przechowalnia,
która pozwala na zachowanie
świeżych warzyw od jesieni do
wczesnej wiosny.

Hodowla zwierząt, uprawa
warzyw, ale również
winorośli - wypełnia życie
w cysterskim klasztorze.
Takie cebule, tylko
u Cystersów - i to bez
oprysków

ziemia pod zasiewy. Nie inaczej
jest w opactwie w Wąchocku,
gdzie oprócz zbóż (wszystkie
za wyjątkiem gryki) uprawiane
są warzywa (ziemniaki, cebula,
marchew, pomidory, papryka),
drzewka owocowe i zioła. Zakonnicy chowają także zwierzęta
- są cztery sztuki bydła (krowy
mleczne i mniejsze jałówki),
poza tym kury na jajka, kaczki,
gęsi i perliczki.
- Mamy własny ogródek, dwie
szklarnie, gdzie jest 70 krzaków
pomidora (różne odmiany: malinowy, holenderski, małe, duże,
koktajlowe). Poza tym cysterskie
ziemniaki w trzech odmianach: ekscelencja, arizona i belaroza. Które
najlepsze? Każdy ma swój gust. My
uprawiamy je głównie na użytek
własny, ale mieszkańcy kupują od
nas sadzeniaki. Zresztą pozostałe
uprawy też biorą od nas miejscowi
rolnicy oraz mieszkańcy - dodaje
o. Tymoteusz.
Gospodarstwo warzywne,
zarówno w szklarniach, jak rów-

po niwac

nież na wolnym powietrzu wymaga dużo zabiegów, zwłaszcza
że to uprawa bez oprysków. Produkty z cysterskiego ogrodu są
przeznaczone na ich własny refektarz (w klasztorze są na stałe
Przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny (15 sierpnia)
zakończyły się żniwa
przy klasztorze

Cystersi od wieków byli prekursorami nowoczesnej sztuki agrarnej, w średniowieczu
uczyli trójpolówki, potem pięciopolówki, aktualnie próbują
różnych nowinek rolniczych.
W gospodarstwie jest nowoczesny system nawodnienia i uprawa na agrowłókninie. Wodę zakonnicy czerpią z dwóch studni,
zbierają także deszczówkę.
- W tym roku sezon był bardzo zróżnicowany pod względem
zbiorów, co zawsze zależy od wielu
czynników, głównie od pogody mówi o. Tymoteusz przyznając, że w ostatnim czasie bardzo podrożały koszty uprawy,
m.in. ze względu na wysokie
koszty nawozów oraz paliwa.
W znacznym stopniu rekompensują to jednak dopłaty unijne.
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- Nasze rolnictwo niczym nie
różni się od pozostałych gospodarstw. Jesteśmy zwykłym gospodarstwem rodzinnym, gdzie każdy
ma swoje zajęcia, a jak jest potrzeba
pomaga, gdzie trzeba. W niczym
to nie koliduje z duszpasterstwem.
Nie ma żadnego problemu, by pogodzić jedno z drugim - przyznaje
o. Tymoteusz. - To nie jest biznes,
nie robimy tego dla zysku.
W cysterskim gospodarstwie
jest również pasieka (osiem uli)
oraz winnica, w uprawie której
bracia stawiają pierwsze kroki,
ale winobranie już mają za sobą.
- Mamy wino z ub. roku, ale
nie jest dobrej jakości - przyznaje
cysters. - Każda winnica ma swoją
charakterystykę, chodzi o bilans
między kwasami a cukrem, do ideału jeszcze nam daleko.

320 angusów na 580 ha
pastwisk. Jedyna taka
hodowla w Polsce
W odległości 10 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim, na skraju
Puszczy Boreckiej, położone jest gospodarstwo należące do spółki
Masurian Farm. Utrzymywane jest w nim stado bydła mięsnego rasy
angus czarny. To jedyna tego typu hodowla w tej części Europy.
TEKST

Łukasz Tyrakowski

li ej oga

- Praca na roli to aspekt teologiczny - przywracanie raju na
ziemi dla świata. Bóg, stwarzając
człowieka, oddał mu ziemię, mówiąc: troszczcie się o to. Ktoś, kto
zrozumie pracę w ziemi, wchodzi
w łączność z panem Bogiem. Praca z ziemią i zwierzętami to jest
forma modlitwy i kontemplacji. To
niesamowite widzieć, jak z małego
kurczątka wyrasta kura, a z ziarna źdźbło, z którego dostaje wiele osób.
Jeśli ktoś kocha to co robi, to nie jest
to przykry obowiązek i wysiłek.
Czasem można mieć zwyczajnie
czegoś dość i być zmęczonym, ale
człowiek nigdy by tego nie zostawił
- dodaje ojciec Tymoteusz.

Z

aczynaliśmy przed siedmioma laty. Skromnie,
bo od około 60 sztuk
matek zarodowych,
które zostały zakupione w Szkocji
i stamtąd przywiezione do Polski
- mówi Krzysztof Sekściński,
zarządca gospodarstwa skupionego na produkcji najwyższej
jakości wołowiny, położonego
w miejscowości Gieraliszki na
północno-wschodnim krańcu
woj. warmińsko-mazurskiego.

- W Polsce poza naszym gospodarstwem nie ma w ogóle profesjonalnych hodowli bydła rasy
angus. Wołowina, którą produkujemy charakteryzuje się marmurkowatością i dobrymi walorami
kulinarnymi - tłumaczy Sekściński. - Sprzedajemy ją we własnych
sklepach, które są zlokalizowane
w Warszawie i w Gdańsku oraz
we własnej restauracji, która także
jest zlokalizowana w Warszawie.
Tam trafia obecnie wszystko mięso,

które tutaj w Gieraliszkach wyprodukujemy - zaznacza. Dzięki
temu, że spółka posiada własne
sklepy i restaurację, rentowność
tego typu produkcji jest zdecydowanie lepsza. - Opłacalność
bez własnych sklepów byłaby niska. W naszym przypadku mięso
trafia praktycznie bezpośrednio
z gospodarstwa do sklepów. Działamy więc zgodnie z tą zasadą,
która jest obecnie hołdowana - „od
pola do stołu”. Jest to w tej chwili
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W Gieraliszkach utrzymywany jest buhaj rasy wagyu, z której pozyskiwana jest
najdroższa na świecie wołowina kobe
najlepsze rozwiązanie. Wyeliminowani są pośrednicy i dzięki temu
opłacalność jest znacznie wyższa,
a zainteresowanie produktem jest
bardzo duże zarówno w sklepach,
jak i w restauracji - podkreśla
Sekściński. - W restauracji każdy
może sobie wybrać kawałek mięsa,
który chce, aby kucharz przygotował. To zupełnie inaczej smakuje dodaje zarządca gospodarstwa,
który podkreśla, że cieszy go
coraz większa świadomość konsumentów. - Widać to w sklepach,
że ludzie - nawet starsi, przychodzą
i wolą kupić nawet kilka plasterków dobrej jakościowo wędliny czy
dobry kawałek mięsa niż kupować
złej jakości mięsa. Coraz więcej
ludzi wie, że musimy jeść dobrze tłumaczy Krzysztof Sekściński.

a y rok na pa wi kac

- Gospodarstwo posiada 580 ha.
Są to same użytki zielone, z których
część jest wykorzystywana jako
pastwiska, a z części zbieramy sianokiszonkę i siano - mówi Krzysztof Sekściński. Jak zaznacza,
stado bydła jest utrzymywane
na pastwiskach przez cały rok.
- Zwierzęta mają stworzone naturalne warunki. Na pastwiskach nie
brakuje zagajników i zakrzaczeń
śródpolnych, które są przez nas specjalnie pozostawione, jako miejsce
schronienia przed upałem w okresie
letnim i mroźnym wiatrem zimą.

W budynkach mamy tylko wolce
opasowe lub zwierzęta, które są
przeznaczone do szybkiego uboju - tłumaczy zarządca gospodarstwa, które posiada także
certyfikat ekologiczny. - Proces
hodowli zwierząt jest w związku
z tym nieco wydłużony w porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych. Bydło, oprócz jedzenia
na pastwiskach, dokarmiane jest
naturalnymi paszami z gospodarstwa lub zakupionymi na rynku
zewnętrznym zbożami, ale także
z upraw ekologicznych - wyjaśnia Sekściński. Pasza dla zwierząt mieszana jest w paszowozie i podawana zarówno na
pastwisku, jak i w budynkach.
- Jesteśmy co roku kontrolowani
przez jednostkę certyfikującą gospodarstwa ekologiczne, ale z tym
nie ma problemu. Właściciele są
zwolennikami tego, żeby w gospodarstwie stosowane były tylko
produkty naturalne i dobrej jakości - podkreśla zarządca.
Klasy gleb pastwisk, na których utrzymywane jest bydło,
są bardzo zróżnicowwane. W tym rejonie jest bardzo duża
mozaikowatość. Klasy bonitacyjne
zaczynają się od III, poprzez IVa,
IVb i V, ale mamy także kawałki,
gdzie jest klasa VI. Przywiązujemy dbałość do tego, aby darń
pastwisk była bogata w wysokojakościowe gatunki traw z dużą
zawartością białka. Corocznie kil-

kanaście hektarów jest wyorywane i są zakładane nowe zasiewy
- podkreśla Sekściński.

Pu zczy czy aj
wilki

- Obszar Mazur Garbatych,
na którym jest położone nasze gospodarstwo, jest naprawdę piękny,
ale sąsiedztwo Puszczy Boreckiej ma też swoje minusy. Chodzi
przede wszystkim o dziką zwierzynę. Na naszych pastwiskach

pojawia się głównie zwierzyna
płowa, ale niestety nie brakuje
także wilków. W związku z tym
trzeba dbać o stan zewnętrznych
ogrodzeń i doglądać stada - mówi
Krzysztof Sekściński. Obecnie
w gospodarstwie w Gieraliszkach ogrodzony jest areał około 160 hektarów, ale mimo to
wilki zaatakowały i zagryzły
już kilka zwierząt, dlatego właściciele przywiązują wagę do
odpowiedniej kontroli stada.
- Oprócz ogrodzeń zewnętrznych
są także wygrodzenia wewnętrzne. Zwierzęta mają przydzielone
odpowiednie kwatery i są przepędzane co kilka dni z kwatery na
kwaterę, na nowe trawy - tłumaczy Sekściński i dodaje: - Mamy
oczywiście także podział na grupy
technologiczne. Jest ich kilkanaście. Są to np. matki z młodymi,
jałówki, byki, wolce czy jałówki
cielne.

o opiero pocz ek

Jak zaznacza Krzysztof
Sekściński, właściciele gospodarstwa planują znacznie powiększyć hodowlę. - Docelowo
miałoby to być stado przynajmniej
500 sztuk bydła. Wiadomo, że ten
proces będzie trochę trwał, bo żeby
osiągnąć taką ilość bydła, trzeba
mieć około 250 matek. Dużo zależy
także od zainteresowania wołowiną
w naszym kraju - podsumowuje
zarządca.
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Dobrostan świń - dla kogo?
Szykują się korzystne zmiany
Warunki ubiegania się o środki w ramach dobrostanu mają być złagodzone. Czy to spowoduje,
że po środki sięgnie większa liczba rolników?

D

TEKST

Dorota Andrzejewska

obrostan - to słowo, które od
kilku lat jest coraz bardziej popularne w branży trzodziarskiej.
Do podwyższania standardów
w chowie, hodowli i transporcie zwierząt,
hodowców przekonują ministerstwo rolnictwa oraz Komisja Europejska. Rolnicy
zdają sobie doskonale sprawę z tego, że
im lepsze warunki stworzą świniom, tym
osiągną wyższe wyniki produkcyjne oraz
wyprodukują zdrowszą żywność. Wszystko rozbija się jednak o pieniądze, bo nikt
nie będzie inwestował w chlewnie, jeśli nie
będzie miał gwarancji, że dodatkowe koszty
mu się nie zwrócą.

P a no ci o ro anowe
la pro ucen w rzo y

Stworzenie większej przestrzeni bądź
wybiegów dla zwierząt to koszty, które
musi pokryć hodowca. „Nadprogramowe”
wydatki mają być pokrywane z programu
(Działanie - Dobrostan zwierząt), który pojawił się kilka lat temu w PROW. Środki są
wypłacane zarówno do loch, jak i tuczników w dwóch dostępnych wariantach. Za
zwiększenie powierzchni w budynku dla
loch można otrzymać rocznie do sztuki 301
zł, a dla tuczników - 24 zł. W założeniach
jest jeszcze mowa o stworzeniu dostępu do
wybiegu, gdzie płatność powinna wynosić
612 zł do lochy i 33 zł do tucznika. Z uwagi
na występowanie ASF w kraju z tych wariantów jednak zrezygnowano.
Okazuje się jednak, że dość rygorystyczne
przepisy powodują, iż z możliwości otrzymania płatności dobrostanowych korzysta
tylko niewielka grupa trzodziarzy. W 2021
roku środki w ramach tzw. płatności dobrostanowych aż w 96% trafiły do producentów
bydła. Rolnicy zajmujący się pozostałymi
dwoma dotowanymi gatunkami: hodowlą
świń i owiec, pozyskali więc łącznie tylko
4% z całej kwoty. Pojawia się więc pytanie, dlaczego jest tak małe zainteresowanie
płatnościami dobrostanowymi ze strony
producentów świń? Powody są dwa: spore
obostrzenia oraz zbyt niskie stawki w sto-

sunku do kosztów, które należałoby ponieść
w związku z realizacją programu. Warunkiem, który już na wstępie wyklucza wielu
właścicieli ferm specjalizujących się w cyklu
otwartym, jest konieczność posiadania w tuczu świń pochodzących z tzw. stad dobrostanowych. A prosiąt z ferm, gdzie stosuje się
podwyższone standardy chowu, dostępnych
w sprzedaży praktycznie nie ma. - Z reguły
ci, którzy realizują dobrostan macior, prowadzą
także tucz we własnym zakresie - tłumaczy
Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. Sporą barierą dla producentów
świń dotychczas był także wymóg utrzymywania loch w systemie bezjarzmowym.

Ten wymóg w ostatnim czasie złagodzono.
Rolnik może stosować jarzma, ale maksymalnie 8 dni w okresie okołoporodowym.
Zwiększenie powierzchni w budynkach
oznacza automatycznie zmniejszenie liczby
utrzymywanych świń bądź kosztowne inwestycje budowlane. Rolnikom więc zwyczajnie
nie opłaca się „wchodzić” w dobrostan świń.

ko c ema o ro an zwierz
pozy ywne zmiany

Dobrostan zwierząt ma być promowany
także w kolejnym rozdaniu środków unijnych, zaplanowanym na lata 2023 - 2027.
W ostatecznej wersji Krajowego Planu Stra-
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tegicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
zwiększono środki na ten cel z 0,4 mld euro
do 1,4 mld euro. Ma to, zdaniem ministra
rolnictwa Henryka Kowalczyka, przyczynić
się do rozwoju sektora produkcji zwierzęcej
w Polsce. - Chcemy, by ta hodowla, szczególnie
w gospodarstwach rodzinnych, była kontynuowana. W ostatnich latach ilość gospodarstw
hodowlanych systematycznie malała. Mam nadzieję, że program dobrostanu zwierząt będzie
zachęcał do kontynuacji i zakładania nowych
hodowli. Oprócz tego oczywiście są inne programy wspierające hodowle - zaznaczył Henryk
Kowalczyk, minister rolnictwa. Istotnie,
liczba gospodarstw trudniących się chowem trzody chlewnej maleje w zastraszającym tempie. Czy ekoschemat: Dobrostan
zwierząt przyczyni się do zatrzymania tego
niebezpiecznego trendu? Jakie środki będzie
można otrzymać na produkcję świń?
Oczywistym jest, że ubieganie się o środki w ramach tego ekoschematu będzie wiązało się ze spełnieniem określonych warunków.
I tak, maciory nie będą mogły być utrzymywane w systemie jarzmowym - poza
okresem okołoporodowym, kiedy to dopuszcza się utrzymywanie loch w tym systemie
przez maksymalnie 14 dni. Lochom trzeba
będzie zapewnić zwiększoną powierzchnię bytową o minimum 20% lub 50%. Dodatkowo premiowane będą: zapewnienie
utrzymania zwierząt na ściółce ze słomy
lub podobnego materiału na powierzchni
pozwalającej na jednoczesny odpoczynek
loch oraz odsadzenie prosiąt nie wcześniej
niż w 35. dniu od dnia ich urodzenia. Premie
będą możliwe oczywiście tylko po spełnieniu
warunków podstawowych, czyli zwiększonej
powierzchni bytowej i ograniczeniu systemu
jarzmowego.
Ubiegając się o środki dobrostanowe
na produkcję tuczników, także trzeba będzie zapewnić zwiększoną o co najmniej
20% lub o co najmniej 50% powierzchnię
bytową w pomieszczeniach. Do płatności
kwalifikować się będą tuczniki pochodzące
od loch utrzymywanych w gospodarstwach
realizujących program dobrostanowy, tak
jak jest w obecnym PROW. Ale uwaga! Ma
pojawić się nowość, która, zdaniem Andrzeja
Przepióry, spowoduje, że z nowego „pakietu
dobrostanowego” skorzysta więcej rolników.
Ze środków będzie można skorzystać, jeśli
zakupi się warchlaki lub prosięta do tuczu
z gospodarstw położonych nie dalej niż
około 50 km od siedziby stada (zarówno
tych dobrostanowych, jak i nie). DodatkoWariant
Max
20%
bez ściółki (50%)
bez ściółki (20%)
tylko powierzchnia (50%)
tylko powierzchnia (20%)

20% 50%
3,9
3,9
3,9
3,9

9,3
9,3
9,3
9,3

ściółka
1,6
1,6
1,6

CZYM JEST DOBROSTAN? Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, zwierzę posiada
prawidłowy dobrostan, jeśli jest zdrowe, trzymane w odpowiednich warunkach, dobrze odżywione,
jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania i nie cierpi z powodu bólu, strachu i stresu. Istnieje wiele
czynników, które mogą wpływać na dobrostan zwierząt, np. rodzaj obiektów, w których zwierzęta
są utrzymywane, strefy odpoczynku, dostępna przestrzeń oraz obsada zwierząt, a także dostęp
do wybiegu czy pastwiska. Eksperci z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich przekonują, że
poprzez wprowadzenie praktyk hodowlanych, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe
normy, zwierzętom zapewnia się możliwość realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym
lepsze ich samopoczucie i zdrowie. Tzw. podwyższony dobrostan pozwala także zapobiegać
agresji między zwierzętami i wzajemnemu okaleczaniu się.

wo premiowane będzie także utrzymywanie tuczników na ściółce. W przypadku
gospodarstw, w których prowadzi się cykl
zamknięty, a rolnik realizuje jednocześnie
dobrostan loch i dobrostan tuczników możliwe będzie otrzymanie dodatkowej
płatności do tucznika kwalifikującego się do
płatności w ramach dobrostanu tuczników
i urodzonego w tym gospodarstwie.

akie awki p a no ci
o ro anowyc

Obowiązywać będzie system punktowy.
Oznacza to, że do każdej praktyki przypisana
będzie odpowiednia liczba punktów, która
odpowiada wysokości szacowanej stawki za
daną praktykę do sztuki zwierzęcia. Przyjęto,
że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR.
I tak, w przypadku loch liczba punktów do
zdobycia będzie wynosiła:
- zwiększenie powierzchni bytowej o 20% 7,8 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 0,5)
- zwiększenie powierzchni bytowej o 50%
- 18,6 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 0,5)
- późniejsze odsadzanie młodych - 5,4 pkt/
DJP (przelicznik na DJP = 0,5)
- ściółka - 3,2 pkt/DJP (przelicznik na DJP
= 0,5)
Reasumując: maksymalna liczba punktów
do zdobycia za 1 maciorę (0,5 DJP) wynosi
późniejsze
odsadzenie młodych
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

SUMA

Dopłata

13,6
8,2
12
6,6
9,3
3,9

1 360,00 zł
820,00 zł
1 200,00 zł
660,00 zł
930,00 zł
390,00 zł

13,6 pkt. czyli 13,6 x 100 zł = 1 360 zł, pod
warunkiem, że powierzchnia bytowa zostaje
zwiększona o 50% dla wszystkich grup loch
w stadzie, lochy utrzymywane są na ściółce,
a odsadzanie prosiąt nastąpi po 35 dniach.
A jak punktacja wygląda w przypadku
tuczników? Oto wartości:
- zwiększenie powierzchni bytowej o 20% 1,3 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 0,3)
- zwiększenie powierzchni bytowej o 50% - 2
pkt/DJP (przelicznik na DJP = 0,3)
- ściółka - 2 pkt/DJP (przelicznik na DJP
= 0,3)
- cykl zamknięty - 1 pkt/DJP (przelicznik
na DJP = 0,3)
Oznacza to, że maksymalnie liczba punktów do zdobycia za 1 tucznika (0,3 DJP) wynosi 1,5, czyli 1,5 pkt x 100 zł = 150 zł (pod
warunkiem, że powierzchnia bytowa zostaje
zwiększona o 50%, tuczniki utrzymywane
będą na ściółce, a produkcja odbywać się
będzie w cyklu zamkniętym i lochy utrzymywane są w zwiększonych warunkach
dobrostanu).
Aby otrzymać płatność, rolnik będzie
musiał obowiązkowo przejść szkolenie z zakresu stosowania antybiotyków.

en eko c ema pomo e
prze rwa o owcom ru ne
cza y

Czy ekoschemat Dobrostan świń przyczyni się to do zwiększenia pogłowia trzody
chlewnej w Polsce? - Myślę, że nie, ale pomoże
przetrwać tym hodowcom, którzy dziś zasta-
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nawiają się nad likwidacją produkcji - mówi
Andrzej Przepióra, ekspert z Wielkopolskiej Izby Rolniczej i dodaje, że większy
nacisk na dobrostan zwierząt w obecnym
KPS jest dobrym kierunkiem. - Jest to niezwykle ważne w czasach, gdy produkcja zwierzęca jest pod ogromną presją opinii publicznej
zmian klimatycznych. Ci konsumenci, którzy
jedzą coraz mniej mięsa, będą być może zainteresowani spożywaniem mięsa wyższej jakości,
produkowanego w warunkach podwyższonego
dobrostanu - komentuje Andrzej Przepióra.
Zdaniem Anny Hammermeister, dyrektor biura „POLSUS”, warunkiem, który
producentom będzie najtrudniej spełnić,
jest utrzymywanie loch w jarzmach przez
określony - skrócony czas. - Spełnienie tych
założeń jest i kosztowne, i trudne, bo powoduje
ograniczenie produkcji, gdyż wymóg wiąże się
ze zmniejszeniem obsady, więc albo potrzebna jest inwestycja zwiększająca powierzchnię,
albo ograniczenie obsady. Poza tym rezygnacja
z jarzma to dobrostan dla lochy, ale zagrożenie
dla prosiąt, zatem przebudowa kojca, to kolejne
koszty. Te jarzma są głównym problemem. One
chronią prosięta przed przygnieceniem, ale nie
zapewniają losze dobrostanu, a przebudowa
kojca jest kolejnym obciążeniem finansowym tłumaczy Anna Hammermeister.

o ro an wi k ry warian
naj ar ziej ię op aca

Interesującą symulację dotyczącą opłacalności realizacji tego schematu przeprowadzili eksperci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy posiłkowali się także danymi
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Porównali opłacalność produkcji
loch i tuczników utrzymywanych w warunkach podstawowych oraz o podwyższonym
standardzie, a więc przy powiększonej powierzchni o 20% i 50%. Do jakich wniosków

doszli? Jak przekonuje Andrzej Przepióra,
ekspert Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wyniki
potwierdzają złą sytuację finansową producentów trzody chlewnej, która utrzymuje się
już od dłuższego czasu. Obliczenia jasno
pokazują, że najbardziej będzie opłacało się
zwiększenie powierzchni bytowej dla świń
o 20% i tym samym ubieganie się o płatności
w wysokości 390 zł do lochy i 39 zł do tucznika. Mimo iż płatności w drugim wariancie
(zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) są
wyższe i wynoszą: 930 zł do lochy i 60 zł do
tucznika (nie brano pod uwagę dodatkowo
premiowanych praktyk typu: ściółka). - Najbardziej efektywny wariant to wdrożenie podstawowej wersji podwyższonego dobrostanu, czyli
zwiększenie powierzchni bytowej o 20% dla macior i dla tuczników. Nie opłaca się przyjmować
maksymalnych rozwiązań i stawek ze względu na
znaczne obniżenie obsady oraz wzrost kosztów
jednostkowych produkcji, który wynika między
innymi ze wzrostu kosztów stałych na jednostkę produkcji oraz kosztów słomy - komentuje
Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. Jego zdaniem ocena wariantów
powinna jeszcze uwzględniać koszty inwestycji niezbędnych do wdrożenia podwyższonych warunków dobrostanu. - W każdym
wariancie podwyższonego dobrostanu wzrośnie
zapotrzebowanie na pracę rolnika w wyniku

1,4 mld euro

zaplanowano w Krajowym Planie
Strategicznym WPR na lata 2023 - 2027
na dobrostan zwierząt
ograniczenia w stosowaniu systemu jarzmowego
dla loch - zaznacza Andrzej Przepióra.

ko c ema o ro an wi
ę zie premiowa pro ukcję
w cyklu zamknię ym

Rolnicy utrzymujący świnie w warunkach o podwyższonym standardzie otrzymują zapłaty za żywiec takie same, jak producenci nie spełniający tych wymogów. To
zdaniem Andrzeja Przepióry należy zmienić.
- Należy dążyć do rozwiązań dających możliwość znakowania mięsa pochodzącego z takich
hodowli w sklepach w celu uzyskania wyższych
cen sprzedaży od konsumentów dokonujących
świadomych wyborów - dodaje Andrzej Przepióra. W jego opinii program będzie premiował model produkcji w oparciu o cykl
zamknięty i raczej wykorzystywany będzie
przez mniejsze gospodarstwa. W przypadku
dużych ferm hodowlanych trudno będzie
zwiększyć powierzchnię bytową oraz ograniczyć stosowanie systemu jarzmowego do
14 dni.

TUCZNIKI |Jaką powierzchnię musi zapewnić rolnik tucznikom przy standardowej produkcji,
a jaką - gdy będzie chciał spełnić warunki podwyższonego dobrostanu w ramach ekoschematu?
Obowiązujące
Wymogi obowiązujące
Wymogi obowiązujące
normy
w dobrostanie - zwiększona
w dobrostanie - zwiększona
prawne
o co najmniej 20% powierzchnia o co najmniej 50% powierzchnia
bytowa
bytowa
0,18 m2
0,23 m2
do 10 kg
0,15 m2
powyżej 10 kg do 20 kg
0,2 m2
0,24 m2
0,3 m2
powyżej 20 kg do 30 kg
0,3 m2
0,36 m2
0,45 m2
powyżej 30 kg do 50 kg
0,4 m2
0,48 m2
0,6 m2
powyżej 50 kg doi 85 kg
0,55 m2
0,66 m2
0,83 m2
powyżej 85 kg do 110 kg
0,65 m2
0,78 m2
0,98 m2
Powyżej 110 kg
1 m2
1,2 m2
1,5 m2

LOCHY | Jaką powierzchnię musi zapewnić rolnik lochom przy standardowej produkcji, a jaką - gdy będzie chciał spełnić warunki podwyższonego dobrostanu w ramach ekoschematu?
Obowiązujące normy
prawne
Powierzchnia kojca, co najmniej 3,5 m2
dla loch w okresie
porodu i odchowu
prosiąt ssących

Wymogi obowiązujące w dobrostanie - zwiększona Wymogi obowiązujące w,dobrostanie - zwiększona
o co najmniej 20% powierzchnia bytowa
o co najmniej 50% powierzchnia bytowa
co najmniej 4,2 m2

co najmniej 5,25 m2

Powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić, w przypadku utrzymywania grupowo:
Loch

co najmniej 2,25 m2, przy czym w przypadku
loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni
kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża - otwory odpływowe

co najmniej 2,7 m2, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno
stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego
podłoża - otwory odpływowe

co najmniej 3,4 m2, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno
stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża - otwory odpływowe

Loszek po pokryciu co najmniej 1,64 m2, przy czym co najmniej co najmniej 2 m2, przy czym co najmniej 0,95 m2 co najmniej 2,5 m2, przy czym co najmniej 0,95 m2
0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże
stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego pod- i nie więcej niż 15% tego podłoża - otwory odpływowe i nie więcej niż 15% tego podłoża - otwory odpływowe
łoża - otwory odpływowe
Loch

· do 5 sztuk - powinna być większa o 10% tj. 3,8 m2
· do 5 sztuk - powinna być większa o10%
· do 5 sztuk - powinna być większa o 10% tj. 3 m2
· powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10%** · powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10% tj. 2,4 m2 · powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10% tj. 3 m2

Loszek po pokryciu · do 5 sztuk powinna być większa o 10%
· do 5 sztuk - powinna być większa o 10% tj. 2,2 m2 · do 5 sztuk - powinna być większa o 10% tj. 2,7 m2
· powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10% · powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10% tj. 1,8 m2 · powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10% tj. 2,2 m2
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Ratunkiem dla rynku świńskiego
jest tylko… spadek pogłowia
w UE. Wtedy ceny wzrosną
O sytuacji na rynku trzody chlewnej z dr Marianem Kamyczkiem, dyrektorem Instytutu
Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach rozmawia Dorota Andrzejewska*
Co powinni zrobić rolnicy, by
podnieść opłacalność produkcji świń?
Producenci trzody chlewnej zrobili
już wszystko, co mogli. Zainwestowali w genetykę, żywienie, ogólne
warunki chowu. Teraz kluczowa
jest cena. Jeśli ona nie wzrośnie,
ta gałąź produkcji będzie nadal
nieopłacalna.
Jak pan ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku trzody?
Dziś zmagamy się z tym, że ceny
trzody są stosunkowo niskie w porównaniu do kosztów produkcji,
które w Polsce i Europie bardzo
się zwiększyły. Nastąpił wzrost
cen surowców paszowych takich
jak: zboża, śruta sojowa, śruta
rzepakowa. Obecnie, co prawda,
ceny skupu na giełdzie MATIF
oraz w kraju dla poszczególnych
zbóż znacznie się obniżyły, ale to
jest chwilowe, gdyż w ten sposób
podmioty skupowe reagują na fakt
nadchodzącego terminu zbiorów.
Wielu indywidualnych rolników nie
ma możliwości dobrego wysuszenia i przechowania ziarna. Borykają się oni także z niedoborem
gotówki, mają kredyty do zapłacenia, różne zobowiązania. Nie mają
innego wyjścia - muszą sprzedać
zboże. Dlatego ceny skupu zbóż
są obniżane. W połowie lipca 2022
roku średnia cena pszenicy paszowej wynosiła 1.200-1.400 zł/t. Dla
producentów zbóż jest to wyjątkowo niekorzystna sytuacja, gdyż
znacznie wzrosły ceny nawozów,
środków ochrony roślin, paliwa
rolniczego czy pracy najemnej.
I te podwyżki w efekcie odbiją
się także na portfelach producentów świń. Wspomniał pan
o tym, że tylko wzrost cen skupu
żywca może wpłynąć na opłacalność produkcji. Jest realne,
że on kiedyś nastąpi?
Proszę zobaczyć, jak długo już

trwa ten kryzys. Statystyki dotyczące likwidacji gospodarstw
produkujących trzodę chlewną
są zatrważające. Taką tendencję widzimy także we własnej
okolicy. Gmina Krzemieniewo,
do której należymy, 40 lat temu
miała największą obsadę świń
w przeliczeniu na 100 hektarów.
Obecnie w miejscowości Oporowo,
położonej w gminie Krzemieniewo,
nie ma już ani jednego gospodarstwa, które zajmowałoby się
trzodą chlewną.
Głównym czynnikiem upadku
gospodarstw jest ASF?
Pierwszym czynnikiem jest nieopłacalność. Gdyby tego ASF-u
nie było, to i tak gospodarstwa
likwidowałyby produkcję trzody
chlewnej. Producenci mogą wytrzymać okres dekoniunktury,
kiedy brak jest opłacalności np.
przez 4-6 miesięcy, ale potem powinien przychodzić lepszy czas,
i wtedy producenci mówią: „teraz
dokładam, ale potem zarabiam”.
Ale jeżeli ten czas nieopłacalności trwa już prawie 2 lata, to jest
dramatyczna sytuacja.
Często słyszę głosy, że przy
produkcji trzody pozostają tylko
ci, którzy są obciążeni kredytami lub zobowiązaniami wobec
ARiMR.
Tak, jeśli podpisali umowy i zadeklarowali, że będą prowadzić produkcję, to muszą ją kontynuować.
Nasz zakład, posiadający stado
zarodowe świń linii 990, jest pozbawiony programów pomocowych takich jak np. 1.000 zł do
jednej lochy. Zapowiedziano, że
będzie wsparcie dla producentów w wysokości tysiąc złotych do
jednej lochy. Złożyliśmy wniosek,
ale niestety otrzymaliśmy odmowę z tytułu kwalifikacji jako duże
przedsiębiorstwo. W tej sytuacji są
również inne zakłady posiadające

stada zarodowe trzody chlewnej
jak np. SBTCh Żerniki Wielkie czy
też OHZ Garzyn. Nie otrzymaliśmy też wsparcia z tego tytułu,
że sprzedajemy tuczniki w strefie czerwonej. Gdy na naszym
terenie pojawiła się czerwona
strefa, a więc w sierpniu 2021 r.,
nasi dotychczasowi odbiorcy zaniechali współpracy. Musieliśmy
znaleźć nowych, co też nie było
łatwe. A ci nowi to najczęściej
firmy skupowe, dowożące żywiec
do różnych zakładów i dyktujące
ceny zakupu.
Jakich obniżek cen skupu
żywca doświadczyliście z powodu ASF?
W tej chwili, jeśli można sprzedać tucznika w białej strefie za
7 zł/kg, to w czerwonej strefie
maksymalnie można uzyskać
6,50 zł/kg. W przypadku
tucznika o masie ciała
120 kg, strata przychodu wynosi około 60
zł z tytułu sprzedaży
z czerwonej strefy.
Na jednym transporcie wynoszącym np. 200 sztuk
to stanowi stratę
w wysokości 12
tys. zł.
Spora. Czy to
wpływa na pańs t wa d e c y z j e
dotyczące produkcji trzody
chlewnej? Jakie duże stado
w tej chwili posiadacie?
Mamy już ograniczoną produkcję, bo jeszcze 2 lata temu mieliśmy
950 loch, ale w tej chwili
mamy 350 loch, gdyż produkcja trzody chlewnej generowała znaczne straty.

Gdy po raz pierwszy uruchamiano tzw. program dobrostanowy, mówiło się o tym, że będzie on szansą dla producentów
świń. Z danych ARiMR wynika
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jednak, że tylko kilka procent
tych środków skierowano do
hodowców trzody chlewnej.
Spełnienie obostrzeń związanych z podwyższonymi wymaganiami dobrostanowymi to
zbyt duży wydatek dla hodowców trzody?
Niewielu niestety stać na tego
rodzaju inwestycje. To jest efekt
tego, że produkcja jest nieopłacalna. Kto chciałby ponosić wyższe
koszty, nie mając możliwości odzyskania tego w formie przychodów.
Rolnicy coraz rzadziej decydują
się na kredyty na rozwój w sektorze trzody, bo jedyne co mogą
dać pod zabezpieczenie kredytu
to ziemia. A ziemi nie chcą stracić. Dlatego zamykają produkcję
zwierzęcą i idą w kierunku bardziej bezpiecznym czyli produkcji
roślinnej.
Gdyby program dopłat do
loch był bardziej rozbudowany
i trwał dużej, to jest szansa, że
pogłowie stada podstawowego
w Polsce udałoby się odbudować?
Nawet gdyby program obowiązywał cały rok, w takim kształcie,
przy takich stawkach, nie rekompensowałby poniesionych strat
z tytułu wyższych kosztów produkcji aniżeli przychodów. I można powiedzieć, że w najgorszej sytuacji
są ci, którzy bazują tylko na tym
jednym gatunku zwierząt. A jeśli
mają niedostatek swojego zboża
i muszą jeszcze ziarno kupować,
to tym gorzej dla nich. Jest
pewnego rodzaju różnica
między nakładami na jedną
tonę zboża, którą się produkuje we własnym gospodarstwie, a kosztem,
kiedy muszą to zboże
kupić. Tego rodzaju gospodarstwa są bardziej
narażone na upadek
niż takie, które dysponują większym areałem i mogą czerpać
zyski z produkcji np.
buraków cukrowych
czy rzepaku lub kiedy dodatkowo zajmują się produkcją
mleka. Wtedy jakby
ten deficyt z przychodów produkcji trzody
łagodzą przychody
z innych gałęzi produkcji. Ale to nie znaczy, że
jest wtedy sens, by produkcję trzody chlewnej dalej
kontynuować.
Czy w innych krajach UE

60.859

2.374

- TYLE STAD ŚWIŃ
JEST OBECNIE
W POLSCE
(9 763 890 SZTUK)

- O TYLE ZMNIEJSZYŁA SIĘ
LICZBA STAD ŚWIŃ W POLSCE
W OKRESIE OD POCZĄTKU
LUTEGO DO KOŃCA CZERWCA
2022 R.

jest podobna sytuacja związana
z brakiem opłacalności?
Dzisiejsza nieopłacalność produkcji wieprzowiny jest efektem
tego, że pogłowie zwierząt w wielu
krajach wzrosło przed kilkoma laty,
kiedy była bardzo duża możliwość
sprzedaży świń na rynek chiński.
W Chinach z powodu epidemii
ASF, pogłowie obniżyło się z 450
mln sztuk świń do 330 mln sztuk.
Dlatego firmy chińskie importowały
duże ilości wieprzowiny, płacąc
wysokie ceny. W Chinach zdecydowano, że małe gospodarstwa, niespełniające wymagań
bioasekuracji, zostaną zamknięte.
Powstały w to miejsce duże fermy giganty. Są to fermy wielopiętrowe,
nastawione na to, by maksymalizować zysk. Kraj ten bardzo szybko
zwiększył swoją produkcję, a Europa nie zareagowała na ten fakt
właściwie, a więc nie zmniejszyła
się ilość zwierząt. Powstała nadprodukcja wieprzowiny, a obniżki
pogłowia w innych krajach nie są
tak duże, jakie powinny być. Gdyby w wielu krajach UE nastąpiły
obniżki pogłowia rzędu 10 - 15%,
to wywołałoby pewnego rodzaju
niewielki niedobór i stymulowało
wzrost cen. Prawo podaży i popytu działa bezwzględnie. Żadnymi
działaniami nie jesteśmy w stanie
odmienić dzisiejszej sytuacji, bo
nawet, jeśli rolnik powie, że wdroży jakieś przedsięwzięcie, które
jeszcze obniży koszt produkcji,
to owszem, będzie miał mniejszą
stratę, ale dalej ją będzie miał.
W całkiem innej sytuacji są tzw.
integratorzy, czyli duże firmy, które
dzierżawią lub posiadają swoje
hektary, produkują na nich własne
zboża, mają własne wytwórnie
pasz, chlewnie, zakłady przetwórcze i sklepy. U nich wszystko w takim systemie idzie, że na jednym
etapie może się nie opłacać, ale
na drugim zyskują. Ci, którzy przetwarzają dalej, mają się dobrze.
Wiedzą, że biznes w taki czy inny
sposób będzie się rozwijać.
UE mniej eksportuje do Chin.
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A inne rynki trzecie? Jest szansa, by w krajach wspólnotowych
nadal produkować trzodę na
dużą skalę i sprzedawać żywiec
do innych krajów?
Są inne rynki zbytu, ale nie mają
już takiego potencjału jak Chiny. Inne rynki o liczącej się skali
importu to Japonia, Korea Południowa. Jednak bezpośrednio
z Polski nie możemy tam sprzedawać z uwagi na ASF. W podobnej
sytuacji są także Niemcy. Hiszpania zwiększyła swoją produkcję
wieprzowiny w znaczący sposób.
Produkcja jest tam realizowana na
dużych fermach i kraj ten, obecnie
mający największe pogłowie w Europie, też odczuł rezygnację rynku
chińskiego. Dlatego wieprzowina
z Hiszpanii też u nas się pojawiła,
gdyż w porównywalnym okresie
do roku ubiegłego import z tego
kraju zwiększył się z 4,3 tys. ton
do 32,4 tys. ton. Dopłaty okresowe
do przechowywania wieprzowiny
wcale nie były aż tak atrakcyjne.
Zresztą te działania w ramach UE
tak naprawdę bardziej wspierały
przemysł przetwórczy, a nie producentów wieprzowiny.
Do naszego kraju dociera mięso z Hiszpanii. Skąd jeszcze?
Według danych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rynek
Mięsa Wieprzowego nr 28/2022)
w okresie od stycznia do maja
bieżącego roku eksport mięsa
wieprzowego z Polski wyniósł
150 tys. ton i był mniejszy o 26,5
tys. ton, aniżeli w porównywalnym

okresie roku ubiegłego. W tym
samym okresie bieżącego roku
import mięsa wieprzowego do Polski osiągnął poziom 315 tys. ton
i był o 41,5 tys. ton większy aniżeli
w roku ubiegłym. Co ciekawe,
najwięcej wieprzowiny sprowadzono z Belgii, natomiast kolejnymi dostawcami są Niemcy, Dania
i wspomniana wcześniej Hiszpania. Belgia nie jest dużym krajem,
ale ma całkiem sporą produkcję
trzody chlewnej i pomimo istniejącej dekoniunktury nie redukowano
istotnie pogłowia trzody chlewnej.
Już kiedyś stwierdzono, że ceny
zbóż i komponentów są w Belgii
wyższe niż w Polsce, stąd pytanie,
jak ponosząc wyższe koszty żywienia, można produkować tanio
i sprzedawać półtusze w konkurencyjnych cenach?
Ukryte dopłaty?
Czasem niektóre państwa stosują tego rodzaju praktyki. Dużą
rolę powinno odgrywać zapewnienie, że państwo dba o własne
bezpieczeństwo żywnościowe.
Przykładowo Japonia ma dwukrotnie wyższe koszty produkcji
wieprzowiny aniżeli w krajach UE,
ale to nie znaczy, że tam nie ma
wcale gospodarstw utrzymujących
trzodę chlewną. Japonia, mimo
że sporo importuje, dba o to, by
nie zginęły te gospodarstwa, bo
w przypadku różnych zawirowań,
częściowa produkcja mięsna jest
realizowana w kraju.
Jednak każdy kraj będzie dążył
do tego, by nie obniżać u siebie
produkcji.
Przykładowo można spojrzeć na
Danię. Średnie gospodarstwo
w Danii posiada obsadę około 500
loch. To są duże specjalistyczne
gospodarstwa. Dla takich producentów proces przekwalifikowania
się jest ogromnym wyzwaniem.
Dlatego, póki się da, będą robić
wszystko, by zachować tę skalę
produkcji.
*Rozmowa miała
miejsce pod koniec lipca

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU
BADAWCZEGO ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE
znajduje się w powiecie leszczyńskim (Wielkopolska), zajmuje się
realizacją projektów badawczych, wykonywaniem badań i usług
doświadczalnych, organizacją konferencji, sympozjów i szkoleń
z zakresu hodowli i żywienia zwierząt oraz uprawy roślin, a także
ćwiczeń terenowych oraz staży i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów wyższych i średnich szkół rolniczych. Gospodaruje
na łącznym areale 1.710 ha gruntów ornych. Zajmuje się produkcją roślinną (zboża, rzepak ozimy, buraki cukrowe, lucerna) oraz
zwierzęcą (hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej, owiec ras
rodzimych).

HODOWLA
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Jaka sytuacja na rynku drobiu?
Sektor drobiarski zaskakująco dobrze radzi sobie w dobie rosnących kosztów produkcji.
Wzrosły, co prawda, ceny pasz, ale w górę znacząco poszybowały także stawki za żywiec.
TEKST

P

Dorota Andrzejewska

asza jeszcze kilka lat temu
kosztowała 1.200 zł, teraz
jest po 3 tys. zł. Miał opałowy
kosztował 500 - 600 zł, a teraz
2 tys. zł, podrożał więc trzykrotnie. Kurczak wtedy był po 3,20 - 3,30 zł/kg, dziś
jest za 6,20 zł/kg, a więc cena wzrosła
dwukrotnie, ale wiele środków do jego
wyprodukowania podrożało trzykrotnie
- mówi Marian Sęk z miejscowości
Łazisko w woj. łódzkim, który przez
wiele lat zajmował się produkcją drobiu. Obecnie dkibicuje swojemu synowi Mariuszowi, który w ostatnim
czasie przejął fermę. Jego zdaniem ten
znakomity okres produkcji drobiu,
jak określa lata 2015 - 2019, już nie
powróci. Największy koszt - pasza,
pochłania spore środki. - Co będzie za
miesiąc czy dwa, tego nikt nie wie. Każdy
się boi. U nas jest sytuacja taka, że mamy
obciążenie nawozowe, syn wziął kredyt na
zakup nawozu i nawet gdyby chciał, jak
niektórzy, zrobić przestój w produkcji, by
zaoszczędzić na ogrzewaniu, nie może tego
uczynić. A są tacy, co mówią, że zakupią
pisklęta dopiero na przełomie lutego i marca i przeczekają okres zimy. Inni planują
w kolejnym roku na przykład tylko 4 rzuty
robić - opowiada Marian Sęk.
O

OSZENIA

HODOWLA
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Nie ulega wątpliwości, że
wzrastające koszty energii i pasz
odbiły się także na produkcji
drobiu. I mówiąc o zestawieniu
zysków oraz strat w tej branży,
trzeba pamiętać, że w zupełnie innym punkcie może być właściciel
fermy brojlerów, indyków czy kur
niosek. - Dokładną kalkulację opłacalności produkcji drobiarskiej jest
niezmiernie trudno przeprowadzić.
Ma to związek z różnymi warunkami
produkcji, niejednakowymi cenami
pasz uzyskiwanymi przez poszczególnych producentów, różną energochłonnością ferm, synergiami obecnymi na niektórych fermach, różnicami
w skali produkcji, niejednakowym
stopniem integracji poziomej firm
drobiarskich oraz wieloma innymi
czynnikami - wymienia Katarzyna
Gawrońska, dyrektor Krajowej
Izby Producentów Drobiu i Pasz.
Jednak, ogólnie rzecz ujmując,
w jej opinii, w ostatnich kilku
miesiącach produkcja drobiarska w Polsce charakteryzowała
się bardzo dobrą opłacalnością.
A jak było wcześniej? - W 2020 r.
pandemia COVID-19 i związany
z tym spadek popytu ze strony sektora
HoReCa spowodował tąpnięcie cen
skupu żywca. W roku 2021 sytuacja
cenowa się ustabilizowała, ale w sektor uderzyła najpierw grypa ptaków,
a następnie wzrost kosztów pasz mówi Grzegorz Rykaczewski,
analityk rynków rolnych banku
Santander. Ekspert dodał, że bieżący rok przyniósł dalszy wzrost
cen pasz oraz cen energii, co z kolei było w dużej mierze skutkiem
ubocznym agresji rosyjskiej na
Ukrainę. - Wyzwań było więc sporo.
Warto jednak zauważyć, że w 2022 r.
sektor radzi sobie dobrze w zmiennej
rzeczywistości - stwierdza analiO

OSZENIA

tyk rynkowy. Wynika to głównie
z tego, że stawki za żywiec rosną
szybciej niż ceny pasz. Wzrost cen
skupu drobiu rzeźnego był już zauważalny w 2021 roku, jednak to
2022 rok jest tym przełomowym.
Jak wynika z danych GUS, w lipcu za drób rzeźny średnio płacono
6,60 zł/kg, a więc o 43% więcej
niż w lipcu ubiegłego roku.
Skąd tak spore podwyżki?
- Wzrosty cen żywca są przede
wszystkim odzwierciedleniem wzrostu kosztów produkcji, chodzi głównie
o ceny pasz oraz surowców paszowych, które odpowiadają za niemal
70 procent kosztów produkcji drobiarskiej. Dodatkowo w pierwszej
połowie 2022 roku obserwowaliśmy
silny popyt eksportowy na polskie
mięso drobiowe. Wynikało to z przewagi popytu nad podażą na większości
rynków państw należących do Unii
Europejskiej - wyjaśnia Katarzyna Gawrońska. Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków rolnych Santander dodał, że w 2021
roku w Unii Europejskiej nastąpił
spadek produkcji drobiu o 3%. W tym przypadku był to efekt strat
produkcyjnych, wynikających z grypy ptaków. Równolegle popyt pozostał
wysoki. W bieżącym roku obserwujemy wzrost kosztów w rolnictwie
i wzrost cen żywności, co sprzyja
cenom żywca. Niektóre kraje UE, np.
Francja, miały nadal duże problemy
związane z grypą ptaków - podaje
analityk rynkowy. W jego opinii, wypływ na wzrost cen żywca
drobiowego miała także poprawa
sytuacji pandemicznej. - Intensywny sezon turystyczny w Europie
generuje popyt zagraniczny na produkty żywnościowe. Swoje zrobiła też
wojna. Do Polski przyjechało wielu
Ukraińców, co z kolei wzmacnia popyt

wewnętrzny - tłumaczy Grzegorz
Rykaczewski.
O jakich wzrostach cen pasz
mowa? - Średnia cena mieszanki grower/finisher w czerwcu była
wyższa o 48% w stosunku rocznym,
zaś w całym okresie styczeń - czerwiec 2022 roku, za ten rodzaj pasz
trzeba było zapłacić o 36% więcej
niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Z jednej strony więc
widoczny jest wzrost kosztów. Jednak
z drugiej strony dynamika wzrostu
cen pasz była niższa niż wzrostu
cen żywca. To wspierało nadwyżkę
finansową na każdym sprzedanym
kurczaku - tłumaczy Grzegorz Rykaczewski.
W 2021 roku polski sektor
drobiarski zanotował pierwszy
spadek produkcji od momentu
akcesji Polski do Unii Europejskiej. - Według ocen Komisji Europejskiej, produkcja w Polsce w 2021 r.
spadła o 6%. Był to efekt grypy ptaków, która uderzyła w II kwartale
w zagłębie hodowlane w północno-zachodniej części woj. mazowieckiego, powodując silne straty
w produkcji - tłumaczy Grzegorz
Rykaczewski. Największym problemem, z jakim dziś borykają
się producenci drobiu, to niepewność związana ze wzrostem
cen surowców energetycznych.
- Chodzi z jednej strony o koszty
ogrzewania czy prądu, ale też o skutki pośrednio wynikające ze wzrostu
cen surowców energetycznych, jak
ostatnio czasowe zawieszenie produkcji części nawozów w Polsce, co
ma swój negatywny efekt dla podaży
np. dwutlenku węgla, używanego
w przemyśle spożywczym. Efekty
wojny są więc bardzo szerokie - dodaje Grzegorz Rykaczewski.

JAKUB KUŚWIK,
FERMO.pl, kierownik
Działu Sprzedaży
Szacuje się, że średnio
70-80% kosztów w produkcji drobiarskiej stanowi
żywienie. Dlatego właśnie
ograniczenie zużycia paszy, przy jednoczesnym
zachowaniu dobrych przyrostów i wyników, będzie
miało największy wpływ
na zwiększenie rentowności produkcji. Do tego celu
można wykorzystać rozwiązanie opracowane przez
firmę FERMO - dozownik
ziarna F-DOZ. Pozwala on
dodawać znacznie tańsze
ziarno (np. pszenicę) do
paszy treściwej. Dozownik
FERMO automatycznie dozuje zboża w zakresie od 5
do 60% bezpośrednio do
linii paszowej. W zależności
od wielkości stada, zakup
dozownika ziarna zwraca się po jednym rzucie,
a w każdym kolejnym generuje wysokie oszczędności sięgające w niektórych
przypadkach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych
rocznie. Dozowniki ziarna
mogą być z powodzeniem
stosowane w hodowli drobiu - kaczek, gęsi, brojlerów
i indyków.
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W zautomatyzowanej oborze
oczami i uszami są sensory
Różnego rodzaju roboty coraz częściej przejmują władzę nad poszczególnymi etapami hodowli
bydła mlecznego. Dzięki osiągnięciom techniki, hodowca może skupić się na dokładniejszej
analizie danych i powiększaniu wydajności. Najpierw trzeba jednak zainwestować.
TEKST

U

Łukasz Tyrakowski

rządzeniem, które w mojej ocenie w największej
mierze usprawnia pracę
hodowców, jest robot udojowy - mówi Marcin Wasilewski z firmy DeLaval. I choć „mechaniczny
dojarz” jest znany na polskim rynku
już od kilkunastu lat, to jednak został on od tego czasu wzbogacony
o wiele dodatkowych opcji. - Nasz
najnowszy robot - DeLaval VMS V310
w trakcie doju karmi krowę paszą treściwą w zależności od jej wydajności,
potrafi analizować poziom progesteronu
w mleku, dzięki czemu jest w stanie
stwierdzić, czy krowa jest cielna, czy ma
ruję, czy poroniła, jak i wykryć zaburzenia związane z rozrodem. Ponandto
może też automatycznie podjąć decyzję
o przekierowaniu mleka pozaklasowego
- wyjaśnia Wasilewski. - Wszystko
to 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu,
365(6) dni w roku. I tak przez wiele
lat. Ciężko znaleźć takiego pracownika
- dodaje ekspert. Jego słowa potwierdza Kamil Siatka, Lely - drugiego
potentata na rynku. - W przypadku robotów udojowych obserwuje się
ograniczenie nakładów pracy o 20-30%
w porównaniu z dojem tradycyjnym.
Harmonogram dnia hodowcy staje się
również bardziej elastyczny - podkreśla przedstawiciel. Tym, co łączy
wszystkie urządzenia usprawniające
pracę przy krowach mlecznych, jest
automatyczne działanie i zasilanie
energią elektryczną. - Praca z nimi
ogranicza się w głównej mierze do
nadzoru i konserwacji zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji
- tłumaczy Siatka.

Przebieg automaytcznego
doju, czyli ile potrafi robot

Automatyczny system udojowy
składa się z wielu elementów. Nie
jest to tylko sam robot. Potrzebna

Robot udojowy DeLaval
oprócz samego doju
wykonuje wiele innych czynności

jest również pompa podciśnienia,
sprężarka, system identyfikacji,
system do zarządzania stadem,
filtr mleczny, wymiennik ciepła
czy zbiornik schładzający. - Kiedy
hodowca zdecyduje się na inwestycję
w takie urządzenie, część z dotychczasowego wyposażenia obory może zostać
wykorzystana, dlatego też koszt kompletnego systemu z robotem znacznie
się waha i jest to w naszym przypadku
przedział od 350 do nawet 600 tys. zł
- zaznacza Wasilewski. Przejdźmy
jednak do samej pracy urządzenia.
Mechaniczny dojarz, zanim jeszcze
przystąpi do działania, identyfikuje
daną krowę pod kątem pozwolenia
na dój. W zależności od: fazy laktacji, ilości mleka w wymieniu czy
czasu od ostatniego doju pozwolenia na dój różnią się dla poszczególnych sztuk w stadzie. Wszystkie kryteria ustala oczywiście sam
hodowca. Proces doju rozpoczyna
się od przygotowania wymienia.
W robocie DeLaval zadanie to wykonuje specjalny piąty kubek. - Proces przygotowania strzyków trwa około
minutę. Jest to idealny czas, aby zdążyła wydzielić się oksytocyna. Może on
być wydłużony lub skrócony według
indywidualnych potrzeb danej krowy
- tłumaczy Wasilewski. Kolejnym
etapem jest zakładanie kubków.
W robocie DeLaval odpowiada za
to ramię hydrauliczne, które pobiera
pojedyncze kubki. Proces ten jest
nieco wydłużony w porównaniu do
robota Lely i trwa około 30 sekund,
ale dzięki takiemu sposobowi nie
musi już uczyć robota położenia
strzyków, czy też asystować mu
w momencie nauki. Podczas doju
robot żywi. - W zależności od tego, jaką
strategię ruchu krów wybierzemy, pasza
treściwa w robocie będzie głównym
motywatorem przyjścia do robota (ruch
wolny) bądź jedynie dodatkiem (ruch
zoptymalizowany). Decyzja ta wpłynie
również na strategię żywienia na sto-
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le paszowym, więc warto wziąć ją
pod uwagę. Jeśli jesteśmy w stanie
wyprodukować odżywcze i dobrej
jakości pasze objętościowe, zawsze
będą one tańsze niż kupowane pasze
treściwe - podkreśla Marcin Wasilewski. W momencie osiągnięcia
niskiego przepływu mleka, robot
kończy dój. - Po zakończeniu doju
następują trzy procesy. Pierwszy
z nich to przepompowanie mleka
z jednostki końcowej do właściwej
lokalizacji (zbiornika), których może
być 5. Drugi proces to dezynfekcja
poudojowa. Ostatnim elementem
jest mycie podłogi, które może być
wykonywane po każdym doju bądź
co kilka krów - wylicza Wasilewski. Kontrola pracy robota odbywa się za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych.
Pracę urządzenia można doglądać także za pomocą smartfona
lub tabletu.
Czy robot może robić coś
więcej poza wymienionymi
funkcjami? - Oczywiście, że tak.
Może z laboratoryjną precyzją mierzyć poziom komórek somatycznych
w mleku, dzięki czemu szybko wykryjemy krowy ze zbliżającym się
zapaleniem wymienia oraz zdiagnozujemy sztuki subkliniczne - zaznacza Wasilewski. Dodatkowo
urządzenie, jeśli tylko zostanie
wyposażone na wyjściu w kamerę do punktowej oceny kondycji
krów, może także dokonywać
oceny kondycji BCS. - Parametr
ten pozwala na zoptymalizowanie
żywienia i zapewnia stały przegląd stada, wychwytując sztuki zbyt
otłuszczone lub zbyt szybko chudnące - wyjaśnia przedstawiciel
firmy DeLaval. Robot VMS V310
w standardzie posiada również
moduł zapewniający hodowcy
O
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dokładny wgląd w status rozrodczy każdej krowy w stadzie,
który może wskazać sztuki z zaburzonym cyklem rozrodczym.
- Poprawia to wskaźniki inseminacji
o ponad 30%, przyczyniając się do
skrócenia okresu międzywycieleniowego, co skutkuje bardziej produktywną laktacją i nawet o 20%
zwiększoną wydajnością życiową
- zaznacza Wasilewski.
Dzięki takiej złożoności pracy, mechaniczny dojarz, według
wyliczeń firmy DeLaval pozwala
na osiągnięcie około 10% wzrostu wydajności. Poprawia także
zdrowotność całego stada i pozwala na wprowadzanie poprawek dzięki potężnej ilości gromadzonych danych.

Sensory zamiast oczu
i u zu

Gama robotów i urządzeń
usprawniających pracę w oborach, oferowanych przez najpopularniejsze na rynku firmy Lely
i DeLaval pokrywa praktycznie
wszystkie potrzeby hodowców
zajmujących się produkcją mleka. - Rola robotów uzależniona jest
od decyzji hodowcy, gdyż to on decyduje, czy i kiedy zwierzętra będą
miały z nimi kontakt - mówi Kamil
Siatka. A ten zaczyna się już od
pierwszych dni życia - dzięki
automatycznym odpajalniom.
Kolejne są już roboty do czyszczenia podłóg - zarówno rusztowych, jak i pełnych, roboty do
podgarniania paszy, stacje paszowe, szczotki, roboty udojowe, roboty zadające paszę lub wreszcie
aplikacje do zarządzania całym
stadem. - Co ważne, obsługujący roboty system do zarządzania

LELY VECTOR to robot, który
automatycznie zadaje paszę

stadem Lely Horizon potrafi zgromadzić nie tylko dane z urządzeń
pracujących w oborze, ale również
wykorzystywać je do generowania
wskazówek i podpowiedzi dla hodowcy, np. dotyczących inseminacji
lub leczenia - zaznacza Kamil Siatka. Podobnie jest w przypadku
systemu DeLaval DelPro. - Jest
on pomyślany tak, aby zapewnić
dane od ogółu do szczegółu, a zatem
widzimy informacje i wskaźniki
odnośnie całego stada, a następnie
możemy schodzić do poziomu grup
technologicznych (jeśli istnieją), aż
do poziomu każdej indywidualnej
krowy. Dzięki temu w 2 minuty jesteśmy w stanie sprawdzić, czy cała
nasza obora funkcjonuje prawidłowo
- mówi Marcin Wasilewski.

y za wy ajno
a przy okazji oc rona
ro owi ka

- Głównym punktem w dyskusji
odnośnie ochrony środowiska jest
zwiększanie wydajności zwierząt
hodowlanych, tak aby emisja gazów rozkładała się na jak najwyższą
ilość produkowanego mleka i mięsa.
Automatyzacja przyczynia się do
uzyskiwania wyższych wydajności
w stadzie, a zatem jest odpowiedzią

na potrzeby środowiskowe - zaznacza przedstawiciel firmy DeLaval. - Wysoki poziom dobrostanu
krów możliwy do uzyskania dzięki
zastosowaniu robotów przyczynia
się do lepszego wykorzystania przez
nie dostępnych zasobów, takich jak
np. pasza. Jeśli krowy są zdrowe
i dobrze wykorzystują pożywienie, potrzeba go mniej, a to z kolei
przekłada się na niższą produkcję
polową i ilość materiału, który musi
być dostarczony na stoły paszowe.
Końcowym efektem takiej kaskady
jest ograniczenie zapotrzebowanie
na paliwa kopalne, a co za tym idzie
- zmniejszenie śladu węglowego uzupełnia Kamil Siatka. Poza
tym eksperci wspólnie zwracają
uwagę na ograniczenie emisji
związanej z rozkładem paszy
organicznej, która nie została
spożyta, a także redukcję zużycia oleju napędowego spalanego
w gospodarstwie, dzięki napędom elektrycznym zasilającym
urządzenia. A przy coraz większych obostrzeniach dotykacjących rolników - w szczególności
hodowców - czynniki te mogą
odgrywać rosnącą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących
rozwoju swojego stada.
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Jak powinna wyglądać dawka pokarmowa dla krów będących w szczycie latkacji? Na co
zwracać uwagę, aby zabezpieczyć produkcję na odpowiednim poziomie, a przy tym utrzymać
dobre zdrowie zwierząt?
TEKST

P

Łukasz Tyrakowski

rzystosowanie krowy do
skarmiania dawki laktacyjnej powinno rozpocząć
się już w okresie zasuszenia, rozpoczynając 3 tygodnie przed
planowaną datą wycielenia - mówi
Paulina Fornal-Taberska, specjalistka ds. żywienia zwierząt
w firmie Timac Agro. Według
niej już dwa tygodnie przed wycieleniem krowa powinna dostawać około 2,5 kg paszy treściwej
O
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z dużym udziałem śrut oraz
komponentami białkowymi. - Tę
ilość powinno zwiększać się stopniowo o 1,5-2 kg tygodniowo, aż do
uzyskania dawki docelowej. Należy
przy tym zwrócić szczególną uwagę
na strukturę dawki oraz odpowiedni
stosunek pasz treściwych do objętościowych, pamiętając, że to pasza
objętościowa odpowiedzialna jest
za strukturę dawki, a oszczędne
skarmianie pasz treściwych ogranicza produkcję - podkreśla Fornal-Taberska.
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WIZYTÓWKI HODOWLANE
Krowa Start firmy Piast Pasze

Krowy mleczne w okresie okołoporodowym wymagają szczególnej uwagi pod względem zaspokojenia potrzeb energetycznych. W tym celu, z myślą o jak największym
komforcie żywieniowym, powstała mieszanka paszowa Krowa START, idealnie sprawdzająca się w stadach dotkniętych problemami z chorobami metabolicznymi i rozrodem.
Skład paszy oparty jest w głównej mierze na ziarnie kukurydzy, zapewniając duży
udział skrobi, która jest rozkładana do glukozy dopiero w jelicie cienkim. Dodatkowe
źródło energii stanowi również obecny w mieszance tłuszcz obojętny na fermentację
w żwaczu, co pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia powszechnej w okresie
powycieleniowym ketozy, a jednocześnie pozytywnie wpływa na wskaźniki rozrodu.
Skład paszy wzbogacono również o chronione aminokwasy - cholinę oraz metioninę,
które ograniczają skutki nadmiernej mobilizacji tłuszczu zapasowego, polepszając jego
transport z wątroby do krwi. Jest to niezmiernie istotne w kontekście ochrony zdrowia
i prawidłowego funkcjonowania tego organu. Ponadto metionina, będąca pierwszym
aminokwasem limitującym produkcję mleka, pozwala na maksymalizację wydajności,
jak również przyczynia się do wzrostu poziomu białka. Udowodniono też, że poprawia
jakość zarodka i ogranicza ryzyko jego wczesnego zamierania. Aby zapewnić kompleksową
ochronę i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, zastosowano dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces
cerevisiae, wspierających pracę żwacza w kontekście możliwego zakwaszenia, spowodowanego spożyciem dużej
ilości skrobi w dawce pokarmowej. Mają one również pozytywny wpływ na pobranie suchej masy, co jest niewątpliwie kluczowym aspektem w drodze do osiągnięcia zdrowotności oraz wysokiej wydajności krów mlecznych.
Krowę START warto stosować w okresie od trzeciego tygodnia przed wycieleniem do drugiego miesiąca laktacji. Pasza może być również podawana przez cały okres laktacji przy zastosowaniu dawkowania adekwatnego
do wydajności mlecznej.
Produkt oferuje firma Piast Pasze

rama ezyn ekcyjna

Brama do dezynfekcji pojazdów jest najskuteczniejszą ochroną zapobiegającą przedostaniu się wirusa ASF czy ptasiej grypy
za pośrednictwem środków transportu na teren gospodarstwa.
Jej najważniejsze zalety to kompleksowa dezynfekcja całej powierzchni pojazdu - dezynfekcji podlegają wszelkie powierzchnie
zewnętrzne pojazdów, a nie tylko koła, tak jak w przypadku mat
przejazdowych; wysoka ochrona gospodarstwa przed przedostaniem
się wirusów - każdy pojazd wjeżdżający na teren gospodarstwa
podlega dezynfekcji, np. auta transportujące zwierzęta, dostarczające paszę, samochody weterynarzy, osób prywatnych. Brama do
dezynfekcji firmy FERMO cechuje się także szybkim i dokładnym
procesem dezynfekującym. Przejazd przez kurtynę zraszającą
środkami dezynfekującymi przebiega sprawniej i dokładniej aniżeli
dezynfekcja ręczna. Co ważne, samochód zraszany jest zawsze
czystym roztworem dezynfekującym, nie tak jak w przypadku mat,
na których pozostają zabrudzenia, roztwór każdorazowo ma takie
samo stężenie. Dodatkowo brama cechuje się automatycznym
działaniem - może być uruchamiana przez fotokomórkę, dzięki
czemu jest bezobsługowa.
Produkt dostępny jest w firmie FERMO

o o y z ieraj ce o alejek zamknię yc

W ostatnim czasie firma DeLaval wprowadziła do swojej
oferty nowy model robota.
Roboty zbierające RC550 i RC700 od Delaval przeznaczone są do zbierania odchodów w obiektach z podłogami
pełnymi. Roboty te poruszają się wg ściśle zaplanowanego
harmonogramu po wcześniej określonych trasach. Podczas
przejazdu w pierwszej kolejności ramiona zgarniacza kierują nieczystości w kierunku systemu zbierającego, po czym
specjalnie zaprojektowany mechanizm zbierający kieruje cała
materię do zbiornika gromadzącego odchody. W tym miejscu
warto wspomnieć, że cały proces polega na mechanicznym
zebraniu nieczystości co w dalszym stopniu sprawia, że ogromną zaletą robotów zbierających jest możliwość
pracy z różnymi typami materiałów legowiskowych. Roboty te nie boją się trocin, separatu czy słomy (powinna
być rozdrobniona do max 6cm długości), jednocześnie doskonale dają sobie radę z klasyczną gnojowicą. Po
zakończonej trasie robot wraca do punktu zrzutu (który jednocześnie jest jego miejscem ładowania) i otwierając
klapę pod zbiornikiem opróżnia się i doładowuje akumulatory przed następną trasą.
Produkt dostępny jest w firmie DeLaval

o ra jako pa z
o ję o ciowyc o
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Zwiększenie apetytu krów,
zwłaszcza zaraz po wycieleniu
jest kluczowe dla uniknięcia ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych oraz dla zapewnienia
produkcji. - Przede wszystkim
krowy muszą otrzymywać pasze
objętościowe o bardzo dobrej jakości i wysokiej wartości pokarmowej. Kluczowa dla pobrania
suchej masy jest natomiast odpowiednia struktura TMR. Gdy jest
on zbyt rozdrobniony, ogranicza
to przeżuwanie - mówi Sylwia
Grochowska, specjalistka ds.
chowu bydła w firmie Piast Pasze. Jak wyjaśnia, brak długich
części paszy, a także zbyt niska
zawartość suchej masy (<35%)
nie pobudzają ślinianek do produkcji śliny, naturalnego buforu
środowiska żwacza. - Problemem,
z którym można się również spotkać przy zadawaniu TMR, jest
jego sortowanie przez krowy, czyli
selektywne pobieranie składników
dawki pokarmowej. Krowy najczęściej wówczas wyjadają pasze
„smaczniejsze”, które zakwaszają
środowisko żwacza - tłumaczy
specjalistka. - Wybieranie drobnych cząstek, a pozostawianie części
długich to jedna z głównych przyczyn występowania subklinicznej
kwasicy żwacza. Ma to miejsce,
gdy sucha masa TMR jest zbyt
wysoka, jak również gdy pasze
nadające strukturę (siano, słoma)
nie są odpowiednio rozdrobnione
i występuje w nich dużo cząstek
długich. W takich przypadkach
można rozważyć wprowadzenie
do dawki żywych kultur drożdży
- Saccharomyces cerevisiae - uzupełnia.
Według Sylwii Grochowskiej, gdy hodowca chce wypłynąć na ograniczenie deficytu
energii po wycieleniu, warto
zastosować dodatkowo w paszy: glikol propylenowy, ziarno
kukurydzy lub tłuszcz obojętny
dla fermentacji w żwaczu. - Rozważyć można także zastosowanie
dodatków paszowych, które wspomagają funkcjonowanie wątroby
oraz sprzyjają bezpiecznemu uruchamianiu rezerw tłuszczowych
po wycieleniu. Są to między innymi niacyna, chroniona metionina
i cholina - tłumaczy specjalistka.
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Podstawowywymi komponentami w żywieniu bydła mlecznego
są pasze objętościowe, jednak intensywna produkcja spowodowała także konieczność stosowania
pasz treściwych. - Nie bez przyczyny są one nazywane paszami produkcyjnymi. Zaliczają się do nich ziarna
zbóż, śruty poekstrakcyjne stosowane bezpośrednio albo też w postaci
mieszanek pasz treściwych. Główną
ich cechą jest wysoka koncentracja
energii i składników pokarmowych
- tłumaczy Paulina Fornal-Taberska. Przy komponowaniu dawki
dla krów należy brać pod uwagę zawartość skrobi, białka oraz
to jaka jego ilość jest trawiona
w żwaczu, a jaka w jelicie. Należy
także pamiętać, że w żywieniu bydła mamy do czynienia z dwoma
rodzajami białka. - Białko z pasz
dzieli się na to, które jest wykorzystywane przez drobnoustroje żwacza
do syntezy białka mikrobiologicznego
(wykorzystywanego dalej przez krowę) oraz na białko trawione w jelicie.
U wysokowydajnych krów korzystne
jest ułożenie dawki pokarmowej tak,
aby udział białka dochodzącego do
jelita był wysoki, ale nie przekroczył
40% - zaznacza Fornal-Taberska.
- Dobrze jest stosować pasze, które
zawierają tzw. białko by-pass (np.
kukurydza) dla zachowania większej
stabilności zachodzących przemian
i dostępności energii - dodaje specjalistka, zaznaczając, aby każdoO
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razowo dopasowywać ilości pasz
treściwych do podstawowej bazy,
którą stanowią pasze objętościowe. - Dlatego przy każdej zmianie
komponentu należy zrobić korektę
dawki - uzupełnia.
Dawkowanie pasz treściwych
powinno być także odpowiednio dopasowane od systemu żywienia. - W systemie tradycyjnym
powinno to być uzależnione od wydajności mlecznej. Z pasz objętościowych krowa jest w stanie pokryć
zarówno potrzeby bytowe, jak i produkcyjne. Przy kiszonkach bardzo
dobrej jakości produkcja mleka może
osiągnąć poziom nawet 18 kg mleka,
przy złej wartości pokarmowej zaledwie 10-12 kg - zaznacza Sylwia
Grochowska. - Zadawanie pasz treściwych, w szczególności u sztuk
wysokowydajnych, powinno być podzielone na kilka odpasów. Nie można
zadać krowie 8 kg paszy w dwóch
odpasach. W miarę bezpieczne dawki
pasz treściwych to 2,5-3 kg na jeden
raz. Stąd przy dużych ilościach nie
da się uniknąć trzeciego, a nawet
czwartego odpasu w ciągu dnia dodaje przedstawicielka firmy
Piast Pasze. Na bezpieczniejsze
podawanie krowom większych
ilości pasz treściwych niż w systemie tradycyjnym pozwala dawka
kompletna - TMR. - Krowy mają
wtedy cały czas, przez całą dobę, taką
samą dawkę pokarmową, dzięki czemu
pobrane przez zwierzę kęsy nie różnią
się pomiędzy sobą, a pH w żwaczu
nie ulega tak znacznym wahaniom
- kończy Sylwia Grochowska.

SYLWIA GROCHOWSKA
- specjalistka ds. chowu bydła
w firmie Piast Pasze:
Dla krów w szczycie laktacji, polecamy linie pasz: IMPULS, POWER,
ENERGOTEK oraz SUPER, które
idealnie sprawdzą się w żywieniu
krów wysokowydajnych, niwelując
skutki ewentualnych niedoborów
energii w kiszonce oraz ograniczą
konsekwencje ujemnego bilansu
energetycznego. Pozytywnie wpłyną także na pobranie
suchej masy, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności mlecznej. Wsparcie zdrowotne zapewni
również wysoka koncentracja dodatków mineralno-witaminowych. Idealną paszą na okres okołoporodowy jest
natomiast pasza Krowa START, która doskonale sprawdzi
się w stadach dotkniętych problemami z chorobami metabolicznymi i rozrodem.
PAULINA FORNAL-TABERSKA
- specjalistka ds. żywienia zwierząt w firmie Timac Agro:
Dla krów w szczycie laktacji polecamy Lithamax2, który jest mikrogranulowanym dodatkiem paszowym
poprawiającym parametry produkcyjne i zdrowie zwierząt. Produkt
zawiera w swoim składzie chelaty
cynku i miedzi, które w połączeniu z wit. E wpływają korzystnie na
mleczność i wzmacniają reakcje odpornościowe organizmu.
Drożdże i siarka wpływają na poprawę strawności pasz
oraz syntezę białka mikrobiologicznego. Lithamax2 to
produkt poprawiający i stabilizujący szczyt laktacji, dzięki
czemu trwa on dłużej. Ma korzystny wpływ na zdrowie
wymienia oraz wpływa na zmniejszenie liczby komórek
somatycznych w mleku. Jego bazą jest kompleks z dwóch
rodzajów alg oraz wyciągi roślinne, które wpływają na
poprawę środowiska żwacza, a tym samym na lepsze
funkcjonowanie jego mikroflory.

HODOWLA
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Prowadzi ostatnie gospodarstwo
we wsi i pracuje jako listonosz
- Dawniej, jak wszyscy we wsi mieli krowy, to się kochaliśmy, wszyscy jednakowo
pachnieliśmy. Dzisiaj idziemy do kościoła i koleżanka żony mówi: „Już nie będę
obok niej siedzieć, bo ona śmierdzi”. A dwa lata temu sama miała jeszcze krowy
i było dobrze... - mówi Stanisław Roś, rolnik z miejscowości Nowosiółki położonej
w Bieszczadach.
TEKST

Łukasz Tyrakowski

W

Nowosiółkach jest
108 domów. Jeszcze 10 lat temu
w każdym były co
najmniej 2 krowy i jedna świnia.
Teraz moje gospodarstwo zostało
ostatnie we wsi. Jako jedyny utrzymuję krowy. Nikt inny nie ma nawet
konia, nie mówiąc już o świniaku
- mówi Stanisław Roś. - Czuję
zazdrość i to, że niektórym moje
gospodarstwo przeszkadza. Jak idę
do kościoła, to z niektórymi nie chcę
się nawet spotykać, bo słyszę tylko
pytania: „Jeszcze to trzymasz?”, „Po
co to trzymasz?”, „Zlikwiduj to”.
Nie umiem tego zrozumieć - zaznacza rolnik, podkreślając, że praca
w rolnictwie wymaga od niego
dużych poświęceń. - Wstaję tak,
żeby być o wpół do piątej w oborze
i kładę się spać nieraz o 23, bo trzeba
oporządzić krowy i później iść do
pracy. Człowiek lata z językiem na
brodzie, żeby to wszystko ogarnąć
- podkreśla Roś. Obecnie jego
O

OSZENIA

Stanisaw Roś utrzymuje
w swoim gospodarstwie
krowy mleczne
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gospodarstwo liczy sobie 9 ha
gruntów ornych i użytków zielonych. Utrzymywane jest w nim
12 krów mlecznych. - Dałoby się to
gospodarstwo powiększyć, ale potrzeba do tego siły roboczej, a z tym jest
problem. Ja pracuję jako listonosz,
żona również chodzi do pracy, dzieci
praktycznie wyfrunęły już z domu.
Jeden syn mieszka jeszcze z nami, ale
nie ma pociągu do rolnictwa. Kiedy
jest opłacalność, to mówi, że mu się
to podoba, a jak cena spadnie, to
twierdzi już, że to nie robota - tłumaczy Stanisław Roś.

głoby być lepiej. - Dziennie przy 12
krowach mam 160-200 litrów mleka. W zależności od okresu laktacji
poszczególnych sztuk. Sprzedaję je
do Mlekovity i obecnie litr, jako że
moje gospodarstwo posiada również
certyfikat gospodarstwa ekologicznego, kosztuje 2,35 zł. Dzięki temu
cena jest wyższa o 10 gr. To nie jest
zła cena, bo patrząc wstecz - 5 lat
temu było to 1,20 zł za litr, ale należy pamiętać jak po drodze zdrożały
wszystkie środki produkcji, paliwo...
- mówi Roś.

pa ek op acalno ci
mimo o a k w
o mleka

- Jest jedna rzecz, której nie mogę
zrozumieć. Kiedy słyszę, że rolnik
nie ma ani jednej krowy, ani innych
zwierząt, a sadzi ziemniaki i sprzedaje je później jako ekologiczne, to
zastanawiam się, jak to możliwe. Na
czym one rosną? - pyta gospodarz.
Jak podkreśla, sam uprawia co
roku kawałek ziemniaków. - Mam
swoich stałych odbiorców. Mogą być
pewni, że poza obornikiem nie stosuję
do ich uprawy żadnych nawozów
sztucznych - mówi Roś i wyjaśnia
specyfikę pracy w gospodarstwie
ekologicznym. - Podstawą jest to,
żeby były ugory, które ja wykorzystuję jako pastwiska. Krowy muszą
być też karmione swoją paszą, czyli
w moim przypadku pszenicą i ziemniakami - tłumaczy. - Jeśli chodzi

Według rolnika 10 lat temu
z gospodarstwa takiej wielkości
jak jego, można było spokojnie
wyżyć. Dzisiaj jest to bardzo trudne. - Przy takiej inflacji i obecnych
cenach środków do produkcji jest
ciężko. 1 września miną mi 44 lata
pracy na roli. Jeszcze trochę i będzie emerytura. A co dalej? Nie
popuszczę gospodarstwa. Dopóki
żyję, będą u nas krowy. Czy to będzie 5 sztuk czy 2, ale będą. Liczę
cały czas na to, że może ceny mleka
pójdą do góry - zaznacza rolnik. Jak
twierdzi, obecne ceny nie należą
do najniższych, ale zawsze mo-

kologia a ekologia

o plony, to nie uzyskuję jakichś imponujących wyników. Zazwyczaj są
to 3 tony z hektara. Jak są 4, to jest
już naprawdę sukces. Więc, kiedy
słyszę, jak kolega z okolic Przemyśla
mówi mi o 8-9 tonach... gdybym ja
tyle uzyskał, to byłbym tutaj panem
- śmieje się Stanisław Roś, podkreślając, że gleby, które uprawia
należą do VI i V klasy bonitacyjnej. Zdarza się także VI. - Na
szczęście nie ma problemu z dzikami,
ale gorzej jest z jeleniami i sarnami.
Pojawiają się także żubry - mówi
na temat szkód wyrządzanych
przez dzikie zwierzęta.

iera rawę z p l
ia w

- Według unijnych przepisów do
jednej krowy ma być 2,2 ha areału.
Ja mam tylko 9 ha na własność, ale
zbieram też paszę z pól sąsiadów.
Oni biorą dopłatę, a mi nawet pomagają kosić - wyjaśnia Roś. Jak
podkreśla, praca na górzystych
terenach nie należy jednak do
najłatwiejszych. - Nieraz, kiedy
jadę na wystawę maszyn rolniczych
i patrzę na te potężne pługi 6-, 7- skibowe to łapie mnie niedosyt, bo wiem,
że u nas nawet 2-skibowego pługa
się czasami nie zapnie - zaznacza
rolnik. - Podczas prasowania zdarza
się, że bela ucieknie w dół zbocza.

Trzeba tak kierować, żeby ją dobrze
ustawić. To nie jest taka praca jak
na terenach nizinnych... Nasz rząd
nie myśli o terenach górzystych.
Jest dodatek 200 zł do hektara, ale
to tak naprawdę nic w porównaniu
do różnicy w możliwościach pracy
- podkreśla Stanisław Roś.

Planuje pro ukowa
oki

- Mam przed domem kawałek
pięknego sadu. Chciałbym w przyszłości zacząć produkować soki.
Orientowałem się już w temacie, nie
wymaga to dużych kosztów. Planuję
rozwinąć Rolniczy Handel Detaliczny - zapowiada Roś. - Można było
dostać w tym roku dofinansowanie
50 tys. zł na taki cel, ale przegapiłem
nabór wniosków, bo człowiek nie
jest w stanie wszystkiego śledzić,
a nikt nam tego nie podpowie. Myślę jednak, że w przyszłym roku się
uda - dodaje. Według rolnika to
dobry kierunek rozwoju. - Poza
tym, pozostanę przy prowadzeniu
gospodarstwa w takim zakresie jak
obecnie. W czasie pandemii wybudowałem też dwa domki letniskowe na
wynajem dla turystów, tak żeby mieć
kilka źródeł dochodu - mówi. - A co
będzie z gospodarstwem w dłuższej
perspektywie? To już zależy od decyzji rodziny - kończy.
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Wartość gnojowicy jako nawozu
W gospodarstwach posiadających duże hodowle zwierząt, pozyskujących duże ilości gnojowicy,
zarządzanie nią stanowi ważny element sukcesu. Jeszcze niedawno niedoceniany materiał,
dzisiaj zyskał wartość cennego nawozu. Aby optymalnie go wykorzystać, trzeba posiadać jednak
specjalistyczne narzędzia, które nie tylko precyzyjnie zaaplikują nawóz, ale jeszcze dokładnie
mierzą jego parametry... a te mogą być bardzo różne. Wpływa na to wiele różnych czynników.
TEKST

P

Łukasz Tyrakowski

rowadząc intensywną produkcję roślinną, nie da się
uniknąć stosowania nawozów mineralnych. Ich użycie
można jednak znacząco ograniczyć,
wykorzystując gnojowicę. Jest to bardzo wartościowy nawóz, który posiada wysoką zawartość składników
pokarmowych występujących w formach łatwo dostępnych dla roślin. Pobudza życie biologiczne, wspomagając rozkład np. przyoranej słomy czy
poplonów. Uśrednione dane Instytutu
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
mówią, że w metrze sześciennym mieO

Zakres pojemności oferowanych przez wozy firmy
Joskin obejmuje przedział
od 2,5 m3 do 28 m3

OSZENIA

Zbiorniki AconTank do magazynowania gnojówki, gnojowicy
TM

Region południowo - wschodni 6 0 7 6 4 0 0 2 9 Region północno - centralny 603 200 335 Region północno - wschodni 607 220 942
Region południowo - zachodni 6 0 7 6 4 0 0 3 0 Region południowo - centralny 6 0 3 8 6 8 8 8 3 Region północno - zachodni 697 500 497

Pełna oferta na naszej stronie:www.precon.com.pl
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szaniny kału, moczu i wody średnio dostępne jest: 4,3 kg azotu
(N), 3,3 kg fosforu (P2O5) oraz 2,3
kg potasu (K2O). Trzeba jednak
pamiętać o tym, że skład gnojowicy może być bardzo różny,
a zawartość składników zależy
przede wszystkim od fizjologii
zwierząt, sposobu ich żywienia oraz technologii zastosowanych w budynku inwentarskim.
Według prowadzonych badań,
gnojowica pochodząca od świń
w metrze sześciennym zawiera
więcej azotu, potasu oraz wapnia
w porównaniu do gnojowicy bydlęcej. Ta z kolei charakteryzuje
się wyższą zawartością fosforu.
Ponadto mieszanina różnić może
się także zawartością suchej masy
- poniżej 8% nazywana jest rzadką, powyżej 8% gęstą.

Odpowiednio steruj
awk

Przy szalejących dzisiaj cenach nawozów mineralnych
tym bardziej warto optymalnie wykorzystać wartość, jaką
posiada gnojowica. Najpierw
należy jednak dokładnie poznać jej skład, żeby wiedzieć,
jakie pierwiaski i w jakich ilościach wprowadza się do gleby
i uwzględniać je w planie nawożenia danej uprawy. Badania
takie wykonują Okręgowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze oraz szereg innych wyspecjalizowanych
firm. Wartość gnojowicy można
również kontrolować na bieżąco,
wykonując zabieg jej rozprowadzania na polu wozem asenizacyjnym. Takie możliwości
daje rolnikom czujnik Harvest
Lab stworzony przez firmę John
Deere. Dzięki pracy urządzenia

można sterować ilością rozlewanej gnojowicy na hektar na
podstawie jej aktualnej zawartości w składniki pokarmowe.
Urządzenie posiada certyfikat
DLG do pomiaru dokładności
zawarości makroskładników.
Wyniki, które osiąga, są więc
identyczne, jak te przeprowadzane przez akredytowane laboratoria. Czujnik eliminuje tym
samym ryzyko przenawożenia
powodującego wyleganie upraw
oraz niedostatecznego nawożenia powodującego niskie plony.
System umożliwia tworzenie
precyzyjnych map zabiegów
agrotechnicznych niezbędnych
do osiągnięcia pożądanego docelowego poziomu składników
odżywczych, ponadto pomaga
w ustalaniu i dokumentowaniu
zastosowanych składników, a co
najważniejsze - może być montowany na „beczkach” różnych
producentów. Dzięki temu można wznieść produkcję na jeszcze wyższy poziom. - Co prawda
technologia ta nie jest zbyt rozwinięta i jest dosyć kosztowna, ale
z pewnością jest to coś, co w przyszłości będzie odgrywało ważną
rolę w kontekście pracy z wozami
asenizacyjnymi - mówi Albert
Ciszek z firmy Samson Agro
posiadającej w swojej ofercie
dwie marki: Pichon i Samson.
Jak zaznacza, obecnie najczęściej
wykorzystywaną w tych markach metodą regulowania dawki
rozlewanej cieczy są czujniki
przepływu, które w połączeniu z czujnikiem prędkości na
kole potrafią dostosować dawkę
cieczy do prędkości maszyny.
Szerzej o regulacji rozprowadzanego nawozu opowiada Mariusz
Janik z firmy Joskin: - Może to

Marka Pichon posiada w swojej ofercie wozy
asenizacyjne o pojemnościach od 6 do 30 m3.
Oferta maszyn Samson obejmuje „beczki”
mieszczące od 16 do 35 m3.

RAFAŁ BORKOWSKI - Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży Działu
Rolniczego w firmie Precon:
W celu zwiększenia wartości nawozów naturalnych, jakim jest m.in. gnojowica, gospodarstwa decydują się na rozwiązania ułatwiające jej magazynowanie i przechowywanie. Tematyka dotyczy przede wszystkim rolników
nastawionych na produkcję zwierzęcą, gdzie nawozy naturalne wytwarzane są na dużą skalę. Zbiornik żelbetowy o ścianach prefabrykowanych
ACONTANKTM jest wiodącym produktem na rynku zbiorników w sektorze
rolniczym. Produkt ten charakteryzuje się pewną i trwałą konstrukcją,
wyjątkową funkcjonalnością oraz najwyższą jakością. Ściany zbiorników
ACONTANKTM wytwarzane są z betonu dojrzewającego w kontrolowanych
warunkach wilgotności i temperatury wewnątrz hali produkcyjnej, co jest
podstawą uzyskania wyjątkowej jakości. Zbiorniki marki PRECON POLSKA znajdują zastosowanie jako zbiorniki dla rolnictwa do magazynowania
gnojówki, gnojowicy; zbiorniki retencyjne na wodę deszczową; zbiorniki
wody przeciwpożarowej; zbiorniki do instalacji zraszających.

być najprostszy sposób - poprzez
regulację ciśnienia w zbiorniku,
zmianę prędkości jazdy, ustawienie otwarcia zaworu lub regulację
rozdzielacza - tłumaczy. Ponadto
Joskin w ofercie posiada także
elektroniczny przepływomierz.
- Po odczytaniu danych dotyczących prędkości jazdy, komputer
automatycznie reguluje przepływ
gnojowicy za pomocą elektrycznego
zaworu. Urządzenie wymaga terminalu ISOBUS - precyzuje Janik.

niknij ra u ywaj c
aplikatorów

Oprócz precyzyjnego sterowania dawką rozlewanej gnojowicy, ważna jest też jej prawidłowa aplikacja, która pozwala
w zdecydowanie lepszy sposób
wykorzystać wartość nawozu.
Urządzenia te dzieli się przede
wszystkim na: naglebowe i doglebowe. - Do urządzeń naglebowych zaliczamy rampy (belki)
z wężami wleczonymi. Drugą
grupę stanowią kultywatory lub
talerzówki, które wtłaczają ciecz
do gleby i przykrywają ją tak, aby
nie dochodziło do jej uwalniania,
a co za tym idzie - strat składników pokarmowych - mówi Albert
Ciszek. - Opcją pośrednią są tzw.
ramy łyżwowe i aplikatory tarczowe, które nacinają darń bądź podłoże
i umieszczają tam ciecz. Są one
popularne wśród hodowców bydła,
gdyż najlepiej sprawdzają się na
użytkach zielonych - dodaje. Aplikatory doglebowe, to urządzenia
o mniejszej szerokości roboczej
np. w ofercie Joskin znajdziemy

tego typu urządzenia o szerokości od 2,7 m do 8,62 m. Rampy
rozlewające gnojowicę na glebę oferują większe szerokości
- od 6 do nawet 30 metrów. - By
aplikator można było zamontować,
musimy mieć w wozie specjalny
uchwyt tzw. sprzęg z tyłu maszyny.
W większości przypadków można
go dołożyć po zakupie maszyny.
Należy też zwrócić uwagę na wagę
aplikatora i na zastosowaną oś jezdną w wozie. Jest to bardzo instotne,
ponieważ podłączając osprzęt, musimy wiedzieć, że znacznie zwiększy
się ciężar całej maszyny - tłumaczy
Albert Ciszek. Aplikatory bądź
rampy zbudowane są z elementów zawieszenia, ramy, węży
doprowadzających gnojowicę,
rozdzielacza i zaworu. Do tego
dochodzi układ hydrauliczny
oraz elementy robocze. - Każdy
rozmiar czy model beczki ma możliwość określonego osprzętu tylnego.
Ceny wahają się w zależności od
modelu, wielkości czy poziomu zaawansowania technicznego od 40 do
nawet 290 tys. zł - podkreśla Mariusz Janik. Przyjmuje się że na
1.000 litrów pojemności potrzeba
10 KM mocy ciągnika, należy
jednak pamiętać, że aplikator
zwiększa to zapotrzebowanie.
- Biorąc pod uwagę najbardziej popularną beczkę z gamy TCI - marki
Pichon o pojemności 11.000 l, należy dysponować ciągnikiem o mocy
około 100-120 KM. Jeśli zechcemy
dołożyć do niej 3-metrowy aplikator
zębowy, wówczas musimy zakładać
dodatkowe 40 KM mocy ciągnika
- podsumowuje Albert Ciszek.

ROZRZUTNIKI OBORNIKA | WOZY ASENIZACYJNE | APLIKATORY | MIESZADŁA
[ 8 - 24m3 ]

Samson Agro sp. z o.o.
+48 660 562 008 | handel@pichon.pl

www.samson-agro.com
WOZY ASENIZACYJNE
[ 16 - 35m3 ]

ROZRZUTNIKI OBORNIKA
[ 9 - 40m3 ]

APLIKATORY | MIESZADŁA

[ 6 - 30m3 ]
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Aplikator doglebowy Joskin Terradisc2

Terradisc2 jest kultywatorem z lekkimi talerzami (Ø 510 mm). Dostępny w szerkośćiach roboczych: 4, 5 lub 6 m. Urządzenie wykonuje
dwie czynności - aplikację gnojowicy i podorywkę w celu rozluźnienia
ziemi. Pozwala na uprawę gleby na głębokość do 10 cm. Talerze
są umieszczone w 2 rzędach, o przeciwnych kierunkach obrotów.
Szeroki odstęp między rzędami (800 mm) zapobiega zapychaniu
się glebą i resztkami pożniwnymi. Dysze rozprowadzające (Ø 60
mm) są umieszczone za pierwszym rzędem talerzy i aplikują gnojowicę w odstępach wynoszących 12,5 cm. Talerze z drugiego rzędu
przykrywają gnojowicę ziemią. Każdy talerz ma własną niezależną
piastę z doskonale uszczelnionymi łożyskami kulkowymi, o długiej
żywotności, zanurzonymi w oleju. W efekcie czas konserwacji jest
skrócony do minimum. Obie linie talerzy kończą się po obu stronach
blachą, która ułatwia określenie rzeczywistej szerokości roboczej
(bez dublowania pracy).

Wóz asenizacyjny Pichon SV16

2-osiowy wóz asenizacyjny Pichon SV16 wyposażony jest w pompę próżniową
PN155 o wydajności 15.200 l/min z tłumikiem i odolejaczem. Posiada wziernik
rurowy o przekroju 100 mm oraz przygotowanie do zamontowania mieszadła
hydraulicznego. Bardzo przydatną opcją jest boczne, zanurzeniowe ramię pompujące, które może być doposażone w hydrauliczną, ruchomą końcówkę oraz
turbo napełniacz. W wersji bez wcięcia na koła (na zdjęciu) maksymalna szerokość ogumienia to 710/50R30,5, natomiast w wersji z wcięciem możemy założyć
650/60R30,5 lub nawet 710/55R34, zawieszenie typu boogie lub tandem. Wóz
posiada przygotowane do montażu ślepe otwory, które można bez problemu
przerobić na otwory służące do napełniania, wedle uznania. W każdej chwili może
zostać doposażony w aplikator. Na zdjęciu widzimy aplikator łyżwowy, składany
hydraulicznie, z systemem zapobiegającym kapaniu oraz dwoma mikserami, które
przygotowują ciecz to aplikacji.
O

OSZENIE

TORNADO

OŚĆ
NOW

UNIWERSALNY ROZRZUTNIK Z WĄSKĄ SKRZYNIĄ!
▶ Hydrauliczne zawieszenie dyszla
w standardzie

▶ Wąska skrzynia do dużych kół
▶ Dostępny z jedną lub dwiema
osiami Hydro-Tandem

▶ Dostępny w 2 modelach:

• Adapter z pionowymi wałkami o
prędkości 423 obr./min
• Adapter z poziomymi wałkami o
prędkości 320 obr./min

Chcesz zobaczyć maszynę z bliska?
ZAPRASZAMY na stoisko 206, sektor D

86B
joskin.com

Tylko do 31.12.2022.

Przedsmak 2023.

Im wcześniej tym korzystniej.
Skorzystaj ze wszystkich korzyści oferty przedsezonowej:
✔ Rabat do 7% wartości maszyny1
✔ Finansowanie 0% na 2 lata2
✔ Rabat 50% na pakiety wyposażenia3
✔ 365FarmNet Crop View za 1 zł do kombajnów LEXION4
Szczegóły oferty u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz na www.przedsmak.pl.

przedsmak.pl
Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego.
1
Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2 Oferta obejmuje możliwość skorzystania z finansowania udzielanego przez CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS SPÓŁKA AKCYJNA
UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE („CFS”) w formie pożyczki z oprocentowaniem 0% na 2 lata przy spełnieniu obowiązku uiszczenia przez klienta wymaganego wkładu własnego oraz dodatkowo z uwzględnieniem możliwości
finansowania VAT do 4 miesięcy. Raty płatne będą miesięcznie lub kwartalne. Opłata manipulacyjna wynosi 0,5% wartości netto maszyny. Oferta dotyczy nowych kombajnów marki CLAAS i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki oferty zostały przygotowane w oparciu o stałą stopę procentową. CFS informuje, że przyjęta do kalkulacji oferty stała stopa procentowa oparta jest na kosztach pozyskania funduszy, które zostały skalkulowane
dla oferty promocyjnej na podstawie danych aktualnych na dzień 19.08.2022. CFS zastrzega, że warunki oferty i przyjęta stała stopa procentowana mogą podlegać aktualizacji w sytuacji, w której koszty pozyskania funduszy przez CFS
wzrosną po dacie wskazanej powyżej, ale w trakcie obowiązywania promocji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego i może być jednostronnie odwołana przez CFS w każdym czasie, przy czym
jednocześnie zachowuje aktualność maksymalnie do 30 września 2022 roku. CFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji. Oferta jest ważna pod warunkiem (i) niezwłocznego dostarczenia przez klienta wszystkich informacji
i dokumentów wymaganych przez CFS celem skompletowania wniosku o finansowanie (zgodnie z obowiązującą w CFS procedurą weryfikacyjną, w szczególności obejmującą zbadanie zdolności finansowej Klienta w zakresie spłaty
zaciąganego zobowiązania), (ii) wydania przez CFS pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania oraz (iii) podpisania przez klienta umowy o finansowanie oraz uiszczenia wkładu własnego najpóźniej do 30 września 2022 roku. Finalne
warunki finansowania mogą być uzależnione od zdolności kredytowej klienta ocenianej przez CFS i różnić się od przestawionych w ofercie. W każdym przypadku warunki te zostaną końcowo uregulowane w zawartej umowie o finansowanie. Szczegóły oferty można uzyskać u autoryzowanych dealerów CLAAS Polska oraz Regionalnych Kierowników Sprzedaży CFS. 3 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu kombajnu CLAAS i ich dostępności. Promocja obowiązuje od 1.09.2022 do 31.12.2022. 4 Roczny bezpłatny dostęp do modułu 365FarmNet Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet wiąże się z wdrożeniem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska –
pełna usługa obejmuje założenie darmowego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu 365FarmNet Crop View na koncie użytkownika.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie. Oferta ważna do 31.12.2022.
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Sieć serwisowa. Przyglądamy się mniej popularnym markom ciągników

na

ą do na popu arn
a pra u ą na uk

zy

Grupa ARGO Tractors, która odpowiada za wprowadzanie na polski rynek ciągników Landini
oraz McCormick, dopiero rozwija swoją sieć dealerską. Bardziej ugruntowaną pozycję od lat ma
za to Farmtrac. Ilu dealerów na terenie kraju mają te mniej popularne marki? Jak długo trzeba
czekać za częściami? Jak wyglądają szczegóły dotyczące przeglądów?
TEKST

C

Łukasz Tyrakowski

hoć ciągniki Landini i McCormick nie należą obecnie w Polsce do najpopularniejszych (w sumie 168
rejestracji w 2021 roku), to grupa
ARGO Tractors pracuje nad tym, aby
rozwijać swoją sieć dealerską i serwisową, żeby zaznaczyć swoje miejsce
na rynku. - Aktualnie posiadamy 8 oficjalnych dealerów. W tym momencie
nie posiadamy pełnego pokrycia serwisowego Polski. Pokrywamy około
65% obszaru kraju, ale nasz zespół
cały czas pracuje nad rozszerzeniem siatki dealerskiej, co dodatkowo spowoduje zwiększenie pokrycia
serwisowego - mówi Dariusz Wilanowski, przedstawiciel grupy ARGO
Tractors. - Nasi dealerzy zajmują się
serwisem maszyn zarówno nowych,
jak i tych starszych, sprowadzonych
indywidualnie przez użytkowników.
Dealerzy posiadają niezbędne komputery diagnostyczne oraz dostęp do
dokumentacji technicznej dla maszyn
O

zespoły fabryczne z serwisu centralnego - dodaje.

ak ugo rze a czeka
na czę ci o o ejmuje
gwarancja

Właściciele ciągników z grupy ARGO Tractors w przypadku poważniejszych awarii mogą liczyć na maszyny zastępcze. Nie jest to jednak reguła
zarówno starszych, jak i nowych dodaje Wilanowski.
555 traktorów w 2021 roku zarejestrował Farmtrac. Na terenie naszego
kraju jest obecnie 34 dealerów tej
marki. - Każdy dealer ma w swo-

jej organizacji jednostkę serwisową
wyposażoną w pojazd i co najmniej
dwóch serwisantów, do których czasem dołącza elektronik-informatyk
- tłumaczy Dariusz Czamara z firmy
Farmtrac. - Dodatkowo posiadamy 2

- Maksymalny czas oczekiwania
na części to obecnie 3 miesiące.
Wiąże się to z wydłużeniem czasu
trwania frachtu morskiego - tłumaczy
Dariusz Czamara. Ciągniki Farmtrac posiadają dwuletnią gwarancję,
a ich przeglądy przeprowadzane są
co 300 mth. - Nasze traktory przypominają klientom o konieczności
wykonania przeglądu. Gwarancją
są objęte wszystkie wady materiałowe, spowodowane niewłaściwym
montażem przez producenta oraz
niespowodowane niewłaściwą
obsłuHydrauliczna
regulacja g
gą - wyjaśnia Czamara. - Serwis jest
kości pracy,
prowadzony przez cały czas trwania
życia ciągnika - uzupełnia.
Piasty bezobsługowe
Szybciej na części mogą liczyć
klienci grupy ARGO Tractors. - W za-

koła stabilizujące przed

OSZENIE

ZAPRASZAMY
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23 - 25 WRZESIEŃ

SEKTOR - D STOISKO - 208

TECHNIKA ROLNICZA

83

WIEŚCI ROLNICZE | NR 9 (141) WRZESIEŃ 2022

tem roszczeń gwarancyjnych - dodaje. Pierwszy przegląd pofabryczny
ciągników „ze stajni” ARGO należy
wykonać po 50 mth, a następne co
500 mth lub po 6 miesiącach i co
1.000 mth lub po 12 miesiącach od
wykonania poprzedniego przeglądu
- w zależności od maszyny.

awki i y ury erwi w

Godzina pracy mechanika, to w przypadku marki Farmtrac 140 zł netto
leżności od rodzaju złożonego zamówienia, części mogą być dostarczone do dilera w ciągu 24 godzin
lub maksymalnie do 14 dni - mówi
Dariusz Wilanowski. Jak zaznacza
przedstawiciel grupy, w czasie trwania gwarancji wszystkie komponenty maszyny są objęte gwarancją. Wszystkie nasze traktory od serii
X2 do serii X6 włącznie posiadają
gwarancję wynoszącą 12 miesięcy
lub 1.000 mth, natomiast dla modeli
z serii X7 i X8 gwarancja wynosi 24
miesiące lub 1.000 mth - tłumaczy
O

OSZENIE

Wilanowski. Gwarancję na ciągniki
można rozszerzyć o maksymalnie
48 miesięcy lub 5.000 mth dla traktorów od serii X2 do X6, a dla serii
X7 i X8 o maksymalnie 36 miesięcy
lub 5.000 mth. - Wszystkie usterki
i awarie w tym czasie usuwane są
nieodpłatnie przez pracowników serwisu. Warunkiem jest przestrzeganie
okresów przeglądowych zawartych
w instrukcji obsługi - wyjaśnia przedstawiciel ARGO Tractors. - Jedynie
awarie z winy użytkownika w czasie
trwania gwarancji nie są przedmio-

- Za wykonywanie przeglądów
gwarancyjnych odpowiada delaer.
Nie posiadamy ujednoliconej stawki roboczogodzinowej dla naszych
dilerów, stawka ta jest dowolnie
ustalana przez nich samych - mówi
Dariusz Wilanowski. W zależności
od wielkości firmy, dealerzy ciągników ARGO Tractors zatrudniają od
3 do 12 mechaników. W czasie nagromadzenia prac w okresie żniwnych,
wprowadzany mają oni specjalny
tryb pracy polegający na dyżurach
i wydłużonym czasie pracy. Możliwa
jest także zdalna interwencja serwisu.
- Technik jest w stanie połączyć się
zdalnie z konsolą nawigacji Topcon.
Wsparcia technicznego w tym zaskresie udziela TPI - oficjalny dystrybutor Topcon w Polsce - tłumaczy
Dariusz Wilanowski. Jak podkreśla,
w przypadku poważniejszych awarii,
właściciele ciągników z grupy ARGO
Tractors mogą liczyć na ciągnik za-

stępczy. Nie jest to jednak regułą
i uzależnione jest od dostępności
takich maszyn u dealera.
Więcej szczegółów odnośnie kosztów pracy serwisu podaje Dariusz Czamara z Farmtraca.
- Godzina pracy wykwalifikowanego
mechanika to obecnie stawka 140
zł netto. Podczas szczytów sezonów, zespoły serwisowe mają dyżury
i pozostają w ciągłej gotowości. To
nie tylko żniwa, ale w zależności od
regionu - kampanie ziemniaczane,
buraczane czy też akcja zima - podkreśla przedstawiciel marki Farmtrac.
W przypadku wyposażenia ciągnika
w system rolnictwa precyzyjnego, problemy związane z nim są rozwiązywane na miejscu. - Nie mamy możliwości
zdalnych interwencji serwisowych.
Nie mamy zapotrzebowania klientów
na takie rozwiązania, którzy obawiają się sabotażu ze strony serwisu.
W przypadku zamówienia elementów sterowania precyzyjnego z GPS,
fabryka montuje takie rozwiązania
- informuje Czamara. W przypadku
poważniejszej awarii, wymagającej
dłuższego przestoju, na maszynę
zastępczą mogą liczyć klienci tylko
wybranych dealerów. - Niektórzy mają
takie rozwiązania w ofercie, jednak
nie jest to standardem - uzupełnia
Dariusz Czamara.
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Merlo TF 35.7 - 140 CS Tier 5
Ładowarka teleskopowa wyposażona w amortyzację kabiny CS (unikat na rynku, patent Merlo). Wymiary ładowarki to: szerokość 2,25 m, wysokość 2,24 m,
długość 4,31 m. Masa operacyjna maszyny wynosi 6.650 kg, a maksymalny
udźwig to 3.500 kg. Wysuwany teleskop pozwala na podnoszenie ładunku na
maksymalną wysokość 6,6 m. Dzięki pompie wielotłoczkowej Load Sensing
ładowarka daje możliwość wykonywania trzech funkcji roboczych jednocześnie. Maszyna napędzana jest silnikiem marki Deutz o mocy 140 KM - Tier 5
z DPF. Posiada najszerszą kabinę na rynku w tej klasie, tj. 1.010 mm. Zbiorniki: paliwa
oraz oleju hydraulicznego mogą pomieścić 85 l, a zbiornik Adblue ma pojemność 12 l.
Ładowarka wyposażona jest w system bezpieczeństwa ASCS (Adaptive Stability Control System), który zapobiega ryzyku przechyłu maszyny w przód
podczas przenoszenia ładunku. System reguluje prędkość i maksymalną liczbę
ruchów na podstawie trzech parametrów działania: przenoszony ładunek - kg
podniesionego materiału, pozycja ładunku - zasięg, wysunięcie wysięgnika i rotacja karetki oraz używany osprzęt - rozpoznawany automatycznie. Po osiągnięciu roboczego progu stabilności system najpierw zmniejsza prędkość wysięgnika, a następnie całkowicie blokuje
ruch. Ładowarka rozwija prędkość do 40 km/h, na życzenie w opcji możliwa jest homologacja na ciągnik rolniczy.
Więcej informacji na temat ładowarek w firmie Merlo i u autoryzowanych dealerów marki

Ł

SCHMIDT -

Wyróżnia się zwartą budową i małym promieniem skrętu, dzięki czemu
możliwa jest praca nawet na bardzo niewielkiej przestrzeni. Maszyna ma
bardzo wytrzymałą konstrukcję i jest prosta w obsłudze. Bardzo mocny
układ hydrauliczny oraz duża siła nośna i odspajania od gruntu zapewniają
wysoką wydajność. Duży prześwit, niski punkt ciężkości i dobry rozkład
obciążeń, także na trudnym gruncie, gwarantują wzorową stateczność.
Maszynę charakteryzuje doskonała widoczność, łatwość w zmianie
osprzętu, a także prosta obsługa za pomocą joysticka wielofunkcyjnego.
Ładowarka dostępna w firmie Schmidt z Lubiatowa.

Rozpylacz AZT firmy MMAT
AZT to rozpylacz antyznoszeniowy dwustrumieniowy. Dysza emituje krople średnie przy zakresie ciśnień
2,5 - 5 bar. Pod względem zaleceń producentów środków ochrony roślin to właśnie krople średnie są najbardziej odpowiednie do aplikacji większości preparatów, stąd duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami.
Na bardzo dobre pokrycie wpływa aplikacja podwójnym strumieniem. Jest to idealna metoda w przypadku
roślin z wąskimi i pionowo ustawionymi w stosunku do gleby liśćmi. Rozpylacz jest zalecany do zwalczania
chorób grzybowych i insektów. Zastosowanie: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, kapusta, pomidory, truskawki.
Więcej o produkcie w firmie MMAT

Zestaw uprawowo-siewny
ATSN RS firmy Agro-Tom
Zestaw ATSN RS to połączenie dwóch maszyn: agregatu
talerzowego oraz siewnika. Maszyna przeznaczona jest do
uprawy gleby i wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych oraz
rzepaku. Można nią pracować na glebach lekkich, średnich
i średniozwięzłych, na użytkach o płaskiej powierzchni, niezakamienionych, o pochyłości stoku do 10°. Agregat wyposażony
jest w talerzowy system uprawowy o średnicy 510/560 mm
oraz wał oponowy, który wykorzystywany jest do zagęszczania
gleby i transportu. Redlica talerzowa dodatkowo posiada koło
kopiujące, co wpływa na lepszą konsolidację gleby. Zestaw
występuje w wersji półzawieszanej, dzięki temu jest bardziej
wszechstronny i może współpracować z mniejszymi ciągnikami. Dostępne są dwie szerokości robocze: 3 orazy 4 m.
Więcej informacji na temat maszyny na stronie www.agro-tom.eu oraz na kanale youtube i profilu facebookowym
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Na oponach rolniczych
nie warto oszczędzać
Opony rolnicze to inwestycja najczęściej na długie lata, nie warto więc na nich oszczędzać,
nawet w przypadku starszych maszyn. Tak przynajmniej przekonują eksperci. Na co zwracać
uwagę, wybierając ogumienie? Co zrobić w przypadku uszkodzeń?
TEKST

N

Łukasz Tyrakowski

a rynku wtórnym klient
szuka najczęściej najtańszej opony nowej
lub opony używanej,
argumentując, że maszyna jest stara,
a zakup nowych opon przewyższyłby
jej wartość - mówi Jan Pluta, ekspert
w dziedzinie napraw opon w firmie Vegas Opony. - Trzeba jednak
pamiętać, że z powodu zastosowania
w maszynach układów różnicowych,
czyli przenoszenia napędu, wymagany
obwód toczenia nie może przekraczać
różnicy 3%, bo naprawa przekładni
różnicowych jest znacznie droższa niż
zakup nowych opon - dodaje specjalista, zaznaczając, że to nie jedyne
ryzyko i wada zakupu opon używanych. - Ogumienie z minimalną
wysokością bieżnika uślizguje się, co
przekłada się na większe zużycie paliwa. A więc - albo kupujemy nowe
opony, albo wydajemy na paliwo podkreśla Pluta. Jego słowa uzupełnia Marcin Cywiński - manager
ds. rozwoju biznesu w oponach
specjalistycznych w firmie Continental. - Zakup używanej opony obarO

OSZENIA

czony jest dużym ryzykiem, ponieważ
nie znamy historii użytkowania. Nie
wiemy np. czy podczas eksploatacji nie
była przeciążana lub czy nie pracowała
z niewłaściwym ciśnieniem roboczym,
co w konsekwencji może prowadzić do
jej uszkodzenia. Pozorna oszczędność
podczas zakupu może szybko okazać
się stratą. Należy również pamiętać,
że najczęściej taka opona jest już poza
gwarancją producenta - tłumaczy
Cywiński.

Radialne lepsze od
diagonalnych, ale czy
zawsze?

W zależności od konstrukcji rozróżniamy dwa typy opon:
radialne i diagonalne. Główną
różnicą pomiędzy nimi jest ich
wewnętrzna budowa. - W oponie
diagonalnej struktury kordu przecinają się pod kątem, tworząc mniej
elastyczną strukturę. W oponie ra-

dialnej płótna są do siebie równoległe, dzięki czemu jest ona w stanie
bardziej uginać się na bokach, co daje
lepsze właściwości trakcyjne oraz
równomierne ścieranie - tłumaczy
Sławomir Olszyna, kierownik
sprzedaży w firmie Agro Rami,
która w swojej ofercie posiada
opony marki BKT. - Od strony
technicznej opony radialne zawsze
górują nad diagonalnymi. Główną
zaletą opon diagonalnych jest niższa
cena - zaznacza Marcin Cywiński.
Jednak nie w każdej maszynie
lepsze właściwości, które dają
opony radialne, mogą być dobrze
wykorzystane. - Jeśli chodzi o ciężkie maszyny czy ciągniki o dużej
mocy, proponujemy wybierać opony
radialne, które mają mniejszy poślizg, co prowadzi do oszczędności
paliwa na poziomie nawet 20%. Jest
to więc znaczna różnica - mówi Sławomir Olszyna. - Ale już w przypadku przyczep, które poruszają się
tylko w obrębie gospodarstwa, można
zastosować opony diagonalne. To
samo tyczy się mniejszych maszyn
czy traktorów - dodaje ekspert.
Opony diagonalne mogą lepiej
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sprawdzić się także w niektórych specjalistycznych obszarach
takich jak np. leśnictwo. Tak przynajmniej uważa Jan Pluta. - Opony
diagonalne zbudowane są z płótna
ułożonego krzyżowo, daje to grubszą ściankę boczną i wytrzymałość
w ekstremalnych warunkach, takich
jak praca w lesie czy na budowie.
I nie tylko - wyjaśnia specjalista
z firmy Vegas Opony. Większą
wytrzymałością w pracach polowych charakteryzują się jednak opony radialne. - Najczęściej
cztery stalowe siatki, które stanowią podkład bieżnika, działają jak
tarcza, zapewniając w ten sposób
ochronę przed przebiciem. Większa
sztywność bieżnika dzięki mocnym,
stalowym warstwom podkładu hamuje ruch elementów konstrukcyjnych, co stanowi doskonałą ochronę
przed zużyciem - podkreśla Pluta,
dodając, że opony radialne dzięki
zaawansowanej konstrukcji oraz
braku izolacji między poszczególnymi warstwami, odznaczają się doskonałą zdolnością do
odprowadzania dużej ilości generowanego podczas pracy ciepła. W konsekwencji prowadzi
to do redukcji nagrzewania się
i zwiększenia bezpieczeństwa
pracy. - Potrafią one przenieść większy ciężar przy większej prędkości,
na większą odległość w porównaniu z oponą diagonalną, bez ryzyka
przegrzania - zaznacza Jan Pluta.
Opony radialne mają również
dużą przewagę nad diagonalnymi w transporcie. - Równomierne
przenoszenie obciążenia na podłoże zwiększa trakcję, co przyczynia
się do bezpieczej i pewnej jazdy.
Większy jest także komfort, który
zapewniają elastyczne ściany boczne,
amortyzujące nierówności terenu.
Ponadto, równomierny kontakt opony radialnej z podłożem zmniejsza
opory toczenia, co przekłada się na
mniejsze zużycie paliwa o 6-8% zaznacza przedstawiciel firmy
Vegas Opony.

ie nik in ek y
i o ni anie ci nienia

Zastanawiając się nad wyborem opony, uwagę należy zwrócić
także na kilka innych czynników.
Najbardziej oczywistym wydaje
się być rodzaj bieżnika. - Właściwy
dobór bieżnika zmniejszy poziom
uszkodzeń gleby i ugniatania jej,
co zapewnia lepsze plony - zwraca

uwagę Jan Pluta. Najczęściej wybieranym przez rolników rodzajem bieżnika jest typ R1, który jest
określany jako uniwersalny i jest
wykorzystywany do wszystkich
prac w rolnictwie, z wyjątkiem
transportu. Bieżnik ten charakteryzują duże, szeroko rozstawione
żebra, które zapewniają przyczepność w trudnym terenie. Są
jednak również inne możliwości,
np. typ R1W. Charakteryzuje się
on 20% zwiększeniem głębokoO

ści bieżnika w porównaniu do
R1. Jeszcze bardziej zwiększoną
głębokość bieżnika posiada typ
R2, który dobrze sprawdza się
na podmokłym terenie (pełny
wykaz bieżników - patrz ramka).
Bardzo istotne jest także
sprawdzenie wytrzymałości,
które określają indeksy nośności i prędkości. Indeks nośności przedstawiany jest w postaci kodu numerycznego, który
określa obciążenie, z jakim opona

może pracować przy prędkości
określonej indeksem prędkości.
Analogicznie jest w przypadku
indeksu prędkości. Określa on
maksymalną prędkość, z jaką
dana opona może pracować przy
obciązeniu określonym indeksem nośności. - Przykładowy zapis 166A8 oznacza, że opona ma
nośność 5.300 kg przy prękości 40
km/h - wyjaśnia Jan Pluta.
W branży rolniczej obecnie
występuje wyraźna tendencja

OSZENIA

OFERTA PRZEDSEZONOWA 2023
SERIA T

SERIA S

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI

75 T/H

SERIA X

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI

100 T/H

REKORDOWA WYDAJNOŚĆ
ZA

MNIEJ
NAWET 1 ROK 0% Z GWARANCJĄ NIEZMIENNOŚCI RATY!
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA DEERE.PL
*PROMOCJA DLA MODELI SERII S I T

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI

50 T/H
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zwiększania powierzchni kontaktu opony z podłożem oraz
obniżenia ciśnienia. - Komfortowe
ciągniki dużej mocy wyposażone są
w szerokie, niskoprofilowe opony
serii 65. Opony te doskonale tłumią drgania, dzięki czemu mniej
odczuwalne są wibracje w kabinie
podczas jazdy na utwardzonych drogach z wyższą prędkością. Z kolei
opony o wyższym profilu - jak serie
70 czy 85 - to uniwersalne opony
dla mniejszych i średnich ciągników
wykorzystywanych do szerokich zastosowań rolniczych. Jeszcze wyższe
profile, np. seria 95 - stosowane są
przy uprawach międzyrzędzi, gdzie
niezbędna jest minimalna szerokość
i duża wysokość maszyny - tłumaczy Jan Pluta.
Najbardziej zaawansowanym
technologicznie i innowacyjnym
rozwiązaniem są obecnie opony
niskociśnieniowe. Opracowane
zostały one z myślą o zmniejszeniu nacisku na podłoże i zwiększeniu powierzchni kontaktu
opony z gruntem. - Użytkowanie
takich opon zmniejsza degradację
gleby i spłyca powstające koleiny, co
sprzyja ochronie upraw i przekłada
się na zwiększenie plonów - zaznacza
Pluta. - Obszerniejsza powierzchnia
styku to także możliwość przeniesienia większych sił, ograniczając ryzyko
poślizgu kół. W praktyce możemy
więc liczyć na lepszy uciąg, mniejsze
zużycie paliwa oraz większą trwałość bieżnika - dodaje. Wadą takich
opon jest jednak ich wysoka cena.
Pamiętać należy także o właściwym doborze ciśnień, zwłaszO

OSZENIA

cza gdy ciągnik wyjeżdża z pola
i przestawia się na prace związane
z transportem po nawierzchniach
utwardzonych.

ako

wy rzyma o

Jak w każdym segmencie
opon, również w oponach rolniczych możemy rozróżnić marki,
które oferują „gumy” klas: premium, średniej lub ekonomicznej. Różnią się one oczywiście
jakością i wytrzymałością, a co
za tym idzie - ceną. Można to dobrze zobrazować na przykładzie
jednego z najpopularniejszych
rozmiarów opon rolniczych 14,9-28. - Najtańsza opona diagonalna budżetowa w tym rozmiarze
to koszt około 1.000 zł za sztukę.
Średnia półka wiąże się z wydatkiem około 2 tys. zł, natomiast opona
radialna klasy premium w tym samym rozmiarze to już koszt rzędu
blisko 5.000 zł - obrazuje Jan Pluta.
Bez względu na jakość ogumienia, podstawą długiego
i bezproblemowego użytkowania jest jednak odpowiedni
dobór opony, zgodny z zaleceniami producenta oraz właściwa
eksploatacja - przede wszystkim
prawidłowe ciśnienie i konserwowanie w trakcie użytkowania.
- Faktyczny czas zużycia opony
na maszynie rolniczej zależy od
rodzaju wykonywanej pracy (praca
w polu vs transport), liczby uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania
środków chemicznie aktywnych na
ogumienie, ekspozycji na promienie

W OPONACH ROLNICZYCH WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE TYPY BIEŻNIKÓW:
T1/R1 - Bieżnik określany jako uniwersalny, który powszechnie wykorzystywany
jest do wszystkich prac w rolnictwie za wyjątkiem transportu drogowego. Bieżniki
mają duże, szeroko rozstawione żebra, które zapewniają maksymalną przyczepność w trudnym terenie. Opona nie nadaje się do dalekiego transportu po drogach
utwardzonych.
T1W - jest to bieżnik o 20% głębszy od bieżnika T1. Główne zastosowanie to
praca w głęboko kopnej luźnej ziemi, np. orka w polu.
R2 - opony o jeszcze wyższym poziomie głębokości w stosunku do R1. Zastosowanie eksploatacyjne to tereny o grząskiej glebie, błotniste tereny np. pola ryżowe.
Bieżnik R2 pozwala na pracę w trudnym podmokłym terenie, dając maszynie
lepszą przyczepność i uciąg.
R3 - opony z bieżnikiem stworzonym do pracy na śliskich podłożach trawiastych.
Są to opony szersze niż opony R1.
R4 - grupa opon z bieżnikiem bardzo głębokim do wózków jezdniowych ładowarek.
Bieżnik R4 stanowi 70% głębokości bieżnika T1.
F1 - F2 - opony stosowane na oś prowadzącą z pojedynczym lub wielożebrowym
bieżnikiem.
F3 - opony na oś kierowaną z zastosowaniem w usługach przemysłowych /
budowlanych.
G1 - G3 - opony do traktorów ogrodniczych z różnorodnym zastosowaniem.

słoneczne, dodoboru właściwego
ciśnienia do wykonywanej pracy
i wielu innych czynników - zaznacza Marcin Cywiński. - Dlatego też trudno jest jednoznacznie
stwierdzić, czy będzie to rok, czy
może kilkanaście lat wytrzymałości.
Faktem jest to, że nie zawsze przebieg jest główną rekomendacją do
wymiany. Czasami kluczowe mogą
być: uszkodzenie lub zmiany starzeniowe - dodaje.

u ilo u zko ze
mo na naprawi

Wiele opon rolniczych podczas użytkowania ulega różnego
rodzaju uszkodzeniom spowodowanym przede wszystkim najechaniem na twarde, ostre przedmioty
lub na nierówności w podłożu.
Uszkodzenia powodują także nie-

właściwe warunki pracy: przeciążenie, nadmierna prędkość, nieprawidłowe ciśnienie lub trudne
warunki pogodowe oraz terenowe.
- Uszkodzenia te, a w szczególności ich
wielkość i rodzaj niekiedy eliminują
oponę nie tylko z dalszego użytkowania, ale uniemożliwiają dokonanie
efektywnej naprawy gwarantującej
bezpieczeństwo jazdy - mówi Jan Pluta, ekspert w dziedzinie napraw
opon. - Znaczną część uszkodzeń można jednak poddać skutecznej naprawie,
o ile właściwie oceni się uszkodzenie
i dobierze odpowiednią technologię
naprawy, co zagwarantować mogą
tylko dobrze wyposażony warsztat
wulkanizacyjny i wyszkoleni specjaliści. Uszkodzona opona powinna jak najszybciej trafić do zakładu
wulkanizacyjnego - kończy przedstawiciel firmy Vegas Opony.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

23-25
września

2022

Bednary k. Poznania
gmina Pobiedziska

WYSTAWA CZYNNA
piątek - niedziela | 900 - 1700
Największa plenerowa
wystawa rolnicza
w Europie

Najistotniejsze marki
i producenci maszyn
w jednym miejscu

Nowości
maszynowe
2022

www.agroshow.pl
organizator
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. 56 651 47 40, biuro@pigmiur.pl
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Ciągniki niezwyczajne
Historia mechanizacji rolnictwa to ciągły, bardzo dynamiczny rozwój, którego świadkami jesteśmy do
dzisiaj. Od momentu powstania pierwszego ciągnika rolniczego o napędzie spalinowym w 1892 roku
trwa nieustanny wyścig o miano najlepszej, najmocniejszej maszyny. Wielu konstruktorów chciało
nieco odejść od utartej ścieżki, szukając innych - według nich przełomowych rozwiązań. W większości
przypadków nie kończyło się to jednak sukcesem. Ale... zobaczcie sami.
TEKST

Łukasz Tyrakowski

Twin City 60-90

win i y
ie y
najmocniej zy ci gnik wia a
zi iaj rza ki okaz

Jednym z pierwszych ciągników, których używali amerykańscy rolnicy, był model Twin-City
60-90. Przez pewien czas cieszył się on mianem
najmocniejszego ciągnika rolniczego na świecie,
generując moc 90 KM i 60 KM na dyszlu. Ciągnik
został wyprodukowany w 1913 roku przez firmę
Minneapolis Stell&Machinery i był napędzany
sześciocylindrowym silnikiem zasilanym parafiną.
Traktor ważył 12,7 t, a maksymalna prędkość,
z jaką mógł się poruszać, wynosiła około 3 km/h.
Swoją nazwę ciągnik zawdzięcza “bliźniaczym
miastom” - Minnesocie, Minneapolis i St. Paul. To
właśnie tam firma, która stworzyła tę wyjątkową
na tamte czasy konstrukcję, została założona
w 1902 roku. W oficjalnym katalogu maszyny możemy znaleźć następujące informacje: „To ciągnik
o wielkiej mocy. W rzeczywistości, o ile wiemy, jest
to najmocniejszy ciągnik olejowy na rynku. Jego
uciąg reprezentuje łączną siłę uciągu 60 dobrych
koni. Jego silnik, działający sam, rozwinie moc
ponad stu koni mechanicznych. Jest cudem siły
i energii i oczywiście nadaje się tylko do niezwykle
ciężkiej pracy. Ta maszyna jest używana z wielkim
sukcesem zarówno do orki, jak i omłotu, gdzie moc
w dużych jednostkach może być ekonomicznie
O

wykorzystywana”. Firma MS&M, chcąc sprzedać
jak największą liczbę swoich ciągników, opracowała specjalny plan sprzedaży “Bezpośrednio
z fabryki do gospodarstwa”, eliminując sprzedawcę
i dealera. Producent obiecywał także “najlepszą
obsługę w branży ciągników”. „Nabywca ciągnika

Twin City ma pewność, że zawsze będziemy dbać
o maszynę. Za każdym ciągnikiem stoi firma, która
jest jedną z najsilniejszych w branży. Budujemy
więcej traktorów niż jakakolwiek firma na świecie”
- podawano w oficjalnych materiałach.
Według informacji kanadyjskiego Western

OSZENIA

Wydłużona
rama nośna
Niski środek
ciężkości
Szerokość paletowa

OPCJONALNA

HOMOLOGACJA
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Versatile 1080 „Big Roy”

Development Museum, traktory Twin City 60-90
były poza zasięgiem przeciętnego rolnika. Tylko
ktoś, kto uprawiał ziemię na dużą skalę, mógł sobie
pozwolić na wydanie około 6 tys. dolarów. Produkcja ciągników Twin City trwała stosunkowo krótko.
Już w 1920 r. MS&M zaprzestało budowy modelu
Twin City 60-90, a w połowie lat 20-tych schedę po
potężnych maszynach przejęły lżejsze modele. Nie
wiadomo, ile powstało dokładnie ciągników Twin
City 60-90, wiadomo natomiast, że dzisiaj jest to
bardzo rzadki okaz. Pewne jest, że jeden traktor
jest dostępny w Western Development Museum
w Kanadzie.

Versatile 1080 „Big Roy”.
iezwyk y ci gnik ro em z ana y

W latach 70-tych ubiegłego wieku prezes i dyrektor generalny marki Versatile - Roy Robinson
wydał polecenie, aby zbudować ciągnik naprawdę
dużej mocy. Tak powstał czteroosiowy model 1080,
napędzany silnikiem o mocy 600 KM, który zyskał
przydomek “Big Roy”.
Versatile 1080 wyróżnia się swoją budową posiada cztery osie z napędem na wszystkie osiem
kół. Wyjątkowa konstrukcja okazała się jednak
przyczyną upadku pomysłu kanadyjskich projektantów. Testy terenowe ujawniły szereg poważnych
problemów, takich jak nadmierne zagęszczenie gleby. Między innymi dlatego ostatecznie zbudowano
tylko jednego “Big Roya”. Traktor powstał w 1977
roku. Czteroosiowy maszyna napędzana jest silnikiem wysokoprężnym Cummins KTA-1150 o mocy
600 KM i wyposażona w ogumienie o rozmiarach
30,5L-32. Posiada sześciobiegową skrzynię biegów,
która zapewnia poruszanie się z prędkością od 6 do
21 km/h. Za chłodzenie silnika odpowiadają dwie
chłodnice o pojemności 80 litrów. Ciągnik osiąga
9,14 m długości i 3,35 m wysokości. Waży ponad
30 ton po dociążeniu do prac polowych. Traktor
łączy się między drugą a trzecią osią. Przegub
oprócz umożliwienia ruchu z boku na bok, który
był niezbędny do sterowania (maksymalny kąt
skrętu na poziomie 40 stopni), pozwala również na
ruch pionowy (kąt skrętu około 10 stopni). Ma to
zapewniać ciągły kontakt z podłożem wszystkich

ośmiu kół w pracy na nierównym terenie.
W porównaniu do konwencjonalnego ciągnika z napędem na cztery koła, konstrukcja “Big
Roya” została niejako odwrócona. Przed kabiną
umiejscowiony został potężny zbiornik paliwa o pojemności 550 galonów (2.090 litrów!), a za kabiną
znajduje się komora silnika. Do wnętrza traktora
można dostać się z obu stron przez przesuwane
drzwi. Niestety, taki rodzaj konstrukcji traktora ma
poważne mankamenty. Wysoko umieszczony silnik
znacznie ogranicza operatorowi widoczność na
tył maszyny. Aby zapewnić kontrolę nad tym, co
dzieje się za ciągnikiem, projektanci wyposażyli
go w pyłoszczelną kamerę o kącie widzenia 120
stopni. Była ona skierowana w dół na dyszel (traktor
nie posiada trzypunktowego układu zawieszenia).
W kabinie zamontowany został do tego 9-calowy
monitor umieszczony w desce rozdzielczej. W 1977
roku była to zdecydowanie nowatorska technologia! Widoczność do przodu z kabiny traktora
również nie jest najlepsza. Konstrukcja kabiny,
maski i błotników powoduje, że operator nie jest
w stanie zobaczyć podłoża w promieniu 6 metrów
od przodu ciągnika.
“Big Roy” nigdy nie wszedł do produkcji. Jedyny model pozostaje w muzeum rolnictwa w miejscowości Austin w prowincji Manitoba położonej
w Kanadzie. Ciągnik trafił tam w latach 80-tych.
Jak informuje muzeum, po bliższych oględzinach
maszyny można łatwo zauważyć, że wiele zmian
konstrukcyjnych zostało dokonanych w trakcie jego
eksploatacji. Rama nosiła wiele śladów spawów,
w których części zostały wycięte, a następnie
przyspawane z powrotem. Na przełomie 2015
i 2016 roku firma Versatile zwróciła się do muzeum
w Austin w Manitobie z propozycją odrestaurowania
ciągnika. Maszyna została przetransportowana do
fabryki w Winnipeg. Traktor został rozebrany do
części pierwszych, naprawiony i ponownie złożony,
a następnie wrócił do muzeum.
Ciągnik zyskał przydomek “Big Roy” ze względu
na to, że jego budowa była zlecona bezpośrednio
przez Roya Robinsona - ówczesnego prezesa
Versatile, który wyróżniał się swoim wzrostem,
mierząc 195 centymetrów.

ely ul ipower ci gnik z woma
ilnikami
mocy

W latach 70-tych ubiegłego wieku producentem
jednego z największych ciągników na rynku została
firma... Lely. Holednerski producent chciał stworzyć
potężny traktor na rynek północnoamerykański. Projekt nie odniósł sukcesu, ale jego wygląd do dzisiaj
może budzić skrajne emocje.
Ciągnik Lely Multipower został zaprojektowany i wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych.
Pierwszy model powstał w 1977 roku w fabryce
położonej w Teksasie. Traktor wyróżniał się nie
tylko niekonwencjonalnym wyglądem. Ciekawiej
robi się, kiedy nieco zagłębimy się w szczegóły
jego budowy. Maszyna napędzana była dwoma (!)
silnikami Caterpillar V-8 o mocy 210 KM każdy. Pierwszy silnik napędzał przednią, a drugi tylną oś lub
wałek odbioru mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu linia
napędowa nie przechodziła przez punkt przegubu
ciągnika, co pozwalało na osiąganie imponującego
Lely Multipower - ciągnik z dwoma silnikami
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Fendt Trisix
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promienia skrętu - 6,4 m. Jednostki napędowe miały
osobne 10-biegowe skrzynie biegów i zbiorniki paliwa.
Pozwalało to na użycie obu silników jednocześnie
do uzyskania maksymalnej mocy lub tylko jednego
silnika w przypadku lżejszych prac bądź transportu
drogowego.
Moc ciągnika Lely Multipower była przenoszona na podłoże poprzez potrójne opony 18,5
x 38 na przedniej i tylnej osi. Traktor osiągał przy
tym szerokość 3,99 m i wagę 14,7 t. “Konstrukcja
ciągnika zapewnia miejsce na potrójne opony
zarówno z przodu, jak i z tyłu, nie powodując
przy tym większej szerokości niż konwencjoanlne
ciągniki z kołami bliźniaczymi” - zapewniał producent na łamach amerykańskiego magazynu
rolniczego Farm Show.
Mimo że specjalnie dla nowego traktora firma
Lely wyprodukowała bronę aktywną do uprawy
gleby o szerokości ponad 9 m, maszynie nie
udało się podbić amerykańskiego rynku. Nie
pomogły także duża moc i bardzo oryginalny
wygląd. Kluczowe w porażce projektu okazały się
być duże koszty eksploatacji i złożoność konstrukcji. Nie ma danych na temat ilości sprzedanych
egzemplarzy. Nie ma nawet pewności, że choć
jeden ciągnik Lely Multipower został kupiony
przez północnoamerykańskiego farmera.

en
ri i
uwagę

ia ylko przyci gn

Prototypowy ciągnik Fendt Trisix został zaprezentowany światu podczas targów Agritechnica
w Hanowerze w 2007 roku. Traktor nigdy nie wszedł
jednak do seryjnej produkcji.
Jak może wskazywać sama nazwą był wyposażony w 3 osie z napędem na wszystkie 6 kół.
Napędzał go sześciocylindrowy silnik MAN o mocy
maksymalnej 540 KM osiąganej przy pojemności
12,4 l. Osie i rama ciągnika zostały oparte na
rozwiązaniach z ciężarówek. Traktor wyposażony
był w dwie przekładnie Vario. Jedna z nich była
odpowiedzialna za napędzanie dwóch przednich
osi, a druga za tylną. Ciągnik przy wymiarach:
7,61 m długości i 2,75 m szerokości mógł osiągać
w transporcie prędkość przekraczającą 60 km/h.
Bezpieczeństwo zapewniać miał mu wysokowydajny układ hamulcowy, który opcjonalnie mógł
być wyposażony w system ABS. Dwie z trzech
osi (przednia i tylna) ciągnika były skrętne. Przy
prędkościach roboczych do 30 km/h pracowały one
synchronicznie, co zapewniało dużą zwrotność
maszyny. W sześciu amortyzowanych półosiach
zastosowano elektroniczny system stabilizacji
i poziomowania, który zapewniać miał komfort
jazdy na najwyższym poziomie.
Kabina zamontowana w ciągniku pochodziła
z serii Vario 900. Wyposażona była w system
sterowania „Variocenter”. Ciągnik posiadał trzy
kamery, które pokazywały operatorowi, co dzieje
się z przodu i z tyłu: po prawej oraz lewej stronie
maszyny. Ponadto powierzchnia „pick-up” za kabiną
oferowała dodatkowe możliwości balastowania - do
mocowania kontenerów lub sprzęgania narzędzi
półzawieszanych bądź ciągniętych, a tylny TUZ
mógł unieść ciężar 12 tys. kg.
Koncepcja trzech osi miała gwarantować
poprawę przenoszenia mocy i trakcji. Lepsza
miała być również stabilność pracy na zboczach
w porównaniu do ciągników standardowych
i gąsienicowych. Aby zoptymalizować siłę pociągową przy jednoczesnej ochronie struktury gleby, Fendt planował wyposażyć swoją koncepcję
w system pompowania opon.
Mimo upływu kilkunastu lat od premiery ciągnika na Agritechnice istnieje wiele spekulacji na temat
możliwych planów produkcyjnych, ale na tym etapie
Trisix pozostaje prototypem eksperymentalnym.
Bawarski producent nadal ma jednak zastanawiać
się nad tym projektem. Być może kiedyś Trisix lub
jego odpowiedniki trafią do sprzedaży.
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Organizatorem tego
wydarzenia jest Polska
Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.
Tegoroczne targi, podobnie jak w zeszłym roku,
potrwają trzy dni. Swoją
obecność zapowiedzieli najważniejsi gracze: rynku maszyn i urządzeń rolniczych,
środków produkcji i wyposażenia gospodarstw. Pojawią
się wystawcy z zagranicy:
m.in. z Austrii, Belgii, Czech,
Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Turcji, Ukrainy
oraz Włoch. Firmy przyjeżdżają do Bednar, bo jest to
świetna okazja do prezentacji nowinek technicznych
i technologicznych..
Wystawa AGRO SHOW
to nie tylko stoiska firm, to
również imprezy i wydarzenia towarzyszące, których
podczas tegorocznej edycji
nie zabraknie. W piątek (23
września) odbędzie się finał
pierwszej edycji konkursu

Fot. Archiwum

Wielkimi krokami zbliża się AGRO SHOW - największa
plenerowa wystawa rolnicza w Europie. Zaplanowano ją
w dniach 23-25 września - tradycyjnie - w podpoznańskich
Bednarach. Tym razem z biletami.

Student na Medal, organizowanego przez PIGMiUR.
W sobotę (24 września) natomiast o miano najlepszego mechanika maszyn rolniczych walczyć będą finaliści
konkursu Mechanik na Medal. Każdego dnia imprezy
będzie można wziąć udział
w towarzyszących wydarzeniu seminariach i wykładach.
Wystawa po raz pierwszy w swojej historii będzie
biletowana i jest to najważniejsza zmiana organiza-

cyjna dla wszystkich, którzy zamierzają ją odwiedzić.
Ceny biletów na Agro Show:
przedsprzedaż- ulgowy - 10
zł, normalny - 15 zł; w dniu
imprezy ulgowy - 15 zł, normalny - 20 zł . Od 1 sierpnia
bilety na wystawę są dostępne na platformie ebilet.pl.
Dla grup zorganizowanych
przewidziano upusty cenowe. Na przyjezdnych własnymi samochodami czekać
będą bezpłatne parkingi.
(red)

Fot. Adobe Stock

AGRO SHOW 2022
- już w tym miesiącu!
rz ko bę
- III edycja konkursu.
Do zdobycia nagroda
o warto
ty zł
Spółdzielnia hodowców roślin IGP Polska w terminie od 12 września do 17 października przeprowadza III edycję konkursu
na największą kolbę kukurydzy pod nazwą
„Zmierz Kolbę”.
Konkurs skierowany jest do producentów
rolnych uprawiających w bieżącym sezonie
odmiany kukurydzy z oferty PREMIUM IGP Polska. Aby wziąć w nim udział, należy: zmierzyć
kolbę kukurydzy po obwodzie w najgrubszym
jej miejscu bez liści okrywowych kolby w cm
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, wykonać jej zdjęcie dokumentujące pomiar,
wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na
stronie Internetowej www.zmierzkolbe.pl, gdzie
zamieszczono również szczegółowy regulamin
konkursu. Nagrodę główną w konkursie stanowi
profesjonalny wózek warsztatowy marki SATA
wraz z wyposażeniem o wartości 9.500 PLN
brutto.
(mp)

II Narodowy Dzień Kukurydzy z HR Smolice

Fot. P. Pawłowska

Rolnicy licznie zjawili się na spotkaniu
zorganizowanym przez Hodowlę Roślin
Smolice.
Za nami 2. edycja Dnia Kukurydzy, zorganizowanego przez HR Smolice we współpracy

z OSM Koło. Impreza odbyła tym razem w Łagiewnikach, koło Krotoszyna (Wielkopolska).
Na poletkach pokazowych wysianych zostało
ponad 40 odmian kukurydzy, które są dostępne w ofercie smolickiej hodowli. Rolnicy mogli

również skorzystać z doradztwa firm w zakresie nawożenia OMYA, ADOB oraz stosowania
ŚOR firmy BASF. O suchej masie można było
porozmawiać z doradcą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
(RED)

FELIETON
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Z pola wzięte

Rybka i wędka
w odpust Piotra i Pawła
Moja znajoma kocha ekologię, a dokładnie mówiąc rolnictwo ekologiczne. Jest w tej
dziedzinie cennym doradcą, mentorem, rzecznikiem - również dla mnie, jako dziennikarki
i rolniczki. Dużo podróżuje, wielu ludzi poznaje, a co za tym idzie - dużo jej się przydarza. Gdy spotkałyśmy się ostatnio na planie
reportażu o winnicy (oczywiście ekologicznej), opowiadała mi swoją niedawną historię
związaną z tematem ekologii. A było tak:
Jakiś czas temu dowiedziała się z mediów
o tragedii, która zdarzyła się w gminie Adamówka na Podkarpaciu. Dokładnie 29-go
czerwca tego roku pan Tomasz - rolnik, hodowca ok. 40 krów mlecznych, ojciec dwójki
dzieci, które wychowuje samotnie, wybrał
się do sąsiedniej wsi na odpust świętych
Piotra i Pawła. Ok. godz. 15.00 zadzwonili
sąsiedzi z informacją, że jego gospodarstwo
płonie. Gdy przybył na miejsce, kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej gasiło ogień,
a sąsiedzi wyprowadzali zwierzęta z obory.
W jednym momencie stracił wszystko oprócz
krów i domu.
Moja znajoma poza tym, że jest świetnym
fachowcem w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, to jest również dobrym człowiekiem.
Mieszka w stolicy, rodzinę ma na Podkarpaciu
i właśnie do niej jechała miesiąc po opisanej
tragedii pana Tomasza. Jechała z postanowieniem, że po drodze odszuka rolnika,
aby wesprzeć go finansowo. W tamtejszym
sklepie „Groszek” udzielono jej informacji,
gdzie mieszka sołtys, a ten z kolei wskazał,
jak dojechać do spalonego gospodarstwa. Na
miejscu tragedii zastała pana Tomasza, który
wraz ze swoim bratem uprzątał zgliszcza.
O

OSZENIA

Wywiązała się serdeczna rozmowa, z której wynikało, że ocalone zwierzęta znalazły
tymczasowe schronienie u sąsiadów i nadal
dają mleko, z którego sprzedaży utrzymuje
się pan Tomek.
Moja znajoma nie chcąc dawać poszkodowanemu tylko przysłowiowej ryby w formie
gotówki, lecz również wędkę na przyszłość,
wpadła na pomysł, aby zaproponować gospodarzowi przejście na rolnictwo ekologiczne. Krowy mleczne, kilka hektarów ornego
i gruntów zielonych świetnie nadawały się
do tego, aby procedura przestawiania gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczne
była „bułką z masłem”. Tłumaczyła mu, że
prowadzenie gospodarstwa jako ekologiczne
byłoby bardziej rentowne, nie mówiąc już
o zdrowszym świecie i konsumentach. Rolnik
słuchał, nie był przeciw i wszystko byłoby
dobrze, gdyby nie fakt, że w okolicy nie ma
nikogo, kto kupowałby od niego mleko jako
ekologiczne.
I co teraz? Odpuściłaś sobie temat? - spytałam
znajomą kilka dni temu. - A skądże! Przecież
to jeszcze nic straconego. Muszę pomyśleć, gdzie
pan Tomek mógłby to mleko sprzedawać. A może
miałby ochotę robić sery ekologiczne? To miałoby
przyszłość dla niego i dla jego dzieci również…rozmyślała głośno znajoma, a ja byłam pewna,
że przy następnych odwiedzinach rodziny
na Podkarpaciu, wstąpi po drodze do Adamówki, aby skonkretyzować ekologiczną
przyszłość pana Tomka. Szkoda, że gospodarz nie wie, że przez drogę przefrunął mu
ekologiczny Anioł Stróż, bo wtedy na pewno
czułby się bezpieczniej pod jego skrzydłami.
Anna Malinowski
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Od wieków miód uważany był za napój bogów, który chronił przed demonami, miał zapewnić
dobrobyt, pomyślność, ale i zdrowie. Często jest jednym ze składników polskiej kuchni. Obficie
występuje zwłaszcza w bożonarodzeniowych potrawach: kutii (pszenicy z makiem, miodem
i orzechami), makiełkach (kluskach z makiem), piernikach czy marynatach do mięs. Zdarza się,
że miodem dosładzany jest również bigos.

Nie od dziś miód doceniany jest ze względu na
swoje właściwości. Miód
wzmacnia serce, koi nerwy,
ożywia mózg, goi rany. Ma
właściwości antybakteryjne
- niektóre bakterie zwalcza
lepiej niż antybiotyki. Rozcieńczony i podany na zimno,
działa przeciwbiegunkowo,
a bardziej stężony i lekko
podgrzany zwalcza zaparcie i poprawia trawienie. Do
tego miód świetnie sprawdza
się jako kosmetyk. - Dlatego
uważam, że warto wprowadzić
miód do codziennego menu, bo
to istny cud natury - uważa
Maciej Smakulski, pszczelarz
z Pakosławia (powiat rawicki),
który każdy dzień rozpoczyna
od wypicia szklanki przegotowanej wody z dodatkiem
jednej łyżeczki miodu.
W miodzie wyodrębniono
około 300 substancji korzystnie działających na organizm
człowieka, m.in. węglowodany, kwasy organiczne, olejki
eteryczne pochodzące z nektaru, związki polifenolowe,
białka, witaminy A, B1, B2,
B6, B12, C, kwas foliowy.
(HD)

G

Gruszki
marynowane
SKŁADNIKI:
2 gruszki
1 litr czerwonego wina wytrawnego
100 g sera ricotta
przyprawy korzenne
miód
WYKONANIE:
Gruszki obieram i wydrążam nasiona. Następnie marynuję je w winie przez ok. 48
godzin. Po 2 dniach gruszki gotuję w zalewie przez około 5 minut z dodatkiem
przypraw korzennych i miodu (dodaję ich
tyle, aby było czuć aromat i danie było
słodkie - według gustu). Miękką gruszkę
nadziewam serkiem ricotta i polewam
sosem z czerwonego wina.

T
piernikowy

SKŁADNIKI NA CIASTO:
150 g płynnego miodu
200 g masła
500 g mąki
3 żółtka
4 łyżki mleka
1 łyżka sody
1 opakowanie przyprawy
do pierników
100 g cukru
SKŁADNIKI NA KREM:
2 szklanki mleka
4 łyżki kaszy manny
300 g cukru pudru
250 g masła
SKŁADNIKI DODATKOWE:
200 g powideł śliwkowych, konfitury malinowej lub
z czarnej porzeczki
SKŁADNIKI NA POLEWĘ:
100 g masła,
150 g cukru
2 łyżki kakao
WYKONANIE:
Składniki na ciasto mieszam i wyrabiam na jednolitą masę. Odstawiam
na dobę do lodówki. Następnego dnia dzielę je na cztery części. Każdą z nich piekę w okrągłej tortownicy przez ok. 20-30 minut w 180
stopniach. Z mleka, cukru i kaszki gotuję wkład na krem. Studzę, po
czym łączę z utartym na jednolitą, puszystą masę masłem. Upieczone placki przekładam na przemian dżemem i kremem. Składniki na
polewę roztapiam i gotuję ok. 5 minut. Polewam nią gotowy tort. Stroję
według uznania. Odstawiam na 2-3 dni, by tort zmiękł i przeszedł
swoimi aromatami.

SKŁADNIKI:
3 banany (ilość bananów zależy od ilości osób
- zasada po bananie na osobę)
3 duże łyżki miodu
odrobina cynamonu
kieliszek rumu (lub innego alkoholu)
lody bakaliowe
250 ml śmietany kremówki
WYKONANIE:
Cukier lub miód rozpuszczam na patelni, dodaję alkohol. Banany przekrojone wzdłuż na
pół kładę na patelni i smażę z dwóch stron przez chwilę, aż będą miękkie na zewnątrz,
zachowując twardość w środku. Posypuję banany cynamonem. Wykładam banany na
talerzyk, a na nie gałki lodów. Dekoruję bitą śmietaną i polewam sosem z patelni lub
roztopioną czekoladą mleczną. Podaję od razu po przyrządzeniu.

MIODOWE CIEKAWOSTKI
- 100 gramów miodu dostarcza organizmowi 319 kcal
- 1 łyżeczka cukru zawiera tyle co 10 łyżeczek miodu
- do najsławniejszych na świecie należą miody tymiankowe, pochodzące ze wzgórz w Grecji
- w Polsce najczęściej kupowany jest miód lipowy. Jest
produktem bardzo łatwo przyswajalnym, całkowicie trawi
się w ciągu niepełnych 2 godzin
- miód od dawna służył pielęgnacji urody. Znane są jego
właściwości nawilżające, rozjaśniające i uelastyczniające skórę
- jeżeli zamknięty słoiczek będziemy przechowywać
w chłodnym miejscu (najwłaściwsza jest temperatura 6-10
st. Celsjusza), nie straci swych wartości nawet przez 23 lata
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Miodowy królewiec

P

SKŁADNIKI:
4 średnie jabłka - najlepiej szara reneta lub
antonówka
garść rodzynek
4 łyżki płynnego miodu
10 g orzechów
10 g rodzynek lub żurawiny
pół płaskiej łyżeczki cynamonu
WYKONANIE:
Z umytych i osuszonych jabłek odcinam „wieczko”
z ogonkiem. Górę jabłka odkładam na bok, a ze
środka wydrążam całe gniazdo nasienne (najlepiej robić to specjalną łyżeczką do wydrążania
kulek z melona czy arbuza). W miseczce mieszam posiekane orzechy, rodzynki lub żurawinę
oraz cynamon. Taką mieszankę nakładam do
wydrążonych jabłek. Zalewam dziurkę miodem,
po czym zamykam jabłko„wieczkiem”. Zapiekam
jabłka w 180 stopniach przez około 30 minut (czas
zależy od wielkości jabłek). Podaję jeszcze gorące.
Można do nich dodać gałkę lodów waniliowych lub
polać sosem śmietankowo-waniliowym.

Lemoniada

SKŁADNIKI NA PLACKI MIODOWE:
450 g mąki
200 g cukru pudru
5 łyżek miodu
1,5 łyżeczki sody
2 jajka
220 g masła lub margaryny
SKŁADNIKI NA KREM:
0,5 l mleka
1,5 łyżki mąki
1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki cukru
200 g masła
SKŁADNIKI NA POLEWĘ:
0,5 kostki margaryny
1 szklanki cukru pudru
1-1,5 łyżki kakao
3 łyżki gorącej przegotowanej wody
WYKONANIE:
Masło lub margarynę ucieram, dodając po kolei cukier, miód, jajka, sodę i mąkę. Ciasto dzielę na
3 części. Każdą część wykładam osobno na równe wysmarowane tłuszczem foremki (można to robić
po kolei w jednej formie). Cienkie placki piekę osobno w 180 stopniach około 10-15 min. - aż nabiorą
złotego koloru. Odstawiam do wystygnięcia. Z mleka, mąki i cukru gotuję budyń - najpierw z porcji
mleka odlewam pół szklanki i mieszam w nim mąkę. Pozostałe mleko zagotowuję z cukrem, mieszając,
aby się nie przypaliło. W momencie wrzenia wlewam mąkę z mlekiem cały czas mieszając, aby nie
powstały grudki. Zagotowuję i odstawiam do wystygnięcia. Miękkie masło ucieram na puch, dodając
po łyżce zimnego budyniu. Ucieram aż powstanie gładki krem. Zimne miodowe placki przekładam
kremem budyniowym. Wierzch polewam polewą czekoladową - margarynę rozpuszczam i dodaję
resztę składników. Zagotowuję i mieszam jeszcze kilka minut aż powstanie aksamitna jednolita masa.

SKŁADNIKI:
3 cytryny
1 limonka (lub 1 dodatkowa
cytryna)
2 pomarańcze
7 łyżek miodu
1 litr wody niegazowanej
1 gałązka mięty
WYKONANIE:
Cytrusy dokładnie szoruję. Kroję
owoce na połówki. Odkrawam
3 plasterki z 1 pomarańczy,
1 cytryny i limonki. Wkładam
je do dzbanka. Z reszty owoców wyciskam sok (np. za pomocą
wyciskarki, pozbywając się pestek i nadmiaru miąższu). Sok przelewam do dzbanka z owocami.
Dodaję miód, wodę i gałązkę mięty. Dokładnie mieszam. Doprawiam
do smaku - w razie potrzeby dodaję więcej wody i miodu (zależy od
tego, jak soczyste były cytryny). Przed podaniem dodaję kostki lodu.

Marchew glazurowana

SKŁADNIKI:
około kilograma małych marchewek (większe
kroję na słupki)
2 łyżki oliwy
2 łyżki masła
sól
świeżo mielony pieprz
2 łyżki miodu
WYKONANIE:
Umyte i obrane marchewki nacieram oliwą i układam na blasze. Posypuję je solą i pieprzem. Piekę
30 minut w 190°C. W rondelku rozpuszczam masło, dodaję miód i szczyptę soli. Gdy składniki się
połączą, polewam marchewkę i zapiekam jeszcze
przez 2-3 minuty.

Pieczona
karkówka

SKŁADNIKI:
2 łyżki miodu
1 kg karkówki
1,5 łyżeczki tymianku
1 łyżeczka musztardy stołowej
1 łyżka musztardy francuskiej
1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka czosnku granulowanego
sól pieprz
WYKONANIE:
Miód, musztardy oraz pozostałe
przyprawy mieszam na jednolitą masę. Powstałą marynatą dokładnie smaruję mięso
i pozostawiam na minimum 2 godziny w lodówce, a najlepiej na całą noc. Przekładam mięso razem z marynatą do naczynia żaroodpornego i piekę w 180 stopniach
przez około 1,5 godziny - od czasu do czasu mięso podlewając powstałym podczas
pieczenia sosem. Mięso podaję na ciepło z warzywami lub na zimno z sosami, np.
czosnkowym.

Winogrona do deseru

składniki:
25 dag cukru
35 dag miodu
1 łyżeczka aromatu waniliowego
1 kg ciemnych winogron
1 łyżka oliwy
wykonanie:
Umyte i osuszone winogrona wykładam na blaszkę wyłożoną pergaminem, skrapiam oliwą i posypuję łyżką cukru. Wstawiam do piekarnika
nagrzanego do 180 stopni na 10 minut. Pozostały cukier i miód dodaję
do pół litra wody. Gotuję na małym ogniu około 30 minut. Powstały syrop
doprawiam waniliowym aromatem i polewam ciepłe winogrona. Zapiekam
jeszcze około 5 minut.
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Rozwiąż krzyżówkę, wyślij SMS
z rozwiązaniem oraz nazwą
miejscowości, w której
mieszkasz, pod numer 71601.
Treść SMS-a: wr.poprawne
hasło.miejscowość
(np. wr.przykładowe hasło
krzyżówki.poznań). Na rozwiązania
czekamy do 30.09.2022 do godziny
12.00. Koszt SMS-a
1,23 zł z VAT.

UWAGA - Wysłanie

SMS-em zgłoszenia z prawidłowym
hasłem krzyżówki jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z RODO. Szczegóły
w regulaminie dostępnym na
portalu wiescirolnicze.pl

Do wygrania

3x TOSTER,

GOFROWNICA
FUNDATOR NAGRÓD

POZIOMO:
1) Grzybicza choroba roślin.
7) Chwast polny o niebieskich kwiatach.
10) Sole lub estry kwasu azotowego.
11) Warzywo o jadalnym korzeniu.
12) W mitologii greckiej tytanida, córka Uranosa i Gai, siostra i małżonka
Okeanosa; matka Okeanid i rzek
całej Ziemi.
13) Urządzenie do przewietrzania
gleby.
15) Duża antylopa afrykańska; antylopa szablasta.
19) Spacerowa w parku.
22) Przędza z angory.
24) Spiżarnia; pomieszczenie domowe do przechowywania produktów
żywnościowych.
25) Maszyna rolnicza.
27) Dawny uniwersalny środek owadobójczy; azotox, insektycyd.

28) Znany producent sosów.
30) Malaga lub wermut.
31) Epikurejczyk, sybaryta, niewieściuch.
34) Jedno z poleceń dla konia.
35) Ostry zakręt ścieżki.
37) … Newman, aktor ameryk.
38) Pochyłe pismo drukarskie; kursywa.
40) Drugi plan.
41) Angielska jednostka powierzchni ziemi.
43) Popularny u Arabów prymitywny
instrument smyczkowy.
44) Grymas, kaprys.
46) Dostarczenie towaru na rynek
zbytu.
47) Wypiekany z mąki.
48) Koń Aleksandra Wielkiego.
50) Ten, kto dokonuje opracowania
utworu muzycznego.
51) Orszak dożynkowy.

PIONOWO:
1) Miara gruntu; 56 arów.
2) Tank.
3) Dyktat.
4) „Mała czarna”.
5) Gorący wafel.
6) Stadny chów zwierząt domowych
na obszarach stepowych i halach
górskich.
7) Instrument strunowy szarpany.
8) Byk rozpłodowy.
9) Ojczyzna Musorgskiego.
14) Autor „Imienia róży”.
16) Kraina na Płw. Skandynawskim
kojarzona ze św. Mikołajem.
17) Członek gruzińskiej grupy etnicznej.
18) Waluta Europy.
20) Antylopa; kanna.
21) Nepalski nóż, broń Gurkhów
nepalskich w brytyjskiej armii kolonialnej.

(2 w 1)

22) Krzew o słodkich, czerwonych
owocach.
23) Produkcja tuczników.
26) Drganie, drgawki.
29) Pieczeń wołowa.
32) Jednostka monetarna Nigerii,
równa 100 kobo.
33) Orszak królewski.
35) Handlowy zysk.
36) Izraelski kołchoz.
37) Element toru kolejowego.
39) Duńska wyspa.
42) Miasto w Chinach (Xinjiang), nad
rzeką Ili; obecnie Ining, Yining.
45) Mięso na kotlety.
46) Pomieszczenie dla bydła.
49) Jaźń.

Rozwiązanie krzyżówki
nr 8/2022. Hasło:

„SUKCES W HODOWLI
TYLKO Z PIAST PASZE”
Laureatami zostają:

Agnieszka Kolańczyk,Grąbkowo
Grażyna Klińska, Czajków
Paulina Kułakowska, Krynki

Reklama
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wybór
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Reklama
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właściwe
przygotowanie
przygotowanie
pola do siewu
pola do siewu

to klucz do
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ograniczenia
ograniczenia
strat
podczas
strat
podczas
zbioru
soi
zbioru soi

AUTOR: dr inż. Krzysztof Gawęcki
AUTOR: dr inż. Krzysztof Gawęcki
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PROGRAM WYDARZEŃ XXIII MIĘDZYNARODOWEJ
WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2022
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz. 9:00 - 17:00

PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA
9:00-17:00
Prezentacja maszyn na pasie głównym
Miejsce wydarzenia: Pas startowy
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Prezentacja maszyn
9:00-10:00
Akredytacja dziennikarzy
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Inne
9:30-10:00
Konferencja prasowa inaugurująca
Międzynarodową Wystawę Rolniczą
AGRO SHOW 2022
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
10:30-15:30
Finał konkursu Student na Medal
Miejsce wydarzenia: Namiot seminaryjny
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konkurs
11:00-12:30
Konferencja prasowa na temat targów
EIMA INTERNATIONAL 2022
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: ITALIAN TRADE AGENCY
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
11:00-12:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn podczas
prac
13:00-14:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn podczas
prac
13:30-15:00
Manitou - spotkanie z dziennikarzami
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe

Organizator: Manitou
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
15:30-17:00
Konferencja Prasowa Firmy SaMasz
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: SaMasz
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
16:00-16:30
Ogłoszenie laureatów konkursu Student
na Medal
Miejsce wydarzenia: Namiot seminaryjny
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konkurs

SOBOTA, 24 WRZEŚNIA
9:00-17:00
Prezentacja maszyn na pasie głównym
Miejsce wydarzenia: Pas startowy
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Prezentacja maszyn
11:00-12:30
Konferencja prasowa CLAAS POLSKA
Sp. z o.o.
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: CLAAS POLSKA Sp. z o.o.
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
11:00-12:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn
podczas prac
12:30-16:00
Innowacja Tu i Teraz - AGRO SHOW
2022
Miejsce wydarzenia: Namiot Seminaryjny
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Rodzaj wydarzenia: Konferencja
13:00-14:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn
podczas prac

NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA
9:00-17:00
Prezentacja maszyn na pasie głównym
Miejsce wydarzenia: Pas startowy
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Prezentacja maszyn
10:00-11:00
Finał konkursu Mechanik na Medal
Miejsce wydarzenia: Namiot Seminaryjny
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konkurs
11:00-12:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn podczas
prac
11:15-11:30
Ogłoszenie laureatów konkursu
Mechanik na Medal
Miejsce wydarzenia: Namiot Seminaryjny
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konkurs
13:00-13:30
Konferencja podsumowująca wystawę
AGRO SHOW 2022
Miejsce wydarzenia: Biuro Prasowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Konferencja prasowa
13:00-14:00
Pokazy maszyn - pojazdy autonomiczne
/ maszyny do nawożenia organicznego
i wapnowania
Miejsce wydarzenia: Pola pokazowe
Organizator: PIGMIUR
Rodzaj wydarzenia: Pokaz maszyn podczas
prac

ZNAJDZIESZ
NAS W
SEKTORZE C,
STOISKO 71

AGRO SHOW
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2022 rok przyn

a zyn ro n zy

Z JÓZEFEM DWORAKOWSKIM, prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych rozmawia Dorota Andrzejewska
Po rocznej przerwie znów
spotkamy się na targach Agro
Show. To dobra okazja do podsumowania tego, co wydarzyło
się na rynku maszyn w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. Był to
dobry czas dla producentów
i dilerów maszyn rolniczych?
To był dobry czas, uważam, że
nikt nie może narzekać. Problemem oczywiście była i jest
dostępność maszyn. Myślę, że
brakuje nam około 20-25% asortymentu.
Czy tegoroczna sprzedaż ciągników i przyczep, w porównaniu do minionego roku, jest
zadowalająca? Na jakim jest
poziomie?
W roku 2021 zarejestrowano
ponad 14 tysięcy nowych ciągników rolniczych. Patrząc historycznie, na ostatnie lata był to
bardzo dobry rok, tym bardziej,
że przedsiębiorcy z branży obawiali się tego, jak zachowa się
rynek podczas pandemii. Już
rok 2020 był bardzo obiecujący,
z niemal 10 tysiącami rejestracji
nowych ciągników. Zatem po
dwóch dobrych latach można
się było spodziewać, że przyjdzie korekta i nastąpią spadki
rejestracji. Tak się dzieje w tym
roku. Do końca lipca zarejestrowano 6 772 sztuki nowych ciągników. To wciąż jest bardzo
dobry wynik, jednak o 14%
gorszy od tego samego okresu
w roku 2021. Podobnie wygląda
sytuacja na rynku przyczep. Tu
również dwa ostatnie lata były
okresami wzrostu i bardzo dobrej sprzedaży. W 2021 roku
zarejestrowano 8 655 sztuk nowych przyczep i to było o 30%
więcej niż rok wcześniej, który
też uważany był za przyzwoity. Obecnie, podobnie jak
w przypadku ciągników, możemy mówić o zahamowaniu
sprzedaży, choć tu utrzymuje
się ona na dobrym, zeszło-

rocznym poziomie. Nie ma już,
co prawda, kolejnych wzrostów.
Na koniec lipca zarejestrowano
5 509 sztuk nowych przyczep
rolniczych i było to niemal dokładnie tyle samo, co przed rokiem, kiedy zarejestrowano 5
545 sztuk nowych przyczep. Zatem mówimy jedynie o spadku
w okolicach 0,5%.
A gdybyśmy zestawili dane
z minionych miesięcy, z tymi
sprzed 10 - 20 lat. Popyt się
zwiększył, zmniejszył, a może
jest na porównywalnym poziomie?
Popyt się zwiększył. Przez ostatnie lata oczywiście duży wpływ
miały na to fundusze europejskie, ale też prężnie rozwijające
się w Polsce gospodarstwa rolne.
Czy produkcja maszyn rolniczych rozwija się w Polsce?
Przybywa rodzimych
firm, które z powodzeniem realizują
się w tym temacie?
Tak, polskie firmy
produkcyjne bardzo się rozwinęły.
Jest ich coraz więcej. Są oczywiście
te większe, których
sprzedaż rozwija się
nie tylko na Europę,
ale też na świat. Jest

również sporo tych mniejszych,
działających na naszym rodzimym „podwórku”.
Z jakimi największymi problemami borykali się w tym
roku producenci i dilerzy maszyn rolniczych? Czy rosnąca
inflacja i wojna na Ukrainie
wpłynęły na produkcję i sprzedaż?
Największym problemem dziś
są rosnące, horrendalne koszty.
Jeśli rządzący nie zaczną rozmawiać z nami, przedsiębiorcami,
to dla wielu może się to skończyć bardzo źle.
W jakie atrakcje będzie obfitowała tegoroczna edycja Agro
Show?
Będzie mnóstwo nowości na stoiskach wystawców. Myślę, że
można śmiało powiedzieć, że
na niemal każdym stoisku
będzie można coś interesującego znaleźć. My przygotowaliśmy bardzo
ciekawe pokazy
pojazdów autonomicznych
oraz maszyn
do nawożenia
organicznego
i wapnowania.
Innowacje, które są wszech-

obecne na Agro Show, na pewno
zainteresują każdego zwiedzającego.
Jakie prestiżowe marki maszynowe będzie można zobaczyć w Bednarach?
W Bednarach mamy wszystkich
najważniejszych graczy rynku
maszyn i urządzeń rolniczych,
środków produkcji i wyposażenia gospodarstw. Nie chcę wymieniać poszczególnych marek,
żeby nikogo nie pominąć, ale
najważniejsi producenci będą
z nami w Bednarach.
Ilu członków należy do Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych?
Czy dopisują się kolejni?
Obecnie mamy 142 członków
i ta liczba systematycznie rośnie.
Ilu wystawców na Agro Show
spodziewa się pan w tym roku?
Na pewno będzie ich ponad 600
z różnych krajów Europy, a nawet świata.
W tym roku PIGMiUR zdecydował się po raz pierwszy na
wprowadzenie opłat za wstęp
na targi. Jaki był tego powód?
Czy nie boicie się, że może
wpłynąć to na mniejszą liczbę zwiedzających?
Zmusiły do tego spore wydatki.
Koszty organizacji wystawy tak
znacząco wzrosły, że aby utrzymać wysoki poziom organizacyjny, zarząd podjął decyzję
o wprowadzeniu biletów.
Nie boimy się o zwiedzających. Ci zainteresowani
na pewno zainwestują
te 10 złotych na wstęp.
Bilety są już dostępne,
można je kupić przez
naszą stronę internetową. Kupując je
wcześniej, zapłacimy nieco mniej niż
na miejscu w Bednarach.
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CO WARTO ZOBACZYĆ
NA AGRO SHOW
W BEDNARACH?
SM Wawel kukurydza od HR Smolice

Sektor B

Stoisko

39

SM Wawel reprezentuje najnowszą genetykę w odmianach ziarnowych kukurydzy wyhodowanych w HR
Smolice. To odmiana średnio wczesna (FAO 230-240) typu single-cross (SC) wpisana do krajowego rejestru w 2021 r. W odmianie tej nastąpiło harmonijne połączenie dobrych dla tego kierunku użytkowania cech
fenotypowych z wartościowym genotypem. Efektem tego jest: dość niska roślina (-7 cm do wzorca); bardzo
ładna kolba w typie fix z 16-18 rzędami ziarna typu semi dent; najwyższy udział ziarna w masie kolby (+2,5%
do wzorca) spośród wszystkich odmian wpisanych do krajowego rejestru w 2021 r., co przełożyło się na wysoki plon ziarna (104,5% wzorca); bardzo dobra sztywność łodyg (+5% roślin stojących); dobry stay green;
dobra odporność na fuzariozę kolb (-3%), a także bardzo mała podatność kolb i łodyg na porażenie głownią
guzowatą. Bardzo dobry wczesny wigor siewek i tolerancja na zmienne warunki glebowo-klimatyczne uzupełniają wartościowe cechy tej odmiany.

Przyczepa Metal-Fach T711 LONG

Sektor E
Stoisko

228

Przyczepa o ładowności 8-12 ton. Dzięki zastosowaniu dłuższej konstrukcji maszyna posiada niezwykle niską wysokość załadunku. Rozwiązanie to zapewnia również niżej położony
środek ciężkości, co czyni ją bardziej stabilną np. podczas jazdy z ładunkiem po nierównych,
polnych drogach. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest poprawiona widoczność na skrzynię
z kabiny ciągnika. Taka wysokość zdecydowanie ułatwia manewrowanie przyczepą oraz
jej zaparkowanie. Prezentowana nowość posiada szerokość „paletową”, a jej długość
pozwala na załadunek dodatkowego rzędu palet w porównaniu do przyczepy w wersji
podstawowej. Przyczepę charakteryzuje brak kłonicy środkowej, co znacznie zwiększa jej
sztywność. Rozwiązanie to oraz niezawodny system uszczelek pozwalają na osiągnięcie
niezwykle wysokiej szczelności.

Silosy firmy BIN
Firma BIN jest niekwestionowanym liderem w branży przechowalnictwa w Polsce. Począwszy od swojego flagowego produktu, jakim są silosy płaskodenne z blachy płaskiej
NBIN o ładowności od 10 do 1.744 ton, firma sukcesywnie się rozwija i nie tylko poszerza swoją ofertę produktową, ale regularnie usprawnia i modernizuje linie produkcyjne.
W Polsce zdecydowanym faworytem w sprzedaży jest silos płaskodenny z blachy płaskiej
o ładowności 100 ton. Z kolei rolnicy z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Czechy, Ukraina
czy Dania, a więc z głównych kierunków eksportowych spółki, szukają silosów o dużych
ładownościach, a pod tym kątem silosy płaskodenne z blachy falistej są niezastąpione.
Ładowność silosów falistych FBIN sięga nawet 5.000 ton. Obydwa rodzaje silosów można
doposażyć w urządzenia do załadunku i rozładunku czy środki aktywnej wentylacji. BIN
w swojej ofercie posiada również wyposażenie paszarni, wiaty rolnicze, suszarnie podłogowe czy zbiorniki retencyjne na wodę o pojemnościach 22-356 m3.
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Nasiona zbóż, kukurydzy i rzepaku od firmy RAGT

Sektor B

Stoisko
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Ragt Semences Polska oferuje nasiona zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego mieszańcowego, kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, soi, słonecznika, sorga. Prowadzi hodowlę
w 32 gatunkach. Firma współpracuje z wieloma partnerami handlowymi w całym kraju.
Jej odmiany są przystosowane do polskiego rolnictwa, co potwierdzają zarówno oficjalne
badania prowadzone przez COBORU, jak i wyniki z pól. Wydajność połączoną z wysoką
jakością zbieranych plonów potwierdzają również rolnicy, którzy uprawiają odmiany Ragt
od wielu lat.
Szeroka oferta gatunków i odmian pozwala na właściwy dobór produktów pod względem
wszelkich oczekiwań, np. stanowiska, wydajności, jakości, zakresu terminów siewu itp.
Ragt prowadzi doświadczenia i doradztwo odmianowe. Firma jest obecna na rynku polskim od blisko 30 lat.
Myślisz nasiona, myślisz RAGT

Nawozy azotowe Sulfammo N-Process od Timac Agro

Sektor A
Stoisko
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W tym roku słowo azot jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Dzieje się to dlatego, że nigdy wcześniej nie
mieliśmy do czynienia z tak skokowym wzrostem cen nawozów. W Timac AGRO tematyka gospodarki azotowej podczas
wegetacji i efektywnego wykorzystania tego składnika pokarmowego była podejmowana od początku działalności, ponieważ
jako lider w biotechnologii rolniczej firma wie, że kluczem do prawidłowego rozwoju roślin i zrównoważonego środowiska jest
właśnie efektywne wykorzystanie aplikowanych składników pokarmowych. W tym celu powstała gama nawozów azotowych
Sulfammo N-Process, które oprócz azotu zawierają kluczową do właściwego wykorzystania tego składnika siarkę, magnez
oraz wapń. Co więcej nawozy z gamy N - Process zawsze posiadają specjalistyczny kompleks, jaki chroni azot przed stratami
niezależnie od warunków glebowych (azot chroniony), ale również powoduje dużo szybsze pobieranie azotu przez rośliny
i szybsze wbudowywanie tego składnika w roślinę. Zapewnia to jeszcze lepsze ograniczenie strat i pewność, że aplikowany
nawóz w 100% jest wykorzystany przez rośliny.

Rozsiewacz do nawozów płynnych KR5 od MMAT Agro Technology

Sektor C

Stoisko
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Bezpieczna aplikacja i równomierność rozkładu nawozu płynnego to podstawowe cele rozlewacza KR5. Emituje ekstremalnie grube krople, przez co do minimum ograniczone jest ryzyko poparzenia roślin. Gwarantuje
równomierne pokrycie upraw dzięki odpowiednio dobranym kątom i wydatkom poszczególnych otworów oraz
zachodzeniu na siebie sąsiadujących na belce opryskiwacza końcówek. Kompaktowe wymiary umożliwiają
montaż na każdym opryskiwaczu. Co bardzo istotne - wyeliminowano samooprysk belki bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów, poprzez skierowanie strumieni cieczy pionowo w dół. Nowoczesna formuła
z zastosowaniem zintegrowanej kryzy dozującej pozwoliła na określenie kolorów i wydatków zgodnych z normą
ISO. Bogata gama pozwala wylewać RSM w dawkach od 50 do 1.000 litrów na hektar. Urządzenie wykonane jest z poliacetalu (POM) - materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, odpornego na
ścieranie, gwarantującego dużą stabilność wymiarową. Firma MMAT Agro Technology zajmuje się fachowym
doradztwem z zakresu doboru rozpylaczy. Zalecane ciśnienie robocze 2 - 5 bar, optymalne ciśnienie 2-4 bar.
Optymalna wysokość belki opryskowej 75 cm

Kariatyda - nowa odmiana pszenicy - DANKO

Sektor B

Stoisko

37

Kariatyda to nowa, jakościowa pszenica ozima o wysokim poziomie plonowania
zarówno w średnio intensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy. Odmiana
wczesna, co jest szczególnie ważne w uprawie na glebach słabszych oraz w latach
suchych. Posiada średnią długość słomy i dobrą odporność na wyleganie. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości. Wykazuje wysoką zimotrwałość
(4,5 w skali 9o ). Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie
na: pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę
żółtą, DTR oraz fuzariozę kłosów. Ziarno jest ładne i grube. Posiada bardzo dobrą
krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów, szczególnie po kukurydzy. Bardzo
dobre parametry jakościowe ziarna pszenicy Kariatyda pozwalają na uzyskanie
mąki o wysokich i pożądanych cechach reologicznych - rekomendacja firmy Dolnośląskie Młyny S.A.
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Wózki paletowe LiuGong Li-ion

Sektor F
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Wózki są produkowane przez koncern Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. LiuGong jest jedną z najszybciej
rozwijających się globalnych firm na świecie, oferujących pełną gamę niezwykle wytrzymałych i intuicyjnych
maszyn budowlanych i wózków widłowych, skierowanych do tych, którzy nieustannie szukają sposobu na obniżenie kosztów. Nowe wózki paletowe LiuGong Li-ion wyposażone są w bezobsługową baterię litowo-jonową
o różnych pojemnościach oraz zewnętrzny prostownik szybkiego ładowania. Baterię możesz ładować, gdzie
chcesz i tak długo, jak ci czas pozwoli. Dzięki temu możesz znacznie wydłużyć czas pracy. Wózki wyposażone
są w sterowniki CURTIS, a technologia CAN-bus ułatwia diagnostykę i rozwiązywanie problemów.
Udźwig nominalny / śr. ciężkości 1.500 kg / 600 mm. Waga wózka bez ładunku: 123 kg. Koła poliuretan. Wysokość podnoszenia: 115 mm. Długość wideł: 1000 / 1.150 mm. Szerokość zewnętrzna wideł: 540 / 685 mm.
Akumulator (napięcie / pojemność): 24V/20, 36Ah

Rozrzutnik obornika „Tornado 3” od Joskin

Sektor D
Stoisko

206

Po kilku miesiącach prac projektowych model Tornado 3 został poddany poważnym zmianom. Poza unowocześnieniem konstrukcji i powrotem do pierwotnej nazwy („Tornado”), w rozrzutniku obornika zachowano jego
podstawowe elementy, które jednak znacznie ulepszono. Nowy model Tornado nadal ma wyjątkowo niską,
wąską skrzynię ładunkową, która w połączeniu z kołami o dużej średnicy ułatwia jazdę i pozwala zmniejszyć nacisk na podłoże. Skrzynia ładunkowa w nowej wersji została zoptymalizowana i teraz jest bardziej
rozszerzona z tyłu, ma także bardziej gładkie powierzchnie, w celu ułatwienia jej opróżniania i czyszczenia.
Przeprowadzono również gruntowne zmiany w tylnej części skrzyni - jej wylot został poszerzony, aby rozrzut był bardziej jednolity. Powoduje to bardziej równomierny przesuw materiału do wałków rozrzucających,
zapewniając ogólną poprawę wydajności. Kolejną nowością są zasadnicze zmiany obejmujące przewody
hydrauliczne, które są teraz zintegrowane z listwą krawędziową skrzyni i zabezpieczone przed kontaktem
z ładunkiem. Należy również wymienić nową konstrukcję błotnika, który jest nachylony pod kątem 45°, co
z kolei zapobiega gromadzeniu się materiału na maszynie.

JOHN DEERE z nowościami
Przekładnia w ciągnikach serii 8R/RT/RX 410
Pierwsza na świecie elektryczna przekładnia bezstopniowa z elektromechanicznym rozdziałem mocy
w tym roku została zaprezentowana jako opcja wyposażenia najwyższej klasy modelu 8R 410 we wszystkich wersjach - 8R z układem kołowym, dwugąsienicowym, czterogąsienicowym, czyli w maszynach
o mocy powyżej 400 KM. To znaczący krok dla firmy John Deere na drodze do elektryfikacji. Rozwiązanie
opracowano we współpracy z firmą Joskin. Całkowicie nowa koncepcja przekładni, obejmująca gniazdo elektryczne dla narzędzi, została nagrodzona złotym medalem na targach AGRITECHNICA 2019.
Napęd elektryczny zaprojektowano w taki sposób, że zapewnia nie tylko siłę napędową, ale również
do 100 kW mocy elektrycznej dla urządzeń zewnętrznych poprzez trójfazowy prąd przemienny 480 V
(AC) o zmiennej częstotliwości. Przykładowo w połączeniu z napędem osi Joskin dwie osie wozu
asenizacyjnego są napędzane elektrycznie, dzięki czemu masa wozu jest wykorzystywana do trakcji.
Oznacza to większą przyczepność, mniejszy poślizg i precyzyjne prowadzenie.
Sieczkarnie polowe z ważnymi aktualizacjami
Seria 8000 otrzymała nową stylistykę, a modele 8100, 8200 i 8300 zyskują też większą moc silnika.
Sieczkarnia polowa 8100 z 9-litrowym silnikiem jest teraz w stanie generować maksymalną moc 431
KM, zastępując model 8200. Od roku modelowego 2023 sieczkarnia polowa 8200 będzie mieć większy, 13,5-litrowy silnik, przez co moc wzrośnie o 34 KM, osiągając wartość 465 KM. Gamę modeli serii
8000 o zwiększonej mocy zamyka nowy model 8300, który ma teraz 505 KM (dotychczas 490 KM).
Aby jeszcze podnieść osiągi i zmniejszyć koszty operacyjne, zgniatacz ziarna Dura Line™ ma teraz
nową powłokę - Busa®CLAD. Opracowano ją specjalnie na potrzeby intensywnie eksploatowanych
komponentów maszyny i jest dostępna ona w przypadku wszystkich modeli serii 8000 i 9000. Oprócz
wydłużenia trwałości użytkowej pozwala również na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Podobnie jak wcześniej sieczkarnie polowe 9500 i 9600, model 9700 również będzie teraz wyposażony w silnik JD18X, który nie wymaga płynu układu wydechowego Diesel (DEF). 18-litrowy silnik
John Deere zdecydowanie podniesie wydajność sieczkarni polowej. Dodatkowo oferuje rozwiązanie
HarvestMotion Plus, które niesamowicie zwiększa moment obrotowy oraz generuje więcej mocy przy
niskich prędkościach obrotowych silnika. W rezultacie sieczkarnia polowa 9700 może się teraz pochwalić mocą aż do 825 KM.
Ponadto wszystkie sieczkarnie serii 9000 są teraz wyposażone w nowo zaprojektowaną, dłuższą o 20
cm rurę wyładowczą, co pozwala osiągnąć większą przepustowość oraz umożliwia lepszą kontrolę
materiału podczas rozdrabniania.
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WOZY ASENIZACYJNE,
ROZRZUTNIKI, MIESZADŁA
ORAZ APLIKATORY

Samson to rodzinna firma z 70-letnią
tradycją. Jej siedziba znajduje się
w Danii w miejscowości Viborg.
Od początku swojej działalności skupia się na produkcji wysokiej jakości
maszyn i urządzeń dla rolnictwa.
Pierwszymi produkowanymi seryjnie
maszynami były przyczepy transportowe o niewielkich ładownościach.
W 1955 roku Samson wyprodukował
pierwszy rozrzutnik, a w 1964 pierwszy wóz asenizacyjny o pojemności 3
m3. W 1983 roku został wyprodukowany pierwszy na świecie rozrzutnik
z pionowymi walcami. Po przejęciu
w 2019 roku firmy Pichon, Samson
został największym w Europie producentem rozrzutników i wozów asenizacyjnych.
Gama produktów firmy Samson obejmuje: wozy asenizacyjne, rozrzutniki,
mieszadła gnojowicy, aplikatory nai doglebowe.

WOZY ASENIZACYJNE

Samson produkuje dwa rodzaje wozów
asenizacyjnych - TG i PG II z szeroką
gamą opcji dostosowaną do potrzeb
klienta. Beczki TG mają objętości 18
i 20 m3 i są dedykowane do średnich
gospodarstw. Z kolei wozy PG II to
bardzo profesjonalne maszyny dla
bardzo dużych gospodarstw i firm
usługowych, o objętość 16-35 m3.
Charakterystyczną cechą wszystkich
wozów jest zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz za pomocą farby
epoksydowej, która jest odporniejsza na niekorzystne warunki niż np.
ocynk. W beczkach zastosowano
szereg przydatnych rozwiązań takich
jak: nisko położony środek ciężkości,
doskonały rozkład masy z naciskiem
na zaczep ciągnika, hydrauliczne zawieszenie tandemów bądź tridemów,
tylny TUZ do agregowania z urządzeniami aplikującymi gnojowicę,
opróżnianie sekcyjne, opcjonalne osie
napędowe i wiele innych. Oprócz tra-

dycyjnych systemów pobierania gnojowicy takich jak: wąż, ramię boczne
SAP czy ramię wieżowe Samson oferuje zalewanie wozów poprzez czołową pompę montowaną na przedni
TUZ ciągnika. Do pobierania cieczy
Samson wykorzystuje system eżektorowy oraz pompy zanurzeniowe.

ROZRZUTNIKI

Rozrzutniki Samson występują
w trzech wersjach: najprostsza z nich
to SP, kolejna to Flex II i najbardziej
zaawansowana technologiczne seria
US. Rozrzutniki SP obejmują trzy
modele SP9, SP12 i SP14. Każdy
z nich ma możliwość powiększenia
objętości o około 3 m3 poprzez użycie
nadstawek. W serii SP zastosowano
adaptery z walcami pionowymi i rozrzutem do 12 m. Seria Flex II to dwa
modele o objętości 16 lub 19 m3.

W odróżnieniu od serii SP możemy
zastosować tu adaptery pionowe oraz
poziome o rozrzucie 24 m. Rozrzutniki
SP i Flex II są maszynami jednoosiowymi. Najbardziej zaawansowana seria US to potężne rozrzutniki dwu- lub
trzyosiowe o objętościach od 22,6 m3
do 40,8 m 3. Wyposażone są one
w 3 poziome walce oraz talerze. Dzięki kompaktowym przekładniom napędzającym walce szerokość skrzyni
załadunkowej to aż 234 cm. Maszyny
mogą być wyposażone między innymi
w TC-GEO / VRA (zmienne dawkowanie na podstawie map pól), TC
- SC (kontrolę sekcji), antenę GPS,
statyczny bądź dynamiczny system
ważenia. Wszystkie rozrzutniki mają
osie przesunięte maksymalnie do
tyłu, co zapewnia dobre dociążenie
ciągnika oraz stabilność podczas
pracy. Ponadto są wyprodukowane
z wysokogatunkowej stali Domex.

MIESZADŁO

Obecnie Samson oferuje jeden model
mieszadła RV 150. Jest to mieszadło
kontrolowane w pełni hydraulicznie,
montowane na TUZ i wymagające
ciągnika o minimalnej mocy 150 KM.

APLIKATORY

W ofercie znajduje się również cała
gama ramp wężowych do naglebowej
aplikacji gnojowicy. W zależności od

modelu są to rampy o szerokościach
roboczych od 12 do 36 m, wyposażone w 2 lub 4 maceratory, system zawijania węży zapobiegający kapaniu.
Odległości między poszczególnymi
wężami to 33 cm. Serię aplikatorów
doglebowych rozpoczyna model TE 8
o szerokości roboczej 8 m i z 32 pojedynczymi dyskami zamontowanymi
na 3 ramach. Modele TS 8 i 12 mają
szerokości robocze odpowiednio
8 i 12 m, ale dyski zamontowane są na
jednometrowych sekcjach - po 4 sztuki. Seria TD 8 i 12 to aplikatory doglebowe wyposażone w podwójne dyski.
Aplikatory zębowe mają szerokość
roboczą od 6 do 8,6 m i mogą występować w wersji HD, natomiast
talerzowe mają szerokość 5, 6 lub
7 m. Aplikatory Strip-Till działają do
30 cm w głąb gleby i produkowane
są w wersji 6-rzędowej o szerokości roboczej 4,5 m oraz 8-rzędowej
o szerokości 6 m.
Przedstawiona powyżej gama
maszyn i wyposażenia potwierdza,
iż Samson jest specjalistą w produkcji maszyn do aplikacji nawozów naturalnych. Ciągły rozwój
i wprowadzanie najlepszych technik stosowania nawozów produkowanych w gospodarstwach przy
bardzo wysokich cenach nawozów
mineralnych ma dziś szczególnie
kluczowe znaczenie.
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Sektor C

Innowacje w ofercie CLAAS
Nowy LEXION 800-5000
Na rok 2023, firma CLAAS wprowadza szereg innowacji. Jedną z nich
jest zmodernizowana seria kombajnów LEXION. Nowością są wersje
MONTANA, oraz nowy model kombajnu LEXION 8600, które poszerzą ofertę produktową. W nowej serii
LEXION 8800 będzie dysponował
mocą 700 KM, natomiast LEXION
8700 będzie miał 626 KM mocy.
We wszystkich modelach znajdziemy
nową kabinę, w której operator będzie
miał więcej przestrzeni, nowe opcje
wyposażenia, między inny subwoofer. Przeprojektowane zostały lusterka, poręcze oraz inne elementy,
dzięki temu z kabiny jest zdecydowanie jeszcze lepsza widoczność.
Już w wyposażeniu standardowym
kombajny CLAAS LEXION będą posiadały oświetlenie LED, które będzie
można jeszcze bardziej rozbudować.
Modernizacji uległ również design,
który jest bardzo nowoczesny.
Nowe hedery VARIO 930-500
Modernizacji ulegają również zespoły
żniwne (hedery) VARIO. Dostępne
będą nowe kosy pionowe do rzepaku.
Charakteryzują się one mechanicznymi napędami ze zintegrowanym

sprzęgłem przeciążeniowym oraz
zwiększoną o 50% siłą cięcia. Pozwala to niezawodnie pokonywać bez
zakłóceń nawet najtrudniejsze obszary na krawędziach pól, łukach lub
w miejscach gęstego zachwaszczenia. Dzięki przemyślanemu systemowi
połączenia z szybkozłączami kosy do
rzepaku można w ciągu kilku sekund
zamontować po obu stronach bez
użycia narzędzi. Operatorzy korzystają przy tym na obniżonej o 33%
masie, co jeszcze bardziej ułatwia
montaż.
Nowe hedery CERIO 930-560
Do wszystkich szerokości roboczych
CERIO seryjnie oferowany jest też
nowy napęd nagarniacza z automatyczną regulacją wysokości nagarniacza.
Nowy VARIANT 500
Od przyszłego roku w ofercie pras
zmiennkomorowych nastąpi duża
zmiana, dotychczasowe modele VARIANT 400 zostaną zastąpione nową
serią pras VARIANT 500. Nowe prasy cechują się m.in. następującymi
zmianami:
- Średnica beli
VARIANT 560/565: 160 cm (VARIANT
serii 460/465 155 cm)

VARIANT 580/585: 180 cm
- Nowy system wiązania siatką,
umieszczony bardziej ergonomicznie
do łatwiejszego załadunku rolki siatki.
Ilość owinięć regulowana ze sterownika umiejscowionego w ciągniku,
dodatkowo wiązanie XW (Extra Wide)
w standardzie.
- Nowy układ hydrauliczny, dzięki
czemu otrzymujemy prawdziwie
miękki rdzeń.
- Nowy system automatycznego smarowania łańcuchów.
- Nowa mocniejszą oś.
- Waga prasy nie przekraczająca

Hale dla rolnictwa od POL-PLAN
Oferta rynkowa lekkich hal rolniczych, które mogą
być użytkowane jako magazyny siana, płodów rolnych, garaże dla sprzętu rolniczego czy obory jest
obecnie bardzo szeroka.
Warto zwrócić uwagę na wieloletnie hale namiotowe, których konstrukcja z lekkich i wytrzymałych
profili aluminiowych pozwala na stawianie w kilka,
kilkanaście dni obiektów o powierzchni kilku tysięcy
metrów kwadratowych i maksymalnej rozpiętości do
60 metrów. Hale namiotowe mogą funkcjonować jako
obiekty tymczasowe stawiane na 180 dni lub jako
obiekty trwałe, zaprojektowane na dekady użytkowania i wymagające pozwolenia na budowę. Co więcej,
konstrukcja hal namiotowych może być dostosowana
do lokalnych obciążeń wiatrowych i śnieżnych. Stęszewska firma Pol-Plan, jeden z czołowych producentów wieloletnich hal namiotowych w Europie, stawia
hale z obciążeniem śniegiem nawet do 300kg/m2 .
Hale mogą mieć poszycie ścian z trwałej tkaniny
PCV, blachy trapezowej oraz płyty warstwowej, której
producentem jest firma Paneltech. W podstawowej
wersji hala z poszyciem ścian i dachu z PCV może
sprawdzić się jako tani magazyn siana i płodów
rolnych. Coraz więcej rolników specjalizujących się
w hodowli krów wybiera hale namiotowe Pol-Planu
z poszyciem z blachy trapezowej jako magazyny
siana i słomy. Siano przechowywane w hali namiotowej ma znacząco lepszą jakość w porównaniu do siana przechowywanego pod przykryciem
z foli, co przekłada się na wyniki produkcji mleka.
Hale namiotowe o rozpiętości powyżej 15 metrów

Stoisko

są atrakcyjniejsze cenowo niż np. hale łukowe czy
stalowe. Zazwyczaj nie ma konieczności stosowania
betonowych fundamentów. Wystarczająca jest kostka
brukowa, asfalt lub betonowe stopy fundamentowe.
Oferowane przez Pol-Plan i Paneltech izolowane hale
namiotowe z poszyciem ścian z płyty warstwowej
z rdzeniem PUR mogą być wyposażone w okna,
drzwi, bramy przesuwne, doki załadunkowe dla tirów,
systemy wentylacji i ogrzewania. W wielu zastosowaniach nie ustępują funkcjonalnością tradycyjnie
budowanym halom magazynowym czy przemysłowym. Ze względu na uregulowania prawne hale
namiotowe muszą mieć pokrycie dachu wykonane
z tkaniny PCV. Najlepsza forma izolacji dachu hal
namiotowych to tzw. dach pompowany, gdzie izola-

205

3.500 kg.
W prasie VARIANT 565 RC został
dodatkowo zmieniony rotor tnący,
liczba noży została zwiększona z 14
(VARIANT 560RC) do 17. Wszystkie
prasy VARIANT nowej serii będą wyposażone w sterownik CEMIS 700.
Standardowe złącza hydrauliczne
zostały zastąpione złączami Kenfix®.
Na zaczepie oraz bocznych kołkach
przy podbieraczu została zwiększona możliwość regulacji pozycji tak,
żeby prasa VARIAT mogła pracować z każdym ciągnikiem w różnych
warunkach.

Sektor E

Stoisko

140

cję tworzy warstwa powietrza wtłoczona pomiędzy
membrany z PCV. Do podtrzymywania ciśnienia
służy pompa, która dzięki czujnikowi uruchamia
się w momencie spadku ciśnienia. Dodatkowa zaleta dachu pompowanego to ułatwione, samoistne
zsuwanie się śniegu. Pol-Plan stawia w całej Europie coraz więcej izolowanych hal namiotowych
z poszyciem ścian z płyty warstwowej Paneltechu.
Jedna z największych hal namiotowych z dachem
pompowanym (44(36)x105x4,5 m) powstała na Śląsku i spełnia funkcję magazynu mebli. W rolnictwie
hale namiotowe z poszyciem ścian z płyty warstwowej i dachem pompowanym mogą być użytkowane
np. jako obory, co oczywiście wymaga specjalnego
dostosowania wnętrza hali.

AGRO SHOW

WIEŚCI E IO AL E
W I E Ś C I R O L N I C Z E | W I E L O O LS

9

NR 9 (141) WRZESIEŃ 2022
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Brona chwastownik VS od APV

Stoisko

257

Firma APV na swoim stoisku zaprezentuje całą gamę urządzeń do mechanicznego zwalczania chwastów, w tym najpopularniejszą maszynę:
bronę chwastownik VS. Urządzenie to dedykowane jest głównie do upraw
rzędowych i redlinowych ze względu na zastosowaną w nim innowacyjną
technologię - rewolucyjny sprężynowy system amortyzacji zębów gwarantujący stały nacisk na podłoże w trakcie całego przejazdu maszyny. Dlatego
też brona VS świetnie radzi sobie na redlinach, jak i bardzo wrażliwych
uprawach, gdzie zęby (do wyboru ⌀ 6-7-8 mm) pracują z identyczną siłą
nacisku. Ponadto hydrauliczna regulacja siły nacisku zębów zapewnia
operatorowi maszyny niezwykły komfort pracy.
Chwastownik VS świetnie sprawdzi się zarówno w małych, jak i dużych
gospodarstwach: rolnik do wyboru ma aż 6 szerokości roboczych: od 1,5
do 12 m!
Dla jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb rolnika - brona może na
życzenie zostać wyposażona we wzmacniane zęby z węglika spiekanego. Ma również możliwość nadbudowania siewnika lub multidozownika
(w zależności od szerokości brony).

Kompaktowy agregat uprawowy UPH Premium marki Agro-Tom

Sektor D

Stoisko

208

Agregat UPH Premium służy do
przedsiewnej uprawy ziemi - spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej
powierzchni pola, ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód
gruntowych. Agregat wyposażony
jest w optymalne do swoich zadań
zęby sprężynowe podwójne ciężkie.
Umieszczone są na trzyrzędowej
sekcji roboczej, która regulowana
jest hydraulicznie. Agregat wyposażony jest w wały płaskownikowe lub
rurowe Ø500 i wał crosskill Ø500, co
zapewnia odpowiednie przygotowanie
nawet najbardziej wymagającej gleby. Maszyna występuje w 4 szerokościach: 5 m, 6 m, 7 m, 8 m.

Podnośnik teleskopowy o dużym udźwigu marki Merlo
Modele TF45.11 marki MERLO zostały specjalnie zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, kiedy to unikatowe osiągi w zakresie udźwigu
i mocy silnika mają duże znaczenie. To, co wyróżnia tę serię, to zachowanie
niewielkich wymiarów przy doskonałej zwrotności i wszechstronności użytkowania. Nowa koncepcja konstrukcyjna pozwala na dostosowanie modelu do
potrzeb operacyjnych.
Modele z technologią HF (Hi-Flow) są wyposażone, standardowo, w nowy joystick proporcjonalny. Został on zaprojektowany w celu zwiększenia ergonomii
sterowania, zmniejszenia wysiłku operatora i zwiększenia produktywności.
Podnośnik posiada hydrauliczny dystrybutor najnowszej generacji opracowany
przez Merlo i połączony z pompą hydrauliczną o dużym natężeniu przepływu.
Mocne strony modeli TF45.11 marki MERLO to wydajność, komfort, bezpieczeństwo i efektywność. Wyjątkowa precyzja dzięki przekładni hydrostatycznej
zapewnia sterowanie milimetrowe ruchów maszyny i precyzyjne sterowanie
ładunkiem. Modele TF45.11 MERLO są kompaktowe i lekkie, co gwarantuje
bezpieczeństwo, zwrotność, produktywność i mniejsze zużycie. Projekt oferuje
najlepszą na rynku widoczność. W tym modelu seryjnie dostępny jest system
wyrównywania poziomu ramą, który pozwala operatorowi na korekcję nachyleń
terenu o 8%. Umożliwia to prostopadłe wysunięcie wysięgnika teleskopowego,
aby móc w pełni bezpiecznie pracować.

Sektor E

Stoisko
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Ładowarka kołowa Schmidt 4350 AT

Sektor E

Stoisko
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Nowość na rok 2022. Przegubowa ładowarka teleskopowa wyposażona w 3-cylindrowy silnik marki LS o mocy 50 KM, który spełnia normę emisji spalin Stage V.
Maszyna posiada teleskopową konstrukcję ramy podnośnika zapewniającą większą
wysokość podnoszenia. Maksymalnie ładunek może być uniesiony na prawie 4 m.
W zapewniającej bezpieczeństwo operatorowi kabinie opcjonalnie może zostać
zainstalowana klimatyzacja. Maksymalny promień skrętu maszyny wynosi 3,7 m.
Urządzenie jest napędzane hydrokinetycznie. Ma dwie prędkości jazdy: 0-10 oraz
0-24 km/h. Wydajność pompy głównej układu hydraulicznego wynosi 65 l/min,
a pompy teleskopowej 52 l/min.

Linia pasz SUPER - Piast Pasze

Sektor B
Stoisko

26

Linia pasz SUPER firmy Piast Pasze to mieszanki paszowe dedykowane dla stad wysokowydajnych. Zróżnicowanie pod względem
zawartości białka ogólnego (pięć wariantów: 18%, 20%, 22%, 25%, 28%) umożliwia indywidualne dopasowanie produktu w zależności
od stosowanych pasz objętościowych. Skład surowcowy oparty jest w głównej mierze na komponentach o wysokiej zawartości skrobi,
w tym ziarnie kukurydzy. Niweluje to skutki ewentualnych niedoborów energii w kiszonce oraz ogranicza konsekwencje ujemnego
bilansu energetycznego. Ponadto obecność poekstrakcyjnej śruty sojowej zapewnia znaczny udział białka dobrze trawionego w jelicie
cienkim, będącego źródłem aminokwasów egzogennych. Ma to swoje przełożenie na adekwatny wzrost zawartości białka w mleku.
W celu profilaktyki kwasicy żwacza skład mieszanek został wzbogacony o bufor oraz drożdże paszowe Saccharomyces cerevisiae,
będące również źródłem witamin z grupy B i dobrego jakościowo białka ogólnego. Pozytywnie wpływają także na pobranie suchej
masy, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności mlecznej. Wsparcie zdrowotne zapewni wysoka koncentracja dodatków mineralno-witaminowych.
Mieszanki pasz linii SUPER to bogata oferta pasz, która doskonale sprawdzi się w każdym gospodarstwie oraz przy odpowiednim zbilansowaniu dawki żywieniowej pozwoli na uzyskanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych. Szczegółowe informacje
na temat produktu można uzyskać na stoisku firmy Piast Pasze.

Rozwiązania z zakresu technologii wodnych z Bevo

Sektor C
Hala 22

Inteligentne rozwiązania z zakresu technologii wodnych oferowane w trosce o komfort
klienta i przyszłość planety - tak jednym
zdaniem można opisać działalność Bevo,
jednak za tą marką kryje się znacznie więcej.
Bevo Sp. z o.o. jest częścią MegaGroup
Trade Holding BV. Oferta Bevo obejmuje
ponad 20 tys. różnych artykułów, takich
jak: złączki żeliwne, mosiężne i chromowane, szybkozłącza perrot oraz bauer,
złączki skręcane PE, kształtki i rury PVC,
zawory, zasuwy nożowe, armaturę żeliwną
i mosiężną, artykuły instalacyjne, przyrządy
pomiarowe i wiele innych. Główną grupą
docelową Bevo są klienci biznesowi - instalatorzy, hodowcy, rolnicy, producenci
OEM, dystrybutorzy, handlowcy na różnych
rynkach, w tym basenów, nawadniania,
uzdatniania wody, hodowli zwierząt, OZE,
geotermii czy przemysłu ogólnego. Bogaty asortyment nierozerwalnie wiąże się
z solidną pozycją negocjacyjną wobec dostawców, a szczegółowa znajomość rynku
i efektywna logistyka pozwalają na sprawną
oraz spersonalizowaną obsługę na najwyższym poziomie.
Specjaliści Bevo dokładają wszelkich starań,
aby dopasować swoją ofertę do każdego projektu, tak by efekt był jak najbardziej wydajny oraz zadowalający dla odbiorcy. Kompleksowe podejście Bevo
gwarantuje skrojoną na miarę potrzeb i czasów usługę, która klientom pozwala skupić się na ich pracy. Dodatkowa zaleta firmy to łatwość dokonywania
zakupów. Do dyspozycji kontrahentów jest sklep internetowy umożliwiający szybkie nabycie niezbędnych produktów i sprawne powtarzanie zamówień, jak
również gotowy do pomocy zespół sprzedażowy.
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ODWIEDŹ STOISKO „WIEŚCI
71
ROLNICZYCH”, WYGRAJ NAGRODY!
Na targach Agro Show w Bednarach zespół „Wieści Rolniczych” będzie czekał na Czytelników na stoisku nr
71, w sektorze C. Będziemy rozdawać wrześniowe wydanie miesięcznika, przeprowadzać quizy oraz konkursy
z nagrodami. Zespół filmowy będzie relacjonował zdarzenie na naszym kanale na Youtube. Będzie można porozmawiać z dziennikarzami i pracownikami biura reklamy o tym, co w naszym piśmie Wam się podoba i o tym,
czego jeszcze brakuje.

Urządzenia do suszenia i przechowywania ziarna Tornum

Sektor C

Stoisko
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Tornum Polska oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające suszenie, magazynowanie
i kondycjonowanie ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy:
Suszarnie do ziarna: o ruchu ciągłym, recyrkulacyjne, z odzyskiem ciepła, z ocieplaną
kolumną, porcjowe. Silosy: płaskodenne i lejowe. Urządzenia transportowe: podnośniki
kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, taśmowe i ślimakowe. Połączenia technologiczne
– zwykłe lub z wykładką poliuretanową. Kosze przyjęciowe - ponadto oprócz sprzedaży
i montażu urządzeń oferujemy pełną obsługę składającą się z:
opracowania optymalnej koncepcji inwestycji, projektu i uzyskania stosownych zezwoleń,
prac budowlanych, opracowania indywidualnego systemu sterowania (szafy sterujące)
według potrzeb klienta, opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie.

Mieszalnie pasz od firmy Sobmetal

Sektor D
Stoisko

108

Sobmetal jest producentem wysokiej jakości, kompleksowo wyposażonych mieszalni
pasz wraz z automatyką dla:
- trzody chlewnej, opartych o mieszalniki pionowe i rozdrabniacze zasypowe
lub ssąco-tłoczące;
- drobiu, opartych o mieszalniki poziome i rozdrabniacze walcowe, o wydajności
do 22 ton/h.
Sobmetal jest także producentem mieszadeł do gnojowicy, przenośników ślimakowych (żmijek), przenośników pionowych i taśmowych oraz silosów (paszowych
i zbożowych).

Agregat uprawowo-siewny Cirrus od Amazone
Agregat uprawowo-siewny Cirrus jest siewnikiem pneumatycznym, wyróżniającym się znakomitą jakością pracy podczas siewu po orce i w mulcz. Dzięki szerokości roboczej od 3 m do
6 m i pojemności zbiornika od 3.000 do 4.000 l, Cirrus zapewnia bardzo wysoką wydajność.
Z uwagi na swoją uniwersalność i różne koncepcje odcinków transportowych, Cirrus oferuje
odpowiednie rozwiązanie dla każdego gospodarstwa i może służyć jako mały kompaktowy
agregat uprawowo-siewny lub siewnik wielkopowierzchniowy. Maszynę charakteryzuje duża
zwrotność dzięki zastosowaniu dyszla teleskopowego. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na
siłę uciągu urządzenie pozwala na zastosowanie mniejszych ciągników. Nowością w maszynie
jest wał nożowy. Jego szczególną cechą jest zamknięta konstrukcja rdzenia walca z układem noży odwracalnych mocowanych w kształcie litery V. Wał ma zapewniać dodatkowe
tworzenie struktury gruzełkowatej (kruszenie) zbrylonych gleb i intensywne rozdrabnianie
resztek pożniwnych. Międzyplony i wysokie ściernisko są cięte w poprzek kierunku jazdy.

Sektor F

Stoisko
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Krowom poświęcają sporo
czasu i widzą efekty pracy
W ciągu kilku miesięcy Piotr Krauze, rolnik
z Nieżychowa, zwiększył roczną wydajność
mleczną z 9,5 tys. litrów do 11 tys. litrów. Jak
to zrobił?

200

Dorota Jańczak

sztuk bydła mleczn e g o ,
w tym 110
krów dojnych, liczy obecnie stado należące do Piotra Krauze,
producenta mleka z miejscowości Nieżychowo, w okolicach
Piły w Wielkopolsce. Gdy pan
Piotr przejmował gospodarstwo
w 2003 roku, w oborze znajdowało się 25 sztuk krów dojnych.
W ciągu kilkunastu lat rolnik powiększył także areał upraw, który
użytkuje - z 25 hektarów do 150
hektarów. Na polach wysiewa
żyto hybrydowe, pszenicę ozimą
i buraki cukrowe. - Pierwszy raz
w życiu w tym roku wysiałem także rzepak ozimy - opowiada Piotr
Krauze.
Gospodarstwo państwa Krauze to typowy rodzinny interes.
- Rodzice, mimo swojego wieku, dalej jeszcze mi pomagają, podobnie
jak żona, choć uczy w szkole. Jest
jeszcze brat, który zajmuje się maszynami, do tego zatrudniony jest
O

OSZENIA

jeszcze jeden pracownik - opowiada
pan Piotr. Państwo Krauze mają
dwóch synów i córkę. - Myślę, że
któreś z moich dzieci zdecyduje się
przejąć gospodarstwo. Jest trójka,
więc jest wybór - mówi rolnik.
Gospodarz przyznaje, że gdy
tylko stał się formalnym właścicielem farmy, podjął błyskawiczną decyzję o nowej oborze. - Budowa obiektu rozpoczęła się w czerwcu,
a zakończyła w grudniu 2003 roku.
Pierwsze jałówki „wchodziły” już
9 grudnia - opowiada pan Piotr.
W gospodarstwie zastosowany
jest system doju - hala udojowa
typu rybia ość, która początkowo
liczyła 2 x 4 stanowiska. - A teraz
urosła do 10 stanowisk, a więc 2 x
5, chociaż też jest mała na ten moment i przydałaby się większa, ale
już wielkość budynku nie pozwala na jej rozbudowę - informuje
Piotr Krauze. Rolnik przyznaje,
że chciał wyposażyć obiekt w roboty udojowe i powiększyć oborę.
- Takie zakusy miałem już dawno
temu. Jednak sytuacja się zmienia-

fot. D. Andrzejewska

TEKST

W oborze znajdują się
dwie stacje paszowe

O

OSZENIA
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Pan Piotr z ojcem,
od którego przejął
gospodarstwo w 2003 roku

fot. D. Andrzejewska

ła, ekonomia na to nie pozwoliła.
Początkowo była zakupiona jedna
stacja paszowa, a potem druga, więc
cały czas zbliżałem się w kierunku
robota. Nawet nabyłem program do
zarządzania stadem. W ostatnim
czasie też zbliżyłem się do robota,
prawie już go wybierałem. Miałem
oferty z różnych firm, m.in. GEA,
ale z powodu finansów sprawę odroczyłem. Nie mówię, że to już koniec
i zrezygnuję całkowicie, ale na razie
zostawiam ten temat - mówi Piotr
Krauze.
Bydło żywione jest w systemie PMR. Bazę skarmiania stanowi pokarm znajdujący się na
stole paszowym. Dodatkowo,
w stacjach paszowych, na krowy
o najlepszych wydajnościach,
czeka „nagroda” w postaci dodatkowej paszy treściwej. Stado
z Nieżychowa jest pod oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka. - Według
statystyk, które przedstawia mi Federacja, wydajność za rok 2021 wyniosła 9 500 kg, chociaż za pomocą
dobrego żywienia udało nam się ją
zwiększyć do 11 tys. kg za okres
ostatnich 12 miesięcy. Na taki wynik
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wpłynęła nasza współpraca z doradcą żywieniowym z firmy Lira, stałe
bilansowanie dawek, poprawa genetyki i dobrostanu zwierząt. Dbamy
o odpowiednią jakość powietrza,
wody. Stale udoskonalamy swoją
pracę i widać tego efekty - ocenia

Piotr Krauze i dodaje: - W gospodarstwie trzeba cały czas inwestować, dostosowywać do zmiennych
warunków. Jeśli ktoś nic nie robi,
to stoi w miejscu, a nawet się cofa.
Czy jego zdaniem można w jakiś
sposób zaoszczędzić na żywieniu

krów mlecznych? - Pewnie można,
ale to takie pozorne, bo niekoniecznie
może przynieść oczekiwany rezultat. Czasem zastosowanie drogiego
komponentu da znacznie więcej niż
dużo tańszego, takiego z prostym
składem - komentuje pan Piotr.

WIEŚCI E IO AL E
Gospodarz dba o to, by krowom
podawać coraz lepszą paszę objętościową. Kładzie także nacisk
na dobrej jakości paszę treściwą.
- Jeśli dana krowa dotychczas dawała
20 litrów, a później da 30 litrów, to
ta zwyżka będzie naszym zyskiem
- przekonuje rolnik i przyznaje,
że opiece nad bydłem poświęca
sporo czasu. - Taka jest specyfika
produkcji mlecznej. Dój rano trwa
2,5 godziny, podobnie wieczorem. To
już mamy 5 godzin, a do tego trzeba
doliczyć ogólną obsługę i żywienie
- wylicza Piotr Krauze. Rolnik
zmuszony jest dokupować paszę objętościową. - Wolę mieć jej
zapas i spać spokojnie. Kupuję pasze
objętościowe, ponieważ lucerny nie
mam za dużo. A swój areał chcę dalej
przeznaczać na zboże, kukurydzę.
Nabywam więc lucernę i gotowe pasze granulowane, które przywożą mi
luzem i wsypują do silosu. Zebrane
z pól zboże natomiast przeznaczam
do sprzedaży - opowiada rolnik
z Nieżychowa.
Pan Piotr może poszczycić się
bogatym parkiem maszynowym.
- Nie powiem, że kochamy, ale bardzo
lubimy sprzęt rolniczy - opowiada
O

OSZENIE

fot. D. Andrzejewska
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W gospodarstwie znajduje się
imponujący park maszynowy

ze śmiechem rolnik. Zaznacza,
że ceni dobre marki. Woli więcej wydać na maszyny i mieć
pewność, że długo mu posłużą.
- Areał jest dość spory, więc potrzeba
dobrego sprzętu. Uważam, że lepiej
wydać więcej i mieć dobry sprzęt,
którego później nie trzeba remontować, naprawiać, a można spokojniej
pracować. Ciągniki w moim gospodarstwie to John Deere, maszyny
w większości Kuhn, choć inne marki
też są. Generalnie co jakiś czas do-

kupuję sprzęt - mówi rolnik. Na
dwie maszyny gospodarz pozyskał dofinansowanie unijne. - Na
inne też starałem się uzyskać dotacje,
ale nie udało się. Raczej ich zakupy
finansuję z zaoszczędzonych środków. Częściowo nabyłem je także za
kredyt. Nie oszukujmy się, inaczej
się nie da. Chyba są nieliczni gospodarze, którzy mają pełne konta
i tyle środków zgromadzonych, że
wykładają kasę i kupują sprzęt stwierdza pan Piotr.

Pytamy, czy koniunktura, jego
zdaniem, jest obecnie sprzyjająca
na rynku mleka? - Chociaż to jest
złudne, bo dużo dostajemy za mleko,
ale jeszcze więcej wydajemy, bo ceny
środków do produkcji są znacząco
wyższe. Ktoś z zewnątrz, widząc
ceny mleka w skupie, mógłby powiedzieć: „Ile oni dostają kasy! Milionerzy!”, ale bardzo dużo trzeba wydać
na paszę czy paliwo - komentuje
Piotr Krauze.

WIEŚCI E IO AL E
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Uprawia warzywa na 45 ha
i nie korzysta z unijnych dotacji
Filip Pawlik od ponad trzech lat bardzo aktywnie działa w Agrounii, będąc jednym z najbardziej
zaufanych ludzi Michała Kołodziejczaka. Przede wszystkim prowadzi jednak gospodarstwo
o profilu roślinnym, zmagając się z coraz mniejszą opłacalnością. Mimo to nie korzysta
z unijnych dofinansowań.
TEKST

C

Łukasz Tyrakowski

oraz trudniej jest wyżyć z produkcji,
jaką prowadzę. Ostatnio przypadkowo
trafiły w moje ręce stare faktury sprzed
kilkunastu lat. Wtedy ceny warzyw
były takie same jak dzisiaj, nawet trochę wyższe.
Paliwo kosztowało jednak w granicach 2,50-2,80
zł, a roboczogodzina była warta kilka złotych...
Teraz oprócz droższego paliwa dochodzi sytuacja
z cenami nawozów. To są koszty, których nie możemy udźwignąć. Jest ciężko... - mówi Filip Pawlik, rolnik prowadzący swoje gospodarstwo
w miejscowości Sulęcinek, w województwie
wielkopolskim. 38-latek działa na areale ponad 45 ha i uprawia przede wszystkim warzywa. - Na wiosnę zaczynamy od rzodkiewki,
jako nowalijki. Zbieramy ją praktycznie 2 miesiące.
Są to systematyczne rzuty - tłumaczy Pawlik. Później przychodzi czas na ogórki, cukinię, cebulę,
ziemniaki wczesne i późne, por, seler naciowy,
kalarepę i kapustę. I tak docieramy do grudnia
- dodaje. Praca przy warzywach trwa praktycznie całe 12 miesięcy. Jak podkreśla rolnik,
martwy okres ma miejsce tylko na początku
roku, do wiosny. - Gleba musi wtedy wypocząć.
Ale później, gdy przychodzi sezon, pracujemy od
świtu do nocy, a nawet nocami, bo trzeba rośliny
podlać, opryskać. Praca jest na okrągło - zaznacza
38-latek, podkreślając wymagającą specyfikę
tego typu produkcji. Ze względu na duże
nakłady pracy, rolnik zatrudnia do pomocy
kilka kobiet z okolicznych wsi. - Bez nich nie
dalibyśmy rady. Robimy to wszystko wspólnymi
siłami i widać, że to nam w miarę wychodzi.
Muszę jednak podkreślić, że młodzi się do takiej
pracy nie garną - zaznacza Pawlik.
Rolnik zaznacza, że dzięki rozwojowi na
wielu płaszczyznach, plony są coraz wyższe.
Rośnie także jakość produkowanych warzyw.
Niestety, nie idzie to w parze z opłacalnością.
Ta z roku na rok maleje. - Od ładnych kilku
lat zacząłem zauważać problem ze sprzedażą
swoich warzyw, dominację zachodnich korporacji,
marketów, upadające giełdy, hurtownie, sklepy
detaliczne, targowiska... To wszystko przczyniło
się do mojej działalności w Agrounii - tłumaczy

Filip Pawlik jest jednym
z liderów Agrounii
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żeby było lepiej. Dlatego robimy to, co robimy.
Niech rolnicy i konsumenci sami ocenią. Niech
oni zadecydują, czy widzą nas w sejmie - mówi
Pawlik. Jak podkreśla, działalność w Agrounii jest bardzo czasochłonna i pogodzenie
jej z obowiązkami w gospodarstwie nie jest
łatwe, a bez pomocy rodziny byłoby wręcz
niemożliwe. - Cieszę się, że mam jeszcze ojca,
który może popracować. Dużo mi pomaga, przypilnuje na polu kobietki i tego, co się dzieje na
gospodarstwie, a ja mogę ten czas poświęcić dla
Agrounii - wyjaśnia Pawlik. - Nikt w moim
domu nie powiedział, że coś robię nie tak, że mam
sobie dać z tym spokój, bo tracę tylko pieniądze.
Owszem tracę, ale wszyscy się zgadzamy, że
działamy w słusznym celu i rodzina mi kibicuje
- dodaje.

Ciągnik Pronar przepracował w gospodarstwie
już ponad 6 tys. godzin

ie korzy a z o inan owa
unijnych

Filip Pawlik.
- Podpisuję dużo kontraktów z różnymi firmami na sprzedaż warzyw. Teraz wszyscy się zastanawiają, czy jest w ogóle sens to robić. I rolnicy,
i firmy. Jeśli firmy dostają faktury za prąd i gaz
trzy razy wyższe niż dotychczas, a my widzimy
ceny nawozów, to każdy jest zdezorientowany.
Co tutaj dalej robić? - zastanawia się 38-letni
rolnik. - Rok, dwa można tak popracować, ale wtedy bankructwo wisi w powietrzu. A nie daj Boże
jakiegoś kataklizmu - dodaje i wspomina sytuację
sprzed dwóch lat, kiedy nawałnica spowodowała, że kilka jego pól zostało całkowicie zalanych. - Przyjechał ubezpieczyciel i powiedział, że
on tutaj nie widzi problemu i pieniądze nie zostały
wypłacone... Jak widać przepisy w państwie nie
działają w kierunku rolnika - zaznacza Pawlik.

kraju pochodzenia, ale to za mało. Nie mamy
w polityce swoich przedstawicieli od czasów śp.
Andrzeja Leppera. Trzeba robić wszystko, żeby
była reprezentacja rolników w sejmie, żeby było
twarde stanowisko na naszą korzyść - zaznacza
wyraźnie zdeterminowany Pawlik. Według
niego idealnym następcą Leppera jest właśnie
Michał Kołodziejczak. - Jest charyzmatyczny,
stanowczy, inteligentny - długo by wymieniać.
Nie chciałbym nie wiadomo jak słodko o nim
mówić, bo nie o to chodzi, ale taka jest prawda tłumaczy. Czy sam, jako jeden z najbardziej
zaufanych ludzi Kołodziejczaka, widzi swoją
przyszłość w sejmie? - Dużo jeżdżę do Warszawy... Nie lubię tego miasta. Tam są ludzie odcięci
od rzeczywistości. Dobrze czuję się na wsi, na polu.
Ale też zależy nam na rolnictwie i chcielibyśmy,

- Trudno jest mówić o nowoczesnej technice
rolniczej, patrząc na ciągniki w moim gospodarstwie, ale można nimi spokojnie popracować. Jest
John Deere 1130 - ciągnik z 1976 roku, którego
kupiłem z okazji narodzin syna i drugi traktor
tego producenta - model 6900. Są także Pronar
i mniejszy Massey Ferguson 255 - wylicza Filip
Pawlik. - Dlaczego mam tak stare traktory? Dlatego, że nie korzystam z dofianansowań z Unii
Europejskiej. Wszystko, co mam, kupuję z pieniądzy przeze mnie zarobionych. Tak to u mnie
wygląda - mówi rolnik. Skąd u niego taka
strategia? - Te wszystkie obostrzenia i późniejsze
kontrole... Jedyne co wziąłem z dofinansowań,
to Młody rolnik. I oczywiście w ubiegłym roku
dostałem pismo, że trzeba 3% zwrócić, bo gdzieś
jakaś ankieta nie była wypełniona. Dla mnie to
jest absurd. Na to są te pieniądze dla rolników,
żeby rozwijać gospodarstwa, a nie żeby z powrotem żyli z nich urzędnicy czy państwo - kończy
Filip Pawlik.

Agrounia

- W Agrounii pojawiłem się na samym początku, kiedy została przekształcona z Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Wtedy Michał Kołodziejczak
rozpoczął szereg spotkań. Jedno z nich odbyło się
w Dalewie, w okolicach Śremu. Wziąłem w nim
udział i tam rozpocząłem swoją przygodę z całym
ruchem - mówi Filip Pawlik. - Rozmawialiśmy
wtedy o problemach na rynku trzody chlewnej.
Ja co prawda hodowli nie mam, ale zawsze mówiłem, że trzeba walczyć o wszystkich rolników. Nie
tylko o własne podwórze. Trzeba walczyć o tych,
którzy mają trzodę, bydło czy właśnie tylko produkcję roślinną. Żeby każdy miał po równo. Żeby
nie było podziałów - dodaje 38-letni działacz.
Pawlik wziął do tej pory udział w kilkunastu
strajkach organizowanych przez Agrounię.
Według niego nie przyniosły one jednak
oczekiwanych rezultatów. - Mało kto sobie coś
z tego robi. Oczywiście udało nam się wprowadzić
takie przepisy, jak oznakowanie produktów flagą
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Rolnik od kilku lat zaczął zauważać problem ze sprzedażą swoich warzyw
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Gospodarstwo „na końcu świata”
Gospodarstwo Marii i Stefana Witkowskich znajduje się na granicy trzech gmin i dwóch
powiatów. Do najbliższego domostwa jest prawie kilometr, a do szkoły, do której uczęszczają
ich wnuczki, prawie dwa.
TEKST

P

Franciszek Szklennik

Od lewej Paulina, babcia Maria, Ania, Mirosława i Sławomir

olska wieś, to nie tylko
nowoczesne gospodarstwa z dogodnym dojazdem, wodociągiem,
gazociągiem, dostępem do szybkiego Internetu, dogodnym dojazdem dzieci do szkół itp. We
wsi Kamieniec, w gminie Kłecko,
w powiecie gnieźnieńskim znalazłem gospodarstwo, którego
właściciele i ich rodzina może
powiedzieć, że żyje na łasce żywiołów i trzech gmin.

CZWARTE POKOLENIE

Gospodarstwo Marii i Stefana Witkowskich znajduje się
na granicy trzech gmin i dwóch
O

OSZENIA

powiatów. Tuż przy ich płocie stoi
tablica wskazująca z jednej strony
początek, a z drugiej strony koniec miejscowości. Do najbliższego domostwa jest prawie kilometr,
a do szkoły, do której uczęszczają
ich wnuczki - prawie dwa. Dziewczynki dojeżdżają rowerami, jeśli
warunki na to pozwalają. Szkoła,
prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA, mieści
się w Jabłkowie. Tuż za szkołą
zaczyna się kawałek piaszczystej
drogi i kiedy słońce przygrzewa,
luźny piasek uniemożliwia jazdę na rowerze. W połowie drogi
do domostwa Witkowskich znajduje się rów melioracyjny, a nad
nim mostek zbudowany z cegieł.
Z biegiem lat cegły zmurszały
i mostek stoi na „słowo honoru”.
- Teraz tu jeżdżą ciężkie maszyny rolnicze i samochody ciężarowe,
na które ładowane są bele ze słomą.
Aż strach pomyśleć, kiedy cegły nie
wytrzymają nacisku np. kombajnu

- mówi Sławek Szymański, zięć
Witkowskich.
Jan, dziadek Stefana Witkowskiego, kupił to gospodarstwo
prawie siedemdziesiąt lat temu.
Ktoś inny miał chrapkę na te dobre ziemie, ale w ostateczności
zrezygnował z osiedlenia się tutaj.
Było tego 11,37 ha i tak pozostało
do teraz. Po dziadku Janie gospodarstwo przejęli Łucjan i Waleria rodzice Stefana. W gospodarstwie
było wszystkiego po trochu: świnie, krowy, konie do pracy. I choć
Stefan nie był najstarszy z dzieci,
to jemu potem przypadło gospodarstwo, ponieważ starszy brat
zmarł. Maria i Stefan są prawowitymi gospodarzami od 1987 roku.
Swoją żonę Stefan poznał za sprawą znajomego. Mieszkała w Miłosławicach w gminie Mieścisko.
Maria ma korzenie rolnicze, bo jej
dziadek prowadził gospodarstwo
rolne. Pobrali się w 1984 roku
i w domu w Kamieńcu pojawiła

się młoda gospodyni. Doczekali
się dwóch córek: Ewy i Mirosławy. Najstarsza córka osiadła z czasem w Ujeździe, wsi w gminie
Kiszkowo, a Mirosława została
z rodzicami.
Te niespełna 12 hektarów
obsiewają głównie pszenżytem
i mieszankami zbożowymi, które
stanowią bazę pasz dla trzody
chlewnej. Jest też kawałek ziemniaków, uprawianych głównie na
własne potrzeby.
- Gleby tu dobre, ale trudne
w uprawie - mówi Stefan Witkowski. - Ale jakoś musimy dawać sobie
radę.
Na potrzeby gospodarstwa
mają ciągnik Ursus C 60 i wszystkie maszyny towarzyszące. Jak
twierdzi pan Stefan, są w tym
zakresie samowystarczalni.
Zapytani o to, czy rozważali
powiększenie gospodarstwa, odpowiadają zgodnie, że w pobliżu
nie ma takiej możliwości, a na do-
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Mirosława, która ukończyła
szkołę rolniczą, poznała Sławomira w firmie, w której wspólnie
pracowali. Pobrali się w 2009 roku.
Ich dwie córki: 12-letnia Paulina
i 9-letnia Ania są uczennicami
szkoły podstawowej w Jabłkowie.
Stefan pochodzi z Łopienna i prawie całe swoje życie przepracował
w gospodarstwie rolnym, choć
jego rodzice go nie prowadzili. W przypadku gospodarstwa
jego teściów ma zastosowanie
zapomniana już prawie praktyka,
że w sąsiedzkich rozrachunkach
stosuje się tzw. odrobek. Witkowscy korzystają z pomocy sąsiadów
w zbiorze zbóż, a jak trzeba, to
Sławek w miarę możliwości pomaga sąsiadom w innych pracach.
To dziadek Stefan jest tym,
który dowozi wnuczki do szkoły,
kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe. - Kiedyś woziłem
do szkoły swoje córki, teraz wożę
wnuczki - mówi z uśmiechem.
W zależności od pogody pojawia się problem i pytanie: którą
drogę wybrać? Ta prowadząca do
Pomarzanek, a leżąca na terenie
gminy Kłecko, została niedawno
wyrównana i nawieziono nawet
tłuczeń. Tyle tylko, że zwały zdartego gruntu i darni pozostawiono po obu stronach drogi, tak
więc przy konieczności zjechania
z niej staje się to niemożliwe. Kiedy popada, na nieutwardzonej
części tworzą się kałuże. - Kiedyś wzywaliśmy pogotowie do córki
i strażacy musieli holować karetkę
przez te wertepy - wspomina pan
Stefan. - Mam wrażenie, że wszyscy
nas traktują jak kłopot.
- Jesteśmy tu jak na końcu świata.

OSZENIA

P

Można powiedzieć, że żyjemy na styku trzech gospodarzy terenów i może
dlatego o nas pamiętają na samym
końcu - mówi Sławomir. - Od 37
lat czekamy, aby na słupie energetycznym zainstalowano lampę. Tu,
jak pan widzi, jest zakątek, z którego
nie widać następnego zabudowania.
Zdarzyły się kradzieże u sąsiadów, nie
widzimy, kto zatrzymuje się wieczorem koło naszego domu.
Kiedyś ich pola sąsiadowały
przez drogę z dzierżawionymi
przez pewnego Francuza gruntami. - Ten człowiek dbał bardzo
o to, aby gałęzie na przydrożnych
drzewach były przycinane, aby trawy
na obrzeżach pól były wykoszone,
a nawet widzieliśmy, jak osobiście
zbierał kamienie na drodze, żeby nie
utrudniały ruchu pojazdów - wspomina pan Stefan.
Okres żniw przypadł na
sprzyjającą pogodę. Nie dokuczyła też znacząco susza, ale nie wiadomo, jaka będzie jesień. Starsza
z córek Mirosławy i Sławomira
za dwa lata kończy szkołę podstawową i ma w perspektywie
dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej. Tyle tylko, że nie
ma ze wsi żadnego połączenia
autobusowego ani do Gniezna,
ani do Wągrowca. Dziadek Stefan wspomniał podczas rozmowy, że już kiedyś woził codziennie wnuczki do Wągrowca, a to
blisko 30 kilometrów w jedną
stronę. Dziewczynki nie mają
jeszcze sprecyzowanych wizji,
w jakim kierunku chciałyby się
dalej uczyć, choć Paulina coś tam
nieśmiało wspominała o kształceniu artystycznym.
Pod koniec sierpnia Mirosławie, Sławomirowi i ich dzieciom
udało się wyrwać na kilka dni do
Darłowa. Mieli jednak pecha, bo
pogoda nie rozpieszczała. Pan
Sławek marzy o tym, żeby wybrać
się z rodziną do Chorwacji.
- Rodzice nigdy nie wyjechali
na żaden wypoczynek - mówi pani
Mirosława, a jej mama dodaje
z uśmiechem: - Nam już pozostał
wypoczynek w łóżku i różaniec.
Pani Mirosława ma pod
opieką spore stadko kur niosek
i ogród warzywny. Jajka mają
wzięcie u znajomych, a i plony
z ogródka przyciągają jak magnes wielbicieli dobrych warzyw.
- Żona ma swoje królestwo kur, a ja
królików - śmieje się Sławomir.

O

datek pan Stefan ma ograniczone
możliwości wykonywania ciężkiej
pracy fizycznej. W podobnej sytuacji jest jego zięć Sławomir.
- Prawda jest taka, że dziś musimy z ołówkiem w ręku kalkulować
wszystko w gospodarstwie - wyjaśnia pan Stefan. - Przy obecnych
cenach żywca wieprzowego wychodzimy niekiedy na zero albo na minimalny zysk.
- Nawozy to nawet 5 tysięcy złotych za tonę, podrożały środki ochrony roślin, teraz przed nami problem
zakupu opału na zimę - dodaje pani
Maria. - Wprawdzie głównie paliliśmy w piecach drewnem, ale bez
węgla się nie obędzie.
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Sady Jerzego Króla - trady
z nowoczesnymi rozwiązan
Malownicze tereny z rzędami drzew pokrytych kwiatami i owocami, aż po horyzont - tak
wygląda krajobraz północnej Wielkopolski. Gmina Białośliwie w powiecie pilskim jest jedną
z pereł tamtejszego zagłębia sadownictwa. Swoje gospodarstwo prowadzi tutaj Jerzy Król,
który jest sadownikiem z zamiłowania i jednym z innowatorów w regionie.

N

a pograniczu gminy,
w miejscowości Pobórka Wielka, rozciągają się sady Jerzego Króla. To tutaj gospodarz
pielęgnuje swoje jabłka, czereśnie
i wiśnie, które później trafiają do
klientów. Ta praca to złożony proces, który ma początek już zimą.
- Staramy się rozpoczynać cięcie w grudniu, po opadnięciu liści. Te starsze odmiany jabłoni są
mniej wrażliwe na mrozy. Gorzej
jest z siłą roboczą, więc wspomagamy się cięciem mechanicznym,
aczkolwiek to w stu procentach nie
zastąpi człowieka - mówi Jerzy
Król, właściciel gospodarstwa.
I dodaje: - Wkracza coraz większa
mechanizacja, coraz lepsze maszyny,
nowocześniejsze opryskiwacze i ciągniki. Ciągle musimy się uczyć, bo
pojawia się coś nowego i trzeba się
dostosować.
Technologia to jedno, ale podstawą dobrej jakości owoców jest
prawidłowa pielęgnacja, na którą
Jerzy Król zwraca szczególną
uwagę. - Odpowiednie nawożenie,
ochrona i cięcie - to jest najważniejsze. Przed założeniem sadu trzeba
przygotować teren i zastosować obornik, a później nawozić doglebowo
lub dolistnie. Dostajemy programy
nawozowe, do których się stosujemy
i to przynosi efekty - cieszy się
Jerzy Król. I podkreśla: - Stosuję
tylko dozwolone środki i przestrzegam terminów, bo okres karencji jest
najważniejszy. Dlatego później nie
ma żadnych pozostałości, które często
wywołują chociażby alergie.

Integrowana
produkcja oraz baza
przechowalnicza

Postęp technologiczny to klu-

Jerzy i Danuta Król
czowa zmiana, która dokonała się
w sadownictwie na przestrzeni lat. Co ciekawe, Jerzy Król
jest pierwszym sadownikiem
w swoim regionie, który nie bał
się postawić na nowości. W ten
sposób narodziła się stała relacja
z Wielkopolskim Ośrodkiem Do-

radztwa Rolniczego w Poznaniu.
- Współpraca rozpoczęła się 26
lat temu, gdy jako WODR wprowadzaliśmy integrowaną produkcję
owoców. Pan Jerzy Król, jako jeden
z liderów, zainteresował się tą ochroną, która uwzględnia zarówno aspekt
ekonomiczny, jak i ochronę środowi-

ska - opowiada Izabela Saturska,
doradczyni WODR w gminach
Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie. I uzupełnia: - Mówiąc
w skrócie, jest to ochrona sprzyjająca
organizmom pożytecznym, co widać
w tym sadzie. W przyrodzie nie ma
wolnych miejsc, jeżeli wyniszczy-
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ycyjna produkcja
niami
my chemią wszystkie organizmy, to
najszybciej odrodzą się szkodniki.
Zrównoważone życie w sadzie daje
lepsze efekty.
To nie jedyna rzecz, która
zrewolucjonizowała produkcję w gospodarstwie. - Państwo
Król, jako pierwsi na tym terenie,
zainwestowali w nowoczesną bazę
przechowalniczą. A tym samym
zaryzykowali, bo to były czasy, kiedy
ludzie byli nieufni i nie wierzyli, że
ktoś może zwrócić pieniądze lub coś
dofinansować - tłumaczy Izabela
Saturska.
Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. - Przede wszystkim klient chce mieć jabłko podane
przez cały rok, żeby miało ono taki
sam wygląd i takie same parametry, jak po zbiorze. Nowoczesne
przechowalnictwo z kontrolowanym składem atmosfery zapewnia
taką jakość - ocenia doradczyni
WODR.
- Uważałem, że do odważnych
świat należy. Byłem młodszy i potrafiłem zaryzykować, obserwowałem trendy i wiedziałem, że jeżeli
nie przechowamy dłużej jabłek, to
będzie je trudno zbyć. To była jedyna rozsądna droga, żeby wydłużyć
okres podaży jabłka i uzyskiwać
lepsze ceny - opowiada z kolei
Jerzy Król.
Zmodernizowana produkcja
nie tylko dawała lepsze efekty, ale
też przyciągnęła innych zainteresowanych. Dzięki współpracy
z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, gospodarstwo pana Króla stało się miejscem
szkoleń oraz praktyk.
- Od kilku lat pojawiają się praktykanci i umacnia się współpraca
z WODR. Młodzi ludzie przyjeżdżają z uczelni z Poznania. Opowiadam im, co robić w sadzie, widzą to na własne oczy. Uczestniczą
w zbiorach, cięciu i rozpoznawaniu
szkodników, chorób i chwastów. Do
tego trzeba mieć zamiłowanie. Mnie
dużo nauczyło technikum rolnicze
oraz to, że jestem od dziecka w go-

spodarstwie - mówi Jerzy Król.

a ownic wo w o ie
kryzysu

Wieloletnie doświadczenie i otwartość na innowacje
sprawiły, że produkcja państwa
Król nabrała rozpędu. Obecny
rok jednak nie jest łatwy dla
sadowników.
- Jeżeli chodzi o zbyt, to w tej
chwili jest najtrudniejszy moment.
Embargo rosyjskie i białoruskie,
problemy z transportem owoców
na dalekie rynki i spadek spożycia owoców w Polsce sprawiają,
że owoców zrobiło się za dużo ocenia Jerzy Król.
To wszystko powoduje, że
zmienia się rynek sprzedaży
jabłek. Odmian jest coraz mniej,
bo przestają być opłacalne.
- Asortyment zawęża się z powodów ekonomicznych, ponieważ
produkcja niektórych odmian jest
coraz mniej wydajna i z tego powodu się je likwiduje. Nawet jeśli
jej walory smakowe są wyjątkowo
dobre. Mamy trudności ze zbytem
owoców odmian mniej pożądanych
na rynku. Łatwiej sprzedać dwie
lub trzy popularne odmiany na
rynkach zagranicznych, niż mieć
ich kilkanaście i nie wiedzieć co
z nimi zrobić - mówi Jerzy Król.
I dodaje: - W tej chwili drobny
handel podupada, wystarczy spojrzeć na lokalne sklepiki, których
z roku na rok jest coraz mniej.
Drobny producent nie ma powoli,
z kim handlować. Jest skazany
na pośredników i handel z marketami. Mamy cichą nadzieję, że
społeczeństwo zwróci uwagę na
problemy polskiego sadownictwa
i pochodzenie owoców.
Państwo Król mają jednak
niezmienne podejście. Liczy się
jakość owoców i relacja z klientem.
- Dla marketów produkuje się
owoce jak najtwardsze i jak najlepiej wybarwione, a takie trzeba
wcześnie zerwać i przechować.

Tak zerwane jabłko nie uzyskuje
odpowiedniego aromatu i smaku.
Na tym trochę wygrywamy, że
klienci do nas przychodzą, ponieważ zrywamy jabłko wtedy, gdy
jest na to czas. Jeżeli mi coś nie
smakuje, to nie polecam nikomu
- twierdzi Jerzy Król.
- Stawiamy na bezpośrednią
dostawę do klienta. Gama odmianowa jest duża, a mąż dba o to,
żeby produkty były smaczne. To
jest najważniejsze. Trzymamy się
swojego i nawet mamy klientów,
którzy potrafią rozpoznać, czy
owoce są od nas - opowiada Danuta Król, żona pana Jerzego.
Z obecną sytuacją małżeństwo jest w stanie sobie poradzić, natomiast pod znakiem
zapytania staje przyszłość gospodarstwa. - Mam nadzieję,
że będzie następca, aczkolwiek coraz trudniej namawiać młodzież.
Jest coraz mniejsza dochodowość
i większe problemy ze zbytem.
Młodzi ludzie widzą rówieśników
z miasta, którzy pracują 8 godzin,
później mają czas dla siebie i wolne weekendy, a poziom życia jest
podobny - ocenia Jerzy Król.
- Młodzi ludzie rezygnują
z sadownictwa, bo nie widzą perspektyw i dochodów, które mogą
dalej zainwestować. Jest trudny
okres, bo zmienił się charakter
produkcji. Kiedyś można było coś
przewidzieć i zaplanować, a dzisiaj jest to zmienne jak pogoda.
A ona też nas wyniszcza - martwi
się Danuta Król.
Motywacją pozostaje niesłabnąca pasja i wiara w lepsze
jutro. - Człowiek żyje nadzieją
i wierzymy, że coś z tego będzie.
Że będzie deszcz, owoce urosną
i będziemy mogli je dalej sprzedawać. To wystarczy - kończy
Jerzy Król.
Marta Kaczmarek
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Szanowni Państwo,
wakacje dobiegają końca, co oznacza,
że jesteśmy w trakcie intensywnych
prac nie tylko na polach, ale także
w wielkopolskich sadach. Powoli
kończą się zbiory owoców takich jak
śliwki, borówki lub wiśnie, ale nadal
trwają zbiory m.in. jabłek czy gruszek.
W Wielkopolsce sadowników nie brakuje, a zdecydowaną większość z nich
możemy spotkać w północnej części
naszego regionu.
To właśnie sadownictwo jest tematem przewodnim artykułu, w którym
przedstawione zostało gospodarstwo
Państwa Jerzego i Danuty Król. Jest to
specjalistyczne gospodarstwo, w którym dominują jabłonie, ale uprawiane
są także wiśnie, czereśnie, grusze czy
śliwy. Ponadto, gospodarze chętnie
korzystają z innowacyjnych rozwiązań
oraz od lat współpracują z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, należąc do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR.
W tym roku wspomniana Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych WODR,
do której należy prawie 100 innowacyjnych oraz nowoczesnych gospodarstw z terenu Wielkopolski, obchodzi 10-lecie istnienia. To czas pełen
owocnej współpracy oraz wzajemnej
wymiany wiedzy i doświadczeń, co
wpływa pozytywnie na rozwój wielkopolskiego rolnictwa.
Jednocześnie zapraszam Państwa
do uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez WODR. Już
w weekend 10-11 września w Gołuchowie odbędą się „XXI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe”, czyli
święto branży ogrodniczej. Natomiast
10 września w Gołaszynie wszyscy
miłośnicy kultury oraz tradycji wiejskiej
będą mogli wziąć udział w wydarzeniu
„Wielkopolska Wieś Zaprasza”.

JACEK SOMMERFELD

Dyrektor Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
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Przyjazna energia w domu
i zagrodzie na targach w Marszewie
W niedzielę, 2 października, w godzinach 10-16, w Marszewie, koło Pleszewa, odbędzie się
kolejna edycja Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ organizowanych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

T

argi odbywają się pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”,
dlatego też w dniu targów będzie
można uzyskać specjalistyczne informacje na temat możliwości korzystania
z energii odnawialnej, optymalizacji gospodarowania energią elektryczną w gospodarstwie domowym i rolnym czy zagadnień
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Ponadto na targach będą dostępne urządzenia wykorzystujące energię wiatru i słońca do
wytwarzania np. energii elektrycznej, a także
materiały budowlane oraz wykończeniowe
poprawiające bilans energetyczny obiektów.
Będzie można porównać kilka ofert, zastanowić się nad ich walorami oraz uzyskać poradę
specjalistów zajmujących się realizacją takich
instalacji. W programie targów przewidziano również ofertę nowoczesnych ciągników
O

OSZENIA

i sprzętu rolniczego, wyposażenia obiektów
inwentarskich, a także pasz, dodatków paszowych i nawozów oraz różnorodnych usług
dla rolnictwa. Stoiska informacyjne przygotują instytucje współpracujące na co dzień
z rolnikami w zakresie m.in. finansowania
inwestycji, ubezpieczeń czy innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
gospodarstwa rolnego. Natomiast na polu
demonstracyjnym przy drodze powiatowej
Pleszew - Grab, w ramach Dnia Kukurydzy,
zostanie zaprezentowanych 16 jej odmian.
Ponadto, na miejscu będą również przedstawiciele firm, które są hodowcami lub sprzedawcami prezentowanych odmian.
Podczas targów chętni będą mogli przy
pomocy specjalistów WODR założyć konto na
platformie doradczej eDWIN lub dowiedzieć
się o korzyściach wynikających z zastosowania

kruszynka do biologicznej ochrony kukurydzy,
zwłaszcza aplikowanego na plantacji przy
użyciu drona.
Targom będzie towarzyszył kiermasz
ogrodniczy oraz artykułów dla domu i zagrody. Odwiedzający będą mogli zaopatrzyć
się w drzewka i krzewy, cebule kwiatowe, byliny, narzędzia do pracy w ogrodzie lub inne
potrzebne rzeczy, w tym regionalne produkty
żywnościowe, np. miody pszczele, chleb na
zakwasie i wiele innych.
Podczas targów odbędzie się również
pokaz poświęcony wtórnemu wykorzystaniu
i nadaniu drugiego życia różnym przedmiotom, które mogą dalej służyć na przykład jako
unikalny i niepowtarzalny element dekoracyjny w przestrzeni wypoczynkowej domu czy
zagrody.
(red)

WIELKOPOLSKA

ODNAWIALNE

ŹRÓDŁA ENERGII

w ROLNICTWIE
ron ław ybała korzy ta
z pan otowo ta zny

Dodatek do miesięcznika
WIEŚCI ROLNICZE
Nr (1 1) wrzesie 2022

Bronisław Zybała w swoim gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Biadki
w powiecie krotoszyńskim 8 lat temu zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Prąd
z tej instalacji wykorzystywany jest na cele gospodarcze oraz na użytek domowy.
Panele fotowoltaiczne na budynku gospodarczym pana Bronisława

W

obliczu rosnących coraz bardziej kosztów
energii elektrycznej,
cen paliw, nawozów
i środków ochrony roślin, rolnicy
coraz bardziej liczą wydatkowane
w swoich gospodarstwach pieniądze. Poszukują alternatywnych
źródeł, które pozwolą na zastosowanie oszczędności. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
czyli: promieniowania słonecznego, energii rzek, wiatru czy biomasy jest jednym z bardzo istotnych
elementów zrównoważonego rozwoju, niosącego wymierne efekty
ekologiczno-energetyczne.

la emu za o y panele
o owol aiczne

Bronisław Zybała z miejscowości Biadki w powiecie krotoszyńskim 8 lat temu zdecydował się na
montaż instalacji fotowoltaicznej
na budynkach gospodarczych Kiedy zakładaliśmy panele, rynek
w tym zakresie wyglądał zupełnie
inaczej niż obecnie. Było mało firm
zajmujących się montażem, a sama
wiedza przekazywana przez przedstawicieli nie była poparta wieloma
przykładami. Rynek z tymi produktami w Polsce dopiero zaczynał się
rozwijać. Ale stwierdziłem, że trzeba

wykorzystać słoneczko i zdecydowałem się na założenie paneli o mocy
8,32 kW - opowiada pan Bronisław. Potwierdza to Małgorzata
Król - koordynator Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Krotoszynie. - Pan Bronisław był
prekursorem na swoim terenie w zakresie tej inwestycji. Obecnie panele
fotowoltaiczne stają się coraz bardziej
popularne i wielu rolników zdecydowało się już, i decyduje się nadal, na
ich montaż w gospodarstwach rolnych.
Kiedy pan Bronisław podjął decyzję
o założeniu paneli fotowoltaicznych,
nie było żadnej formy dofinasowania
i całą inwestycję w gospodarstwie

Bronisław Zybała przy
urządzeniach obsługujących
panele fotowoltaiczne

zrealizował ze środków własnych.
Był to na owe czasy duży koszt, ale
świadomość dbałości o ochronę środowiska i zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) wpłynęła
w dużym stopniu na tę decyzję - wyjaśnia. Rolnik z Biadek od wielu lat
współpracuje z doradcami i bardzo chętnie uczestniczy w realizowanych imprezach doradczych
takich jak szkolenia, pokazy i konferencje. W trakcie jednego z takich
szkoleń wziął udział w konkursie,
w którym wygrał lampkę solarną.
I jak podkreślają wspólnie moi
rozmówcy: - Od tego wszystko się
zaczęło! A pan Bronisław dodaje
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- Tak mnie zainteresowała ta lampka,
jej możliwości i mechanizm działania
tego urządzenia, że zacząłem szukać
informacji na temat takich źródeł energii. A ponieważ doszukiwałem się coraz więcej pozytywnych efektów, które
mogą ułatwić pracę w gospodarstwie,
postanowiłem zaryzykować i założyć
w swoim gospodarstwie panele fotowoltaiczne. Dzięki współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa
Rolniczego w Krotoszynie w gospodarstwie pana Bronisława Telewizja Regionalna TVP3 Poznań
nagrała film z cyklu „Poza miastem”, w którym rolnik podzielił
się z widzami spostrzeżeniami
i doświadczeniem w zakresie
wykorzystania w gospodarstwie
paneli fotowoltaicznych. Warto
posłuchać wypowiedzi i obejrzeć
nakręcony materiał, ponieważ zamontowana w gospodarstwie fotowoltaika zagospodarowana jest
wielopłaszczyznowo. Prąd z instalacji wykorzystywany jest na cele
gospodarcze, takie jak: mieszalnik
pasz, śrutownik, wentylacja oraz na
cele domowe (AGD, klimatyzacja).
Ciekawym rozwiązaniem są maty
O

OSZENIA

grzewcze, które zamontowane zostały w budynku mieszkalnym. Maty grzewcze są w domu na jednym
poziomie, bo gdybym chciał ogrzewać
cały dom, to zabraknie energii z paneli.
W związku z tym zastanawiamy się
z synem nad dołożeniem ogniw - dodaje mieszkaniec Biadek. Znajdująca się w gospodarstwie przydomowa oczyszczalnia ścieków
ma pompę, która korzysta także
z wytwarzanego w gospodarstwie
prądu. Pan Bronisław jeździ rowerem elektrycznym, a zamontowana
w ogrodzie fontanna zasilana jest
również wytworzonym prądem.
Rolnik chciałby, aby coraz więcej
osób korzystało z OZE, dlatego
bardzo chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem, które posiada
w zakresie tych źródeł energii. Mój
rozmówca wielokrotnie podkreśla, że na owe czasy zaryzykował,
ale była to bardzo dobra decyzja,
która procentuje i ma nadzieję, że
tak będzie dalej. Inwestycje w źródła odnawialne podyktowane są
faktem obniżenia emisji gazów
cieplarnianych, zarówno z gospodarski przemysłowej, jak i z go-

spodarstw rolnych. To wszystko
po to, aby ochronić środowisko
przed niekorzystnym działaniem
wielu czynników. Pan Bronisław,
obserwując zachodzące wokół nas
zmiany, podkreśla - Trzeba mieć
świadomość, że ochrona środowiska
i klimatu będzie priorytetem na najbliższe lata. A rynek odnawialnych źródeł
energii jest chyba jednym z najszybciej
rozwijających się rynków w Polsce i na
świecie. Sam coraz bardziej zaczynam
zastanawiać się nad założeniem elektrowni wiatrowej.

p lnie z ynem
ominikiem prowa z
go po ar wo rolne

Pan Bronisław wspólnie z synem Dominikiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 19,90
ha, specjalizujące się w hodowli
trzody chlewnej. Na swoim areale
uprawiają zboża i kukurydzę na
ziarno, które przeznaczają na skarmienie zwierząt w gospodarstwie.
- Trzodę chlewną trzymamy w cyklu
zamkniętym. Obecnie mamy 15 macior. A w ciągu roku sprzedajemy 300

tuczników. Syn Dominik dodaje:
- Skorzystałem z premii na Młodego
rolnika i pomimo złej koniunktury
musieliśmy zwiększyć produkcję trzody
chlewnej. Teraz sytuacja poprawia się
i cena ma tendencję rosnącą - informuje. Premia, z której skorzystał syn,
przeznaczona została na zakup
nowego ciągnika oraz doposażenie
parku maszynowego w nowszy
i bardziej wydajny sprzęt, który
ułatwia pracę w gospodarstwie.
Również pan Dominik widzi pozytywne efekty korzystania z odnawialnych źródeł energii. Cieszyć
może to, że obaj panowie nie żałują
ryzyka podjętego kilka lat temu.
Bronisław Zybała z Biadek to
nie tylko pasjonat odnawialnych
źródeł energii. To także „społecznik”, który aktywnie działa w wielu organizacjach funkcjonujacych
w strukturach wiejskich. Kiedy się
żegnamy, mój rozmówca wybiera
się na spotkanie w sprawie organizacji dożynek wiejskich, które
już za kilka dni odbędą się w jego
rodzinnej miejscowości.
Dorota Piękna-Paterczyk
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
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Pompa ciepła
- czy to się opłaca?
Wysokie ceny gazu i węgla skłaniają do
poszukiwania nowych rozwiązań grzewczych,
które będą tańsze w eksploatacji i zapewnią
komfortową temperaturę w pomieszczeniach.
Jednym z nich jest pompa ciepła.

T

TEKST

Marzena Zbierska

a technologia zyskuje
w Polsce na popularności, nie tylko w nowo
budowanych domach,
ale także w przypadku istniejących budynków, które wcześniej
były ogrzewane w tradycyjny
sposób. Okazuje się, że monO

taż pompy ciepła może obniżyć
rachunki nawet o połowę. Jaką
instalację wybrać? Czy warto
połączyć pompę ciepła z fotowoltaiką?
Ze względu na rodzaj źródła, z którego pozyskiwane jest
ciepło, pompy ciepła dzielą się

OSZENIA

POMPY
CIEPŁA
Oszczędność,
ekologia i komfort
w Twoim domu

A+++

CENTRALA:
63-700 KROTOSZYN, ul. Klemczaka 7,
tel. 62 722 60 06, biuro@armatura24.pl
63-400 OSTRÓW
ul. Radłowska 4
tel. 62 592 58 10
ostrow@armatura24.pl

62-800 KALISZ
ul. Wrocławska 67-69
tel. 62 753 00 09
kalisz@armatura24.pl

63-200 JAROCIN
ul. Wrocławska 112
tel. 62 747 77 88
jarocin@armatura24.pl

64-100 LESZNO
ul. M. Kopernika 23
tel. 65 528 75 54
leszno@armatura24.pl

62-510 KONIN
ul. Zakładowa 10
tel. 63 220 24 06
konin@armatura24.pl

62-081 PRZEŹMIEROWO
ul. Kościelna 3
tel. 61 652 50 10
poznan@armatura24.pl

62-700 TUREK
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 533 428 240
turek@armatura24.pl
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na gruntowe, wodne i powietrzne. W pierwszym przypadku
ciepło pozyskiwane jest z gruntu. Pompy gruntowe są często
montowane w instalacjach dopiero powstających, bo łatwiej
wykonać prace ziemne, np. odwiert głębinowy. Pompa gruntowa może dostarczać ciepło
zarówno do obiegu grzewczego, jak i zbiornika ciepłej wody
użytkowej. Jej zaletą jest wysoka
efektywność. Przy sprzyjających warunkach może stanowić jedyne źródło ogrzewania
domu. Mankamentem jest koszt
wykonania, szczególnie w przypadku wykorzystania sond pionowych wymagających wiercenia - odwierty sięgają 100-150
metrów.

ków może być wystarczającym
argumentem przemawiającym
za instalacją pompy.

k pozy ka
o inan owanie

Po og wka czy
kalory ery

W przypadku pompy wodnej
źródłem ciepła jest woda płynąca.
Może ona stanowić jedyne źródło
ogrzewania domu, ale wymaga
wysokich nakładów inwestycyjnych i można ją wykonać tylko
w pobliżu cieków wodnych. Jest
mało popularna.
W istniejących budynkach
znacznie częściej instaluje się
powietrzne pompy ciepła. Ich
popularność rośnie, bo nie wymagają poniesienia wysokich
kosztów, zajmują stosunkowo
mało miejsca i można je montować w zasadzie w każdych
warunkach klimatycznych.
Źródłem ciepła jest powietrze
z zewnątrz. Powietrzna pompa
ciepła może pracować w systemie powietrze-powietrze (transport ciepła do wewnątrz) oraz
powietrze-woda (ciepło przekazywane jest do obiegu grzewczego i zbiornika z ciepłą wodą
użytkową). Pompa powietrzna
ma niższą wydajność niż gruntowa i w okresach największych
spadków temperatury na zewnątrz trzeba ją wspomagać
innym źródłem ogrzewania,
np. elektrycznym, gazowym
lub olejowym. Ponadto zaleca się połączenie pompy ciepła
z ogrzewaniem niskotemperaturowym np. podłogowym lub
niskotemperaturowymi grzejnikami. Jeśli pompa będzie zasilać tradycyjne kaloryfery, jej
wydajność również może być

mniejsza.

le mo na zao zczę zi

Według wyliczeń Porozumienia Branżowego na Rzecz
Efektywności Energetycznej,
roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem węgla w nieocieplonym domu o pow. 150 m2 dla
4-osobowej rodziny to 18-24 tys.
zł. Ogrzewanie gazem ziemnym
to wydatek na poziomie 9- 18 tys.
zł rocznie. Z kolei wyliczono, że
ogrzewanie z wykorzystaniem
pompy ciepła powietrze-woda
kosztowałoby ok. 4,9 tys. zł przy
ogrzewaniu podłogowym (ok.
7 tys. w przypadku grzejników).
A przy zastosowaniu gruntowej
pompy ciepła i ogrzewania podłogowego ok. 4,1 tys. zł (ok. 6
tys. zł dla kaloryferów). Zatem
pompa ciepła pozwala obniżyć
koszty ogrzewania i podgrzewania wody o połowę.
Nieco inaczej przedstawiają
się wyliczenia dla nowego domu
jednorodzinnego o tych samych
parametrach oraz zapotrzebowaniu (4 osoby), w standardzie programu Moje Ciepło (podwyższony standard energetyczny). Otóż
w takim obiekcie koszt ogrzewania i podgrzania wody paliwem
węglowym to ok. 5,7-7,4 tys. zł
rocznie. A z wykorzystaniem
pompy ciepła powietrze-woda

kosztowałoby to ok. 2 tys. zł
przy ogrzewaniu podłogowym
(ok. 2,1 tys. w przypadku grzejników). A przy zastosowaniu
gruntowej pompy ciepła i ogrzewania podłogowego ok. 1,5 tys.
zł (ok. 2 tys. zł dla kaloryferów).
Korzyści są więc na podobnym
poziomie - o połowę niższe koszty ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody. Więcej szczegółowych wyliczeń można znaleźć
na: www.pobe.pl w zakładce
Materiały i poradniki.
Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką daje jeszcze większe oszczędności, bo
pozwala zwiększyć udział
autokonsumpcji energii wytwarzanej przez panele. Przy
obecnych zasadach rozliczania
prosumentów rachunki za energię mogą być niższe nawet o 70
proc. Można przyjąć, że ogrzewanie pompą ciepła z dobrze
dobraną instalacją fotowoltaiczną będzie nawet o 50 proc.
tańsze niż w przypadku pompy
ciepła zasilanej energią z sieci
energetycznej.
Zwrot z inwestycji w pompę
ciepła i fotowoltaikę to odrębna kwestia. Zależy on od wielu czynników i jest trudny do
oszacowania, choćby ze względu na niestabilne ceny energii elektrycznej. Ale już samo
zmniejszenie bieżących wydat-

Do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują
termomodernizację i wymianę starego pieca na pompę ciepła, skierowany jest program
Czyste Powietrze. Wysokość
dopłaty w tym programie jest
uzależniona od wysokości dochodów. Osoby, których dochód nie przekracza 100 tys.
zł rocznie (bez przeliczenia na
członka rodziny), mogą liczyć
na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13,5 tys. zł
przy zakupie pompy ciepła
powietrze-woda. Inwestorzy,
których dochód miesięczny na
osobę nie przekracza 1400 zł
netto w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym
mogą otrzymać 18 tys. zł.
W przypadku nowo budowanych domów dofinansowanie udzielane jest z programu
Moje Ciepło. Obejmuje on inwestycje polegające na zakupie
i montażu nowych pomp ciepła
(powietrznych i gruntowych)
wykorzystywanych do celów
ogrzewania lub ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych.
Wysokość dofinansowania
zależy od rodzaju zamontowanej pompy: do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do
21 tys. zł w przypadku pompy
gruntowej. W obu przypadkach
jednak nie więcej niż 30 proc.
kosztów kwalifikowanych. Właściciele Karty Dużej Rodziny
mogą liczyć na 45 proc. dofinansowania. Aby otrzymać dofinansowanie, dom musi spełniać
podwyższone standardy energetyczne. Wartość wskaźnika
rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody nie może przekraczać 63 kWh/m 2 na rok (dla
wniosków złożonych w 2022
roku) oraz 55 kWh/m2 na rok
(w kolejnych latach).
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Warsztaty wyplatania wianków z dodatkiem lawendy
Małgorzata i Andrzej Madalińscy

Uczestniczki warsztatów lawendowych

Małgorzata i Andrzej Madalińscy zaprosili do
swojego lawendowego królestwa Lawenda 4 You,
położonego w miejscowości Folusz w powiecie
pleszewskim, panie zainteresowane tworzeniem
wianków. Gospodarstwo uprawiające lawendę
powstało 10 lat temu i każdego roku właściciele
wykazują się niezwykłą kreatywnością w dzieleniu się z innymi, tym co kochają i co sprawia im
niebywałą przyjemność. Tutaj można odpocząć,
zrelaksować się, nacieszyć swoje zmysły, a także
poznać, jakie właściwości ma lawenda. - Od lat
lubiłam tę roślinę i marzyłam o założeniu plantacji - mówi Małgorzata Madalińska. Właściciele,
wykorzystując rosnące na polu rośliny, tworzą lawendowe mydełka, syropy, woreczki z suszonymi
kwiatami, kadzidełka i wiele, wiele innych rzeczy.
Tym razem w kobiecym kręgu powstawały
wianki z darów pól i łąk z dodatkiem lawendy.

Fachowego instruktażu udzielała florystka Izabela
Szpek. To pod jej „okiem” panie stworzyły wianki, wianeczki i wianuszki. Florystka pokazywała
sposoby łączenia różnych roślin, mocowania ich
oraz wykorzystania swoich zmysłów dla celów
artystycznych.
Do wykonania wianków wykorzystano kwiaty
z pól i łąk, różne gatunki zbóż, traw oraz innych
roślin zielnych. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty
na plantacji lawendy, obejrzenia kolekcji jej odmian
i zebrania materiału bazowego do wykonania
wianków. Każda z pań mogła przyjrzeć się różnym
gatunkom lawendy i dowiedzieć się od gospodarzy, jakie jest ich przeznaczenie. Jedna polecana
jest bardziej na susz, inna specjalnie dla dzieci,
a jeszcze inna lepiej sprawdza się w sporządzaniu napojów. Właściciele z niezwykłą swobodą
i lekkością opowiadają o rosnących odmianach.

- Lawenda Munstead kwitnie u nas najwcześniej.
To bardzo dobra odmiana. Natomiast najdłużej
kwitnie odmiana Blue Scent, która cechuje się
krótkim i puszystym kwiatostanem - mówi Andrzej
Madaliński. Na polu w podpleszewskim Foluszu
jest już 12 odmian lawendy.
Uczestniczki warsztatów w miłej atmosferze,
przy dźwiękach skrzypiec tworzyły swoje artystyczne dzieła.
Wybrane miejsce warsztatów i gościnność
państwa Madalińskich spowodowały, że trudno
było się rozstać. Tym bardziej że można było
skosztować lawendowych ciasteczek, napić się
lemoniady lawendowej oraz porozmawiać z właścicielami gospodarstwa o ich lawendowej pasji.
Dorota Piękna-Paterczyk
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Zachwyciły się różami
730 odmian róż podziwiały uczestniczki
wyjazdu do zakładu doświadczalnego Śrem
Wójtowstwo. Obejrzały też kolekcję miłorzębu
japońskiego.
Grupa pań z powiatu pleszewskiego uczestniczyła w wyjeździe
szkoleniowym zorganizowanym
przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Kobiety udały się
do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Śrem Wójtostwo Z przyjemnością obejrzały i wysłuchały
historii powstania zakładu oraz informacji na temat prowadzonych
doświadczeń. Historię przedstawił
Roman Wojciechowski - pracownik
zakładu oraz wielki pasjonat roślin.
Ogromne wrażenie na uczestniczkach wyjazdu wywarła kolekcja
róż licząca około 730 ich odmian.
Są to odmiany wchodzące w skład
wielu grup ogrodowych. Ciekawie
prezentowały się róże wielkokwiatowe, rabatowe, okrywowe, pnące
i parkowe.

Pan Roman poinformował zainteresowane panie, że kolekcja stale
się rozszerza. - Wiosną tego roku
dosadzono zostały nowe kwatery
róż ze 153 ich odmianami. Zakład
Doświadczalny Oceny Odmian
stara się o certyfikat CPVO, aby
móc wykonywać badania na całą
Europę. Brak takiego certyfikatu
powoduje, że możemy badać tylko
do krajowego systemu i nie możemy
wydawać certyfikatu na całą unię.
Odmiany, które trafiają do zakładu,
są opisywane i zostają w kolekcji.
Nowo zgłoszona odmiana - aby
została zarejestrowana - musi się
różnić od innych jedną cechą ważną
gospodarczo.
Bardzo miłym akcentem dla
wizytujących pań było odszukanie wśród hodowców róż nazwi-

ska Stanisława Żyły pochodzącego
z miejscowości Wilcza w gminie Kotlin, sąsiadującej z gminą Pleszew.
Hodowca w 1957 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą (późniejszą
Akademię Rolniczą) w Poznaniu.
Z uczelnią tą związał całe swoje życie zawodowe, pracując w Katedrze Roślin Ozdobnych. Panie
z ciekawością wysłuchały informacji
i obejrzały znajdujące się w kolekcji
wybrane odmiany stworzone przez
hodowcę. Stanisław Żyła jest twórcą
15 ciekawych odmian. Do najpopu-

larniejszych w jego dorobku należą:
Chopin, Venrosa, Jarocin, Mercury
2000 oraz św. Tereska. Pan Roman
podkreślił, że odmiana Venrosa rośnie w ogrodach papieskich Castel
Gandolfo. A sam profesor Żyła pomimo podeszłego wieku cały czas
odwiedza ZDOO Śrem Wójtostwo.
Panie obejrzały również kolekcję miłorzębu japońskiego liczącą
około 70 odmian.
Dorota Piękna-Paterczyk
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
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Jeżeli znalazłeś gniazdo błotniaka łąkowego w zbożu, rzepaku lub na łące, a pisklęta są
małe, pokryte białym puchem (wiek do 20 dni), pozostaw nieskoszony fragment roślinności
wokół gniazda - apelują do rolników, w szczególności kombajnistów, członkowie Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian”, które zajmuje się ochroną populacji błotniaka.
TEKST

K

Agata Fajczyk

ilka tygodni temu parę
błotniaków udało się
wykryć w Zalesiu
Wielkim (gm. Kobylin,
Wielkopolska) dosłownie w ostatnim
momencie, kilka dni później byłoby
już na tym polu po żniwach i „po
ptakach”. Dzięki wzorowej postawie
właściciela pola udało się zabezpieczyć
i ochronić lęg błotniaka łąkowego
- napisał na portalu społecznościowym Dominik Krupa z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian,
zajmującego się ochroną populacji
tych ptaków.
Błotniak łąkowy to rzadki, ale
bardzo interesujący gatunek ptaka
drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Ptaki te są dość nietypowe, jak na ptaki szponiaste.
W przeciwieństwie do przyjętych
stereotypów o drapieżnikach, nie
zakładają gniazd wysoko na drzewach, tylko na ziemi. Parę błotniaków łąkowych w gminie Kobylin,
ale także w gminach Piaski i Krobia (pow. gostyński) wykrył Adam
Stankowski, przyrodnik - amator,
strażnik ptaków.

Zmiana sposobu uprawy
k okaza a ię za jcza
la o niak w

Pierwotnie ptaki te zakładały
gniazda na terenach podmokłych
i - jak nazwa wskazuje - wychowywały młode na terenach łąkowych.
Gniazda pojawiały się w dolinach
rzek, na bagnach, by tam błotniaki
mogły wysiadywać jaja i wychowywać pisklęta. Niestety, zmiana
sposobu uprawy łąk okazała się
zabójcza dla tego gatunku ptaków,
gnieżdżących się na ziemi.
- Na wysiadywanie jaj i „wychowywanie” piskląt, od wyklucia aż
do wylotu młodego ptaka z gniazda,
potrzeba mniej więcej 2 miesięcy.
W tym czasie ptaki potrzebują spokoju, a nie ma w dzisiejszych czasach

Adam Stankowski - strażnik
błotniaka łąkowego
podczas obrączkowania
ptaków w 2020 r.
w okolicach Żychlewa

Prawie w pełni lotne młode
po zaobrączkowaniu

takiej łąki, na której przez kilka tygodni późną wiosną i wczesnym latem
nic by się nie działo - wyjaśnia pochodzący z powiatu gostyńskiego
Adam Stankowski, z zamiłowania
przyrodnik i ornitolog - amator.
W wyniku degradacji siedlisk na
łąkach, błotniaki łąkowe przeniosły się na grunty orne i gnieżdżą
się w uprawach zbóż ozimych.
Niestety, lęgi na polach zbóż
i innych uprawach zagrożone są
wskutek mechanicznego zbioru.

e jak

la p ak w

Pan Adam ma ponad 60 lat,
mieszka obecnie w powiecie krotoszyńskim, ale pochodzi z powiatu gostyńskiego. Od kilku lat
angażuje się w czynną ochronę
lęgów błotniaka łąkowego w powiecie gostyńskim. - Już w dzieciństwie interesowała mnie przyroda, jej
piękno i ochrona. - mówi pan Adam.
Od kilku lat ma kolejne hobby fotografię przyrodniczą, co bardzo
się przydaje w sporządzaniu dokumentacji odkrywanych gniazd.

laczego nale y pomaga
o niakom kowym
w okre ie lęgowym

Błotniaki łąkowe przylatują
z Afryki do Polski na przełomie
kwietnia i maja, po czym rozpo-

czynają sezon godowy i lęgowy.
Jeśli wszystko (w tym wegetacja
zbóż) przebiega zgodnie z prawami natury, a na drodze nie stają żadne przeszkody, chociażby
niedogodności pogodowe, nie
powinniśmy się martwić.
- Tak natura ma to zorganizowane, że żniwa i sezon lęgowy,
także okres przygotowania piskląt
błotniaków do samodzielnego życia,
współgrają ze sobą. Wtedy bez pomocy człowieka te ptaki same dadzą
sobie radę - przekonuje pan Adam.
Jednak coraz częściej występują
w Polsce anomalia pogodowe, latem panują ekstremalnie wysokie
temperatury, które przyspieszają
wegetację, przez co zboże szybciej
dojrzewa.
- Jeżeli mamy suche lato i jest
gorąco, jak w tym roku, żniwa zaczynają się wcześniej. Stąd u błotniaka
łąkowego opóźnione lub powtarzane
lęgi, które są zagrożone w czasie
żniw. Część piskląt ginie w czasie koszenia zboża - wyjaśnia pan Adam.
Widząc problem, Adam Stankowski postanowił zacząć działać
w celu ochrony lęgów. Jak wygląda jego praca? Podglądając ptasią
parę od momentu godów - (a te
potrafią być bardzo efektowne)
- lokalizuje gniazdo i obserwuje
przebieg lęgów. Podstawowym
narzędziem pracy pana Adama

jest lornetka.
- Przez wiele lat nabrałem cech
tropiciela i wiem, kiedy błotniaki
przylatują. Najpierw pojawiają się
samce i tańczą, by zainteresować
samice, które też wracają z wojaży
po Afryce, bo tam zimują - opowiada Adam Stankowski. Podaje kilka wskazówek dla rolników. Kiedy samce wylatują na
łowy, a samica z tym pokarmem
zmierza do gniazda, wiadomo,
że już są pisklęta. Jeżeli przyrodnik zauważy, że ma do czynienia z późnym lęgiem (często
powtórzonym) i wie, że młode
błotniaka nie opuszczą gniazda
przed żniwami, wtedy interweniuje. Działania podejmowane są
w kontakcie z rolnikami. - Szukam właściciela terenu, informuję, co
się stało i jakie działania zamierzam
podjąć, by uratować rodzinę błotniaka łąkowego. Najczęściej pokazuję
rolnikowi gniazdo. Po konsultacji
i wyjaśnieniach 99 procent rolników
jest zaskoczonych i zadowolonych
z faktu, że błotniaki wybrały akurat jego zboże do założenia gniazda.
To nie jest częsty widok - takiego
bezbronnego, małego drapieżnika,
którego przynajmniej przez miesiąc
musimy chronić - mówi obrońca
ptaków.

gra zanie gniaz a
ia k

Najprostszą, bardzo skuteczną metodą ochrony lęgów błotniaka łąkowego jest po prostu
ogrodzenie najbliższego otocze-

WIEŚCI E IO AL E
W I E Ś C I R O L N I C Z E | W I E L O O LS

zb orów
nia gniazda siatką i palikami.
Ogrodzone, za zgodą rolnika,
gniazdo podczas koszenia zboża
kombajn musiał omijać. To pozwoli ptasiej parze na wychowanie młodych i usamodzielnienie
się ptaków. Miejsca założenia
gniazd i lęgów są szyfrowane,
nie są podawane do opinii publicznej. Wtajemniczeni są zatem
rolnicy i przyrodnicy, także pasjonaci.
Pan Adam zauważa, że błotniak łąkowy jest sprzymierzeńcem rolników, jednak często mylony jest z jastrzębiem.- A ten jest
uznawany za wroga gospodarzy,
gdyż według nich poluje na gołębie.
To nieprawda, Błotniaki to delikatne
ptaki, podstawowym ich pokarmem
są myszy i inne gryzonie - zwłaszcza nornik zwyczajny, które mogą
stanowić nawet 80% schwytanych
ofiar, więc gołębie ich nie interesują.
Zatem to najlepsi sprzymierzeńcy
rolników - mówi pan Adam.

a ezpieczy wa
gniaz a o niaka
kowego w powiecie
go y kim

W 2022 roku przyrodnik-amator zabezpieczył ogrodzeniami dwa gniazda w powiecie
gostyńskim, które znajdowały
się w uprawach jęczmienia ozimego w gminie Piaski i Krobia.
Te lęgi bez czynnej ochrony zakończyłyby się stratami. Poza tym
zlokalizował gniazdo na polu
pszenicy w gminie Kobylin (pow.
krotoszyński). Parę, która - prawdopodobnie po utracie pierwszego gniazda - zdecydowała się
powtórzyć lęg, udało się wykryć
w ostatnim momencie, kilka dni
później zaplanowane były żniwa. Każde informacje o ptakach
wpisywane są w Wielkopolskiej
Kartotece Ornitologicznej, jednak
żeby informacja stała się faktem,
musi posiadać potwierdzenie fotograficzne. Przy okazji realizacji
czynnej ochrony lęgów, Adam
Stankowski wykonał dokumentację zdjęciową, a za fantastyczne
zdjęcia otrzymał wyrazy uznania
towarzystwa przyrodniczego.
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Kiedy niemożliwe
staje się możliwe?
- Tylko współpraca,
rozmowy
i samozaparcie
powodują, że
rzeczy niemożliwie
stają się możliwe
- podkreśla Anna
Kicińska, lokalna
liderka z Czarnego
Piątkowa.

Pani Ania
podczas
oglądania
zdjęć

L

udzi działających na
rzecz lokalnych społeczności znajdziemy
wszędzie. Są to osoby,
które z pasją wykonują powierzone im funkcje. To tacy liderzy, którzy bezinteresownie
działają dla dobra danej społeczności. Taką osobą jest Anna
Kicińska z Czarnego Piątkowa
(powiat średzki). - Aktywizując
społeczność, można zrealizować
wiele bardzo ciekawych pomysłów
na rzecz „małej ojczyzny” - mówi
rozmówczyni. Pani Ania to osoba wielozadaniowa. Jest sołtysem wsi Czarne Piątkowo, radną
gminy Środa Wielkopolska, aktywnie działa w Kole Gospodyń
Wiejskich, Forum Kobiet oraz
w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski. Spotkaliśmy ją w grupie charytatywnej
przy kościele w Winnej Górze,
gdzie przygotowywała paczki
dla osób potrzebujących pomocy. Jest żoną, matką i babcią.
Piecze smaczne ciasta. Jej spiżarnia pełna jest smakołyków,
którymi obdarowuje znajomych
i przyjaciół. Kocha ogród i lubi
otaczać się pięknymi kwiatami. Nie wyobraża sobie, aby
w sezonie letnim kwiaty nie
zdobiły jej domu oraz świetlicy
wiejskiej. Jak rozpoczęło się jej
działanie na rzecz społeczności
lokalnej? - W lutym 2003 roku
zostałam sołtysem. Co nie spotkało
się z aprobatą moich najbliższych.
Nie zrażałam się tym i już w sierp-

niu zrobiłam pierwsze dożynki.
Wspólnie z radą sołecką bez złotówki, ale przy wsparciu sponsorów.
Wyszły bardzo dobrze i tak apetyt
zaczął wzrastać i z roku na rok
organizowaliśmy kolejne ciekawe
przedsięwzięcia. Szukaliśmy sponsorów i zawsze dobrze wychodziło.
Pamiętam jak zrobiliśmy pierwszy
festyn i zaprosiliśmy na niego lokalnych twórców ludowych. Oni
przywieźli swoje prace, a ludzie
byli tak zadowoleni, że powolutku „rozkręcaliśmy się” i rodziły
się kolejne pomysły - informuje.
Moja rozmówczyni zaznacza:
- Aby coś zrobić, potrzeba wsparcia z różnych stron i życzliwości
ludzi. Bardzo miło jest mieć wokół
siebie ludzi, którym zależy na aktywizowaniu lokalnej społeczności.
Sądzę, że dzięki tym wszystkim
działaniom zachęcamy więcej osób
do włączenia się i zaangażowania
w nasze pomysły - twierdzi pani
Anna. Kiedy została sołtysem,
w trakcie rozmów z mieszkankami narodził się pomysł, aby
reaktywować Koło Gospodyń
Wiejskich. Jak pomyśleli, tak
uczynili. - Początkowo było nam
trudno funkcjonować w Kole Go-
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spodyń Wiejskich, ponieważ brakowało nam
stałego miejsca i spotykaliśmy się a to w szkole,
a to w innych lokalizacjach. Ale to nie było to
- dodaje. Spełnieniem oczekiwań mieszkańców było wybudowanie w 2014 roku
świetlicy wiejskiej. - Nasza świetlica powstała
dzięki pomocy finansowej z Lidera Zielonej
Wielkopolski oraz naszej gminy. Przy świetlicy mamy ładny plac zabaw dla dzieci, a także
sprzęt do ćwiczeń - podkreśla.
Od momentu jej powstania dużo się
dzieje. - Niedawno odbyło się spotkanie przy
kawie i ciastku przepełnione śpiewaniem, występami artystycznymi umiliło nam wieczór.
Pandemia „przystopowała” wiele ciekawych
inicjatyw. Miejmy nadzieję, iż powróci chęć
do spotkań i aktywności. Tym bardziej, że
społeczność Czarnego Piątkowa chętnie
bierze udział w organizowanych imprezach plenerowych, dożynkach, piknikach
i spotkaniach integracyjnych. Pani Ania
zaznacza, że zawsze starała się i stara, aby
na różnych organizowanych uroczystościach
pojawiały się osoby „z władzy”. Jest to
zawsze budujące i napędza do dalszych
działań. Wspomina bardzo ciepło minione
lata, kiedy to organizowano różne spotkania, szkolenia, pokazy oraz wyjazdy do
gospodarstw agroturystycznych.
Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski to kolejne miejsce, w którym
znajdziemy panią Annę. Stowarzyszenie,
działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, równość
szans, rozwój turystyki oraz popularyzację
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Pani Anna podkreśla, że bardzo ceni współpracę z prezes stowarzyszenia - Haliną
Biechowiak-Drożak. - Halinka jest motorem
napędowym do wielu działań. To dzięki niej
zostały zrealizowane bardzo intersujące pomysły. Do Lidera Zielonej Wielkopolski należę
od 2007 roku. Dzięki temu dwa razy byłam we
Francji, raz byłam w Niemczech. Bardzo miło
O
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Festyn rodzinny

wspominam wyjazd do Sandomierza, w którym
brały udział panie z całej gminy. Spowodował
on, że mamy dobry kontakt. Jeden wyjazd tak
nas zintegrował, że do tej pory zapraszamy
się i spotykamy przy okazji różnych inicjatyw - opowiada. Od 2002 roku należy do
Stowarzyszenia Krajowego Forum Kobiet
Oddziału Wielkopolskiego, w którym zasiada w zarządzie. - Zgodnie ze statutem Forum
Kobiet ma różne cele działania. Do głównych
należy aktywizacja i promowanie kobiet w życiu
politycznym, społecznym, kulturalnym, podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do
wyrównania szans osób niepełnosprawnych,
wspomaganie aktywizacji zawodowej kobiet,
podejmowanie i wspieranie inicjatyw w przeciwdziałaniu bezrobociu, rozszerzenie szans
edukacyjnych oraz zabezpieczenie adekwatnych do kwalifikacji i możliwości zawodowych
kobiet warunków pracy, płacy i awansu. Cele
są bardzo szczytne. Dużym wyróżnieniem był
wyjazd na zaproszenie posła Andrzeja Grzyba
do Brukseli. Była to bardzo miła, nagroda za
pracę społeczną - twierdzi.
Podczas naszego spotkania mogłam
przekonać się, ile radości i wzruszeń
może przynieść oglądanie kolekcji zdjęć.
Wszystkie ciekawe, niezapomniane chwile
uwiecznione na kliszach pokazują aktywność społeczności lokalnej. Uchwycono
na nich osoby w różnych okolicznościach
i w trakcie różnych sytuacji. A że pani
Ania potrafi pięknie opowiadać, z wielką
przyjemnością wsłuchiwałam się w jej historie. Anna Kicińska jest przykładem osoby,
O
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która tak „działa”, że motywuje innych do
współpracy. Jest otwarta, energiczna, pełna
pomysłów i gotowa do wielu działań. Takie
właśnie cechy trzeba mieć, aby skupić wokół siebie innych, równie zaangażowanych
ludzi. Jest liderem, który odnajduje w sobie
społecznikowską pasję.
Podkreśla, że wspólne działania wielu
osób mają niezaprzeczalny wpływ na zachodzące zmiany w społeczności wiejskiej.
- Tylko współpraca, rozmowy i samozaparcie
powodują, że rzeczy niemożliwie stają się możliwe. W moim przypadku muszę zaznaczyć, że
wyrozumiałość ze strony męża i całej rodziny
pozwalają na realizację wielu pomysłów. Mąż
jest wsparciem i to zazwyczaj on pierwszy
dowiaduje się o kolejnych pomysłach. Jestem
mu bardzo wdzięczna, że tak bezinteresownie
działa i zawsze mogę liczyć na niego.
Jakie marzenia ma moja rozmówczyni?
- Mam w głowie jeszcze kilka pomysłów. Chciałabym znaleźć osobę pracowitą, z pasją, która
zaopiekuje się wypracowanym dorobkiem i dalej
będzie to wszystko kontynuować. W przyszłym
roku będę miała 20-lecie sołtysowania. Jestem
dumna z mieszkańców, że udaje nam się wspólnie wiele rzeczy zrealizować. Dziękuję Radzie
Sołeckiej za współpracę. Cieszę się, że są osoby,
którym chce się tak pracować - podsumowuje
nasze spotkanie Anna Kicińska z Czarnego
Piątkowa.
Dorota Piękna-Paterczyk
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu

