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 Kiedy oddawaliśmy tekst o afrykańskim 
pomorze świń do składu, w kraju było 17 
ognisk tej choroby. Kilka godzin później 
media informowały już o osiemnastym 
przypadku. Taka wyliczanka nie mówi nic 
komuś, kogo nie dotyczy. Ale ci producenci 
trzody, którzy muszą likwidować swoje 
stada albo nie mogą sprzedać utuczonych 
świń, są w katastrofalnej sytuacji. Minister-
stwo przygotowuje naprędce jakieś rozwią-
zania, szykuje specustawę, ale wygląda to 
tak, jakby ASF było pełnym zaskoczeniem, 
epidemią, która nagle spadła z nieba.
 Pierwszy przypadek ASF u dzików wy-
kryto w lutym 2014r., a w lipcu i sierpniu 
tego samego roku pojawiły się już  ogniska 
w gospodarstwach - u świń. Był więc czas 
na przygotowanie się, prewencję i opraco-
wanie różnych scenariuszy walki z chorobą 
i jej skutkami.  Minęły dwa lata i okazuje 
się, że ilość ognisk ASF w Polsce rośnie 
z tygodnia na tydzień. Dzieje się tak nie 
tylko z powodu niezawinionych zakażeń, 
ale także braku kontroli wyspecjalizowa-
nych organów oraz ludzkiej nieuczciwo-
ści i  lekkomyślności. Najbardziej mnie 
dziwi, że są też rolnicy, którzy nie zdają 
sobie sprawy z konsekwencji i na przy-
kład kupują prosięta z nieznanych źródeł. 
Może to wynika z niedoinformowania, 
bo o ASF mówi się mało, niewspółmier-
nie mało w stosunku do zagrożeń, jakie 
choroba niesie dla polskiego rolnictwa 
i całej gospodarki. Ogólnopolskie media 
wolą się zajmować przepychankami na 
scenie politycznej.

Pomór świń - tu trzeba 
działać

PROJEKTY REKLAM: Szymon Mofina, Łukasz 
Zięciak, Dariusz Fijołek, Piotr Kołaski, Piotr Budnik, 
Krzysztof Szukalski, Zbigniew Pacanowski, Maciej 
Mostowy, Waldemar Stańko.
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KRUS RADZI

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

Marek z gminy Dolsk. Zamierzam świadczyć usługi innym rolnikom 
swoją maszyną. Czy muszę na ten okres płacić składki ZUS?

Rolnik, który chce rozpocząć prowa-
dzenie działalności gospodarczej, ma 
obowiązek to zgłosić do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej 
w samorządzie gminnym. Jeśli spełnia 
warunki z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, a więc jest rolni-
kiem lub domownikiem ubezpieczonym 
w pełnym zakresie z mocy ustawy (po-
siada gospodarstwo powyżej 1 hektara 
przeliczeniowego) i jest ubezpieczony 
nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata 
w  KRUS-ie, może ubezpieczyć się 
w systemie ubezpieczeń społecznych 

w KRUS-ie. Nie musi Pan zgłaszać się 
do ZUS-u. Wówczas zobowiązany jest 
Pan do uiszczania podwójnej składki 
emerytalno-rentowej, a więc 88 zł razy 
dwa na miesiąc. Po zakończeniu prowa-
dzenia usług rolniczych, np. żniwnych 
jest Pan zobowiązany do udania się 
ponownie do gminy w celu wyrejestrowa-
nia działalności. Wówczas KRUS wyśle 
decyzję o zmianie warunków ubezpie-
czenia dla osób, które zaprzestają pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
W dalszej kolejności składka będzie 
naliczana w podstawowej wysokości.

Sławek z woj. dolnośląskiego. Mam małe gospodarstwo, ale oprócz 
tego dorabiam sobie w miejscowej firmie, gdzie zatrudniony jestem na 
umowę o pracę. Corocznie na okres 2 tygodni zakład jest zamykany. Czy 
w tym czasie jestem ubezpieczony?

Jeśli jest to urlop bezpłatny, Pana składki 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
w ciągu wspomnianych 2 tygodni do 
ZUS-u z tytułu zawartej umowy o pracę 
nie są opłacane, oznacza to, że nie jest 
Pan ubezpieczony. Warto zadbać o ubez-
pieczenie na własną rękę. W przypadku, 
gdy spełnia Pan kryteria rolnika (art. 7 
i 16 tj. ubezpieczeniu wypadkowemu, 
chorobowemu i macierzyńskiemu oraz 
emerytalno-rentowemu podlega z mocy 
ustawy rolnik i pracujący w nim, domow-
nik, jeśli gospodarstwo obejmuje obszar 

użytków rolnych powyżej 1 ha przelicze-
niowego lub dział specjalny, a także ten 
rolnik i domownik nie podlegają innemu 
ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają 
ustalonego prawa do emerytury lub ren-
ty albo nie mają ustalonego prawa do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych), 
w okresie przestoju pracy w zakładzie 
(podczas urlopu bezpłatnego) ustawowo 
podlega Pan ubezpieczeniu w KRUS-ie 
dlatego należy udać się do właściwej jed-
nostki KRUS-u na danym terenie w celu 
złożenia stosownych zgłoszeń. 

Włodzimierz z gminy Lipno. Prowadzę gospodarstwo. Do pomocy 
w nim chciałbym sprowadzić krewnego z Ukrainy. Na jakich zasadach 
mogę go przyjąć? Czy zarówno on, jak i jego rodzina mogą być ubezpie-
czeni w KRUS-ie?

W art. 1, ust.1 pkt. 2 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników jest zapis, że 
„ubezpieczenie społeczne rolników obej-
muje na zasadach określonych w ustawie 
rolników i pracujących z nimi domowników, 
którzy posiadają obywatelstwo polskie lub 
przebywają na terytorium RP na podsta-
wie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, 
zezwolenia na pobyt stały, zezwoleń na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
zgody na pobyt ze względów humani-
tarnych, zgody na pobyt tolerowany lub 
w związku z uzyskaniem w RP statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub 
są obywatelami UE. Najczęstsza forma le-
galizacji pobytu Ukraińców w Polsce to ze-
zwolenie na pobyt czasowy, na podstawie 
którego dana osoba jest zameldowana. 
Jeśli te warunki są spełnione, obcokra-
jowiec spokrewniony z Panem i poma-
gający Panu w gospodarstwie może być 
ubezpieczony w KRUS-ie jako domownik. 
Zgodnie z art. 6, pkt. 2 przez domownika 

rozumie się bowiem osobę bliską rolni-
kowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje 
z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkuje na terenie 
jego gospodarstwa bądź w bliskim są-
siedztwie, stale pracuje w gospodarstwie 
i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem 
pracy. Wówczas taka osoba zgłoszona do 
KRUS-u (na podstawie złożonych zgod-
nych oświadczeń rolnika i domownika) 
zobowiązana jest do uiszczania składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
oraz zdrowotne, a przepracowany okres 
liczyć się będzie do jej emerytury. Żona 
i dzieci obcokrajowcy, które są na Jego 
utrzymaniu i mieszkają wraz z domowni-
kiem w gospodarstwie rolnika, mogą być 
zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego 
w KRUS-ie jako członkowie rodziny zgło-
szonego do ubezpieczenia w KRUS-ie 
domownika, ale już nie przysługuje im 
cały pakiet ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego i chorobowego. 

eden miesiąc wystarczył, 
by względnie opanowa-
ny problem wystąpienia 
w Polsce Afrykańskiego 
Pomoru Świń zamienił 
się w gigantyczny chaos 

i tragedię dziesiątek gospodarstw 
rolnych. Tylko w samym sierpniu 
wykryto 14, spośród 18 wszyst-
kich ognisk tej groźnej choro-
by u zwierząt od 2014 r. Proces 
rozprzestrzeniania się na kolejne 
tereny ASF nabrał tempa, bo za-
winili handlarze żywcem (wbrew 
zakazowi wywozili świnie poza 
wyznaczony teren na targowiska) 
i sami hodowcy, którzy decydo-
wali się na zakup od nich pro-
siąt bez ważnych dokumentów. 
Pierwsze zarzuty w sprawie roz-
przestrzeniania wirusa ASF już 
postawiono handlarzowi z woj. 
podlaskiego. Prokuratura Rejono-
wa w Zambrowie zarzuciła mu 
transport świń z naruszeniem 
wymagań weterynaryjnych i po-
świadczenie nieprawdy w doku-
mentach. Sprawa jest w toku. Póki 
co wobec podejrzanego zasto-
sowano m.in. 10 tys. zł poręcze-
nia majątkowego, a także zakaz 
handlu trzodą. Jest to niewiele, 
biorąc pod uwagę konsekwencje, 
jakie mogą spaść na polskich rol-
ników i całą gospodarkę rolno-
-spożywczą.
 Rolnicy, którzy stosowa-

Tuczniki przerastają. 
Nikt nie chce ich kupić!

Dramat na Lubelszczyźnie i Podlasiu

W tak trudnej sytuacji hodowcy trzody 
chlewnej ze ściany wschodniej Polski nie 
byli od lat. Nikt nie chce od nich kupić świń. 
Jeszcze kilka tygodni temu prosili o pomoc, 
dziś* już mówią bardziej stanowczym 
głosem, organizują protesty. - Sytuacja jest 
dramatyczna. Tuczniki przerastają. Wielu 
z nas będzie musiało zawiesić produkcję 
- mówi Robert Janczuk z gminy Biała 
Podlaska w woj. lubelskim.
TEKST Dorota Jańczak

li się do zasad bioasekuracji, 
nie rozumieją, jak do tego roz-
woju wydarzeń mogli dopu-
ścić inspektorzy weterynarii? 
- Targowiska były poza kontrolą. 
Handlarze robili sobie co chcieli, bez 
rejestracji i ewidencji świń. Jechali 
i kupowali, przemieszczali się nawet 
50 km i tam sprzedawali. Ze stref 
czerwonej (obszar objęty ograni-
czeniami - przyp. red.) i niebieskiej 
(obszar zagrożony - przyp. red.) 
kupowali bardzo tanio i wywozili da-
lej. Nas - dużych producentów wete-
rynaria gnębiła, a małych traktowała, 
jakby wcale ich nie było - komentuje 
Jerzy Kreć (Kolembrody, gmina 
Komorówka Podlaska, powiat 
radzyński, woj. lubelskie). Doda-
je, że jego gospodarstwo wystę-
puje w tzw. strefie żółtej, a więc 
ochronnej. Jest problem ze sprze-
dażą tuczników. - Bardzo mało 
zakładów skupuje żywiec. Ze strefy 
jeszcze ubija Sokołów w Jarosławiu. 
Ale inne nie chcą. Argumentują, że 
nie biorą z żółtego pola, bo potem 
mogą być pozbawieni możliwości 
eksportu - mówi Jerzy Kreć, który 
posiada dużą hodowlę, ponad 
3 tys. tuczników. Ma nadzieję, 
że wkrótce, mimo problemów, 
sprzeda świnie. Choć nie ukrywa 
zdenerwowania. - Wszystkie świ-
nie sprzedawałem rok czasu do Pini 
Polonia. Mimo że mam podpisaną 
umowę z jego pośrednikami, zakład 

J

AKTUALNE INFORMACJE 
O ASF ORAZ MAPA 
Z ZASIĘGIEM STREF NA
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Tuczniki przerastają. 
Nikt nie chce ich kupić!

Dramat na Lubelszczyźnie i Podlasiu

odciął się ode mnie. (...) Mniejsi rol-
nicy na pewno będą mieli problem 
ze sprzedażą, a my więksi będziemy 
tracić na tym, że będą nam ceny zbi-
jać, dyktować warunki - tłumaczy 
Jerzy Kreć.
 W jeszcze gorszej sytuacji są 
hodowcy z tzw. strefy czerwonej 
i niebieskiej. W samym powiecie 
Biała Podlaska na Lubelszczyźnie 
od kilku tygodni gotowych do 
sprzedaży jest ponad 20 tys. tucz-
ników. Wiele z nich przekroczyło 
już wagę ubojową: 140-150 kg. 
- Problem polega na tym, że w stre-
fie niebieskiej i czerwonej nie ma 
żadnego zakładu mięsnego. A nikt 
spoza naszego terenu nie chce od nas 
kupić świń - mówi Robert Janczuk 
z gminy Biała Podlaska. Tamtejsi 
hodowcy są w dramatycznej sy-
tuacji. Obowiązuje bowiem zakaz 
wywozu tuczników, ale i przy-
wozu warchlaków do tuczu. - 
Jestem zmuszony do zawieszenia 
działalności. Prowadzę cykl otwarty, 
a w okolicy nikt nie jest w stanie mi 
zapewnić dużej partii do odchowu. 
Przywieźć jednak nie możemy. Mam 
500 sztuk tucznika przerośniętego. 
Trzeci tydzień nikt nic nie robi. Nie 
mam zbytu. Są zakłady, które chciały-

by kupić towar od nas, z tym, że rząd 
im nie gwarantuje, że będą mogły 
towar eksportować na rynki zachod-
nie czy dalekowschodnie. Minister 
obiecywał, że w najbliższych dniach 
ruszy skup, ale szczerze wątpię, by 
to teraz nastąpiło - mówi Robert 
Janczuk.
 Pojawił się projekt ustawy 
w sprawie zwalczania ASF. Zgod-
nie z nim uruchomiony miałby 
zostać skup ze stref ochronnych 
zwierząt, które osiągnęły wagę 
ubojową. Zwierzęta te miałyby 
zostać przerobione na konserwy 
dla wojska i na cele charytatyw-
ne. Dotyczyłoby to tylko zwierząt 
zdrowych. Zdaniem hodowcy 
z Białej Podlaskiej pomysł ten 
jest nierealny. - Gdyby było tych 
tuczników 10 ton, to można to zrobić 
i zagospodarować na jakieś cele. Ale 
skoro w samym naszym powiecie 
bialskim jest już ponad 20 tys. tuczni-
ków, nie wyobrażam sobie, jaki zakład 
się podejmie przerobu ich na konser-
wy i co z nimi zrobi? - komentuje 
Robert Janczuk. Jego zdaniem 
trzeba byłoby wprowadzić inne 
rozwiązanie. - Najprostszy sposób 
to ubić te tuczniki, rozebrać w pół-
tusze i schłodzić na rezerwy mate-

riałowe. Rząd takie rzeczy już robił. 
Może kupować, a potem przerobić 
na rezerwy materiałowe i po jakimś 
czasie towar upłynniać - mówi ho-
dowca.
 Minister rolnictwa Krzysz-
tof Jurgiel zapowiedział rekom-
pensatę dla rolników, którzy 
zaprzestają hodowli trzody na 
3 lata. Jak miałaby ta pomoc wy-
glądać? Tego jeszcze nie wiado-
mo. Hodowca Robert Janczuk sły-
szał jedynie o oferowanych przez 
rząd kredytach. - Państwo udzieli 
rolnikowi kredyt, żeby się przebran-
żowił. To jest czysta paranoja. Jeśli 
chciał produkować trzodę chlewną, 
inwestował w budynki, wziął kredyt, 
zarabiał na spłatę i godne życie. Teraz 
minister mówi: weźcie drugi kredyt. 
Po co, żeby sobie szubienicę postawić? 
ASF jest chorobą zwalczaną z urzędu 

i rząd powinien się tym zająć - twier-
dzi Robert Janczuk. Zdaniem rol-
nika Polska w ciągu najbliższych 
5 lat nie upora się z problemem 
ASF. - Będziemy się z tym męczyć 
jeszcze przez kolejne dziesięciolecia. 
Ale i tak moim zdaniem ta sytuacja 
jest wywołana po to, by Polska nie 
była krajem samowystarczalnym 
żywnościowo, żeby nie było u nas 
produkcji zwierzęcej - mówi.
 Skutki rozprzestrzeniania 
się ASF mogą za chwilę odczuć 
zakłady mięsne na wschodnich 
terenach Polski, które ograni-
czają przerób (w najgorszym 
razie mogą zacząć ograniczać 
zatrudnienie) oraz producenci 
zbóż (już w tej chwili przetwór-
nie pasz skupują mniejsze ilości 
towaru z obawy o kurczący się 
rynek zbytu). W Białymstoku 
już odbyły się protesty rolników, 
którzy zebrali się przed Podla-
skim Urzędem Wojewódzkim. 
Pikietujący postulowali m.in. 
o zmiany personalne w mini-
sterstwie rolnictwa, odwołanie 
podlaskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii i powiato-
wych z Białegostoku i Hajnówki 
(wraz z ich prawnikami), zmia-
nę ustawy o ochronie zwierząt, 
wypłacenie do 7 września od-
szkodowań z tytułu utylizacji 
zwierząt z obszarów objętych 
ASF, uruchomienie skupu tucz-
ników w cenach rynkowych ze 
strefy ochronnej, delegalizację do 
końca 2016 r. Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz opracowanie 
nowego programu bioasekuracji.

*Artykuł powstał 1 września
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Kiedy poprawi się sytuacja na 
rynku mleka?
Mam nadzieję, że już wkrótce. 
Minister rolnictwa i polski rząd 
czynią wszystko, żeby rozłado-
wać napięcie. Trwają rozmowy 
prezydenta RP z  premierem 
Chińskiej Republiki Ludowej, 
żeby  tam wyeksportować nad-
wyżki mleka. Wierzę, że kon-
kretne umowy zostaną podpi-
sane i Jedwabny Szlak stanie się 
szlakiem mlecznym w kierunku 
Chin. Na szczęście już teraz ceny 
mleka lekko drgnęły ku górze. 
Pamiętajmy jednak, że sytuacja 
pogorszyła się, gdy zniesiono 
kwoty mleczne, a domagali się 
tego sami rolnicy w UE, w Polsce 
też były głosy, aby tak się stało 
i zagalopowano się za daleko. 
Ci, którzy byli duzi, chcieli być 
jeszcze mocniejsi i wykończyć 
małych lub średnich producen-
tów. A teraz i oni mają wielki pro-
blem, bo chcieli przejąć większość 
rynku, a nie wszystko poszło po 
ich myśli. 

Czy powodem tej sytuacji nie 
było to, że do krajów wspólnoty 
zaczęło docierać mleko spoza 
Unii Europejskiej?
Sygnały o imporcie mleka do 
mnie dotarły, ale nie mam żad-
nych twardych dowodów. Podpy-
tywałem członków rad nadzor-
czych spółdzielni mleczarskich, 
czy ich mleczarnie sprowadzają 
zza granicy mleko, a za rodzimy 
surowiec płacą mniej? Nie po-
trafili mi tego powiedzieć, a na 
plotkach nie mogę się opierać. 
Gdyby się okazało, że tak jest, 
trzeba byłoby interweniować na 
szczeblu rządowym. Takich prak-
tyk nie powinno być. Powinniśmy 
chronić swój rynek. 

W kontekście importu zboża też.
Jak najbardziej. Kontyngent 
z Ukrainy może być dla nas rze-
czywiście problematyczny. Mam 
nadzieję, że rząd bierze pod uwa-
gę weryfikację sytuacji, w jakiej 
znaleźli się polscy producenci 
zboża. 

Jak ocenia pan tegoroczny stan 
zbóż i żniwa?
Szacujemy, że plony rzepaku 
będą niższe w  porównaniu 
z poprzednim rokiem o około 
30%, choć dokładnych danych 
nie mamy, bo one cały czas spły-
wają. Zboża też nie wyglądają 
nadzwyczajnie dobrze. Były 
przymrozki. W woj. kujawsko- 
pomorskim większa część zbóż 

Jak chronimy 
nasze rynki mleka, 
mięsa i zboża?
Z Bogdanem Flemingiem, dyrektorem Agencji Rynku Rolnego 
w Poznaniu rozmawia Dorota Jańczak

musiała zostać przesiana, do gor-
szych plonów przyczyniła się 
susza, a w sierpniu popadywało. 
Chwała, że był deszcz, ale z dru-
giej strony mogą być kłopoty ze 
zbiorem zbóż. Zboże zaczęło po-
rastać. Może pojawić się kolejny 
problem - gorsza jakość ziarna. 

Przewidywane plony zbóż, jak 
pan zaznaczył, nie są wcale wy-
sokie, dlaczego więc ceny tych 
płodów rolnych są tak niskie?
Nie mogę mówić o  zmowie 
firm skupujących zboże, bo to 
się okaże w przyszłości. Ale na 
początku żniw zawsze jest taka 
tendencja, że ceny są niskie. By 
gospodarstwa mogły funkcjono-
wać, rolnicy potrzebują gotówki, 
dlatego zmuszeni są często do 
sprzedaży ziarna już teraz. To-
waru na rynku jest dużo, firmy 
skupujące i przetwarzające zboża 
wykorzystują to i cena spada. Je-

śli okaże się, że tego zboża u nas 
będzie za mało, a gdzie indziej 
firmy nie będą mogły go kupić, 
wtedy ceny zaczną się podnosić. 
Wielu rolników, mających taką 
możliwość, przetrzymuje zboże 
i czeka na lepszą cenę. Zawozi 
do firm, które magazynują zboże 
w silosach i czekają na odpo-
wiedni moment. Może to trwać 
od miesiąca do kilku miesięcy. 
Wszystko zależy od zasobów pie-
niężnych poszczególnych gospo-
darzy. (...) Prowadzona jest gra 
rynkowa, a powinna być pewna 
stabilizacja. Powtarza się to co 
roku. Gdyby wszyscy rolnicy byli 
na tyle zasobni i mieli odłożone 
pewne pieniądze na kontach, 
przetrzymaliby zboże przez kilka 
miesięcy, wtedy koncerny musia-
łyby cenę podnieść. Nie chodzi 
o to, by rolnik nie wiadomo ile 
zarabiał, ale by miał uczciwie 
zapłacone. Powinien na zbożu 

mieć zysk w wysokości 15%-30%.

Czy o  jakimkolwiek zysku 
mogą mówić sadownicy, sko-
ro w skupie za sprzedaż wiśni 
i czarnej porzeczki otrzymują 
złotówkę za kilogram?
Nie może być aż tak karygodnie 
niska cena za owoce, bo staje się 
to nieopłacalne. Skoro tak mało 
otrzymują za towar w skupach, 
to ile mają zapłacić ludziom za 
zrywanie? Nie wszyscy mają ma-
szyny, ale jeśli mają maszyny, to 
za tę maszynę też trzeba zapłacić. 
Ale do zmowy cenowej nikt się 
nie przyzna.

Owocu na rynku jest bardzo 
dużo, przetwórcy na tym zysku-
ją. A sadownicy, ledwo wiążąc 
koniec z końcem, zwrócą się 
o publiczną pomoc finansową.
Przeważnie zarabiają tylko prze-
twórcy. Powinno to być zmie-
nione. Przypominam sobie, że 
poszły potężne pieniądze z Unii 
Europejskiej na rozwój przemy-
słu rolno-spożywczego, na nową 
infrastrukturę, nowe fabryki 
i maszynerię. Cel, jaki miał zo-
stać osiągnięty, to rozwój pro-
dukcji i przetwórstwa, na którym 
mieli korzystać także producenci 
owoców. Miała to być współpraca 
na zasadzie partnerstwa. A nie 
ma tego. Rzadko gdzie możemy 
zauważyć, iż przetwórcy gwaran-
tują rolnikom zbyt i cenę, a nawet 
dzielą się częścią nadwyżki. Ten 
obszar gospodarki rolnej trzeba 
będzie zweryfikować. Wiem, że 
przetwórcy powiedzą, a dlacze-
go nas kontrolujecie? W progra-
mach unijnych było jednak jasno 
powiedziane, że ma na tym zy-
skać także producent. W wielu 
krajach UE rolnicy są udziałow-
cami firm, takich jak rzeźnie, 
przetwórnie. W Polsce dzisiaj 
jest to rzadkością. Jedynie w spół-
dzielniach mleczarskich rolnik 

Bogdan Fleming jest rolnikiem i wiceprezesem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej. Od kilku miesięcy pełni funkcję dyrektora ARR w Poznaniu
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jest udziałowcem. Musimy to 
zmienić. Obecny rząd ma dużo 
rzeczy do poprawienia.

Uważa pan, że regulacjami 
prawnymi uda się wpłynąć na 
poprawę relacji rolnik - prze-
twórca?
Są to pieniądze unijne, decyzje 
i przepisy, jak te pieniądze po-
winny być wydatkowe, a jakie 
powinny być powiązania z drugą 
stroną, dlatego myślę, że możemy 
mieć na to wpływ. Jeśli przetwór-
cy nie zgodzą się na wiązanie się 
z rolnikami, to proszę bardzo, ale 
kredyt proszę zaciągnąć na swoją 
odpowiedzialność, a nie korzy-
stać z pieniędzy publicznych. 
Inne kraje UE sobie z tym pora-
dziły i to funkcjonuje, a w Pol-
sce niestety rozluźniły się relacje 
w czasie transformacji ustrojowej. 

Mogą pojawić się negatywne gło-
sy o ingerencji w wolny rynek.
W rolnictwie nie może być „wol-
nej amerykanki”. Rolnik musi być 
powiązany z przetwórcą i mieć 
stabilność. W starych krajach UE 
rolnik nie jest sobie sam pozo-
stawiony. Są regulacje, które go 
chronią. 

A jak jest w przypadku produ-
centów świń? Ogromne waha-
nia cen na rynku trzody raczej 
pokazują, że są oni pozostawie-
ni samym sobie.
Rzeczywiście jest to palący pro-
blem. Teraz sytuacja z ceną trosz-
kę się uspokoiła, ale nadal nie jest 
dobrze. Musimy przede wszyst-
kim zwiększyć w Polsce produk-
cję trzody chlewnej. Z naszych 
obliczeń wynika, że rocznie pro-
dukujemy w Polsce 5 mln sztuk 
warchlaka. A niecałe 6 mln sztuk 
sprowadzamy z innych krajów, 
głównie Danii. Produkcja trzo-
dy chlewnej w Polsce wynosi 
10 - 11 mln sztuk, a powinna 
wrócić do 15 mln sztuk. Przy 
czym w Niemczech produkcja 
wynosi 26 mln sztuk trzody 
chlewnej, a Hiszpania, która 
obecnie prowadzi w UE, wy-
twarza 27,5 mln sztuk i liczba 
ta cały czas rośnie. 

Wierzy pan w to, że jesteśmy 
jeszcze w stanie zwiększyć po-
głowie trzody w Polsce?
Tak, ale musimy wpłynąć na 
świadomość rolników, czy chcą 
kupować polskie prosięta i war-
chlaki, czy chcą wzmacniać 

Duńczyków i Holendrów. Jako 
Agencja Rynku Rolnego chcemy 
zwrócić się do rządu o praw-
ne określenie pojęcia „polski 
tucznik”. Tym mianem będzie 
można nazwać zwierzę będące 
od narodzin do ubicia w Polsce. 
Chcemy, aby taka informacja 
pojawiła się na opakowaniach 
mięsa w sklepach, by konsu-
ment miał możliwość wybo-
ru. W przypadku tuczników 
wyprodukowanych z prosięcia 
duńskiego czy holenderskiego, 
taka informacja też powinna 
pojawić się na produktach. Wie-
rzymy, że dzięki temu hasłu 
rolnicy zaczną się przestawiać 
z tuczu nakładczego na pro-
dukcję rodzimej świni.

Polscy rolnicy, którzy rozpo-
częli współpracę z duńskimi 
czy niemieckimi firmami, 
podpisali wieloletnie umowy 
i nawet, jeśli będą chcieli, nie 
odejdą tak szybko od tuczu 
nakładczego. Nie jesteśmy też 
w stanie zamknąć granic przed 
duńskimi warchlakami czy im-
portowanymi półtuszami.
Może polskich producentów 
trzody do zmiany zmotywuje 

R E K L A M A

podatek. Domagamy się, aby 
każda sprowadzana do Polski 
sztuka była opodatkowana. 
Wielu rolników się ze mną nie 
zgadza. Ale jestem za tym, że 
powinien być podatek nałożony, 
bo ktoś zarabia na tych warchla-
kach, które sprowadza do Pol-
ski. Jeśli wejdzie to w życie, cena 
naszego polskiego prosięcia bę-
dzie bardziej konkurencyjna 
w stosunku do sprowadzanego.

W jakim kierunku, pana zda-
niem, powinna podążać polska 
polityka zagraniczna w kon-
tekście współpracy gospodar-
czej w przypadku produktów 
rolno-spożywczych? Gdzie są 
dla naszego kraju najlepsze 
potencjalne rynki zbytu?
Myślę, że kraje Dalekiego 
Wschodu. Przez lata opierali-
śmy się tylko na eksporcie do 
Rosji, a nie szukaliśmy innych 
rynków zbytu. Można było 
przewidzieć, że coś przetnie się 
na tym rynku i będziemy mieć 
problem. Nie można opierać 
się tylko na jednym kraju. Tym 
bardziej, że Rosja jest coraz sil-
niejsza rolniczo, problematyczna 
i niestabilna. 



omoc finansowa ma 
zostać udostępnio-
na dla rolników, ich 
małżonków oraz 
domowników go-

spodarstwa, którzy zdecydują 
się na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej. Stutysięczna 
premia ma zostać wypłacona 
w 2 transzach na realizację biz-
nesplanu, który zakłada, że na-
stąpi utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy (w tym 
również samozatrudnienia). 
- Objęta wsparciem będzie m.in. 
produkcja różnego rodzaju wy-
robów, działalność usługowa np. 
usługi transportowe, gastronomicz-
ne, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
oraz turystyka wiejska - wyjaśnia 
Krzysztof Adamkiewicz, dy-
rektor Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Poznaniu. Planowana 
działalność gospodarcza może 
być realizowana w miejscowo-
ściach należących do: gminy 
wiejskiej i gminy miejsko-wiej-
skiej (z wyłączeniem miast li-
czących pow. 5 tys. mieszkań-
ców). Najważniejszy warunek, 
jaki trzeba spełnić, to wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa, 
która nie może przekroczyć 

15 tys. euro oraz ubezpieczenie 
w KRUS-ie.
 Warto dodać, że z dofinan-
sowania będą mogli skorzy-
stać rolnicy, którzy przekażą 
lub sprzedadzą gospodarstwo 
innemu rolnikowi i  skorzy-
stają z  programu „Płatności 
na rzecz rolników kwalifiku-
jących się do systemu dla ma-
łych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” w ramach 
PROW 2014-2020 (szczegóły 
na str. 9).
 Podobne działanie było reali-
zowane już w ramach poprzed-
niego PROW 2007-2013. - Wów-
czas w czterech przeprowadzonych 
naborach oddział wielkopolski obsłu-
żył ponad 5.700 spraw. Udało nam 
się uszczęśliwić 3.297 beneficjen-
tów, na których konta przelaliśmy 
kwotę przekraczającą 233,9 mln zł. 
Zrealizowane operacje dotyczyły 
w przeważającej większości usług 
dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa i usług dla ludności - mówi 
Krzysztof Adamkiewicz. Przy 
unijnym wsparciu na tworzenie 
i rozwój działalności pozarol-
niczej, na obszarach wiejskich 
powstały zakłady fryzjerskie, 

warsztaty samochodowe, punk-
ty usługowe oraz miejsca rekre-
acji. 
 W jaki sposób rolnicy mu-
szą rozliczać się z otrzymanych 
premii na działalność gospo-
darczą? Jak podaje ARiMR 
w Poznaniu, dochody z dzia-
łalności pozarolniczej osiągane 
po zrealizowaniu inwestycji, są 
weryfikowane na podstawie 
przesłanych ankiet. - Zgodnie 
z umową przyznania pomocy be-
neficjent jest zobligowany do speł-
nienia zobowiązań wynikających 
z tzw. 5-letniego okresu związania 
z celem i dostarczenia do Agencji 
ankiety monitorującej w terminie 
do 31 stycznia drugiego roku ka-
lendarzowego liczonego od roku 
otrzymania płatności ostatecznej 
- mówi Krzysztof Adamkie-
wicz. Poza tym na pisemną 
prośbę Agencji w przedostat-
nim roku trwania programu 
(tzw. związania z celem) be-
neficjent jest zobowiązany do 
udzielenia informacji o efektach 
zrealizowanej operacji. - Agen-
cja ma również prawo przeprowa-
dzić wizytację w miejscu realiza-
cji operacji - zaznacza dyrektor 
ARiMR.

Kiedy ruszą 
zaliczki dopłat 
bezpośrednich?
 Podobnie jak w roku 
ubiegłym i w tym wypłaco-
ne mają zostać zaliczki na 
poczet dopłat bezpośred-
nich.
 Zgodnie z  rozporzą-
dzeniem ministra rolnictwa, 
które ukazało się 23 sierp-
nia, wypłaty środków unij-
nych mają rozpocząć się od 
17 października. Według 
dokumentu rolnicy otrzy-
mają pieniądze w wyso-
kości iloczynu 70% stawki 
danej płatności bezpośred-
niej oraz powierzchni ob-
szaru i liczby zwierząt za-
twierdzonych do płatności. 
Rozporządzenie zacznie 
obowiązywać od 16 paź-
dziernika, a dopłaty ruszą 
dzień później. Ministerstwo 
rolnictwa uruchomienie wy-
płat zaliczek argumentuje 
trudną sytuacją na rynkach 
rolnych. „W szczególności 
należy zwrócić uwagę na 
spadek cen i pogorszenie 
się sytuacji finansowej go-
spodarstw funkcjonujących 
na rynku mleka, przedłuża-
jący się okres niskich cen 
w sektorze wieprzowiny 
oraz istniejące ryzyko po-
głębienia destabilizacji na 
rynku owoców i warzyw” 
- czytamy w uzasadnieniu 
do rozporządzenia mini-
stra.
 Zaliczki będą wypłaca-
ne do wszystkich płatno-
ści bezpośrednich: jedno-
litej płatności obszarowej, 
płatności dodatkowej, 
płatności za zazielenia-
nie, płatności związanych 
z produkcją i płatności dla 
młodych rolników. 

(doti)

100 tysięcy

W pierwszym kwartale 2017 roku ma ruszyć nabór wniosków na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. 
Za dotację w wysokości 100 tys. zł będzie można postawić lub 

zmodernizować budynek, zakupić nowe maszyny oraz urządzenia, 
a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

TEKST Dorota Jańczak
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Sprzedaj gospodarstwo i bierz 
unijne pieniądze do 2020 r.

abór wnio-
s k ó w  n a 
pomoc unij-
ną dla rolni-
ków, którzy 

zdecydują się sprzedać bądź 
oddać w darowiźnie wszyst-
kie swoje grunty ruszy 
12 września. Zdobyć można 
maksymalnie 7,5 tys. euro.
 Wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach poddzia-
łania „Płatności na rzecz 
rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodar-
stwo innemu rolnikowi” ob-
jętego PROW-em 2014-2020 
można będzie składać od 12 
września 2016 r. do 11 paź-
dziernika 2016 r.  Dodatkowe 
wsparcie finansowe w przy-
padku oddania gospodar-
stwa w cudze ręce może oka-
zać się atrakcyjne dla tych, 

którzy osiągają bardzo niski 
dochód ze swej działalności. 
Jeśli więc dana osoba uzna, 
że nie opłaca jej się dalej 
prowadzić gospodarstwa, 
będzie mogła ziemię sprze-
dać i otrzymać pieniądze 
z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
Warunek przyznania pomo-
cy to oddanie bądź sprzedaż 
wszystkich gruntów rolnych. 
Uprawnieni do skorzysta-
nia z pomocy będą posiada-
cze gruntów, którzy kwalifikują 
się do systemu płatności dla 
małych gospodarstw rolnych 
(przyjmują maksymalnie 
1.250 euro dopłat rocznie). 
 Maksymalnie beneficjent 
będzie mógł otrzymać 7,5 
tys. euro. Jednak wszyst-
ko będzie zależeć od tego, 
kiedy rolnik zdecyduje się 
wejść w ten program. Za-
kłada się, że beneficjentowi 

będzie przysługiwać pomoc 
w wysokości 120% rocznej 
stawki płatności obszarowej 
dla małych gospodarstw za 
każdy rok kalendarzowy aż 
do końca 2020 roku. Ozna-
cza to, że rolnik, który przeka-
że gospodarstwo w 2016 roku, 
otrzyma płatności w wyso-
kości 5-krotności 120 proc. 
rocznej stawki płatności dla 
małych gospodarstw ustalo-
nej w roku przystąpienia do 
systemu dla małych gospo-
darstw. W związku z tym, że 
maksymalna roczna stawka 
płatności dla małych gospo-
darstw ustalona w PROW 
2014-2020 wynosi 1.250 euro, 
to maksymalna stawka przy-
jęta do wyliczenia płatności 
dla rolników przekazujących 
gospodarstwa wynosi 1.500 
euro (1.250 euro x 120 %). 
Wsparcie wypłacone będzie 
jednorazowo.       (doti)

N
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Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej 
na podstawie liczby przyznanych punktów. 
Pod uwagę brana jest:
 powierzchnia przekazywanego gospo-

 darstwa - im większe gospodarstwo,  
 tym większa liczba punktów (gospo-
 darstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha 
 - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);
 powierzchnia gospodarstwa rolnego 

 przejmującego gospodarstwo od wniosko-
 dawcy - preferowane są gospodarstwa 
 mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 
 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);
 informacja, czy gospodarstwo przekazane 

 jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia 
 wniosku o  przyznanie pomocy ma nie 
 więcej niż 40 lat i  jest ubezpieczona 
 jako rolnik na podstawie przepisów 
 o  ubezpieczeniu społecznym rolników 
 z  mocy ustawy i  w  pełnym zakresie. 
 Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od 
uzyskania pomocy wynosi 3 pkt. Warunkiem 
koniecznym do przyznania pomocy jest, aby 
powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez 
przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych 
od wnioskodawcy, była równa co najmniej 
średniej powierzchni gospodarstwa rolnego 
w kraju. Natomiast w województwach, w któ-
rych średnia powierzchnia gruntów rolnych jest 
większa niż średnia powierzchnia gospodar-
stwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi 
osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej 
wojewódzkiej.
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omitet Monitoru-
jący PROW 2014-
2020 powstał 
w  2015 roku. 
Należą do niego 

przedstawiciele m.in. poszcze-
gólnych ministerstw, samorzą-
dów, ARiMR, organizacji rolni-
czych i doradczych. Członkowie 
Komitetu spotykają się raz na 
kwartał. Jeśli wymaga tego sy-
tuacja - częściej. - Decyzje są także 
podejmowane w trybie obiegowym, 
zaocznym. Nasze zadanie jest takie, 
by PROW koordynować na etapie 
programowania, dalej na etapie za-
awansowanego wdrożenia, czyli już 
w momencie rozdysponowywania 
pieniędzy, a potem efektów wdraża-
nia poszczególnych programów. Mo-
żemy wpływać na to, by ewentualnie 

Komitet Monitorujący PROW
Czy założenia poszczególnych programów w PROW 2014-2020 są prawidłowe? Czy realizacja 

określonych działań jest prawidłowa? Czy dystrybucja środków unijnych w konkretnych 
obszarach jest dobrze rozlokowana, w taki sposób, że rolnicy w całości wyczerpią przyznane 
Polsce pieniądze? Nad tym wszystkim czuwają członkowie Komitetu Monitorującego PROW.

R E K L A M A

zmieniać alokację i doprowadzać do 
tego, by środki te były w jak najwięk-
szym stopniu racjonalnie wydane. 
Jeśli powstaną luki i nie będzie za-
interesowania w pewnych działach 
lub konkretnych programach, to my 
będziemy podejmować decyzje, by je 
alokować gdzieś indziej albo zmie-
niać zasady programowania. Poza 
tym naszym zadaniem jest, przez 
5 lat po zamknięciu PROW-u, pro-
gram rozliczyć - wyjaśnia członek 
Komitetu Wojciech Styburski, 
rolnik z Kuklinowa (powiat kro-
toszyński, woj. wielkopolskie). 
Wraz z ojcem gospodaruje na 
powierzchni 60 ha. - Specjalizuje-
my się w produkcji trzody chlewnej. 
Mamy stado zarodowe świń rasy 
PBZ. Jesteśmy członkami Polskiego 
Związku Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „Polsus”. Oprócz 
tego prowadzimy produkcję roślinną, 
w głównej mierze z przeznaczeniem 
na paszę, poza tym jestem hodow-
cą bydła opasowego - tłumaczy 
mieszkaniec Kuklinowa, który 
jest także prywatnym doradcą 
rolnym i należy do Stowarzy-
szenia Prywatnych Akredyto-
wanych Podmiotów Doradz-
twa Rolniczego „Akros”. To nie 
wszystko. Wojciech Styburski 
jest członkiem i współzałoży-
cielem Polskiej Izby Wyrobów 
i Technologii Naturalnych z sie-
dzibą w Warszawie. To właśnie 
ta instytucja nominowała go do 
uczestnictwa w obradach Ko-
mitetu Monitorującego PROW. - 
Rolnictwo to moja pasja i wszędzie 
ją zaszczepiam, nie tylko w pracy 

w moim gospodarstwie i doradz-
twie, ale także w różnych podmio-
tach działających na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich - wyjaśnia 
Styburski. 
 Członek Komitetu Monito-
rującego PROW zdradza, że naj-
więcej kontrowersji w obecnym 
PROW-ie wzbudził podczas 
obrad Program rolno-środowi-
skowy. - Nastąpiły w nim zmia-
ny, które powodują, że korzystanie 
z niego nie jest już tak korzystne, 
jak w poprzednim rozdaniu środ-
ków unijnych. Jednak Komisja Eu-
ropejska mówi w ten sposób, by 
działania prośrodowiskowe były 
prośrodowiskowymi, a nie działa-
niami, na których będziemy robić 
biznes jako rolnicy - tłumaczy 
Wojciech Styburski.

K
TEKST Dorota Jańczak
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rzedostatni tydzień 
sierpnia. Żniwa 
w wielu miejscach 
z trudem dobiegły 
końca. Dowiadu-

jemy się, jak plonowały zboża 
i rzepak w różnych regionach 
kraju. Nasi rozmówcy poruszają 
kwestię cen i jakości zbiorów. 

Kujawsko-pomorskie
 Deszcze i nawalne wiatry 
- tego wszystkiego nie brakowa-
ło podczas tegorocznych żniw 
w woj. kujawsko-pomorskim. 
Rośliny udało się jednak zebrać 
z pól. - Można powiedzieć, że żniwa 
zakończyły się z wielkimi bólami, 
chociaż w rejonie północnym - Świe-
cie, Tuchola - jakieś zboża jeszcze sto-
ją, ale - generalnie - jesteśmy już po 
żniwach - informuje Adam Pisz-
czek z Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
 Specjalista mówi o plono-
waniu poszczególnych gatun-
ków zbóż. Zaznacza, że pszenica 
dała od 3,5 t do 6,5 t/ha. A co 

Stan zaawansowania zbiorów w przedostatnim tygodniu sierpnia

- deszcze opóźniły zbiory
Pogoda w lipcu i sierpniu nie rozpieszczała rolników. Nawalne 

deszcze oraz towarzyszące im wiatry utrudniały i opóźniały zbiory. 
W związku z tym jakość ziarna pozostawia wiele do życzenia.

P

TEKST Marianna Kula

2016Żniwa

Pszenica w woj. kujawsko-pomorskim dała od 
3,5 t do 6,5 t/ha

Fo
t. 

M
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można powiedzieć o jęczmie-
niu ozimym? Czy było co zbie-
rać? - Jeśli chodzi o ten gatunek, to 
(…) nie wymarzł on do końca (na 
początku roku, kiedy pojawiły 
się mrozy bez okrywy śnieżnej 

- przyp.red.), choć niektóre powia-
ty były rzeczywiście bez produkcji 
jęczmienia, np. Aleksandrów Ku-
jawski, Chełmno, Rypin i Moglino. 
W tych powiatach, w których jęcz-
mień ozimy jednak przeżył, można 
mówić o plonie od 1,8 do nawet 6 
t/ha w powiecie świeckim - podaje 
pracownik K-PODR-u. Jeśli cho-
dzi o jęczmień jary, to jego planta-
torom udało się zebrać od 1,6 do 
7 t/ha. - Pszenżyto ozime też 
plonowało różnie - od 3 do 7 t/ha 
- zaznacza Adam Piszczek. Na 
tym nie kończy. - Pszenżyto jare 
- ten gatunek nie wszędzie można 
było spotkać. Jest kilka powiatów, 
gdzie nie uprawia się tego zboża 
w ogóle. Tam, gdzie pszenżyto jare 
się jednak pojawiło, zebrano od 1,5 
do 5 t/ha, choć zdarzyło się miejsce, 
gdzie to zboże dało 6,5 t/ha - to było 
w powiecie wąbrzeskim - wskazuje 
fachowiec. Wspomina również 

o owsie. Sypał on od 2,5 do 5 
t/ha, a żyto - od 1,5 do 6 t/ha. 
- Wszystkie informacje na temat 
zbiorów, to oczywiście - dane szacun-
kowe - zaznacza Adam Piszczek.
  Rozmawiamy także na temat 
rzepaku ozimego. - Tam, gdzie 
te rośliny zostały po zimie (wielu 
plantacjom rzepaku zaszkodziły 
bowiem styczniowe mrozy, dużo 
roślin wówczas wypadło - przyp. 
red.), to najniższy plon, który mam 
zanotowany, to 600 kg/ha, a najwyż-
szy (maksymalny) - 3,5 t - podaje 
pracownik K-PODR-u. 

Wielkopolska
 Żniwa w Wielkopolsce już się 
prawie zakończyły. Zebrano na 
tę chwilę około 95% zbóż. - Jakość 
ziarna nie jest do końca zadowalają-
ca - niższa liczba opadania, niższy 
gluten od ubiegłorocznego. Niektóre 
ziarna, zwłaszcza te, które były wy-
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legnięte, nie trzymają w ogóle liczby 
opadania. Tak że trudno będzie je 
sprzedać jako chlebowe. Na pewno 
będzie więcej „paszówki” - mówi 
Piotr Kujawa z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Jego zdaniem ten rok pod 
względem zbiorów jest bardzo 
przeciętny. 
 Jak podaje WODR, w tym se-
zonie zebrano o 0,5-1 t/ha mniej 
rzepaku niż w zeszłym. - To duża 
różnica (…) Ubiegły rok nie był zły 
dla plantatorów rzepaku. Był nato-
miast nieco gorszy od roku 2014, 
który był rewelacyjny - uważa Piotr 
Kujawa. Zaznacza jednocześnie, 
że w 2016 r. zapowiadają się bar-
dzo dobre zbiory kukurydzy. 

Łódzkie
 Żniwa w woj. łódzkim moż-
na już uznać za zakończone. 
- Jeśli chodzi o zbiory, to niektórzy 
mówią, że są trochę lepsze niż w ze-
szłym roku, inni znowu twierdzą, że 
dużo słabsze. To zależy od tego, jakie 
to zboże było - jare czy ozime. Ważne 
jest również to, czy rolnik zdecydo-
wał się na pozostawienie ozimin, 
które były już przemarznięte. (…). 
Jeśli tak, to ono plonowało już o poło-
wę mniej niż zboża w zeszłym roku, 
kiedy temperatury były znacznie 

wyższe. Jeśli natomiast rolnik zaorał 
wymarzniętą plantację i przesiał ją 
zbożem jarym, to okazywało się, że 
wyszedł na tym lepiej niż ci, którzy 
pozostawili rośliny, ale troszkę gorzej 
niż na zbożach ozimych w lepszym 
roku, bo wiadomo, że jare plonuje 
troszkę mniej niż ozime - tłumaczy 
Waldemar Trupinda z Łódzkie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Wskazuje także na średnie 
plony poszczególnych gatunków 
zbóż w województwie: pszenica 
ozima - około 3 t/ha, pszenica 
jara - 2,8 t/ha, owies - 2,3 t/ha, 
jęczmień ozimy - 2,8 t/ha, jęcz-
mień jary - 2,7 t/ha, pszenżyto 
ozime - 3 t/ha, pszenżyto jare 
- 2,5 t/ha, żyto - 2 t/ha. 
 Specjalista z ŁODR-u infor-
muje również o zbiorach rzepa-
ku. Zaznacza, że są one gorsze 
niż w 2015 r. Wynoszą 1,5-3 t/ha. 
- Najgorzej wyszły jednak rzepaki 
jare (…) - 1-2 t/ha - mówi Trupin-
da. - Niektórzy rolnicy pocieszają się 
jednak, że kukurydzą nadrobią, bo 
jej zbiory mają być dobre - dodaje 
fachowiec. 

Lubelskie
 Woj. lubelskie - tu żniwa też 
na ukończeniu. - Na terenie po-
wiatu zamojskiego - na przykład 
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- zostały już tylko pojedyncze, małe 
działki ze zbożami. Można zatem po-
wiedzieć, że 95-97% roślin zniknęło 
z pól - informuje Leszek Jeremek 
z Lubelskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Uważa, że plony 
są niezłe. - Rolnicy narzekają jednak 
na cenę zbóż - mówi fachowiec. 
Zauważa, że lokalny rynek psuje 
ziarno z Ukrainy. Jest go bardzo 
dużo. - Nie zanosi się więc na to, 
żeby cena była lepsza - sądzi pra-
cownik LODR-u. 
 Specjalista przyznaje tak-
że, że jakość naszego ziarna 
nie jest najlepsza. Wpływ na 
to miały lipcowe deszcze, któ-
re przybiły rośliny do ziemi. 
- Przez to mamy więcej „paszówki” 
- twierdzi ekspert. 
 Rzepaki w  Lubelskiem 
też nie sypały zbyt dobrze. 
- Dużo plantacji wymarzło. Rolnicy 
- wprawdzie - starali się wyciągnąć 
z nich jak najwięcej, jednak chora 
roślina nie da tego, co zdrowa. Ze-
brano więc z hektara tak w granicach 
2 t. Były jednak gospodarstwa, które 
miesiąc przed zbiorem zlikwidowały 
plantacje, bo zachwaszczenie wzro-
sło. Matka natura nie zna przecież 
pustki, jak obsady nie było, to czymś 
pole trzeba było wypełnić, więc uro-
sły chwasty - tłumaczy Jeremek. 
- Kukurydza jednak zapowiada się 
wspaniale. Jej plony można szaco-
wać na 10-12 t/ha. Rośliny ładnie 
wyglądają, opady są w nornie, kolby 
wyrośnięte, więc powinien być pięk-
ny plon - dodaje. 

 Mazowieckie
 - Żniwa nie są ukończone. To 
wynik warunków pogodowych 
- informuje Wojciech Asiński, 

R E K L A M A

rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Warszawie. Na przeważa-
jącym obszarze Mazowsza zboża 
są już skoszone. Nie brakuje jed-
nak miejsc, w których rośliny 
nadal stoją na polu, np. na terenie 
zawiadywanym przez MODR 
- Oddział Poświęte w Płońsku 
zebrano tylko 69% pszenicy jarej 
i 77% pszenżyta jarego. W przy-
padku innych gatunków zbóż jest 
tam - na szczęście - lepiej.
 Jakie plony zbóż? Pszenica 
ozima - 30-45 dt/ha, pszenica 
jara - 30-41 dt/ha, żyto - 23-33 
dt/ha, jęczmień ozimy - 26-40 
dt/ha, jęczmień jary - 28-35 dt/
ha, pszenżyto ozime - 30-43 dt/
ha, pszenżyto jare - 25-39 dt/ha, 
owies - 23-35 dt/ha, mieszanki 
zbożowe - 28-35 dt/ha. Jakość 
ziarna w większości regionów 
Mazowsza jest średnia. 
 Jakie zbiory rzepaku? Ozimy 
- 17-27 dt/ha, jary - 20-45 dt/ha. 

Dolnośląskie
 Raport o stanie zaawansowa-
nia żniw przedstawia również 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. Informacje w nim 
zawarte pochodzą jednak z dnia 
12 sierpnia. - Na polach pozosta-
ją jeszcze niewielkie obszary zbóż 
jarych, głównie pszenżyta (53%) 
i żyta (32%). Tegoroczny plon zbóż 
ogółem szacuje się na podobnym 
poziomie jak w roku ubiegłym - śred-
nio 51,02 dt/ha. Tegoroczny plon 
szacunkowy pszenicy ozimej to 57 
dt/ha (w zeszłym roku było 58 dt/
ha) - podaje Sylwia Kędzierska 
z DODR-u we Wrocławiu.
 Według informacji zebra-

nych przez Ośrodek, pszenica 
jara plonuje lepiej o około 2 dt/
ha - przewidywany plon wynosi 
obecnie 46 dt/ha. - Z naszych 
szacunków wynika też, że jęczmień 
ozimy uzyskuje plon wyższy od ubie-
głorocznego o 2 dt/ha - 53 dt/ha, 
natomiast jęczmień jary pozostał na 
zbliżonym poziomie i wynosi 47,5 
dt/ha - wskazuje Kędzierska.
 Zbiór rzepaku na Dolnym 
Śląsku jest na ukończeniu. Wy-
młócono bowiem 99% areału tej 
rośliny. - W polu pozostały jeszcze 
niewielkie ilości rzepaku, głównie 
jarego, w rejonie jeleniogórskim i le-
gnickim. Zakończone są już zbiory 
w rejonach wrocławskim i wałbrzy-
skim - podaje pracownica DODR-
-u. Zaznacza przy tym, że tego-
roczny średni szacunkowy plon 
rzepaku jest niższy niż rok temu, 
wynosi 30,60 dt/ha wobec 32,56 
dt/ha w roku ubiegłym.

Opolskie
 O sytuacji na opolskich po-
lach informuje dr Agnieszka 
Krawczyk z Opolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. Za-
znacza, że żniwa zakończyły się 
około 20 sierpnia. - Plony nie są 
zadowalające. Poza tym są zróżni-
cowane. Z czego to wynika? Na-
sze województwo, choć małe, jest 
jednak zróżnicowane. Na północy 
mamy słabsze gleby, w środkowej 
części - średnie, a  na południu 
- najlepsze. Wiadomo zatem, że na 
południu rolnicy zebrali najwięcej, 
niemniej jednak te plony i tak nie 
były wysokie i często rozczarowywa-
ły. Natomiast na północy w dalszym 
ciągu ogranicza nas susza. Wiem, że 

w Wielkopolsce ze względu na opady 
podczas żniw rolnicy mieli problem 
ze zbiorem, u nas z kolei, jak pada, 
to tylko lokalnie - mówi fachowiec. 
- Do tego dochodzi jeszcze cena, któ-
ra, delikatnie rzecz ujmując, „nie za-
chwyca” - twierdzi dr Agnieszka 
Krawczyk. Zwraca także uwagę 
na jakość ziarna: - Zebrane płody, 
chodzi mi o zboża, w tym pszenicę, 
cechuje niska gęstość ziarna w stanie 
zsypnym. 
 Co z rzepakami? - Ich plony 
też były zróżnicowane. Według na-
szego monitoringu, rolnicy zebrali 
średnio 27 dt/ha. Były jednak plan-
tacje, gdzie zbierano nawet w gra-
nicach 45 dt/ha. Były też takie, które 
dały tylko 15 dt/ha. Plony były więc, 
generalnie, niższe niż w ubiegłym 
roku, gdzie rolnicy uzyskali średnio 
30-31 dt/ha - informuje pracownik 
OODR-u. Wskazuje, co miało 
wpływ na tę sytuację. - Rośli-
ny ozime w 2015 r., pomimo braku 
opadów, miały jeszcze zapas wody 
z gleby i w momentach krytycznych 
mogły ją wykorzystać. Natomiast 
dużo większy problem był wówczas 
z roślinami jarymi, w tym z kuku-
rydzą. Rośliny te plonowały bardzo 
nisko. Na tegoroczne plony wpły-
nęły bardzo niekorzystne warunki, 
jakie miały miejsce w okresie siewu 
rzepaku, a także zbóż - mieliśmy 
ogromną suszę. Później, w okresie 
zimy, śniegu właściwie nie było, no 
i wiosna, że tak powiem, też nie była 
za bardzo deszczowa. Dopiero teraz 
lokalnie występują opady deszczu 
(…). Ma to swoje odzwierciedlenie 
w zbiorach - tłumaczy specjalista. 

Informacje na temat żniw były zbie-
rane w dniach 24-25 sierpnia 2016 r.

R E K L A M A
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egoroczna jakość 
polskiego ziemnia-
ka, jak przekonują 
rolnicy, jest bardzo 
dobra. - Warunki 

atmosferyczne sprzyjały wege-
tacji - mówi Andrzej Kowarz 
z Pigłowic k. Środy Wlkp., któ-
ry posiada 80 ha ziemniaków. 
Średnio z hektara plantatorzy 
uzyskują około 50 ton ziemnia-
ka jadalnego, 50 ton ziemniaka 
przemysłowego i 40 ton prze-
znaczonego na frytki. Niepokoi 
jednak bardzo niska cena. Piotr 
Dadun z firmy Norika, która 
jest producentem około 40 od-
mian ziemniaka, ma nadzieję, 
że wzrośnie zapotrzebowanie 
na ten polski produkt za gra-
nicą. - W tej chwili sytuacja na 
rynku ziemniaka jadalnego jest 
katastroficzna, jeśli chodzi o cenę. 
Jestem jednak dobrej myśli, że 
ulegnie ona zmianie. Myślę, że 
jesienią i zimą cena ziemniaka 
się zmieni. Będzie wówczas po-
szukiwany ziemniak jadany do-
brej jakości - mówi  Piotr Da-
dun. Uważa tak dlatego, że 
sytuacja na polach u naszych 
zachodnich sąsiadów nie jest 
najlepsza. Częste i intensywne 
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Plony ziemniaka
będą wysokie,

ceny w skupie niskie

TEKST Dorota Jańczak

warunki pogodowe. - Ziemniaki 
zawiązały mniej bulw pod krzakiem. 
Mniejsza ilość bulw spowodowała, 
że ziemniaki są duże, czyli nadka-
librażowe. Poza tym na plantacjach 
jest problem ze zdrowotnością. Za-
raza bardzo mocno zaatakowała 
ziemniaki, a co za tym idzie, bar-
dzo dużo bulw nie będzie się nada-
wało do tego, by je przechowywać 
- tłumaczy Richter. Dlatego 
w krajach tych w okresie września 
i października na rynku pojawią 
się duże ilości ziemniaka. Spo-
dziewać się więc można niskich 
cen. 
 Co powinni zatem zrobić 
polscy producenci, którym 
w tym roku pogoda sprzyjała? 
Przechowywać ziemniaki tak 
długo jak się da i sprzedać je 

Plantatorzy ziemniaka w Polsce nie są 
zadowoleni z obecnych stawek, które 

proponują im firmy skupujące to warzywo. 
Cena na rynku waha się w przedziale 20-30 
groszy za kilogram. Czy są szanse na to, 

aby sytuacja mogła się polepszyć?

opady deszczu spowodowały, 
że wiele plantacji znalazło się 
pod wodą. - Tamtejsi rolnicy mie-
li do czynienia z bardzo zimną wio-
sną, dlatego bardzo późno sadzili, 
w kolejnym okresie było sucho, 
następnie przyszły częste i ulew-
ne deszcze - tłumaczy Tigran 
Richter, prezes Norika Polska. 
Kiepskie plony zapowiadane 
są u największych w Europie 

producentów - w Belgii, Ho-
landii, Francji i Niemczech. - Te 
kraje decydują o ilości ziemniaka 
na rynku europejskim oraz co naj-
ważniejsze - o cenie - wyjaśnia 
prezes firmy Norika. 
 Tigran Richter dodaje, że Bel-
gia w tej chwili wiedzie prym 
w sprzedaży ziemniaków na 
frytki. W tym roku areał upraw 
w tym kraju zwiększono o 10%. 
Tylko że nie przeniesie się to na 
wyprodukowaną ilość ziemnia-
ków. Powód to niesprzyjające 

R E K L A M A

R E K L A M A

zimą. Wówczas ceny mają po-
szybować w górę. - Ten kto bę-
dzie miał dobry towar i będzie mógł  
przechować plony, będzie musiał 
uzbroić się w  cierpliwość, po-
wstrzymać na wodzy nerwy i cze-
kać do nowego roku, aby uzyskać 
lepszą cenę - przekonuje Tigran 
Richter. W połowie sierpnia za 
kilogram dobrej jakości ziem-
niaków, które nadają się do 
mycia i pakowania, w Niem-
czech rolnicy otrzymywali 
18-20 eurocentów.  

Z jakości ziemniaka 
na swoich polach za-
dowolony jest Andrzej 
Kowarz, rolnik z Pigło-
wic k. Środy Wlkp.

T
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ielkość plo-
nów w tym 
roku powin-
na zadowolić 
plantatorów 

buraka cukrowego. W  więk-
szości regionów w Polsce aura 
sprzyjała wegetacji. - Są rejony, 
gdzie są plantacje bardzo dobre, do-
bre i rekordowe. Tylko na niektórych 
obszarach znaczne opady deszczu 
wiosną, zwłaszcza na glebach cięż-
szych, mogły spowodować zagęszcze-
nie gruntu i zahamowanie wzrostu 
rośliny - mówi Antoni Grzebisz, 
członek zarządu Okręgowego 
Związku Plantatorów Buraka 
Cukrowego w Lesznie. 
 Polaryzacja, w przypadku 
tych plantacji, które zostaną ze-

brane w pierwszych tygodniach 
kampanii, może być niższa (na-
wet poniżej 16%). Szacuje się, że 
średni poziom polaryzacji kam-
panii cukrowniczej 2016/2017 
osiągnie zadowalającą wysokość 
17%. - Będzie on oczywiście niższy 
niż w ubiegłym roku, kiedy zawar-
tość cukru w buraku wynosiła po-
nad 19%. Wówczas była rekordowo 
wysoka. Trzeba jednak pamiętać, że 
wysoka temperatura, która sprzyjała 
polaryzacji, spowodowała niższe 
plony z hektara - tłumaczy Antoni 
Grzebisz. 
 Termin rozpoczęcia przerobu 
buraków ustalono na początek 
września. - Już 1 września ruszy 
kampania w cukrowniach Pfeifer 
& Langen - Środa Wielkopolska, 

Miejska Górka, Gostyń, do których 
dwa dni później dołączy Glino-
jeck - podaje Krajowy Związek 
Plantatorów Buraka Cukrowe-
go. Jeszcze 19 sierpnia koncern 
cukrowniczy Südzucker Polska 
SA nie podał ścisłych terminów 
rozpoczęcia kampanii. - Wstępnie 
jednak zakłada się, że śląskie cukrow-
nie - Cerekiew, Strzelin, Świdnica 
rozpoczną przerób ok. 5 września, 
a Ropczyce i Strzyżów w drugiej 
połowie września - informuje 
KZPBC. Krajowa Spółka Cukro-
wa SA jako pierwszą planuje uru-
chomić 10 września cukrownię 
Malbork. Kampanie w kolejnych 
zakładach ruszą w następują-
cych terminach: Nakło - 15.09, 
Krasnystaw i Dobrzelin - 21.09, 

Kluczewo - 22.09, Werbkowice 
- 24.09 oraz Kruszwica - 25.09. 
- Do 15 września rozruch w cu-
krowniach Chełmża i Opalenica 
zapowiada Nordzucker Polska SA 
- dodaje KZPBC. 
 Szacuje się, że w tym roku 
w Polsce burakami obsiano łącz-
ny areał  205.000 ha. W związku 
z tym, że od 2015 roku dodat-
kowe dopłaty unijne do upraw 
buraka cukrowego są wypłacane 
do hektara, a nie tony, szacuje 
się, że za rok 2016 mogą one wy-
nieść 1.600 - 1.700 zł/ha. Warto 
dodać, że ta płatność dotyczy tyl-
ko buraków kwotowych. Kwota 
przyznana Polsce na tę kopertę 
finansową to 81,5 mln euro/rok.

(doti)

miejętnie wyko-
rzystują środki 
unijne i  mogą 
poszczycić się 
produkcją wy-

sokiej jakości materiału siew-
nego. Marek Zielonka z synem 
Sławomirem ze Słodkowa Trze-
ciego, (gm. Kraśnik, woj. lubel-
skie) dają przykład nowoczesne-
go gospodarowania. 
 Panowie Zielonka posiada-
ją ponad 150 ha. W tym roku 
struktura zasiewów w ich go-
spodarstwie przedstawiała się 
następująco: rzepak ozimy (40 
ha), buraki cukrowe (25 ha), 
jęczmień jary (5 ha), pszenica 
jara (30 ha), pszenżyto ozime (25 
ha, pszenica ozima (17 ha). Ziar-
no sprzedawane jest do Centrali 
Nasiennej, a buraki Cukrowni 
Krasnystaw. Osiągane plony: 
rzepak ozimy 4 t/ha, buraki 70 
t/ha, jęczmień 6 t/ha, pszenica 
8 ton/ha. W ostatnich latach do 
gospodarstwa zakupiono nowy 
sprzęt, częściowo finansowany 
z funduszy UE. Od lat stosowa-
ne są najnowocześniejsze me-
tody gospodarowania - siew 
tylko ziarnem kwalifikowanych, 
terminowo wykonywane są 
wszystkie zabiegi agrotechnicz-
ne i chemizacyjne. Gospodar-

Mistrzowie produkcji roślinnej 
z Lubelszczyzny

stwo służy przykładem i do-
radztwem dla wielu rolników  
z terenu  gminy Kraśnik oraz 
sąsiednich gmin. Gospodarze 
są aktywnymi działaczami. Pan 
Marek działa w Lubelskiej Izbie 
Rolniczej, a syn Sławomir jest 
radnym Rady Gminy Kraśnik.
 Gospodarstwo z gminy Kra-

śnik jest nagradzane. W 2013 r. 
podczas targów rolnych AGRO 
PARK w Lublinie pięciu wła-
ścicieli gospodarstw rolnych 
z województwa lubelskiego 
otrzymało zaszczytny tytuł 
„Rolnika Lubelszczyzny 2013”. 
W kategorii: produkcja roślin-
na pierwsze miejsce zajęło go-

Przerób buraków w cukrowniach już trwa

W

spodarstwo Zielonków. Nato-
miast w 2014 r. podczas Dni 
Otwartych w ODR Końskowo-
la gospodarstwo to otrzymało 
II nagrodę w wojewódzkim 
konkursie „Bezpieczne gospo-
darstwo rolne”, organizowa-
nym przez KRUS.

Andrzej Wojtan

U

Sławomir i Marek Zielonka 
przy nowym ciągniku
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NOWOŚĆ: Rolnicze sylwetki na www.wiescirolnicze.pl
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Innowacyjne 
wapnowanie
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 Nadmierne zakwaszenie oraz degrada-
cja gleb jest problemem, z którym można 
sobie poradzić poprzez nowoczesną i inno-
wacyjną metodę „wapnowanie i rewitaliza-
cja” stosowaną przez firmę Vincal. Została 
ona oparta na bazie powstałej w trzecio-
rzędzie KREDY JEZIORNEJ, pochodzącej 
z odkrywki węgla brunatnego w Bełcha-
towie. To naturalna kopalina o niespoty-
kanych  w innych typach wapna nawozo-
wego właściwościach. Wyjątkowa formuła 
połączenia kredy jeziornej  z innymi sub-
stancjami sprawia, że przy długotrwałym 
użytkowaniu może spowodować nawet 
podniesienie klasy ziemi rolnej.
 - Napędzamy przyszłość niezwykle sku-
teczną pracą i zaangażowaniem. Jeszcze nigdy 
nie była dostępna tak szybka poprawa właści-
wości biologicznych, fizycznych i chemicz-
nych gleby, rozwoju mikroorganizmów oraz 
poziomu próchnicy. Dziś już jest! Effectha 
chroni cały ekosystem glebowy. To od niej za-
leży zwiększenie żyzności gleby i wzrost jej 
wartości! - mówi z zaangażowaniem Ignacy 
Grzanka, doradca ds. sprzedaży w firmie 
Vincal.

Inny rodzaj wapnia
 Kreda jeziorna różni się bardzo od wa-
pieni skalnych. Jej struktura jest bardziej 
porowata i żelowa, co ma ogromne znacze-
nie dla przyswajalności tej formy wapnia 

dla roślin i  jego działania w procesach 
glebowych. - Jeżeli ktoś próbuje udowodnić, 
że węglan wapnia rozpuszcza się w wodzie 
- kłamie. Pod jej wpływem rozpuszcza się jedynie 
granula. Ułatwia tym samym wnikanie nawozu 
w głąb gleby. To jedynie zmiana fizyczna, a nie 
chemiczna - tłumaczy Ignacy Grzanka. Naj-
nowsze badania wykazały, iż ten typ kre-
dy jest znakomitym sorbentem tzn. wiąże 
w środowisku glebowym metale ciężkie, 
czyniąc je nieprzyswajalnymi dla roślin. 
A więc mamy naturalnego pochodzenia 
kopalinę, która zawiera taką samą zawar-
tość głównego czynnika odkwaszającego, 
jak inne rodzaje wapnia, a dodatkowo ele-
menty poprawiające kondycję gleby. A więc 
to wszystko co dzisiaj jest w nowoczesnym 
rolnictwie istotne, poprzez dobre praktyki 
rolnicze, sadownicze, plantatorskie osiąga-
my stosując jeden tylko naturalny materiał 
KREDĘ JEZIORNĄ „EFFECTHA”

Co sprawia, że EFFECTHA
jest tak skuteczna?
 Specyficzny rodzaj węgla brunatnego - 
LEONARDYTU, którego struktura chemicz-
na w połączeniu ze związkami organiczny-
mi i kredą nawozową dają świetne efekty. 
Sposób pozyskiwania, obróbka technolo-
giczna oraz komponowanie kredą wapniową 
przebiega przy wykorzystaniu najbardziej 

W sposobie myślenia o poprawie kondycji gleby istnieje 
potrzeba zmiany tylko jednego - wszystkiego!
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zaawansowanych technologii opracowanych 
przez Vincal. 
 To wszystko przyczyniło się do stwo-
rzenia idealnego połączenia, którym jest 
Effectha. Bogactwo materii organicznej 
związanej z wysoko reaktywnym węglem 
zostaje skutecznie wykorzystane w połą-
czeniu z najwyższej klasy kredą nawozo-
wą. Dzięki temu uruchamiany jest szereg 
dodatkowych reakcji chemicznych, które 
przyczyniają się do jej ogromnej skutecz-
ności. Effectha działa już w pierwszym 
roku wysiewu. Opiera swoje działanie na 
zachowywaniu równowagi biologicznej 
i chemicznej. 

Zatankuj swoją ziemię
 Effectha to nawóz zalecany do każde-
go typu gleby. Rekomendowany przede 
wszystkim na ziemie piaszczyste, zakwa-
szone oraz o niskiej zawartości próchnicy. 
Z powodzeniem stosowany jest na tereny 
zdegradowane - wymagające rekultywacji 
oraz zawierające duże ilości związków tok-
sycznych: Mn, Fe, Al, Pb, Cd itp. Stanowi 
znaczące wsparcie dla rolników, którzy 
intensyfikują produkcję roślinną i wyko-
rzystują duże dawki nawozów mineral-
nych. Na glebach I, II, III klasy i wysokiej 
zawartości składników, Effectha zapobiega 
degradacji oraz uruchamia proces rozwoju 
gleby, stwarzając jeszcze lepsze warunki 

dla rozwoju roślin. 
 Przy zmniejszających się budżetach 
gospodarstw rolnych Effectha pozwala na 
oszczędności na wielu płaszczyznach. 
 Po pierwsze ze względu na swoje na-
turalne pochodzenie ma reaktywność na 
poziomie 98% - dzięki czemu działa natych-
miastowo, co przekłada się na rozszerzenie 
ram czasowych, w których można dokonać 
zabiegu wapnowania. W przeciwieństwie 
do środków odkwaszających w postaci 
zmielonej skały wapiennej (np. dolomit, 
węglan wapna 04a, mączka wapienna) 
korzystne działanie Effecthy można ob-
serwować już w niespełna pół roku po 
zastosowaniu.
 Występowanie w Polsce suszy w wielu 
regionach zaczyna być tendencją, dlatego 
odpowiednia gospodarka wodna w gle-
bie jest kluczowa m.in. dla zachowania 
zdrowego korzenia. Effectha z powodu 
swoich właściwości sorpcyjnych zadba 
o nią w odpowiedni sposób. 
 Koszt wapnowania zostaje zredukowa-
ny w przypadku regularnego używania 
- rolnik płaci mniej za transport produktu 
do gospodarstwa (nie potrzebuje już 3 t/ha) 
oraz za rozsiew surowca odkwaszającego. 
Effectha poprawia przyswajalność przez 
glebę nawozów z najwyższej półki ceno-
wej np. NPK, przez co obniża ich zużycie 
przy zachowaniu tego samego efektu.

Fo
t. 

Ja
ku

b 
C

za
jko

w
sk

i /
 F

ot
ol

ia

※ Poprawy jakości gleby
※ Wzrostu plonów w każdym 
 obszarze zastosowania
※ Zmniejszenia zużycia pozostałych 
 nawozów z uwzględnieniem
 NPK i azotowych
※ Obniżenia kosztów uprawy
※ Poprawy struktury gleby wraz
 z jej gospodarką wodną

STOSUJĄC EFFECTHA 
MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ:
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Więcej tekstów znajdziesz na portalu
www.wiescirolnicze.pl

Żniwa 2016: Jak sypał 
rzepak? 

Uwaga na ślimaki 
w rzepaku!

Rzepak drożeje na 
giełdach

o  najczęściej 
występujących 
s z k o d n i k ó w 
rzepaku ozi-
mego w okresie 

jesiennym zaliczamy: gnatarza 
rzepakowca, rolnicę i śmietkę 
kapuścianą. 
 Gnatarz  rzepakowiec 
to owad o długości od 6 do 
8 mm o pomarańczowej bar-
wie z czarną głową. - Jego larwy 
mają do 2 cm długości. Początkowo 

Tej jesieni 
uwaga na 
szkodniki
Rzepak w tym sezonie może być 

szczególnie narażony na atak ze strony 
szkodników. Synoptycy zapowiadają 

bowiem ciepłą jesień, a to, jak wiadomo, 
stwarza dogodne warunki dla rozwoju 
owadów i ich wzmożonej aktywności. 
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Larwa gnatarza rzepakowca

są szarozielone, później aksamit-
noczarne. Mają 11 par odnóży - 
informuje Krzysztof Świerek, 
agronom z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go - Punkt Doradczy w Gołu-
chowie. Zaznacza, że jesienią 
na rzepaku ozimym żerują 
głównie larwy. - Zwykle trwa 
to do wystąpienia przymrozków 
- zwraca uwagę ekspert. Młode 
osobniki zadomawiają się na 
dolnej stronie liścia - wygry-

TEKST Marianna Kula
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zają dziurki i zjadają miękisz,  
starsze natomiast niszczą całą 
blaszkę liściową, doprowadza-
jąc do gołożeru. - Zapobieganie 
ich wsytępowaniu polega na sto-
sowaniu izolacji przestrzennej od 
innych roślin krzyżowych i wa-
rzyw kapustnych, a w przypadku 
wystąpienia zwalczanie chemicz-
ne, np. preparatem Decis Mega 
50 EW w dawce 0,15 l/ha - radzi 
specjalista. 
 Rolnice są motylami. Ich 
szkodliwą formą są jednak gą-
sienice. Motyle rolnic charak-
teryzują się dużą płodnością. 
Samica może złożyć aż do 2.000 
jaj jednorazowo. Gąsienice z ko-
lei są wielożernym stadium lar-
walnym. - Ich charakterystyczną 
cechą jest zwijanie się w czasie 
spoczynku bądź w razie zaniepo-
kojenia. Osiągają długość do około  
5 cm. Mają ciemne i podłużne pa-
ski. Nie posiadają owłosienia - opi-
suje agronom.  Gąsienice zimują 
w glebie. - Ich młode osobniki 
żerują na nadziemnych częściach 
roślin, natomiast starsze kryją się 
w ziemi uszkadzając korzenie albo 
wychodzą w nocy na powierzchnie 
i podgryzają rośliny u nasady - tłu-
maczy agronom. Podkreśla jed-
nocześnie, że najbardziej  nara-

żone na uszkodzenia są młode 
siewki rzepaku. Występowaniu 
rolnic zapobiegamy przez izo-
lacje przestrzenną od innych 
roślin krzyżowych i warzyw 
kapustnych. - Dobre rezultaty 
zwalczania uzyskuje się natomiast 
przez nocne opryski preparata-
mi chemicznymi, np. preparatem 
DURSBAN 480EC w  dawce 
1,2 l/ha   - twierdzi fachowiec. 
 Śmietka kapuściana to z ko-
lei muchówka. Jej szkodliwą 
postacią jest beznoga brunat-
nobiała  larwa o długości do 
7 mm. - Zjada ona drobne korze-
nie rzepaku, następnie przegryza 
szyjkę korzeniową, drążąc w niej 
chodniki. Uszkodzone rośliny są 
pozbawione korzeni bocznych, a na 
głównym korzeniu i łodydze widać 
wżery w postaci licznych płytkich 
korytarzy. Tak uszkodzone rośli-
ny słabo zimują, często wylegają 
i wcześnie dojrzewają - mówi 
Krzysztof Świerek. W związ-
ku z tym zaleca izolację prze-
strzenną od innych roślin krzy-
żowych i warzyw kapustnych. 
Jeśli to nie pomoże, wówczas 
należy przystąpić do zwalcza-
nia chemicznego, np. prepara-
tem  PROTEUS 110 OD w daw-
ce 0,6 l/ha.
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ak niskich cen wiśni, zda-
niem Józefa Kowalika - sa-
downika z Radzynia, nie 
było w Polsce od 20 lat. Co 
prawda rynek zaczął się 

załamywać już kilka lat temu, ale te-
goroczne stawki osiągnęły rekordowo 
niski poziom. Dlatego w wielu sadach 
wiśnie nie zostały zerwane. - Czy to bę-
dzie pracownik, czy maszyna, przy tej cenie 
nie ma żadnego rozwiązania.  Kiedy wiśnia 
spadła do 60 groszy, przestaliśmy cokolwiek 
robić  - stwierdza sadownik. W sezonie 
2016 r. stawka za kilogram wiśni pierw-
szej klasy (przeznaczonej do mrożenia) 
rozpoczęła się w hurcie od 1,80 zł, po 
czym z dnia na dzień zaczęła spadać. 
W najgorszym momencie osiągnęła 
wysokość 1,00 zł. W przypadku wiśni 
drugiej klasy (przeznaczonej do tło-
czenia) cena wynosiła od 0,60 do 0,80 
zł/kg. Józef Kowalik należy do grupy 
producenckiej i współpracuje od lat 
z miejscowym zakładem przetwórczym. 
W jego opinii nie ma znaczenia, gdzie 
sadownicy sprzedawali swoje owoce, 
cena wszędzie była koszmarnie niska. 
Powód? - Nie ulega wątpliwości, że przy-
czyna leży w zmowie cenowej. Jeśli dziś 
oddaję owoc i nie wiem, za ile sprzedaję, 
a dowiaduję się o tym dopiero za dobę, to 
jest coś nie tak. Jeżeli w całej Polsce jednego 
dnia cena spada, to jak może nie być zmowy 
cenowej? Tylko ślepy tego nie chce zauważyć 
- komentuje sadownik. 
 Przetwórcy bronią się, że towaru 
na rynku było za dużo. Ale argumenty 
przemawiają za tym, że wyjątkowo ni-
ska cena nie miała związku z sytuacja 
na rynku owoców miękkich. Prognozy 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej - PIB z lipca 
określały zbiory wiśni na poziomie 175 
tys. ton, czyli zbliżonym do uzyskanego 
w latach 2011 i 2012. Wtedy średnie ceny 
skupu wiśni do mrożenia wyniosły odpo-
wiednio 2,65 zł/kg i 3,30 zł/kg. Jak to 
się ma do ceny tegorocznej - złotówki 
za kilogram? - Według Instytutu obecnie 
ceny wiśni (dane z sierpnia - przyp. red.) 
kształtują się na poziomie 1,42 zł/kg za owo-
ce do mrożenia oraz 1,08 zł/kg za owoce do 
tłoczenia. Oznacza to, że ceny oferowane 
w bieżącym sezonie pozostają o ok. 50% 
niższe niż w poprzednich, w których podaż 
kształtowała się na zbliżonym poziomie - 

podało MRiRW.
 Sygnały o podejrzeniach naruszenia 
zasad konkurencji przez firmy skupu-
jące i przetwarzające owoce dotarły 
do polityków. Posłanka Anna Krupka 
i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 
wystąpili do prezesa Urzędu Ochrony 
Konsumentów i Konkurencji o podjęcie 
działań w tym kierunku. „Na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego , a zwłaszcza 
powiatu sandomierskiego, będących obecnie 
jednym z głównych terenów, gdzie skon-
centrowana jest produkcja tychże owoców, 
obecna cena wynosi na dzisiaj od 70 groszy 
do 1,10 zł, a co wymaga podkreślenia - cena 
ta ciągle spada” - czytamy w piśmie prze-
słanym na początku sierpnia przez po-
słankę Annę Krupkę do UOKiK-u. Żad-
nych wyjaśnień w tej sprawie do końca 
sierpnia od urzędników nie otrzymała. 
- Dostałam teraz zaproszenie na spotkanie 
do UOKiK-u - wyjaśnia Anna Krupka. 
A sezon zbioru minął. Jeśli ewentualnie 
zostaną podjęte jakiekolwiek czynności, 
nie wpłyną już na tegoroczne zyski 
sadowników. - Taka sytuacja z owocami 
powtarza się co roku. Teraz zaczyna się 
z kolei problem z jabłkami przemysłowymi. 
W tamtym roku cena o tej porze wynosiła 
około 32 groszy, w tym roku jest poniżej 20 
groszy. Kłopot w tym, że nie mamy swo-
ich zakładów, ci tzw. inwestorzy nazywani 
strategicznymi, którzy tu przyszli, mają nas 
w nosie - komentuje rolnik z woj. lubel-
skiego. Jego zdaniem powinny zaistnieć 
regulacje prawne, które spowodują, że 
zostanie określona cena minimalna owo-
ców. - Jeśli jest nadprodukcja, to niech nie 
skupują wszystkiego, ale cena nie ma prawa 
być poniżej kosztów produkcji wyliczonych 
przez instytuty - mówi Józef Kowalik.
 W Polsce produkuje się coraz mniej 
wiśni. Jak wynika z informacji podanych 
przez Agencję Rynku Rolnego, na prze-
strzeni lat 2003-2014 powierzchnia upraw 
wiśni zmniejszyła się od blisko 40 tys. ha 
na początku okresu do nieco ponad 32 
tys. ha w 2014 r. Wszystko wskazuje na 
to, że kierunek w dół będzie dalej kon-
tynuowany. Sadownicy już ograniczają 
produkcję. - To już się dzieje, bo nikt nie 
wykona zabiegów pozbiorczych, bo za co je 
wykonywać? Ja też powinienem drzewa dziś 
przyciąć, zrobić jakieś opryski, ale nawet nie 
chce mi się wchodzić do sadu - komentuje 
sadownik z Lubelszczyzny. 

WIŚNIE 
NADAL NA 
DRZEWACH 
- zbiór się 
nie opłacił

Józef Kowalik z Radzynia Podlaskiego (woj. 
lubelskie) nie zebrał w tym roku wszystkich wiśni. 

Kiedy cena osiągnęła poziom 60 groszy za kilogram, 
przerwał prace w sadzie. Po co miał prowadzić 

zbiór owoców, skoro po opłaceniu pracowników 
pozostałoby mu 10 groszy na kilogramie?

TEKST Dorota Jańczak
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Ryszard Kowalik 
w swoim sadzie posiada 
wiele gatunków drzew 
owocowych, w tym także 
wiśnie i jabłonie
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eśli pogoda pozwoli, to 
zbiór pomidorów po-
lnych potrwa do połowy 
września. Prace ruszyły 
na początku lipca. Rol-
nicy skupieni w Zrze-

szeniu Producentów Owoców 
i Warzyw „Pomwitrus” swój 
towar przywożą do Kotlina, 
gdzie odbywa się skup. 
 Niestety, ten rok dla pro-
ducentów pomidorów polnych 
nie był łaskawy. Chodzi głów-
nie o pogodę. - Maj był suchy, 
czerwiec zimy, a teraz mogłaby 
być pogoda, to jest wszystko od-
wrotnie. Ale jakoś sobie radzimy 
- mówi Krzysztof Tomaszewski 
z Żerkowa (powiat jarociński), 
który pomidory uprawia od 
ponad 30 lat. Podkreśla, że jest 
zadowolony z uzyskiwanych 
plonów. Jego uprawy zajmują 2 
hektary. - Jeżeli chodzi o cenę, to 
(…) będzie ona w granicach 0,43-
0,44 zł za kilogram. Mogłaby być 
wyższa, bo przy tej cenie zbioru to 
jest cieniutko, ale co zrobić. (…) 
Dostajemy od tony, ale brix (skala 
Brix’a określa procentową za-
wartość cukru w roztworze li-
czoną w procentach wagowych, 
co oznacza, że 10Bx odpowiada 
1 g cukru w 100 g roztworu - 
przyp.red.) też jest badany - wy-
jaśnia Krzysztof Tomaszewski. 
Wspomina, że w poprzednich 
latach wydajność z hektara była 
niższa, ale cena wyższa. - Mniej 
się przywiozło, a więcej się dostało 
- twierdzi rolnik.

Ten rok dla producentów pomidorów polnych nie był łaskawy. 
Chodzi głównie o pogodę. - Maj był suchy, czerwiec zimny, a teraz 
mogłaby być pogoda, to jest wszystko odwrotnie. Ale jakoś sobie 

radzimy - mówi Krzysztof Tomaszewski z Żerkowa.

Dobre plony, 
ale walczyli z chorobami

TEKST Anetta Przespolewska

 Około 4 hektarów uprawia 
Dominik Fabisiak z Izbiczna 
(powiat pleszewski). - Dzisiaj 
przywiozłem około 6 ton - mówi. 
Dodaje, że w tym roku planta-
cje zaatakowały choroby. - Nie 
sprzyjał rok, ale obrodziło. Musi-
my walczyć z chorobami, które się 
uodparniają na opryski. Tak jest 
u wszystkich - opowiada. Zazna-
cza, że rolnik do końca nie wie, 
ile zbierze z pola i czy w ogóle 
będą jakieś plony. - Przyjdzie 
deszcz lub grad i po pomidorach. 
A prace zaczynamy bardzo wcze-
śnie, bo sami produkujemy flance 
pomidora - wyjaśnia.  Pomidory 
do skupu przywozi przynaj-
mniej 4 dni w tygodniu. - Mam 
podpisaną na ilość, a kiedy przy-
wożę, to już sam ustalam. Zakon-
traktowanych mam około 190 ton 

- mówi. 
 Pomidory na około 5 ha 
uprawia Mirosław Antczak 
z Lubini Małej (powiat jarociń-
ski). - Mam wszelakie odmiany, ale 
w większości z odmian okrągłych. 
Mam słabe ziemie, to te twarde po-
midory się nie udają. (…) W tam-
tym roku było sucho, ale pomidory 
były lepszej jakości. Brix był maksy-
malny w każdej dostawie, a w tym 
roku pomidor ma już więcej wody. 
No i te choroby, im większa była 
plantacja, tym choroby szybciej za-
atakowały. (…) Najważniejsze, żeby 
zdążyć wszystko zebrać, żeby nic nie 
zostało na polu -  mówi. Z plonów 
zadowolony jest Dariusz An-
drzejewski, rolnik z Broniszewic 
(powiat pleszewski). - Niektó-
re odmiany mają dużą wydajność 
- cieszy się.  

 Na cenę pomidora ma też 
wpływ zmiana przepisów doty-
czących dopłat do tego warzy-
wa. Do tej pory rolnik dostawał 
płatność historyczną do kilo-
grama. Teraz plantatorzy będą 
dostawać do hektara.  - Rolnicy 
mówią, że sprawiedliwiej było do ki-
lograma. Dostawali za to, co wypro-
dukowali. Teraz są tacy plantatorzy, 
którzy nie mają  żadnej kontraktacji, 
a nasadzili pomidory. Zgłaszają się 
do nas, że mogą sprzedać. Idą na 
żywioł, bo jak można zasadzić, jak 
nie ma pewności odbioru - mówi 
Krzysztof Szyszka, prezes Zrze-
szenia Producentów Owoców 
i Warzyw „Pomwitrus”. Doda-
je, że przyjmują towar od swo-
ich członków. - Na dziko się nie 
bawimy - zaznacza. Głównym 
odbiorcą ich pomidorów jest 

J

Mirosław Antczak i Dariusz Andrzejewski nie 
do końca zadowoleni są z płatności z opóź-
nieniem
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Nasze stowarzyszenie zrze-
sza rolników z dwóch powia-
tów: jarocińskiego i pleszew-
skiego, a przede wszystkim 

gmina Czermin i Kotlin. 
Mamy kilku plantatorów spod 

Koźmina Wlkp.  Dokładnie 
jest 126 plantatorów, a mie-

liśmy ich 220. Mniej jest 
o 100 rolników, ale przybyło 

kontraktacji, bo przy 220 
rolnikach było kontraktacji na 

11.000 ton, gdzie głównym 
odbiorcą był Kotlin. Poszu-

kaliśmy innych odbiorców 
i w sumie samo nasze zrze-
szenie ma teraz 21.500 ton 

i na krajankę, i na 
przecier. 
Czyli się 
podwo-

iło.     Krzysztof Szyszka, 
prezes Zrzeszenia 

Producentów Owoców 
i Warzyw „Pomwitrus”

firma w Kotlinie. Mają także 
podpisaną umowę z „Jamarem” 
z Albertowa. - Mamy też 3 firmy, 
które biorą pomidory w kostkach 
(skrzynkach) - opowiada prezes. 
Rolnicy za swoje produkty, które 
trafiają do Kotlina, dostają od 
0,40 do 0,45 zł za kilogram. Cena 
uzależniona jest od brixu. Jeżeli 
chodzi o Albertów, to firma płaci 
0.46 zł za kilogram bez względu 
na brix. Pomidor na krajankę 
za kilogram kosztuje 0,53 zł. 
- Jeżeli chodzi o krajankę, to należy 
wybierać pomidory, jakość musi być 
lepsza aniżeli na przecier, żeby nie 
było plam - wyjaśnia Szyszka. 
Ubolewa, że cena jest na tym 

samym poziomie co w ubie-
głym roku. - Spadła na krajankę, 
bo w ubiegłym roku było 0,58 zł 
i utrzymywało się przez cały sezon, 
a w tym roku spadła o 5 groszy. 
Podejrzewam, że cena spadła ze 
względu na te niekontrolowane na-
sadzenia. Rolnicy sami się zgłaszają 
i oferują cenę. My np.  mamy wy-
negocjowane 0,53 zł, a oni chcą 
0,46-0,48 zł - tłumaczy.  
 Wszyscy rolnicy, z który-
mi rozmawialiśmy, narzekają 
na brak rąk do pracy. Już od 
kilku lat jest mało chętnych do 
zbioru pomidorów. - Trzeba lu-
dzi przywozić i odwozić - ubo-
lewa Krzysztof Tomaszewski. 
Pracownicy narzekają na niskie 
zarobki.  W tym roku za go-
dzinę pracy można dostać od 
8 do 9 zł. - Gdyby cena za pomi-
dory była wyższa, to byśmy więcej 
płacili - twierdzi Tomaszewski. 
W podobnej sytuacji jest też Do-
minik Fabisiak. - Mam stałych 
ludzi, którzy przychodzą. Płacę 9 
zł, ludzie chcą podwyżek, ale my nie 
dostajemy za dużo - mówi rolnik. 
Tego samego zdania jest Miro-
sław Antczak. - Mało tego, mu-
simy czekać za płatnościami, które 
schodzą z zeszłego roku. Każdy się 
tłumaczy trudną sytuacją, bo prezes 
zakładu nie może sprzedać, a my 
nie możemy pieniędzy odzyskać. 
Faktycznie to jest kredyt, którego 
udzielamy bez procentu. (…) A my 
na bieżąco wszystko musimy regu-
lować - ubolewa. Tego samego 
zdania jest Dariusz Andrzejew-
ski: - Przetwórnia nie za bardzo 
chce płacić - mówi. 
 Mirosław Antczak narzeka 
też na przepisy unijne, które 
kilka lat temu nakazały, że rol-
nik danej branży może należeć 
do jednej grupy producenckiej. 
- Trzeba było wybrać, albo Kotlin, 
albo Środę Wlkp. Wybraliśmy Ko-
tlin, a nasze udziały zostały w Śro-

dzie. A udziały to pieniądze, ale nikt 
ich nie chce odkupić. (…) Zakład  
w Środzie nie odkupi, bo powie, 
że nie potrzebuje. Kiedyś było tak, 
że kto ma większą produkcję, to 
ma większą kontraktację, a to się 
wszystko pozmieniało - opowiada  
Mirosław Antczak. 
 Prezes Krzysztof Szyszka 
informuje, że zrzeszenie kilka 
lat temu kupiło kombajn do 
zbioru pomidorów. - Ale rolni-
cy nie mogli się przekonać, bo po 

kombajnie ta jakość pomidorów nie 
jest taka, jak po ręcznym rwaniu 
- mówi. Dodaje, że od dwóch 
lat coraz częściej maszyna jest 
wykorzystywana. - I ten kombajn 
już się nie może wyrobić. Z tego, 
co wiem, są też 2 lub 3 maszyny 
prywatne. A to jest przyszłość, jeśli 
ten pomidor ma zostać na naszym 
terenie - opowiada. Pomidory 
zbierane mechanicznie muszą 
być twarde i dojrzewać w tym 
samym terminie.   

R E K L A M A

Dominik Fabisiak kilka razy 
w  tygodniu przyjeżdża na 
skup ze swoimi pomidorami
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oczątek wakacji, 
8 lipca. Odwiedza-
my Targpiast Sp. 
z. o.o. we Wrocła-
wiu. Rozmawiamy 

zarówno z jego pracownikiem, 
jak i producentami rolnymi, któ-
rzy handlują tam swoimi pro-
duktami. 

Polskie warzywa 
i owoce to baza
 Najpierw zaglądamy do biu-
ra Targpiastu. Spotykamy się tam 
z Gabrielą Łukomską inspekto-
rem ds. promocji i marketingu. 
Informuje nas, że giełda działa 
przez całą dobę każdego dnia 
w roku, nawet w Wigilię i świę-
ta Bożego Narodzenia. - Nie ma 
wyjątków. Bileterzy i służba ochrony 
cały czas pracują. Zazwyczaj jednak 
w czasie najważniejszych świąt jest 
pusto - zaznacza pracownica Targ-
piastu. Informuje, że największy 
ruch na giełdzie obserwuje się we 
wczesnych godzinach rannych - 
między 3.00-4.00 i 7.00-8.00. Do-
wiadujemy się również, że w se-
zonie owoców miękkich dużo 
sprzedających pojawia się także 
w godz. 13.00-14.00 - przyjeż-
dżają zbyć drugą partię owoców, 
które, jak wiadomo, najlepsze 
są prosto z pola. Dużo sprze-
dających i kupujących pojawia 
się we wtorki, środki i czwart-
ki. - Wzmożony ruch panuje też 
w soboty i niedziele we wczesnych 
godzinach rannych, szczególnie w 
sezonie letnim - zwraca uwagę 
Gabriela Łukomska. 
 - Targpiast jest platformą hur-
towej i półhurtowej wymiany towa-
rowej. Z jednej strony operatorzy 
sprzedający swoje produkty, z dru-

 Nie ma giełdy 
bez rolnika
-  Wszystkie nasze sektory są bardzo ważne, 
podstawą jest jednak to, co produkuje 
rolnik - mówi o rynku rolno-spożywczym 
Targpiast Sp. z o. o., zwanym powszechnie 
wrocławską giełdą, jego wieloletnia 
pracownica - Gabriela Łukomska. O handlu 
we wspomnianym miejscu opowiadają 
również farmerzy i ogrodnicy.

P
TEKST I ZDJĘCIA Marianna Kula

giej właściciele sklepów spożywczych, 
warzywniaków, firm cateringowych, 
operatorzy bazarów miejskich i lokal-
nych targowisk - wylicza Łukom-
ska. Oferta handlowa dzieli się 
na kilka działów: sektor owoców 
i warzywnych importowanych, 
sektor rolniczy - polskie owoce 
i warzywa, sektor produktów 
przetworzonych, dział artyku-
łów spożywczych konfekcjono-
wanych (kasze, kawa, makaro-
ny itp.) oraz sektor nowalijek. 
W Tragpiaście nie brakuje także 
stoisk, na których sprzedawa-
ne są zioła i zdrowa żywność. 
- Ciekawym sektorem, który się 

Ryszard Wiśniewski z Pleszewa (woj. wielkopolskie) handluje ogórkami

Cukinia i fasola - to m.in. wa-
rzywa, które sprzedaje Paweł 
Krzywda z powiatu kaliskiego 
(woj. wielkopolskie)

u nas rozwija, są ryby. Na naszym 
terenie działają aż cztery duże hur-
townie. Być może wkrótce będzie 
można tu nabyć także owoce morza 
- mówi Gabriela Łukomska. To 
nie wszystko. Na wrocławskiej 
giełdzie można się też zaopa-
trzyć w artykuły biurowe i che-
mię gospodarczą. - Jest też punkt 
sprzedaży ubrań - informuje pra-
cownica Targpiastu. - Szerokość 
oferty, jej komplementarność jest 
siłą Targpiastu - dodaje. Zazna-
cza jednak, że solą rynku rol-
no-spożywczego we Wrocławiu 
jest rolnictwo. Zwraca również 
uwagę na zmiany strukturalne 
wśród sprzedających. - Rolników-
-producentów jest coraz mniej. Na 
początku funkcjonowania rynku 
hurtowego była to bardzo znacząca 
grupa - ponad 60%, a nawet 70%. 
Rynek jest jednak doskonałym od-
zwierciedleniem wszystkich proce-
sów gospodarczych, społecznych, 
które dzieją się w Polsce. Teraz jest 
bardzo często tak, że dużemu produ-
centowi rolnemu zwyczajnie się nie 
opłaca tu przyjeżdżać, bo jego praca 
jest cenniejsza przy produkcji. Grupa 
rolników-prodcentów kurczy się więc 
na rzecz pośredników handlowych, 
co jest zrozumiałe w świetle silnego 

nurtu specjalizacji rynkowej - za-
uważa inspektor ds. promocji 
i marketingu w Targpiaście.  - Je-
śli jest bardzo duży producent ziem-
niaków, który 80% swojej produkcji 
przeznacza na kontraktacje, a 20% 
na sprzedaż na rynku bezpośrednim, 
to te 20% raczej odda w czyjeś ręce 
- tłumaczy Gabriela Łukomska. 
- Nie oznacza to jednak, że nie ma 
bezpośrednich producentów. Oni 
stale są i stanowią duży procent 
sprzedających - dodaje. Zaznacza 
jednocześnie, że niezmiennie od 
lat na rynku hurtowym króluje 
towar wyprodukowany przez 
rolnika. - I to się nie zmienia. Zmie-
niają się tylko osoby, które ten towar 
tu sprzedają - podkreśla Gabriela 
Łukomska. Zapewnia, że popyt 
na rodzime owoce i warzywa jest 
bardzo duży. - Wszyscy poszuku-
ją polskich truskawek, ziemniaków, 
jabłek, czosnku. Polacy wysoko ce-
nią jakość rodzimych produktów. 
W  okresie wiosenno-letnim na-
prawdę skupiamy się na naszych 
krajowych warzywach i owcach, 
i to najlepiej z pola, nie spod osłon 
- mówi inspektor ds. promocji 
i marketingu.
 Pytamy, czy na rynku rol-
no-spożywczym we Wrocławiu 
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odbywa się sprzedaż detaliczna 
owoców i warzyw. - Kilograma 
truskawek się u nas nie kupi, ale dwa 
kilogramy już tak, bo podstawowym 
opakowaniem dla tego produktu jest 
dwukilogramowa kobiałka. W przy-
padku jabłek jest to skrzynka - wy-
jaśnia pracownica Targpiastu. 
- Klienci detaliczni w skali obrotu 
towarowego są bardzo nieliczni i nie 
są naszym podstawowym targetem. 
Podstawowy target to handlowcy 
hurtowi i półhurtowi. Nie oznacza 
to, rzecz jasna, że klienci detaliczni 
nie są mile u nas widziani - pod-
kreśla Gabriela Łukomska. 

Towar trudno 
sprzedać
 Z biura udajemy się na plac, 
gdzie sprzedawane są krajowe 
warzywa. Pierwszą osobą, z któ-
rą udaje się nam porozmawiać, 
jest Ryszard Wiśniewski z Plesze-
wa (woj. wielkopolskie). Rolnik 
przyjechał zbyć ogórki. Z towa-
rem stoi już drugi dzień. Przyzna-
je, że interes nie idzie najlepiej. 
- Kupujący życzą sobie jasny ogóre-
czek, króciutki, malutki. Dużo jest 
ogórków, więc przebierają - wyjaśnia 
nam pan Ryszard. - A te ziemniaki 

to pana? - dopytujemy. W oczy 
rzuca nam się bowiem worek 
dorodnych kartofli. - Nie, to dla 
siebie kupiłem, pani jest już chyba 
czwartą osobą, która o to pyta. Muszę 
go więc chyba schować, bo do domu 
nie dojadą - żartuje mieszkaniec 
Pleszewa. Mówi także o tym, 
że wiosną handlował na gieł-
dzie w Kaliszu, teraz przerzucił 
się na Wrocław. - Poznań odpada, 
bo tam są inne układy. Tam trzeba 
mieć awizację na miejsce i swoich 
klientów - zwraca uwagę rolnik. 
Nieopodal niego swoje stanowi-
sko ma Paweł Krzywda z Kalisza 
(woj. wielkopolskie). Gospodarz 

sprzedaje m.in. cukinię, fasolkę 
i buraczki. Na wrocławskiej gieł-
dzie handluje od 6 lat. - Jak idzie 
interes? O tym lepiej nie mówić 
- twierdzi nasz rozmówca.
 Eugeniusz Kaźmierczak, 
producent pomidorów malino-
wych z okolic Kalisza (posia-

dający 6-hektarową szklarnię), 
również przyznaje, że nie jest to 
najlepszy dzień na handlowa-
nie. Na giełdzie stoi z towarem 
już prawie 40 godz. - Interes idzie 
słabo. Są słabe ceny. Brakuje kup-
ców. Podaż duża, a zbyt mały (…). 
Długo już tu nie postoję. Po połu-

Gabriela Łukomska, inspektor ds. 
promocji i marketingu

Pan Piotr z rodziną oferuje wyprodukowaną przez siebie cebulę
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dniu zjeżdżam - mówi mężczyzna. 
Dlaczego handluje właśnie we 
Wrocławiu? - Bo jakbyśmy wszy-
scy zajechali do Kalisza, to nikt by 
tego towaru za złotówkę nawet nie 
kupił. Produkt trzeba wozić na inne 
rynki, bo tam przecież jest zagłębie 
warzywnicze - wyjaśnia. W mię-
dzyczasie do naszego rozmówcy 
podchodzi klient. Kupuje dwa 
sześciokilogramowe kartoniki 
z pomidorami. Minutę później 
wracamy do rozmowy. - Najlepiej 
handluje się w Broniszach pod War-
szawą, tam jest prawdziwy rynek 
hurtowy. (…) Tam jest sprzedaż 
paletowa, nie to, co tu. Litwini to 
naprawdę wszystko biorą paletami 
- opowiada mężczyzna. Podcho-
dzi kolejny klient. - W jakiej cenie 
te malinówki? - pyta. - Te 15 zł za 
6 kg - mówi pan Eugeniusz. Klient 
odchodzi. Zmieniamy nieco te-
mat. - W jakie dni jest tu najwięk-
szy ruch? - dopytujemy. - Nie ma 
reguły. Dlaczego? Bo ten rynek jest 
nieobliczalny. Niby najwięcej hur-
towników przyjeżdża w niedzielę, 
to jednak zależy od niedzieli. Niby 
dobrze jest też w środę i czwartek 
- mówi mężczyzna. Podobnie 
rzecz ma się, zdaniem naszego 
rozmówcy, z cenami owoców 

NA WROCŁAWSKIM RYNKU ROLNO-
SPOŻYWCZYM DO DYSPOZYCJI 
HANDLUJĄCYCH SĄ:
 obiekty zadaszone (profesjonalne hale i pawilony), będące własnością 

spółki (pow. 14.567 m2) oraz własnością użytkowników (pow. 5.087 m2),
 600 samochodowych stanowisk handlowych,
 350 miejsc postojowych i parkingowych.

Blisko 1 milion samochodów rocznie wjeżdża na rynek z towarem i po 
zakupy.

Źródło: Targpiast Sp. z o. o. 

i warzyw. Często zmieniają się 
one z godziny na godzinę. 
 - Jak idzie interes? Naprawdę 
mam przy pani przeklinać?! - mówi 
pół żartem, pół serio producent 
warzyw z Wrocławia, który dziś 
od godz. 1.00 w nocy sprzedaje 
koper i cukinię. - Już od dwóch 
tygodni handel nie idzie. Są wakacje. 
Lepszy ruch jest zazwyczaj przed se-
zonem urlopowym - twierdzi nasz 
rozmówca. - Koper ładnie wygląda, 
ładnie pachnie, ale się nie sprzedaje 
- dodaje z ironią w głosie miesz-
kaniec Wrocławia. Zwraca rów-
nież uwagę na to, że na tutejszym 
rynku hurtowym handluje dużo 
rolników i ogrodników z Ziemi 
Kaliskiej i jej okolic. - Poza tym jest 
coraz więcej detalicznych odbiorców 
- zaznacza mężczyzna. Uważa, 
że nie wróży to najlepiej. - Jak 
tak dalej pójdzie, to takich jak ja już 
tu wkrótce nie będzie - zaznacza 
mężczyzna. 
 Udajemy się także do sektora 
z owocami miękkimi. Tutaj uda-
je nam się porozmawiać tylko 
z mieszkanką Trzebnicy (woj. 
dolnośląskie), która na wrocław-
skiej giełdzie handluje od około 
20 lat. Sprzedaje własnej produk-
cji czereśnie, porzeczki, morele 

R E K L A M A

i brzoskwinie. - Przyjechałam tu 
wczoraj wieczorem. Idzie dosyć do-
brze - zapewnia kobieta. - Z to-
warem jeżdżę tylko do Wrocławia, 
z innych giełd nie korzystam, bo tu 
po prostu mam blisko - podkreśla 
nasza rozmówczyni. Zaznacza 
jednocześnie, że tutejszy rynek 
handlowy odwiedza dużo Cze-
chów, którzy chętnie kupują pol-

ski towar. 
 Wracamy do miejsca, w któ-
rym sprzedawane są rodzime 
warzywa. Spotykamy tu pana 
Piotra z Łęczycy (woj. łódzkie), 
który na giełdę przyjechał z ro-
dziną. Stoi z towarem już drugi 
dzień. Sprzedaje cebulę. - Interes 
się dziś nie kręci - przyznaje męż-
czyzna. 

AKTUALNE CENY 
OWOCÓW I WARZYW 
Z AŻ 8 GIEŁD NA
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Bronisze: Niższe ceny 
owoców i warzyw

Na największym ryku hurtowym w Polsce - podwarszawskich Broniszach - utrzymuje się 
tendencja spadkowa cen warzyw. Są one znacznie tańsze niż w ubiegłym roku. 

A co z cenami owców i grzybów? 

A ura sprzyja we-
getacji warzyw. 
Dzięki letnim 
deszczom jest 
także więcej 

grzybów w lasach. Znajduje to 
swoje odzwierciedlenie w ce-
nach tych produktów. 

Tanie warzywa
 Na podwarszawskiej gieł-
dzie cebula biała jest o  20%  
tańsza w porównaniu z cena-
mi sprzed roku. Sprzedawana 
jest w dziesięciokilogramowych 
workach za 0,60-1,00 zł/kg. Fa-
sola szparagowa kosztuje 3,00-

4,00 zł za kilogram (opakowania 
po 5 kg). Marchew jest o połowę 
tańsza, porównując ceny z ro-
kiem poprzednim, i sprzedawa-
na jest w cenie od 0,40 do 0,80 
zł/kg. Podobnie kapusta biała, 
jest o 50% tańsza niż w analo-
gicznym okresie zeszłego  roku. 
Kosztuje od 0,30 do 0,50 zł/kg. 
Wyjątek stanowią kalafiory. Są 
w tym roku drogie. Ich cena 
oscyluje w granicach od 3,50 do 
5,00 zł (w zależności od wielko-
ści róży). - W odniesieniu do cen 
z 2015 roku jest to o ½ drożej - in-
formuje Małgorzata Skoczew-

ska, rzecznik prasowy Rynku 
Hurtowego w Broniszach. Po-
midory nadal są tanie. Za 15 zł 
można nabyć  sześciokilogramo-
we opakowanie zwykłych pomi-
dorów. Malinówki są droższe. 
Trzeba za nie zapłacić od 18,00 
do 25,00 zł (również opakowanie 
6 kg). 
 W Broniszach dużo jest ka-
baczków, cukinii i papryki. - Ta 
ostatnia kosztuje od 2,80 zł za kilo-
gram zielonej do 4,00 zł za kilogram 
kolorowej - podaje Skoczewska. 
Zwraca także uwagę na cenę 
ziemniaków. Można je kupić 
już od 40 groszy za kilogram. 

- Jak widać, tegoroczna aura sprzyja 
wegetacji warzyw - podsumowuje 
rzeczniczka Rynku Hurtowego 
w Broniszach. 

Dużo jabłek
 Małgorzata Skoczewska 
zwraca także uwagę na cenę 
owoców. - Koniec sierpnia to czas 
intensywnego dojrzewania więk-
szości odmian śliwek. Zwiększona 
podaż tych owoców wpłynęła na 
ich ceny hurtowe. W porównaniu 
z minionym rokiem ceny są o 10% 
niższe. W ofercie hurtowej śliwki 
kosztują od 1,00 zł za węgierki, do 

4,00 zł za odmiany wielkoowocowe 
- podaje rzecznika „Broniszy”. 
Dodaje, że są już polskie gruszki 
odmiany Klapsa. Ich ceny też 
niższe niż w 2015 roku. Na pod-
warszawskiej giełdzie można je 
kupić za 2,30 - 3,00 zł/kg (opa-
kowania po 20 kg). - Są one tańsze 
około 10% w porównaniu z cenami 
sprzed roku - zaznacza Małgorza-
ta Skoczewska.
 Ile kosztują brzoskwinie 
w Broniszach? Krajowe owoce 
są tańsze od importowanych. Te 
pierwsze na Rynku Hurtowym 
w Broniszach, sprzedawane są 
po 2,00-4,00 zł/kg (opakowa-

niach 10 kg), importowane są 
o 1,00 zł droższe  (opakowania 
po 5 kg). 
 Na podwarszawskiej gieł-
dzie dużo jest jabłek. Nadal 
można kupić papierówki i an-
tonówki. - Z wczesnych odmian są 
jeszcze: Early Geneva, Paula Red 
i Piros. Z poźniejszych, letnich 
odmian w ofercie jest Celesta - wy-
licza rzeczniczka Rynku Hurto-
wego w Broniszach. Większość 
odmian  jest w cenie od 1,20 do 
1,50 zł/kg. Tylko Ligol i Piros 
są po 2,00 zł za kilogram. - Są 
to ceny przy zakupie opakowania 

zbiorczego 15 kg - podkreśla Mał-
gorzata Skoczewska. W ofercie 
podwarszawskiej giełdy znaj-
dują się również tegoroczne 
orzechy laskowe. Ceny jednak 
dość wysokie - od 20,00 do 24,00 
zł/kg. 

Wysyp grzybów
 Koźlarze, kurki i oczywi-
ście prawdziwki - tych grzy-
bów nie brakuje na Rynku 
Hurtowym w  Broniszach. 
- Takiego wysypu (...) nie było 
przez ostatnie dwa lata. A sko-
ro grzybów jest dużo, to i ceny 
są niskie, zachęcające do zakupu 

- tłumaczy rzeczniczka podwar-
szawskiej giełdy. Zaznacza, że 
najdroższe są borowiki, ich cena 
hurtowa to 20,00- 25,00 zł/kg. 
Kurki z kolei można kupić po 
18 zł za kilogram, podczas gdy 
kilka tygodni temu kosztowały 
dwa razy tyle. Podgrzybki do-
staniemy natomiast po 10-12 
zł, a koźlarze o czerwonych 
kapeluszach kupimy za 10,00 zł.

(mp)

Ceny produktów zawarte w artykule 
pochodzą z dnia 21 sierpnia 2016 r. 

i dotyczą Rynku Hurtowego 
w Broniszach
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AKTUALNE CENY 
Z GIEŁDY W BRONISZACH 
SPRAWDŹ NA
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rupa dwudzie-
stu rolników 
z województwa 
małopolskiego 
p o s t a n ow i ł a 

założyć zrzeszenie i pod jego 
zwierzchnictwem sprzedawać 
swoje płody. Projekt realizowa-
ny jest pod marką „Od rolni-
ka” i w formie tzw. „Paczki 
od rolnika”. Polega na tym, że 
wszyscy producenci prowa-
dzą sprzedaż bezpośrednią, 
a stowarzyszenie „Grupa Od 
Rolnika” pełni funkcję koor-
dynatora, zajmując się rów-
nocześnie rozwojem projek-
tu i promocją idei sprzedaży 
bezpośredniej. - Chcieliśmy, aby 
produkt rzeczywiście od razu tra-
fiał od rolników do konsumentów. 
Długo walczyliśmy z przepisami. 
Byliśmy pionierami w tej walce 
- mówi Jan Czaja, rolnik eko-
logiczny z Rzuchowej (powiat 
tarnowski), założyciel „Paczki 
od rolnika”. Tłumaczy, że bar-
dzo pomógł Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Krakowie, 
kiedy to w 2010 zorganizo-
wał spotkanie z Izbą Skarbo-
wą, Ministerstwem Rolnictwa 
i weterynarzem wojewódzkim. 
- Oni nie rozumieli, co chcieli-

Paczka od rolnika

Na ekologii można zarobić
Trudno uwierzyć, że można utrzymać się z kilkuhektarowego gospodarstwa ekologicznego, 

tym bardziej, że wokół nas rośnie coraz więcej ogromnych ferm. Jednakże Jan Czaja 
z Rzuchowej (powiat tarnowski) zarabia, buduje, rozwija się i planuje wielkie kontrakty.

G
TEKST Ksenia Pięta

śmy wprowadzić, zwłaszcza że 
chcieliśmy to robić przez internet. 
Uważali, że taka sprzedaż opiera 
się na indywidualnej działalno-
ści producentów. Zewnętrzne 
jednostki chciały, aby wszyscy 
zrzeszeni rolnicy uczestniczyli 
w dostarczeniu jednej paczki dla 
danego konsumenta. Dopiero po 
tym spotkaniu wynegocjowaliśmy, 
że jeżeli nie dopuszczamy do kręgu 
nikogo innego niż grono naszych 
rolników, to wystarczy, że jeden 
rolnik zanosi paczkę z produk-
tami od wszystkich - opowiada 
Jan Czaja. Obecnie zrzeszo-
nych jest 20 rolników. Z tym, 
że jeden ma 5 arów, drugi ma 
4 hektary, trzeci 20 ha, z cze-
go 44 ary warzyw. Gospodar-
stwa są bardzo zróżnicowane 
wielkościowo i nie u każdego 
wszystko rośnie. 
 W październiku zeszłego 
roku zarejestrowana została 
działalność gospodarcza pod 
logo stowarzyszenia, urucho-
miony sklep, odebrany przez 
sanepid i wpisany do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Jako-
ści Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych. - Posiadamy 
także certyfikat Cobico (biuro cer-
tyfikacji rolnictwa ekologicznego). 

Sklep prowadzimy w trzy osoby, 
choć założenie początkowo było 
inne - przynajmniej 14 rolników 
z naszej grupy miało się zdeklaro-
wać, że będą pełnili w nim dyżur 
raz na dwa tygodnie. Jednakże 
szybko im się to znudziło, obecnie 
została trójka. Do przygotowania 
dostaw jest też trójka - żali się 
gospodarz. - Możemy zatrudnić 
pracowników, ale to są dodatkowe 
koszty - informuje.
 Trzeba się liczyć z tym, że 
sprzedaż bezpośrednia to tak 
naprawdę jest prowadzenie 
firmy. Rolnicy uważają, że te-
raz powinni znaleźć środki 
na ekspedientów, na kogoś, 
kto będzie pakował i rozwo-
ził paczki. - Obecnie sami upra-
wiamy, pakujemy i rozwozimy. 
Tym, którzy bardziej angażują 
się w stowarzyszenie blokuje ono 
prowadzenie gospodarstw - żali 
się Jan Czaja. Grupa próbowa-
ła otworzyć sklep stacjonarny 
w Krakowie, ale ten pomysł 
nie wyszedł. - Sprawdzaliśmy 
w Czechach i  jest ten sam pro-
blem. Klienci wolą zamówić do 
domu i nie dźwigać dużych ilości. 
Zaznaczyli, że mogą do nas przy-
jechać w weekend, ale nie tylko po 
zakupy - tłumaczy rolnik. 

 Grupa postanowiła skorzy-
stać z dofinansowania i stwo-
rzyć przyjemne miejsce, w któ-
rym będą mogli edukować 
ludzi z zakresu ekologii, pro-
wadzić imprezy, wynajmować, 
a przede wszystkim szykować 
paczki dla klientów. Dodatko-
wo posiada ogródek, w którym 
przyjmuje szkoły i prowadzi 
edukację dzieci. - Na weeken-
dy otwieramy gospodarstwa, tak 
aby goście np. z Krakowa mogli 
przyjechać i sami wyrywać sobie 
z ziemi te warzywa, które chcą 
kupić - zaznacza Jan Czaja. Do-
daje, że obecny budynek był 
projektowany pod pomysły 
i uwagi klientów. - Chcą się 
uczyć u nas gotować, mamy więc 
studio kuchenne. A gdy mamy 
mają zajęcia na górze, dzieci idą do 
ogródka, gdzie się uczą o uprawie 
roślin i hodowli krów - podsu-
mowuje gospodarz. 
 Obecnie prowadzą sprze-
daż na całą Polskę. Na większą 
odległość wysyłają produkty, 
które są w stanie znieść drogę 
kuriera tak, aby się nie pognio-
tły i nie potłukły (ziemniaki, 
marchew, buraki, sałata, koper, 
orzechy itd.), na pewno nie 
maliny, pomidory, czy miód. 

Barbara Zych 
do późnej nocy 
drukuje dokumenty, 
organizuje wysyłkę 
i zamawia kurierów

Jan Czaja z matką Zo� ą, która 
zaszczepiła w nim pasję do ekologii
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- Zdarza się, że musimy weryfi-
kować niektóre zakupy, bo ludzie 
potrafią np. zamówić maliny do 
Wrocławia, a wiadomo, że nie 
przetrwają drogi. Klienci zazna-
czają odbiór w sklepie, a w uwa-
gach piszą, żeby wysłać na ad-
res. My musimy wtedy dzwonić 
i zmieniać zamówienie - tłuma-
czy Jan Czaja.
 Rolnik z Rzuchowej uwa-
ża, że ludzie nie do końca ro-
zumieją, czym jest żywność 
ekologiczna, pojmują zdrową 
żywność przez ekologiczną, 
a to jest zupełnie coś innego. 
Pierwszą grupę produktów nie 
obowiązują żadne restrykcje 
i każda sieć sklepów może ją 
wprowadzić na półki. - Na-
sze produkty kupują także ludzie 
chorzy, którzy muszą mieć pew-
ność, że nie ma w niej absolutnie 
żadnej chemii. My tę gwarancję 
dajemy - opowiada. Jedynym 
nawozem, stosowanym w eko-
logii jest obornik. - Odmiany, 
które uprawiamy są stare. Nowe 
w rolnictwie ekologicznym nie 
chcą rosnąć - muszą być pryska-
ne. Próbowałem - po trzech la-
tach wszystko pada - zaznacza 
farmer. 
 Na dzień dzisiejszy stowa-
rzyszenie dostarcza paczki do 
około 200 osób. Jest to pierwszy 
rok, podczas którego dostawy 
nie zostały przerwane przez 
sezon zimowy. Jedna paczka 
waży do 30 kilogramów, nato-
miast kwoty do zapłaty są bar-
dzo różne i wahają się między 
50 a 300 zł za jedną. W sumie 
produkty sprzedaje 20 pro-
ducentów, ale nie wszyscy za 
każdym razem oddają swój 
towar. Sprzedaż odbywa się 
w cyklu tygodniowym - w po-
niedziałek każdy przygotowuje 
produkty w domu, potem jed-
na z rolniczek - Barbara Zych 
z Paleśnicy - czasem do późnej 
nocy drukuje dokumenty, or-
ganizuje wysyłkę i zamawia 
kurierów. Czy warto? - Różnica 
w cenie jest ogromna - pani Zosia 
sprzedawała kiedyś w Tarnowie do 
hurtowni pomidory ekologiczne za 
2,50 zł za kg, w Krakowie w tym 
czasie klient płacił za nie 14,50, 
a w Warszawie 19 złotych, u nas 
te pomidory kosztują 7 zł, a tra-
fiają one bezpośrednio do rolnika 
- tłumaczy Jan Czaja. - Mar-
chewkę natomiast sprzedajemy po 
5 złotych, firma skupowałaby ją 
od nas w granicach 1 zł - doda-
je. Na dzień dzisiejszy każdy 
rolnik zostawia 20% na poczet 

działania sklepu, więc zostaje 
mu z tej marchewki 4,20 zł. 80 
groszy idzie na pudełka tektu-
rowe, stretch, taśmę, aplikację 
sklepu internetowego, kuriera 
i paliwo, podatek od sklepu 
(1.200 zł do gminy), Cobico 
(1.500 zł rocznie za utrzymanie 
certyfikatu i kontrolowanie), 
inwestycje - meble do sklepu, 
kasę fiskalną itd. 
 Jan Czaja uważa, że z upra-
wy ekologicznej można wycią-
gnąć naprawdę niezłe pienią-
dze. Jednakże przedsięwzięcie 
musi być dobrze przemyślane 
i zorganizowane. - Najtrudniej-
szy był dla mnie moment, gdy 
rolnicy odsunęli się i cały ciężar 
zarządzania stowarzyszeniem 
spadł na mnie, na pana Stanisła-
wa Ziółkowskiego z Kończysk i na 
Basię Zych z Paleśnicy. Pamiętam, 
jak byliśmy w Krakowie, aby roz-
wieźć towar, staliśmy w korkach. 
Jedna pani się żołądkowała, bo nie 
dostała marchewki, zadzwoniła 
do nas, że nas pozwie do sądu, 
bo nie ma czym psa nakarmić. 
Mieliśmy z Basią dość! Chcieli-
śmy rzucić całą tę „paczkę”. Ale 
stwierdziliśmy, że nie możemy się 
poddać - opowiada gospodarz. 
Zaznacza, że nie było łatwo 
na początku, kiedy wszyscy 
się uczyli. - Każdy z nas miał 
wcześniej gospodarstwo. Myśleli-
śmy, że sprzedaż będzie wyglądała 
tak, że ludzie wejdą na stronę, 
zamówią, potem przyjadą, od-
biorą paczkę i tyle - stwierdza. 
Wspomina, że pierwsze dwa-
dzieścia paczek zawieźli do 
Krakowa, umówieni z klienta-
mi na godzinę dziesiątą rano. 
- Nie zaplanowałem trasy, więc 
przebijałem się przez zakorkowane 
miasto, a w efekcie rozwiozłem 
tylko 7 paczek - zaznacza. 
 Obecnie grupa buduje ko-
lejną inwestycję. Jako stowa-
rzyszenie korzysta ze środków 
zewnętrznych na promocję. 
- Montujemy studio kuchenne 
ze środków Małopolskiego Urzę-
du Marszałkowskiego - mówi 
dumnie Jan Czaja. - Ten bu-
dynek postawiliśmy wykorzy-
stując środki zewnętrzne, teraz 
budujemy Inkubator z LEADERa 
(PROW oś 4) tam są środki spe-
cjalnie przemyślane dla rolników, 
na zasadzie takiej, że jeśli chcesz 
sprzedawać rzeczy przetworzone 
ze swojego gospodarstwa, a nie 
masz środków na wybudowanie 
własnego zakładu, to powinieneś 
założyć stowarzyszenie rolników, 
które składa wniosek i  dostaje 
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pieniądze na inkubator - mówi. 
Kwota opiewa na 500 tys. zł. 
Jeśli stowarzyszenie nie jest 
VAT-owcem i  nie prowadzi 
działalności to ma 100% kosz-
tów kwalifikowanych, czyli jeśli 
wybuduje i będzie udostępniać 
infrastrukturę rolnikom. Jeśli 
natomiast stowarzyszenie zare-
jestruje działalność gospodar-
czą, co raczej jest wskazane, bo 
urządzenia trzeba serwisować 
i utrzymywać obiekt, to wtedy 
poziom dofinansowania wy-
nosi 70%. 
 Grupa z Rzuchowej planuje 
wybudować małą przetwórnię, 
ponieważ obecnie, jak uważają 
członkowie stowarzyszenia, 
rozwój „paczki od rolnika” jest 
zablokowany. - Mówią do nas „co 
z tego, że wy mi przywieziecie pło-
dy rolne i to jeszcze tylko w sezo-
nie, jak nie macie masła, przecieru 
pomidorowego, garmażerki, mąki, 
soków i ja i tak muszę iść do sklepu 
kupować.” Nasi klienci raz w ty-
godniu lub raz na dwa tygodnie 
chcą dostać zestaw certyfikowanej 
żywności ekologicznej, w takim 
asortymencie, żeby nie musieli 
już iść do sklepu. Wiadomo, że 
nie da się mieć wszystkiego, ale 

chociaż podstawowe produkty - 
opowiada Jan Czaja. Dlatego 
też rolnicy przygotowali pro-
jekt i planują w inkubatorze ro-
bić różne przetwory i wyroby 
garmażeryjne z wyłączeniem 
mięsa - ciasta na zamówienie, 
wszelkie wypieki bezgluteno-
we, catering ekologiczny (kro-
kiety, pierogi, gotowe zupy), 
wyroby mączne (płatki, mąkę), 
linia świeżych soków i prze-
tworów (konfitury, kompoty). 
Inkubator będzie należał do 
stowarzyszenia i to ono będzie 
go prowadziło, ale dodatkowo 
zatrudni od 2 do 3 pracowni-
ków. 
 Jan Czaja ma wizję dalsze-
go rozwoju - chciałby eksporto-
wać produkty ekologiczne za 
granicę, zwiększyć areał upra-
wy i zatrudniać pracowników. 
- Rozmawiałem z Duńczykami, 
którzy są zainteresowani współ-
pracą z nami. Mają sieć 1.000 
sklepów, w których byłyby nasze 
produkty - mówi zafascynowa-
ny. - W 2011 roku byliśmy na tar-
gach w Norymberdze wraz z Urzę-
dem Marszałkowskim, wróciliśmy 
z wizytówkami opiewającymi na 
kontrakty na 30 mln złotych po-

tencjalnie zainteresowanych klien-
tów. Niedawno grupa nawiązała 
współpracę ze sklepami spo-
żywczymi. Dostarczają towar 
do 20 sklepów w Warszawie, 
Krakowie i na Śląsku. 
 Pomimo wielu trudności, 
które spotyka na swojej drodze 
Jan Czaja, uważa, że prowadze-
nie gospodarstwa ekologicz-
nego ma sens, ale tylko wtedy, 
gdy ktoś sprzedaje samodziel-
nie. Jeśli chce się sprzedawać 
przez pośredników, to się mija 
z celem. Z drugiej strony po-
jedynczy rolnik nic sam nie 
zdziała, ponieważ odbiorcy 
indywidualni lubią mieć wy-
bór - trzeba im zapewnić sze-
roki asortyment. Zaznacza, że 
współpraca między rolnikami 
jest niezbędna, choć jest ona 
niezwykle trudna. - Trzeba ich 
stale pilnować. Zdarzało się tak, że 
rolnicy byli łakomi na pieniądze 
i kiedy skończyły im się produk-
ty, kupowali np. na giełdzie. Na 
początku byliśmy bardzo otwar-
ci - wszyscy rolnicy mieli wgląd 
w bazę klientów. Wtedy bywały 
sytuacje, że nawzajem się podku-
powali - zbijali sami cenę - tłu-
maczy Jan Czaja. Współpraca 

ma sens, tylko trzeba sobie od-
powiednio podzielić obowiąz-
ki, tak aby każdy był za coś 
odpowiedzialny - transport, 
marketing, sklep internetowy, 
sklep stacjonarny, księgowość, 
pakowanie. - Według mnie to jest 
normalne prowadzenie przedsię-
biorstwa. Wreszcie pojawiają się 
nakłady inwestycyjne niezbędne 
do stworzenia pewnej infrastruk-
tury. Przecież nie można pakować 
paczek w garażu, tak jak to robili-
śmy na samym początku - mówi. 
Kooperacja między rolnikami 
musi być wcześniej zaplanowa-
na. Jeśli u kogoś jest susza, ktoś 
inny musi go zastąpić, jeśli ktoś 
zachoruje - także ktoś musi 
przejąć jego obowiązki. Struk-
tura zasiewów musi być ustalo-
na w określonym terminie, aby 
nie było sytuacji, w której np. 
rzodkiewka dojrzewa w jed-
nym czasie, a później jej nie 
ma - każdy musi siać według 
harmonogramu. Każdy rol-
nik musi być odpowiedziany, 
bo jeśli klient otrzyma któryś 
z produktów niewłaściwy, to 
nie będzie się zastanawiał, od 
kogo był ten surowiec tylko 
odrzuci całą grupę. 

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

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

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

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

Dni Ogrodnika 10 i 11 września

 Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu organizuje w Centrum 
Edukacyjno-Wystawowym 
w Marszewie Jesienne Tar-
gi Rolno-Ogrodnicze Agro-
marsz „Przyjazna Energia 
w Domu i Zagrodzie”. Targi 
odbędą się 2 października 
2016 r. w godz. 9.00-16.00. 
W ofercie: systemy grzew-
cze wykorzystujące energię 
odnawialną, sprzęt rolniczy, 
maszyny i ciągniki, środki 
do produkcji rolnej, materiały 
budowlane i wykończeniowe, 
usługi dla produkcji roślin-

nej i zwierzęcej, kiermasz 
ogrodniczy.
 Imprezy towarzyszące: 
Wielkopolskie Dni Energii 
2016, podsumowanie plebi-
scytu Głosu Wielkopolskie-
go pt. „SuperRolnik Wiel-
kopolski 2016”, konkursu 
pn. „PYRA I KORBOL 
W KUCHNI WIELKO-
POLSKIEJ” w roku jubile-
uszu 150-lecia działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich, 
Dzień Otwarty Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Politechnicz-
nych CKU w Marszewie. 

(doti)

Targi Rolnicze 
AgroShow 
Bednary
 Zapraszamy do naszego stoiska 
na największych targach rolniczych 
w Polsce AgroShow 2016 w Bed-
narach (stoisko C 522, droga dla 
zwiedzających nr 5). Co nas czeka 
w tym roku w Bednarach?
 800 wystawców z Polski i za-
granicy pojawi się na Targach Rol-
niczych AgroShow w Bednarach, 
które odbędą się w dniach 23-26 
września. Impreza od lat postrzega-
na jest przez branżę jako doskonałe 
miejsce prezentacji najnowszych 
i najnowocześniejszych maszyn 
i urządzeń rolniczych polskich oraz 
zagranicznych marek. Podczas 4 
dni wystawy rolnicy przybywający 
do Bednar będą mieli możliwość 
zapoznania się z kompletną ofer-
tą środków produkcji i usług dla 
rolnictwa. Ponadto będą mogli spo-

tkać się bezpośrednio z przedsta-
wicielami wszystkich liczących się 
instytucji oraz agencji związanych 
z branżą rolniczą. Szacuje się, że do 
Bednar w dniach 23-26 września 
zawita ponad 150 tysięcy osób. 
Cały obszar wystawy przekracza 
120 ha. Na targach AgroShow za-
prezentowane zostaną maszyny 
podczas pracy, odbędą się także 
pokazy agregatów uprawowo-
-siewnych, konkursy, seminaria 
i  debaty (szczegółowy plan na 
www.wiescirolnicze.pl)
 Zapraszamy! Pamiętajcie: 
Wieści  Rolnicze (stoisko C 522, 
droga dla zwiedzających nr 5). Dla 
nowych prenumeratorów naszego 
bezpłatnego miesięcznika upomin-
ki w postaci toreb kosmetycznych. 

(doti)

Agromarsz 
„Przyjazna 
Energia 
w Domu 
i Zagrodzie”
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 Trwający od 25 lat stały wzrost poziomu 
genetycznego bydła mlecznego w Polsce budzi 
nieskrywany podziw. To efekt upowszechnienia 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej poprzez intensywny 
import elitarnego materiału hodowlanego, a także 
doskonalenia żywienia i utrzymania bydła. Dzisiej-
sze obory, zwłaszcza duże, są zautomatyzowane 
i  funkcjonalne, co z kolei poprawia ekonomikę 
produkcji. Niestety, szybki postęp w zakresie 
produkcji mleka spowodował pogorszenie nie-
których cech funkcjonalnych, w  tym głównie 
płodności. Kolejnym negatywnym skutkiem jest 
spadek zawartości kazeiny w białku ogólnym mle-
ka. To z kolei ma istotne znaczenie dla zakładów 
produkujących sery, którym szczególnie zależy na 
utrzymaniu wysokiej przydatności technologicznej 
mleka. Decydują o niej zarówno skład chemicz-
ny mleka, jak i właściwości strukturalne białek 
mleka. Te dwa komponenty kształtują procesy 
koagulacji mleka, tworzenia się skrzepu, jego 
skład, i ostatecznie wydatek produkcji sera.
 Pojawia się pytanie - czy możliwe jest gene-
tyczne doskonalenie przydatności technologicznej 
mleka? Czy hodowla ma jakiekolwiek możliwości 
poprawy tych cech? Jako że o genetycznym pozio-
mie bydła mlecznego w głównej mierze decydują 
buhaje (dzięki sztucznej inseminacji), pytanie to 
należy sprecyzować - czy mamy do dyspozycji 
buhaje, które są zdolne do poprawy przydatności 
technologicznej mleka ich córek? Jak takie buhaje 
znaleźć w ofercie firm hodowlanych? 
 Przede wszystkim niektóre buhaje mają wy-
różniającą się dodatnią wartość hodowlaną dla 
% białka i % tłuszczu - najważniejszych cech 
sprzyjających poprawie jakości serów. Przy wybo-
rze takich buhajów powinno się jednak zwracać 
uwagę na wiarygodność wyceny wartości hodow-
lanej, gdyż jej zbyt niski poziom (poniżej 85%) 
może oznaczać, że w kolejnej wycenie buhajów 
cechy te mogą wypaść inaczej, na przykład spaść 
do wartości negatywnych. Ponadto, pamiętajmy 
o  różnicy między białkiem ogólnym a kazeiną. 
Dopóki nie zostanie wdrożona ocena wartości 
hodowlanej dla zawartości kazeiny, procentowa 
zawartość białka ogólnego pozostaje jedynym 
(oprócz % tłuszczu) ilościowym wyróżnikiem 
serowarskich właściwości mleka. 
 Na szczęście poważny potencjał w tym za-
kresie drzemie także w budowie samych białek 
mleka. Spośród 6 typów białek mleka krowiego, 
kappa-kazeina (CASK) ma kluczowe znaczenie 
w procesie tworzenia skrzepu mleka. Zmiany 
składu aminokwasów tego białka prowadzą do 
zmian dynamiki i wydajności koagulacji mleka. 
Okazuje się, ze w trakcie ewolucji gatunku bydła 
w genie kappa-kazeiny doszło do mutacji po-
wodujących zamianę aminokwasów. W efekcie 
w populacji mamy krowy różniące się budową 

BUHAJE

kappa-kazeiny BB należy do rzadkości i powinien 
być wyróżniony mianem buhaja „serowarskiego”. 
To wyróżnienie pełni rolę znaku marketingowego 
jego szczególnych predyspozycji genetycznych. 
Nie należy ignorować buhajów z genotypem AB 
(lub BE), gdyż przekażą one aż 50% potomstwa 
korzystny wariant B, a to również ma znaczenie, 
szczególnie jeśli od strony matecznej potomek 
otrzyma także wariant B.
 Pozytywny wpływ na skład chemiczny i przy-
datność technologiczną ma także inne białko mle-
ka - beta-laktoglobulina (BLG), która występuje 
w dwóch wariantach A i B, przy czym wariant 
B jest bardziej pożądany. Preferowanie buhajów 
z pozytywną wartością hodowlaną dla % białka 
i % tłuszczu, a  także korzystnymi genotypami 
CASK i BLG dałoby największy efekt z punktu 
widzenia produkcji serowarskiej. Ten dodatko-
wy test także można wykonać w  laboratorium 
w Olsztynie.
 Stosowanie nasienia buhajów o preferowa-
nych genotypach CASK i BLG nie niesie za sobą 
dodatkowego ryzyka dla hodowcy. Buhaje te są bo-
wiem pozytywnie wycenione, z ponadprzeciętnym 
indeksem PF (Produkcja + Funkcjonalność), czyli 
uznane jako poprawiające cechy produkcyjne, 
cechy pokrojowe i inne cechy funkcjonalne. Inną 
kwestią jest, czy używanie takich buhajów może 
być w  jakiś sposób nagradzane przez zakłady 
mleczarskie. System zachęt do stosowania w in-
seminacji buhajów z wariantem B kappa-kazeiny 
powinien być wypracowany między zakładami 
mleczarskimi a związkami hodowców. 

tego białka, a  tym samym produkujące mleko 
o zróżnicowanej przydatności technologicznej. 
Wykrycie tych mutacji nie jest dzisiaj problemem. 
Dysponując DNA zwierzęcia, można dowolną 
mutację zidentyfikować przy pomocy technik bio-
logii molekularnej. Generalnie, w populacji bydła 
HF występują trzy warianty kappa-kazeiny (A, B 
i E), przy czym wariant E jest bardzo rzadki i jego 
wpływ na mleko jest podobny do wariantu A. Naj-
korzystniejszy okazał się wariant B. Krowy, które 
oddziedziczyły ten wariant genetyczny produkują 
mleko odznaczające się lepszą przydatnością do 
produkcji serów. Ich mleko zawiera więcej kazeiny, 
szybciej koaguluje, skrzep jest bardziej zwięzły 
i ostatecznie wydatek sera wyższy o ok. 5%. 
 Jak zatem upowszechnić korzystny wariant B 
w populacji krów? Odpowiedź narzuca się sama 
- poprzez buhaje. Buhaje także posiadają gen 
kappa-kazeiny, a poprzez badanie DNA możemy 
wykryć, jakie warianty genetyczne kappa-kazeiny 
posiada konkretny buhaj. 
 Badania takie od wielu lat prowadzone są 
w Katedrze Genetyki Zwierząt Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zlecenie 
polskich centrów hodowlanych. Najdłużej i nie-
przerwanie od 15 lat takie badania wykonywane 
są dla SHiUZ w Bydgoszczy. 
 Wyniki ostatnich badań buhajów na nosi-
cielstwo wariantów genu kappa-kazeiny przed-
stawiono w tabeli. Jak widać, kilka buhajów ma 
najbardziej pożądany genotyp BB kappa-kazeiny. 
Oznacza to, że każdy potomek takiego buha-
ja oddziedziczy wariant B. Buhaj z genotypem 

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y

wpływające na jakość 
produkcji serowarskiej

Imię 
buhaja Nr buhaja Genotyp 

CASK
LONDON FR1723969489 BB
MŚ BIGQUIT 1 PL005225438423 BB
JIKMAN RED DE0770050393 BB
JENO RED P NL0843634938 BB
GLENN PL005270546777 BB

BUHAJE „SEROWARSKIE” RASY HF 
Z BIEŻĄCEJ OFERTY SHIUZ W BYDGOSZCZY 
(wycena 1/2016) z określonym genotypem 
kappa-kazeiny (CASK). 

prof. STANISŁAW KAMIŃSKI
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 
Katedra Genetyki Zwierząt

„Buhaj serowarski” MŚ Bigquit 1 ET PL005225438423 z oferty SHiUZ Bydgoszcz
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ucerna należy do 
grona najcenniej-
szych roślin pa-
stewnych. Jest od-
porna na suszę, 

plonuje na różnych glebach, nie 
przepada jednak za piaszczy-
stymi czy podmokłymi. Odpo-
wiednio posiana i użytkowana 
rośnie przez 3-4 lata i zapewnia 
paszę o większej zawartości biał-
ka niż koniczyna. Lucerna daje 
plon około 8-10 ton z hektara 
suchej masy w 3-4 pokosach 
rocznie. Zielonka z lucerny jest 
przydatna do bezpośredniego 
skarmiania bydła, wysuszenia 
lub zakiszenia. Po skoszeniu 
szybko odrasta. Nie cierpi nato-
miast wypasania - jest wrażliwa 
na przydeptywanie i przygryza-
nie. W jej korzeniach po zaora-
niu pozostaje średnio 150-200 kg 
azotu. Rozkładające się korzenie 
polepszają strukturę gleby, dla-
tego plon roślin uprawianych po 
lucernie daje świetne rezultaty. 
 Najczęściej jest uprawiana 
w  monokulturze, jednak jej 
połączenie w mieszance z tra-
wami daje znacznie większe 
możliwości. Pozwala w pełni 
wykorzystać jej walory. - Lucerna 
produkuje białko, a trawy w takiej 
mieszance są w głównej mierze 
źródłem węglowodanów, których 
u lucerny brakuje. Mieszanki te 
plonują niekiedy wyżej niż czy-
ste uprawy tej rośliny. Pasza, jaką 
uzyskujemy z takich mieszanek, 
posiada co prawda mniejszą zawar-
tość białka, za to większą cukrów 
rozpuszczalnych i włókna - tłuma-
czy dr inż. Waldemar Zielewicz 
z Katedry Łąkarstwa i Krajobra-
zu Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. Zaznacza, że 
zwierzęta przeżuwające mogą 
otrzymywać wyższe dawki po-
karmowe takiej mieszanki ze 
względu na bardziej zrówno-
ważony stosunek związków 
energetycznych (cukrów) do 
białka w porównaniu z samą 
zielonką z lucerny. Jakość po-
zyskiwanej paszy z połączeń 
różnych traw uzależniona jest 
zarówno od czynników siedli-
skowych i agrotechnicznych, jak 
również od udziału w składzie 
poszczególnych komponentów.
 Aby być zadowolonym 
z uprawy lucerny, rolnik musi 
wybrać odpowiednią jej odmia-
nę dla konkretnego kompleksu 
glebowego, stanowiska i tech-
niki, jaką stosuje. Musi wziąć 
także pod uwagę wymagania 
„królowej”, zarówno w kom-

LUCERNA
- królowa 

wśród pasz
Jeden z najważniejszych gatunków 

roślin uprawianych na paszę dla bydła. 
W największej skali jest użytkowana 

w Stanach Zjednoczonych i tam też została 
okrzyknięta „królową pasz”.

L

pozycji z trawami, jak i w mo-
nokulturze. - Plonowanie mie-
szanek okazuje się bardziej stabilne 
w kolejnych latach użytkowania. 
Z doświadcznia można stwierdzić, 
że jest to bardziej efektywny sposób 
produkcji pasz dla bydła, szcze-
gólnie na słabszych i bardziej za-
wodnych stanowiskach glebowych. 
Zbiór odrostu mieszanki w okresie 
strzelania w źdźbło traw, a najpóź-
niej na początku ich kłoszenia, za-
pewnia w paszy wystarczające ilości 
białka i cukrów - mówi Waldema 
Zielewicz. - Takie zasiewy są mniej 
wrażliwe na nieprzewidywalne wa-
runki pogodowe. A obecność traw, 
nawet w niewielkim ich udziale 
w każdym odroście, gwarantuje 
lepsze zakiszanie i stabilizację ki-
szonki - dodaje. Kolejną kwestią 
przemawiającą za uprawą kom-
pozycji traw z lucerną jest popra-
wa trwałości upraw, wydłużenie 
okresu ich użytkowania, a także 
mniejsza potrzeba nawożenia 
azotowego. 
 Ustalenie dawki pokarmo-
wej dla bydła mlecznego opiera 
się na dwóch podstawowych 
parametrach - białku i ener-
gii, oprócz których w jej skład 

wchodzi jeszcze wiele innych 
elementów. Zaspokojenie po-
trzeb energetycznych jest trud-
niejsze, natomiast białkowych 
- bardziej kosztowne. - Lucer-
na jest paszą objętościową, która 
nie może być pomijana podczas 
tworzenia bazy paszowej w go-
spodarstwie. Sama kiszonka z ku-
kurydzy nie zapewnia wyłączności 
w pokrywaniu zapotrzebowania na 
składniki pokarmowe, jak również 
nie zapewnia w diecie przeżuwaczy 
właściwej struktury fizycznej. Lu-
cerna z dodatkiem traw jest świet-
ną propozycją paszy poprawiającej 
strukturalność dawki pokarmowej 
dla krów - uważa specjalista. Na-
leży także wspomnieć, że „kró-
lowa” stwarza szansę na lepsze 
ślinienie się bydła, a więc efek-
tywniejsze przeżuwanie. 
 Lucerna jest bogata w nia-
cynę, cholinę, beta-karoten, wi-
taminy A, B2, C, E i K, a także 
w wapń oraz inne niezbędne 
dla zwierząt mikroelementy. 
Jej wadą jest natomiast to, iż 
dojrzewając - szybko drewnie-
je. Z  wiekiem zmniejsza się 
w niej udział liści w stosunku 
do łodyg, dlatego należy ją kosić 

przed lub na początku kwitnie-
nia, a jeśli ma być przeznaczo-
na na susz - jeszcze wcześniej. 
- O terminie zbioru pierwszego 
pokosu mieszanki decyzuje faza po-
czątku kłoszenia traw, która u więk-
szości gatunków wykorzystywanych 
do kompozycji występuje na prze-
łomie kwietnia i maja. O terminie 
zbioru pozostałych odrostów decy-
duje już faza rozwoju lucerny. Dru-
gi pokos wykonuje się w pełni pąko-
wania, które przypada na pierwsze 
dni lipca. Trzeci przeprowadzany 
jest w fazie początku kwitnienia 
występującej w połowie sierpnia. 
Czwarty natomiast w zależności 
od warunków wilgotnościowych 
i termicznych panujących latem 
przypada na przełom września 
i października, opóźniając zbiór 
aż do momentu kwitnienia lucerny 
- tłumaczy naukowiec. Należy 
uważać, aby nie zebrać pokosu 
zbyt wcześnie, co obniży trwa-
łość całego zasiewu, a zwiększo-
na ilość białka w lucernie może 
powodować wzdęcia u bydła.
 „Królowa” ma także swoje 
wady. Główną jest to, że jej biał-
ko szybko rozkłada się w żwa-
czu, co komplikuje pokrycie po-
trzeb na ten element w jelicie 
cienkim. Jednocześnie wysoki 
poziom białka może skutkować 
zbyt dużą ilością mocznika we 
krwi. Drugą kwestią jest wysoki 
poziom potasu (2,8-3,2%), który 
źle wpływa na zasuszanie, więc 
w ostatnich trzech tygodniach 
należy obniżyć udział lucerny 
w dawce. Jest także przyczyną 
zalegań poporodowych oraz tę-
życzki pastwiskowej u bydła. 
Waldemar Zielewicz uważa, że 
optymalna ilość w paszy to 1,7% 
suchej masy. 
 Najlepszą formą konserwacji 
jest kiszonka. Zielonkę z kolej-
nych odrostów można spasać 
bezpośrednio lub przeprowa-
dzać krótkotrwały, jednodniowy 
wypas, a nadmiar paszy za-
konserwować. - Produkcja siana 
z mieszanki lucerny z trawami jest 
pracochłonna i nie daje zadowala-
jących efektów pokarmowych na 
skutek obłamywania liści - najcen-
niejszych elementów w strukturze 
morfologicznej lucerny i traw. Dla-
tego najlepiej sporządzić kiszonkę 
w pryzmach naziemnych, silosach 
oraz zwijanych belach zabezpieczo-
nych folią - podkreśla specjalista. 

Na podstawie wykładu: „Mieszanki 
traw z lucerną źródłem wysokoja-

kościowej paszy w żywieniu bydła” 
dr. inż. Waldemara Zielewicza z UP 

w Poznaniu

Z lucerny najlepiej sporządzić kiszonkę. Należy pamiętać, aby pryzmę 
dokładnie zabezpieczyć folią kiszonkarską przed dostępem powietrza, 
ponieważ fermentacja kwasu mlekowego - konserwująca paszę, wyma-
ga warunków beztlenowych

TEKST Ksenia Pięta
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TEKST Anetta Przespolewska

 300 świń musi być zabitych 
i zakopanych, bo w Wielkopol-
sce na terenie powiatu pleszew-
skiego w jednym z gospodarstw 
wykryto ognisko Afrykańskiego 
Pomoru Świń. Rolnicy w promie-
niu trzech kilometrów od miej-
sca ujawnienia wirusa nie mogą 
sprzedawać zwierząt.  Na dro-
gach rozłożono maty dezynfek-
cyjne. To na szczęście tylko czarny 
scenariusz wydarzeń w przypad-
ku, jeśli wirus ASF dojdzie m. in. 
do województw: wielkopolskie-
go, opolskiego, kujawsko-pomor-
skiego czy dolnośląskiego. Tereny 
te na razie (26 sierpnia) wolne są 

Wirus, który zaszkodzi 
nie tylko rolnikom

ASF jest wysoce zakaźną i zaraźliwą wirusową chorobą trzody chlewnej i dzików. 
Nośnikami wirusa są dziki europejskie, dzikie świnie afrykańskie, głuszce i kleszcze, 

a także przetworzona żywność.

na w żaden sposób wiązać z zara-
żonymi dzikami. Za przeniesienie 
wirusa na stado trzody chlewnej 
liczące 550 świń odpowiada czyn-
nik ludzki. Szef Głównego In-
spektoratu Weterynarii zaznacza 
bowiem, że wykonane badanie 
dzików w okolicy tego ogniska 
choroby nie wykazały żadnego 
pozytywnego wyniku. - Dla mnie 
to jest zastanawiające. Uważam, że 
zakażenie nie było dziełem przypad-
ku - stwierdza Włodzimierz Sko-
rupski. 
 Co to jest Afrykański Pomór 
Świń? Choroba po raz pierwszy 
została zaobserwowana w Ke-
nii w 1910 roku u świń, które mia-
ły kontakt z dzikimi afrykańskimi 
świniami. W roku 1957 wystąpiła 
w Europie - w Portugalii. ASF jest 
wysoce zakaźną i zaraźliwą wi-
rusową chorobą trzody chlewnej 
i dzików. Nośnikami wirusa są 
dziki europejskie, dzikie świnie 
afrykańskie, głuszce i kleszcze. 
- Te kleszcze są o tyle istotne, że przy 
dezynfekcji używamy także prepara-
tów przeciwkleszczowych, żeby nie 
roznosić wirusa na kolejne stada - 
wyjaśnia Andrzej Długiewicz. 
Wirus może się przenosić także 
w przetworzonej żywności, np. 
dzik po spożyciu mięsa z wy-
rzuconych zakażonych resztek 
jedzenia zaraża się wirusem. 
 Charakterystycznym obja-
wem klinicznym ASF jest bardzo 
wysoka temperatura dochodząca 
do 42 stopni Celsjusza. Zwierzęta 
nie mają apetytu i wykazują nad-
mierne pobudzenie. - Gorączka 
utrzymuje się przez 3-4 dni. Uszy 
i skóra stają się sine. Inne objawy to: 
wybroczyny, biegunka z domieszką 
krwi, duszność, pienisty wypływ 
z nosa, wymioty, niedowład zadu 
i poronienia - mówi lekarz wete-
rynarii. Zarażone zwierzęta po 
kilkunastu dniach padają. Świnie 

od choroby. Dlatego powiatowi 
lekarze weterynarii w całej Polsce 
spotykają się z rolnikami i apelują 
do nich oraz uczulają, jak muszą 
postępować, żeby ich zwierzęta 
były bezpieczne. 
 Od czerwca 2013 roku wi-
rus zarejestrowano na Białoru-
si, a w lutym 2014 wykryto go 
w Polsce u padłych dzików, które 
prawdopodobnie przedostały się 
z Białorusi. Do 26 sierpnia 2016 
odnotowano 107 przypadków 
ASF u dzików w Polsce. Wszyst-
kie dotychczas stwierdzone za-
rażenia w naszym kraju zlokali-
zowane były w pobliżu granicy 

z Białorusią, na obszarze trzech 
powiatów: sokólskiego, biało-
stockiego i hajnowskiego, w wo-
jewództwie podlaskim. Niestety, 
w Polsce wykryto przypadek ASF 
również u trzody chlewnej, w go-
spodarstwie oddalonym o 100 
km od granicy z Białorusią. - Są 
dowody na to, że wirus pojawił się 
nie tylko za pośrednictwem dzików, 
ale również i niestety za pośrednic-
twem człowieka - mówi Andrzej 
Długiewicz, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pleszewie (Wielko-
polska). Ponad 80 kilometrów od 
ostatniego przypadku wirus zna-
lazł się w stadzie trzody chlew-
nej u rolnika w okolicy Łomży. 
- Przyczyną, jak się okazało, takiego 
rozrzucenia ognisk poza strefę za-
grożoną, był nielegalny handel na 
targowisku w Sokołach. Dlatego 
Główny Lekarz Weterynarii apelu-
je do rolników, którzy zaopatrywali 
się w warchlaki na tym targowisku 
u handlarza, o informację o poczy-
nionym zakupie. Ten człowiek został 
zatrzymany i będzie odpowiadał za 
stworzenie zagrożenia wbrew zaka-
zom. Spowodowało to rozszerzenie 
okręgu zagrożenia o kolejne powiaty 
i sięgnęło województw mazowiec-
kiego oraz lubelskiego, aż po część 
gminy Janów Podlaski - tłumaczy 
Andrzej Długiewicz. W sumie 
w gospodarstwach trzody chlew-
nej w Polsce odnotowano już 18 
ognisk choroby (26 sierpnia). 
 Włodzimierz Skorupski, 
Główny Lekarz Weterynarii 
zwrócił się do Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Pro-
kuratury Generalnej o wszczęcie 
postępowania w sprawie przy-
padku ASF w gminie Wysokie 
Mazowieckie. Uważa, że piątego 
przypadku Afrykańskiego Pomo-
ru Świń odkrytego na początku 
sierpnia we wsi Rębiszewo Stu-
dzianki (woj. podlaskie) nie moż-
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Charakterystyczne objawy Afrykańskiego Pomoru Świń



Więcej tekstów znajdziesz na portalu
www.wiescirolnicze.pl

Zakaz handlu obwoźnego 
trzodą chlewną

Dokąd dotarł ASF? 
Aktualna mapa zasięgu 
groźnej choroby!

Będą obowiązkowe 
świadectwa dla świń
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nie zdążą wytworzyć odporno-
ści immunologicznej. Choroba 
ta w postaci ostrej powoduje 
100% śmiertelność w stadzie. 
Niestety, przeciw ASF nie ma 
szczepionek. Choroba zwalcza-
na jest z urzędu i finansowana 
w całości przez państwo. Jeśli 
jednak rolnik nie będzie prze-
strzegał określonych przepisów, 
wymogów higieny, będzie ku-
pował zwierzęta z nieznanych 
źródeł, bez dokumentów, to 

może nie dostać odszkodowa-
nia. Może też być pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej.
 Choroba ta nie jest nie-
bezpieczna dla człowieka, ale 
powoduje ogromne straty eko-
nomiczne dla rolników i nie 
tylko. Jeżeli ognisko zostało-
by potwierdzone w gospodar-
stwie na terenie powiatu ple-
szewskiego, to wyznaczony 
zostanie okręg o  promieniu 
3 kilometrów - będzie to teren 
zapowietrzony. - Reżim w tym 
terenie jest bardzo surowy: zakaz 
obrotu zwierzętami, zakaz uboju 
na użytek własny, zakaz krycia na-
turalnego. Rolnicy nie mogą wyko-
nywać żadnego ruchu bez wiedzy 

i porozumienia z powiatowym le-
karzem weterynarii - tłumaczy. 
Lekarze odwiedzą wszystkie 
gospodarstwa - dokonają perlu-
stracji i spiszą wszystkie zwie-
rzęta oraz przez cały czas będą 
monitorować gospodarstwa do 
chwili wyeliminowania wirusa. 
- Ale to nie wszystko, bowiem nale-
ży wyznaczyć kolejny okręg o pro-
mieniu 10 km - tzw. okręg zagrożo-
ny. To już często obejmuje sąsiednią 
gminę, sąsiedni powiat, często też 
sąsiednie województwo. W tym 
przypadku jest zakaz organizacji 
targów, wystaw oraz przemieszcza-
nia się zwierząt bez wiedzy i zgody 
powiatowego lekarza weterynarii. 
Wyłącznie do rzeźni, ale też z odpo-
wiednim pozwoleniem - zaznacza 
lekarz weterynarii. Wstrzymany 
będzie obrót i eksport świń oraz 
wieprzowiny. - Proszę, aby rolnicy 
uświadomili sobie, że ważne jest, 
aby postępowali według ściśle okre-
ślonych zasad - podkreśla. Jeżeli 
choroba zostanie potwierdzona 
w innych powiatach, to kontra-
henci po prostu odmówią przyj-
mowania wieprzowiny z Polski. 
- Wiosną rolnicy przychodzili do 
nas i mówili, że mają okazję tanio 

kupić warchlaki z Litwy. Przekona-
łem ich, żeby tego nie robili - mówi 
Andrzej Długiewicz. Niebez-
pieczeństwo takich zakupów 
jest zbyt duże. Tym sposobem 
można bardzo łatwo przywlec 
sobie chorobę. W krajach nad-
bałtyckich problem z ASF także 
jest bardzo poważny. 
 Trudność w walce z Afry-
kańskim Pomorem Świń pole-
ga na tym, że wirus wykazu-
je bardzo dużą odporność na 
działanie czynników zewnętrz-
nych. We krwi może przetrwać 
nawet 18 miesięcy. - Np. dzik 
zdechł i pozostał w lesie, a nikt 
go nie znalazł, czyli ten dzik daw-
no jest martwy, a wirus w tkance 

zachowuje żywotność - wyjaśnia. 
Z kolei w zanieczyszczonych 
kojcach przy temperaturze 
50 stopni Celsjusza przeżywa 
70 minut, a przy temperaturze 
70 stopni Celsjusza już tylko 
20 minut. - Wysoka temperatura 
jest skutecznym działaniem, jednak 
trudno wrzątkiem polewać kojce 
- wyjaśnia. 
 Jeśli w stadzie chociaż jedna 
sztuka ma potwierdzenie istnie-
nia wirusa, to wszystkie świnie 
są zabijane i utylizowane. - Nie 
ma możliwości pozyskania z nich 
mięsa. Nie dlatego, że szkodzi czło-
wiekowi, ale dlatego, żeby wirus 
nie został rozwleczony, bo on się 
bardzo łatwo przenosi w resztkach 
pożywienia, tzw. kanapkach czy 
odpadach kulinarnych - tłuma-
czy Andrzej Długiewicz. Zabite 

zwierzęta najbezpieczniej jest 
zakopać na terenie gospodar-
stwa w dole wykopanym na 
głębokości 2-2,5 metra. Można 
też spalić. - Jeżeli mamy do czy-
nienia z dużym stadem powyżej 50-
100 sztuk, wówczas trzeba szukać 
innych wyjść. Urzędy gmin mają 
wskazać takie tereny, gdzie mogą 
być lokalizowane grzebowiska, gdyż 
trudno przez pół Polski wieźć zwie-
rzęta do zakładu utylizacyjnego 
- mówi Andrzej Długiewicz.
  Z kolei ludzie muszą być 
odkażeni. Ważne jest, aby rol-
nicy przed wyjściem z chlewni 
przebierali się. - Jeśli będziemy 
mieli oddzielną odzież, buty, w któ-
rych chodzimy do zwierząt lub inny 
sprzęt, który poddamy dezynfekcji, 
to jesteśmy w stanie wyeliminować 
obecność wirusa ze środowiska - 
zapewnia. PLW zachęcał rolni-
ków, aby już teraz - nie czekając 
na pojawienie się wirusa - uży-
wali detergentów i  środków 
do dezynfekcji. Pokazał jeden 
z wielu dostępnych środków, 
który - jego zdaniem - jest uni-
wersalny i bardzo skuteczny. 
Należy przy wejściu do chlew-
ni wyłożyć maty ze środkiem 
dezynfekcyjnym. Nie pozwalać 
wchodzić do pomieszczeń oso-
bom postronnym. Wszystkie 
osoby wchodzące do obiektów 
hodowlanych powinny zmieniać 
odzież przy wejściu, umyć się 
i poddać dezynfekcji. Podobnie 
opuszczając obiekt. 

żywotność 
wirusa:
 W tkance nieżywego dzika 

- do 18 miesięcy,
 W mięsie mrożonym 

- do 1.000 dni (3 lata),
 W mięsie z kością - 105 dni, 
 W suszonym mięsie odkost-

nionym - 300 dni,
 W chłodzonym mięsie od-

kostnionym - 5 miesięcy,
 Tłuszcz, podroby - 300 dni,
 Gotowane mięsa odkostnio-

ne - 0 dni 
 Mięso konserwowane - 0 dni   
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Objawami są: wyniszczenie, 
ataki gorączki, martwica skóry, 
zapalenie płuc
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Macica niczym 
kiszkowaty twór

becnie prefe-
rowany inten-
sywny chów 
świń wymaga 
od producen-

tów precyzyjnego sterowania 
produkcją trzody chlewnej. 
- Podstawowym wskaźnikiem jest 
liczba odsadzonych prosiąt od lochy 
w ciągu roku.  Jednym z czynni-
ków prowadzących do eliminacji 
jest wypadnięcie macicy, które 
częściej występuje u krów lecz 
spotykane jest również u świń. 
Według dostępnych danych staty-
stycznych problem wypadania na-
rządów rodnych dotyczy mniej niż 
0,5% świń - wyjaśnia Grzegorz 
Balicki, lekarz weterynarii pry-
watnej praktyki w Gołuchowie 
i Choczu. Dodaje, że większość 
przypadków wypadania wspo-
mnianych narządów przypada 
na około 2-4 godzin po poro-
dzie, ale czasami odnotowuje 
się przypadki wypadania po-
chwy i/lub macicy po 24 h od 
zakończenia akcji porodowej. 
- W praktyce terenowej zjawisko 
to dotyczy zwykle pochwy. Wypad-
nięcie macicy z kolei może doty-
czyć jednego rogu lub obu rogów, 
a rokowanie w takiej sytuacji jest 

O
znacznie gorsze niż w przypadku 
wypadnięcia tylko pochwy - tłu-
maczy.
 Główne czynniki predys-
ponujące do wypadania na-
rządów rodnych to: genetyka, 
topografia narządu rodnego, 
nadmierne skurcze porodowe 
i naciągnięcie więzadeł, zbyt 
duże prosięta, nieprawidłowe 
ułożenie prosiąt w  drogach 
rodnych, wąska miednica oraz 
nieuzasadnione podawanie le-
ków. - Narząd swym wyglądem 
przypomina kiszkowaty twór, 
w miarę upływu czasu narząd 
powiększa się, przyjmuje sino-
brunatne zabarwienie. Rokowanie 
w takiej sytuacji zależy od czasu 
trwania, kondycji lochy i zmian 
miejscowych na tym narządzie 
- wyjaśnia Grzegorz Balicki. 

(abi)

Tak wygląda 
wypadnięta 

macica

Grzegorz Balicki informacji 
udziela pod nr telefonów: 

660 269 595 
662 061 858

R E K L A M A
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olanta i  Jarosław Do-
browolscy z miejscowo-
ści Stany Małe w po-
wiecie siedleckim (woj. 
mazowieckie) posiadają 
około 250 sztuk bydła 

(z  czego połowa to krowy 
mleczne, reszta młodzież). 
Na 115 hektarach gruntów 
uprawiają przede wszystkim 
kukurydzę i  trawy. W 2010 
roku postanowili zainwesto-
wać w  nową oborę wolno-
stanowiskową, która wybu-
dowana została w 2011 roku, 
a zasiedlona w styczniu 2012 
r. - Uznaliśmy, że jeśli chcemy 
się utrzymać na rynku, trzeba 
inwestować i powiększać stado. 
Pierwotnie mieliśmy małe kwo-
ty mleczne, zaczęliśmy je doku-
pywać. Ale ostatecznie i  tak je 
przekroczyliśmy. Kary za to są 
dla nas dotkliwe, ale innego wyj-
ścia na tamten czas nie mieliśmy. 
Musieliśmy zaryzykować, bo nie 
mielibyśmy pieniędzy na spła-
canie rat kredytu zaciągniętego 
w ramach wsparcia dla młodego 
rolnika -  tłumaczy Jarosław 
Dobrowolski. 
 Rolnicy są zdeterminowani, 
by powiększyć stado o dodat-
kowe 60 sztuk krów dojnych. 
Złożyli wniosek o środki unij-
ne w ramach Modernizacji go-
spodarstw rolnych na zakup 
trzeciego robota udojowe-
go (obecnie posiadają dwa). 
- Gdy budowaliśmy obiekt, w grę 
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Obora Jolanty i Jarosława Dobrowolskich 
z Mazowsza zajęła drugie miejsce 
w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
w kategorii Ferma Roku 2014 Bydła 
Mlecznego. Czy państwu Dobrowolskim 
uda się utrzymać na rynku?

Producenci mleka 
inwestują miliony 

w nowe obory, 
by przetrwać?

Jaka jest przyszłość polskich hodowców bydła mlecznego? 
Z jednej strony cały czas słyszymy o wręcz tragicznej sytuacji 
na rynku mleka, z drugiej - widzimy coraz to nowocześniejsze 

i większe obory warte miliony złotych. Czy receptą na przetrwanie 
w tych trudnych latach jest właśnie inwestowanie?

TEKST Dorota Jańczak

J wchodziły karuzela i roboty. Na 
tamten czas była niewielka róż-
nica cenowa pomiędzy zakupem 
dwóch robotów a karuzeli. Dzięki 
robotom można sobie inaczej prace 
rozłożyć, jeśli chodzi o obsługę 
systemu doju - zaznacza Jolanta 

Dobrowolska. Kontrola polega 
głównie na tym, że dwa razy 
dziennie - rano i wieczorem 
dogląda się krowy i sprawdza, 
które nie poszły do doju. - Ale 
i tak trzeba być częściej w obo-
rze, żeby wychwycić ruję, chorobę 

czy posprzątać na matach - wy-
jaśnia Jarosław Dobrowolski. 
Rolnikom pomagają synowie 
Mateusz i Łukasz, którzy obec-
nie studiują zootechnikę. - Nie 
zatrudniamy pracowników. Pracę 
tak się rozkłada, że jesteśmy w sta-
nie sobie sami poradzić. Sezono-
we, wzmożone prace układamy 
tak, by nie pokrywały się synom 
ze zjazdami na uczelni. Jeśli jest 
chociażby zbiór sianokiszonki, 
to trzech jest na ciągniku, żeby 
w miarę szybko szło. A tak kogo 
mielibyśmy wynająć i posadzić 
za kółkiem na drogi sprzęt? Jest 
to ryzyko i  dodatkowe koszty 
- stwierdza rolnik z gminy Su-
chożebry. W oborze zastosowa-
ny jest system żywienia TMR. 
Poza tym państwo Dobrowol-
scy zdecydowali się na roboty: 
do podgarniania paszy na stole 
paszowym oraz do usuwania 
odchodów zwierzęcych. Dbają 
o to, by cały czas się rozwi-
jać. Uczestniczą w wystawach 
zwierząt, szkoleniach, współ-
pracują z Mazowieckim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego.
 W 2015 roku średnia wy-
dajność mleczna krów należą-
cych do hodowców ze Stanów 
Małych wynosiła 10.140 litrów 
mleka rocznie od sztuki. Jesz-
cze do niedawna obora ta była 
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pod oceną Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka, jednak ze wzglę-
du na cięcie wydatków, rolni-
cy zrezygnowali z tej usługi. 
- Są to duże koszty, miesięcznie 
1,5-2 tys. zł. A cena za mleko 
drastycznie spadła - tłumaczy 
pani Jolanta. Obecnie stawka 
za litr w Spółdzielni Mleczar-
skiej w Siedlcach, do której 
hodowcy odprowadzają su-
rowiec, w  skupie wynosił 
około 1,10 zł. - By było to opła-
calne, cena musiałaby wynieść 
przynajmniej 1,40 zł. To by nam 
wystarczyło - zaznacza Jolanta 
Dobrowolska. 
 Trudno przewidzieć, kiedy 
siedlecka spółdzielnia mleczar-
ska (podobnie jak inne zakła-
dy mleczarskie w całej Polsce) 
zaproponuje hodowcom ta-
kie stawki za kilogram mleka. 
Obecnie raczej nie mówi się 
o tym, by sytuacja mogła się 
poprawić, chyba że znacznie 
ograniczona zostanie produk-
cja mleka w UE oraz wzrośnie 
eksport unijnego surowca do 
Chin. Temat wsparcia rynku 
mleczarskiego na zebraniach 
z udziałem ministerstwa, po-
słów, europosłów oraz przed-
stawicieli branży powraca jak 
bumerang. 
 Zdaniem Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka należy wprowadzić 
szereg rozwiązań, aby popra-

wić sytuację, w której znaleźli 
się rolnicy. Organizacja wy-
stosowała pismo do ministra 
rolnictwa. Prezydent Federa-
cji Leszek Hądzlik nie zgadza 
się w nim ze stwierdzeniem 
Phila Hogana, unijnego ko-
misarza ds. rolnictwa, który 
powiedział, że „producenci 
mleka powinni wziąć odpo-
wiedzialność za ciągle wzra-
stającą produkcję”. Przypo-
mniał, że Komisja Europejska 
w momencie zniesienia kwot 
uspokajała, że będzie popyt na 
mleko i  jego przetwory. Czy 
więc tylko producenci mleka 
są winni? Zdaniem przedsta-
wicieli branży mleczarskiej 
- nie, dlatego zarówno polski 
rząd, jak i Parlament Europej-
ski powinny podjąć działania 
pomocowe.
 Jeszcze we wrześniu ruszy 
tzw. pakiet wsparcia producen-
tów mleka z krajów unijnych. 
Komisja Europejska przeznaczy-
ła na niego 500 mln euro. Pomoc 
ma trafić m.in. do hodowców 
bydła, którzy postanowią ogra-
niczyć produkcję mleka. W su-
mie do osób, które zdecydują 
się na redukcję ilości wytwa-
rzanego surowca trafi 150 mln 
euro (w skali całej UE). System 
wypłacania środków ma być 
taki sam we wszystkich krajach 
członkowskich. W Polsce re-
alizacją zadania zajmować się 
będzie Agencja Rynku Rolnego. 

Rozporządzenie wykonawcze 
w tej sprawie w ministerstwie 
rolnictwa już powstało. - Pomoc 
będzie wypłaca tym producentom, 
którzy w jednym z wyznaczonych 
przez KE trzymiesięcznych okresów 
zredukują dostawy mleka do pod-
miotów skupujących w stosunku 
do analogicznego trzymiesięcznego 
okresu poprzedniego roku kalenda-
rzowego, tzw. okresu referencyjnego 
- wyjaśnia ministerstwo rolnic-
twa. 
 Pierwszy okres redukcji 
dostaw mleka to: miesiące paź-
dziernik - grudzień 2016 r., 
drugi:  listopad 2016 r. - styczeń 
2017 r., trzeci: grudzień 2016 r. 
- luty 2017 r. i czwarty: sty-
czeń - marzec 2017 r. Hodowcy 
zainteresowani pomocą będą 
musieli do Agencji Rynku 
Rolnego złożyć dwa wnioski. 
Pierwszy o pomoc, w którym 
wskażą planowaną wielkość 
redukcji dostaw mleka, do 
której ubiegają się o pomoc, 
przy czym wielkość ta nie 
może być mniejsza niż 3.000 
kg i  większa niż 50% ilości 
mleka sprzedanego w odpo-
wiednim, okresie referencyj-
nym. (Informacje na bieżąco 

na www.wiescirolnicze.pl). 
Ważne! Termin składania wnio-
sków o pomoc w odniesieniu 
do pierwszego okresu reduk-
cji (październik - grudzień 
2016 r.) upływa 20 września 
2016 r. o godz. 12.00. Drugi to 
wniosek o płatność, w którym 
producenci mleka wskazują 
rzeczywistą (ostateczną) wiel-
kość redukcji dostaw mleka, 
do której wnioskują o pomoc; 
wnioski te składane są w ter-
minie 45 dni po zakończeniu 
okresu redukcji. 
 Stawka pomocy do redukcji 
dostaw mleka została określo-
na na poziomie 14 euro do 100 
kg zredukowanej ilości mleka.
 Przypomnijmy, że wio-
sną uruchomiona już została 
pomoc w postaci dopłat 0,14 
grosza do litra sprzedanego 
mleka. Pieniądze hodowcom 
wypłaciła w  czerwcu ARR. 
Dla wielu z nich była to jed-
nak kropla w morzu potrzeb. 
Czy proponowane tym razem 
wsparcie finansowe przekona 
ich do tego, by zmniejszać sta-
do? Trudno powiedzieć. Wyda-
je się, że na rynku utrzymają 
się tylko najsilniejsi.

Więcej tekstów znajdziesz na portalu
www.wiescirolnicze.pl

A może hodowla Blonde 
d’Aquitaine?

Dopasować żywienie do 
fizjologii krów

Dorodne i zdrowe krowie 
trojaczki
ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO!
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Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Śremie to mały za-
kład, skupujący mleko od rol-
ników z siedmiu gmin. Mimo 
silnej konkurencji i pojawienia 
się na rynku dużych graczy uda-
je się państwu przetrwać.
Od początku istnienia mleczarni, 
a więc od 1899 r. działamy na 
niezmienionym terenie, w po-
wiatach: kościańskim, śremskim 
i poznańskim. Mamy 600 człon-
ków spółdzielni i 230 aktywnych 
dostawców surowca, od których 
skupujemy mleko. Rocznie 
skupujemy 25 mln litrów mle-
ka. Swoje produkty natomiast 
sprzedajemy głównie w regionie 
i zachodniej części Polski. 

Czym różnią się wasze pro-
dukty od tych produkowanych 
przez duże zakłady? 
Masło jest produkowane ze śmie-
tany ukwaszanej, tak jak to robiły 
kiedyś babcie. Twarogi produku-
jemy metodą tradycyjną na wan-
nach, nie na powszechnych obec-
nie w zakładach mleczarskich 
liniach. Masło, kefir, maślankę 

Cena mleka zależeć 
będzie od pogody
Z Janem Polowczykiem, prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie 
rozmawia Dorota Jańczak

czy śmietanę produkujemy tak 
samo jak 20 lat temu. 

Nie myśleliście o tym, by połą-
czyć się z większym podmio-
tem?
Propozycje dołączenia się do 
większego zakładu są cały czas. 
Tylko kto będzie chciał oddać 
osobowość? Czy ma się coś do 
powiedzenia, gdy idzie się do 
większego koncernu? To co 
w Wielkopolsce stało się z za-
kładami, które połączyły się 
z innymi, to na zasadzie prze-
inwestowania, chcieli być więksi, 
wpadli w dołek finansowy i nie 
mieli innego wyjścia jak stać się 
filią większego.

Państwa dostawcami są rolnicy 
indywidualni?
Tak i dodałbym jeszcze - ci mniej-
si. Więksi kilka lat temu założyli 
grupy producenckie, które nego-
cjują warunki już według swoich 
praw. Nie byliśmy w stanie spro-
stać ich oczekiwaniom i odeszli. 
Mogliśmy z nimi współpraco-
wać, ale dlaczego mieliśmy pła-

cić cenę o 10-20% większą niż 
na wolnym rynku? W tej chwili 
mleko pełne na rynku jest tańsze 
niż gdyby miało zapłacić się du-
żemu producentowi czy grupie 
producenckiej. Niektórzy nasi 
dotychczasowi dostawcy poszli 
do dużych zakładów. 

Jak krytyczna sytuacja na rynku 
mleka odbiła się na rolnikach 
współpracujących z państwa 
zakładem?
Niektórzy producenci rzeczywi-
ście zmniejszali stada krów. Inni 
nie zważali na kary, a gdy je do-
stali, zapłacili bardzo grube pie-
niądze. Większe zakłady zaczęły 
mieć problemy z nierentownym 
mlekiem, którego cena po znie-
sieniu kwotowania zaczęła dra-
stycznie spadać. Najtrudniejszy 
był okres kwietnia - maja ubiegłe-
go roku, gdy rynek momentalnie 
zaczął się załamywać.

Gdzie leży przyczyna tego sta-
nu? Czy nie było błędem im-
portowanie przez kraje Unii 
Europejskiej mleka z krajów 
trzecich? 
Nigdy nie importowałem mleka 
z krajów pozaunijnych, więc na 
ten temat się nie wypowiadam. 
Mogę jedynie powiedzieć, że 
przy gospodarce wolnorynko-
wej nie można nic nikomu na-
rzucić. Jeśli dziś mleko na rynku 
krajowym ktoś chce sprzedać 
za 1,20 zł, a przetwórca może je 
kupić w Czechach czy Bułgarii 
za tańsze pieniądze i jeszcze po-
kryje transport, ma do tego pra-
wo. Jeśli nastąpił przyrost mleka 
w kwocie krajowej, nie udawało 
się surowca sprzedać na rynku 
krajowym, do tego jeszcze zosta-
ło nałożone rosyjskie embargo, 
a rolnicy zwiększali produkcję, 
to sami sobie są winni. Dlaczego 

produkowali więcej? Bo cena 
była dobra. 

Udało się przetworzyć w zakła-
dzie nadwyżki mleka?
Gdy był przyrost w granicach 
7% wszystko odbieraliśmy od 
rolników i przetwarzaliśmy. Nie-
raz trzeba było jednak sprzedać 
mleko poniżej kosztów skupu. 
W ostatnich tygodniach zaczęła 
cena mleka rosnąć, ale do tej pory 
spółdzielnia rolnikowi płaciła 
więcej za mleko, niż mogła na 
rynku wtórnym na nim zarobić. 

Ile obecnie płaci w skupie za su-
rowiec Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Śremie?
Średnia cena płacona rolnikom 
za litr mleka utrzymuje się na 
podobnym poziomie, jak w są-
siednich spółdzielniach, tj. ponad 
złotówkę.

Jak pana zdaniem będzie kształ-
tował się rynek? 
Rynek jest w tej chwili bardzo 
chwiejny. W tym roku najgor-
szy był miesiąc maj. W tej chwi-
li cena się poprawia, natomiast 
jak będzie za kilka miesięcy? 
Trudno powiedzieć. Wszystko 
będzie zależało od pogody, od 
tego, jakie będą żniwa. Wpływ 
na obecny wzrost ceny za mle-
ko ma moim zdaniem to, co się 
stało w Bawarii i Francji, gdzie 
wiele pól uprawnych zostało 
zalanych.

Czy pana zdaniem program 500 
plus wpłynie na ogólne zwięk-
szenie spożycia przez Polaków 
produktów mleczarskich?
Myślę, że jest duże prawdopo-
dobieństwo, iż tak się stanie. Ro-
dziny najmniej uposażone mogą, 
jeśli będą racjonalnie myśleć, 
więcej wydać na żywność. 

Obszerny wywiad z prezesem Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Śremie Janem Polowczykiem na
www.wiescirolnicze.pl
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Stop biegunkom u cieląt.
Start w rozrodzie u krów.

Biegunki 
inwazyjne
(wirusowe, bakteryjne, 
pasożytniczne)

Gama suplementów diety dla cieląt

Biegunki 
lekkie
(pokarmowe)

Promocja 
hypred

wRZESIEŃ 2016

BOLUSY 
SKIEROWANE NA:

KETOZĘ ZALEGANIA 
POPORODOWE

REPRODUKCJĘ

www.hypred.pl Tel. +48 61 813 86 40
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o żniwach rolnicy najczęściej 
nawożą ziemię obornikiem 
lub gnojowicą. O zalecie tego 
działania nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jest to ceny na-

wóz naturalny. Poza substancją organiczną, 
z której powstaje próchnica, dostarcza też 
roślinom niezbędnych do ich wzrostu ma-
kro- i mikroelementów. Specjaliści przeko-
nują, że w naszym kraju przeważają gleby 
mineralne, charakteryzujące się małą zawar-
tością próchnicy. - Próchnica jest elementem 
żyzności gleby. Jest elementem  wchłaniającym  
wodę, pozwalającym roślinie oddychać, dobrze 

Śmierdzi inaczej 
niż 20 lat temu

Nawozy naturalne są źródłem próchnicy, a tym samym 
polepszają jakość gleby. Jednak rolnicy nawożący swoje 

pola coraz częściej słyszą, że obornik śmierdzi
ich sąsiadom.

TEKST Elżbieta Rzepczyk

P

R E K L A M A

ukorzenić się - mówi  Andrzej Obst,  główny 
specjalista ds. ochrony roślin w Wielko-
polskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. Wskazuje, że obornik należy 
stosować w racjonalnych dawkach, aby 
z jego wywozu dla gleby wynikały zalety. 
Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rol-
niczej dawka nawozu naturalnego (obornik, 
gnojówka i gnojowica) na hektar użytków 
rolnych w ciągu roku nie może przekro-
czyć 170 kg N/ha. Odpowiada to średnio, 
rocznej dawce obornika w ilości 40 ton na 
ha lub dawce gnojowicy 45 m3 na ha/rok. 
Wspomniane ograniczenia wprowadzono 

w celu ochrony środowiska. Chodzi głównie 
o ochronę gleb i wód przed zanieczyszcze-
niem azotem i fosforem, gdyż te składniki 
oprócz cennych podstawowych właściwo-
ści plonotwórczych, stanowią potencjalne 
i poważne źródło zanieczyszczeń rolniczych 
gleb i wód. - Należy również uważać, aby na-
wozy organiczne nie spotkały się z nawozami 
wapniowymi, bo dużo gleb w Polsce wymaga 

Najlepsze ceny za krowy!

tel. 65 619 43 50

Skup bydła

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

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

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

Zadzwoń do centralnego biura 
skupu i zapytaj o szczegóły!

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

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Chróścinie 3a, 56-200 Góra  
www.foodworks.pl 
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nawożenia wapniowego - odkwaszenia -  i tutaj 
bezpośrednie sąsiedztwo tych dwóch grup nawo-
zów: organicznych i wapniowych nie powinno 
mieć miejsca - zaznacza specjalista WODR-u. 
 W okresie wegetacyjnym nie ma zna-
czących obostrzeń odnośnie użyźniania 
gleby nawozami naturalnymi. Ze względów 
fitosanitarnych  nie wolno go stosować na 
polach, na których są uprawiane niektóre 
warzywa.  
 Jednak rolnicy nawożący swoje pola 
coraz częściej słyszą, że obornik śmierdzi 
ich sąsiadom. Ostatnio na uciążliwe zapachy 
narzekali mieszkańcy Zakrzewa. - To jest 
inny smród niż ten, który my znamy na wsi - ki-
szonki, oborników. One są jeszcze jakieś znośne. 
A tego, co tam wywożą, nie da się wytrzymać. 
To są zwierzęta (chodzi o norki - przyp. red.) 
hodowane na padlinie. Proces rozkładu powo-
duje taki uciążliwy smród - mówi Ryszard 
Kołodziej, mieszkaniec Zakrzewa, radny 
miejski Jarocina.
 Szef Przedsiębiorstwa Rolnego w Ru-
sku przyznaje, że gnojowica wywożona 
na pola w okolicy tej wioski pochodziła 
z  jego gospodarstwa. - Mamy taki okres, 
że się gnojowicę wywozi i my to robimy. Jest 
to zgodne z prawem - podkreśla Wojciech 
Wójcik. - Chcemy ekologicznie i zdrowo żyć. 
My wywozimy nawóz naturalny, a mieszkańcy 
się buntują i nasyłają na nas różne inspekcje. 
Wobec tego, jak to się nie podoba, możemy 
stosować opryski i nawozy. Wtedy nie będzie 
ekologicznie będą im dodatkowe piersi rosły. 
Trzeba się zdecydować, czego chcemy - obu-
rza się właściciel gospodarstwa w Rusku. 

Zaprzecza, jakoby gnojowica pochodziła 
z fermy norek.
 Zdaniem Andrzeja Obsta uciążliwość 
zapachów wynika z koncentracji produk-
cji. - Kiedyś było znacznie mniej ferm i były 
zdecydowanie mniejsze. Nie pamiętam, aby 
20 lat temu w gospodarstwach było 200 - 300 
macior. Dzisiaj jest to dość powszechne. Poza 
tym na wisi osiedlają się też mieszczuchy i im 
wszystko przeszkadza, co jest związane z wsią - 
ocenia specjalista z WODR-u. Dodaje, że na 
rynku są dostępne szczepionki bakteryjne, 
które ograniczają odory. - Jakość obornika jest 
inna niż była 30 lat temu. Jest to trochę inny 
produkt, ale w dalszym ciągu jest to produkt 
organiczny, który ulega rozkładowi - uważa 
ekspert.   
 Narzekań niektórych mieszkańców 
wiosek nie rozumie Krzysztof Szyszka, 
rolnik i radny w jednej osobie. - Nie wiem 
z czego to wynika. Niby ludzie chcą, żeby 
wszystko było ekologiczne, a przeszkadza im jak 
ktoś wywozi obornik jeden lub dwa dni. Trzeba 
się trochę przyzwyczaić do tych zapachów. To 
jest nieprawda, że śmierdzi dwa tygodnie, bo 
rolnicy starają się zaorywać - mówi kotliński 
radny. W jego ocenie rolnicy najszybciej jak 
mogą zaorują pola nawiezione obornikiem 
czy gnojowicą. - Nie może być tak, że rolnik 
wiezie obornik i zaraz protest, bo śmierdzi 
- ocenia.
 Podobnie jak specjalista WODR-u 
uważa, że uciążliwość zapachów wynika 
z koncentracji produkcji, a  jeszcze kilka 
lat temu prawie każdy miał hodowlę i był 
przyzwyczajony do zapachów. 
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Zgodnie z ustawą o nawozach 
i nawożeniu nawozy naturalne 
i organiczne w postaci płynnej 
lub stałej (obornik, gnojówka, 
gnojowica) można stosować 
w terminie od 
1 marca do 30 listopada.
Wyjątek stanowią uprawy pod 
osłonami, gdzie takie nawozy 
można stosować cały rok. (Dz. 
U. 2007 nr 147 poz. 1033). Nie 
dotyczy to również rolników 
gospodarujących na obszarach 
OSN (obszary szczególnie 
narażone na zanieczyszczenia 

związkami azotu). Zgodnie 
z założeniami programów dzia-
łań dla OSN nawozy naturalne 
i organiczne można stosować 
jedynie do 15 listopada.
Dodatkowo nawozów natural-
nych nie wolno stosować: 
 na glebach zalanych wodą 

oraz przykrytych śniegiem lub 
zamarzniętych do głębokości 
30 cm, oraz podczas opadów 
deszczu,
 płynnych nawozów natural-

nych (gnojowica, gnojówka) na 
glebach bez okrywy roślinnej, 

położonych na stokach o nachy-
leniu większym niż 10%,
 płynnych nawozów natural-

nych (gnojowica, gnojówka) 
podczas wegetacji roślin prze-
znaczonych do bezpośredniego 
spożycia przez ludzi.
Jednocześnie warto pamiętać, 
że zgodnie z prawem, zasto-
sowana w okresie roku dawka 
nawozu naturalnego nie może 
zawierać więcej niż 170 kg 
azotu (N) w czystym składniku 
na 1 ha użytków rolnych.
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daniem Karola 
Skoczylasa z fir-
my Termit, tej je-
sieni nie powinno 
być tak dużej mi-

gracji gryzoni do naszych bu-
dynków jak zeszłej. W minio-
nym roku było bowiem bardzo 
sucho, szkodniki podchodziły 
więc pod gospodarstwa w po-
szukiwaniu wody.  W tym sezo-
nie spadło więcej deszczów. Nie 
oznacza to jednak, że nie będzie 
w ogóle problemu z myszami 
i szczurami. - One są i nadal 
będą próbowały znaleźć schronienie 
również w naszych domostwach 
- zaznacza fachowiec z firmy 
Termit.  

Gryzonie 
w magazynach 
zbożowych 
 Rolnicy nie powinni rezy-
gnować z uszczelniania ma-
gazynów zbożowych. - Mała 
myszka może przedostać się przez 
otwór o średnicy ołówka, dlatego 
nie można bagatelizować najmniej-
szych nieszczelności - zaznacza 
Karol Skoczylas. Co zrobić, 
jeśli jednak myszy i szczury 
zadomowią się w miejscach, 
w których jest przechowywane 
ziarno? Jakimi metodami moż-
na się ich skutecznie pozbyć? 
Czy warto z nimi walczyć na 
własną rękę czy lepiej jednak 
skorzystać z pomocy fachow-
ców? - Zanim rolnik zadzwoni do 
profesjonalistów, zazwyczaj próbuje 
uporać się z problemem na własną 
rękę przy pomocy trutek. Niestety, 
trutki często stają się nieskuteczne, 
ponieważ gryzoń ma pokarmu pod 
dostatkiem, dotyczy to zwłaszcza 
szczurów, które w ramach strategii 
przetrwania wykształciły nieufność 
wobec nieznanych sobie przedmio-
tów, ludzkiej i zwierzęcej aktywno-

R E K L A M A

TEKST Marianna Kula

Myszy i szczury rozmnażają się w zastraszająco szybkim tempie. 
Potrafią błyskawicznie opanować miejsca, w których jest im dobrze 

- magazyny zbożowe, chlewnie, obory, kurniki itp. - wyrządzając 
tam znaczne straty. Co zatem robić, aby nie dopuścić do ich 

rozprzestrzeniania się? Jak się pozbyć tych intruzów? 

Z Jak zapobiec 
inwazji gryzoni?

ści oraz zamieszkiwania otwartych 
przestrzeni. Oznacza to, że potrafią 
być bardzo ostrożne w podejściu 
do nowych pojemników z trucizną 
i nieznanego pożywienia, począt-
kowo ich unikając lub spożywając 
jedynie niewielkie ilości, aż się nie 
upewnią, że są one bezpieczne. Ta-
kie zachowanie nazywa się neofo-
bią. Dlatego przy dużej infestacji 
gryzoni najlepiej od razu skorzy-

stać z pomocy profesjonalistów 
- uważa Skoczylas. Dlaczego? 
Wspomniane szkodniki bar-
dzo szybko się rozmnażają. Sa-
mica szczura wędrownego - na 
przykład - dojrzałość płciową 
osiąga w wieku 5 tygodni, a co 
za tym idzie w tym też czasie 
jest zdolna do rozrodu. - Mało 
tego, jest ona w stanie rodzić je-
den miot za drugim, ponieważ 

tuż po urodzeniu młodych zno-
wu jest gotowa do zapłodnienia. 
Każdy miot może liczyć od 7 do 
nawet 17 młodych, które otwie-
rają oczy w 13-17 dniu. Warto 
także wiedzieć o  tym, że ciąża 
szczurzycy trwa 21-23 dni. Czyli 
w sprzyjających okolicznościach 
z  jednej samicy może w ciągu 
roku powstać 10.000 osobników 
- wylicza Karol Skoczylas. 

PROWADZIMY UBÓJ
Z KONIECZNOŚCI

NA TERENIE GOSPODARSTWA

UBOJNIA BYDŁA W GOLI
OFERUJEMY
SKUP BYDŁA
RZEŹNEGO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

tel. do biura: 65 572 50 07
tel. 601 066 439, tel. 605 992 812

Gryzonie potra� ą 
siać ogromne 
spustoszenie 

w magazynach 
zbożowych
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Gryzonie 
w budynkach 
inwentarskich 
 Jeśli chodzi o ochronę bu-
dynków inwentarskich przed 
myszami i szczurami, to naj-
lepszą metodą, zdaniem spe-
cjalisty z  firmy Termit, jest 
profilaktyka - regularne czyn-
ności zabezpieczające obiek-
ty przed przedostawaniem 
się szkodników do środka. 
- Podstawową, jak już mówiłem 
wcześniej, jest szczelność. Ważny 
jest również regularny monito-
ring - czyli obserwacja intensyw-
ności żerowania gryzoni - uwa-
ża Karol Skoczylas.  - Należy 
także pamiętać o tym, że metoda  
zwalczania gryzoni skuteczna 30 
km dalej, może nie być skuteczne 
u nas.  
 Podobnego zdania jest 
Krzysztof Wcześniak z firmy 
DDD-1. Zwraca uwagę na 
monitoring gryzoni w  du-
żych obiektach inwentarskich 
- oborach, chlewniach i kurni-
kach. Mówi, że to podstawa. 
- Hodowcy, aby trzymać rękę na 
pulsie, zakładają stacje deraty-
zacyjne, karmniki deratyzacyj-

R E K L A M A

ne, stacje bajtowe - różnie to się 
nazywa, cel jest jednak jeden: 
sprawdzić, czy mamy szkodniki.  
Ma to być po prostu „puszka” 
- plastikowa albo metalowa, 
do której  wkładamy trutki 
przeciwko gryzoniom. Służy 
to do kontrolowania obecno-
ści szkodników na danym te-
renie - tłumaczy Krzysztof 
Wcześniak z  firmy DDD-1. 
- W karmniku deratyzacyjnym 
dochodzi do dwóch rzeczy:  po 
pierwsze - stwierdzenia obecności 
gryzoni, po drugie - do trucia 
osobników, które tam weszły i tę 
trutkę posmakowały - dodaje fa-
chowiec. Zaznacza, że na pod-
stawie zużytej trutki stwier-
dza się poziom zagrożenia ze 
strony szkodników. - Poziomu 
zagrożenia nie ma jednak co ska-
lować - mały czy duży, choć na 
pewno trudną sytuacją dla fermy 
jest taka, w której ze wszystkich 
karmników deratyzacyjnych znika 
trutka.  Oznacza to bowiem, że 
inwazja gryzoni jest naprawdę 
duża. Czujnym warto jednak być 
także, gdy choć w jednym z karm-
ników trutka zostaje nadgryziona 
przez myszy lub szczury. To sy-
gnał o tym, że mamy szkodniki 

w obiekcie. Wówczas też trzeba 
szybko działać, bo gryzonie - jak 
powszechnie wiadomo - bardzo 
szybko się rozmnażają - mówi 
specjalista z firmy DDD-1. 
 Jakimi metodami zwalcza 
się zazwyczaj myszy i szczury 
w dużych obiektach inwentar-
skich? - Najczęstszej jest to roz-
kładanie rodentycydów w formie 
saszetek z pastą lub kostek wosko-
wych w postaci past w saszetkach 
lub - ewentualnie - w postaci ko-
stek, czyli korzystamy z gotowych 
preparatów gryzoniobójczych, 
rzadko kiedy zdarza się nam robić 
swoje „przynęty”. Tak się dzieje 
głównie, gdy szczury nie chcą 
pobierać  gotowej trucizny. Są 
to bowiem bardzo inteligentne 
stworzenia. Z myszami natomiast 
nie ma problemów. Mysz, gene-
ralnie, zjada każdy rodzaj trutki 
i potem ginie - twierdzi nasz 
rozmówca. 
 Krzysztof Wcześniak zwra-
ca również uwagę na następu-
jącą sprawę: - Jeżeli na fermie 
jest stworzony system monito-
rowania i zwalczania gryzoni, to 
on musi cały czas funkcjonować/
pracować, on nie może być robio-
ny dla inspekcji weterynaryjnej 

czy też dla sanepidu, to powinien 
być system, który naprawdę daje 
pełną ochronę obiektowi, który, 
krótko mówiąc, zabezpiecza ho-
dowcę i  jego zyski, bo przecież 
gryzonie mogą zrobić ogromne 
spustoszenie - zjadają bowiem 
pokarm, gryzą kable, roznoszą 
choroby. 
 Czy obiekty sąsiadujące 
z dużymi fermami, w których, 
delikatnie rzecz ujmując, za-
domowiły się gryzonie, także 
są narażone na ich inwazję? 
- Niekoniecznie. Jeżeli szczurom 
jest dobrze na fermie, to one będą 
się jej trzymały. (...) Szczury two-
rzą kolonie i niechętnie się prze-
noszą. One muszą być do tego 
zmuszone. Wyobraźmy sobie - na 
przykład - fermę kilkukurniko-
wą, gdzie hodowana jest nioska 
w klatkach i przychodzi na takiej 
fermie czas, że na dwa-trzy mie-
siące znikają z nich kury, auto-
matycznie znika z nimi też pasza 
i woda. Hodowcy przystępują do 
dezynfekowania budynków. Wów-
czas dopiero te szczury zaczynają 
się rozchodzić po okolicy za po-
żywieniem i wtedy mogą trafić do 
sąsiednich gospodarstw - podkreśla 
Krzysztof Wcześniak. 
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Ostatnie metry asfaltu. Dalej jest już tylko 
bezdroże. Gliniana, polno-leśna ścieżka. 
Włączam napęd 4x4. Wciskam gaz. Auto 
pokazuje swoją prawdziwą naturę. Nie jest 
już wielkim, wygodnym wozidłem. Staje się 
potężną maszyną, bez trudu pokonującą 
każdą nierówność na drodze.

ierwsze wrażenie 
- jest masywny. 
Potężny. 181 cm 
„wzrostu”, ponad 
5,3 metra długości, 

2,1 tony wagi i wielkie 18-calo-
we koła. Przód został zmienio-
ny. Jest drapieżniejszy, emanu-
je siłą. Przypomina stylistyką 
mniejsze modele - z górnym 
grillem płynnie przechodzą-
cym w przednie światła. Z tyłu 
przeprojektowano lampy. Do 

Testowana wersja SR5, 2,4 D-4D (150KM), 6 A/T (4x4) dieselTEKST Hubert Mościpan

P

Moc i design

R E K L A M A

tego ulepszona, wzmocniona 
konstrukcja, która w opinii pro-
ducenta ma wytrzymać jeszcze 
więcej. Pod maską mamy 2,4-li-
trowy dieslowski silnik o mocy 
150 KM.
 Wewnątrz widzimy znako-
micie wypełnioną przestrzeń. 
Pod tym względem zmieniło 
się najwięcej. Nie mamy już 
wrażenia, że podróżujemy au-
tem typowo roboczym. Miękkie 
materiały, design ten sam, co 

we flagowych modelach osobo-
wych. Czujemy się jak w corolli 
czy nawet avensisie. Z tą róż-
nicą, że siedzimy kilkadziesiąt 
centymetrów wyżej.
 Próby terenowe nie robią na 
nim żadnego wrażenia. Testo-
waliśmy hiluxa na dziurawych 
polnych dróżkach, nierównych 
leśnych ścieżkach i  typowo 
piaszczystych odcinkach off-
-roadowych, które po desz-
czu przeradzały się w glinia-

sto-błotne powierzchnie. Na 
pokrętle z prawej strony kie-
rownicy wystarczyło jedynie 
włączyć napęd 4x4 i po prostu 
cieszyć się jazdą. Do wyboru był 
również klasyczny napęd na 
tył oraz 4x4 z blokadą tylnego 
dyferencjału. Nie ma mowy 
o zakopaniu się, wymięknię-
ciu w połowie podjazdu czy 
braku mocy pod nogą. Gdy 
jest szczególnie stromo, czy to 
w górę, czy w dół, mamy do 
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dzający samochód gwałtownie 
hamuje, zostajemy ostrzeżeni 
sygnałem dźwiękowym i wy-
raźnym czerwonym napisem 
„hamuj!” na wyświetlaczu. Jeśli 
nie zareagujemy odpowiednio 
wcześnie, samochód sam za-
cznie wytracać prędkość. Warto 
też pochwalić opcję ostrzegania 
o zmianie pasa ruchu - kiedy je-
steśmy zmęczeni lub nie mamy 
pełnej widoczności, np. gdy 
oślepia nas słońce, samochód 
zareaguje, kiedy najedziemy 
na linię z lewej, czy z prawej 
strony. Wszystkie te funkcje są 
oparte na pracy kamery i lase-
rowego czujnika, zamontowa-
nych u góry przedniej szyby.
 Na plus bardzo dobrze pra-
cująca automatyczna skrzynia 
biegów, która w terenie gwa-
rantowała, że nie spalimy sprzę-
gła, a w trasie nie pozwalała 
silnikowi wejść powyżej 2,5 ty-
siąca obrotów i zakłócać roz-
mów w kabinie.
 Ponadto dostępne są dwa 
tryby: eco oraz power. Ich prze-
łączniki znajdują się pod ręką, 
tuż obok skrzyni biegów. Każdy 
z nich to inne oblicze hiluxa. 
Eco obniża moc i dynamikę, 

silnik pracuje ciszej niż w wersji 
bez żadnego trybu, skrzynia 
zmienia biegi niżej, a spalanie 
spada nawet w granice 8,5 litra. 
Z kolei power wyciska z auta 
co najlepsze. W trasie wyko-
rzystywałem go głównie do 
wyprzedzania i w sytuacjach, 
gdy „eco” determinował zbyt 
leniwą jazdę. Z kolei na piasz-
czystej nawierzchni „power” 
w połączeniu z napędem na 
cztery koła budził prawdzi-
wą terenową bestię. Wskaźnik 
chwilowego spalania wariował, 
ale poczucie pełnego zaufania 
do samochodu na najtrudniej-
szych odcinkach jest tego warte. 
A skoro o paliwie mowa - dys-
ponując pełnym, 80-litrowym 
zbiornikiem, i  jadąc w trybie 
„eco”, hilux może mieć zasięg 
nawet ponad 800 km.
 Podczas jazdy miejskiej od-
czuwalna jest twardość zawie-
szenia, które reaguje na każdej 
studzience czy progu zwalnia-
jącym. Największy problem, 
z jakim zmagamy się w ruchu 
miejskim, widać jednak od razu 
- wymiary. Hilux nie jest au-
tem na podziemne parkingi, 
ciasne uliczki czy wciskanie 

się między dwa auta w stre-
fie parkowania. Ale o tym nie 
ma co pisać. Kupując takiego 
olbrzyma, doskonale zdajemy 
sobie sprawę, do jakich celów 
będzie służył.
 Ładowność auta określona 
jest na 1.11 kg. Bez trudu prze-
wieziemy nim quada, kartony 
płytek, palety czy narzędzia 
rolnicze. Paka naszego modelu 
była najmniejsza, ze względu 
na podwójną, pięcioosobową 
kabinę. Maksymalnie może to 
być nawet 235x157 cm.
 Do wyboru mamy trzy typy 
nadwozia: z kabiną pojedynczą, 
podwójną, a także z półtorej 
kabiny oraz cztery wersje: DL, 
DLX, SR i SR5. Najtańsza wersja 
- pojedyncza kabina DL kosz-
tuje 109.000 zł
 Nowy hilux to dominator 
w swojej klasie. Nie tylko dzięki 
mocy i właściwościom jezd-
nym, ale także designowi. 
 Jest to doskonała propozy-
cja dla rolników, którzy często 
jeżdżą po nieutwardzonym te-
renie, jak pole czy las.

Za udostępnienie samochodu 
dziękujemy dealerowi 

Toyota Mikołajczak Kalisz

dyspozycji funkcję ułatwiającą 
pokonanie stoku. Kąt natarcia 
wynosi 30o, zejścia - 20o, a głę-
bokość brodzenia - 70 cm. Do 
tego większy prześwit i skok 
amortyzatorów.  
 Pozycja za kierownicą, jak 
na tego typu wóz, jest wyjątko-
wo stabilna i wygodna. Mamy 
znakomitą widoczność, a na-
sze plecy cieszą się z komfor-
towych siedzisk, niczym nie 
ustępujących tym w rodzin-
nych modelach Toyoty. 
 Wszelkie potrzebne infor-
macje są wyświetlane na 4,2-ca-
lowym ekranie usytuowanym 
pomiędzy zegarami. W central-
nym punkcie deski rozdzielczej 
mamy ponadto 7-calowy doty-
kowy wyświetlacz z pełnym 
pakietem multimediów, znany 
już m.in. z corolli. Do tego sys-
tem Toyota Safety Sense, zawie-
rający cztery układy: ostrzega-
nia o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu, rozpoznawania 
znaków drogowych, wykry-
wania zmęczenia kierowcy oraz 
wczesnego reagowania w przy-
padku ryzyka zderzenia. Ten 
ostatni jest najbardziej przy-
datny - w chwili, gdy poprze-
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edług da-
nych GUS 
w   g r u d -
niu 2015 r. 
w  Polsce 

było 215 tys. sztuk owiec. Obec-
nie pogłowie tych zwierząt sta-
nowi zaledwie 5% pogłowia 
z lat 80-tych. Owce utrzymy-
wane były głównie dla wełny, 
której wartość (z uwagi na coraz 
mniejszy popyt) w latach 90-
tych drastycznie spadła. Ho-
dowla pozostała w rejonach, 
gdzie są obszerne tereny pa-
stwiskowe. Obecnie występuje 
problem zarówno ze sprzeda-
żą runa, jak i mięsa owczego. 
W  większości przypadków 
polska jagnięcina trafia na 
rynek zachodni. Z kolei pol-
skie restauracje kupują mię-
so jagnięce z Nowej Zelandii. 
- Restauratorzy nie kupią od nas 
całych tusz, potrzebują jedynie 
konkretne wyręby, a importer jest 
im w stanie dostarczyć to, czego 
chcą - tłumaczy Dariusz Kuba-
sik, główny hodowca Ośrodka 
Hodowli Zarodowej Garzyn. 
Dlaczego w Polsce spożywa 
się tak mało mięsa owczego? 
- U nas nie ma tradycji jedzenia 
jagnięciny czy baraniny. Poza tym 
nie jest to mięso tanie - stwierdza 
Kubasik.
 Mięso jagnięce z owczarni 
w Brylewie jest także ekspor-
towane. Zajadają się nim Włosi. 
Ale stado owiec nie jest utrzy-
mywane tam dla zysku, a dla 
zachowania tradycji. Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w Garzy-
nie może poszczycić się tym, że 
jego stado Merynos Polski było 
jako pierwsze zarejestrowane 
w księgach hodowlanych. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż ho-
dowlę owiec merynosa OHZ 
Garzyn prowadzi od 1919 r. 
- Nie posiadamy żadnych pastwisk, 
utrzymujemy zwierzęta w budyn-
ku, a więc trzeba im podawać go-
tową paszę, a to generuje koszty 
- wyjaśnia Dariusz Kubasik. 
Stado liczy w sumie 185 matek, 
w tym 110 jest rasy zachowaw-
czej i do nich OHZ otrzymuje 
z ARiMR dodatkowe płatności 
do hodowli, a pozostałe to typ 
mięsny.
 W związku z tym, że wykot 
zaplanowany jest na początek 
października, strzyżenie od-
było się pod koniec sierpnia. 
Dlaczego te dwie sprawy są po-
wiązane? Przemawiają za tym 
dwa czynniki: lepsza jakość 
wełny i dobrostan zwierząt. 

Strzyża owiec
- ważna przed wykotami

Występujące kiedyś w każdym gospodarstwie owce, dziś są raczej 
rzadkością. Ich hodowla stała się nieopłacalna. W gospodarstwie 
rolnym w Brylewie (Wielkopolska) stado utrzymywane jest bardziej 

ze względów sentymentalnych niż ekonomicznych.

TEKST Dorota Jańczak
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Jeden strzygacz w ciągu 10 godz. jest w stanie ostrzyc 150 sztuk owiec

- Stres, którego doświadczają matki 
podczas wykotów powoduje, że weł-
na staje się przewężona i jest gorszej 
jakości. Wełna to dodatkowa okrywa, 
która powoduje, że zwierzęta nie od-
dają ciepła. Gdy maciorki produkują 
mleko, emitują większą ilość ciepła, 
a dzięki temu, że zdejmuje się runo, 
zwierzętom jest chłodniej - wyjaśnia 
Dariusz Kubasik. Owce powinny 
być strzyżone raz w roku też 

z tego względu, że późniejszy 
odrost jest ładniejszy - dzięki 
strzyżeniu owca produkuje lep-
szą wełnę.
 Tylko część wyhodowanych 
w Brylewie jagniąt (waga w gra-
nicach 25-30 kg) trafia na rzeź. 
Pozostałe są przeznaczone do 
dalszego remontu stada. Najczę-
ściej sztuki sprzedaje się w grud-
niu przed świętem Bożego Na-

rodzenia. Wówczas cena jest 
najwyższa. Matki merynosa za-
zwyczaj osiągają wagę 70 kg, 
a tryki 80 kg. Zwierzęta te do-
żywają maksymalnie do 10 lat. 
Ciąża u owcy trwa 5 miesięcy. 
Z reguły z jednego miotu rodzą 
się 2 sztuki. Roczna produkcja 
wełny o wysadności co najmniej 
7 cm, wynosi u maciorek 4-5 kg, 
a u tryków 5-7 kg.  
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OHZ Garzyn od lat współpracuje ze strzygaczami Sylwestrem
Kłossokiem i Dawidem Koperskim

W ramach unijnych do� nansowań dostępne są dopłaty do hodowli 
owiec. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie otrzymuje do� nanso-
wanie dla matki pow. jednego roku 100 zł/szt. Dotyczy to rasy zacho-
wawczej Merynos Polski w Starym Typie - MPS

Strzyża owiec odbywa się zawsze ok. 6-8 tygodni przed planowanym 
wykotem
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wiescirolnicze.pl
i video na



rzepisy dotyczą-
ce budowy płyty 
pod silos zbożowy 
określa Prawo bu-
dowlane. Zgodnie 

z nim naziemny silos na ma-
teriały sypkie o pojemności do 
30 m3 i wysokości nie większej 
niż 4,5 m można budować bez 
pozwolenia na budowę. Taka 
inwestycja musi zostać zgłoszo-
na odpowiedniemu organowi 
(w zależności od rejonu - staro-
stwu powiatowemu, urzędowi 
miasta czy urzędowi marszał-
kowskiemu). Do dokumentu 
o zgłoszeniu powinniśmy dołą-
czyć mapę sytuacyjną lub mapę 
ewidencyjną z naniesionym 
szkicem usytuowania silosu, 
opis rodzaju, zakresu i sposobu 
prowadzenia robót budowla-
nych, szkice i rysunki obrazu-
jące obiekt i  jego parametry 
takie jak: wysokości i objętość 
oraz oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością 

Silos - potrzebne 
pozwolenie na budowę?

Zanim zdecydujesz się na montaż silosu do magazynowania zboża, musisz wiedzieć, 
jakie warunki formalne należy w związku z taką inwestycją spełnić. - Czas kompletowania 
niezbędnych dokumentów w niektórych przypadkach może potrwać nawet kilka miesięcy 

- przestrzega Krzysztof Wieczorek, projektant z firmy projektura.pl.
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na cele budowlane. - Jeśli w cią-
gu 30 dni z urzędu nie otrzyma-
my pisma z uwagami czy prośbą 
o wyjaśnienia, możemy rozpocząć 
budowę silosu - przy zgłoszeniu 
obowiązuje zasada cichej zgody 
- tłumaczy Krzysztof Wieczorek.
 W przypadku gdy wyso-
kość silosu ma przekroczyć 4,5 
metra i pojemność 30 m3, jesz-
cze przed realizacją inwestycji 
musimy postarać się o pozwo-
lenie na budowę. Decyzję taką 
wydaje wydział budownictwa 
właściwego starostwa powia-
towego. Do wniosku o  wy-
danie pozwolenia na budowę 
dołączyć należy: oświadcze-
nie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane oraz 
cztery egzemplarze projektu 
budowlanego wraz z opinia-
mi, uzgodnieniami i  innymi 
dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem potwierdzają-

- Zdarzały się przypadki, 
w których klienci dzwonili do 
mnie z pytaniem, czy wyko-
nam dla nich szybki projekt 

na płytę pod silos, bo za 
tydzień przyjadą montować 
zbiornik zbożowy, a za dwa 

tygodnie zbiorą plony do 
zmagazynowania. Takie my-
ślenie jest błędne - tłumaczy 

Krzysztof Wieczorek 
z projektura.pl
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cym wpis projektanta na listę 
członków właściwej izby sa-
morządu zawodowego, aktu-
alnym na dzień opracowania 
projektu. Prócz tego w niektó-
rych sytuacjach konieczna jest 
także decyzja o  warunkach 
zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu (powinniśmy o nią 
wcześniej wystąpić do właści-
wego urzędu gminy czy mia-
sta) lub wypis z miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Maksymalny czas 
oczekiwania na rozpatrzenie 
naszego wniosku dotyczące-
go wydania decyzji o pozwo-
lenie na budowę wynosi 65 
dni. Po otrzymaniu pozwolenia 
na budowę, kolejne 14 dni to 
czas na uprawomocnienie się 
dokumentu. - Po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę musimy 
zgłosić do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (PINB) 
termin rozpoczęcia budowy, wy-
stąpić o dziennik budowy, zlecić 
wytyczenie obiektu uprawnionemu 
geodecie oraz powierzyć nadzór 
nad budową kierownikowi budo-
wy. Po zakończeniu prac musi on 
poinformować o tym PINB, jeżeli 
urząd w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

zakończenia robót nie zgłosi uwag, 
można rozpocząć użytkowanie 
obiektu budowlanego - zaznacza 
Krzysztof Wieczorek.
 W efekcie czas przygotowa-
nia do realizacji inwestycji może 
przedłużyć się nawet do czterech 
miesięcy. Rolnicy często nie 
wiedzą o tym. - Zda-
rzały się przypadki, 
w których klien-
ci dzwonili do 
mnie z  pyta-
niem, czy wy-
konam dla nich 
szybki projekt 
na płytę pod 
silos, bo za ty-
dzień przyjadą 
montować zbiornik 
zbożowy, a za dwa ty-
godnie zbiorą plony do zma-
gazynowania. Takie myślenie jest 
błędne - tłumaczy Krzysztof Wie-
czorek z projektura.pl. Tak na 
dobrą sprawę, każde postawie-
nie silosu na terenie gospodar-
stwa powinno być zgłoszone do 
starostwa. Nawet, jeśli zbiornik 
nie osiąga wysokości 4,5 metra. 
Gdy wystarczy samo zgłosze-
nie inwestycji (bez wystąpienia 
o pozwolenie na budowę), mu-

simy mieć świadomość, że pro-
cedury potrwają ponad miesiąc.
 O czym jeszcze warto pa-
miętać? Przede wszystkim o od-
ległości od innych budynków. 
W przypadku silosu na zboże 
i pasze o pojemności większej 

niż 100 ton, odległość od 
domów i budynków 

inwentarskich po-
winna wynosić 

15 m, od in-
nych budyn-
ków - 8 m, 
o d  b i o ga -
zowni - 15 m, 
o d  s k ł a d u 

węgla i  kok-
s u  -  1 5  m , 

od granicy dział-
ki sąsiedniej - 5 m. 

Należy także uwzględ-
nić odległości od zbiorników 
na odchody zwierzęce czy 
płyt do składowania oborni-
ka. (Mówi o  tym Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 7 października 1997 r.). 
 Warto więc na samym po-
czątku rozpoczęcia jakichkol-
wiek działań sprawdzić, czy 
mamy wystarczająco dużą 

działkę, aby te wymogi spełnić 
i udać się do biura projektowe-
go z wymiarami gabarytowymi 
silosu (parametry konkretne-
go modelu) oraz wytycznymi 
do projektowania płyty, któ-
re otrzymamy od producenta 
zbiornika. - Warto też przemyśleć 
plan na przyszłość, aby w później-
szym okresie nie utrudnić sobie 
budowy np. płyty do składowania 
obornika lub infrastruktury to-
warzyszącej - mówi Krzysztof 
Wieczorek.
 Zadaniem projektanta jest 
wykonanie projektu płyty pod 
silos oraz opracowanie planu 
zagospodarowania terenu. 
- Spełnienie tych wszystkich wy-
mogów ma wielorakie znaczenie. 
Da nam gwarancję bezpieczeństwa 
i długotrwałego użytkowania silo-
su. Poza tym nie narazimy się na 
dość wysokie kary nałożone przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego - wyjaśnia Krzysz-
tof Wieczorek z projektura.pl. 
Zgodnie z prawem budowla-
nym za postawienie budowli 
bez zezwolenia grozi dotkliwa 
kara finansowa zależna od m.in. 
rodzaju obiektu budowlanego 
oraz nakaz rozbiórki obiektu.

4,5 m
jeśli planujesz postawienie 
silosu o takiej wysokości, 
będziesz musiał postarać 

się o pozwolenie na 
budowę

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

Jesteśmy 
autoryzowanym 
dystrybutorem 
firmy SKOVZapraszamy do naszego sklepu internetowego

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

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

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

Nasze rozwiązania: 

Systemy wentylacji Systemy żywienia Systemy pojenia

Systemy ogrzewania Systemy sterowania Padcooling

TWOJA FERMA, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, 
SPRZEDAŻ: tel. 604 941 974 • WSPARCIE TECHNICZNE: tel. 692 901 592 
www.twojaferma.pl, mail: sklep@twojaferma.pl
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Prąd z dachu i z pola
spółczesna 
energetyka 
jest niero-
z e r wa l n i e 
z w i ą z a n a 

z dynamicznym rozwojem ener-
getyki odnawialnej. - Taki stan 
rzeczy będzie wymuszał inwestycje 
w nowoczesne sieci elektryczne, któ-
re będą w stanie zintegrować dużą 
ilość rozproszonych terytorialnie 
elektrowni wykorzystujących odna-
wialne źródła energii do produkcji 
energii elektrycznej z funkcjonu-
jącym systemem dystrybucyjnym 
i przesyłowym - uważa Joanna 
Tabaka z firmy T&T Proenergy. 
 Panele fotowoltaiczne na 
swojej posesji zamontował Ma-
rek Głowacki ze Świnkowa (po-
wiat krotoszyński). Zainwesto-
wał, bo na początku miały wejść 
taryfy gwarantowane. Jednak 
zmieniono przepisy i producen-
tom energii odnawialnej nie opła-
ca się jej sprzedawać. - Przyznaję, 
że takie rozwiązanie nie miałoby 
racji bytu, bo byśmy drożej sprze-

dawali energetyce niż energetyka 
sprzedaje swoim klientom - wyja-
śnia. Mimo to nie żałuje, że na 
dachu budynku gospodarcze-
go są panele na powierzchni 70 
metrów kwadratowych o mocy 
10 kW. - Energię będę wykorzysty-
wał na własne cele. Nowe przepisy 
umożliwiają to, by energię, którą 
wyprodukuję, gromadzić w sieci. 
Licznik dwukierunkowy zlicza ener-
gię i nadprodukcję możemy wyko-
rzystać w dowolnym czasie, czy 
to latem w nocy, czy zimą, kiedy 
produkcji energii jest trochę mniej. 
Nie muszę mieć akumulatora, który 
jest drogi. Wiadomo, że w dzisiej-
szych czasach bez prądu nie działa 
nic - mówi. Jeśli jego instalacja 10 
kW wyprodukuje 1 kW energii 
i zostanie ona wpuszczona do 
sieci, to można pobrać 0,8 kW. 
W przypadku instalacji powyżej 
10 kW, przelicznik wynosi 0,7 
kW. - Wiadomo, że energetyka też 
musi zarobić - opowiada Marek 
Głowacki. Podejmując decyzję 
o zamontowaniu paneli szukał 

sprawdzonej firmy. Trafił na 
Goodenergy, certyfikowanego 
partnera niemieckiej firmy So-
larworld - z 40-letnią tradycją. 
- A nie żadna chińszczyzna, bo nie 
chciałbym dawać dużych pieniędzy 
firmie, która po kilku latach zniknie 
z rynku. Instalacja kosztowała mnie 
około 60.000 zł - wyjaśnia. Do-
daje, że firma Goodenergy dała 
mu gwarancję, że jego panele 
po 30 latach użytkowania będą 
miały jeszcze 86% sprawności. 
Nie obawia się, że zimą wypro-
dukuje mniej energii. - Ogniwa 
fotowoltaiczne działają na promie-
nie UV, a nie na słoneczne, tak jak 
instalacje glikolowe do ogrzewania 
wody. I jeżeli są pochmurne dni, to 
energia przez cały czas jest produko-
wana - wyjaśnia. Jego obliczenia 
wskazują, że rachunki za prąd 
z czasem będą zerowe. 
 Energię pozyskaną z paneli 
chce wykorzystać nie tylko do 
ogrzewania wody czy funkcjono-
wania lodówek, czajników bądź 
telewizora. Planuje też zmienić 

dotychczasową instalację central-
nego ogrzewania węglowego - na 
elektryczną i właśnie dzięki pa-
nelom ogrzewać cały dom. - Za-
inwestowałem teraz, myśląc o swojej 
przyszłości. Wiadomo, że za 20 lat, 
kiedy pójdę na emeryturę, to chcę 
mieć jak najniższe koszty stałe, czyli 
rachunki. Na emeryturze będę miał 
mniej pieniędzy, rachunki będą takie 
same - mówi. Uważa, że panele 
fotowoltaiczne są przyszłością. 
- Produkcją takiej energii powinien 
się zająć ten, kto ma nawet małe 
rachunki. Przecież produkujemy 
zieloną energię. (…) Nie chciałbym 
żyć w zadymionym terenie, tak jak 
to jest w Krakowie - opowiada. 
Dodaje, że warto zainwestować 
w fotowoltaikę czy inne źródła 
energii odnawialnej. - Słońce nie 
wysyła nam rachunków za prąd 
- mówi Marek Głowacki. 
 Coraz więcej w naszym kraju 
na dachach widać paneli słonecz-
nych, a na gruntach rolniczych - 
farm fotowoltaicznych. - Na takie 
inwestycje decydują się rolnicy, któ-

W
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rzy chcą zapewnić sobie przyszłość 
i elektrownia fotowoltaiczna będzie 
ich „drugą emeryturą” - wyjaśnia 
Joanna Tabaka z  T&T PRO-
ENERGY. Właściciele małych 
gospodarstw, gdzie ziemie są 
słabej klasy, najczęściej wybierają 
instalację o mocy 1 MW. Może 

ona powstać na obszarze od 1,5 
do 2 ha. Z kolei właściciel dużego 
areału inwestowanie w ten ro-
dzaj OZE może potraktować jako 
zabezpieczenie już prowadzonej 
działalności. - Ponadto państwo 
polskie jako kraj członkowski UE 
przyjęło cele w zakresie rozwoju 

wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, wg „Polityki Energetycznej 
Polski do 2030 roku” wzrost wy-
korzystania odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energii finalnej 
do 19% w roku 2020 i 20% w roku 
2030 - przypomina Joanna Ta-
baka. Dodaje, że inwestycja bez 

dotacji wg nowej Ustawy OZE 
i zaproponowanych cenach za-
kupu na aukcji OZE zwraca się 
w 10 lat. Przy wykorzystaniu 
środków unijnych, w zależności 
od regionu kraju, jest to mini-
mum 5 lat.
 Rolnicy, budując elektrow-
nie słoneczne na danym terenie 
wraz np. z biogazowniami, będą 
mogli dołączyć do klastra energe-
tycznego. - Korzyści z niego wyni-
kające byłyby wielopłaszczyznowe. 
Po pierwsze, energia produkowana 
lokalnie jest konsumowana lokalnie, 
zatem nie są ponoszone straty na 
przesyle energii. Klastry energe-
tyczne w swojej bardziej zaawan-
sowanej formule mogą przybierać 
postać Spółdzielni Energetycznych. 
Najlepszym przykładem są tutaj nie-
mieckie spółdzielnie energetyczne, 
które są m.in. odpowiedzialne za 
ogromny sukces energetyki odna-
wialnej w tym kraju. Ministerstwo 
energii zapowiada uruchomienie 
projektów pilotażowych klastrów 
energetycznych w celu wypracowa-
nia najlepszego modelu ich wsparcia 
poza środkami unijnymi oraz wy-
tycznych dla podmiotów zamierzają-
cych realizować tego typu inicjatywy 
- wyjaśnia Joanna Tabaka.     (abi)

Marek Głowacki 
uważa, że panele 
fotowoltaiczne są 

przyszłością. - Słoń-
ce rachunków nam 
nie wysyła - mówi
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Nie wszyscy chętni otrzymają 
wsparcie na modernizację

ARiMR w lipcu opublikowała listy 
rankingowe z nazwiskami osób 
zainteresowanych wsparciem w ramach 
Modernizacji Gospodarstw Rolnych 
(dostępne na www.wiescirolnicze.pl). 
Ilu z nich otrzyma rzeczywiście pomoc?

w i o s e n -
nym nabo-
rze wnioski 
o   p i e n i ą -
dze złożyło 

30,5 tys. rolników. Ogromna 
większość z nich, bo aż 95% 
zwróciła się o unijne środki 

w ramach tzw. obszaru „D”, 
a więc dotyczącego racjona-
lizacji technologii produkcji 
i  wprowadzania innowacji 
(w większości przypadków 
zakupu maszyn). W  przy-
padku beneficjentów, którzy 
poprawnie złożyli wnioski 

W
Dokończenie na s. 58
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w obszarach „A” - produkcja 
prosiąt; „B” - produkcja mleka 
krowiego i „C” - produkcja 
bydła mięsnego, raczej nie ma 
większych wątpliwości. Oni 
otrzymają unijne pieniądze. 
Potwierdziła to Małgorzata 
Książyk, dyrektor Biura Praso-
wego Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. - Z naborów, 
przeprowadzonych w  2015 r. 
i 2016 r. w obszarach „A”, „B”, 
„C” pomocą zostaną objęci wszy-
scy wnioskodawcy, których wnio-
ski uzyskały minimalną liczbą 
punktów przyznawaną na podsta-
wie kryteriów wyboru i zostaną 
pozytywnie zweryfikowane - wy-
jaśniła Małgorzata Książyk. 
 A co z osobami, które zło-
żyły wnioski w obszarze „D” 
(racjonalizacja technologii pro-
dukcji, wprowadzenie innowa-
cji, zmiana profilu produkcji, 
zwiększenie skali produkcji, 
poprawa jakości produkcji 
lub zwiększenie wartości do-
danej produktu)? O środki na 
m.in. zakup maszyn wystąpiło 
prawie 30 tys. beneficjentów. 
Wartość ich wniosków opiewa 
łącznie na kwotę około 5,57 mld 
zł (około 1,4 mld euro). Przy 

czym dla naboru przeprowa-
dzonego w 2016 r. udostęp-
niono - w podziale na woje-
wództwa - na obszar „D” kwotę 
364.667.443 euro. Ma zostać 
ona jednak zwiększona. 
- W związku z dużym zainte-
resowaniem wnioskodawców 
planowane jest zwiększenie tej 
puli środków o 60%, do poziomu 
583.467.909 euro - zaznaczy-
ła dyrektor Biura Prasowe-
go Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. To oznacza, 
że w ramach obszaru „D” na 
dofinansowanie ma szansę 
13 tys. wnioskodawców.
 583 mln euro, a więc kwo-
ta, która ma dotrzeć do be-
neficjentów w ramach tego-
rocznego naboru na obszar 
„D,” stanowić będzie 49% cał-
kowitej kwoty przeznaczonej 
na ten obszar w PROW 2014-
2020. Pozostałe 51% alokacji 
obszaru „D” zostanie udostęp-
nione w naborach przeprowa-
dzanych w kolejnych latach. 
- Dzięki temu nastąpi selekcja 
wniosków i objęte pomocą zostaną 
te najlepiej oceniane - stwierdzi-
ła Małgorzata Książyk.

(doti)

ILU ROLNIKÓW WNIOSKOWAŁO O ŚRODKI UNIJNE 
W KWIETNIOWYM NABORZE?
obszar A - produkcja prosiąt -139 beneficjentów (131 mln zł)
obszarze B - produkcja mleka krowiego - 411 beneficjentów (167 mln zł)
obszar C - produkcja bydła mięsnego - 227 beneficjentów (94 mln zł).
obszar D - inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali 
produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu - około 30 tys. rolników (5,57 mld zł)

BUDŻET PRZEZNACZONY W PROW 2014-2020 NA OPERA-
CJE TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” 
ZOSTAŁ PODZIELONY NA CZTERY ZAKRESY WSPARCIA:

 rozwój produkcji prosiąt - obszar „A” (alokacja - 102 000 000 euro),
 rozwój produkcji mleka krowiego - obszar „B” (alokacja - 1 068 267 500 euro),
 rozwój produkcji bydła mięsnego - obszar „C” (alokacja - 136 794 656 

euro),
 racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana

profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji
lub zwiększenie wartości dodanej produktu - obszar „D” (alokacja 
- 1.192.935.807 euro).
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Jest ogromne zainteresowa-
nie środkami z  „Moderni-
zacji gospodarstw rolnych”. 
Spodziewaliście się aż tylu 
wniosków?
Tak, spodziewaliśmy się du-
żego zainteresowania, ale 
ilość złożonych wniosków 
rzeczywiście nas zaskoczyła 
pozytywnie. Trochę przero-
sło to nasze oczekiwania, ale 
cieszymy się, że jest potrzeba 
inwestowania wśród rolników.
Pojawiły się listy rankingowe 
z  nazwiskami chętnych na 
unijne pieniądze. 

Nadal jednak nie wiadomo, 
kto z nich ma szansę na po-
moc.

Rolnicy wkrótce rozpoczną 
inwestycje budowlane 
za pieniądze z „Modernizacji”
Z Markiem Piślewskim, zastępcą kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR 
w Poznaniu rozmawia Dorota Jańczak

Marek Piślewski 
przestrzega uczestników 
programu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, 
by wszelkie zakupy czy 
inwestycje dokonywać 
dopiero po podpisaniu 
umowy z Agencją
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Szanse na pomoc mają wszy-
scy, którzy spełniają kryteria 
dostępu, złożyli kompletne 
wnioski, bądź je uzupełnią 
w terminie oraz dostępne będą 
dla nich środki. Nie wszystkie 
jednak wnioski będące na tych 
listach są objęte limitem środ-
ków. Wnioski w ramach obsza-
ru „A”, „B”, „C” są wszystkie 
objęte środkami i tutaj nie ma 
obaw o ich brak, decyduje tyl-
ko kolejność rozpatrywania. 
Natomiast obszar „D”, w któ-
rym jest największe zróżnico-
wanie inwestycyjne, cieszył się 
największym zainteresowa-
niem i dla wszystkich wnio-
sków niestety nie ma środków, 
a kolejność ich weryfikacji jest 

prowadzona także w oparciu 
o ilość uzyskanych punktów 
rankingowych. W pierwszej 
kolejności już są przewidzia-
ne do rozpatrywania. Jeśli te 
pozycje utrzymają, dostaną 
dofinansowane. Ale w trakcie 
weryfikacji może się okazać, 
że podane przez beneficjen-
ta dane rankingowe, za które 
powinien mieć punkt, zosta-
ły błędnie wskazane i wtedy 
wniosek zostanie przesunię-
ty na dalsze, właściwe sobie 
miejsce. 

Jak długo może trwać ta we-
ryfikacja?
Obecne rozporządzenie prze-
widuje proces rozpatrywania 
wniosków w terminie 8 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia listy 
rankingowej. W tym okresie 
rolnik powinien otrzymać 
informację o  zakończeniu 
procesu weryfikacji wnio-
sku, kończącym się umową, 
bądź odpowiedź negatywną. 
W międzyczasie rolnik może 
zostać wezwany do uzupełnie-
nia, jeśli będą braki formalne 
we wniosku, do których bę-
dzie musiał się ustosunkować 
w ciągu 14 dni. Według nowe-
go projektu rozporządzenia 
przewiduje się rozpatrywanie 
wniosków w terminie 10 mie-
sięcy oraz możliwość drugiego 
wezwania wnioskodawcy do 
uzupełnienia braków formal-
nych wniosku.

Do kiedy do rolnika może 
przyjść pismo informujące 
o obowiązku dosłania doku-
mentów?
Pierwsze pisma rolnicy już 
otrzymali. Kolejne będą wysy-
łane sukcesywnie. Natomiast 
w ciągu najbliższych miesięcy 
będziemy chcieli wszystkie 
wnioski objęte limitem środ-

ków poddać weryfikacji. 

Wszystko będzie więc zale-
żało do tempa waszej pracy?
Tempo obsługi zależy od kom-
pletności wniosków, ale po-
twierdzam - jest wysokie. Po 
nadesłanych uzupełnieniach 
trzeba zweryfikować, potwier-
dzić, czy dany wniosek znaj-
duje się na właściwej pozycji 
na liście. W przeciwnym razie, 
gdy wniosek spada w inne, 
dalsze miejsce, jest konieczność 
sięgnięcia po kolejny wniosek 
do weryfikacji. Stąd będziemy 
działać na większej puli wnio-
sków, aby docelowo wyłuskać 
tę właściwą liczbę wniosków, 
właściwe projekty objęte limi-
tem środków. 

Jaką ilość wniosków biorą 
państwo pod uwagę?
Tak jak wcześniej wspomnia-
łem wszystkie z obszaru A, B, 
C, czyli związane z rozwojem 
produkcji prosiąt, mleka kro-
wiego oraz bydła mięsnego. 
Natomiast w odniesieniu do 
listy z obszaru D dot. racjo-
nalizacji technologii produk-
cji, limit ten ma być jeszcze 
zwiększony, stąd ostateczna 
liczba wniosków objęta dofi-
nansowaniem zostanie ustalo-
na wkrótce.

Jakie jeszcze czynności są 
podejmowane w przypadku 
wniosku rolnika, który speł-
nił wymogi formalne, a więc 
złożył poprawnie wniosek, 
zdobył wysoką ilość punk-
tów, uzupełnił dokumenty 
i naniósł poprawki?
Po weryfikacji formalnej wnio-
sku Agencja może skierować 
do wnioskodawcy pismo o wy-
jaśnienie niezgodności eko-
nomiczno-technicznej. Może 
też zlecić przeprowadzenie 
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wizyty kontrolnej w celu po-
twierdzenia stanu faktycznego 
w gospodarstwie, a  tym co 
jest zadeklarowane w bizne-
splanie. Jeśli wystąpiłyby nie-
zgodności, możemy wysłać ko-
lejne pismo o ich wyjaśnienie. 
Gdy jest wszystko poprawnie 
i sprawdzana jest dostępność 
środków, następuje podpisanie 
umowy. 

To wszystko dzieje się w cią-
gu pierwszych 8 miesięcy, 
a potem?
Po podpisaniu umowy z Agen-
cją, a przed złożeniem wnio-
sku o płatność wnioskodawca 
zobowiązany jest do przepro-
wadzenia postępowania oferto-
wego, mającego na celu wyło-
nienie firmy - dostawcy towaru 
bądź usługi. 

Rolnicy będą musieli wybie-
rać wykonawców inwestycji 
budowlanych i wyposażenio-
wych czy maszyny w oparciu 
o ogólnopolski portal inter-
netowy?
Obecnie postępowanie prze-
targowe przeprowadzane jest 
w wersji papierowej. Trwają 

intensywne prace w kierunku, 
aby taki portal powstał. Dzię-
ki niemu wnioskodawcy będą 
mieli możliwość składania, za-
mieszczania swoich propozycji 
inwestycyjnych, a oferenci będą 
składać oferty, spośród których 
zostaną wybrane te, spełnia-
jące najkorzystniejsze kryte-
ria wyboru. Jeszcze w  tym 
roku taka platforma zostanie 
uruchomiona. Narzędzie to, 
w znacznym stopniu przyspie-
szy proces prowadzenia postę-
powania przetargowego przez 
rolników, natomiast Agencji da 
potwierdzenie, że zapropono-
wana cena jest ceną rynkową.

Co dzieje się po zakończeniu 
postępowania przetargowe-
go? Rolnik ma wybraną fir-
mę budowlaną bądź model 
konkretnej marki i co dalej?
Wnioskodawca podpisuje 
umowę z  wykonawcą usłu-
gi, tylko w przypadku inwe-
stycji budowlanych. Istnieje 
możliwość złożenia całości 
dokumentów postępowania 
ofertowego do oceny pra-
cownikom Agencji i  jeśli jest 
potwierdzona poprawność 

wyboru ofert, wnioskodaw-
ca może rozpocząć inwesty-
cję. Warto przypomnieć, by 
wszelkie działania inwesty-
cyjne rozpoczynać dopiero na 
tym etapie. Po zrealizowaniu 
projektu rolnik składa wniosek 
o płatność wraz z fakturami, 
dowodami zapłaty oraz doku-
mentami przeprowadzonego 
postępowania ofertowego, jeśli 
nie uczynił tego wcześniej, po 
czym następuje weryfikacja 
zgodności zrealizowanego pro-
jektu z umową. Jeżeli doku-
menty te odpowiadają temu, 
co było przedmiotem zawartej 
umowy następuje transfer środ-
ków na konto beneficjenta. Ter-
min na rozpatrzenie wniosku 
o płatność to 3 miesiące, plus 
ewentualnie termin na uzupeł-
nienia dokumentów.

Na jakim etapie są rolnicy, któ-
rzy składali wnioski w jesien-
nym naborze?
Wnioski te są na etapie końco-
wym. Większość z tych wnio-
sków, przynajmniej mówimy 
w odniesieniu do Wielkopolski, 
zostało rozpatrzonych i zostały 
podpisane umowy. Było zło-

żonych około 540 wniosków. 
Pozostało nam około 30 sztuk, 
które są w trakcie końcowych 
wyjaśnień i w najbliższym cza-
sie zostanie zakończona ich we-
ryfikacja. 

I jeśli wszystko będzie w po-
rządku, podpisana zostanie 
wkrótce umowa o dofinan-
sowanie?
Tak. Złożone projekty inwe-
stycyjne były skomplikowane. 
Spotkaliśmy się z projektami 
budowlanymi o wartości kilku 
milionów złotych, gdzie wyma-
gane były kosztorysy, projekty, 
decyzje budowlane, czasem też 
decyzje środowiskowe. 

Czy ci rolnicy jeszcze w tym 
roku zdążą rozpocząć inwe-
stycje?
Myślę, że tak. Rolnicy, którzy 
już podpisali umowy, skła-
dają do oceny postępowania 
ofertowe i  mogą rozpocząć 
inwestycje. Pozostałe projekty 
w najbliższych dniach zostaną 
rozpatrzone i  jesienią rolnicy 
będą mogli rozpocząć prace 
budowlane, jeszcze przed na-
dejściem okresu zimowego. 
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 Szczególne warunki, jakie panują w obiektach 
inwentarskich, sprawiają, że użycie tradycyjnej izolacji 
może okazać się nieskuteczne. Dlatego coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się materiały o najwyższych 
parametrach termoizolacyjnych, mogące przez długie 
lata służyć bezawaryjnie, a ich najważniejsze para-
metry użytkowania nie ulegają zmianie. Dla każdego 
inwestora ważna jest trwałość pozwalająca na unik-
nięcie uciążliwych konserwacji, częstych remontów 
oraz napraw. Jednym z pierwszych i największych 
w Polsce oraz Europie producentów płyt warstwo-
wych jest firma Gór-Stal. W ofercie firmy znajdują 
się również nowoczesne płyty izolacyjne termPIR 
w różnych okładzinach np.: papier kraft, włókno 
szklane, powłoka bitumiczna oraz zaprojektowana 
specjalnie dla rynku rolniczego płyta pokryta alu-
minium. Górstalowskie produkty wykorzystywa-
ne są m.in. do budowy hal, magazynów, sklepów, 
chłodni, budynków jednorodzinnych oraz 
rolniczych. Warto również dodać, iż tylko 
ta izolacja posiada jako jedyna najlepszy 
współczynnik przewodzenia ciepła wśród 
innych producentów reklamujących się na 
polskim rynku termoizolacji. 

TermPIR AGRO stworzona dla 
rolnictwa
 Produkowana przez firmę Gór-Stal płyta izola-
cyjna termPIR AGRO została zaprojektowana przede 
wszystkim do budynków inwentarskich. Jej użycie 
oznacza wyraźne oszczędności kosztów ogrzewania 
oraz chłodzenia, co w rezultacie przekłada się na 
zwiększenie efektywności produkcji rolnej. Produkt 
termPIR AGRO jest to odpowiednio przygotowana 
płyta poliizocyjanurowa produkowana ze specjalnymi 
powłokami, przystosowanymi do pracy w specyficz-
nych warunkach sektora rolniczego. 
 

Dlaczego warto zastosować 
termPIR AGRO w budynkach 
inwentarskich?

 Zastosowanie podsufitki z płyty termPIR AGRO 
zapewnia wiele korzyści. Płyta posiada jeden z naj-

w rolnictwie 
W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła 
w pomieszczeniach inwentarskich. Sposobem ograniczenia kosztów jest stworzenie budynków 
o wysokiej energooszczędności. Można to osiągnąć stosując płyty termoizolacyjne termPIR.

Nowa era

IZOLACJI

Gór-Stal sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11

38-300 Gorlice

tel./fax: 18 353-98-00
e-mail: info@gor-stal.pl www.gor-stal.pl

lepszych współczynników przewodzenia ciepła równy 
λ=0,023 W/m • K, dzięki czemu zapewnia mierzalne 
oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia oraz 
wpływa na dostosowanie temperatury panującej we 
wnętrzach budynków inwentarskich.

 termPIR AGRO jest to specjalnie przystosowana 
płyta, posiadająca doskonałą odporność mechaniczną 
oraz chemiczną. Bez problemu możemy czyścić ją za 
pomocą myjek ciśnieniowych. Jest to bardzo ważny 
parametr, który pomaga utrzymać czystość, szcze-
gólnie tam, gdzie w grę wchodzi hodowla zwierząt.

 Warunki, jakie panują w budynkach inwentar-
skich, są wymagające. Dlatego, w odróżnieniu od 
pozostałych izolato- rów dostępnych na 

polskim rynku, płyty termPIR A G R O 
zapewniają całkowitą odporność na wszelkie lotne 
związki organiczne np. amoniak, grzyby oraz pleśnie, 
a także na zakładanie gniazd i nor przez owady, gry-
zonie oraz ptaki. 

 Nasiąkliwość płyty pozostaje na poziomie poniżej 
2%, co oznacza, że płyta jest praktycznie wodood-
porna. Struktura pianki o zamkniętych porach jest 
najbardziej odporna na wszelkiego rodzaju zawilgo-
cenia. Precyzyjnie ukształtowane połączenia płyt oraz 
odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększają 
izolacyjność cieplną. Dzięki temu płyty spełniają naj-
wyższe wymagania dotyczące szczelności ogniowej, 
szczelności na wody opadowe, infiltrację powietrza 
i pary wodnej. 

 Kolejną bardzo ważną zaletą sufitów podwieszanych 
z płyt termPIR AGRO jest brak utraty parametrów 
izolacyjnych oraz bardzo długa trwałość materiału. 
Lekkość oraz sztywność płyty zapewniają łatwy i szybki 
montaż. Można je mocować bezpośrednio wkrętami do 
krokwi, jętek lub za pomocą profili PCV. Płyty termPIR 
AGRO można stosować w obiektach rolniczych, np. 
chlewniach, oborach, kurnikach, wszędzie tam, gdzie 
zwykła izolacja może nie wystarczyć. 

Postaw na energooszczędne 
budownictwo

 Firma Gór-Stal stara się wspie-
rać inwestorów budowlanych, 

również z sektora rolnicze-
go. Prowadzenie tego 

t y pu i nwe s t yc j i 
dla współcze-

snego rolni-
ka może być 
skomplikowa-

nym przedsię-
wzięciem przede 

wszystkim z uwagi na 
większą niż kiedyś skalę pro-

dukcji oraz konieczność przestrzega-
nia rygorystycznych wymogów dotyczących 

m.in. warunków termicznych oraz wilgotnościo-
wych panujących w budynkach inwentarskich. Użyte 
materiały budowlane i zastosowane technologie mają 
więc kluczowe znaczenie. Gór-Stal posiadając ponad 
12-letnie doświadczenie i obszerną wiedzę doskonale 
zna potrzeby rynku. Dzięki temu tworzy produkty 
i rozwiązania o najwyższej jakości.

 λ = 0,023 W/mK
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Polskie akumulatory
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. to firma z Piastowa - polski lider branży produkującej akumulatory, 
w której powstaje ponad 1,2 miliona baterii rocznie!

N ajnowocześniejsza technologia, 
wysokie kwalifikacje personelu 
oraz monitorowanie na każdym 

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

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

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

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

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

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

dla rolnictwa
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ozwiązania technologiczne 
stosowane w  takich przy-
czepach to, oprócz solidnej 
ramy i skrzyni załadunkowej, 
także inne podzespoły i ele-

menty. Mają one jak najlepiej przenosić 
obciążenie oraz minimalizować ryzyko 
związane z pracą. 

Agregatowanie z ciągnikiem
 Sprzęg przyczepy z ciągnikiem jest klu-
czowym elementem. Rozłożenie osi w cią-
gnionym pojeździe w  jednym punkcie, 
niezależnie od systemu - oś pojedyncza, 
tandem, tridem - skutkuje znacznym obcią-

Rozwiązania w dużych 
przyczepach

Duży ciężar własny i całkowity, objętość materiału, praca w różnorodnym terenie czy 
prędkość. Na te i inne czynniki konstruktorzy przyczep wielkogabarytowych muszą 

zwrócić uwagę, aby praca była bezpieczna i komfortowa.

TEKST Paweł Nowicki

żeniem miejsca sprzęgania. Dlatego ważny 
jest odpowiedni dobór rodzaju zaczepu. 
- W przyczepach o podwyższonym tonażu 
najbardziej optymalne są zaczepy przykręcane 
czołowo, tzw. zaczepy flanszowe, o różnych 
rozstawach otworów, w zależności od masy 
ciągnionej przyczepy. Charakteryzują się za-
równo wysoką wytrzymałością DMC > 20 t, 
jak i dużym naciskiem siły pionowej ok. 3-4 t. 
Montowane są przede wszystkim w tandemach, 
tridemach, rozrzutnikach itp. -  mówi Adam 
Kalinowski z firmy Scharmüller.  - Zaczepy 
obrotowe z konsolą, jedne z najmocniejszych 
zaczepów obrotowych występujących na rynku, 
przeznaczone są do przyczep o  DMC > 30 ton 

przy 3-4 tonach nacisku pionowego. Stosowane 
są w maszynach pracujących na nierównym 
terenie, gdzie dochodzi do częstych przechyłów 
i co za tym idzie dużych obciążeń na połączeniu 
zaczepowym - dodaje specjalista. Twierdzi 
również, że coraz popularniejsze na polskim 
rynku stają się zaczepy kulowe. Ich zalety 
w porównaniu z tradycyjnym oczkiem ciężko 
kwestionować. Jedną z głównych cech jest 
bezluzowe połączenie dwóch pojazdów. Takie 
rozwiązanie eliminuje wstrząsy podczas pracy 
na polu czy ruszania i hamowania. Sztywno 
sprzężone maszyny pozwalają osiągać więk-
sze prędkości jazdy, zachowując przy tym 
bezpieczeństwo i komfort pracy. Wydłuża 

R

Przyczepa Atlant ukraińskiego 
producenta Kobzarenko

R E K L A M A
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się dzięki temu żywotność użytkowania za-
czepu przy jednoczesnej ochronie ciągnika 
przed gwałtownymi uderzeniami rozpę-
dzonej przyczepy. Kula zyskuje również 
przewagę nad zaczepem oczkowym pod 
względem większej wartości nacisku siły 
pionowej oraz ciężaru przyczepy. Pozwala 
to z kolei na maksymalne wykorzystanie 
możliwości sprzęganych pojazdów.  Trzy-

dziestostopniowy kąt skrętu umożliwia 
jazdę nawet w najtrudniejszych warunkach.  

System skrętnych osi
 Dużym wyzwaniem dla ciągnika, 
przyczepy i ogumienia są z pewnością 
manewry wykonywane czy to na  polu, 
czy na asfalcie. Ogromny nacisk na osie 
podczas ostrych skrętów niszczy podłoże, 
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stawiając większy opór ciągnikowi. Aby 
uniknąć tych nieprzyjemnych sytuacji 
w przyczepach wielkogabarytowych mon-
tuje się system skrętnych osi. Sama zasada 
działania jest bardzo prosta. Po dwóch 
stronach zaczepu montuje się specjalne 
drążki hydrauliczne. Uaktywniają się one 
w trakcie manewrów ciągnika, zmieniając 
położenie kół względem osi przyczepy. 

Widoczna przednia ściana podczas końcówki wyładunku w przyczepie Fliegl

PEWNA I NIEZAWODNA JAKOŚĆ

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
   zaczepy kulowe K80
   automatyczne i manualne zaczepy transportowe
   zaczepy oczkowe i kulowe do przyczep
   płyty nośne, korpusy
   sprzęgi do przyczep
   części zamienne do zaczepów

www.scharmueller.pl 

KONTAKT:

PROMOCJANA ZACZEPYdo Case, New Hollandi Fendt

Maciej Zaremba, tel. 601 579 881
scharmueller.zaremba@gmail.com

Adam Kalinowski, tel. 603 645 009
a.kalinowski@scharmueller.at

Scharmueller Spare Parts: 

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

KONTAKT: 65 5474736

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

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

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

KONTAKT: 607-443-501
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System ten jest popularny u producen-
tów większych przyczep i istnieje oczy-
wiście kilka możliwości funkcjonowania 
tego układu. Firma Joskin oferuje 
układ skrętnej osi z blokadą. 
Podczas jazdy powyżej 15 
km/h i na biegu wstecznym 
układ hydrauliki blokuje ru-
chy tylnej osi. W trakcie 
wolnego poruszania 
się zestawem system 
ten będzie poma-
gał kierowcy w lep-
szym i swobodniej-
szym manewrowaniu. 
Scharmüller również posiada 
w swojej ofercie skrętną oś, która może 
być montowana w przyczepach jedno-, 
dwu-, trzy- i czteroosiowych. Praca drąż-
ków może także wymuszać skręt na 
biegu wstecznym usprawnia-
jąc cofanie. Jak przekonuje 
producent, nawet podczas 
wykonywania ostrych 
zakrętów nie ma możli-
wości kontaktu drążków 
skrętnych z kołami ciągni-
ka.

Rozładunek materiału
 Bez względu na rodzaj przewożo-
nych materiałów (sypkie, objętościowe, 
okopowe) wyładunek musi przebiegać 
sprawnie i bezpiecznie. W przyczepach 
objętościowych do zwożenia kiszonek do-
minował system rozładunku listwowego 
za pomocą przenośnika podłogowego. 
Takie rozwiązanie jest dobre, ale ogra-
nicza nam wykorzystanie przyczepy do 
różnorodnych materiałów. Coraz częściej 
za to można spotkać w dużych przycze-
pach system wypychania materiału przez 
ścianę czołową. Taki sposób rozładunku 
umożliwia wykorzystanie naczepy do róż-
nych prac bez niszczenia płodów rolnych 
przez listwy podłogowe czy do przewozu 
ciężkich towarów bez obawy o uszkodze-
nie samych listew. Jedną z firm, u której 

znajdziemy przesuwną ścianę, jest Fliegl. 
W system wyposażone są przyczepy od 11 
do 40 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 

Przy takim tonażu nie 
ma mowy o unoszeniu 
skrzyni ładunkowej 
w górę, stabilniejszą 
pracę gwarantuje wy-
pychanie materiału. 
Korzyści z  takiego 
układu tłoka za-
uważymy również 
przy rozładunku np. 
zboża w niskich po-
mieszczeniach, gdzie 
nie musimy się mar-

twić o konstrukcje da-
chu. Poziome ułożenie 
cylindra hydraulicz-
nego cechuje się 
mniejszym zapotrze-
bowaniem na olej niż 
w przypadku usta-
wienia pionowego. 
Ponadto producent 
marki Kobzarenko 
umożliwia zamon-
towanie do swoich 
przyczep ATLANT 

adaptera rozrzutnika obornika lub adaptera 
do przeładunku zbóż. 

Na wspólnej ramie
 Koszty eksploatacyjne maszyn są jednym 
z większych wydatków w gospodarstwie. 
Zwłaszcza jeśli dany sprzęt użytkowany jest 
sezonowo, a jego obecność jest niezbędna. 
Jedyną wspólną cechą większości maszyn 
są rama i układ jezdny. Producenci, wyko-
rzystując ten fakt, tworzą układy wymienne, 
które są zresztą bardzo popularne na zacho-
dzie Europy. W ten sposób mając jedną ramę 
w gospodarstwie możemy na nią nałożyć 
rozrzutnik obornika, wóz asenizacyjny czy 
po prostu przyczepę. Takie rozwiązanie 
z pewnością ograniczy koszty zakupu kilku 
różnych maszyn z kilkoma różnymi podwo-
ziami. 

Komponent do układu 
sterowania tylną osią 

w przyczepie

Kulowy zaczep 
K80, producent 

Scharmüller

Zamocowany drążek skrętny do 
wymuszania ruchu tylną osią
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r z y  w y m i a n i e 
opon na nowe 
rolnicy zazwyczaj  
kupują ten sam ich 
rodzaj, na którym 

pracowali dotychczas. Jest to 
jednak dobry moment, aby 
zastanowić się również nad 
zmianą rodzaju ogumienia 
i  jego producenta.Umożli-
wia nam to lepsze przełoże-
nie mocy ciągnika na podło-
że czy dłuższe użytkowanie 
opon. Wszystko to wiąże się 
z oszczędnościami...

Oznaczenie opony
 Na każdej oponie są zawar-
te informacje, które powiedzą 

Wiedza na temat roli ogumienia pozwoli 
na jego optymalny dobór i użytkowanie. 
Idzie za tym również możliwość obniżenia 
kosztów uprawy.

Opony
- co warto 
wiedzieć...

P
TEKST Paweł Nowicki

R E K L A M A

nam o niej niemalże wszyst-
ko. Umiejętność prawidłowego 
rozszyfrowania tych znaków 
pozwoli nam na możliwość 
balansowania  w  doborze 
nowego ogumienia. Obecnie 
możemy się spotkać z dwo-
jakim oznaczeniem rozmiaru 
opon. Istnieje bowiem system 
calowy, na którym odczytać 
możemy szerokość nominalną 
i średnice osadzenia w calach 
oraz rodzaj konstrukcji (radial-
na lub diagonalna). Jest to jed-
nak sposób oznaczeń dawny, 
który został zastąpiony sys-
temem metrycznym. Nowy 
schemat oznaczeń różni się 
jednostką szerokości nomi-

nalnej podaną w milimetrach, 
a nie w calach oraz wzboga-
cony został o  podaną wiel-
kość stosunku wysokości pro-
filu opony do jej szerokości 
w procentach. Związane jest 
to z wypuszczaniem na rynek 
przez producentów opon ni-
skoprofilowych. Dodany sym-
bol ma pomóc w odczytaniu 

tej wartości. Przy stosowaniu 
systemu calowego wartość ta 
była pominięta ze względu 
na fakt, że wszystkie opony 
miały ten sam profil- 85%. Na 
niektórych oponach możemy 
spotkać jednak obydwa opisy, 
dla łatwiejszego odczytu roz-
miaru przez samych użytkow-
ników. O rodzaju konstrukcji 
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naszej opony mówi nam literka 
„R” przy konstrukcji radialnej 
oraz „-” przy budowie dia-
gonalnej. Ważnym aspektem 
jest sposób mierzenia szero-
kości nominalnej, bowiem jej 
wartość odczytujemy zawsze 
w najszerszym miejscu opony. 
Odczyt mierzony na wysoko-
ści bieżnika może być mniejszy 
nawet o kilka centymetrów. 
 Istotną informację, zwłasz-
cza przy zakupie produktu 
z drugiej ręki, zawiera DOT 
XXXX. Cztery cyfry wystę-
pujące obok powiedzą nam, 
kiedy dana opona była wypro-
dukowana. Dwie pierwsze to 
tydzień roku, dwie kolejne to 
rok produkcji. Pod symbolem 
„TT” (Tube Type) kryje się tra-
dycyjna opona dętkowa, zaś 
odpowiednikiem opon bez-
dętkowych jest symbol „TL” 
(Tubeless). Ogumienie TL 
zabezpieczone jest od środ-
ka specjalną warstwą buty-
lową, która ma je uszczelnić. 
W przypadku założenia do 
takiej opony dętki skutkiem 
będzie po prostu zniszczenie 
warstwy ochronnej i pewnie 
okaże się, że następnym razem 
tę dętkę będziemy musieli za-

Fo
t. 

P.
 N

ow
ic

ki

Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg

0 45 29 103 58 236 87 545 116 1250 145 2900 174 6700 203 15500

1 46,2 30 106 59 243 88 560 117 1285 146 3000 175 6900 204 16000

2 47,5 31 109 60 250 89 580 118 1320 147 3075 176 7100 205 16500

3 48,7 32 112 61 257 90 600 119 1360 148 3150 177 7300 206 17000

4 50 33 115 62 265 91 615 120 1400 149 3250 178 7500 207 17500

5 51,1 34 118 63 272 92 630 121 1450 150 3350 179 7750 208 18000

6 53 35 121 64 280 93 650 122 1500 151 3450 180 8000 209 18500

7 54,5 36 125 65 290 94 670 123 1550 152 3550 181 8250

8 56 37 128 66 300 95 690 124 600 153 3650 182 8500

9 58 38 132 67 307 96 710 125 1650 154 3750 183 8750

10 60 39 136 68 315 97 730 126 1700 155 3875 184 9000

11 61,5 40 140 69 325 98 750 127 1750 156 4000 185 9250

12 63 41 145 70 335 99 775 128 1800 157 4125 186 9500

13 65 42 150 71 345 100 800 129 1850 158 4250 187 9750

14 67 43 155 72 355 101 825 130 1900 159 4375 188 10000

15 69 44 160 73 365 102 850 131 1950 160 4500 189 10300

16 71 45 165 74 375 103 875 132 2000 161 4625 190 10600

17 73 46 170 75 387 104 900 133 2060 162 4750 191 10900

18 75 47 175 76 400 105 925 134 2120 163 4875 192 11200

19 77,5 48 180 77 412 106 950 135 2180 164 5000 193 11500

20 80 49 185 78 425 107 975 136 2240 165 5150 194 11800

21 82,5 50 190 79 437 108 1000 137 2300 166 5300 195 12150

22 85 51 195 80 450 109 1030 138 2360 167 5450 196 12500

23 87,5 52 200 81 462 110 1060 139 2430 168 5600 197 12850

24 90 53 206 82 475 111 1090 140 2500 169 5800 198 13200

25 92,5 54 212 83 487 112 1120 141 2575 170 6000 199 13600

26 95 55 218 84 500 113 1150 142 2650 171 6150 200 14000

27 97,5 56 224 85 515 114 1180 143 2725 172 6300 201 14500

28 100 57 230 86 530 115 1215 144 2800 173 6500 202 15000

TABELA INDEKSÓW NOŚNOŚCI

Indeks km/h Indeks km/h

A1 5 K 110

A2 10 L 120

A3 15 M 130

A4 20 N 140

A5 25 P 150

A6 30 Q 160

A7 35 R 170

A8 40 S 180

B 50 T 190

C 60 U 200

D 65 H 210

E 70 V 240

F 80 W 270

G 90 Y 300

J 100

TABELA 
INDEKSÓW 

PRĘDKOŚCI

łożyć. 
 Kolejnym ważnym zna-
kiem jest wartość ciśnienia 
podana w barach. Nie oznacza 
ona ciśnienia roboczego, tylko 
ciśnienie montażowe potrzeb-
ne do prawidłowego osadzenia 
opony na stopkach. Zaś ciśnie-
nie, z jakim powinna pracować 
opona, zależeć będzie od jej 
obciążenia. Dowiemy się tego 
z tabel od producenta opony, 
które łatwo znajdziemy w in-
ternecie. 
 Następnymi parametrami 
są indeksy nośności i pręd-
kości, które wyraża się liczbą 
- w przypadku nośności, oraz 
literą lub literą i cyfrą -  dla 
prędkości. Do ich rozszyfrowa-
nia niezbędne są tabele. Jest to 
szczególnie istotne przy zmia-
nie producenta ogumienia, po-
nieważ te same rozmiary opon 
mogą się różnić tymi warto-
ściami w zależności od firmy. 

Tabele obrazują nam maksy-
malne wartości, w jakich może 
pracować opona. Jednak wraz 
ze spadkiem prędkości pracy 
rośnie nośność opony, co rów-
nież odczytamy z tabel. Trzeba 
sobie zdawać również sprawę, 
że niekiedy producenci w ka-
talogach technicznych podają 
wartość nośności dla niższych 
prędkości. Może się to nega-
tywnie odbić zwłaszcza przy 
przeładowanych przyczepach, 
gdzie dopuszczalne prędkości 
jazdy są mniejsze niż możli-
wości naszego ciągnika.

Radialna czy 
diagonalna
 Podstawową cechą dzięki, 
której rolnicy wybierają opony 
diagonalne jest niższa cena. 
Jednak największa różnica jest 
w samej budowie tych opon. 
Standardowe ogumienie dia-

gonalne zbudowane jest ze 
skośnie względem siebie na-
kładanych płócien. W rezul-
tacie wiąże się to z owalnym 
kształtem powierzchni opony. 
Skutkuje to większym ugniata-
niem gleby, poprzez mniejszą  
powierzchnię styku z gruntem 
i skoncentrowaniem jego za-
gęszczenia w środkowej części 
bieżnika. - Ogumienie radialne 
złożone jest z kilku warstw karka-
su- stalowej siatki, które kładzione 
są do siebie równolegle i prosto-
padle. Taki schemat budowy gwa-
rantuje bardzo wytrzymałe czo-
ło opony i równomiernie płaską 
powierzchnię styku z podłożem 
- mówi Piotr Kaśków z firmy 
Grasdorf Koła Polska. O ok. 
30% większa powierzchnia 
kontaktu powoduje mniej-
sze ugniatanie gleby, lepszą 
przyczepność, trakcję, płytsze 
koleiny, mniejsze opory tocze-
nia, większy uciąg, a w konse-

Źródło: Grasdorf Koła Polska

Brak właściwego ciśnienia 
skutkować będzie 

uszkodzeniem opony, 
skróceniem jej żywotności, 

spadkiem siły uciągu, 
większym zużyciem paliwa 
i zwiększonym ugniataniem 
gleby - mówi Piotr Kaśków, 

przedstawiciel � rmy Grasdorf 
Koła Polska
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kwencji niższe zużycie paliwa. 
Te wszystkie zalety rekompen-
sują wyższą o ok. -15-20% cenę 
opon radialnych. 

Najważniejsze 
optymalne ciśnienie
 Jak już wcześniej było 
wspomniane - na oponie nie 
znajdziemy wartości ciśnie-
nia, na którym powinna pra-
cować. Dobór odpowiedniej 
ilości powietrza zależeć będzie 
od rodzaju opony, sił nośności 
i prędkości oraz obciążenia 
osi maszyny. Takie informa-
cje znajdziemy na stronie in-
ternetowej producenta. - Brak 
właściwego ciśnienia skutkować 
będzie uszkodzeniem opony, skró-
ceniem jej żywotności, spadkiem 
siły uciągu, większym zużyciem 
paliwa i zwiększonym ugniata-
niem gleby - dodaje specjalista 
z firmy Grasddorf.

Ogumienie 
specjalne
 Wykorzystując ciągnik do 
wielu prac, warto wyposa-
żyć gospodarstwo w zestaw 

specjalistycznych opon. Taki 
wydatek może przynieść re-
alne korzyści, gdyż pozwoli 
nam na efektywniejsze wy-
korzystanie możliwości na-
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szej maszyny. Koła do upraw 
międzyrzędowych ze względu 
na znacznie mniejszą szero-
kość nominalną niszczą mniej 
roślin rosnących przy ścież-
kach technologicznych. Mon-
taż takich kół zwiększa nam 
prześwit pod ciągnikiem, co 
pozwala na stosowanie póź-
nych zabiegów chemicznych 
bez uszkadzania roślin pod 
maszyną. Opony takie charak-
teryzują się wzmocnioną kon-
strukcją i pracą na wyższym 
ciśnieniu (ponad 3 bar), spo-
wodowane jest to przenosze-
niem takich samych obciążeń 
jak przy oponach szerokich. 
Stosowanie takiego ogumienia 
wiąże się jednak z większym 
ugniataniem gleby, ale odby-
wa się to tylko w miejscach 
wąskich ścieżek technologicz-
nych, gdzie rośliny i  tak nie 
rosną. 
 Do ciężkich prac polowych 
warto wyposażyć ciągnik 
w koła szerokie lub bliźnia-
cze. Poprawi to zdecydowanie 
siłę uciągu, ograniczy poślizg 
i ugniatanie gleby. Wpłynie to 
na maksymalne wykorzysta-
nie mocy traktora, co przynie-
sie konkretne oszczędności. 
Problemem przy pracy na ko-
łach szerokich (105 cm) będzie 
z pewnością przejazd po dro-
gach publicznych. Bardziej 
elastyczne pod tym kątem 
są napewno koła bliźniacze. 
Ciśnienie podczas stosowa-

nia bliźniaków powinno się 
obniżyć o 20 % w kołach po-
jazdu i o ok. 40% w kołach 
bocznych. 
 Oprócz szerokości opony 
przy specjalistycznych pra-
cach liczy się również rodzaj 
bieżnika. - Plusem marki BKT  
jest to,  że  mamy bardzo duży 
wybór rozmiarów i bieżników 
opon.
 Wykorzystywane są rów-
nież nowoczesne technolo-
gie zastosowane przy budo-
wie opon,  to wszystko przez 
coraz większe wymagania 
w sektorze rolniczym i prze-
mysłowym- zaznacza Sławomir 
Olszyna, kierownik sprzedaży 
w firmie AgroRami. 
 W zależności od tego, w ja-
kich warunkach ogumienie 
będzie pracować, wyróżnia 
się następujące typy bieżnika: 
 Typ R1, o bardzo dobrych 

parametrach trakcyjnych i sa-
mooczyszczających oponę. 
Jest to rodzaj uniwersalny do 
wszystkich prac polowych 
z wyjątkiem transportu dro-
gowego. 
 Typ R1 W, o większej głębo-

kości bieżnika w stosunku do 
R1, dając tym samym lepszy 
uciąg maszyny. 
 Typ R2, o jeszcze większej 

głębokości bieżnika i 45o kącie 
ułożenie żeber. Wykorzysty-
wane w pracach na podmo-
kłym i trudnym terenie.
 Typ R3, jest to gładki bież-

nik, stosowany przy równo-
miernym nacisku na podło-
że. Stosowany w przyczepach 
czy ciągnikach pracujących na 
użytkach zielonych. 
 Typ R4,występuje najczęściej 

przy ładowarkach i wózkach 
widłowych. 

Nie czekaj 
z wymianą
 Moment podjęcia decyzji 
o  wymianie opon na nowe 
- większość rolników odkłada, 
chcąc jak najmocniej wykorzy-
stać i jak najdłużej eksploato-
wać ogumienie. Jednak już 50 % 
utrata bieżnika wiąże się 
z większym poślizgiem kół 
i zmniejszeniem siły uciągu. 
Wszystko to powoduje, że ta-
kie opony nie nadają się do 
ciężkich prac polowych. Moż-
na je jednak z powodzeniem 
wykorzystać do prac transpor-
towych czy jako koła boczne 
w zestawach bliźniaczych. 

Schemat oznaczenia opon
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Niezawodne
wagi

elektroniczne

www.wagi-czekala.pl
LESZNO

ul. Sosnowa 55
/65/ 529-67-33
606-837-294
604-414-557

• wagi samochodowe 
   do 60T

• wagi pod mieszałki

• wagi inwentarzowe

• produkcja
• certyfikacja
• legalizacja wag
• serwis 
   gwarancyjny
   i pogwarancyjny
• frezowanie 
   i toczenie CNC
• projektowanie 
   CAD/CAM

23-26 września 2016
Zapraszamy na AGRO SHOW, sektor D, stoisko 132
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ozrzutnik obor-
nika nie jest uży-
wany nadzwyczaj 
często. Mimo to 
jest narzędziem 

praktycznie niezbędnym przy 
ściółkowej hodowli zwierząt. 
Sporadyczne wykorzystanie 
w ciągu roku, w zależności od 
skali produkcji zwierzęcej, nie 
zwalnia go jednak z precyzyj-
nego wykonywania zabiegów 
przy dbałości o podłoże. Głów-
ną, pożądaną cechą rozrzutnika 
jest równomierność rozkładu 
- poprzeczna i podłużna - ma-
teriału na polu. I  jak na stałą 
prędkość pracy mamy wpływ, 
tak na jednakowe podawanie 
obornika na adapter już nieko-
niecznie. Musi zapewniać to bu-
dowa maszyny odpowiednim 
ustawieniem dawki. Kolejnym 
istotnym punktem w konstruk-
cji jest układ jezdny. Jazda po 
polu z przyczepą o dużej ła-
downości całkowitej naraża 
niestety glebę na jej ugniata-
nie i robienie głębokich kolein. 
Duże opony na pojedynczej 
czy tandemowej osi rozwiążą 
problem, jednak może się oka-
zać, że potrzebować będziemy 
mocniejszego ciągnika, gdyż 
większy układ jezdny charak-
teryzuje się większym zapo-
trzebowaniem na moc. 
 Zważając na powyższe ce-
chy konstrukcyjne przedsta-
wiamy kilka wybranych modeli 

Rozrzutnik 
obornika
- maszyna 

specjalistyczna
Ograniczenia czasowe dotyczące 

rozwożenia nawozów naturalnych na pola 
i konieczność ich natychmiastowego 

przykrycia powodują, że zabieg ten musi 
być wykonany szybko i sprawnie.

TEKST Paweł Nowicki

R rozrzutników różnych firm.

Tornado 3 z Joskina
 Cechą wyróżniającą roz-
rzutnik z grupy Tornado 3 jest 
wąska i obniżona skrzynia za-
ładunkowa o pojemności 11,5- 
25,8 m3. Konstrukcja komory 
wykonana jest ze stali HLE 
o wysokim stopniu plastycz-
ności. Pozwala to odpowiednio 
wyprofilować burty, jednocze-
śnie je wzmacniając bez użycia 
dodatkowych stelaży. Obniża 
to również masę własną. Za 
dokładne rozdrabnianie i roz-
rzucanie masy na szerokości od 
7 do 16 m odpowiadają gięte 
noże. Pochyłe ułożenie wałków 
ma chronić przed zapychaniem 
się materiału na adapterze. Na 
dole wałków zamontowanych 
jest kilka samochowających się 
bijaków, które zapobiegają za-
trzymywaniu się obornika mię-
dzy nimi. Joskin daje rolnikom 
kilka możliwości sterowania 
prędkością taśmy przenośnika, 
m.in. ręcznie lub za pomocą 
elektrycznego potencjometru 
wewnątrz kabiny. Instalacja 
elektronicznego sterownika 
daje również możliwości obsłu-
giwania innych mechanizmów 
maszyny. Napinacz taśmy ma 
także dwie wersje: ręczną lub 
hydrauliczną. Niskociśnienio-
we opony o strukturze promie-
nistej umożliwiają odpowied-
nie rozłożenie całego ciężaru 
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Tornado 3 z � rmy JOSKIN

i mniejsze ugniatanie gleby. 
Za odpowiednie rozdzielenie 
obciążenia na cztery koła cią-
gnika odpowiada zaczep z za-
wieszeniem oleopneumatycz-
nym, który pochłania również 
wstrząsy podczas pracy zesta-
wu. Rozrzutnik wyposażony 
jest ponadto w niezależną cen-

tralę hydrauliczną do napędu 
przenośnika i elementów hy-
draulicznych maszyny. Jest to 
szczególnie dobre rozwiązanie 
w przypadku pożyczania ma-
szyny, aby zapobiec mieszaniu 
oleju lub w przypadku ciągnika 
pozbawionego odpowiedniego 
układu hydrauliki. Zapotrzebo-

wanie na moc to min. 120 KM.

Ocynkowany Muck 
Master z Pichon
 Rozrzutnik obornika Pi-
chon, tak jak większość maszyn 
tego producenta, charakteryzuje 
się ocynkowaną konstrukcją. Za-
bezpieczenie stali poprzez cyn-
kowanie jest szczególnie istot-
ne przy pracy w korozyjnym 
środowisku. 12 modeli z gamy 
Muck Master posiada skrzy-
nię ładunkową 8-24 m3 o zwę-
żonej, ale i wyższej budowie. 
Takie rozwiązanie pozwala na 
zamontowanie kół o większych 
rozmiarach, przy jednoczesnym 
bezpieczeństwie podczas jazdy. 
Szerokość całkowita maszyn mie-
ści się w granicach od 2,69 m do 
niecałych 3m. Wyższy kształt 

komory ma również na celu 
dostarczanie równomiernie ma-
teriału na zestaw dwóch piono-
wych wałków rozrzucających. 
Wyposażone w 42, 46 lub 52 
noże odwrócone zapewniają 
szerokość rozrzutu na poziomie 
6-20 m. Firma Pichon oferu-
je szeroki wybór zawieszenia 
układu jezdnego. W zależności 
od potrzeb i warunków pracy 
możliwe jest zamontowanie 
zawieszenia hydraulicznego, 
aktywnego, pasywnego lub 
tradycyjnego z resorami pió-
rowymi. Dyszel również wy-
stępuje w kilku wariantach, 
jednak dla poprawy napędu 
i przyczepności ciągnika pro-
ducent zaleca zastosowanie 
zginanego dyszla hydraulicz-
nego. W celu ustawienia dawki 
obornika możemy wybrać kilka 
wariantów, m.in. sterowniki 
elektryczne lub hydrauliczne. 
Dla jeszcze bardziej dokładnej 
pracy Pichon proponuje system 
proporcjonalnego dawkowania 
według prędkości. Po zaprogra-
mowaniu na wyświetlaczu DPA 
dawki na hektar oraz szerokości 
rozrzutu, prędkość przesuwu 
taśmy będzie sterowana auto-
matycznie - tak, aby zachować 
żądane przez nas parametry. 
Przenośnik podłogowy może 
być napędzany przez jeden 
z dwóch rodzajów łańcucha 
VAUCANSON, gdzie zamiast 
tradycyjnych ogniw występu-
ją dwupalcowe zagięte haki. 
Maszynę można wyposażyć 
w szereg opcji dodatkowych, 
tj. deflektory boczne do ogra-
niczania rozrzutu na skarpach, 

PICHON Muck Master
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licznik rozrzucania, mechanicz-
ny wskaźnik otwierania zasu-
wy.

Unia Group i Apollo 
Premium
 Unia Group stawia w swo-
ich rozrzutnikach na masywne 
konstrukcje skrzyni załadunko-
wej. Wykonana z blachy o gru-
bości 4 mm, została wzmocnio-
na poziomymi i pionowymi 
wspornikami. Napór obornika 
na pakiet wałków ma ogra-
niczać zasuwa dozująca jego 
ilość. Przenośnik taśmowy skła-
da się z jednej pary łańcuchów 
przy mniejszych modelach oraz 

z dwóch par w dwóch najwięk-
szych wersjach Apolla. Stero-
wanie przenośnikiem podło-
gowym odbywa się w sposób 
hydrauliczny bezstopniowy. 
Z kolei łopatki adaptera wy-
konane zostały z utwardzonej 
borowej stali. Sama konstruk-
cja aparatu rozrzucające-
go pozwala na zwiększenie 
szerokości roboczej o ponad 
20% w stosunku do ładowno-
ści. Szerokość robocza w ga-
mie rozrzutników Apollo 
wynosi od 8 do 24 m. Zależy 
to, oprócz wielkości modelu, 
od rodzaju zestawu wałków. 
Do wyboru mamy wariant 
z dwoma walcami pionowy-

mi lub walcami poziomymi. 
Walce pionowe składają się 
z talerzy, na których zamoco-
wane są cztery duże łopatki 
zapewniające duże szerokości 
robocze przy zachowaniu od-
powiedniej równomierności 
rozkładu materiału. Komplet 
walców poziomych, jak prze-
konuje producent, nadaje się 
do rozrzucania przegniłego 
obornika, kompostu, torfu czy 
wapna. Na dobre rozdziele-
nie takich materiałów wpływ 
ma ślimakowy kształt elemen-
tów wirujących oraz dodat-
kowe dwie tarcze rozrzuca-
jące pod baterią. Duże koła 
o szerokości nominalnej 650 

mm, przy największych mo-
delach z gamy, mają chronić 
podłoże przed ugniataniem 
oraz zmniejszyć zapotrzebo-
wanie na siłę pociągową. Za 
łagodniejszą jazdę po nierów-
nościach odpowiada dyszel 
zawieszony na regulowanym 
resorze piórowym wzdłuż-
nym, który można doposażyć 
w zaczep kulowy dla jeszcze 
płynniejszej pracy. Rozrzutnik 
o objętości 8 m3 potrzebuje do 
współpracy ciągnika o mocy 
80 KM, a do jego największego 
kolegi Apollo 16 niezbędne 
będzie 150 KM i dużo miej-
sca, gdyż szerokość całkowita 
maszyny przekracza 3 m. 

R E K L A M A

Adapter do kompostu, torfu i wapna w rozrzutniku Apollo z Unii Group De� ektor boczny ogranicza rozrzut nad skarpami

Pierwsza taka Hurtownia Maszyn Rolniczych w Polsce Tel. 41 361 50 31
Piotr Stolarczyk

tel. 609 151 550
Karol Lasota

tel. 603 335 325
Piotr Dąbrowski

tel. 607 250 773

www.roltech.eu, www.roltecheu.otomoto.pl

HURTOWNIA MASZYN ROLNICZYCH

Korzystasz z dotacji 
unijnych 2014-2020?

Zadzwoń do nas
i porównaj ceny!

Tel. 603 335 325

Dotacje
PROW

TEGO
JESZCZE

NIE BYŁO!

PIERWSZA TAKA 
PROMOCJA NA MASZYNY 
DO ZBIORU ZIELONEK

Zapytaj o Szczegóły tel. 41 361 50 31
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PRZYCZEPY & ROZRZUTNIKI

PRZYCZEPY CIĘŻAROWE ROLNICZE
METAL-FACH od 9.800 URSUS od 19.900

PRONAR od 15.300 SIMPA od 34.900
ROZRZUTNIKI OBORNIKA

METAL-FACH od 43.000 URSUS  od 26.00
PRONAR od 41.900 SIMPA od 48.500

JOL-MET od 11.300 CYNKOMET od 18.800

ROZSIEWACZE & OPRYSKIWACZE
ROZSIEWACZE DWUTARCZOWE

AGRO-MAX, JAR-MET, PROMAR, STRUMYK
600 kg 3.300 800 kg 3.500 1.000 kg 3.700

OPRYSKIWACZE ZAWIESZANE
300 l 2.000 400 l 2.300 600 l 3.200

800 l 3.500 1.000 l 4.700
OPRYSKIWACZE CIĄGANE

BIARDZKI, BRANDI, JAR-MET, PROMAR
1.200 l  od 12.800 1.500 od 17.800
2.000 l  od 22.800 2.500 l od 25.200

4.000 l od 55.500

BRONY TALERZOWE & PŁUGI
BOMET od 2.850 AKPIL od 3.800

SALTECH od 9.500 AGRO-MASZ  od 10.500
MANDAM od 17.200

PŁUGI
AGROMASZ od 3.300 Obracalne od 13.500

AKPIL od 2.400 Obracalne od 18.600
BOMET  od 1.150 Obracalne od 8.500

SALTECH od 2.450 Resorowane od 10.000

AGREGATY & SIEWNIKI
AGRO-MASZ od 6.500 AKPIL  od 8.500
BOMET od 2.250 MANDAM od 9.650

STALTECH od 6.800
SIEWNIKI ZBOŻOWE

AGRO-MASZ od 11.000 BOMET od 13.300
MEPROZET od 9.400

do kukurydzy od 11.700

WOZY ASENIZACYJNE
& PASZOWE

WOZY ASENIZACYJNE
MEPROZET od 16.500 PRONAR  od 25.200

WOZY PASZOWE
METAL-FACH  od 40.000 PRONAR  od 36.100

HYDRAMET od 8.200
METAL-FACH od 9.000
INTER-TECH od 9.300

URSUS od 10.650
PRONAR od 10.900

SZUFLE 1.000
CHWYTAK DO BEL od 2.200

WIDŁY Z KROKODYLEM 
od 1.800

WIDŁY DO PALET od 1.600
T-25, C-330, C-360, MF

1 sekcja od 2.350
2 sekcje od 3.150
3 sekcje od 3.400

3-sek. EURORAMKA
od 4.900

PRASY BELUJĄCE & OWIJARKI

METAL-FACH od 39.000 PRONAR od 42.500
SIMPA od 44.400 URSUS od 44.500

OWIJARKI DO BEL
AGRO-MAX od 3.700 STRUMYK od 3.900

METAL-FACH od 5.400 Samozaładowcze od 15.000
SIMPA od 6.560 Samozaładowcze od 16.500

PRONAR od 9.500 Samozaładowcze  od 28.500

ŁADOWACZE
CZOŁOWE

KOSIARKI & PRZETRZĄSACZE
i ZGRABIARKI
KUŹNIA od 3.300

DYSKOWE: JAR-MET  od 11.000
PRONAR od 16.000 SAMASZ od 12.500

PRZETRZĄSACZE & ZGRABIARKI
INTER-TECH od 6.600 PROMAR od 6.900

JAR-MET od 6.900 SIMPA od 8.600
PRONAR od 8.700 SAMASZ od 10.200

-5% -10% -15%

-5% -10% -15% -20%

-5% -10% -15% -20%

PROMOCJA DLA 
KAŻDEGO MŁODEGO 

ROLNIKA!

-5% -10% -15%
-5% -10% -15%

-15% -20%

Prom
ocja!
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prócz wzglę-
d ó w  w i z u -
alnych,  zde-
c y d o w a n i e 
ważniejsze są 

praktyczne, przemawiające za 
utrzymaniem traktorów, kom-
bajnów i wszystkich pozosta-
łych maszyn rolniczych w czy-
stości. W czasie intensywnych 
prac na polach maszyny ulegają 
silnemu zabrudzeniu. Specy-
ficzne warunki, w jakich pra-
cuje sprzęt, powodują wnikanie 
drobin gleby, piasku czy kurzu 
do przekładni i  innych trud-
no dostępnych miejsc. W efek-
cie zanieczyszczenia niszczą 
elementy mechaniczne. Nie-
usunięty brud chłonie wilgoć 
z powietrza i przyspiesza ko-
rozję. Osiadaniu i utrwalaniu 
zanieczyszczeń na elementach 
maszyn sprzyjają wszelkie wy-
cieki olejów i smarów. 
 Ważną kwestią, coraz czę-
ściej poruszaną, jest ochrona 
środowiska oraz przenoszenie 
chorób i szkodników (np. kiły 
kapusty czy chorób kwarantan-
nowych) na zanieczyszczonym 
sprzęcie. Podczas kontroli w go-
spodarstwach inspektorzy coraz 
częściej informują o koniecz-
ności mycia sprzętu i wydają 
zalecenia odnośnie jego czysz-
czenia ze środków ochrony ro-
ślin, zwłaszcza po wykonaniu 
zabiegów agrotechnicznych. 

Mycie maszyn rolniczych
Używane w nowoczesnym rolnictwie maszyny rolnicze są często bardzo wydajnym, 

specjalistycznym, a co za tym idzie drogim sprzętem. Aby mógł bezawaryjnie i efektywnie 
pracować przez wiele sezonów, warto o niego odpowiednio zadbać. 

R E K L A M A

O

  W  odróżnieniu np. od 
naczepy TIR-a, gdzie mamy 
zupełnie płaską, jednolitą po-
wierzchnię, maszyny rolnicze 
mają skomplikowaną budowę, 
a co za tym idzie, dużą ilość za-
kamarków, przekładni i trudno 
dostępnych miejsc. Najczęściej 
używanymi środkami do ich 
mycia są te same substancje, 
które stosuje się w przypad-
ku sprzętu budowlanego, sa-
mochodów ciężarowych czy 
silników. Jednakże są one bar-
dzo agresywne w działaniu, 
bo zawierają sodę kaustyczną, 
która gdy przyschnie na  mytej 
powierzchni lub zostanie użyta 
w za dużej ilości, spowoduje 
uszkodzenie elementów gumo-
wych, aluminiowych, mikrosty-
ków czy powłoki lakierniczej. 
Natomiast nałożenie środków 

TEKST Ksenia Pięta

do mycia i  niedopuszczenie 
do ich zaschnięcia jest bardzo 
trudne. - Często użytkownicy 
maszyn rolniczych po złych do-
świadczeniach ze środkami agre-
sywnymi, również przez bardzo 
częste przypadki poparzenia rąk, 
sięgają po szampony samochodowe 
czy płyny do mycia naczyń. Jak 
się łatwo domyśleć, efekty nie są 
zadowalające, ponieważ umycie 
maszyny rolniczej znacznie różni 
się od mycia naczyń - tłumaczy 
Marcin Dereń, prezes firmy 
ADV Genetics Sp. z o.o. 
 Aby odpowiednio wyczy-
ścić pojazdy polowe, nie wy-
starczy użyć jedynie wody, któ-
ra usuwa tylko powierzchowne 
osady, powodując nakładanie 
się kolejnych warstw szkodli-
wych substancji. Zalegające na 
elementach maszyn substancje 

chemiczne mogą je uszkodzić. 
(np. Glifosat czy RSM powodują 
korozję metalowych elemen-
tów). - Poza tym mycie samą wodą 
jest drogie i czasochłonne. Zuży-
wamy jej duże ilości, a maszyny 
nadal nie są czyste - tłumaczy.
 Marcin Dereń na co dzień 
zajmuje się zagadnieniem 
utrzymania maszyn w  czy-
stości. - Podczas wielu rozmów 
z  bratem, niegdyś dyrektorem 
gospodarstwa sadowniczo-szkół-
karskiego, wielokrotnie pojawiał 
się temat braku środków do sku-
tecznego mycia sprzętu pracują-
cego w ziemi. W specjalistycz-
nym gospodarstwie produkującym 
materiał szkółkarski, utrzymanie 
narzędzi wolnych od wszelkich pa-
togenów miało kluczowe znaczenie 
- opowiada. Pan Marcin posta-
nowił zapełnić lukę na rynku 
i opracował środek typowo do 
mycia maszyn rolniczych. We 
współpracy z działem badaw-
czym francuskiego koncernu 
ORAPI stworzył preparat do 
mycia maszyn rolniczych, któ-
ry od roku jest dystrybuowany 
w Polsce. 
 Mycie maszyn to nie wszyst-
ko. Ważne jest także zabez-
pieczenie urządzeń na okres 
jesienno-zimowy poprzez 
konserwację i zabezpieczanie 
sprzętu przez środki z udziałem 
żywic węglowodorowych oraz 
inhibitorów korozji. 

 PROFESJONALNE SRODKI DO 
CZYSZCZENIA I ZABEZPIECZANIA 

SPRZÊTU ROLNICZEGO

R E K L A M A
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gólnopolski Fe-
stiwal Starych 
C i ą g n i k ó w 
i Maszyn Rolni-
czych im. Jerze-

go Samelczaka jest największym 
w Polsce zlotem miłośników 
i kolekcjonerów starego sprzętu 
rolniczego. Inicjatorem festiwalu 
był Jerzy Samelczak – kolekcjo-
ner i mieszkaniec Targowiska 
w gminie Lipno. Pan Jerzy w la-
tach sześćdziesiątych pracował 
w  zawodzie mechanika i  na 
co dzień stykał się z ,,bomba-
jami”. Zdobyta wtedy wiedza 
i doświadczenie sprawiły, że dla 
wielu był autorytetem w tej dzie-
dzinie. W 2002 roku namówił 
kilkoro zapaleńców do udziału 
w pierwszym w Polsce zlocie 
starych ciągników w Wilkowi-
cach. Sukces przedsięwzięcia 
był ogromny. Obecni na zlocie 
zobaczyli, że ich zamiłowanie 
do starej techniki spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem 
i podziwem. Niestety jesienią 
2002 roku Jerzy Samelczak na-
gle zmarł. Pamięć po nim pozo-
stała. Impreza corocznie nadal 
jest organizowana i za każdym 
razem przyciąga ogromne tłu-
my. W tym roku pod Leszno 
przyjechało ponad 160 wystaw-
ców. Nie brakowało takich, któ-
rzy pewni swoich eksponatów, 
przybyli na kołach, pokonując 
setki kilometrów. Wystawcy 
zafundowali zwiedzającym 
prawdziwą podróż w czasie, 
prezentując wielofazowy zbiór 
zbóż, a także wyścigi, pokazy 
traktorów i ich możliwości. Or-
ganizatorami imprezy są: Klub 
Miłośników Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych „Traktor 
i Maszyna”, gmina Lipno oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Lip-
nie. Więcej zdjęć i film znajdziesz 
na www.wiescirolnicze.pl.

Paweł Nowicki

Festiwal Starych Ciągników - 15. edycja!
Do Wilkowic, jak co 
roku od piętnastu 
lat, zjechali wszyscy 
zapaleńcy początków 
motoryzacji. Impreza 
z każdą kolejną swoją 
odsłoną rozrasta 
się i odbija  coraz 
większym echem 
wśród widzów. 

O

Nie zabrakło również znanych marek
John Deere na swoją renomę na rynku maszyn pracował długo. Prezentowany model pochodzi 
z lat 50. Zmodernizowany miał układ zasilania - dwupaliwowy system benzyna i nafta. Maksy-
malne obroty silnika 1.850 obr./min. Dwucylindrowy silnik montowany od 1941 roku był jedyną 
pionową jednostką firmy. Tak usytuowane przednie koła służyły do upraw międzyrzędowych. 
Ciągnik o mocy 24 KM na tamten czas kosztował ok. 1.500 $.

Lokomobila parowa
Producentów takich maszyn w Polsce na przełomie XIX i XX w.  było kilku, jednym z nich był 
Hipolit Cegielski Towarzystwo Akcyjne. Jedenastotonowa maszyna zasilana głównie węglem 
służyła przede wszystkim do napędów młocarni, młynów, gorzelni oraz pełniła funkcje pociągo-
wą. Była to jednak droga jednostka w utrzymania, choć osiągi miała imponujące. Moc maszyny 
wg instrukcji równa była 46 mocnym koniom. Maksymalna prędkość 10 km/h. Lokomobila mogła 
przewozić ładunki o masie 60 ton!!! Zapotrzebowanie na paliwo wynosiło 2,5 litra wody i 0,5 kg 
węgla na 1 km i co najważniejsze - NA 1 TONĘ!!! Pewnie dlatego pojazd został wyparty przez 
silniki spalinowe... Lokomobile produkowane były do roku ok. 1.930. W Polsce obecnie są dwa 
takie, w pełni sprawne egzemplarze. 

wiescirolnicze.pl
i video na
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 Modele M7-131, M7-151 i M7-
171 będą posiadały odpowiednio 
130, 150 i 170 koni mechanicz-
nych. Kupujący będą mogli wybrać 
dowolnie trzy opcje wyposażenia: 
Standard, Premium i Premium K-VT. 
Warto zwrócić uwagę na zwiększo-
ną masę ciągnika, która wynosi 
ponad 6,3 tony bez obciążników. 
Seria M7 posiada wiele zalet: eko-
nomiczny, czterocylindrowy silnik 
V6108 z dodatkową mocą Power 

Boost, skrzynię biegów dostępną 
z 24 przełożeniami do przodu i do 
tyłu oraz wyjątkowo wydajne ukła-
dy hydrauliczne. Niskie zużycie 
paliwa oraz zbiornik o pojemności 
330 litrów gwarantuje nieprzerwaną 
pracę. O wygodę dla operatora  za-
dba klimatyzowana, amortyzowana 
pneumatycznie kabina z modułem 
GPS.
 Ciągniki marki Kubota z serii M7 
dostępne są w firmie Polsad. 

Ciągniki serii M7 firmy Kubota

OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

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

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

723 179 158
609 582 622
724 876 222

GWARANCJA 24 M-CE • RATY • TRANSPORT
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 Sitera jest siewnikiem mecha-
nicznym, który jest nabudowany 
na maszynie uprawowej aktywnej 
lub biernej. Zaletami zestawu są: 
precyzja siewu, bezproblemowa 
praca w  większości warunków 
glebowych, wszechstronne za-
stosowanie w technologii orkowej 
i uproszczonej, optymalny docisk 
redlic, zapewniający dokładne 
umieszczanie nasion w  glebie 
oraz ograniczone wymagania 
serwisowe. Rowki aparatów wy-
siewających dozują nasiona w do-
kładnych dawkach od 1,5 kg do 

450 kg przez cały czas pracy, bez 
względu na ukształtowanie terenu, 
poziom nasion w zbiorniku czy 
prędkość roboczą. Nieczułe na 
drgania aparaty wysiewające są 
przystosowane do nasion o róż-
nych kształtach i wielkości. Drobne 
nasiona są dozowane za pomocą 
specjalnego zintegrowanego wał-
ka. Kombinacje uprawowo-siewne 
COMBILINER SITERA są seryjnie 
wyposażone w sterownik HECTOR 
3000. 
  Maszyny można nabyć w firmie 
„TORAL” z Gostynia.

 Głównym przeznaczeniem 
pokrywy pływającej Covertec jest 
przykrycie starych zbiorników 
z  gnojowicą lub pofermentem. 
Bardzo często nie mają one do-
kumentacji projektowej i obliczeń 
statycznych lub ich wiek oraz za-
stosowana technologia nie gwaran-
tują wytrzymałości konstrukcji do 
zamocowania dachu membranowe-
go. Pokrywa pływająca Covertec 
firmy Huesker jest w takich przy-
padkach idealnym rozwiązaniem 
przykrycia płynu, gdyż nie wymaga 
dokumentacji zbiornika oraz nie in-
geruje w konstrukcję budynku, nie 
obciąża też dna zbiornika. Istnieje 
możliwość stosowania na wszelkich 
typach zbiorników betonowych, me-

talowych, z tworzywa sztucznego 
lub nawet lagunach czy naturalnych 
stawach. Zalecana średnica zbior-
nika do 20 m.
 Pokrywa składa się ze specjal-
nie zaprojektowanych, pływających 
kafli. Każdy z nich ma kształt sze-
ściokąta foremnego, co pozwala 
na przykrycie 98% lustra płynu. 
Drobne szczeliny pomiędzy kra-
wędzią zbiornika a pokrywą ule-
gają samoistnemu uszczelnieniu 
przez kożuch i pływające osady. 
Kafle wykonane są z odpornego 
mechanicznie i kwasoodpornego 
HDPE.
 Pokrywa pływająca jest 
opatentowanym produktem HU-
ESKER Synthetic.

Zestaw uprawowo-siewny 
COMBILINER SITERA firmy 
Kuhn

Pokrywa pływająca Covertec 
firmy HUESKER Synthetic
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 Producent oferuje wały upra-
wowe w różnych konfiguracjach, 
tak aby każdy rolnik mógł nabyć 
maszynę idealnie pasującą sze-
rokością roboczą do posiadanego 
pługa oraz rodzaju gleby. Dostępne 
typy wałów to: wały z pojedynczym 
lub podwójnym rzędem pierście-
ni Campbell o średnicy 700, 800 
i 900 mm (do pługów zagonowych 
i obracalnych), wały kołeczkowe 
o średnicy pierścieni 500 i 550 mm 
jako przystawka połączona dysz-
lem z wałem Campbell (do pługów 

obracalnych) oraz wały z jednym 
rzędem pierścieni Campbell i jed-
nym rzędem pierścieni kołeczko-
wych zamontowanych na wspólnej 
ramie (do wałów zagonowych)
  Maszyna na zdjęciu to model 
W 120/2 o szerokości roboczej 2m 
z pojedynczym wałem Campbell 
ø700mm z kątem ostrza 30� oraz 
z przystawką z wałem kołeczko-
wym o średnicy 550 mm.
 Wszelkie informacje o urzą-
dzeniach można uzyskać w firmie 
Gamatechnik z Nekli.

 Zestaw składa się z agrega-
tu uprawowego wyposażonego w 
przedni strunowy wal uprawowy, 
dwie lub trzy sekcje sprężyn robo-
czych SU, tylnego wału uprawowo-
dogniatającego, hydraulicznego 
sprzęgu do montażu siewnika. 
Tylny wał uprawowo-dogniatają-
cy ma średnicę 50 cm. Do wyboru 
jest wał rurowy, płaskownikowy, 
pierścieniowy, paker, crosskill oraz 
gumowy.
 Zestaw występuje w szeroko-
ściach 2,5 m; 3 m; 4 m. Można nim 
z powodzeniem wysiewać zboża 
oraz rośliny o małych nasionach 

np. rzepak. Do napędzania układu 
wysiewającego służy przekład-
nia bezstopniowa biorąca napęd 
z koła. Siewnik w standardzie jest 
wyposażony w podest załadun-
kowy, znaczniki regulowane hy-
draulicznie, sito zbiornika, zgrzebło 
oraz oświetlenie. Do wyboru mamy 
redlicę stopkową oraz redlicę dwu-
talerzową z kołem dociskowo-ko-
piującym. 
 Szczegółowe informacje o ze-
stawie uprawowo-siewnym ZDS 
można uzyskać w firmie Agro-Tom 
lub u autoryzowanych dilerów marki 
Agro-Tom.

OPRACOWANIE Aneta Rzeźniczak

Wały uprawowe Gamatechnik

Zestaw uprawowo-siewny 
Agro-Tom - ZDS
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 Wśród zaczepów do przyczep wyróżniamy 
m.in zaczepy do wspawania, stosowane przede 
wszystkim w dyszlach sztywnych z obrotnicą 
(np. przyczepy dwuosiowe), są bardzo wytrzy-
małe na ciągnięcie, natomiast o ogra-
niczonej wytrzymałości na nacisk 
pionowy. W tej grupie znajdziemy 
też zaczepy przykręcane czołowo, 
tzw. zaczepy flanszowe o różnych 
rozstawach otworów. Charakteryzują się za-
równo wysoką wytrzymałością DMC > 20 t, jak 
i dużym naciskiem siły pionowej 3-4 t. Monto-
wane przede wszystkim w tandemach, 
tridemach, rozrzutnikach itp. Ostat-
nim rodzajem są zaczepy obrotowe 
z konsolą, jedne z najmocniejszych 
występujących na rynku. DMC > 30 
ton przy 3-4 tonach nacisku pionowego. 
Stosowane są w maszynach pracujących na 
nierównym terenie, gdzie dochodzi do częstych 
przechyłów maszyny. Wymienione grupy za-
czepów występują w trzech wymiarach: ϕ 
40, ϕ 50 oraz coraz popularniejsze K80 
(zaczepy kulowe).
 Wszystkie zaczepy dostępne są 
w firmie Scharmüller. 

 Przeznaczone są do kruszenia 
i doprawiania roli na wszystkich 
typach gleb pod zboża i warzywa. 
Obracające się talerze tną ziemię 
oraz intensywnie mieszają resztki 
roślinne i słomę. Brona służy mię-
dzy innymi do spulchniania gleby 
po orkach zimowych, mieszania 
nawozów mineralnych oraz resz-
tek roślinnych z glebą, kultywa-
torowania ściernisk (podorywka) 
itp. Głębokość pracy regulowana 
jest za pomocą tylnego wału. 
Standardowo brona posiada wał 

rurowy. Istnieje możliwość wypo-
sażenia agregatu w  inne rodza-
je wałów w zależności od gleby 
i zastosowania. Urządzenia pro-
dukowane są również w wersjach 
hydraulicznie składanych i półza-
wieszanych. Występują w szeroko-
ściach od 2,5 m do 6 m. Średnica 
talerzy wynosi 510 mm, lecz mogą 
być wyposażone w talerze o śred-
nicy 560 mm. 
 Bronę talerzową Staltech serii 
U można kupić w firmie „Agromep” 
S.A. 

Brona talerzowa serii 
U firmy Staltech

Zaczepy firmy Scharmüller
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irma Horsch - wy-
s p e c j a l i z owa n a 
w produkcji maszyn 
do bezorkowej upra-
wy roli,  agregatów 

do siewu z jednoczesnym nawo-
żeniem oraz urządzeń do ochro-
ny roślin (produkcja aparatury 
od 2011 roku)  istnieje na rynku 
od 32 lat. Przez  półtora miesiąca 
(czerwiec i początek lipca 2016 
roku) była gospodarzem Eu-
ropejskich Dni Praktycznych, 
które zorganizowano w głównej 
siedzibie firmy -  w Sitzenhof. 

Rolnicy na pokazie 
w Niemczech

Polscy rolnicy, uczniowie biorący udział w programie Albatros 
oraz dziennikarze - w ramach dni praktycznych - zapoznawali się 
z maszynami prezentowanymi w trakcie pracy przez niemiecką firmę Horsch.

TEKST Wojciech Rębiasz

F Wystarczyło się zarejestrować u  
lokalnego handlowca tej marki, 
który następnie ustalał termin 
oraz wariant (jedno lub dwu-
dniowy) z organizatorami.
 Wizyta jednodniowa rozpo-
czynała się od powitania, na-
stępnie dokonano prezentacji 
maszyn pracujących na polet-
kach pokazowych. Pokaz obej-
mował uprawę, siew i  ochronę 
roślin. Oglądanie poletek do-
świadczalnych Horsch Demo-
garten poprzedzał wykład na 
ten temat.  Ostatnim punktem 

pobytu było zwiedzanie firmy.
 Wariant dwudniowy rozpo-
czynał się wspólnym obiadem 
w hali wystawowo-imprezowej 
w Sitzenhofie. Po obiedzie nastę-
powało powitanie oraz  przed-
stawienie historii i aktualnego 
wizerunku firmy, którego doko-
nywał Philipp Horsch (członek 
zarządu, w skład którego wcho-
dzą również Cornelia Horsch 
i Michael Horsch). Następnie 
grupy biorące udział w Dniach 
były transportowane na pole 
pokazowe, gdzie czekały już 
maszyny do uprawy bezorkowej 
oraz agregaty uprawowo-siew-
ne. Kolejno podjeżdżały zestawy 
maszyn, które były szczegółowo 
omawiane. Po zapoznaniu się 
z ich budową oraz zadaniami  
agregaty prezentowały swoje 
możliwości podczas pracy na 
polu pokazowym. Zaprezen-
towały się flagowe produkty, 
dlatego nie mogło zabraknąć: ze-
stawów bron talerzowych Joker 
(czynności talerzowania często 
nazywane są jokerowaniem, co 
świadczy o ogromnym uznaniu 
dla tych urządzeń), kultywa-
torów Terrano ( do głębokie-
go spulchniania gleby bez po-
nownego jej zagęszczania) oraz 
siewników Pronto (nabudowane 
na agregatach do uprawy roli,  
ich uniwersalna technika siewu 
z zastosowaniem redlic Turbo-
Disc umożliwia uzyskiwanie 

dużych prędkości roboczych, 
kształt rury, którą wędrują na-
siona kierowane do gleby jest 
tak dobrany, że pozwala reduko-
wać prędkość opadania nasion). 
Pokazano też Focus TD - agre-
gat do uprawy pasowej (Strip-
Till), który umożliwia głębokie 
spulchnianie gleby, nawożenie, 
usuwanie resztek  pożniwnych 
ze strefy wysiewu i wysiew na-
sion. Kolejnym produktem, któ-
ry zaprezentowano, był siewnik 
Maestro 8.75 CC - przedstawi-
ciel techniki siewu punktowego 
z perfekcyjnym odkładaniem 
nasion przy prędkości do 12 
km/h i 12 wysiewanych rzę-
dach. Na koniec zwiedzający 
obejrzeli największe zestawy 
bron talerzowych, które były 
ciągnięte przez ciągniki gąsie-
nicowe.
 Po powrocie do gospodar-
stwa gości zapoznano z cen-
trum logistycznym części za-
miennych oraz oprowadzano 
po hali montażowej, gdzie na 
kilku stanowiskach powstawa-
ły agregaty pod indywidualne 
zamówienia. Po kolacji Marco 
Horsch zaprezentował produkty 
firmy Bintec, która zajmuje się 
produkcją silosów do przecho-
wywania, suszenia i przeładun-
ku zboża. Dla lepszego zobra-
zowania swojego wystąpienia, 
właściciel firmy produkującej 
urządzenia zaprezentował 

Samojezdny opryskiwacz Horsch Leeb PT 280, 
dzięki nowatorskim rozwiązaniom przeniesienia 

napędu na poszczególne koła, może pokonać 
wszelkie przeszkody terenowe i przemieszczać się 

z prędkościa do 50 km/h w trybie 
transportowym
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 Na koniec pierwszego dnia 
zaprezentowano możliwości 
trakcyjne układu mechaniczno-
hydrostatycznego samojezdne-
go opryskiwacza Leeb PT 280, 
który wspinał się po specjalnie 
uformowanym stromym pod-
jeździe.
 Drugi dzień przeznaczo-
ny był na prezentację opryski-
waczy Leeb LT, Leeb GS  oraz 
opryskiwacza samojezdnego 
Leeb PT 330 (zawieszenie pod-
wozia umożliwia hydrauliczne 
zwiększanie prześwitu robo-
czego, bezpośrednio z kabiny 
operatora, opryskiwacz wy-
posażony był w zbiornik ze 
stali szlachetnej, szerokość ro-
bocza prezentowanego egzem-
plarza wynosiła 36 metrów). 
Podczas pokazów uczestników 
zapoznano z budową poszcze-
gólnych maszyn, zwracano 
szczególną uwagę na wszel-
kie nowości, których autorem 
jest firma Horsch. Szczegól-
ne zainteresowanie wzbudzi-
ło sterowanie belką polową 
BoomControlPro, za którą fir-
ma została uhonorowana srebr-
nym medalem DLG.  Belka ta 
zawieszona jest w jednym uło-
żyskowanym punkcie, gdzie 
przypada środek ciężkości całej 
konstrukcji. W celu zachowa-
nia stabilności konstrukcję tę 
wyposażono w czujniki żyro-
skopowe, które sterują pracą 
dwóch siłowników hydrau-
licznych odpowiedzialnych za 
stabilizowanie belki. Na belce 
polowej rozmieszczono rozpy-
lacze co 25 centymetrów, taki 
rozstaw pozwala obniżyć wy-
sokość belki nad powierzchnią 
opryskiwaną, co w połącze-
niu z systemem stabilizowania 
pozwala na osiąganie  dużych 
prędkości roboczych. Dzięki 
temu można uzyskać znaczne 
wydajności przy zachowaniu 
wymaganej równomierności 
wykonywanych zabiegów.
 Kolejnym etapem pobytu 
w Sitzenhofie było zwiedza-
nie poletek doświadczalnych 
Horsch Demogarten, na których 
porównać można było wschody 
i ilość roślin na jednym metrze 
kwadratowym w zależności 
od sposobu wykonania siewu 
(porównywano siew rzędowy 
i punktowy pszenicy oraz rze-
paku). Wszystkie stanowiska 
były obsługiwane przez specja-
listów, którzy chętnie i profesjo-
nalnie odpowiadali na każde 
postawione pytanie. 
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Siewnik Avatar 6 SD, maszyna zaprezentowana 
na Agritechnice 2015, przeznaczony do siewu 
bezpośredniego, wyposażony w dwa rzędy redlic 
jednotarczowych

Naczepa przeładunkowa Titan 34UW, o pojemności 
34 metrów sześciennych, błyskawicznie ładowana 
(bezpośrednio z silosa), przez  przenośnik Brandt

załadunek silosu za pomocą 
przenośników produkowanych 
również przez jego firmę. Po 
załadunku pod silos podjechała 
przyczepa przeładunkowa Ti-

tan 34 UW (o pojemności 34 m3 
i wydajności 18 ton/minutę, co 
pozwala opróżnić całą objętość 
przyczepy w ciągu 90 sekund!), 
która została załadowana bezpo-

średnio z silosu. Przyczepa zo-
stała przetransportowana pod 
naczepę, gdzie błyskawicznie 
przeładowano materiał na niej 
zgromadzony!
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 Ciągniki i maszyny rolnicze naj-
nowszej generacji można było podzi-
wiać 18 sierpnia w Bożacinie koło Kro-
toszyna (woj. wielkopolskie) na polu 
Radosława Kowalewicza. Wszystko za 
sprawą Valtra Demo Tour. Głównym 
organizatorem tego wydarzenia była 
firma Toral - dealer sprzętu rolniczego.
 Przedstawiciele finlandzkiej fa-
bryki Valtra rozpoczęli w Bożacinie 
pożniwne tourne po Europie, by za-
prezentować swoje ciągniki czwartej 
generacji. Wśród nich znalazła się wie-
lokrotnie nagradzana seria T, a tak-
że potężne ciągniki serii S. W trakcie 
pokazów uwagę rolników przykuła 
zupełnie nowa seria N czwartej gene-
racji. To właśnie ona otrzymała tytuł 

Maszyny Roku 2016 oraz Tractor of 
the Year w kategorii Design podczas 
targów Agritechnica w Niemczech 
w listopadzie zeszłego roku.
 Ciągniki zaprezentowały się 
w trakcie pracy na polu z maszyna-
mi firmy Khun, m.in.: opryskiwaczem 
METRIS 4102, siewnikiem nabudowa-
nym na maszynie uprawowej COM-
BILINER SITERA 3000, kultywatorem 
ścierniskowym CULTIMER L 4000 
i kultywatorem PERFORMER 4000.
 Podczas spotkania można było 
także zaczerpnąć informacji na temat 
nawozów i poszerzyć swoją wiedzą 
o oponach do ciągników. Specjaliści 
służyli bowiem fachową poradą. 

(mp)

R E K L A M A

Valtra Demo Tour w Bożacinie Pokaz pracy kombajnu 
w Baranówku

Mali i duzi miłośnicy sprzętu rolniczego przybyli do Bożacina na Valtra Demo Tour

 Sieć dealerska Agro 
Sznajder przy udziale 
firm: Claas, Väderstad, 
Fliegl była organizatorem 
spotkania w Baranów-
ku (powiat pleszewski, 
woj. wielkopolskie). I to 
właśnie zestawy tych 
producentów można 
było zobaczyć w  pra-
cy po ich wcześniejszej 
prezentacji. Kombajny 
zbożowe, prasa rolują-
ca, aż w końcu agregaty 
uprawowe do głębokiej 
i płytkiej penetracji gle-
by zakończyły żniwa na 
polu pszenicy, przygoto-
wując grunt pod kolejne 
zasiewy. Licznie przybyli 
goście mogli porównać 
różne warianty bezorko-
wej uprawy. Urządzenia 
pracowały z ciągnikami 
Claas o zróżnicowanym 
zakresie mocy, pozwoliło to 
na przedstawienie szerokiej 
gamy produktów. Kombajny 
zbożowe również były tak 

dobrane, aby zadowolić 
rolników prowadzących 
zarówno mniejsze, jak 
i większe gospodarstwa. 
Pokaz odbył się w gospo-
darstwie M. Michalaka, 
który jest użytkownikiem 
maszyn przybyłych pro-
ducentów. Kilka z nich 
brało udział w prezen-
tacji, m.in. kombajn zbo-
żowy Claas Lexion 770 
czy agregat uprawowy 
Väderstad. 

(PN)
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 Innowacyjne rozwiąza-
nie na walkę z suszą, która 
coraz częściej zagraża pol-
skim rolnikom, było tema-
tem przewodnim konferen-
cji zorganizowanej przez 
firmę Ecomine Spółka z o.o. 
Spotkanie odbyło się 22 lip-
ca w Nekli, a wzięli w nim 
udział prezesi GS-ów, rol-

nicy i dystrybutorzy środ-
ków dla rolnictwa. Prelekcję 
prowadzili: przedstawiciel 
Ecomine oraz twórcy pro-
duktu Water Retainer z Wę-
gier. Mówili, w jaki sposób 
wymyślony przez nich pre-
parat wpływa na to, że gleba 
pobiera wilgoć z powietrza 
a także zatrzymuje wodę 

w górnej warstwie gleby, 
zmniejszając jednocześnie 
jej parowanie. 
 Produkt ma dopiero 
wejść na rynek. Na jesień, 
podczas sadzenia między-
plonów, planowane są po-
kazy polowe dla polskich 
rolników.

(KP) 

 Cieliczki, świnka, ptac-
two hodowlane, gołębie 
i króliki pojawiły się na Do-
żynkach Parafialno-Gmin-
nych w  Pępowie, powiat 
gostyński (Wielkopolska). 
Organizatorzy imprezy 
uznali, że w tym roku Święto 
Plonów nabierze jeszcze bar-
dziej rolniczego charakteru. 
Do udziału w przedsięwzię-
ciu zaproszono hodowców 
bydła, trzody oraz innych 
zwierząt hodowlanych, 

a także wytwórców lokal-
nych i firmy okołorolnicze. 
 Choć pogoda płatała fi-
gle, przeprowadzono kon-
kurs odchowu cieliczek. 
Inicjatorem jego przeprowa-
dzenia na dożynkach była 
Stanisław Dudka, prezes 
Gminnego Koła Hodowców 
Bydła w Pępowie. Najlepiej 
prezentowała się cieliczka 
należąca do Andrzeja Rolni-
ka z Magdalenek. Otrzyma-
ła tytuł championa. Miano 

wicechampiona przyznano 
natomiast jałówce z gospo-
darstwa rolnego Edmun-
da Sobótki z Ludwinowa. 
Swoje cieliczki zaprezento-
wali także Janusz Kajczyk 
z Kościuszkowa, Wiesław 
Chudy z Ludwinowa oraz 
Waldemar Waleński z Lu-
dwinowa. Konkursowi pa-
tronowała Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka.

(doti)

Pomysł na walkę z suszą

Wystawa zwierząt gospodarskich

KUPIĘ
każdy ciągnik

rolniczy
694 229 446

wiescirolnicze.pl
i video na
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 Już po raz drugi fir-
my Mir-Zen, KMPS oraz 
FarmSaat zaprosiły rolni-
ków z południowej Wiel-
kopolski na Dzień Kuku-
rydzy. W  Krzyżankach 
(powiat gostyński, woj. 
wielkopolskie) zaprezen-
towano siedem odmian ku-
kurydzy wyhodowanych 
przez FarmSaat. Poletka 
pokazowe zorganizowa-

no na terenie Rolniczego 
Kombinatu Spółdzielcze-
go Skoraszewice. - KMPS 
i Mir-Zen są naszymi partne-
rami na terenie Wielkopolski 
od kilku lat. Natomiast od-
miany FarmSaat uprawiane 
są w Polsce od 8 lat. Badania 
rejestrowe na terenie całego 
kraju prowadzimy od 3 lat. 
Nasz udział w rynku polskim 
to około 1%. Około 12 tys. ha 

obsianych jest obecnie naszymi 
odmianami kukurydzy - tłu-
maczył Tomasz Krakowiak 
z  firmy FarmSaat. Warto 
dodać, że podczas spotka-
nia wygłoszono prelekcje: 
m.in. o zastosowaniu kuku-
rydzy w żywieniu zwierząt 
mówił Henryk Kryszkie-
wicz z  Trouw Nutrition 
Polska. 

(doti)

O różnych 
odmianach 
kukurydzy 
i plonowaniu

Dzień pola w Wolicy
 Rolnicy zjechali 27 sierp-
nia do Wolicy koło Kalisza 
na dzień pola, który zorga-
nizowała firma Agrotechni-
ka Paweł Owczarek.
 Podczas spotkania można 
było m.in. zobaczyć aż 27 od-
mian kukurydzy z hodowli: 
Pioneer, Caussade, Saaten-

-Union i Oseva. Udano się 
też na pole z mieszankami 
poplonowymi DSV. Mówił 
o  nich Dariusz Frątczak. 
Przedstawiciel DSV zwró-
cił uwagę m.in. na miesz-
kankę TerraLife - AquaPro. 
W jej skład wchodzą: owies 
szorstki, facelia, gryka, len 

oleisty, słonecznik, sorgo, 
ramtil i krokosz barwierski. 
Fachowiec zaznaczył, że ten 
„zestaw roślin” zapewnia 
bardzo dobrą ochronę przed 
erozją i poprawia biologię 
gleby.
 Kolejnym punktem 
imprezy był pokaz polo-
wy maszyn firmy Guttler 
i ciągników Kubota. Zapre-
zentowano traktory: M7171 
Premium KVT i M135GX. 
Pokazano także pług RM 
2005V.
 W  trakcie spotkania 
farmerzy mieli okazję po-
rozmawiać z przedstawi-
cielami firm - nawozowych, 
maszynowych, paszowych 
oraz nasiennych - i zapo-
znać się z  ich ofertami. 
Każda z nich miała bowiem 
swoje stoisko na dniu pola.  

 (mp)

Podczas spotkania zaprezento-
wano 27 odmian kukurydzy

R E K L A M A

wiescirolnicze.pl
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 W Liskowie w powiecie ka-
liskim odbyły się Wojewódzko- 
Diecezjalne Dożynki. Podczas 
całodniowego świętowania 
zaprezentowano nowoczesny 

sprzęt rolniczy i wielkopolskie 
smakowe specjały. W uroczy-
stościach wzięły udział setki 
osób z parlamentarzystami, 
władzami województwa, po-
wiatów i gmin z całej Wiel-
kopolski. 
 Główną częścią uroczysto-
ści była msza św. celebrowa-
na przez biskupa kaliskiego 
Edwarda Janiaka. Temat do-
żynkowego kazania stanowiła 
pokora i jej wszelkie przejawy. 

Niezaplanowanym akcentem 
uroczystości było podarowanie 
przez biskupa pierścieni dla 
wicemarszałka województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego oraz wójta Li-
skowa Marii Krawiec.
 Nieodłącznym elementem 
święta plonów było oczywi-
ście przekazanie bochnów 
chleba wypieczonych z tego-
rocznych ziaren. Starostowie 
bochen dożynkowy przeka-
zali marszałkowi wojewódz-
twa wielkopolskiego Markowi 
Woźniakowi, który obdarował 
nim gości. Z powiatu tureckie-
go na oficjalnych obchodach 
Wojewódzko-Diecezjalnych 
Dożynek uczestniczyli m.in. 
Anna Majda - radna sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go, starosta turecki Mariusz 
Seńko, Rafał Gil - wicedyrek-
tor Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu oraz  Piotr Gebler, prze-
wodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn.   

(MJ)

Pałuckie Targi Rolne 
2016 w Żninie
  Około 300 wystawców 
wzięło udział w XX Pałuckich 
Targach Rolnych. Imprezę połą-
czono z XIV Pałucką Wystawą 
Zwierząt Hodowlanych.
 Wystawę, jak co roku, ulo-
kowano nad jeziorem Czaple. 
Zgromadziła ona firmy z całej 
Polski. W jej trakcie farmerzy 
mogli m.in. zapoznać się z ofer-
tą: maszyn i urządzeń rolni-
czych, materiałów budowla-
nych, pasz, nawozów i środków 
ochrony roślin. Nie brakowało 
również bogatej oferty roślin 
ozdobnych. Podczas imprezy 
odbywała się  także prezen-

tacja zwierząt hodowlanych 
- trzody chlewnej i drobnego 
inwentarza. Ich oceny doko-
nywały wyspecjalizowane ko-
misje.
 Targi zorganizowało Wy-
dawnictwo Dominika Księskie-
go Wulkan z pomocą Urzędu 
Miejskiego w Żninie oraz firm: 
Inter-Vax Danuty i Wacława 
Górnych, Biura Usług Rekla-
mowych Olejnik oraz Zofii Ko-
złowskiej - rolnika z Januszko-
wa. Organizatorami wystawy 
zwierząt były te same podmioty 
powiększone o Starostwo Po-
wiatowe w Żninie.   (mp)

Fo
t. 

M
. K

ul
a

Zwiedzający 
chętnie 
zaglądali 
do stosik 
z roślinami 
ozdobnymi

Wielkopolskie dożynki
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 Występy zespołów regional-
nych, konkursy etnograficzne, 
zawody kaszowych mocarzy, 
koncerty zespołów muzycz-
nych, spacer po zagrodach 
z Królem Gryczakiem i Królo-
wą Żurawiną, pokazy rycerskie, 
konkursy na potrawę regional-
ną - to tylko niektóre atrakcje 
dwudniowego Festiwalu Kaszy 
„Gryczaki” w Janowie Lubel-
skim.
 Festiwal jest największą 
imprezą regionu janowskiego. 
Motyw przewodni stanowi ka-
sza - jako symbol tradycyjnego, 
polskiego produktu. Podczas 
imprezy odbywają się degu-

Festiwal Kaszy „Gryczaki” w Janowie Lubelskim

stacje wyrobów z kaszy i tra-
dycyjnych potraw oraz nalewek 
regionalnych. Przeprowadzane 
są pokazy i konkursy kulinar-

ne. Blisko 30 wiosek prezen-
tuje swoje wyroby w specjal-
nie przygotowanych kramach 
rozstawionych pośród parku 

Misztalec. - Janowski festiwal ma 
już bogatą tradycję, impreza od-
bywa się cyklicznie od 2003 roku. 
Ma charakter kulinarno- rozryw-
kowy. Motywem przewodnim 
jest kasza gryczana uprawiana 
i przetwarzana w Janowie Lubel-
skim i okolicach od pokoleń. Kasza 
gryczana to w tradycji ludowej 
symbol dostatku - mówi Krzysz-
tof Kołtyś, burmistrz Janowa 
Lubelskiego. Organizatorami 
Festiwalu są: Urząd Miejski 
w Janowie Lubelskim, Janow-
ski Ośrodek Kultury i  Mu-
zeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim. 

Andrzej Wojtan 
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XXV Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2016
 Ponad 300 wystawców z bran-
ży rolniczej prezentowało swoje 
produkty podczas wystawy rol-
niczej Rol-szansa, która odbyła 
się w dniach 9-11 sierpnia na 
błoniach zamku w Bykach pod 
Piotrkowe Trybunalskim. 30-stop-
niowy upał nie zniechęcił tłumnie 
przybyłych zwiedzających, którzy 

chętnie korzystali z porad specja-
listów w zakresie m.in. środków 
do produkcji rolnej, nowocze-
snych rozwiązań w budownic-
twie  inwentarskim, urządzeń do 
wytwarzania energii  odnawialnej 
oraz nowości w hodowli roślin 
rolniczych i ogrodniczych.

(KP)
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Do każdego zamówienia UPOMINKI GRATIS!
Odwiedź nasze stoisko w Bednarach - nr 522, sektor C, droga nr 5 

w r z e s i e ń  2 0 1 6

WŚRÓD 600 
ODMIAN RÓŻ

- Mąż daje mi róże bez okazji. Kiedy jedzie na pole, przyjeżdża 
z naręczem kwiatów i wszystkich nas obdarowuje. Kiedy gdzieś 

jedziemy, też zabieramy naręcza róż ze sobą - mówi Janina Cho-
dun, współwłaścicielka szkółki róż w Radlińcu pod Jarocinem.
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akie były początki „Rosarium”? - Zaczęło się od męża. Pochodzi 
z rodziny o tradycjach ogrodniczych, choć jego rodzice nie mieli ani 

szkółki, ani żadnych upraw. Byli z wykształcenia ogrodnikami - ukończyli 
tę samą uczelnię, co my po latach - Akademię Rolniczą w Poznaniu. Mąż 
miał styczność ze szkółkarzami od dziecka. Jeden ze znajomych ojca nauczył 
go okulizować róże i już jako kilkunastoletni chłopak jeździł i pracował 
w czasie wakacji w szkółkach prowadzonych przez przyjaciół rodziców - 
opowiada Janina Chodun.
 Oboje pochodzą z Poznania. Uprawa róż zaczęła się na niewielkiej 
działce wydzierżawionej od sąsiada. - Kiedy się poznaliśmy z mężem, 
prowadził już tę miniszkółkę. Pod koniec studiów dołączyłam do niego 
- wspomina współwłaścicielka szkółki. Kupili w Krzesinach niewiel-
kie gospodarstwo, dom i kawałek ziemi. Wtedy zajmowali się przede 
wszystkim różami, ale uprawiali też m.in. krzewy ozdobne oraz rośliny 
iglaste. Szkółka się rozrastała. Zwiększali ilość odmian. To był czas, kie-
dy większość wyprodukowanych krzewów sprzedawali za granicę. Na 
polskim rynku było małe zapotrzebowanie na róże. - Róże nie cieszyły 
się szczególnym uznaniem. Wtedy w ogrodach uprawiane były głównie 
warzywa. Ewentualnie - trawnik i rośliny iglaste, żeby nie było kłopotu 
- mówi Janina Chodun.

J

 W tym okresie Adam Chodun pracował jednocześnie naukowo 
w Instytucie Dendrologii w Kórniku. W końcu jednak musiał coś wybrać 
- coraz trudniej było łączyć pracę w placówce naukowej z prowadzeniem 
własnej szkółki. - Nie mieliśmy w ogóle czasu wolnego: sobót, niedziel, 
świąt, wakacji. Po obronie pracy doktorskiej zrezygnował z pracy w Kórniku 
i skupiliśmy się tylko na rozwijaniu gospodarstwa - opowiada małżonka 
Adama Choduna. - Kiedy jeszcze mąż związany był z instytutem, często 
wyjeżdżał za granicę na stypendia. Zachwyciły go róże historyczne, więc 
przy każdej okazji przywoził stare odmiany. Wtedy zaczęli tworzyć kolek-
cję starych odmian historycznych, która w tej chwili stanowi fragment 
oferty szkółki. Aktualnie jest to około 80 odmian i co roku pojawiają się 

nowe. 
  10 lat temu postanowili znaleźć kawałek ziemi trochę dalej od Po-
znania i przenieść tam szkółkę. - Stare, zaniedbane gospodarstwo w Ra-
dlińcu zachwyciło nas od pierwszego wejrzenia, choć było w katastrofalnym 
stanie. Przepiękne okolice, wieś o ciekawej historii i piękna aleja lipowa 
sprawiły, że pomimo odległości od Poznania nie zastanawialiśmy się ani 
chwili - przyznaje Janina Chodun. 
 Problem niewielkiej ilości ziemi przy gospodarstwie rozwiązała 
dzierżawa gruntów od prywatnych rolników i od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. W sumie gospodarują aktualnie na prawie 30 ha. 
 Oferta Rosarium liczy blisko 600 odmian róż. Mimo że szkółka nie 
leży przy ruchliwej trasie, sprzedaż rozwinęła się na miejscu. Przyjeżdżają 
klienci z okolicy, z Poznania, z całej Polski i z zagranicy. Prowadzona 
jest też sprzedaż wysyłkowa. Róże można kupić praktycznie przez cały 
rok, poza grudniem i styczniem. Jesienią są wykopywane z pola, zwożo-
ne, sortowane i magazynowane. Część krzewów sadzi się do doniczek, 
a część jest sprzedawana z odkrytym korzeniem jesienią i wczesną wio-
sną. Szkółka ma odbiorców w Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech, 
na Litwie, w Danii i Norwegii. 
 W przyszłości gospodarstwo ma przejąć syn Krzysztof, który w tej 
chwili zajmuje się sprawami produkcyjnymi i mechanizacją szkółki. Przy-
znaje, że podobnie jak rodzice jest zauroczony tym miejscem. W pracy 
wspiera właścicieli również córka, Ewa Tretiakov. - Ewa interesuje się ró-
żami, wyszukuje nam nowinki i ciekawe odmiany. Prowadzi też korespon-
dencję z klientami hurtowymi, odbiorcami zagranicznymi i licencjodawcami 
- podkreśla Janina Chodun. - Cieszę się, że jadąc do pracy, mogę wyrwać 
się z miasta i obcować z naturą. Interesuję się spożywczymi walorami róż, 
zwłaszcza że w ostatnich latach rośnie popularność odmian nadających się 
na przetwory. Na cele spożywcze można wykorzystywać płatki i owoce wielu 
oferowanych przez nas odmian - dodaje Ewa Tretiakov.
 Zainteresowanie różami wzrosło po wejściu do Unii. - Ludzie zaczęli 
wyjeżdżać za granicę, mogli podziwiać europejskie ogrody, parki i kolekcje 
różane. Poza tym pieniądze z Unii dla miast i gmin sprawiły, ze znalazły się 
również fundusze na zieleń, renowację starych parków i ogrodów czy sadzenie 
roślin na terenach zurbanizowanych. - mówi Janina Chodun. W tej chwili 
jest olbrzymie zapotrzebowanie na odmiany kiedyś zupełnie w Polsce nie-
znane. Bardzo dużą popularnością cieszą się róże okrywowe i rabatowe, 
które powtarzają kwitnienie przez cały sezon. To najbardziej dekoracyjne 
grupy odmian, wiele z nich nie wymaga specjalnej pielęgnacji i wygląda 
przez większość sezonu wegetacyjnego bardzo atrakcyjnie.

Oferta Rosarium liczy blisko 600 odmian róż

Floryści z poznańskiej kwiaciarni „Kwiaty & miut” zaprezentowali 
możliwości tworzenia pięknych kompozycji z różami w roli 
głównej. Pokazali, jak komponować proste dekoracje, korzystając 
z otaczającej nas przyrody i jak sprawić, by jak najdłużej 
wyglądały świeżo i atrakcyjnie

Na organizowany od kilku już lat w lipcu Weekend Różany 
przyjeżdża kilkaset osób z całej Polski, a także z zagranicy

Przed nami jesień i kolejny sezon grzewczy. O czym należy pamiętać, by był on bezpieczny 
dla naszych domów i ich mieszkańców? 

STRATY PO POŻARZE SADZY 
MOGĄ BYĆ OGROMNE

 - W poprzednim okresie grzewczym pleszewscy strażacy kilkadziesiąt 
razy interweniowali w związku z palącymi się w kominach sadzami - przy-
pomina mł. asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie. 
- Mimo, gaszenie tego typu pożarów jest dla strażaków stosunkowo proste 
i nie stanowi dla niech większego problemu, to samo zjawisko może mieć 
bardzo poważne konsekwencje - dodaje. Straty po takim zdarzeniu mogą 
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak się okazuje, wcale nie-
trudno ustrzec się od tego typu pożaru. 
 Niestety - bezpośrednią przyczyną zapalenia się sadzy w przewo-
dach kominowych są zaniedbania, których dopuszczają się właściciele 
lub zarządcy budynków w kwestii regularnego czyszczenia prze-
wodów dymowych i spalinowych. - Na osadzanie się sadzy ma 
wpływ wiele czynników. Zależy to od jakości opału, budowy 
pieca, spalania w danym kotle. Można kupić dobry opał, ale 
palić go na niskich temperaturach i ta sadza też powstanie. 
Produktem spalania po prostu jest sadza - tłumaczy 
Łukasz Szmytkowski z Zakładu Kominiarskiego „Fe-
lix” w Broniszewiach. - Sadza będzie zawsze - dodaje. 
Rozwiązanie problemu jest tylko jedno. - Regularne 
czyszczenie przewodów kominowych - zaznacza Łukasz 
Szmytkowski. W przypadku pieców na paliwa stałe - 
cztery razy w okresie grzewczym, a w tych opalanych 

gazem lub olejem - dwa razy w roku. - To nie są duże koszty. W sezonie 
to w sumie ok. 100 zł - mówi kominiarz. - A w przypadku pożaru straty 
mogą być ogromne - tłumaczy. Wszystkim właścicielom domów z ko-
tłowniami radzi: - Aby uniknąć zapalenia się sadzy sposób jest tylko jeden 
- czyszczenie przewodów kominowych i urządzeń. Kominiarz uspokaja 
także tych, którzy boją się ewentualnego bałaganu przy takich pracach: 
- Jeżeli wszystko jest szczelne, nie ma prawa się to zdarzyć. 
 Pożar sadzy w kominie może nieść ze sobą bardzo poważne skutki. 
- Gdy do niego dochodzi, w całym budynku słychać bardzo głośny szum 

spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. 
W niektórych przypadkach z komina dobywają się płomienie 
ognia, strzelają z niego iskry ognia oraz gęsty, ciemny dym - 

mówi mł. asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP 
w Pleszewie. Wysoka temperatura dochodząca podczas 

pożaru sadzy nawet do 1.000°C doprowadza często 
do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może 
spowodować zapalenie się poddasza i pomieszczeń 
przylegających do przewodów spalinowo-dymowych. 
Przy uszkodzeniu komina może dojść nawet do roz-
przestrzenienia się ognia na cały budynek. Pęknięty 
komin stwarza także niebezpieczeństwo zaczadzenia 
mieszkańców budynku. - Konsekwencje pożaru sadzy 
mogą być bardzo poważne. Chodzi tu bowiem o czyjeś 
życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez całe 
życie majątek, dlatego nie wolno lekceważyć obowiąz-
ku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych 
- apeluje strażak. 

(pg)

Należy niezwłocznie wezwać 
Straż Pożarną, dzwoniąc pod 
numer 998 lub 112, informu-
jąc szczegółowo dyspozytora 
o aktualnej sytuacji. Powinniśmy 
także wygasić ogień w piecu lub 
kominku oraz zamknąć dopływ 
powietrza do tych urządzeń. 
Należy jednak podkreślić, że 
absolutnie nie wolno wlewać do 
palącego się komina wody, gdyż 
grozi to jego rozerwaniem!

Wszystko zależy od rodzaju komi-
na i skali zniszczeń dokonanych 
przez ogień. Każdorazowo po 
pożarze sadzy należy dokonać 
szczegółowej inspekcji komina. 
Odpowiednio wykwalifikowany 
mistrz kominiarski jest najbardziej 
kompetentną osobą. To on musi 
zdecydować, czy konkretny komin 
nadaje się do dalszej eksploata-
cji, czy też wymagane są jakieś 
działania naprawcze. 

czy komin po 
pożarze nadaje 
się jeszcze do 
użycia?

co zrobić, gdy 
sadza się już 
zapali? 

główne powody 
gromadzenia się 
sadzy 
w przewodach 
kominowych:
- stosowanie nieodpowiedniego 
paliwa, w tym spalanie śmieci,
- opalanie mokrym drewnem, któ-
re jest mniej kaloryczne i przyczy-
nia się do tworzenia na ścianach 
komina tzw. sadzy smolistej,
- brak okresowych przeglądów 
przewodów kominowych, których 
obowiązek spoczywa na właści-
cielach i użytkownikach budynku.

Sadza powstaje w wyniku niepeł-
nego spalania stałego materiału 
palnego. W piecach grzewczych 
nie wolno spalać tzw. resztek, 
śmieci i odpadów komunalnych, 
które powinny być oddawane 
na wysypisko śmieci. - Pożarem 
sadzy zagrożone są wszystkie 
rodzaje kominów, również te „sys-
temowe” (stalowe i ceramiczne) 
- mówi mł. asp. Mariusz Glapa. 

dlaczego 
powstaje 
sadza?

AKTUALNOŚCI
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FIGURY OGRODOWE 
DODAJĄ MAGII! 
Aurelia i Andrzej Joachimiakowie z Koźmina Wielkopol-
skiego od wielu lat fascynują się roślinnością. Kiedyś 
mieszkali w blokach, a teraz mają upragniony ogród. 
- Cały czas coś zmieniamy, bo nie uważamy, że jest 
idealnie. Teraz zajmujemy się tyłami ogrodu i tam two-
rzymy nowe rabaty. Tak staramy się dobierać rośliny, aby 
dobrze czuły się w naturalnym środowisku - mówią. 

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

t e k s t

Państwo Joachimiakowie uwielbiają rododendrony, azalie, magnolie. Niezwykle elegancko prezentuje się czterostopniowa fontanna 
z tryskającą wodą

Pani Aurelii podobają 
się  ogrody japońskie 
z latarenkami, wodą, 

drzewkami bonsai
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apraszam państwa do Koźmina Wielkopolskiego nazywanego 
od dawna miastem kwiatów i zieleni. To tutaj znajduje się ogród, 

o którym chcę dziś opowiedzieć. Jest on niepowtarzalny i niezwykle 
dekoracyjny. Zadbany, wypielęgnowany i prowadzony z elegancją. Wła-
ściciele zadbali o to, aby każdy detal harmonizował z całością ogrodu. 
Figury ogrodowe, kamienie dekoracyjne, ozdobne donice, kwietniki, 
lampy, stylizowane ławeczki oraz dużo roślin - to wszystko znajdziemy 
w ogrodzie Aurelii i Andrzeja Joachimiaków w Koźminie Wielkopolskim 
(powiat krotoszyński). - Przez 30 lat mieszkaliśmy w blokach i zieleń była 
dla nas zawsze taką ucieczką na łono przyrody. Kiedy więc 5 lat temu 
kupiliśmy po byłych nauczycielach tę posiadłość, najpierw remontowa-
liśmy dom, w którym zmieniliśmy bardzo wiele elementów. Aż w końcu 
przyszedł czas na ogród. Po poprzednich właścicielach od części frontowej 
pozostały 2 krzewy, które zostały odpowiednio przycięte i 2 jabłonki z tyłu 
ogrodu. Koncepcji zmian w naszym ogrodzie mamy jeszcze bardzo dużo 
- opowiada pan Andrzej, który jest już na emeryturze. Pani Aurelia ma 
mniej czasu, bo pracuje zawodowo, ale wspólnie ciągle coś zmieniają. 
 Warto czytelników poinformować, że w samym centrum Koźmina 
Wielkopolskiego znajduje się piękny Park im. Powstańców Wielkopol-
skich, którego projektantem był inż. Józef Marciniec - dyrektor istniejącej 
już w okresie międzywojennym Szkoły Ogrodniczej. W tej samej szkole, 
która obecnie nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa 
Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, pracę rozpoczął w 1972 roku, 
a zakończył w 2015 roku (w międzyczasie pracując w innych miejscach) 
pan Andrzej. W latach 2002 - 2015 był również dyrektorem tej placówki 
i realizował wiele ciekawych przedsięwzięć. To dzięki niemu przy szkole 
znajdują się 3 duże kamienie, z których każdy ma swoją historię. Powstał 
również sad zachowawczy, w którym rosną stare odmiany drzew, jeszcze 
z hodowli Józefa Marcińca - patrona szkoły w Koźminie. Pan Andrzej 
wspomina konkurs, który ogłosił i sfinansował burmistrz. - Skierowa-
ny był do mieszkańców, aby przynosili nam do szkoły z działek i sadów 
przydomowych zrazy starych odmian. Chcieliśmy stworzyć sad ze starymi 
tradycyjnymi odmianami. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i dzięki temu obok Zamku, jak potocznie nazywa się szkołę, 
powstał taki sad - opowiada. Pan Andrzej już w czasach studenckich miał 
sporą kolekcję sukulentów - zwłaszcza kaktusów. I nawet zastanawiał 
się, czy nie pomylił się z powołaniem, bo może miał być ogrodnikiem. 
 W ogrodzie moich gospodarzy zauważymy dużo kamieni o różnych 
rozmiarach, kształtach i kolorach. Skąd to zainteresowanie kamieniami? 
Pan Andrzej z wykształcenia jest chemikiem i z minerałami miał do 
czynienia bardzo dużo. - Gdybyśmy wnikali w budowę poszczególnych 
kamieni, okazuje się, że każdy z nich nie tylko ma swoją ciekawą historię, 
ale i „duszę”. Mamy w ogrodzie kamienie pochodzące z Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, granity ze Strzegomia, wapienie i piaskowce. Te duże 
kamienie przyjechały z różnych stron Polski i przy pomocy specjalistycz-
nego sprzętu zostały osadzone w ogrodzie. Jeżeli kamienie wkomponuje-
my w zieleń, dołożymy do tego kwiaty w różnych kolorach, to one ładnie 
konweniują - opowiada. W ogrodzie państwa Joachimiaków figury 
ogrodowe to niezwykle ciekawe dekoracje, które przedstawiają postacie 
ludzkie, anielskie i zwierzęta. Myślę, że wprowadzają do ogrodu więcej 
życia. Tak je dobrano, że stały się uzupełnieniem rosnącej roślinności. 
Niezwykle elegancko prezentuje się czterostopniowa fontanna z tryska-
jącą wodą czy też piękna Adelka - figurka kobiety trzymającej dzbany 
do wody połączone z wysoką, elegancką donicą, w której rosną kwiaty. 
Jak się dowiaduję, wszystkie figury mają swoje nazwy nadane przez 
panią Aurelię i córkę Kasię. W ogrodzie spotkamy kolekcję większych 
i mniejszych waz, donic oraz aniołków w różnych pozycjach - stoją-
cych, klęczących, siedzących na kulach i do tego w różnych kolorach. 
Czy ogrodowe figurki wymagają zabiegów zabezpieczających przed 
warunkami atmosferycznymi? - Figury nie wymagają żadnej ochrony, 
ponieważ są wykonane ze specjalnego, skandynawskiego cementu i nie 
muszą być na zimę wynoszone - informują. 
 W ogrodzie rosną różne rośliny, iglaki i byliny. Przy wejściu wita gości 
szeroki szpaler trzmieliny, a przy płocie przez dużą część posesji pięknie 
„ścieli” się fioletowy barwinek. Obok dekoracyjnej studni zauważymy 
fioletową lawendę. Wielką dumą pani Aurelii jest rosnąca w narożniku 
ogrodu hortensja bukietowa. - Podoba mi się jej ciekawa kolorystyka prze-
chodząca od bieli poprzez róż do zieleni. Jest to, co prawda, młoda roślina, 
ale prezentuje się niezwykle ciekawie. Myślę, że w tym miejscu widać jej 

piękno, ponieważ nic jej nie zasłania - opowiada. Pan Andrzej uwielbia 
rododendrony, azalie, magnolie. Te wspaniałe rośliny o przepięknych 
kwiatach również rosną w ogrodzie państwa Joachimiaków, którzy ża-
łują tylko, że kwiaty na roślinie są tak krótko. - Mamy z przodu ogrodu 
azalie japońskie. Ich różowa kolorystyka ładnie prezentuje się w kontraście 
z białymi kamieniami - twierdzą. Moi rozmówcy lubią zmiany i często 
rośliny są wysadzane w innej części ogrodu. Odpowiednio zadbane 
i dopilnowane przyjmują się i rosną już w innym miejscu. Gospodarze 
nie lubią monotonii. Są zdania, że w ogrodzie musi się coś dziać! - Cały 
czas coś zmieniamy, bo nie uważamy, że jest idealnie. Teraz zajmuję się 
tyłami ogrodu i tam tworzę nowe rabaty. Tak staram się dobierać rośli-
ny, aby dobrze czuły się w naturalnym środowisku. Chcąc dowiedzieć się 
wielu ciekawostek z zakresu ogrodnictwa, lubię oglądać różne programy, 
których tematyka jest mi bliska. Oprócz tego dużo czytam i śledzę różne 
nowinki z tej dziedziny - informuje pan Andrzej. 

 Dużą część działki zajmuje kącik rekreacyjny z basenem, huśtawką, 
parasolkami, który przygotowano dla wnuków. Pani Aurelii podobają 
się ogrody japońskie z latarenkami, wodą, drzewkami bonsai. Zadbała 
o to, aby elementy typowe dla takich ogrodów były widoczne również 
w tym miejscu. - W ogrodach japońskich jest dużo elementów światła 
i wody. Lubię światełka, stąd jest ich tak dużo w naszym ogrodzie. 
Podświetlone elementy bardzo ładnie wyglądają szczególnie wieczora-
mi - opowiada. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego lubią rośliny 
zimozielone, które cały czas ładnie wyglądają w ogrodzie. Pięknie pre-
zentują się zwłaszcza w zimowej scenerii, kiedy przysypane śniegiem 
i podświetlone lampami podkreślają urok krajobrazu. - Właściwie 
nasz ogród o każdej porze dnia i o każdej porze roku wygląda inaczej 
- zaznacza pani Aurelia. Pan Andrzej bardzo lubi uwieczniać piękno 
roślin i ogrodu na zdjęciach, których ma coraz większą kolekcję. 
 Podróże to kolejna wielka pasja moich rozmówców. Lubią wy-
jazdy krajowe i zagraniczne. Podczas „wojaży” po świecie zawsze 
coś podpatrzą i przywiozą do ogrodu lub zapamiętają i będą szukać 
w kraju. Takie wyjazdy są dla nich inspiracją do kolejnych zmian. 
Moi rozmówcy nie ukrywają, że posiadanie ogrodu wymaga czasu 
i pracy. - Ale jeśli efekt końcowy jest dla nas satysfakcjonujący, a i za-
słyszane opinie są pozytywne, to jest to dla nas budujące i daje bodziec 
do dalszej pracy. Lubimy posiedzieć w naszym ogrodzie i popatrzeć na 
zieleń. Mieszkamy blisko parku i sadu przyszpitalnego, otoczeni dużą 
ilością drzew. Czujemy się tutaj jak w lesie, zwłaszcza rankiem, kiedy 
słyszymy śpiew wielu ptaków, a wiosną charakterystyczne kląskanie 
słowika rdzawego - podsumowują nasze spotkanie mieszkańcy Koź-
mina Wielkopolskiego.

Z

Figurki uatrakcyjniają ogród i przykuwają wzrok. Piękna Adelka 
- fi gurka kobiety trzymająca dzbany do wody połączone z wysoką, 
elegancką donicą, w której rosną kwiaty
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PIEROGI PALCE LIZAĆ

otowane i smażone. Na słodko i pikantnie. Ruskie, z mięsem, grzy-
bami i kapustą. Z wiśniami, truskawkami lub malinami. Serem ple-

śniowym, szpinakiem lub mieloną wołowiną. Możemy je podawać z so-
sami, posypane parmezanem lub sezamem. Możliwości na faszerowanie 
pierogów jest właściwie tyle, ile jesteśmy w stanie sami wymyślić. Jednak 
nie sztuką jest je nafaszerować, ugotować i podać na stół, ale przygoto-
wać delikatne ciasto. Jeśli opanujemy jego wykonanie, to stoją przed nami 
nieograniczone możliwości. W  mojej rodzinie bezapelacyjnie mistrzy-

nią w robieniu pierogów jest siostra Beata. A trzeba przyznać, że w swo-
im życiu zrobiła ich już ładne kilkanaście tysięcy. Jeśli przyjeżdża do nas 
z Poznania, to wiadomo, że na obiad będą pierogi. Zaprosiłam ją więc do 
mojej Hotblog-owej kuchni, by podzieliła się z nami swoim sprawdzonym 
przepisem. - Przepis na to ciasto opiera się jedynie na czterech składnikach: 
mące, wodzie, oliwie i soli. Większą elastyczność ciasta uzyskamy, wlewając 
do mąki gotującą wodę - podpowiada Beata Kowalska. 

Honorata Dmyterko
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PRZEPISY KULINARNE

PROPONOWANE FARSZE DO PIEROGÓW:

Z OWOCAMI
Przygotowanie:
Na każdym krążku ciasta 
układam owoce i  posypuję je 
odrobiną cukru. Zlepiam i  go-
tuję w osolonej wodzie. Podaję 
polane słodkim sosem jogurto-
wym lub waniliowym. 

Składniki
 5 owoce sezonowe:

 maliny, truskawki,  
 śliwki, jagody
 5 cukier

Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ
Przygotowanie:
Kiełbasę obieram z fl aków i wyjmuję mię-
so. Rozgniatam je widelcem. Mieszam 
z pokrojoną w kostkę i usmażoną cebulą 
oraz majerankiem. Doprawiam pieprzem. 
Nafaszerowane pierogi gotuję w osolonej 
wodzie. Podaję polane masłem i smażoną 
cebulką.

Składniki:
 5 1/2 kg białej

 kiełbasy
 5 1 cebula
 5 łyżka suszonego

 majeranku

WIĘCEJ PRZEPISÓW NA wiescidladomu.pl/hotblog
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Z MIĘSEM I PAPRYKĄ
Przygotowanie:
Paprykę i  cebulę drobno siekam i podsmażam na 
oliwie. Po przestudzeniu dodaję do nich mięso, 
zmiażdżone ząbki czosnku, natkę i doprawiam do 
smaku. Gotowym farszem nadziewam pierogi. Po 
ugotowaniu polewam masłem i posypuję szczypior-
kiem. 

Składniki: 
 5 40 dag drobiowego mięsa mielonego, 
 5 3 ząbki czosnku, 
 5 1 czerwona papryka, 
 5 1 zielona papryka,
 5 1 cebula, 
 5 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 
 5 sól, pieprz, 
 5 oliwa

ZE SZPINAKIEM I FETĄ
Przygotowanie:
Szpinak duszę na maśle z  czosnkiem (zamrożo-
ny szpinak wcześniej rozmrażam). Doprawiam do 
smaku. Po przestudzeniu dodaję pokruszoną fetę 
i parmezan. Dokładnie mieszam. Nadziewam pie-
rogi, które po ugotowaniu polewam masłem. 

Składniki: 
 5 50 g mrożonego lub świeżego 

    szpinaku, 
 5 15 dag fety, 
 5 2 łyżki parmezanu, 
 5 3 ząbki czosnku, 
 5 2 łyżki masła, 
 5 gałka muszkatołowa, 
 5 biały pieprz, sól

Z SUSZONYMI
POMIDORAMI
Przygotowanie:
Ser rozgniatam widelcem z czosnkiem i pieprzem. 
Dodaję zieleninę, pokrojone w cienkie paski pomi-
dory i oliwki. Całość mieszam i doprawiam do sma-
ku. Po nadzieniu i ugotowaniu pierogów polewam je 
bazyliowym lub pietruszkowym sosem.

Składniki: 
 5 opakowanie sera feta
 5 20 czarnych oliwek
 5 6-8 suszonych pomidorów
 5 1 łyżka posiekanej bazylii
 5 1 łyżka natki pietruszki
 5 2 ząbki czosnku, pieprz

Z SOCZEWICĄ
Przygotowanie:
W osolonej wodzie gotuję przez około 5 minut so-
czewicę. Odsączam. Obrane warzywa ścieram na 
tarce przez duże oczka. Smażę je na oliwie do mięk-
kości razem z posiekanym czosnkiem i cebulką. Do-
daję soczewicę i doprawiam do smaku. Nadziewam 
pierogi. Po ugotowaniu podaję je najczęściej polane 
sosem pomidorowym. 

Składniki:
 5 1 szklanka czerwonej soczewicy
 5 1 większa marchewka
 5 1/2 selera
 5 1 cebula
 5 2 ząbki czosnku
 5 sól, pieprz

Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Przygotowanie:
Grzyby zalewam ciepłą wodą i moczę około 1 godziny. 
Kapustę kiszoną i słodką gotuję w osobnych garnkach 
z dodatkiem soli i pieprzu. Do miękkości gotuję też 
grzyby. Odsączam wszystko na durszlaku. Dodaję 
posiekaną i podsmażoną cebulę. Mieszam wszystko 
z jajkami i bułką tartą. Doprawiam do smaku. Nadzie-
wam pierogi, które po ugotowaniu polewam masłem. 

Składniki:
 5 po 30 dag kiszonej i słodkiej

 pokrojonej kapusty
 5 20 dag suszonych grzybów
 5 4 cebule
 5 2 jajka
 5 3 łyżki bułki tartej

Z „KWAŚNYM” MIĘSEM
Przygotowanie:
Cebulę kroję na kawałki. Dodaję do mięsa razem 
z jajkiem i przetartymi przez duże oczka ogórkami. 
Doprawiam przyprawami. Po nadzianiu pierogów 
gotuję je. Po odsączeniu polewam sosem czosn-
kowym. 

Składniki:
 5 400 g mięsa mielonego
 5 4 średnie kiszone ogórki
 5 1 cebula
 5 1 jajko
 5 przyprawy: sól, pieprz, majeranek,

 tymianek, bazylia (do smaku)
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Czy wiesz, że… 
Fluoryzacja jest 
stomatologicznym 
zabiegiem profi lak-
tycznym. Polega na 
stosowaniu różnych 
rodzajów prepara-
tów z fl uorem. Za-
pobiega rozwojowi 
próchnicy, a także 
usuwa nadwrażli-
wość zębów. 

dpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: 
regularnie szczotkować - co najmniej 2 minu-

ty dwa razy dziennie, unikać słodyczy i dbać o dietę 
bogatą w wapń oraz składniki mineralne. Dobra 
pasta do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nić 
dentystyczna to niezbędnik. Oto kilka rad, na co 
szczególnie zwrócić uwagę przy higienie jamy ustnej. 
 Niemal w każdej chwili nasze zęby bombardowane 
są przez złowrogie bakterie, czyli mikroorganizmy. 
Najgorsze są te, które fermentują cukry, gdyż są 
głównym powodem powstawania próchnicy. Mi-
kroorganizmy te wykorzystują węglowodany obecne 
w ślinie, a przekształcając je w kwasy przyczyniają się  
do obniżania pH w jamie ustnej. Kwaśne środowisko 
sprzyja zaś rozpuszczaniu szkliwa. Dlatego u osób, 
które preferują dietę bogatą w cukry proste, bakterie 
te mogą zrobić w zębach prawdziwe spustoszenie. 
Najprościej więc  zadbać o prawidłowe żywienie oraz 
dobór odpowiednich środków do higieny jamy ustnej. 
Pierwsze pytanie może się pojawić już na początku. Ja-
kiej pasty użyć? Tej z fluorem czy bez? Kiedyś szeroko 
rozpisywano się o dobroczynnym wpływie tego pier-
wiastka na zęby. Wzmacnia ich zewnętrzne warstwy, 
czyli szkliwo, które jest bardzo odporne na działanie 
kwasów i działa przeciwpróchniczo. Ale ten z jednej 
strony dobroczynny fluor w zwiększonych dawkach 
może doprowadzić do fluorozy, będącej następstwem 
jego przedawkowania. Pojawia się wówczas, kiedy 
nadmierne ilości fluoru przyjmowane są do 6. roku 
życia. Objawia się widocznymi plamkami na szkliwie. 
Należy więc pamiętać, aby korzystać z preparatów 
do higieny jamy ustnej z ilością fluoru dostosowaną 
do wieku. Często zdarza się, że woda z publicznych 
wodociągów zawiera już ten pierwiastek. W takim 
przypadku pasty z jego dodatkiem nie zaleca się już 
stosować, bo może go być w organizmie zbyt dużo. 
Najlepiej sprawdzić u dostawcy, czy dostarczana 
woda go zawiera. Według ostatnio opublikowa-
nych raportów Agencji Ochrony Środowiska 
długotrwałe spożywanie fluoru może prowadzić 
także do kruchości kości, która jest przyczyną 
częstszych złamań i osteoporozy. Amerykański 
Instytut Leków i  Żywności uważa z  kolei, że 
jego nieszkodliwość nie została wystarczająco 
udowodniona, a granica między dawką leczniczą 
a toksyczną jest bardzo cienka. Fluor w dużych 
ilościach może niekorzystnie wpływać także na 
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
 Częstym utrapieniem w pielęgnacji zębów jest 
kamień nazębny, czyli zmineralizowana płytka nazęb-
na. Długotrwała obecność płytki nazębnej prowadzi 
do jej utwardzenia w postaci kamienia nazębnego, 
a jego odkładanie się prowadzi do chorób przyzębia. 
Powstawanie kamienia nazębnego z płytki nazębnej 
rozpoczyna się już po kilkudziesięciu godzinach od 
ostatniego czyszczenia zębów. Tworzy się najczęściej 
w miejscach, gdzie gruczoły ślinowe prowadzą do 
jamy ustnej, czyli po wewnętrznej stronie siekaczy 
dolnych i na zewnątrz górnych tylnych zębów trzo-
nowych. Kamień nazębny może powstawać nie tylko 
ponad, ale także poniżej brzegu dziąsłowego, gdzie 
zwany jest złogiem. Jest on zbyt twardy, aby mógł 
być  usunięty podczas codziennego szczotkowania. 
Może tego dokonać poprzez piaskowanie lub za 
pomocą metod ultradźwiękowych. Częste dokładne 
mycie zębów i odpowiedni dobór pasty ułatwią nam 
niedopuszczenie do odłożenia się kamienia 

(nap)

Lista zwycięzców z konkursu 
publikowanego w nr 08/2016 
„Wieści Rolniczych”: 
Maria Kaczmarek, Pomocno; Lucyna 
Kubiak, Żerków; Barbara Pache, 
Pogorzela; Monika Włodarczak, 
Mieszków;  Agnieszka Szajda, 
Krzykosy; Bożena Szymańska, Wolica 
Pusta; Bernadeta Szczegóra, Polskie 
Olędry; Ilona Szymczak, Bułaków; 
Lucyna Kasperkowiak, Bodzewo; 
Renata Świerzewska, Domachowo; 
Karolina Kuźniak, Lubrze; Małgorzata 
Potrzebowska, Krzykosy; Władysław 
Michalewicz, Drzewce; Justyna 
Jelak, Golina; Beata Dolata, Teresa; 
Elwira Kościelniak, Mamoty;  Ewelina 
Stanisławiak, Dłoń; Renata Pachurka, 
Nosków;  Katarzyna Grześkowiak, 
Siedlec; Jagoda Idziaszek, Szczonów.

PROMOCJA
Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów do higieny jamy ustnej dla całej 
rodziny z serii mintperfekt, maziajki i ziajka. Zestaw obejmuje pasty i płukanki 
zmniejszające nadwrażliwość oraz produkty przeciwpróchnicze z xylitolem o działaniu 
antybakteryjnym i wzmacniającym szkliwo. Znajdują się w nim także produkty ziajka 
dla najmłodszych już od pierwszego ząbka oraz maziajki dla dzieci przedszkolnych. 

UWAGA KONKURS 
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową 
odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych 
kosmetyków dla całej rodziny z serii 
mintperfekt, maziajki i ziajka. 
Głównym powodem powstawania 
próchnicy są: 
a) mikroorganizmy znajdujące się w buzi 
i fermentujące cukry 
b) nadmierna ilość spożywanego fl uoru 
c) tworzący się na powierzchni zęba kamień 

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, 
np. wr.ziaja.b, prosimy przesyłać do 30 
września 2016 roku pod numer tel. 71051 
(koszt 1,23 zł z VAT). 
Regulamin na www.wiescirolncize.pl

BIAŁE I MOCNE. 
JAK O NIE DBASZ? 
Zęby - równe i białe - to naturalna ozdoba. Co zrobić, 
by takie pozostały? 
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