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 W PROW-ie wreszcie znajdą się środki 
na finansowanie systemów nawadniania. 
To dobra informacja. Zanim jednak rolnicy 
złożą wnioski, przejdą przez całą procedurę 
ich akceptacji, a potem realizacji, to minie kil-
ka sezonów wegetacyjnych, być może także 
naznaczonych suszą. Piszę o tym, żeby pod-
kreślić, że polityki rolnej nie da się prowadzić 
z dnia na dzień. Na skutki dobrych decyzji 
trzeba czekać latami. No ale... najpierw trzeba 
je podejmować.
 Boję się, że protesty rolnicze, jeśli się na-
silą - a wszystko na to wskazuje - wymuszą 
na rządzie jakieś szybkie, a  jednocześnie 
prowizoryczne działania, które nie przyniosą 
długofalowych pozytywnych skutków. Bo to, 
co teraz obserwujemy, to ciągłe gaszenie po-
żarów wywołanych doniesieniami o chorych 
krowach w rzeźniach, nowych ogniskach ASF, 
krwawych polowaniach na dziki (bez bioase-
kuracji) i oczywiście niskich cenach w  skupie. 
A tu trzeba rozważnych działań. Najpierw 
należy sporządzić fachowy raport obejmują-
cy wszystkie problemy oraz niedomagania 
dotyczące zarówno polskiego rolnictwa, jak 
i przemysłu spożywczego, z dystansem się 
mu przyjrzeć i zacząć wreszcie racjonalnie 
wydawać pieniądze. Nie tworzyć organizacji, 
funduszy i fundacji, których istnienie kończy 
się na samofinansowaniu. Określić warunki 
konkurencyjności naszej żywności, zarów-
no na rynku unijnym, jak i zewnętrznym. 
Sprawić, by działalność nadzoru sanitarnego 
i weterynaryjnego mierzona była skuteczno-
ścią, a nie ilością etatów. 
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 Program Mama 4 Plus został 
przyjęty przez rząd. Zakłada on 
wypłatę emerytur wszystkim 
matkom, które mają co najmniej 
czworo dzieci. Ustawa ma wejść 
w życie na początku marca. Komu 
przysługuje świadczenie? Aby 
ubiegać się o emeryturę w ra-
mach Programu Mama 4 Plus, 
trzeba przede wszystkim być mat-
ką przynajmniej czworga dzie-
ci. Emerytura będzie wypłacana 
po ukończeniu 60 lat. Pieniądze 
z programu będą dla tych osób, 
które nie pracują i nie mają nie-
zbędnych środków do życia lub 
mają prawo do emerytury, ale jest 
ona niższa niż minimalna.
 Od 1 marca 2019 minimal-
na emerytura będzie wynosiła 
1.100 zł brutto. Do tej kwoty 
zostaną uzupełnione emerytury 
dla matek, które są obecnie niż-
sze niż emerytury minimalne. 
Świadczenia z Programu Mama 
4 Plus, według Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, mają 
trafić do 85 tys. kobiet. Upraw-
nienia do tych środków będą 
mieli także niekiedy mężczyźni 
od 65. roku życia. Chodzi o sy-
tuacje, gdy matka dzieci zmarła 
bądź je porzuciła. - Szacujemy, 
że to świadczenie będzie mogło 
otrzymać 65 tys. osób, które nie 
wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. 

osób, które już pobierają emeryturę, 
ale jest ona niższa niż minimal-
na - wówczas ta emerytura będzie 
uzupełniona do kwoty 1.100 zł  
brutto - powiedziała minister 
pracy i polityki społecznej Elż-
bieta Rafalska.
 Aby otrzymać emeryturę 
dla matek, trzeba będzie złożyć 
wniosek do ZUS-u lub KRUS-u. 
Informacje, jakie trzeba będzie 
podać we wniosku to: dane oso-
by ubiegającej się o świadcze-
nie (imię i  nazwisko, PESEL 
lub numer paszportu, adres 
zamieszkania oraz korespon-
dencyjny), żądanie wniosko-
dawcy (wskazanie świadczenia, 
o  które wnioskuje), czytelny 
podpis, akty urodzenia dzieci, 
oświadczenie o sytuacji rodzin-
nej, majątkowej i materialnej.
 Program Mama 4 Plus za-
kłada także inne formy pomocy 
dla matek. Mają zostać wprowa-
dzone darmowe leki dla kobiet 
w ciąży oraz premia za szybkie 
urodzenie kolejnego dziecka. Je-
żeli dziecko urodzi się nie póź-
niej niż dwa lata po pierwszym, 
matka otrzyma dodatkowe  
3 miesiące płatnego urlopu ma-
cierzyńskiego. Przewidziane 
jest także wsparcie dla matek 
- studentek. 

(doti)

 Od stycznia rolnicy pro-
dukujący żywność w  ra-
mach rolniczego handlu de-
talicznego mogą sprzedawać 
swoje produkty także do 
sklepów, restauracji, stołó-
wek i innych placówek o po-
dobnym charakterze. Poza 
tym podwyższono kwoty 
przychodów zwolnionych 
z podatku dochodowego od 
osób fizycznych do 40 tys. zł 
(dotychczas było 20 tys. zł), 
a po przekroczeniu tej kwoty 
sprzedaż jest opodatkowana 
2 proc. podatkiem obroto-
wym. Aby z tej ulgi skorzy-
stać, w procesie produkcji 
trzeba zastosować własny 
surowiec (wymagany jest co 
najmniej 50% udział własne-
go surowca w produkcie). 
Nie można też zatrudniać 
pracowników. 
 Rolnik, który wyprodu-
kuje sery, dżemy, soki czy 
wędliny, może sprzedać 
swoje wyroby do zakładów 
prowadzących sprzedaż de-
taliczną zlokalizowanych na 
terenie województwa oraz 
sąsiadujących z nim powia-
tów. 
 Aby rozpocząć działal-
ność w ramach RHD, nale-
ży zgłosić się do powiato-
wego lekarza weterynarii 
(jeśli zamierzamy produko-
wać wyroby pochodzenia 
zwierzęcego i  mieszane-

go) lub inspekcji sanitarnej 
(w  przypadku wyrobów 
pochodzenia niezwierzę-
cego). Jak podają Główny 
Inspektorat Weterynarii oraz 
Państwowa Inspekcja Sani-
tarna, w ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD) 
działa obecnie 2.753 rolni-
ków w całym kraju.
 Zmieniły się także pro-
cedury rejestracji produkcji 
żywności. Zniesieniu ule-
ga obowiązek sporządzania 
i przedkładania powiatowe-
mu lekarzowi weterynarii 
do zatwierdzenia projektu 
technologicznego zakła-
du oraz obowiązek infor-
macyjny dla podmiotów 
prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią lub działal-
ność marginalną, lokalną 
i ograniczoną.  Co ważne, 
osoby, które chcą produko-
wać wyroby pochodzenia 
roślinnego (dżemy, konfi-
tury, soki, oleje) w swoich 
kuchniach domowych - nie 
muszą zwracać się do Pań-
stwowej Inspekcji Sanitar-
nej o  zatwierdzenie tego 
rodzaju działalności. Od  
1 stycznia 2019 r. podmioty 
zamierzające prowadzić taką 
działalność są zobowiązane 
jedynie do złożenia wniosku 
o wpis do rejestru zakładów 
w inspekcji sanitarnej. 

(doti)

Mama 4 Plus również 
dla kobiet w KRUS-ie
Emerytura dla wszystkich kobiet, które urodziły czwórkę 
dzieci dotyczy także pań ubezpieczonych w KRUS-ie. Jakie 
kryteria trzeba spełnić, by ubiegać się o świadczenie?

Rolniczy handel detaliczny 
- od stycznia zmiany

 W tym roku pojawi się nowość w „Modernizacji gospodarstw rolnych”. W ra-
mach tego programu mają być finansowane zadania związane z nawadnianiem 
pól. Prawdopodobnie pojawi się nowy obszar „E”. Inwestycje w jego ramach mają 
zapobiegać skutkom suszy w rolnictwie. Zakłada się, że pomoc będzie udzielana 
na inwestycje polegające na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących insta-
lacji nawadniających, a także ujęć wody (np. studnie, instalacje rozprowadzające). 
Rolnik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości  maksymalnie 100  tys.  zł  na  
tego  typu  operację  (jest  to dodatkowy limit środków na beneficjenta i na gospo-
darstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020). Póki co nie wiadomo, kiedy ruszy 
nabór wniosków. Będziemy o tym informować na bieżąco.
 Co warto podkreślić, zdecydowano się także podnieść poziom pomocy dla 
spółek wodnych lub związków spółek wodnych z 500.000 zł do 1.000.000 zł.  
- Stan utrzymania urządzeń i obiektów na terenach zmeliorowanych jest  niewystarczający, 
a większa kwota wsparcia pozwoli na bardziej  kompleksowe inwestycje w tym zakresie  
- tłumaczy resort rolnictwa. (doti)

 Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie 
będzie naboru o środki na maszyny (obszar D) 
w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych. 
Rozpatrzone zostaną natomiast wnioski złożone 
przez rolników w 2018 roku, które wówczas 
nie znalazły się na liście upoważnionych do 
przyznania pomocy. - Część wniosków jest w trak-
cie procedowania. Jeśli będzie decyzja, że zostanie 
zwiększony limit środków, to gros rolników, którzy 
nie zawarli umowy o przyznaniu pomocy w roku 
2018, będzie miało szansę podpisać ją w tym roku 
- mówi Michał Zieliński, dyrektor OR ARiMR 
w Poznaniu. 

(doti)

Agencja rozpatrzy 
wnioski z 2018 roku 
o środki na maszyny

Pieniądze na deszczownie dla rolników. 

Więcej dla spółek wodnych
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aką nadzieję mają 
producenci trzody 
chlewnej. Takie pro-
gnozy przedstawia-
ją także analitycy 

rynku. Wszystko wskazuje na 
to, że w 2019 roku na rynku po-
zostaną tylko najsilniejsi gracze, 
którzy będą w stanie przetrwać 
ten trudny okres. Właściciele 
mniej rentownych chlewni będą 
zmuszeni do zmniejszania stad, 
a nawet całkowitego wygaszenia 
produkcji. 
 Od października 2018 roku 
utrzymuje się bardzo niska cena 
tucznika w skupie wynoszą-
ca w naszym kraju około 3,50 
-3,80 zł/kg, a  w  Niemczech 
1,36 euro/kg za wbc klasy E. 
Pojawiają się głosy, że w lutym 
stawka troszkę drgnie w górę. 
Już pod koniec stycznia firmy 
zajmujące się skupem żywca 
sygnalizowały, że od nowego 
miesiąca będą korygować kwo-
ty oferowane rolnikom, a to za 
sprawą przewidywanego pod-
wyższenia ceny na niemieckiej 
giełdzie VEZG o 4 eurocenty. 
Według Krajowego Związku 
Pracodawców i Producentów 
Trzody Chlewnej zauważalne 
są pierwsze symptomy popra-
wy sytuacji. Powód? Zbliżające 
się: Wielkanoc oraz seria świąt 
państwowych zbiegająca się 
z rozpoczęciem sezonu grillo-
wego. - Powoli odczuwalny jest 
wzrost zainteresowania zakładów 
mięsnych surowcem wieprzowym. 

Spada pogłowie loch 
- cena tucznika wzrośnie?

Pogorszenie opłacalności produkcji świń spowoduje w tym roku obniżenie pogłowia 
trzody chlewnej w Europie. Czy to z kolei wpłynie pozytywnie na cenę? 

Część zakładów już teraz rozpoczęła 
przegotowania do sezonu grillo-
wego i w magazynach odkładane 
są większe zapasy wieprzowiny 
- komentuje Aleksander Dar-
giewicz, dyrektor KZPiPTCh. 
O większym optymizmie pro-
ducentów tuczników co do dal-
szego rozwoju sytuacji rynkowej 
mogą świadczyć także rosnące 
ceny prosiąt w całej UE. 
 Choć może to zabrzmieć 
okrutnie, europejscy producenci 
trzody chlewnej będą mogli sko-
rzystać na problemach chińskich 
rolników. Jak podaje Aleksander 
Dargiewicz, ostatni raport urzę-
du statystycznego w Chinach 
poinformował o redukcji 5 mln 
macior na przestrzeni ostatnich 
12 miesięcy z powodu braku 
opłacalności produkcji oraz no-
wych regulacji środowiskowych. 

Ponadto w Chinach wybijane są 
stada świń ze względu na walkę 
z wirusem ASF. - Spadek pogłowia 
loch niewątpliwie prowadzi do ogra-
niczenia produkcji oraz wzrostu za-
interesowania importem. Najwięksi 
europejscy eksporterzy będą mogli 
lokować na rynku chińskim większe 
ilości wieprzowiny, pobudzając po-
pyt na rynku unijnym - stwierdza 
Aleksander Dargiewicz. 
 Na poprawę na rynku świń 
w Europie może mieć wpływ 
także prognozowany od drugiej 
połowy 2019 roku ogromny, bo 
aż 34%  wzrost ceny wieprzowi-
ny w USA. Będzie to sprzyjało 
większej konkurencyjności eu-
ropejskiej wieprzowiny na ryn-
kach azjatyckich, dlatego istnieje 
szansa na zwiększenie eksportu.  
 Jeszcze większy wpływ 
na cenę może mieć spadek  

pogłowia w Unii Europejskiej, 
jaki, chociażby w Niemczech, 
już jest widoczny. W czerwcu 
2018 roku zmniejszyło się o 1,1% 
w stosunku do czerwca 2017 
roku, w tym pogłowie macior 
prośnych o 2,4%. Według dr 
Danuty Zawadzkiej z Instytu-
tu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej wła-
śnie spadek pogłowia macior 
w wielu krajach Unii Europej-
skiej powinien być pierwszym 
symptomem mogącego nadejść 
niebawem zmniejszenia się ogól-
nej liczby świń w krajach Wspól-
noty. O ile w Polsce w czerwcu 
2018 roku pogłowie wyniosło 
11.828 tys. sztuk i było większe 
niż w czerwcu 2017 r. o 476 tys. 
sztuk (o 4,2%), o tyle dotyczyło 
tylko wzrostu liczby tuczników 
i warchlaków. - Zmniejszeniu 
uległy natomiast wszystkie pozo-
stałe kategorie wiekowe pogłowia, 
co jest sygnałem nadchodzącego 
spadku ogólnego pogłowia trzody 
- wyjaśnia Danuta Zawadzka 
i dodaje, że w czerwcu 2019 r. 
skala spadku pogłowia w na-
szym kraju może pogłębić się 
do ok. 4-5%. Powód, dla które-
go właściciele ferm rezygnują 
ze zwiększania stada podsta-
wowego, nie powinien być dla 
nikogo zagadką. O pogorszeniu 
opłacalności chowu mówi się 
już od roku. Spadkowi cen trzo-
dy towarzyszy wzrost cen zbóż 
i pasz, który jeszcze bardziej 
obniża zysk końcowy.

 Już wkrótce ARiMR rozpocznie wy-
płatę zaległych środków w ramach pomo-
cy suszowej, zwrotu za materiał siewny 
i wsparcie na bioasekurację.
 Pojawił się projekt rozporządzenia okre-
ślającego warunki wypłaty pieniędzy, które 
przyznano rolnikom w 2018 roku w ra-
mach pomocy de minimis. Chodzi o środki 
dotyczące pomocy suszowej, wsparcie na 

wyposażenie chlewni w środki ochrony 
przed afrykańskim pomorem świń (ASF), 
a więc na bioasekurację oraz zwrot za za-
kup kwalifikowanego materiału siewnego.
 Jak podaje Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), pie-
niądze trafią na konta rolników do końca 
marca. Środki wstrzymano w listopadzie 
2018 roku z powodu przekroczenia przez 

Polskę limitu. Mogło mieć to związek 
z tegoroczną wypłatą ogromnych środ-
ków właśnie z tej puli na pomoc suszową. 
Dlatego wielu rolników w listopadzie 
i grudniu nie mogło zaciągnąć kredy-
tu klęskowego, nie otrzymało dopłat do 
kwalifikatu czy wsparcia w części rekom-
pensującego straty suszowe. 

(doti)

T

Zaległe pieniądze trafią do rolników do końca marca

TEKST Dorota Jańczak
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o grudniowych ma-
nifestacjach i  blo-
kadach autostrady 
rolnicy nie zwalnia-
ją. Nie wierzą w za-
pewnienia rządu, że 

cokolwiek w ich sytuacji się zmieni. 
- Beznadziejność sytuacji oraz wy-
czerpanie się formuły bezproduk-
tywnych rozmów z ministrem rolnic-
twa, który reprezentuje stanowisko 
rządu RP, skłania nas do podjęcia 
dalszych działań - komentuje Mi-
chał Kołodziejczak, lider Agrounii. 
Do tej organizacji w ciągu kilku mie-
sięcy przyłączyło się wielu rolników 
z różnych stron Polski. Jej człon-
kowie wierzą, że wspólnie mogą 
przebić mur, jakim jest bierność 
naszego rządu w kwestii obrony 
produkcji polskiej żywności. - Agre-
sywna polityka zagraniczych kor-
poracji, pasywna postawa służb 
państwowych, nieskuteczna polityka 
międzynarodowa i podejmowanie 
decyzji niezgodnych z polską racją 
stanu doprowadziły polską wieś 
do stanu beznadziejności, a wiele 
gospodarstw na skraj bankructwa 
- stwierdza Agrounia. Zarzuca mini-
sterstu rolnictwa, że nie chce trakto-
wać rolników jako partnerów.  - Od-
dolne organizowanie się środowiska 
rolniczego poza skostniałym ukła-
dem napotkało na krytykę ze strony 
ministra rolnictwa. Co gorsza, nasza 
wspólna inicjatywa i organiczna 
praca na samym dole zostały in-
tencjonalnie zaatakowane przez 
urząd ministra, który powinien być 
naszym reprezentantem i sługą 
polskiej wsi - podaje Agrounia.
 W tym roku manifestacje miały 
miejsce dwukrotnie - 11 i 28 stycz-

Styczniowe protesty 
to dopiero początek 

 - Polska wieś weszła w stan stagnacji, a nawet powolnego umierania  
- komentują protestujący. Rozmowy z rządzącymi nic im nie dają. Ministra 

rolnictwa określają jako zdrajcę i kłamcę. Jak tłumaczą, pozostaje im 
jedynie strajk. W styczniu akcję przeprowadzili dwukrotnie. W lutym 

w Warszawie zamierzają zorganizować “Agropowstanie”.

TEKST Dorota Jańczak

nia. Odbywały się w wielu miejsco-
wościach w woj. wielkopolskim, 
łódzkim, świętokrzyskim i  lubel-
skim. Rolnicy wjechali ciągnikami 
na drogi wojewódzkie i krajowe. 
Akcja odbiła się dużym echem 
w mediach. Niektórzy zaczynają 
spekulować, że Michałowi Koło-
dziejczakowi zależy na rozgłosie, 
by wystartować w  tegorocznych 
wyborach do parlamentu. On de-
mentuje te plotki. 
 Protestującym zależy na tym, 
by uświadomić wszystkich Polaków, 
że walczą także o ich interesy. Za-
leży im głównie na tym, by Polacy 
mogli spokojnie i z zyskiem produ-
kować żywność. W tej chwili, w ich 
odczuciu, tak nie jest. Zwłaszcza 
że nikomu z rządzących nie zależy 
na tym, aby stworzyć odpowiednie 
warunki do rozwoju, w tym chociażby 
przepisy, które ograniczałyby import 
produktów z zachodu. - Polska wieś 
jest nierozerwalnie związana z mia-
stem. Wspólnie tworzymy ekosystem 
gospodarczy i społeczny. Dla celów 
wąskiej grupy interesu jesteśmy sku-
tecznie skłócani, głównie czynnikami 
natury ekonomicznej. Nie jest naszą 
winą, ani nie czerpiemy satysfakcji 
z faktu, iż „miastowi” przedsiębiorcy 
spotykają się z wyższymi progami 
obciążeń podatkowych niż my - wyja-
śnia Agrounia. Nie wszyscy jednak to 
rozumieją i krytykują rolników za ich 
działania, twierdząc, że żyją w dobro-
bycie i nie mają żadnych powodów 
do niezadowolenia. Sa jednak i tacy, 
którzy popierają Agrounię. “Panie Mi-
chale, tysiące świadomych Polaków 
jest sercem całym z Wami Rolnikami 
(nieprzypadkowo pisane przez duże 
R) i  jak trzeba będzie - będziemy 

Was wspierać i protestować razem 
z Wami, bo chodzi o nasze - miesz-
czuchów zdrowie i życie, a także 
zdrowie i życie naszych dzieci i wnu-
ków. Rolnicy działają w interesie nie 
tylko swoim, ale całego społeczeń-
stwa - byśmy jedli swoje i zdrowo! 
” - czytamy komentarze na FB pod 
informacją o wywiadzie z  liderem 
Agrounii. 
 Po utracie zaufania do ministra 
Ardanowskiego rolnicy oczekują 
wsparcia ze strony prezydenta 
Andrzeja Dudy.  - Wskazując na 
naszą dojrzałość i potwierdzając 
szczerość intencji, którą jest do-
bro polskiego rolnictwa, kieruje-
my apel do osoby sprawującej 
najwyższy urząd w kraju - Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
o interwencję, póki kluczowy sek-
tor polskiej gospodarki pozostaje 
jeszcze bastionem polskiego kapi-
tału rodzinnego i ostoją wartości, 
o które walczyli nasi przodkowie 
- podaje Agrounia.
 Wydarzenia, które rozegrały 
się 28 stycznia, to według Agro-
unii dopiero rozgrzewka. Na 6 
lutego (godz. 10.00) w Warszawie 
zaplanowana jest kolejna mani-
festacja. - Będzie to największe 
zjednoczenie rolników i  konsu-
mentów w obronie polskiej go-
spodarki żywnościowej i  rolnej 
w XXI w. Nadchodzi czas wielkiej 
mobilizacji i wielkich działań. (...)  
Spotykamy się pod Pałacem Pre-
zydenckim, aby przekonać naj-
ważniejszego urzędnika w pań-
stwie, że upadek rolnictwa będzie 
początkiem końca Polski, którą 
kochamy - zapowiada Agrounia. 

P

 Projekt nowelizacji rozporzą-
dzenia dotyczącego „Restruk-
turyzacji małych gospodarstw” 
jest w fazie konsultacji w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Ostateczny kształt rozpo-
rządzenia zmieniającego nie jest 
jeszcze znany. Zaproponowane 
uproszczenia: 
- zniesienie wymogu podlega-
nia ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników przez określony 
czas przed złożeniem wnio-
sku o przyznanie pomocy przy 
jednoczesnym wprowadzeniu 
preferencji  w  ramach  kryte-
riów  wyboru  operacji  dla  osób 
podlegających ubezpieczeniu 
w KRUS-ie,
- podwyższenie górnego progu 
wyjściowej wielkości ekonomicz-
nej do poziomu poniżej 13 tys. 
euro, przy zachowaniu wymogu 
osiągnięcia wzrostu wielkości 
ekonomicznej w  okresie do-
celowym na poziomie 10 tys. 
euro i  (w każdym przypadku) 
o co najmniej 20% w stosunku 
do wartości wyjściowej. Zmia-
na ta umożliwi szerszy dostęp 
do wsparcia zainteresowanym   
posiadaczom  mniejszych  go-
spodarstw  planujących ich re-
strukturyzację.

 MRiRW poinformowało 
o podniesieniu  kwoty  pomocy  
w  niektórych działaniach. Jak 
argumentuje, jest to związane 
z koniecznością dostosowania 
ich wysokości do sytuacji na rynku 
oraz powinno wpłynąć na wzrost 
zainteresowania tymi instrumen-
tami. Proponowane kwoty prezen-
tują się następująco: 
- „Pomoc w rozpoczęciu działal-
ności  gospodarczej  na  rzecz  
młodych rolników” - podwyż-
szenie jednorazowej premii do 
150 tys. zł (obecnie 100 tys. zł)
- „Pomoc na rozpoczęcie po-
zarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” 
- podwyższenie bazowej kwoty 
jednorazowej premii ze 100 tys. 
zł do 150 tys. zł w przypadku  
samozatrudnienia oraz  200  tys.  
(dodatkowo 1 miejsce pracy)  
i 250 tys. (dodatkowo 2 lub wię-
cej miejsc pracy).

(doti)

Restrukturyzacja 
małych gospodarstw 
- również dla 
nieubezpieczonych 
w KRUS-ie

Premia dla 
młodego rolnika 
- 150 tys. zł
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 Ciekawe wydaje się także wprowadzenie preferencji dla operacji 
realizowanych przez podmioty prowadzące działalność w sektorze 
produkcji pasz, bazujących na surowcach niemodyfikowanych ge-
netycznie. Pieniądze na tego rodzaju działania mają być dostępne 
w ramach programu „Przetwórstwo i marketing produktów rol-
nych”. - Jednak projekt jest jeszcze w fazie opracowywania, dlatego na 
chwilę obecną nie można udzielić więcej informacji - podał OR ARiMR 
w Poznaniu. 

(doti)

 Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi i ich rozwój - tzw. małe przetwórstwo - STYCZEŃ

 Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF - LUTY/MAJ 
 Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór obszar a,b,c  

- MARZEC 
 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - MARZEC
 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów  

- KWIECIEŃ, PAŹDZIERNIK 
 Premie dla młodych rolników - MAJ
 Restrukturyzacja małych gospodarstw - ASF - CZERWIEC 
 Premie na rozpoczęcia działalności pozarolniczej - ASF  

- SIERPIEŃ
 Premie na rozpoczęcia działalności pozarolniczej - bez 

ASF - WRZESIEŃ 
 Rozwój przedsiębiorczości  - rozwój usług rolniczych  

- WRZESIEŃ 
 Płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa  

- WRZESIEŃ 
 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 

rolnej - WRZESIEŃ 
 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, typ 

operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jako-
ści” - WRZESIEŃ

 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierw-
sza premia  pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną*

 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne*
 Rolnictwo ekologiczne*
 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 

innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)*
* Planowany termin naboru 15 marca - 15 maja 2019 r. (wnioski 
będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności 
w wysokości 1% należnej kwoty płatności)

 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
Natura 2000 - LISTOPAD 

Oprac. (doti)

 Ma być prościej przy ubieganiu się o środki w ramach „Inwe-
stycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” 
związanych z ASF. - Zaproponowane zmiany odnoszą się do pomocy 
przyznawanej rolnikowi na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji 
i mają na celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ryczałtu, 
tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania i wypłaty pomocy na 
ten zakres wsparcia - podaje MRiRW. Wprowadzone mają zostać 
standardowe stawki za 1 metr bieżący ogrodzenia, furtki i bramy.

(doti)

Harmonogram naboru wniosków 
PROW 2014 - 2020. Rok 2019

Pieniądze na budowę ogrodzeń, 
furtek i bram w walce z ASF

Wsparcie unijne na produkcję 
pasz bez GMO

Podsumowanie kampanii buraczanej

Susza nie wpłynęła na plonowanie buraków
 Początkowo wydawało się, że 
tegoroczne plony, z uwagi na suszę, 
będą dramatycznie niskie. Wysokie 
temperatury powietrza z niedobo-
rem opadów deszczu w okresie 
od wiosny do jesieni spowodowały 
powolny wzrost korzeni buraków 
cukrowych. - Późniejsza poprawa 
pogody korzystnie wpłynęła na 
stan plantacji - ocenia GUS. Dłu-
ga i ciepła jesień sprzyjała jednak 
zarówno dorastaniu korzeni buraka, 
jak i gromadzeniu w nich cukru, 
dzięki czemu osiągnięto wysoką 
polaryzację.
 Rozpoczęta w pierwszej połowie 
września kampania cukrownicza 
przebiegała bez zakłóceń w plano-
wanych terminach - słoneczna i cie-
pła jesień pozwoliła na zbiór korzeni 
buraków cukrowych dobrej jako-
ści. Jak podaje GUS - powierzchnia 

uprawy buraków cukrowych była 
większa od ubiegłorocznej o ok. 
2% i wyniosła ponad 235 tys. ha. 
Zbiory buraków cukrowych szacuje 
się na ok. 14,6 mln t, tj. o 7% mniej 
od uzyskanych w 2017 r.
 Koncern Pfeifer&Langen kam-
panię buraczaną zakończył w dru-
giej dekadzie stycznia. - Pomimo 
suszy w miesiącach sierpień, wrze-
sień i październik, plony cukru są na 
poziomie średniego plonu za okres 
ostatnich 5 lat. Uzyskaliśmy wysoką 
zawartość cukru na poziomie ok. 
18% - komentuje Maciej Grobelny, 
dyrektor ds. surowcowych cukrowni 
Pfeifer&Langen Polska. Przerób 
buraka w Krajowej Spółce Cukrowej 
również trwał do pierwszej poło-
wy stycznia. - Średni czas kam-
panii w Krajowej Spółce Cukrowej 
wyniósł 110 dni - tłumaczy Eliza 

Panek, rzecznik prasowy Krajo-
wej Spółki Cukrowej. Dodaje, że 
plon rozliczeniowy dla KSC wynosi 
średnio 59,9 ton/ha i jest zróżnico-
wany regionalnie (od około 53 t/ha  
w  Kluczewie do około 75 t/ha 
w Malborku). Średnia dla Krajowej 
Spółki Cukrowej zawartość cukru 
w burakach wynosi 17,4% i  jest 
wyższa o około 1,3% w stosunku 
do roku ubiegłego. - W tej kampa-
nii KSC wyprodukowała ponad 910 
tys. ton cukru. To rekordowy wynik 
w historii spółki. Cieszy nas to tym 
bardziej, że aura w tym roku nie 
sprzyjała. Chciałbym też podzię-
kować współpracującym z Krajo-
wą Spółką Cukrową plantatorom 
i pracownikom za profesjonalizm 
i  zaangażowanie - powiedział 
Krzysztof Kowa, prezes zarządu 
Krajowej Spółki Cukrowej.

 Na jakie trudności natrafia-
li producenci buraka i cukrownie 
w minionym sezonie?  - Kampania 
cukrownicza w 2018 r. była jedną 
z trudniejszych w ostatnich latach. 
Złożyło się na to kilka czynników, 
a szczególnie duży wpływ miały 
warunki atmosferyczne. Susza, któ-
ra wystąpiła w okresie wiosenno- 
letnim, spowodowała, że w wielu 
rejonach kontraktacyjnych (Klucze-
wo, Nakło) miało miejsce znacz-
ne obniżenie plonowania buraków  
- ocenia Eliza Panek z KSC. Z kolei 
Maciej Grobelny zwraca uwagę na 
pojawienie się (zapewne z powo-
du suszy) wcześniej rzadko spo-
tykanego na plantacjach rolników 
współpracujących z Pfeifer&Langen 
Polska szkodnika, jakim jest przę-
dziorek chmielowiec. 

Dorota Jańczak
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Dopłaty do
materiału siewnego 

wpłyną do marca
Czy pojawią się dopłaty do materiału siewnego kukurydzy 

oraz rzepaku? Jaki areał w 2018 roku wysiano kwalifikatem? 
Czy rolnicy coraz bardziej przekonują się do niego?

TEKST Dorota Jańczak

 2018 rok był pierwszym, 
w którym wnioski o zwrot za 
zakupiony materiał siewny rol-
nicy składali już nie do Agen-
cji Rynku Rolnego, a ARiMR. 
Pierwsza z tych instytucji prze-
stała istnieć. Na jej miejsce, 
w połączeniu z Agencją Nie-
ruchomości Rolnych, powołano 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa. Przesunięcie zadania, 
jakim jest obsługa wniosków 
o środki na materiał siewny do 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, było do-
brym posunięciem. Biura tej 
agendy znajdują się w każdym 
powiecie, dlatego dostęp do 
nich jest o wiele większy niż 
w  przypadku KOWR, które 
mają swoje oddziały w woje-
wództwach.  
 Rolnicy mogą ubiegać się 
o zwrot pieniędzy na zakup 
elitarnego lub kwalifikowanego 
materiału siewnego, ale tylko do 
konkretnych rodzajów upraw, 
takich jak: zboża, mieszanki 
zbożowe i mieszanki pastew-
ne, rośliny strączkowe oraz 
ziemniaki. Według niektórych 
rolników, do tej grupy należa-
łoby także doliczyć kukurydzę 
oraz rzepak. - Skoro jest dopła-

ta do zbóż, to dlaczego nie ma do 
kukurydzy? Nasiona kukurydzy 
nie należą do tanich. Podobnie jak 
w przypadku ziemniaków czy zbóż, 
też trzeba je kupić - mówi rolnik 
z powiatu jarocińskiego (Wiel-
kopolska). Podobne zapytania 
czy apele, jak przyznaje Mał-
gorzata Książyk z Biura Praso-
wego Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, trafiają także do 
jej resortu. Ekspertka przypo-
mina jednak, że dopłaty zostały 
stworzone po to, by promować 
stosowanie kwalifikowanego 
materiału siewnego. W przy-
padku kukurydzy i rzepaku 
nie jest to konieczne. - W Pol-
sce obserwujemy znaczne różnice 
w poziomie stosowania kwalifiko-
wanego materiału siewnego w za-
leżności od gatunku. Jeśli weźmie 
się pod uwagę kukurydzę, gdzie 
uprawiane są głównie odmiany 
mieszańcowe, w przypadku których 
stosowanie materiału z rozmnożeń 
własnych powoduje znaczne pogor-
szenie plonu, ok. 80-85% rolników 
stosuje materiał kwalifikowany. 
Podobny wysoki poziom wymiany 
materiału siewnego, sięgający 85%, 
utrzymuje się w odniesieniu do 
rzepaku - zaznacza Małgorza-
ta Książyk. O wiele rzadziej 

rolnicy sięgają po kwalifikat 
w przypadku zbóż czy ziem-
niaków. Wymiana materiału 
siewnego tutaj utrzymuje się na 
znacznie niższym poziomie, np. 
pszenica zwyczajna - ok. 18%, 
jęczmień - ok. 23 %, pszenżyto 
- ok. 15%, ziemniak - ok. 15%. 
Zgodnie z raportem „Ewolucja 
rynku nasiennego w Polsce” 
opracowanym z okazji dzie-
sięciolecia Top Farms Agro Sp. 
z o.o. w Polsce, zawierającym 
m.in. wyniki badań przeprowa-
dzonych między 31 maja a 10 
lipca 2018 r. na reprezentatyw-
nej, ogólnopolskiej próbie do-
rosłych rolników posiadających 
gospodarstwa powyżej 15 ha, 

najczęściej wymienianym przez 
producentów rolnych powo-
dem, dla którego nie kupują 
nasion kwalifikowanych jest ich 
koszt -  wyższy niż przy użyciu 
własnych nasion. - Argument ten 
jest wymieniany przez rolników od 
wielu lat - komentuje specjalistka 
z MRiRW.
 Dopłaty do materiału siew-
nego wprowadzono w  2004 
roku. Wypłacane są do 1 ha 
powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym katego-
rii elitarny bądź kwalifikowany. 
- Mechanizmem dopłat objęto te 
ważne gospodarczo gatunki, w któ-
rych wymiana materiału siewnego 
utrzymuje się na niezadawalającym 
poziomie, tj. przede wszystkim zbo-
ża i ziemniaki, jak również rośliny 
strączkowe, w przypadku których 
zwiększenie areału jest pożądane 
ze względu na ich wysoką wartość 
paszową oraz wywiera korzystny 
wpływ na biologiczne i fizyko-che-
miczne właściwości gleby i  jest 
pożądane ze względów fitosani-
tarnych - wyjaśnia Małgorzata 
Książyk i zwraca uwagę na fakt, 
że gdyby do grupy „uprzywile-
jowanych gatunków” dołączyły 
kukurydza oraz rzepak, jednost-
kowa wysokość wsparcia do 

Czy rolnicy coraz chętniej sięgają
po kwalifikowany materiał siewny? 
Jak czytamy w raporcie „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce”, w ciągu 
ostatnich 10 lat nastąpił powolny wzrost wymienialności nasion 
z 10% w 2008 r. do 17% w roku 2017 (dane wg GUS). W przypadku 
gatunków objętych dopłatami do materiału siewnego wzrost stosowania 
kwalifikowanego materiału siewnego jest jeszcze wyraźniejszy 
- w przypadku zbóż z 8,4% w 2008 r. do 18,2% w 2015 r., w przypadku 
strączkowych z 5,2% w 2008 r. do 15% w 2015 r. oraz w przypadku 
ziemniaków z 3,2% w 2008 r. do 10,9% w 2015 r. - Powierzchnia 
zasiewów objętych dopłatami również zwiększa się w przypadku każdej 
z tych grup, pomimo że w przypadku zbóż i ziemniaków spadła ogólna 
powierzchnia zasiewów - wyjaśnia Małgorzata Książyk.

Liczba złożonych wniosków o dopłaty do materiału siewnego wg grup roślin w 2018 roku

Powierzchnia upraw objęta dopłatą do materiału siewnego w 2018 r.
Grupa roślin Powierzchnia objęta dopłatą [ha] Kwota wypłaconych dopłat [zł]
Rośliny zbożowe, mieszanki zbożowe
i mieszanki pastewne                 302.411,64                 30.888.325,34
Rośliny strączkowe                   11.653,43                   1.904.403,53
Ziemniaki                     9.778,61                   4.993.936,13
razem                 323.843,68                 37.786.665,00

Źródło: ARiMR

Źródło: ARiMR
*w jednym wniosku producent rolny może ubiegać się o dopłatę do różnych grup roślin

Grupa roślin Liczba wniosków wg grup roślin*
Rośliny zbożowe, mieszanki zbożowe i mieszanki pastewne                            61.297
Rośliny strączkowe                              5.971
Ziemniaki                              9.278
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hektara znacznie zmniejszyłaby 
się. Dlaczego? W budżecie pań-
stwa na dopłaty zabezpieczana 
jest co roku określona kwota 
w wysokości około 100 mln zł  
(w 2018 roku wyniosła 113 mln zł).  
A wysokość wsparcia do hekta-
ra uzależniona jest od wielkości 
podanego we wszystkich wnio-
skach obsianego areału. Czyli 
najpierw rolnicy składają wnio-
ski, dopiero potem podawane 
są wielkości dopłat. Zgodnie 
z przepisami, rząd ma na to 
czas do 30 września każdego 
roku. W 2018 roku wyniosły one 
dla: roślin i mieszanek zbożo-

wych - 102,14 zł, strączkowych 
- 163,42 zł i ziemniaków - 510,70 
zł. We wnioskach rolnicy wska-
zali następujące wielkości obsia-
nego areału: zboża (882.345 ha), 
strączkowe (35.387 ha), ziemnia-
ki (33 458 ha).
 Pieniądze na materiał siewny 
wypłacane są w ramach pomo-
cy de minimis. Co to takiego? 
Jest to wsparcie publiczne, które 
z założenia powinno być niewiel-
kie i nie zakłócać konkurencji na 
rynku. Słowo „de minimis” po-
chodzi oraz jest zgodne z zasadą 
prawa rzymskiego „de minimis 
non curat lex” (prawo nie trosz-
czy się o drobiazgi). W ramach 
tej formuły niezależnie od wiel-
kości gospodarstwa każdemu 
rolnikowi przysługuje 15 tys. 
euro na 3 lata (jeszcze kilka lat 
temu kwota maksymalna była 
zdecydowanie niższa i wynosiła 
7,5 tys. euro). Pomocy tej udzie-
lają różne instytucje: Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (wspomniane już 
dopłaty do materiału siewnego, 
kredyty klęskowe, wsparcie grup 
producentów rolnych, pomoc su-
szowa), Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa (rozłożenie na raty 

należności za np. dzierżawę) izby 
rolnicze, KRUS (umorzenie skład-
ki ubezpieczeniowo-rentowej)  
czy urzędy gminy (ulgi w po-
datku rolnym). Maksymalna 
skumulowana kwota pomocy 
de minimis dla naszego kraju 
na 3 lata wynosi 225.700.000 
euro. Jest to 1% wartości pro-
dukcji rolnej w kraju. Ta kwota  
jest wyższa niż w poprzednim 
PROW-ie, ale i tak o wiele niż-
sza niż u niektórych naszych 
zachodnich sąsiadów. Do naj-
większych beneficjentów oma-
wianej pomocy w Unii Europej-
skiej należą Francja - 722.240.000 
euro, Niemcy - 522.890.000 euro, 
Włochy - 475.080.000 euro 
i Hiszpania - 413.750.000 euro. 
Minister rolnictwa Krzysztof 
Ardanowski zwrócił się do Ko-
misji Europejskiej o zwiększe-
nie wysokości pomocy z 1% na 
2% wartości produkcji rolnej. 
Czy ten apel spotka się z uzna-
niem Brukseli? Nie wiadomo. 
Pojawiają się sygnały, że KE jest 
skłonna podwyższyć wartość  
do 1,25%.
 W  listopadzie ubiegłego 
roku pojawiła się informacja 
o wstrzymaniu środków w ra-

mach de minimis. Pieniądze, za-
równo na dopłaty do materiału 
siewnego, jak i pomoc suszową 
zostały nagle zamrożone. Oka-
zało się, że Polska wyczerpała 
swój 6-letni limit. Mogło mieć to 
związek z tegoroczną wypłatą 
ogromnych środków właśnie 
z tej puli na pomoc suszową. 
Dlatego wielu rolników w li-
stopadzie i grudniu nie mogło 
zaciągnąć kredytu klęskowego, 
nie otrzymało dopłat do kwa-
lifikatu czy wsparcia w części 
rekompensującego straty suszo-
we. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa po-
daje, że we wszystkich biurach 
powiatowych złożono 66,6 tys. 
wniosków o zwrot za mate-
riał siewny. Pieniądze wypła-
cono tylko 25,4 tys. rolnikom 
na kwotę 37,8 mln zł. Obsłu-
ga pozostałych, jak zaznacza 
Agencja, została wznowiona 
w styczniu 2019 r., a wypła-
ta przyznanych dopłat z tego 
tytułu będzie możliwa do  
31 marca tego roku. Nabór wnio-
sków na 2019 rok uruchomio-
no 15 stycznia i potrwa on do  
25 czerwca.

pmp_BGZ_BNP_Paribas_AGROOFENSYWA_WiesciRolnicze_183x129_spady5mm_emisja.indd   1 21.01.2019   15:05
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eby znaleźć odpowiedzi na 
te pytania, znów zachęcamy 
do zapoznania się z opiniami 
ekspertów z firm nasiennych 
i niezależnymi badaniami 

w tym zakresie, które prowadzi Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych w Słupi Wielkiej w ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Odmianowego 
(patrz ramka obok).

Listy topowych odmian zbóż 
jarych. Jak powstają? Gdzie 
ich szukać?
 - Warto przede wszystkim zaglądać do 
List Odmian Zalecanych (tworzonych w ra-
mach PDO).  Czyli takich, które sprawdzają 
się najbardziej na danym obszarze. Dla każde-
go województwa przygotowywane są bowiem 
osobne listy. Znajdziemy je zarówno na stro-
nie internetowej COBORU, jak i w naszych 
stacjach doświadczalnych - wyjaśnia Jacek 
Tracz, pracownik Zakładu Doświadczalne-
go Oceny Odmian w Tarnowie, a zarazem 
rolnik. - LOZ publikowane są każdego roku, 
w tym pojawią się niebawem, można jednak 
śmiało przeglądać te z ubiegłych sezonów, gdyż 
wiele odmian pomimo upływu lat nadal cechuje 
stabilność plonowania. Nie jest przecież tak, 
że co sezon wymieniamy odmiany. Oceniając 
odmiany, bazujemy na stałych wartościach, by 

ZBOŻA JARE. 
Zasiej sprawdzone odmiany!

Które odmiany zbóż jarych dały w ubiegłym sezonie 
(bardzo suchym zresztą) najwyższy plon? Na jakie warto 
postawić w tym roku? Czym w ogóle sugerować się przy 

doborze materiału siewnego?
wiedzieć, jak dają one sobie radę w różnych 
warunkach - sezon sezonowi nie jest przecież 
równy, jeden jest suchy, inny znów deszczowy. 
Na LOZ pojawiają się oczywiście także nowe 
odmiany wyróżniające się na tle innych - tłu-
maczy specjalista ZDOO. 
 Jacek Tracz zaznacza, że ośrodek, w któ-
rym pracuje, nie jest w stanie wziąć pod 
lupę wszystkich odmian ze Wspólnotowego 
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). 
- Jednak te, które - mówiąc najprościej - trafią 
w nasze ręce, są badane bardzo dokładnie, 
bardzo szczegółowo, gdyż COBORU posiada 
wiele stacji doświadczalnych rozsianych po 
całej Polsce - podkreśla nasz rozmówca. 
W ramach badań PDO sprawdza się, jak 
zachowują się odmiany w naszych, kon-
kretnych warunkach. - I my, jako COBORU, 
ten program bardzo propagujemy, choć - jak 
każdy system zresztą - ma zapewne jakieś wady. 
Wskazywane przez niego odmiany, te z LOZ, 
na pewno jednak są odmianami dobrymi, które 
odznaczają się wysokim i stabilnym plonowa-
niem - zaznacza pracownik ZDOO. 

Materiał siewny zbóż jarych. 
Czy warto testować nowe 
odmiany? Dlaczego opłaca 
się kupno kwalifikatu?
 Jacek Tracz, jako rolnik, zachęca również 
do testowania odmian na swoich polach.  

Ż
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ZBOŻA JARE. 
Zasiej sprawdzone odmiany!

- LOZ to pierwsza rzecz, na której powinniśmy 
bazować, jednak pod uwagę należy brać też 
warunki, jakie mamy na swojej ziemi - pod-
kreśla przedstawiciel ZDOO. Nikt prze-
cież nie zna naszego pola tak dobrze, jak 
my sami. Ważne jest także to, aby siać 
odmiany ze sprawdzonego źródła. Zły 
materiał siewny oznacza bowiem zazwyczaj 
gorsze plony. Korzystajmy więc z kwali-
fikowanych nasion, które są przebadane, 
skontrolowane  - posiadają odpowied-
nią siłę, energię kiełkowania, a  także  
czystość. 
 Należy również wiedzieć o tym, że 
stawiając na kwalifikant,  korzystamy 
z pełnego potencjału postępu biologicz-
nego oferowanego przez odmianę. Nowe 
odmiany bowiem, żeby zostały zarejestro-
wane, muszą się wykazać wyższym plono-
waniem - od odmian wzorcowych - oraz 
wyższą odpornością m.in. na choroby. 
- To wszystko na pewno ma istotny wpływ 
na dobry start naszej plantacji - zapewnia 
pracownik ZDOO. Na uwadze warto mieć 
także następującą rzecz - uprawa przez 
kilka lat odmiany z własnego rozmnoże-
nia powoduje bardzo szybką degenerację  
jej cech.
 Kwalifikowany materiał siewny prze-
ważnie zaprawiany jest dobrej jakości za-
prawą. To też duży plus. Dzięki temu, 
w trakcie dalszego prowadzenia uprawy, 
nie musimy stosować zbyt wielu zabiegów 
ochronnych. Ważne jest też to, że możemy 
skorzystać z dopłat do tego rodzaju mate-
riału siewnego.
  (mp)

Wstępne wyniki plonowania 
wybranych zbóż jarych w 2018 r., 

badanych w ramach PDO 

Owies zwyczajny
Plon wzorca dla owsa wynosił 62,0 dt 
z ha. Wzorzec stanowiły następujące 
odmiany: Kozak, Bingo, Agent
 Harnaś - 102% wzorca.
 Lion - 101% wzorca.
 Monsun - 101% wzorca.
 Kozak - 101% wzorca.

Pszenica zwyczajna
Plon wzorca dla poziomu a1 wynosi 
65,9 dt z ha, z kolei dla a2 - 73,2 dt z ha. 
Wzorcem były następujące odmiany: 
Tybalt, Jarlanka, Harenda.
Lista najwyżej plonujących odmian 
- poziom a1
 Atrakcja - 102% wzorca.
 Mandaryna - 102% wzorca.
 Goplana - 101% wzorca.
 MHR Jutrzenka - 101% wzorca.
 Varius - 101% wzorca.

Lista najwyżej plonujących odmian 
- poziom a2
 Atrakcja - 102% wzorca.
 Goplana - 101% wzorca.
 Varius - 101% wzorca.
 Nimfa - 102% wzorca.
 Rusałka - 101% wzorca.

Pszenżyto
Plon wzorca dla poziomu a1 wynosi 
58,4 dt z ha, z kolei dla a2 - 62,3 dt z ha. 
Wzorcem były następujące odmiany: 
Mamut, Sopot, Mazur.
Lista najwyżej plonujących odmian 
- poziom a1
 Hugo - 105% wzorca.
 Dublet - 103% wzorca.
 Mamut - 101% wzorca.

Lista najwyżej plonujących odmian 
- poziom a2
 Hugo - 103% wzorca.
 Dublet - 102% wzorca.

Źródło: COBORU

Lista najwyżej plonujących odmian 
jęczmienia jarego w artykule pt. 
Jęczmień jary. Wybierz najlepszą 
odmianę!

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

www.hr-strzelce.pl

Polecane odmiany
JARE 2019

Owies

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

Niezawodny

RZEPAKU JAREGO, BOBIKU, ŁUBINU,
GROCHU, LNU, MAKU I KUKURYDZY

W ofercie również odmiany

Niezastąpiony

Najwyżej plonująca
odmiana w klasie A

(PDO COBORU 2018, a2)

Niskie wymagania
glebowe

Wysokie plony

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

AGENT, KOZAK,
NAWIGATOR, KOMFORT,
AMANT

RADEK, RAMZES, POLONIA,
SUWEREN, PODAREK

RUSAŁKA, FRAJDA,
SERENADA

Polecamy również:

Polecamy również:

Polecamy również:
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 2018 r. upłynął pod znakiem suszy. Znaj-
duje to swoje odzwierciedlenie w plonach 
zbóż, w tym jęczmienia jarego. Są one, na 
co wskazują wyniki badań prowadzonych 
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w Po-
rejestrowym Doświadczalnictwie Odmia-
nowym, najniższe od trzech lat. 
 Plon wzorca odmian jęczmienia jarego 

w PDO na najwyższym poziomie agro-
techniki - tzw. a2 (zwiększone nawożenie 
azotowe, dolistne preparaty wieloskładni-
kowe, ochrona przed wyleganiem i choro-
bami) - w 2018 r. był bowiem na poziomie  
66,9 dt z ha, w 2017 r. wynosił on 79,9 dt z ha, 
a w 2016 - 72,5 dt z ha. Podobnie sytuacja 
przedstawia się przy przeciętnym poziomie 
agrotechniki - a1: 2018 r. - 60,8 dt z ha,  2017 

Jęczmień jary.
Wybierz najlepszą odmianę!

Wielkimi krokami zbliża się czas wyboru materiału 
siewnego. Sprawdziliśmy więc, jakie odmiany
jęczmienia jarego wyróżniały się na tle innych

w trzech ostatnich sezonach.

Wstępne wyniki plonowania wybranych 
zbóż jarych w 2018 r., badanych w ramach 
PDO (w nawiasie podano uzyskany plon 
wzorca w roku 2017 i 2016)
Jęczmień (typ pastewny i typ browarny)
Plon wzorca dla poziomu a1 (niski poziom agro-
techniki) wynosi 60,8 dt z ha, z kolei dla a2 (wy-
soki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie 
azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe 
oraz ochrona przed wyleganiem i chorobami) - 
66,9 dt z ha. Wzorcem były następujące odmiany: 
RGT Planet, Runner, Radek.
Lista najwyżej plonujących odmian - poziom 
a1, typ pastewny:
 MHR Fajter - 103% wzorca (102, 104) 
 KWS Olof - 102% wzorca (102, 102)
 Ismena - 102% wzorca (106,105)
 Maggie - 102% wzorca (105, 101)
 Pilote - 102% wzorca (106, 104)
 Paustain - 102% wzorca (102, 101)
 KWS Vermont - 101% wzorca (101, 102)
 Soldo - 101% wzorca (101, 103)
 Rubaszek - 101% wzorca (104, 104)

Lista najwyżej plonujących odmian - poziom 
a2, typ pastewny:
 MHR Fajter - 101% wzorca (98, 104)

 KWS Olof - 103% wzorca (100, 100)
 Ismena - 103% wzorca (104, 104)
 Maggie - 104% wzorca (103, 103)
 Pilote - 102% wzorca (103, 104)
 Paustain - 102% wzorca (101, 103)
 KWS Vermont - 102% wzorca (103, 103)
 Soldo - 102% wzorca (102, 102)
 Rubaszek - 101% wzorca (101, 102)
 Rezus - 101% wzorca (96, 102)

Lista najwyżej plonujących odmian - poziom 
a1, typ browarny:
 Bente - 107% wzorca (102, 104)
 KWS Dante - 103% wzorca (100, 102)
 Esma - 102% wzorca (103, 105)
 RGT Planet - 101% wzorca (102, 102)
 KWS Cannton - 101% wzorca (102, 105)
 KWS Irina - 101% wzorca (101, 101)
 Xanthe - 101% wzorca (101, 102)
 Accordine - 101% wzorca (97, 101)

Lista najwyżej plonujących odmian - poziom 
a2, typ browarny:
 Bente - 107% wzorca (104, 104)
 KWS Dante - 102% wzorca (102, 103)
 Esma - 101% wzorca (102, 104)
 RGT Planet - 102% wzorca (102, 102)
 KWS Cannton - 101% wzorca (102, 104)
 KWS Irina - 101% wzorca (102, 102)

NAJWYŻEJ PLONUJĄCE ODMIANY JĘCZMIENIA
JAREGO W CIĄGU TRZECH OSTATNICH LAT
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Jęczmień jary.
Wybierz najlepszą odmianę!

R E K L A M A

tów z COBORU. W naszym 
zestawieniu znalazły się także 
odmiany, które wyróżniały się 
wysokim plonowaniem w 2017 
r. i w 2016 r. (patrz ramka obok). 
Przy wyborze odmian ważnym 
czynnikiem jest bowiem „stabil-
ne plonowanie” na przestrzeni 
lat, ale nie tylko to. -  Dobierając 
odmiany jęczmienia jarego, i nie 
tylko zresztą jego, zaglądajmy do 
materiałów PDO. Tam znajdziemy 
rzetelne i szczegółowe informacje 
o danych odmianach - ich plono-
waniu przede wszystkim - zapew-
nia Jolanta Madejska, dyrektor 
Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian w Węgrzycach. - Wy-
bierajmy te odmiany, które dobrze 
plonują w naszym regionie - tu 
pomocne okazują się nasze Listy 
Odmian Zalecanych (LOZ) oczy-
wiście. Sięgajmy po te odmiany, 
które są odporniejsze na choroby 
grzybowe, bo to jest bardzo waż-
ne w szczególności w przypad-
ku jęczmienia. Jak odmiana jest 
wrażliwa lub mniej tolerancyjna  
na choroby grzybowe, to mimo 
wszelkich starań ze strony rolni-
ka/plantatora, dobrej wydawałoby 
się ochrony chemicznej, plon nie 

będzie satysfakcjonujący - mówi 
szefowa SDOO w Węgrzycach. 
Na tym nie kończy. - Wybierając 
odmianę trzeba też patrzeć przede 
wszystkim pod kątem zintegrowa-
nej ochrony - zaznacza nasza 
rozmówczyni. Dobrze dobrana 
odmiana to bowiem niższe na-
kłady na środki ochrony roślin. 
Dzięki temu dbamy przecież 
zarówno o naszą kieszeń, jak 
i przede wszystkim o środowi-
sko, które przecież ma jeszcze 
służyć kolejnym pokoleniom 
rolników. 
 Inną istotną rzeczą przy 
uprawie jęczmienia jarego, 
o której należy również bez-
względnie pamiętać - jest sta-
nowisko. Zboże to ma bowiem 
znaczne wymagania glebowe 
- zarówno co do żyzności, jak 
struktury. Innymi słowy, bardzo 
ważne jest to, aby jęczmienia 
nie siać po zbożach, ponieważ 
te zachwaszczają glebę, poza 
tym psują jej strukturę. Trzeba 
pamiętać o tym, że rośliny te 
na stanowisku po pszenicy i po 
sobie atakuje często podsuszka, 
a także niektóre szkodniki. 

 (mp)

r. - 69,7 dt z ha, 2016 r. - 65,2 
dt z ha. Szacunki Głównego 
Urzędu Statystycznego również 
pokazują, że w roku minionym 
zebraliśmy mniej jęczmienia. 
Plony tego zboża w 2018 r. wy-
liczono na około 2,5 miliona t. 

To o 13% mniej niż w 2017 r. 
 W związku z powyższym 
postanowiliśmy zrobić listę 
najwyżej plonujących roślin 
w ubiegłym roku, opierając się 
oczywiście na wynikach badań 
prowadzonych przez eksper-
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Dlaczego zaprawianie
ziemniaków jest konieczne?

Sadzeniaki w okresie wschodów 
są najbardziej narażone na infekcje 

patogenami. Można je przed tym 
zabezpieczyć dzięki zaprawianiu bulw.

Jak przebiega  ten proces?

izoktonioza, 
czyli jedna 
z  najważ-
n i e j s z yc h 
i  najgroź-

niejszych chorób, z jakimi 
zmuszeni są walczyć plan-
tatorzy ziemniaków, wy-
woływana jest przez grzyb 
zimujący w postaci sklerot 
na bulwach, w glebie lub 
w  resztkach roślinnych. 
Największe szkody pato-
gen powoduje w  począt-
kowym okresie wgetacji. 
Infekuje wtedy najczęściej 
stożki wzrostu kiełków, 
które są najwrażliwsze, 
a kiełki wierzchołków gniją 
i zamierają. Wtedy rozwija-
ją się u ich podstawy kiełki 
boczne. One jednak również 
często ulegają infekcji, dając 
początek opóźnionym we 
wzroście, słabym łodygom. 
W  efekcie gnicia rośliny 
mają więc mniejszą liczbę 
pędów, a wschody są nie-
równomierne, co skutkuje 
pustymi miejscami na polu, 
ostatecznie powodując ob-
niżenie plonu o nawet 50%.  
Zagrożenie wystąpieniem 
rizoktoniozy najczęściej jest 
spotykane w  przypadku 
wczesnego sadzenia. Niska 
temperatura gleby i wyso-
ka wilgotność to warunki 
bardzo sprzyjające rozwo-
jowi grzyba powodującego 
pojawienie się tej choroby. 
Ziemniaki można jednak za-
bezpieczyć przed jego wystę-
powaniem. Najlepsze efekty 
przynosi zaprawianie bulw 
przed sadzeniem. Firmy 

TEKST Łukasz Tyrakowski

R oferują substancje o działa-
niu typowo fungicydowym. 
Zapewniają one wschody 
w odpowiednim terminie 
i dobrej obsadzie. Na czym 
polega ich „fenomen”? Do 
zaprawiania bulw przed 
sadzeniem można użyć np. 
preparatu Emesto Silver. Jest 
to dwuskładnikowy środek 
zawierający penflufen i pro-
tiokonazol. - Zaprawa ta zo-
stała wprowadzona na rynek 
w tym roku. Różni się ona od in-
nych tym, że posiada nową sub-
stancję o działaniu systemicz-
nym. Dzięki temu zapewnia 
jeszcze lepsze efekty działania, 
ponieważ jest transportowana 
w roślinie i ma wpływ na jej 
zdrowotność w czasie kiełko-
wania - podaje Radosław 
Suchorzewski, menadżer 
upraw ogrodniczych w fir-
mie Bayer.  Wielu rolników 
jednak nadal nie decyduje 
się na zaprawianie bądź też 
nie jest świadomych takiej 
potrzeby. Jak przebiega ten 
proces w przypadku ziem-
niaków? - Generalnie mamy 
dwa rodzaje zaprawiania. Moż-
na je wykonywać urządzeniami 
montowanymi na sadzarkach 
bądź też tuż przed sadzeniem 
- urządzeniami typu ULV. 
Wtedy proces zaprawiania jest 
wykonywany wcześniej, w spe-
cjalnie do tego przygotowanych 
magazynach - mówi Rado-
sław Suchorzewski. Która 
z metod jest lepsza? - To tak 
naprawdę kwestia dopasowania. 
Nie patrzy się na to, czy jedna 
metoda jest lepsza, czy gorsza. 
Obie technologie są w Polsce 

Zaprawiarki 
mogą być 
montowane 
bezpośrednio 
do sadzarek

wykorzystywane - dodaje 
ekspert. Częściej spotykana 
jest jednak na pewno meto-
da zaprawiania na sadzarce. 
Jest ona według specjalistów  
łatwiejsza i szybsza, ponie-
waż to tak naprawdę tylko 
kwestia uzupełnienia zapra-
wy w zbiorniku i wsypanie 
do drugiego zbiornika sa-
dzeniaków. W urządzenia 
do zaprawiania mogą być 
wyposażone różnego typu 
sadzarki. Zaprawiarka po-
siada odpowiednie dysze, 
które w trakcie wpadania 
do redlin opryskują bulwy. 
- W przypadku tej metody sa-
dzeniaki pokrywane są środkiem 
w 50 -70 procentach - odpowied-
nio do  ułożenia się ziemnia-
ka. Dodatkowo jednak, zawsze 
w  zależności od ustawienia 
dyszy, w jakimś stopniu opry-
skiwana jest gleba, co jest dodat-
kową ochroną przed rizoktoniozą  
- mówi Radosław Suchorzew-
ski. Drugą metodą jest zapra-
wianie sadzeniaków jeszcze 

NOW
OŚĆ

inimalna  
dawka,
maksymalny  
efekt. 

Nowy wymiar 
zaprawiania bulw  

ziemniaka.

Emesto® Silver 118 FS – ze  środków 
ochrony roślin należy korzystać z zacho‑
waniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamiesz‑
czone w  etykiecie i  informacje dotyczą‑
ce produktu. Zwróć szczególną uwagę 
na  stosowane zwroty wskazujące na  ro‑
dzaj zagrożenia i  symbole ostrzegawcze 
umieszczone w etykietach oraz przestrze‑
gaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o.,  
tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158,  
02‑326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl
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Dlaczego zaprawianie
ziemniaków jest konieczne?

przed wyjechaniem w  pole.  
- W takim wypadku dozowane są 
bardzo małe ilości zaprawy. Jest to 
kilka litrów roztworu w przeliczeniu 
na tonę materiału. Przy wykorzy-
staniu tej metody zaprawiania dużo 
lepsze jest pokrycie powierzchni sa-
dzeniaka, ponieważ wykorzystywa-
ne są w tym wypadku również stoły 
rolkowe - ziemniak obraca się, przez 
co powierzchnia bulwy opryskanej 
jest dużo większa. Metoda ta jest 
jednak wykorzystywana w mniej-
szym stopniu ze względu na większą 
czasochłonność i potrzebną infra-
strukturę - tłumaczy specjalista 
firmy Bayer. 
 Gospodarstwa prowadzące 
towarową produkcję ziemniaka 

nie ryzykują i zaprawiają swoje 
sadzeniaki co roku, jednak nie 
dla wszystkich plantatorów ten 
proces w przypadku tej właśnie 
rośliny jest oczywisty. - General-
nie jest to kwestia samego podejścia 
do zaprawiania - uważa Radosław 
Suchorzewski. - W mniejszych 
gospodarstwach brak wykonywania 
tego zabiegu jest uwarunkowany 
brakiem odpowiedniego sprzętu, 
ale  też prawda jest taka, że jeszcze 
nie wszyscy zwracają na to uwa-
gę, mimo że siejąc zboża zaprawia-
nie jest dla nich oczywiste. Trzeba 
jednak powiedzieć, że widać trend 
postępujący i coraz większa gru-
pa rolników korzysta z zapraw do 
ziemniaków - dodaje. 
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aniel  Dą-
b r o w s k i , 
specjalista 
ds. technolo-
gii produkcji 

zbóż i rzepaku z Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu za-
znacza, że efektywność za-
biegów regulacji zachwasz-
czenia jesienią (i nie tylko) 
na plantacjach zbóż ozimych 
jest uzależniona od doboru 
odpowiedniego preparatu 
i terminu jego zastosowania. 
Wszystko musi być jednak 
poparte prawidłową lustra-
cją pola oraz oceną progów 
szkodliwości poszczegól-
nych gatunków chwastów. 
- Przy opracowywaniu strate-
gii regulacji zachwaszczenia 
zawsze pamiętajmy o procesie 
nabywania odporności. W celu 
zmniejszenia wystąpienia tego 
zjawiska, każdego rolnika obo-
wiązuje rotacja herbicydów pod 
kątem wyboru całkowicie od-
miennych mechanizmów dzia-
łania oraz stosowanie miesza-
nin, w skład których wchodzą 
herbicydy o różnym sposobie 
działania - mówi ekspert. 

Podkreśla przy tym, że 
nadrzędną zasadą działania 
herbicydów jest zakłócenie 
najważniejszych procesów 
życiowych, jakie przebiegają 
w organizmie chwastu. Naj-
częściej wykorzystywanymi 
w walce z niepożądanymi 
roślinami na polu mechani-
zmami jest bowiem wywo-
ływanie zaburzeń w:
- fotosyntezie (inhibitory 
fotosyntezy),
- wytwarzaniu białek (inhi-
bitory syntezy aminokwa-
sów),
- produkcji barwników (in-
hibitory biosyntezy pigmen-
tów),
- wytwarzaniu tłuszczów 
(inhibitory lipidów),
- podziałach komórkowych 
(inhibitory podziałów ko-
mórkowych),
 - wzroście (regulatory wzro-
stu).
 Do pierwszej grupy (wy-
wołującej zaburzenia w foto-
syntezie) możemy zaliczyć:  
triazinony m.in. metrabu-
zynę, pochodne mocznika 
np. chlorotoluron, linuron. 
Druga to  inhibitory syntezy 

aminokwasów. - Najszerzej 
rozpowszechnione substancje 
aktywne charakteryzujące się 
tym mechanizmem działania 
to pochodne sulfonylomoczni-
ka (chlorosulfuron, jodosulfu-
ron, triasulfuron, tribenuron), 
triazopirymidyny (florasulam, 
piroksysulam) - wskazuje Da-
niel Dąbrowski. Co znaj-
duje się w trzeciej grupie?  
- W tym zestawie preparatów 
możemy znaleźć substancje 
uniemożliwiające produkcję 
barwników roślinnych takich 
jak: chlorofil, karoten. Takie 
możliwości wykazują m.in. 
pirydynokarboksamidy (diflufe-
nikan). Przykładowe preparaty 
to: Komplet 560 S.C., Legato 
500 S.C., Komandos 560 S.C. 
- podaje pracownik PODR-
-u. A co można powiedzieć 
o czwartej grupie? - Działa-
nie tych substancji polega na 
uniemożliwianiu tworzenia 
kwasów tłuszczowych. Do ta-
kich mechanizmów wykorzy-
stywać można m.in. prosul-
fokarb, fenoksaprop-P-etylu, 
 pinoksaden -  tłumaczy spe-
cjalista. Piąta grupa - pre-
paraty znajdujące się w niej 

Czemu herbicyd nie działa?
Na czym polega specyfika działania środków 

chwastobójczych? Co robić, aby opryski herbicydami były 
skuteczne?

TEKST Marianna Kula
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Czemu herbicyd nie działa?

 Im plantacja zostanie wcześniej odchwaszczona, tym 
lepiej. Rośliny uprawne nie muszą bowiem konkurować 

z chwastami o światło, wodę i substancje odżywcze. 
Działanie herbicydów jest wówczas również skuteczniejsze

UWAGA! O tym także należy pamiętać!!!
Aby opryski środkami chwastobójczymi były skuteczne, 
nie powinno się łączyć:

 herbicydów z insektycydami fosforoorganicznymi,
 herbicydów w składzie zawierających MCPA z herbicydami 

zawierającymi jako substancję czynną fenoksaprop-P-etylo-
wy (może to powodować spadek efektywności w zwalczaniu 
miotły zbożowej),

 herbicydów zawierających jako substancję czynną sól dime-
tyloaminową 2,4-D z nawozami zawierającymi siarczan miedzi.

zakłócają  podziały komórkowe 
w czasie kiełkowania i począt-
kowego wzrostu chwastów (sto-
sowane głównie doglebowo).   
- W jej skład wchodzi wiele związków 
m.in. dwunitroaniliny (pendimeta-
lina), oksyacetamidy (flufenacet)  
- mówi ekspert. Należy rów-
nież wspomnieć o ostatniej 
grupie - regulatorach wzrostu.  
- Herbicydy z tej grupy, jak sama 
nazwa wskazuje, zaburzają wzrost 
i funkcjonowanie komórek (w wyż-
szym stężeniu działanie podobne do 
auksyny roślinnej). Do substancji 
aktywnych „naśladujących” hormo-
ny roślinne możemy zakwalifikować 
np. 2,4-D MCPA dikamba aminopi-
ralid - mówi Daniel Dąbrowski.
 Nie zawsze jednak słabsze 
działanie środków chwasto-
bójczych wiąże się z wytwo-
rzeniem przez rośliny niepo-
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żądanych odporności. Bardzo 
często powodem takiego sta-
nu rzeczy, oprócz czynników 
wymienionych w pierwszym 
akapicie, są także m.in.: błędy 
w opryskiwaniu, np. nieodpo-
wiedni dobór rozpylaczy, zła 
jakość wody do przygotowania 
cieczy roboczej (niektóre herbi-
cydy zaleca się stosować łącznie  
z adiuwantami), nieodpowied-
nia temperatura; zbyt duża lub 
zbyt mała dawka herbicydu; sto-
sowanie „podróbek” do walki 
z chwastami albo niewłaściwe 
zestawienie ze sobą środków 
ochrony roślin (patrz ramka po-
niżej).  Należy również pamiętać 
o tym, że każde pole należy roz-
patrywać indywidualnie - to, co 
sprawdzi się na jednej plantacji, 
niekoniecznie może być dobre 
dla drugiej.
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aniel Dąbrow-
ski, specjalista 
ds. technologii 
produkcji zbóż 
i rzepaku z Po-

morskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu zazna-
cza, że wczesnowiosennych lu-
stracji  plantacji rzepaku należy 
dokonywać tuż po ruszeniu we-
getacji. W pierwszej kolejności 
trzeba skupić się na obserwacji 
objawów następujących chorób:  
suchej zgnilizny kapustnych, 
szarej pleśni oraz czerni krzyżo-
wych. Im wcześniej je bowiem 
zauważymy, tym łatwiej sobie 

Wiosenna ochrona rzepaku przed 
chorobami - to warto wiedzieć

Kiedy najlepiej przystąpić do wiosennego zabiegu ochrony fungicydowej rzepaku? Po 
jakie środki sięgać?  Jak je aplikować? Co robić, jeśli wiosną nie widzimy objawów 

choroby, a zaobserwujemy coś niepokojącego na plantacji rzepaku? 

z nimi poradzić i nie tylko. - 
Zastosowanie fungicydów właśnie 
w tym okresie (wczesnowiosen-
nym - przyp.red.) istotnie ogra-
nicza rozwój chorób grzybowych 
już występujących, które pojawiły 
się jesienią oraz przyczynia się 
do skuteczniejszej ochrony plan-
tacji przed chorobami, które nie-
wątpliwie pojawią się w najbliż-
szym czasie - podkreśla nasz  
rozmówca. 

Choroby - jak je 
rozpoznać?
 - Objawy suchej zgnilizny 
na łodydze występują najczęściej 
w  okolicy szyjki korzeniowej. 
Początkowo obserwuje się jej bru-
natnienie u podstawy, następnie 
dochodzi do korkowacenia i za-
mierania tej części rośliny. Te 
objawy występują również na 
innych fragmentach łodygi, na 
różnej jej wysokości, w postaci 
podłużnych, jasnoszarych nekroz 
z ciemną obwódką - opisuje pra-
cownik PODR-u. - Liście zaata-
kowane przez suchą zgniliznę są 
z kolei najpierw jasnożółte, potem 
pojawiają się na nich brązowe lub 
beżowe (czasem oliwkowe) plamy 
- dodaje. Szara pleśń - to druga 
z chorób, która może wystąpić 
na plantacji rzepaku. - Atakuje 

ona wszystkie organy nadziemne 
roślin w ciągu całego okresu 
wegetacyjnego. Objawia się na 
liściach, łodygach, pąkach i strą-
kach w postaci szarobrązowego 
nalotu grzybni. Porażone części 
rzepaku zamierają, dotyczy to 
zwłaszcza młodych roślin - mówi 
specjalista. Czerń krzyżowych 
z kolei na roślinach widoczna 
jest w postaci jasnobrunatnych 
lub brunatno-czarnych plam 
z widocznymi pierścieniami 
na liściach. - Objawy mogą być 
również widoczne na łodygach, 
ogonkach liściowych, a później 
na łuszczynach, gdzie występują 
brunatno-czarne, owalne, wyraź-
nie odgraniczone, nieco zagłę-
bione plamy - opisuje Daniel  
Dąbrowski. 

Inne niepokojące 
sygnały na plantacji 
rzepaku
 Pracownik PODR-u zwra-
ca uwagę na to, że wczesną 
wiosną zamiast - bądź łącznie 
z objawami porażenia wspo-
mnianych wcześniej chorób mo-
żemy zaobserwować pierwsze 
symptomy niedoboru skład-
ników pokarmowych. - Na po-
czątku na liściach mogą pojawić 
się niedobory makroskładników 
takich jak: azot, magnez oraz siar-
ka lub mikroskładników - głów-
nie boru - wskazuje specjalista. 
Objawy niedoboru azotu są 
widoczne najpierw w postaci 
przejaśnień na liściach, a na-
stępnie żółtych plam, również 
na liściach. - Żeby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
takiej reakcji roślin, należy wiosną 
możliwie jak najszybciej - krót-
ko przed wznowieniem wegetacji  
- zastosować szybkodziałającą 
formę azotu. Może nią być m.in. 
saletra amonowa - radzi nasz roz-
mówca. Kolejnym z niepokoją-
cych symptomów na plantacji 

D
TEKST Marianna Kula

Czerń krzyżowych (liście)
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MM T  TechnologyA Agro
Tel +48 65 527 15 20

www.mm t.pla

KR5 końcówka rozlewowa
do bezpiecznej aplikacji 

nawozów płynnych

EŻK TWIN dwustrumieniowy 
rozpylacz eżektorowy

ź emituje ekstremalnie grube 
krople

ź pasują do wszystkich modeli 
opryskiwaczy 

ź brak samooprysku belki 

ź równomierny rozkład nawozu

ź odporność na wiatr do 6 m/s 

ź emituje krople średnie, grube 
i bardzo grube 

ź dwa strumienie zapewniają 
idealne prokrycie roślin 
i wysoką skuteczność chemiczną

Zapraszamy na

Mazurskie AGROSHOW

9-10 lutego w Ostródzie

Hala 3 stoisko 113
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może być żółknięcie liści 
wokół nerwów, informujące 
o tym, że naszym roślinom 
brakuje siarki - czyli nie-
zwykle istotnego składnika, 
który decyduje o przemia-
nach azotu wewnątrz roślin 
i wchodzi w skład białek, 
tłuszczów oraz enzymów. 
- Jeżeli w trakcie sezonu poja-
wią się symptomy niedoboru 
siarki, można dolistnie wy-
konać oprysk 5% roztworem 
siarczanu magnezu - mówi 
Daniel Dąbrowski. Podkre-
śla jednocześnie, że objawy 
niedoboru siarki na planta-
cji rzepaku ozimego można 
pomylić z brakiem innego 
makroelementu - miano-
wicie magnezu. - W tym 
przypadku na liściach także 
mogą występować przeja-
śnienia blisko nerwów liści. 
Jednak wraz z  przejaśnie-
niami można zaobserwować 
stopniowe przybieranie przez 
liście lekko czerwono-brunat-
nej barwy - zwraca uwagę 
nasz rozmówca. Jak temu 
zaradzić? - Deficyty tego 
składnika możemy zniwelować 
też poprzez zastosowanie 5% 
roztworu siarczanu magnezu  
- uważa pracownik PODR-u. 
A co z mikroelementami?  

- W  kwestii ich braku, zwłasz-
cza po suszy, jaka wystąpiła 
w ubiegłym sezonie, możemy 
wiosną zaobserwować przebar-
wienia na liściach, świadczące 
o deficycie boru - mówi Da-
niel Dąbrowski. Kiedy za-
tem zastosować bor? -  Aby 
zapewnić prawidłowy rozwój 
systemu korzeniowego (brak 
pustych przestrzeni) oraz za-
bezpieczyć rośliny przed pęka-
niem łodyg, należy podać bor 
dolistnie najpierw po wzno-
wieniu wegetacji, a następnie 
po wytworzeniu pąków kwia-
towych, ale przed kwitnieniem 
- radzi Daniel Dąbrowski.

Fungicydy - jakie 
stosować?
 Żeby zmniejszyć praw-
dopodobieństwa nabywa-
nia odporności przez pa-
togeny grzybowe na naszej 
plantacji, zdaniem naszego 
rozmówcy, należy możli-
we jak najczęściej wykorzy-
stywać substancje czynne 
z różnych grup chemicz-
nych. - Dodatkowo przy wybo-
rze preparatu należy pamiętać, 
że przy wykonaniu zabiegu we 
wczesnych fazach rozwojowych 
możemy również wpłynąć na 

pokrój roślin. Gdy naszym ce-
lem np. jest skrócenie roślin, 
zabieg należy wykonać przed 
wejściem rzepaku w fazę in-
tensywnego wzrostu - mówi 
Daniel Dąbrowski. 
 W zależności od patoge-
nu oraz nasilenia objawów, 
jak radzi pracownik PODR-u,  
pierwszy zabieg wiosną moż-
na wykonać po ruszeniu we-
getacji za pomocą preparatów 
zawierających difenokonazol 
+ paklobutrazol lub chlorek 
mepikwatu + metkonazol 
lub mieszaninę tebukona-
zolu i protiokonazolu. Na 
zabiegi w późniejszych fa-
zach rozwojowych z kolei, 
m.in. od fazy zielonego pąka, 
można wykorzystać prepa-
raty w składzie zawierające 
boskalid lub strobiluryny, tj. 
azoksystrobinę, dimoksy-
strobinę. 

Fungicydy - jak 
aplikować?
 Zab ieg i  ochronne 
można wykonywać przy 
prędkości wiatru nie prze-
kraczjącej 4 m/s. Przy sto-
sowaniu fungicydów nale-
ży też pamiętać o tym, że 
najskuteczniejsze działanie 
wykazują one w określo-
nym przedziale temperatur 
powietrza. - Tebukonazol  np. 
należy stosować przy tempe-
raturze min. 10°C, natomiast 
optimum cieplne działania tej 
substancji to zakres  12-25°C. 
Z kolei substancja z grupy 
strobiluryn, np. azoksystro-
bina, do skutecznego i szyb-
kiego działania wymaga około 
11, maks. 25°C - tłumaczy 
Daniel Dąbrowski. Dodaje 
przy tym, że w przypad-
ku większości preparatów 
fungicydowych zalecane 
jest stosowanie oprysku 
drobnokroplistego. - Przy 
niewielkiej prędkości wiatru, 
nieprzekraczającej 1,5-2 m/s, 
oprysk można wykonać za po-
mocą rozpylaczy standardo-
wych płaskostrumieniowych 
niebieskich 110-03 lub żółtych 
110-02. Przy większym na-
sileniu wiatru należy z ko-
lei już zastosować rozpylacze 
eżektorowe niskoznoszeniowe, 
które wytwarzają kroplę więk-
szą, cięższą oraz napowietrzo-
ną - wskazuje pracownik 
PODR-u. 

Sucha zgnilizna kapustnych (łodyga)

Szara pleśń (liść)
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naczna ilość spro-
wadzanych do Polski 
odmian przechodzi 
w naszych warun-
kach badania frag-

mentaryczne lub nie przechodzi ich 
wcale, dlatego przy zakupie należy 
zachować ostrożność. Coroczne 
kupno materiału siewnego nie 
może być przypadkiem - informuje 
mgr inż. Karolina Piecuch, star-
szy specjalista w Centralnym 
Ośrodku Badań Odmian Ro-
ślin Uprawnych. Rolnicy muszą 
uważać w kwestii doboru kuku-
rydzy dla siebie tym bardziej, że 
w ostatnich latach mamy do czy-
nienia z bardzo zróżnicowanymi 
warunkami klimatycznymi, a na 
rynku nasiennym i w krajowym 
rejestrze przybywa dostępnych 
odmian. Dodatkowo,  po wejściu 
Polski do UE, można uprawiać 
u nas odmiany pochodzące ze 
Wspólnotowego Katalogu Od-
mian Roślin Rolniczych (CCA). 
Rozeznanie wśród rolników na 
temat przydatności  kukurydzy 
z CCA w warunkach atmos-
ferycznych naszego kraju jest 
jednak według ekspertów sto-
sunkowo małe. 
 Dużą pomocą w podjęciu 

decyzji przy wyborze kukury-
dzy dla siebie mogą być wyni-
ki doświadczeń prowadzonych 
przez Centralny Ośrodek Bada-
nia Odmian Roślin Uprawnych 
w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego 
(PDO). - O plonowaniu kukurydzy 
często w największym stopniu de-
cydują warunki glebowe i wilgot-
nościowe. Badania wykazują, że 
duże plony można osiągnąć tak-
że w rejonach przeciętnie mniej 
odpowiednich pod względem ter-
micznym, lecz o korzystniejszych 
warunkach wilgotnościowych i gle-
bowych - np. w rejonie północnym, 
gdzie nie zaleca się uprawy na suche 
ziarno - w latach o ciepłych sezo-
nach wegetacyjnych i jednocześnie 
wystarczających opadach, przy sie-
wie wczesnych odmian możliwe 
było uzyskanie dobrych wyników 
w tym kierunku użytkowania - 
tłumaczy specjalistka COBO-
RU. Trzeba jednak pamiętać, 
że konsekwencją uprawy przy 
mniejszej ilości ciepła jest jed-
nak wyższa wilgotność ziarna, 
średnio o 3-4,5%, aniżeli w re-
jonach typowych dla produkcji 
ziarna. Taka sytuacja występuje 
mimo dłuższego okresu wegeta-

cji w rejonie północnym. Inaczej 
jest  w przypadku środkowego 
regionu naszego kraju. - Naj-
częstszym czynnikiem limitują-
cym plonowanie w tym obszarze, 
zwłaszcza w przypadku odmian 
późniejszych, jest niedobór opadów 
- informuje ekspertka. 
 Jaka powinna być więc opty-
malna odmiana kukurydzy na 
ziarno? Według Karoliny Pie-
cuch dobra odmiana ziarnowa 
powinna charakteryzować się 
zdolnością tworzenia dużych 
plonów ziarna w rejonach, gdzie 
taka produkcja jest możliwa oraz 
odpowiednią wczesnością. - Istot-
ny jest także generatywny typ roślin 
(niezbyt wysokie łodygi bez skłonno-
ści do krzewienia o małej podatności 
na szkodniki i choroby) oraz duża 
odporność na wyleganie. Ważna 
jest także możliwie mała podatność 
na warunki stresowe, a zwłaszcza 
okresowe niedobory wody - tłuma-
czy specjalistka. 
 Inne cechy powinny być 
brane pod uwagę przy doborze 
odmiany kiszonkowej. Specjaliści 
mówią, że musi się ona odzna-
czać dużym plonem głównym 
suchej masy o korzystnej struk-
turze, tj. dużym udziale kolb 

i wysoką koncentracją energii 
oraz wczesnością odpowied-
nią do zamierzonego terminu 
zbioru. - W środkowej części kraju, 
przy przeciętnym przebiegu pogo-
dy dojrzałość kiszonkową odmiany 
wczesne powinny osiągać już na 
początku września, a nawet w końcu 
sierpnia, a odmiany późniejsze, bar-
dziej plenne - pod koniec września. 
Ważna jest także wysoka strawność 
wegetatywnych części roślin - infor-
muje Karolina Piecuch.
 Dużą pomocą dla rolników 
w podejmowaniu decyzji o do-
borze odpowiedniej kukurydzy 
dla siebie są, jak już wspomi-
naliśmy, badania COBORU. 
Uwzględnione są w nich rów-
nież odmiany ze Wspólnoto-
wego Katalogu Odmian Roślin 
Rolniczych (CCA), które zostały 
zgłoszone do badań przez zain-
teresowane podmioty i znajdują 
się w ofercie handlowej firm 
hodowlano-nasiennych. W ta-
belach przedstawiamy odmia-
ny kukurydzy, które osiągnęły 
najlepsze wyniki plonowania 
w 2018 roku w doświadcze-
niach rozpoznawczych, wraz 
z podziałem na wczesność.

Jak plonowała kukurydza w zeszłym roku? 
Ubiegły rok był bardzo trudny dla wszystkich upraw w związku z ekstremalną suszą. Na co 
zwracać uwagę przy doborze optymalnej odmiany dla siebie? Jakie wyniki uzyskała kukurydza 
w zeszłym sezonie w tak trudnych warunkach? 

R E K L A M A

Z
TEKST Łukasz Tyrakowski
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Odmiana Plon ogólny suchej masy 
(wzorzec - 222,6 dt z ha) 

Zawartość suchej masy 
w plonie ogólnym (35,2%)

1. Dublino 105% wzorca 103% wzorca
2. MAS 28A 101% wzorca 99% wzorca
3. Walterinio KWS 100% wzorca 103% wzorca

KUKURYDZA NA ZIARNO - ODMIANY WCZESNE 
Odmiana Plon ziarna przy 14% wody 

(wzorzec - 112,5 dt z ha)
Wilgotność ziarna w czasie 
zbioru (wzorzec 20,7%)

1. RGT Chromixx 110% wzorca 98% wzorca
2. SY Talisman 105% wzorca 99% wzorca
3. KWS Salamandra 104% wzorca 102% wzorca

KUKURYDZA NA ZIARNO - ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE 

Odmiana Plon ziarna przy 14% wody 
(wzorzec - 112,5 dt z ha)

Wilgotność ziarna w czasie 
zbioru (wzorzec 20,7%)

1. RGT Chromixx 110% wzorca 98% wzorca
2. SY Talisman 105% wzorca 99% wzorca
3. KWS Salamandra 104% wzorca 102% wzorca

KUKURYDZA NA ZIARNO - ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE
Odmiana Plon ziarna przy 14% wody 

(wzorzec - 132,7 dt z ha)
Wilgotność ziarna w czasie 
zbioru (wzorzec 18,7%)

1. ES Faraday 106% wzorca 98% wzorca
2. DKC3969 105% wzorca 93% wzorca
3. P8821 104% wzorca 95% wzorca

KUKURYDZA NA KISZONKĘ - ODMIANY WCZESNE
Odmiana Plon ogólny suchej masy 

(wzorzec - 223,3 dt z ha) 
Zawartość suchej masy 
w plonie ogólnym (34,4%)

1. Ligato 103% wzorca 102% wzorca
2. SY Welas 101% wzorca 100% wzorca
3. KWS Salamandra 100% wzorca 102% wzorca

KUKURYDZA NA KISZONKĘ - ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE 
Odmiana Plon ogólny suchej masy 

(wzorzec - 223,6 dt z ha) 
Zawartość suchej masy 
w plonie ogólnym ( 34,9%) 

1. Brigado 111% wzorca 97% wzorca
2. SM Kurant 106% wzorca 98% wzorca
3. SY Kardona 104% wzorca 102% wzorca

KUKURYDZA NA KISZONKĘ - ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE 

Źródło: COBORU

Jak plonowała kukurydza w zeszłym roku? 
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aczynali od dzie-
sięciu hektarów, 
które po ślubie 
dostali od rodzi-
ców pani Joli. Jej 

mama także wniosła w wianie 
do swojego małżeństwa kawa-
łek roli i ta tradycja mogłaby 
być kontynuowana, gdyby nie 
to, że rolnicy z Książnic Ma-
łych mają… dwóch synów.  
Starszego namawiają na na-
ukę w technikum rolniczym, 
ale nie jest jeszcze przekonany 
do związania swojej przyszło-
ści ze wsią. Właścicielka sama 
jest absolwentką takiej właśnie 
szkoły, a edukację uzupełniła 
potem  o studia na Uniwersy-
tecie Rolniczym. Mąż jest po 
technikum mechanicznym, ale 
gdy w 2002 r. przejęli gospo-
darstwo i rozpoczynali swoją 
przygodę z rolnictwem, oboje 
wszystkiego musieli uczyć się 
od początku. 
 A  było czego, bo przez 
pierwsze lata kontynuowa-

Tym, którzy chcieli pracować 
i myśleć, unijne fundusze dla 

wsi przyniosły korzyści
Książnice wprawdzie mają w nazwie określenie Małe, ale są w nich spore, jak na 
małopolskie warunki, gospodarstwa. Jedno z nich należy do Jolanty i Grzegorza 

Ciochoniów, którzy warzywa, okopowe i zboża uprawiają na 150 hektarach. 

li działalność podjętą wcze-
śniej przez rodziców, opartą 
na trzodzie chlewnej i upra-
wie tytoniu. Wysokie kosz-
ty dostosowania hodowli do 
wymogów unijnych,  w tym 
modernizacja chlewni czy 
budowa płyt obornikowych, 
ostatecznie przesądziły o wy-
cofaniu się z i tak coraz mniej 
opłacalnej działalności zwią-
zanej ze zwierzętami. Cio-
choniowie podjęli w 2008 r.  
decyzję o przekwalifikowaniu 
gospodarstwa na warzywa, 
okopowe i zboża. Do dziś są 
z niej zadowoleni i z produk-

cją rolną w tym zakresie wiążą 
dalsze plany.
 Co uprawiają gospodarze 
z Książnic Małych? Na 30 ha 
buraki cukrowe; na podobnej 
powierzchni rośnie pszenica, 10 
ha zajmuje pietruszka, trzykrot-
nie mniejszy obszar obsiewają 
bobem, a po hektarze bura-
kiem ćwikłowym i papryką. 
W sumie użytkują 150 ha. 60 
ha jest ich własnością, a reszta 
to grunty dzierżawione.  
 Jak widać, w Książnicach 
radzą sobie całkiem dobrze, jest 
tu jeszcze 5 podobnych gospo-
darstw - to jedna z najbardziej 

R E K L A M A

Z
TEKST Barbara Barwacz-Mikuła

Cichoniowie unowocześnili park maszynowy 
dzięki środkom unijnym
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prężnych wsi w gminie Koszy-
ce. Jak rolnicy sami przyznają, 
w dużej mierze także dzięki 
unijnym funduszom.  - W wieś 
wpompowano ogromne pieniądze 
- mówi pan Grzegorz. - Fakt, że 
maszyny są droższe, że drugą część 
wkładu trzeba mieć własnego, ale 
dla rolnictwa, dla ludzi, którzy 
chcieli pracować i myśleć to była 
wielka szansa, ogromne pienią-
dze i ogromne korzyści. Ciocho-
niowie przygodę ze środkami  
z  UE zaczęli już w 2003 roku  
 - jak większość rolników 
- ciągnikiem z  SAPARD-u. 
W  ramach drugiego przed-
akcesyjnego naboru kupili 
maszyny do traktora: pług, 
siewnik i opryskiwacz.  - Mie-
liśmy obawy, bo kredyt trzeba 
było wziąć, ale cena za buraki 
była świetna i spłaciliśmy bank  

w 2 lata - opowiada pani Jola. 
Potem już poszło z górki i ko-
lejne działania: czy to moder-
nizacja gospodarstw rolnych, 
czy rozwój usług rolniczych 
skutkowały pojawianiem się 
nowych maszyn i urządzeń, 
silosami na zboże czy też bu-
dynkami, jak chociażby otwarta 
w ubiegłym roku suszarnia. Od 
12 lat Ciochoniowie uczestniczą 
też w programie rolnośrodo-
wiskowym, do którego przy-
stąpili jako jedni z pierwszych 
i największych.  - Teraz wiąże się 
z tym coraz więcej ograniczeń, ale 
mimo to -  warto. Zawsze jest tak, 
że to, co jest pierwsze, jest najlep-
sze, potem robi się coraz trudniej, 
bo jest więcej chętnych ludzi. Zo-
bowiązania rolnośrodowiskowe, 
choć uciążliwe, przynoszą jednak 
dodatkowe i całkiem spore płatno-

ści - mówi Grzegorz Ciochoń. 
Starali się też o certyfikat Glo-
balG.A.P., ale procedurę trzeba 
było zawiesić, bo pietruszka po 
suchym kwietniu, niestety, nie 
wzeszła. Susza to nie jedyne 
kłopoty. Kolejny to brak siły ro-
boczej lub znacznie zmniejsza-
jące zysk koszty zatrudnienia. 
Mimo nowoczesnego sprzętu 
wciąż są prace, które bez ludz-
kich rąk się nie obędą: zbiory 
papryki, bobu czy ogórków. 
To problemy ze znalezieniem 
pracowników wywołały chwile 
zwątpienia. Choć krótko, ale 
rolnicy zastanawiali się nad 
ograniczeniem produkcji wy-
łącznie do buraka i kukury-
dzy. Zmorą warzywników jest 
również kontraktacja. - Więcej 
powinno być produktów kontrak-
towanych i więcej cen gwaranto-

wanych - dzielą się swoją opinią 
Ciochoniowie. - Za duże marże 
biorą też pośrednicy. Niech każdy 
zarobi, ale bez przesady. Pani Jola 
pilnuje interesów rolników jako 
delegatka do Izby Rolniczej i te 
tematy wciąż są aktualne. 
 W  planach gospodarze 
z Książnic Małych mają budowę 
wiaty na maszyny,  powiększe-
nie silosu i odnowienie parku 
maszyn, bo ten się zużywa.   
- Przydałby się też traktor 160 KM,  
nowy opryskiwacz i  siewnik. 
I jeszcze przechowalnia warzyw, by  
pietruszkę można było przetrzy-
mać do Bożego Narodzenia i wziąć 
za nią lepszą cenę - dodaje pan 
Grzegorz. Sił i zapału na razie 
nie brakuje, oby nie zabrakło 
też zdrowia, a gospodarstwo 
Ciochoniów będzie prospero-
wać jeszcze lepiej. 

R E K L A M A

Uprawa pietruszki zajmuje 10 ha
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omasz Obszań-
ski gospodaruje 
na 40 hektarach. 
Jego Rolnicze 
Gospodarstwo 

Ogrodnicze „Barwy Zdrowia” 
wytwarza ekologiczne warzy-
wa i owoce, m.in. truskawki, 
maliny, porzeczki, agrest, pomi-
dory, brokuły, kalafiory, oberży-
nę, koper czy ogórki. W więk-
szości trafiają one na rynek 
świeży lub do przetwórstwa.
 - Skala produkcji ekologicznej 
w naszym kraju jest niewielka, tego 
produktu jest tak naprawdę mało. 
Rządzący, którzy powinni wspo-
móc tę gałąź, nie zajmują się tym 
należycie i rolnictwo ekologiczne, 
zamiast się rozwijać, zaczęło się 
zwijać. A przecież potencjał jest 
bardzo duży. Robimy wszystko, aby 
to zmienić - podkreśla Tomasz 
Obszański. - W naszym regionie 
jest bardzo dużo gospodarstw eko-
logicznych - podkreśla.
 Aktualnie produkcja eko-
logiczna ma coraz więcej do-
stępnych biologicznych środ-
ków ochrony roślin, odporne 
lub tolerancyjne na patogeny 
odmiany, są odpowiednie ma-
szyny, jak np. ekopielniki czy 
sadzarki. Ekologiczna uprawa 
nie musi więc oznaczać namno-
żenia chwastów i problemów 
z innymi patogenami.

Dawno, dawno temu...
…a dokładniej mówiąc - 15 lat 
temu rodzice pana Tomasza 
przepisali na niego i na brata 
gospodarstwo. Bracia szukali 
sposobu, dzięki któremu mo-
gliby gospodarstwo rozwinąć. 
Bo żeby z rolnictwa móc się 
utrzymać i godnie żyć, potrzeba 
czasu, ludzi, zaangażowania  
i... pomysłowości. 
 - U nas w zasadzie zaczęło się 

TEKST Renata Struzik

Rolnictwo ekologiczne to jeden z wielu pomysłów, który zrodził się w jego głowie po 
przejęciu wraz z bratem gospodarstwa od rodziców. I tak, już od 15 lat rozwija tę produkcję 

z coraz większymi sukcesami na koncie. - Każdy w swoim gospodarstwie ma duży 
potencjał, trzeba go tylko odkryć i wykorzystać. Wystarczy chcieć - podkreśla Tomasz 

Obszański, po czym dodaje: - Na jednym hektarze też można dobrze zarobić.

Na jednym hektarze też 
można dobrze zarobić!

od pomysłowości. Był pomysł na 
rolnictwo ekologiczne. Zaczęliśmy 
więc rozwijać się w tym kierunku 
i tak jedziemy cały czas na tym 
wózku. Okoliczne gospodarstwa 
widzą, że to się rozwija, więc też 
zaczęły się certyfikować. To bardzo 
budujące - podkreśla Tomasz Ob-
szański. - Weszliśmy w tym roku 
do spółki z Owocowymi Smakami, 
dzięki czemu zaczęliśmy tłoczyć 
soki, robić susze. Powoli nam się to 
rozkręca. Chcemy być numerem 1 
w kraju, dążymy do tego, aby ten 
cały potencjał rolnictwa ekologicz-
nego wypływał z Lubelszczyzny, 
z naszego terenu - dodaje.

 Jak widać, nie trzeba mieć 
wielkiego gospodarstwa, żeby 
dobrze na nim wyjść. Nawet na 
jednym hektarze da się zarobić. 
Szczególnie, że przy plantacji 
1-, 5- czy 10-hektarowej można 
wszystko rodzinnie „obrobić” 
i zebrać. Mogą to być warzy-
wa, owoce, uprawa tunelowa… 
Wystarczy chcieć. - Nie mówię, 
że to będą kokosy, ale można z tego 
godnie żyć - podkreśla rolnik 
z Tarnogrodu. 

Tradycja i nowoczesność
 Jego dziadek robił olej, jego 
ojciec robił olej i on też robi olej. 

Ale teraz już na całkiem inną 
skalę, z użyciem maszyn, tło-
czony na zimno. Kiedyś to była 
manufaktura, produkcja wyglą-
dała inaczej. Teraz w gospo-
darstwie Barwy Zdrowia jest 
profesjonalna tłocznia. Z jed-
nej strony Tomasz Obszański 
podtrzymuje więc tradycję, ale 
z drugiej -  łączy ją z nowocze-
snością i potencjałem, jaki tkwi 
w jego gospodarstwie i regio-
nie. Takie myślenie pomaga mu 
rozwiązywać problemy, z któ-
rymi wielu rolników mierzy się 
na co dzień. 
 - W tym roku mieliśmy pro-
blem z agrestem, tych owoców nikt 
nie chciał skupować, ceny były bar-
dzo niskie. Wymyśliliśmy więc coś 
takiego, jak Agrestada. To napoje na 
bazie agrestu, które produkujemy 
i sprzedajemy. W gospodarstwie 
mamy też przetwórstwo, robimy 
oleje tłoczone na zimno, z rzepa-
ku, lnu, ostropestu. Mamy do tego 
maszyny, są to więc oleje o bardzo 
wysokiej jakości. Do tego mamy  
m.in., pakowarkę czy chłodnie, któ-
re nam pomagają w całej produkcji 
- wyjaśnia Tomasz Obszański.
 Jak podkreśla, klientów nie 
jest trudno znaleźć. Tylko cena 
produktów ekologicznych jest 
wyższa niż konwencjonalnych 
i nie każdego na nie stać.
 - Chcemy zmienić tę tendencję, 
żeby te produkty nie były drogie, 
aby one były dostępne dla szer-
szej grupy odbiorców. Nie wiem, 
skąd się biorą te wysokie ceny, być 
może jest zbyt wielu pośredników. 
Bo producent dostaje najmniej, 
najwięcej zarabiają pośrednicy. 
Z drugiej strony, rolnik sam nie 
jest w stanie sobie poradzić z wie-
loma rzeczami: transportem, lo-
gistyką i sprzedażą. Staramy się 
więc znaleźć złoty środek, aby było 
to opłacalne dla wszystkich, aby 

T Chcemy być 
numerem 1 w kraju 

- mówi Tomasz 
Obszański
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wszyscy mogli ekologiczną żyw-
ność kupować, a nie tylko grupa 
klientów z grubszym portfelem  
- wyjaśnia Tomasz Obszański.

Zamiast pomocy,
kłody pod nogi
 Ten sezon był wyjątkowo 

ciężki dla rolników. Tomasz 
Obszański również to odczuł. 
Już wiosną było bardzo ciepło, 
wegetacja roślin więc znacznie 
przyspieszyła. Kiedy rośliny 
zakwitły, pszczoły nie zdążyły 
wszystkich zapylić, więc część 
kwiatów opadła. Owoce doj-
rzewały w tym samym czasie: 

tylko truskawki „zeszły z pola”, 
a już trzeba było zbierać maliny, 
porzeczkę i agrest. Jednocze-
śnie. A ludzi do pracy brako-
wało. Dodatkowo, skupy nie 
wszystko chciały przyjmować, 
a jeśli już przyjmowały, to za 
ceny, które nie gwarantowały 
opłacalności produkcji.

 - Co się nie uda sprzedać, to sta-
ramy się to jakoś zagospodarować. 
Ale mechanizmy prawne, jakie są 
w naszym kraju często nie pozwa-
lają na to, aby owoce lub warzywa 
przetworzyć, zagospodarować. Tu 
jest największy problem. A prze-
cież chodzi o to, aby pobudzić nasz 
potencjał w gospodarstwach, w re-
gionie. Właśnie w takich małych 
regionalnych przetwórniach ludzie 
by chętnie kupowali, a nie w dużych 
sklepach, gdzie wsadu owocowego 
w soku jest 10-20%, a reszta… 
nie wiadomo czego. Chodzi o to, 
abyśmy my, Polacy swoje kupowali 
i spożywali - przekonuje rolnik 
z Tarnogrodu.
 Jak mówi pan Tomasz, 
w Polsce powinno się pomagać 
rolnikom popularyzować zdro-
wą żywność. - A tego brakuje, rol-
nicy są pozostawieni samym sobie, 
muszą borykać się z kontrolami 
inspekcji, natłokiem tej całej biu-
rokracji. Rolnikowi wystarczy nie 
przeszkadzać, wtedy ta produkcja 
będzie się dobrze rozwijała. Zamiast 
tego mamy w tym momencie pełne 
segregatory papierów i musimy 
najpierw „biurokrację załatwić”, 
a dopiero potem zająć się produkcją 
- podsumowuje.

R E K L A M A

Produkcja oleju ma w rodzinie 
Obszańskich wieloletnią tradycję
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 Czy możemy już mówić o spad-
ku  pogłowia na terenach, gdzie 
został wykryty ASF? 
W woj. mazowieckim, warmińsko-
mazurskim i podlaskim, na tery-
torium których znajduje się jeden 
z  trzech obszarów związanych 
z chorobą ASF, wzrost pogłowia 
w 2018 roku był relatywnie duży. 
Spadek pogłowia trzody nastąpił 
jedynie w woj. lubelskim, w którym 
dotyczył wszystkich kategorii wie-
kowych. Pogłowie prosiąt zmniej-
szyło się o 22%, warchlaków o 6%, 
trzody na chów o 21% (w tym loch 
prośnych o 23%), a trzody na ubój 
o 5%. Wpływ choroby ASF na roz-
wój pogłowia widać więc w zasa-
dzie tylko w woj. lubelskim. Woje-
wództwo mazowieckie, w którym 
odnotowano największy w kraju 
wzrost pogłowia trzody, wydaje się 
nie odczuwać skutków ASF.

 Czy w sytuacji, gdyby ASF-em 
został objęty cały kraj i produk-
cja świń zostałaby bardzo zre-
dukowana, na rynku detalicznym 
mogłoby zabraknąć wieprzowi-
ny?
Po pierwsze likwidacja całego 
chowu jest mało prawdopodobna. 

Po drugie w gospodarce otwartej 
nigdy nie dojdzie do sytuacji cał-
kowitego braku podaży danego 
artykułu na rynku. Jeśli występują 
braki produkcji krajowej, to podaż 
uzupełniana jest przy pomocy im-
portu. Pozostaje tylko kwestia ceny, 
jaką konsumenci będą chcieli czy 
mogli zapłacić za wieprzowinę. Ak-
tualnie na całym świecie, w  tym 
także w krajach Unii Europejskiej 
ceny wieprzowiny są niskie. Sytu-
acja ta może się zmienić dopiero  
w II półroczu 2019 r. 

 Informacje docierające z Bel-
gii czy Chin o stwierdzonych 
przypadkach ASF wpływają na 
niepokoje w naszym kraju. Czy 
stwierdzenie, że gdyby ASF ujaw-
niono w Niemczech, doszłoby do 
kryzysu gospodarczego w UE - 
jest na wyrost?
Belgia jest członkiem Unii Europej-
skiej i z tego powodu występowanie 
wirusa w  tym kraju może niepo-
koić producentów trzody. Belgia 
jest relatywnie dużym eksporterem 
wieprzowiny do krajów trzecich. 
Zahamowanie tego eksportu spo-
wodowało, że na rynku unijnym po-
jawiło się więcej mięsa, a co za tym 

idzie jego ceny były niższe. Może 
też przedłużyć się ich tendencja 
spadkowa, co w sytuacji wzrostu 
cen zbóż i pasz, z jakim mamy do 
czynienia, byłoby niekorzystne dla 
producentów. Gdyby wirus ASF 
pojawił się w Niemczech, sytuacja 
mogłaby być jeszcze gorsza pod 
tym względem.

 Jak pani zdaniem będzie wyglą-
dać produkcja trzody chlewnej 
za 5 czy 10 lat w Polsce? Coraz 
częściej pojawiają się zdania, że 
w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat z chowu świń zrezygnuje więk-
szość indywidualnych rolników 
prowadzących średniej wielko-
ści gospodarstwa, a pozostaną 
jedynie przedsiębiorcy z dużymi 
fermami oraz właściciele tzw. 
hoteli zajmujących się tuczem 
nakładczym importowanych 
warchlaków. 

Za pięć-dziesięć lat liczba gospo-
darstw zajmujących się chowem 
trzody będzie mniejsza niż jest 
obecnie. Na pewno z chowu nie 
zrezygnuje większość gospodarstw 
indywidualnych (tak jak pani stwier-
dziła), bo sektor ten jest znaczący. 
W gospodarstwach tych znajduje 
się bowiem prawie 80% pogłowia 
trzody. Koncentracja chowu w du-
żych gospodarstwach jest jednak 
zjawiskiem naturalnym i ma miej-
sce w całym świecie. Z chowu re-
zygnują gospodarstwa najmniej-
sze, a średnie i duże powiększają 
skalę produkcji. Tak dzieje się też 
w Polsce. Oprócz czynników eko-
nomicznych dodatkowy wpływ na 
rezygnację małych gospodarstw 
ma choroba ASF. Z chowu często 
rezygnują te gospodarstwa, które 
nie mogą sprostać wymogom bio-
asekuracji.  

 Suchej nitki na Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego nie pozostawili producenci świń. 
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego to wpływy 
z 0,1% wartości każdego ubijanego w Polsce 
tucznika. Według hodowców trzody chlewnej 
pieniądze te są źle wydatkowane. Przypomnieli, 
że do kasy Funduszu wpływa 10 mln zł, a mimo 
to import wieprzowiny do Polski stale rośnie. We-
dług nich działalność FPMW jest nieskuteczna, 
bo spożycie wieprzowiny w kraju od 10 lat nie 
wzrasta, a do tego beneficjentami większej czę-
ści środków są same organizacje zarządzające 
Funduszem. Same sobie przyznają pieniądze. 
 Krytyczne głosy opublikowane zostały na 
stronie Krajowego Związku Pracodawców Pro-
ducentów Trzody Chlewnej. Według organizacji 
rosnący eksport i związany z tym proporcjonalny 
wzrost importu nie przekładają się na poprawę 
sytuacji cenowej żywca w kraju. - Świadczy to 
o tym, że wzrost eksportu nie jest zaspokajany 
przez produkcję krajową, tylko z surowca im-

portowanego. Producenci żywca, pomimo że 
finansują promowanie eksportu, nie odnoszą 
z tego korzyści - komentują producenci trzody 
chlewnej. Dodają, że błędem jest brak opłat 
przeznaczanych na Fundusz od wieprzowiny 
pochodzącej z importu. Do Polski od stycznia 
do września 2018 roku wjechała wieprzowina, 
która w przeliczeniu na żywiec daje równo-
wartość ponad 8 mln tuczników. Poza tym 
funkcjonowanie Funduszu nie wpływa w żaden 
sposób na zwiększenie spożycia wieprzowiny. 
- Według statystyk konsumpcja wieprzowiny 

w Polsce jest od lat niezmienna ok. 40 kg/oso-
ba/rok. Tak było zanim wprowadzono Fundusz 
i tak jest teraz. Sposób promowania konsump-
cji wieprzowiny w kraju nie przekłada się na 
wzrost spożycia - stwierdza Krajowy Związek 
Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. 
Członkom związku nie podoba się również 
to, że organizacje zarządzające Funduszem 
są najczęściej beneficjentami jego środków. 
- Realizują one własne projekty za pieniądze 
producentów świń. Organizacje zarządzające 
Funduszem są sędziami we własnej sprawie, 
przyznając sobie najwięcej projektów. Poza 
tym wybór organizacji do zarządzania Fundu-
szem pozostawia wiele do życzenia. Brak jest 
rzeczywistej reprezentacji producentów trzody 
chlewnej we władzach Funduszu - zaznaczają 
producenci świń i dodają, że Fundusz Promocji 
Mięsa Wieprzowego powinien być finansowany 
przez sektor przetwórczy. 

(doti)

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego skrytykowany

Jak ASF wpływa na 
produkcję świń w Polsce? 

Gdzie rolnicy rezygnują z chowu świń? W jakim tempie następuje koncentracja 
produkcji? Co się stanie, jeśli wirus obejmie cały kraj?

Z dr DANUTĄ ZAWADZKĄ, ekspertem z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej rozmawia Dorota Jańczak

wielkość stada 2005 rok 2016 rok
1 - 49 sztuk 90% 79%
50 - 199 sztuk 9% 16%
200 i więcej 1% 5%

Procentowy udział gospodarstw prowadzących 
chów świń pod względem wielkości stada:
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 Panie Macieju, jak duże jest 
wasze gospodarstwo?
Dziadek ze strony ojca zaczynał 
od 6 hektarów. Przybyli w te stro-
ny w poszukiwaniu ziemi. Zna-
leźli ją tutaj, zamieszkali w zie-
miance i dopiero po wojnie, gdy 
ojciec wrócił z Niemiec, dokąd 
został wywieziony na przymu-
sowe prace, pobudowali dom. 
Dzisiaj mieszka w  nim nasz 
syn z rodziną, a my z 88-letnią 
mamą mieszkamy po sąsiedz-
ku. Gospodarujemy razem na 
150 hektarach, bo tak jest łatwiej 
i korzystniej chociażby ze wzglę-
du na płodozmian i sprzęt, ale 
są to dwie osobne działalności 
po ok. 75 hektarów każda. Syn 
ma bydło mięsne w ilości ok. 50 
matek, a ja trzodę chlewną - ok. 
250 tuczników rocznie hodowa-
nych w trybie zamkniętym oraz 
kurczaki mięsne, czyli brojlery. 
Wszystko w trybie ekologicznym.
 Skąd wziął się u pana po-

mysł na ekologię?
A to jest osobna historia... Mamy 
na gospodarstwie masarnię z lat 
90-tych, którą pobudował jeszcze 
mój ojciec. Muszę się pochwa-
lić, że jesteśmy jednymi z pierw-
szych przetwórców w Polsce, 
jeżeli chodzi o ekologię. W 2002 
roku rozpoczęliśmy naszą prze-
twórczą działalność i to w mo-
mencie, gdy zdaliśmy sobie spra-

100 dni ekologicznego 

BROJLERA
Maciej Zdziarski ma 61 lat, żonę, dwoje dzieci i sześcioro wnucząt. Z wykształcenia 

jest technikiem rolnikiem, ale z umiłowania jeszcze do tego ekologiem. Wraz z synem 
gospodarują  na 150 hektarach w Łabiszynie, w powiecie żnińskim. Rodzina ojca przybyła 
na te tereny w latach 30-tych z okolic Żywca, więc jak to mówi pan Maciej - pochodzą z gór.

wę z ogromnego pędu do chemii 
w przetwórstwie mięsnym, które-
go częścią również my byliśmy. 
Rok 2002 był początkiem tematu 
ekologii w naszym regionie. Po-
wstało kilka gospodarstw, które 
na małą skalę zaczęły hodować 
ekologiczne świnie. Wprawdzie 
nie mieliśmy wtedy jeszcze statu-
su gospodarstwa i przetwórstwa 
ekologicznego, ale skupowaliśmy 
tę ekologiczną trzodę, przera-
bialiśmy i sprzedawaliśmy jako 
wyroby z mięsa ekologicznego 
bez jakichkolwiek konwencjo-
nalnych ulepszaczy. Stąd był już 
tylko mały krok do tego, abyśmy 
sami zostali ekologami.
 Długo zajmuje się pan dro-

biem?
Powiem tak: ogólnie mamy broj-
lery od ok. 7 lat, ale dopiero teraz 
można powiedzieć, że całość 
nabrała sensu i ładu, gdy udało 
nam się zdobyć pozwolenie na 
ubój. Jest to tzw. mikroubojnia, 
w ramach której mamy zezwo-
lenie na ubój do 10 tysięcy broj-
lerów rocznie, choć tej normy 
nie wykorzystujemy. Na dzień 
dzisiejszy to nam wystarcza. 
Brojlery z gatunku rossa sprze-
dajemy w tzw. sprzedaży bez-
pośredniej na jarmarkach eko-
logicznych oraz do sklepów 
i  trzech supermarketów. 
Chciałbym rozwinąć tę 

działalność dalej, bo widzę, że 
jest duży popyt.
 Jak można wyobrazić sobie 

życie takiego kurczaka u was? 
Gdzie jest jego początek?
Z pobliskiej wylęgarni zaopatruje-
my się w 2-dniowe pisklaki w ilo-
ści 500-600 sztuk. Na początku 
przebywają one w specjalnym 
pomieszczeniu, gdzie tempera-
tura wynosi ok. 30 stopni, a po 4 
tygodniach wędrują do kurnika, 
który o tyle jest ciekawy i inny, że 
mobilny. W zależności od etapu 
rozwoju przesuwamy ten kurnik 
tak, aby kurczęta miały odpo-
wiednie na ich wiek warunki.
 Po jakim czasie brojler jest 

ekologiczny?... Bo przecież 
pochodzi z konwencjonalnej 
wylęgarni.
Przepisy mówią o 75 dniach, 

choć do niedawna było to 81 dni. 
U mnie brojler żyje do ok. 100 dni, 
gdyż ubijamy je według zapotrze-
bowania i bez presji czasowej.
 Oj, to można powiedzieć, 

że te pana brojlery są długo-
wieczne...
Tak można powiedzieć. Pierwsza 
faza żywienia trwa u brojlera ok. 
4 tygodni. W tym czasie dostaje 
paszę o specjalnym składzie, na 
której osiąga ok. 600 g żywej 
wagi. Następnie przechodzi na 
paszę, którą jest karmiony już 
do końca swojego życia. W jej 
skład wchodzi gotowa pasza 
ekologiczna, ale dodaję do 
niej swoje zboża, w tym rów-
nież strączkowe. W następnych 
dwóch miesiącach brojlery osią-
gają około 2 kilogramów, czyli po 
90 dniach mają około 2,6 - 2,8 
kg i nie więcej.
 Czy mógłby pan powiedzieć, 

na czym polega różnica mię-
dzy chowem ekologicznym 
a konwencjonalnym?
Muszę pani powiedzieć, że jest to 
dla mnie trudny temat, ponieważ 
nie mam zielonego pojęcia, na 
czym polega konwencja. Ja 

zawsze chowałem moje 

ROZMOWA I ZDJĘCIA Anna Malinowski

R E K L A M Y
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kurczaki ekologicznie, więc mogę 
pani powiedzieć, na czym polega 
ich ekologiczny chów. Oprócz 
wspomnianej, certyfikowanej 
paszy i zboża, w naszym go-
spodarstwie podajemy jeszcze, 
a zwłaszcza zimą, kiszonkę lu-
cerny. Zawieszamy ją w specjal-
nych siatkach i te kury ją sobie 
wydziobują, mając przy okazji nie 
tylko zdrowy dodatek białka, ale 
też ciekawe zajęcie i ruch.
 To bardzo ciekawe, co pan 

mówi o ruchu, bo słyszałam 
ostatnio, że brojler konwen-
cjonalny ze względu na swoją 
budowę oraz tempo przyro-
stu, pokonuje przez całe swoje 
życie odcinek 15 metrów. To 
u pana one tracą na wadze 
przez ten ruch...
Może być, ale mięso jest przez 
to lepszej jakości. Mało tego. 
One mają i tak dużo ruchu, bo 
koniczynę dostają tylko zimą, 
natomiast wiosną, latem i jesienią 
połowę swojego życia przeby-
wają na zewnątrz. Przez to, że 
nasz kurnik jest mobilny, możemy 
go przesuwać w miejsca, gdzie 
trawa odrosła i nie jest wydepta-
na. W zamknięciu mają również 
zagwarantowaną odpowiednią 
przestrzeń, która jest podykto-
wana wymogami chowu ekolo-
gicznego i wynosi w przeliczeniu 
na dorosłe brojlery: 7 szt./m². 
Najgorzej było zeszłego roku, 
gdy panowała ptasia grypa i nie 
wolno nam było wypuszczać ich 
na zewnątrz. Sama widzi pani, 
jak to wygląda: z jednej strony 
ekologia, a z drugiej ptasia gry-
pa. Żal było patrzeć na nie, bo to 

ani nie poskubały trawy, ani nie 
podrapały w piasku. W okresie 
gdy były zamknięte, wrzucaliśmy 
im żwir do kurnika, aby miały 
chociaż namiastkę wolności. Mu-
szę się pani przyznać, że kiedyś 
nawet przeprowadziłem ekspe-
ryment polegający na tym, że 
zbudowałem grzędę w nadziei, 
że te nasze brojlery na niej sobie 
posiedzą. Niestety, eksperyment 
się nie udał, bo przegrał z gene-
tyką brojlera. Te kury nie wiedzą, 
do czego służy grzęda. (śmiech)
 Co jest trudne dla pana 

w ekologii?
Chyba świadomość niektórych 
klientów... bo nieraz trudno im 
dogodzić. Z jednej strony chcą 
mięso ekologiczne, a z drugiej - 
oczekiwaliby, aby tuszka, czyli 
pierś takiego kurczaka ważyła 
pół kilograma, a reszty najlepiej 
aby w sumie nie było. (śmiech) 
Tego nie da się pogodzić. Jeśli 
ktoś będzie chciał pani sprzedać 
kiedyś kurczaka z dużą piersią 
i na krótkich nogach jako ekolo-
gicznego, to niech mu pani nie 
wierzy.
 A jak jest z lekami w ekolo-

gii? Można je stosować?
To jest tak: ja jeszcze nigdy żad-
nego antybiotyku nie stosowa-
łem. U trzody chlewnej czy u by-
dła jest inaczej. Jeśli zachoruje 
pojedyncza sztuka, wtedy woła 
się weterynarza i  zachowuje 
okres karencji. U kur tego nie 
robię. Nie stosuję antybiotyków, 
a jeżeli mam straty, to sięgają 
one co najwyżej 5-6% i z tymi 
mogę żyć.
 A jak jest z kontrolami w eko-

logii? Jest ich wiele?
Najważniejszą i najczęstszą jest 
kontrola jednostki certyfikującej. 
Ta jest częsta i często niezapo-
wiedziana. Wpadną, pobiorą 
próbkę paszy, zboża czy gleby 
z pola, ale jeżeli się nie kombinu-
je, to nie ma się czego bać. Raz 
na pół roku odwiedza nas lekarz 
powiatowy, ale to bardziej ze 
względu na wspomnianą ubojnię 
niż stado, które jest stosunkowo 
małe, bo nie przekracza, jak 
już mówiłem, 10 tysięcy sztuk 
rocznie.
 Czy z tego, co pan robi, da 

się żyć?
Myślę, że tak. Ważna jest świa-
domość klienta. Inaczej kupuje 
się w supermarkecie, a inaczej 
na jarmarku ekologicznym, gdzie 
kontakt z klientem jest bezpo-
średni, gdzie kupujący bardzo 
dobrze wie, czego chce i gdzie 
może o wiele rzeczy dopytać. 
Na naszym rynku jest, niestety, 
dużo pseudozdrowej żywności. 
Kupującego kusi się szynką ba-
buni czy dziadka, ale gra się tu-
taj tylko na sentymencie klienta 
i sugeruje wysoką jakość, a sam 
produkt nie jest niestety do tego 
adekwatny. Dla świadomego 

R E K L A M A

 Środki na produkcję rolną, inwe-
stycje w ogniwa fotowoltaiczne i re-
alizację projektów z dotacją unijną 
dostępne są na preferencyjnych wa-
runkach w najnowszej ofercie Ban-
ku BGŻ BNP Paribas dla rolników. 
Od 15 stycznia ruszyła kampania 
promocyjna kredytów - rolnicy, któ-
rzy zdecydują się na skorzystanie 
z rozwiązań przygotowanych przez 
bank, m.in. nie zapłacą prowizji za 
udzielenie kredytu. 
 Klienci, zawierając umowę na 
odpowiednie polisy ubezpieczenio-
we, mogą liczyć na preferencyjne 
marże. Dodatkowo bank przygo-
tował specjalne udogodnienia dla 
rolników, którzy planują inwestycje 
w zakup i montaż ogniw fotowol-
taicznych. Z kolei rolnicy, którzy 
chcą realizować projekty współfi-
nansowane ze środków unijnych, 

mogą skorzystać z preferencyjnego 
kredytu Unia+. Obecnie plany inwe-
stycyjne w ramach PROW wchodzą 
w fazę realizacji, dlatego też odpo-
wiednia oferta finansowa jest klu-
czowa. Za udzielenie kredytu rolnicy 
nie zapłacą prowizji, a wymagane 
będzie jedynie ubezpieczenie oraz 
wkład własny o równowartości co 
najmniej 10% inwestycji. 
 O  kredyty na promocyj-
nych warunkach mogą ubiegać 
się zarówno dotychczasowi, jak 
i  nowi klienci Banku BGŻ BNP  
Paribas. 
 Nowi klienci mogą skorzystać 
również z oferty kredytu preferen-
cyjnego na kwotę co najmniej 200 
tysięcy złotych. Więcej o promocji 
dla rolników na www.bgzbnppari-
bas.pl/rolnicy/oferta-specjalna 

(red)

Jaki kredyt wybrać?

klienta nie jest problemem za-
płacić za ekologicznego brojlera 
25-30 zł. On po prostu zje tego 
mięsa mniej, ale za to dobrej 
jakości.
 Czy pan lubi jeść drób?

Powiem pani szczerze, że ja-
dam drób, ale bez przesady. Ja 
jestem zwolennikiem jedzenia 
wszystkiego, lecz w umiarze. 
Oczywiście łatwo mi mówić, 
bo mamy praktycznie wszyst-
kie gatunki mięsa: wołowinę, 
wieprzowinę i drób. Z ręką na 
sercu powiem, że najbardziej 
lubię karpia.
 A co pan jadł na święta? 

W samą Wigilię pewnie karpia, 
ale później?
Też karpia. Żona wie, że tak 
jest, więc przygotowuje go sma-
żonego, w occie, w galarecie... 
Bardzo smacznie.
 A czy ma pan jakieś plany 

lub marzenia?
Czy ja wiem? W moim wieku, 
to chyba trzeba mieć plany, bo 
na marzenia może czasu nie 
starczyć... (śmiech) No może 
chciałbym wykorzystać cały do-
puszczalny limit hodowli brojlera, 
czyli dojść do 10 tysięcy rocznie.
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o w o c z e s n a 
ferma drobiu 
w Strzebiesze-
wie (powiat 
łowicki, woj. 

łódzkie) należy do Łukasza 
i Pauliny Kostrzewów. Obiekt 
o wielkości 3.600 metrów kwa-
dratowych na 60 tys. sztuk 
brojlera powstał w 2018 roku. 
Jest to jeden z kilku kurników, 
które należą do Kostrzewów. 
- Samodzielną produkcję drobiu 
rozpocząłem w 2013 roku. Wcze-
śniej pracowałem w gospodarstwie 
rodziców, którzy także utrzymują 
drób rzeźny i to oni mnie zarazili 
pasją do tej działalności - wyjaśnia 
hodowca. Chów drobiu odbywa 
się w cyklu 6-tygodniowym.  
- Po sprzedaży kurczaków dajemy 
sobie 2 tygodnie na sprzątanie i de-
zynfekcję, po czym jest nowy wsad 
- opowiada Łukasz Kostrzewa. 
 Wybierając określone roz-
wiązania do zastosowania na 
fermie, rolnik kierował się za-
sadą, by były to urządzenia naj-
wyższej jakości, które pozwolą 
mu sprawnie zarządzać stadem, 
utrzymać obiekt w czystości 
oraz zapewnić jak najlepszy 
dobrostan zwierząt. - Kierowa-
łem się doświadczeniem zdobytym 
na poprzednich obiektach, ale też 
pomysłami firmy Fermo, z którą 
zawiązałem współpracę - zazna-
cza.
 W  kurniku znajduje się  
6 linii pojenia podwieszonych 
na systemie bloczków i win-
dach elektrycznych, dzięki cze-
mu regulacja wysokości jest 
prosta. Wkręcone w rury kwa-
dratowe poidła kropelkowe za-
pewniają łatwy dostęp do wody 
pisklętom już od pierwszego 
dnia życia. - Ten system zapew-
nia oszczędność i czystość wody. 
Z poidełka pod wpływem nacisku 
wydostają się kropelki wody, które 
są momentalnie spożywane przez 
zwierzę. Nadmiar wody spada do 

Jak powinna wyglądać 
nowoczesna ferma drobiu?
Przestronny obiekt, innowacyjne rozwiązania, sprawne urządzenia oraz - co najważniejsze 
- bogate doświadczenie i zdrowy rozsądek. Wszystko to pozwala państwu Kostrzewom na 

fermie brojlerów uzyskiwać jeden z lepszych wyników produkcyjnych w Polsce. 

miseczki okapowej. Ściółka jest su-
cha - wyjaśnia Łukasz Kostrze-
wa. Podobnie jak linie pojenia, 
można regulować także wy-
sokość podwieszenia systemu 
zadawania paszy. W obiekcie 
znajduje się 5 linii paszocią-
gów spiralnych z karmidłami 
automatycznymi. Obiekt ście-
lony jest słomą, która pochodzi 
z gospodarstwa Kostrzewów.  
- Część musimy jednak dokupować. 
Posiadamy w granicach 30 ha, 
aczkolwiek duża część areału ob-
siewana jest kukurydzą na ziarno 
- zaznacza rolnik. Do ścielenia 
wykorzystywana jest mecha-
niczna ścielarka, która w trakcie 
pracy tnie słomę. - Dobrze pocięta 
i rozprowadzona po kurniku słoma 
to gwarancja większego poziomu 
wchłaniania wilgoci, co daje nam 
lepszą zdrowotność kurczaków - 
stwierdza Kostrzewa.
 Hodowca zwraca uwagę, 
że w kurniku nie ma widocz-
nych żadnych kratownic i kon-
strukcji, na których osadzałby 
się brud. Posadzka jest gładka, 
podobnie jak ściany, które po-

malowane są specjalną, łatwo 
zmywalną farbą. Producent 
drobiu chwali sobie zastoso-
waną pod dachem podbitkę 
sufitową produkcji FERMO, 
którą łatwo utrzymać w czy-
stości. Zabudowę podsufitową 
TERMO+ tworzą blacha tra-
pezowa z powłoką DUPLEX, 
specjalna folia hydroizolacyjna 
i dwie warstwy wełny mine-

ralnej. Zadowolony jest także 
z funkcjonowania sześciu na-
grzewnic z zamkniętą komorą 
spalania. - Co daje nam reduk-
cję dwutlenku węgla i nie zabie-
ra tlenu z obiektu, a wilgotność 
nie wzrasta - podkreśla Łukasz 
Kostrzewa. Funkcjonalność 
na najwyższym poziomie, jak 
zaznacza hodowca, zapewnia 
dokładne wykończenie obiektu, 
zarówno pod kątem odpowied-
niego ułożenia i zabudowania 
wszelkich instalacji, w tym ka-
bli oraz sprawnego działania 
elementów ruchomych. - Tutaj 
wszystko jest dopracowane co do 
milimetra, dzięki temu jest spraw-
ne, nic się nie zaczepia. Nie ma 
takich sytuacji, żeby coś się urwało 
czy sprawiało jakikolwiek problem 
- stwierdza Kostrzewa. 
 Dzienne przyrosty drobiu, 
jak mówi hodowca, uzależnio-
ne są od wieku i wagi zwierząt, 
ale na końcu cyklu w kurniku 
w Strzebieszewie osiągają nawet 
10 dag dziennie. Jaka powin-
na być optymalna temperatura 
w obiekcie? To też jest uzależ-
nione od wieku brojlera. - Pod-
czas wstawienia musi być 34-35 
stopni Celsjusza. Obiekt powinien 
być dobrze wygrzany. Podwyższa-

 - Komputer F-PRO4 to najbardziej innowacyjne rozwiązanie 
zastosowane w kurniku - informuje Łukasz Kostrzewa

TEKST Dorota Jańczak

N

Nowy kurnik w Strzebieszewie powstał w 2018 r. 
Na zdjęciu Paulina Kostrzewa

wiescirolnicze.pl
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my temperaturę przynajmniej dwa 
- trzy dni przed przyjazdem piskląt, 
żeby nagrzać ściółkę  i ściany. Na 
kolejnych etapach cyklu hodowla-
nego temperatura jest stopniowo 
zmniejszana w zależności od wieku 
stada. Na końcówce schodzimy do 20 
stopni - tłumaczy Łukasz Kostrze-
wa. Nad poziomem wilgotności 
w kurniku czuwają czujniki po-
wiązane z wentylacją. - Jeśli wil-
gotność jest za wysoka to wentylacja 
automatycznie się załącza i zbija ją 
do poziomów adekwatnych dla wieku 
stada - mówi hodowca. 
 Łukasz Kostrzewa zdaje so-
bie sprawę, że wszelkie czyn-
niki stresogenne źle wpływają 
na przyrosty zwierząt. Dlatego 
ogranicza je do minimum. Wy-
brał oświetlenie ledowe, które 
pozwala na płynne regulowanie 
światła w kurniku (zarówno 
wygaszanie, jak i rozświetla-
nie). - Programujemy je na każ-
dy dzień cyklu. Możemy ustawić, 

kiedy ma się wyłączać, a kiedy za-
łączać - tłumaczy hodowca. Na 
wlotach na zewnątrz kurnika 
zamontowane są zaciemniacze, 
które spełniają dwie funkcje. 
Dzięki nim światło dzienne nie 
wpada do środka. Poza tym 
wyciszają dźwięki dobiegające 
z zewnątrz. 
 Jedyną formą zabezpiecze-
nia fermy przed chorobami jest 
bioasekuracja. I w tym przy-
padku Łukasz Kostrzewa do 
sprawy podchodzi z rozwagą. 
Przy wejściach do kurnika wy-
łożone są maty, a teren wokół 
jest ogrodzony. - Równie ważną 
sprawą jest dezynfekcja, higiena  
i utrzymanie czystości w obiektach, 
jak i na terenie otaczającym fermę 
- tłumaczy Kostrzewa.
 Zarządzanie takim obiektem 
z wieloma systemami instalacji: 
wodnej, paszowej czy grzewczej 
przez całą dobę byłoby trudne. 
Każdy, nawet najmniejszy, błąd 

czy zmiana wartości parametru 
może źle wpłynąć na produk-
cję. Dlatego Łukasz Kostrze-
wa postanowił wyposażyć się 
w nowoczesny komputer, który 
mu w tym pomaga, nawet wte-
dy, gdy go nie ma na miejscu. 
W kurniku w Strzebieszewie 
znajduje się komputer produk-
cyjny F-PRO4, który zarządza 
wszystkimi systemami przy jak 
najmniejszej ingerencji człowie-
ka. - Komputer umożliwia bezprze-
wodowy monitoring tego, co się dzie-
je na fermie, co jest na pewno dużą 
zaletą w sytuacji, gdy pan Łukasz 
posiada kilka obiektów zlokalizowa-
nych w różnych miejscach - tłuma-
czy Jakub Kuświk z firmy Fermo, 
która oferuje kompleksowe wy-
posażenie ferm drobiu. Dzięki 
technologii F-PRO4 można pozy-
skać wszystkie najważniejsze in-
formacje dotyczące temperatury, 
wilgotności, stężenia dwutlenku 
węgla i amoniaku oraz zużycia 

wody i paszy, a także przyro-
stów. Są to informacje dające 
wiedzę hodowcy, czy odchów 
przebiega w dobrym kierunku. 
Czy korzystanie z komputera jest 
proste? - Na początku każdy ho-
dowca przechodzi krótkie szkolenie, 
ale tak naprawdę obsługa jest dość 
prosta i intuicyjna. Nasze sterowniki 
posiadają dotykowe wyświetlacze, na 
którym najważniejsze funkcje i usta-
wienia poszczególnych systemów 
oznaczone są graficznie za pomocą 
ikon - mówi Jakub Kuświk. 
 Co ważne, istotnym ele-
mentem sterowni jest centra-
la alarmowa, która informuje 
hodowcę o problemach, jakie 
mogą się pojawić, np. nagły 
wzrost temperatury czy awaria 
zasilania. - W takich wypadkach 
centrala wysyła panu Łukaszowi 
wszelkie powiadomienia na telefon 
komórkowy drogą sms oraz po-
łączeniem telefonicznym. Dzięki 
temu producent jest w stanie szyb-
ko zareagować i naprawić usterkę. 
Komputer F-PRO4 pozwala także 
mieć stały podgląd na sytuację 
w kurniku. Jest on dostępny na 
specjalnej aplikacji na smartfony 
i komputer - dodaje przedstawi-
ciel Fermo.

R E K L A M A

Zapraszamy na Targi FERMAw Łodzi 
Hala Expo, stoisko nr A08

Nowy kurnik na 60 tys. sztuk brojlera w Strzebieszewie
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by środek dezyn-
fekcyjny zadzia-
łał, musi mieć 
odpowiednią 
substancję czyn-

ną i prawidłowe stężenie. Nic 
jednak nie wskóramy, jeśli nie 
będziemy pamiętać o najważ-
niejszym - przed dezynfekcją 
zabrudzona powierzchnia musi 
być dokładnie namoczona i umy-
ta z wykorzystaniem preparatu 
myjącego. Dopiero wtedy może-
my przystąpić do zastosowania 
preparatów dezynfekcyjnych, 
których rolą jest skuteczne usu-
nięcie mikroorganizmów, jaki-
mi są bakterie, wirusy i grzyby.  
- I tutaj, w zależności od tego, z jaki-
mi organizmami mamy do czynienia, 
istotny jest dobór właściwego środka. 
Receptury niektórych preparatów 
mogą zawierać dodatkowo substancje 
powierzchniowo czynne takie jak 
np. czwartorzędowe sole amonio-
we lub mogą zawierać substancje 

Środki dezynfekcyjne 
od A do Z

Zdrowe stado to oszczędność dla naszego portfela. Doskonale wiemy o tym, że zamiast 
leczyć lepiej zapobiegać pojawieniu się chorób na fermie. Dlatego sięgamy po środki 

myjące oraz dezynfekujące. Czy wiemy jednak, że one często różnią się od siebie?

myjące. Mycie nie jest jednak ich 
podstawowym zadaniem - tłumaczy 
Urszula Piwońska, kierownik 
Działu Badań i Rozwoju w fir-
mie Agro-Trade. Dodaje, że nie 
powinno się lekceważyć zaleceń 
związanych z prawidłową bio-
asekuracją i skracać procedury 
mycia oraz dezynfekcji do samej 
dezynfekcji. 

Substancje czynne 
w środkach 
dezynfekcyjnych
  Jak podaje ekspertka z Agro- 
Trade, produkty dezynfekcyjne 
ze względu na swoją kompo-
zycję tj. zawartość substancji 
czynnych i  substancji dodat-
kowych, mogą różnić się wła-
ściwościami i skutecznością.  
- Należy zawsze odpowiednio dobrać 
produkt do konkretnego zastoso-
wania, tj. pieniący, gdy wymagana 
jest aktywna piana; termostabilny, 

gdy podlegać będzie zamgławianiu 
termicznemu - zaznacza Urszu-
la Piwońska. W środkach de-
zynfekcyjnych znajdują się tzw. 
substancje czynne, które zgod-
nie z definicją z „Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 

22 maja 2012 r. w sprawie udo-
stępniania na rynku i stosowa-
nia produktów biobójczych”, 
działają na organizmy szkodliwe 
lub przeciwko nim. Substancje 
czynne obecne w dezynfektan-
tach można podzielić na kilka 
grup, m.in. fenole, alkiloaminy, 

A

R E K L A M A

TEKST Dorota Jańczak

Do zastosowania na matach najlepiej sprawdzą się produkty 
oparte na czwartorzędowych związkach amoniowych. Z kolei 
w przypadku dezynfekcji rusztów warto sięgać po preparaty 
oparte na silnych nadtlenkach
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nadtlenki (utleniacze), aldehydy, 
alkohole, jodofory, uwalniające 
chlor aktywny. - Najbardziej po-
pularną grupą są jednak aldehydy 
oraz substancje utleniające. Wyka-
zują one szerokie spektrum bójcze. 
Dużą popularnością cieszą się też 
substancje wydzielające aktywny 
chlor, zwłaszcza w preparatach myją-
co-dezynfekcyjnych - podaje biolog 
Piwońska. 

Ściśle stosować się do 
zaleceń producenta
  - Wybierając produkty dezyn-
fekcyjne należy zwracać uwagę na 
ich skład, zastosowaną substancję 
czynną, jej stężenie, dawki użycia 
i czas działania. Pokutuje przekona-
nie, że jak drapie w gardle lub łzawią 
oczy, wtedy produkt jest skuteczny. 
Nic bardziej mylnego - wyjaśnia 
Joanna Adamska, kierownik La-
boratorium Mikrobiologicznego 
Przedsiębiorstwa Badawczo-Pro-
dukcyjnego Acrylmed. 
 Urszula Piwońska zazna-
cza, że w zależności od rodza-
ju prowadzonej działalności 
powinniśmy wybrać preparat 
dezynfekcyjny zgodnie z jego 
przeznaczeniem. - Jeżeli specjali-
zujemy się w hodowli drobiu, trzody 
chlewnej czy bydła, powinniśmy 
wybrać preparat przeznaczony do 
stosowania w weterynarii. Jeżeli 
natomiast naszą profesją jest ogrod-
nictwo szklarniowe wówczas powin-
niśmy wybrać preparat dopuszczony 
do stosowania właśnie w tym celu  
- przypomina Urszula Piwoń-
ska i dodaje, że w zależności 
od rodzaju występujących drob-
noustrojów wybrany przez nas 
preparat powinien wykazywać 
działanie bakteriobójcze, wiruso-
bójcze lub grzybobójcze. - Jest to 
niezwykle istotne, ponieważ prepa-
ratem o działaniu grzybobójczym, 
który nie ma potwierdzonej urzę-
dowo skuteczności wobec wirusów, 
możemy nie usunąć wirusa, którego 
chcemy zwalczyć - wyjaśnia eks-
pertka z Agro-Trade. Tłumaczy, 
że aby mieć pewność, że zabieg 
dezynfekcji przebiegnie prawi-
dłowo i skutecznie, powinniśmy 
ściśle stosować się do zaleceń 
producenta umieszczonych na 
etykiecie produktu. Dotyczy 
to zarówno sposobu aplikacji, 
stężenia, jak i czasu działania. - 
Nowoczesne środki biobójcze są prze-
znaczone do kierunkowego działania. 
Nie zawsze więcej oznacza lepiej. 
Przedawkowywanie może prowa-
dzić do wytworzenia się odporności, 
być niebezpieczne dla użytkownika 
i środowiska. Istotne są informacje 

o zagrożeniach, jakie niesie użycie 
każdego produktu oraz informacje 
o środkach ostrożności wynikają-
cych ze składu - wtóruje Joanna 
Adamska z Acrylmed.

Kwas nadoctowy 
sprawdzi się zimą, 
aldehyd - latem 
 Inne środki powinniśmy wy-
bierać latem, a jeszcze inne zimą. 
- Ze względu na swoje właściwości 
fizyczno-chemiczne, w niższych tem-
peraturach świetnie sprawdzają się 
środki oparte na kwasie nadoctowym. 
Nieco wyższej temperatury otocze-
nia wymagają preparaty aldehydo-
we. Szczególnie wrażliwa może być 
formalina. Należy jednak pamiętać, 
że zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt 
niska temperatura przechowywania, 
ale i stosowania produktu może mieć 
wpływ na jego stabilność. Dodatko-
wo warto zwrócić uwagę na fakt, że 
w przypadku wysokich temperatur 
latem często panuje również susza, 
co powoduje szybsze parowanie środ-
ków - mówi Urszula Piwońska.

Jakich preparatów 
unikać w przypadku mat 
dezynfekcyjnych?
 Jakie środki dezynfekcyjne 
wybierać do stosowania na maty, 
a jakie do dezynfekowania np. 
rusztów w chlewni? - Do zastoso-
wania w matach najlepiej sprawdzą 
się produkty oparte na czwartorzę-
dowych związkach amoniowych, 
gdyż delikatnie się pienią, nie wy-
dzielają nieprzyjemnego zapachu 
i długo pozostają stabilne. Do mat 
nie będą natomiast odpowiednie pre-
paraty chlorowe lub nadtlenkowe, 
gdyż w wyniku ciągłego kontak-
tu z brudem szybko stracą swoją 
aktywność - przestrzega biolog 
Piwońska. Z kolei w przypadku 
dezynfekcji rusztów warto sięgać 
po preparaty oparte na silnych 
nadtlenkach. Jednakże, jak do-
daje Piwońska, najbardziej po-
pularne i wykazujące najwyższą 
skuteczność są preparaty oparte 
na aldehydach. - Pamiętać jednak 
należy, że zabiegi dezynfekcji nale-
ży przeprowadzać poza obecnością 
zwierząt w obiekcie. Tylko nieliczne 
preparaty nadają się do dezynfekcji 
w obecności zwierząt, z tym, że 
oparte są one wtedy na mniej draż-
niących substancjach czynnych - za-
znacza ekspertka z Agro-Trade. 
Przykładem może być preparat 
Quatovet, który jako jeden z kil-
ku na rynku posiada pozwolenie 
na stosowanie w obecności stada. 

Receptura preparatu oparta jest 
na chlorkach amoniowych i jest 
łagodniejsza od pozostałych pre-
paratów dezynfekcyjnych. 

Sprawdź sam, czy 
preparat, który 
posiadasz, rzeczywiście 
jest bakteriobójczy
 Każdy z użytkowników 
preparatów dezynfekcyjnych 
może samodzielnie sprawdzić 
ich wiarygodność. W jaki spo-
sób? Zgodnie z „Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 
22 maja 2012 r. w sprawie udo-
stępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych”, nie tyl-
ko sprzedaż produktów biobój-
czych, ale i ich stosowanie pod-
legają pewnym obostrzeniom. 
Jak tłumaczy Urszula Piwońska, 
w naszym kraju stosowane mogą 
być wyłącznie produkty, które 
przed Urzędem Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Bio-
bójczych uzyskały pozwolenie na 
stosowanie ich na rynku polskim. 

Dodatkowo pozwolenie takie 
wskazuje obszar zastosowania 
np.: produkty przeznaczone wy-
łącznie do weterynarii nie mogą 
być stosowane w obszarze me-
dycznym lub spożywczym. Takie 
informacje na bieżąco można 
uzyskać z wykazu produktów 
biobójczych na stronach interne-
towych wspomnianego Urzędu 
(www.urpl.gov.pl). Informacje 
te są publiczne, nieodpłatne 
i może je sprawdzić każdy, kto 
ma dostęp do Internetu. - Dane 
o skutecznym stosowaniu produktu 
znajdują się na zatwierdzonej przez 
Urząd treści oznakowania produktu 
biobójczego, która stanowi załącznik 
do pozwolenia dla każdego produktu. 
Takie dokumenty można uzyskać 
od firmy wprowadzającej produkt 
na rynek - zaznacza ekspertka 
z Agro-Trade.

R E K L A M A

Zamgławiacz IGEBA do de-
zynfekcji spisze się w chlewni 
i oborze

Duracid

Murin

MAMY WSZYSTKO DO DEZYNFEKCJI 

Zamgławiacze Termiczne:
Od TF 34 do TF 160 HD.
Zamgławiacze Elektryczne ULV:
Nebulo, Neburotor, Unipro, Seria U.
Myjki wysokociśnieniowe.

ALDEKOL DES®FF
Potwierdzona w warunkach natu-
ralnych skuteczność w walce z ASF.

Preparaty myjące 
i dezynfekcyjne, insektycydy:
Mycie: Amphokal, PL-56, Areaclean
Oprysk: Aldecoc® CMK, Oxykol, 
Quatovet, TH5
Zamgławianie: Aldekol Des®03, 
Aldekol Des®FF, Aldekol Des®Aktiv
Insektycydy: Draker, Radikal, 
CY 10, ALL 1. Saetta, Duracid EC
Trutki gryzoniobójcze: Murin.

Skontaktuj się z nami i złóż zamówienie:
tel. 61 820 85 95; 822 03 54
e-mail: info@agro-trade.com.pl, www.agro-trade.com.pl
Gowarzewo k/Poznania, ul. Akacjowa 3, 63-004 Tulce

*  Sprawdź w wykazie produktów biobójczych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym 
użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 ALDEKOL DES®FF 
jest jedynym w Polsce  preparatem 

zarejestrowanym na ASF* 
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óki co takie dzia-
łania praktykowa-
ne są u  naszych 
zachodnich sąsia-
dów. Ale nie jest 

wykluczone, że ten trend przy-
wędruje i do nas. Nie ulega wąt-
pliwości, że żywienie pastwi-
skowe pozytywnie wpływa  na 
dobrostan i zdrowotność zwie-
rząt. Ma też niebagatelne znacze-
nie dla jakości pozyskiwanego 
surowca. W mleku wyproduko-
wanym przez „krowy pastwisko-
we” znajduje się wiele korzyst-
nych związków bioaktywnych, 
między innymi sprzężone dieny 
kwasu linolowego CLA, który 
zbawiennie wpływa na serce 
i układ krążenia człowieka. 
 Trzeba sobie jednak jasno 
powiedzieć, że nie każdy ma 
możliwości, by bydło wypasać. 
Możemy pozazdrościć Nowoze-
landczykom czy Australijczykom 
ogromnych połaci użytków zie-
lonych i optymalnych warunków 
klimatycznych. Gdyby takie były 
u nas, nikt nie zadawałby sobie 
pytań o to, w jakim kierunku iść 
pod kątem żywienia bydła. Bo 
jak tłumaczył prof. Piotr Goliński 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, to właśnie użytki 
zielone są najtańszą paszą obję-

Do wypasu krów na świeżym powietrzu hodowców chcą przekonać koncerny mleczne, 
które deklarują bonusy za sprzedaż surowca. Czy krowy na pastwiskach znów będą 

codziennym widokiem?

Powrót krów na pastwiska?

P Działania dla efektywnej 
produkcji pasz z użytków 
zielonych 
- racjonalne nawadnianie 
(deszczownie) UZ na gle-
bach mineralnych
- renowacja UZ z wykorzy-
staniem dobrych miesza-
nek nasiennych i nowych 
odmian traw odpornych na 
stresy termiczne i wilgot-
nościowe
 - ograniczanie skutków su-
szy (nawożenie obornikiem, 
dobre odżywianie roślin po-
tasem, zabiegi pielęgnacyj-
ne, zwalczanie chwastów)
- wykorzystanie teledetek-
cji poprzez systematyczną 
ocenę stanu roślinności UZ, 
co umożliwia dokładniejszy 
dobór dawek nawozów lub 
bardziej precyzyjne i wydaj-
ne nawadnianie
Źródło: prof. Piotr Goliński

tościową. - Jeśli przeanalizujemy 
koszty żywienia i pasze, które stosu-
jemy w żywieniu bydła to kluczową 
sprawą jest ograniczanie czy mini-
malizacja jednostkowych kosztów 
produkcji kilograma suchej masy, 
kilograma białka i jednostki energii. 
I w oparciu o pasze, które cechują 
się niskimi jednostkowymi kosztami, 
powinniśmy budować bazę paszo-
wą. I tutaj różne badania zarówno 
krajowe, jak i zagraniczne wskazu-
ją, że w tej hierarchii pasz pierwsze 
miejsce, jeśli chodzi o niskie koszty 
produkcji kilograma suchej masy, 
białka czy energii zajmują użytki 
zielone, a wśród użytków - pastwi-
sko - przekonywał na szkoleniu 
zorganizowanym w  Dolsku 
przez Polską Federację Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka 
prof. Goliński. W swej prelekcji 
specjalista z Katedry Łąkarstwa 
i Krajobrazu Przyrodniczego 
mówił o opłacalności produk-
cji mleka właśnie w kontekście 
pasz objętościowych. Przekony-
wał do tego, by nie rezygnować 
z zielonek, a raczej włączać je 
w żywienie krów. Wynika z tego 
wiele korzyści. Aby je jednak uzy-
skać, należy zadbać o wszystkie 
etapy produkcji, od składu bota-
nicznego runi, podsiewu, po na-
wożenie, zbiór w odpowiednim 

czasie oraz metodę konserwacji 
zielonki.

Zadbać o skład 
botaniczny runi 
- deszczownie
 Jeśli zamierzamy zoptymali-
zować jakość paszy podstawowej 
w produkcji mleka, to nie sam 
system żywienia czy skompono-
wanie doskonałej dawki pokar-
mowej będą odgrywać najważ-
niejszą rolę, a skład botaniczny 
runi. - Ważne jest, by nasze użytki 
zielone wreszcie uproduktywnić. 
Mimo tego że są, to cały czas nie 
są do końca w pełni wykorzysta-
ne - skomentował naukowiec. 
W jego ocenie w przeciwień-
stwie do chociażby kukurydzy, 
technologia produkcji paszy 
z użytków zielonych w Polsce 
wymaga dopracowania. Rolnicy 
nadal popełniają wiele błędów.  
- A potencjał jest ogromny. Z na-
szych badań w katedrze widać wy-
raźnie, że spokojnie w warunkach 
wielkopolskich, bo stąd pochodzi-
ły głównie materiały, które zostały 
wykorzystane do analiz, możemy 
produkować z trwałych użytków 
zielonych 11 ton suchej masy z hek-
tara, a z przemiennych użytków 
zielonych, czyli najbardziej wydaj-

nych traw nawet 15 ton suchej masy 
z hektara. Jeśli to przeliczymy na 
białko, są to ilości rzędu ponad 1,5 
tony białka z ha z trwałych użytków 
zielonych (TUZ) i 2,3 tony białka 
z przemiennych użytków zielonych 
(PUZ) - przekonywał prof. Goliń-
ski. Takich wartości nie uzyska-
my w latach, gdy kraj nawiedzi 
susza. - W tym roku aura nie była 
sprzyjająca dla użytków zielonych, 

TEKST Dorota Jańczak
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natomiast jeśli spojrzymy na przebieg 
uwarunkowań w kraju na przestrze-
ni lat, to nie jest źle. Pamiętajmy, 
że użytki zielone są w obniżeniach 
terenowych, specyficznych siedli-
skach, gdzie naturalny podsiąk wody 
zapewnia potencjał plonotwórczy - 
dodał. Ratunkiem dla użytków 
zielonych na glebach mineralnych 
mogą być deszczownie, które już 
się pojawiają w gospodarstwach. 
- Tu się otwiera nowy temat, by za-
cząć sterować produkcją pasz z użyt-
ków zielonych poprzez stosunki wil-
gotnościowo-powietrzne. Kiedyś cały 
czas mówiono nam, że deszczownie 
w tym sektorze nie opłacają się, a tyl-
ko w przypadku upraw warzyw czy 
ziemniaków frytkowych. Okazuje 
się, że jest inaczej - przekonywał 
prof. Goliński. 

Zadbać o skład 
botaniczny runi - 
podsiew
 W sytuacji, gdy wiemy, że 
skład botaniczny runi jest nie-
zwykle ważny, powinniśmy 
sięgać do metod radykalnych, 
czyli zarówno brać pod uwagę 
podsiew, jak i zasiew nowych 
mieszanek. W ten sposób wpro-
wadzamy gatunki, które pod 
względem jakości będą kluczowe 
dla uzyskania wysokiego plonu 
i wysokiej wartości pokarmowej. 
- Nie ma lepszej rekomendacji dla 
podsiewu, jeśli rolnik, do którego 
jedzie się na drugi rok po wykona-
niu zabiegu, mówi, że dzięki temu 
krowy dają więcej mleka. To jest bez-
pośrednie przełożenie poprawy stanu 
użytków zielonych na efekt produkcji 
mleka - stwierdził profesor. 

 Jeśli podsiew, to czym?  
- Mamy na dziś technikę podsiewową 
opartą o nowoczesne siewniki dar-
niowe różnego typu. Jest to możliwe 
głównie poprzez usługi rolnicze, bo 
takich ofert jest coraz więcej czy też 
poprzez zorganizowanie zakupu ta-
kiej maszyny w gronie grupy pro-
ducenckiej czy zespołu rolników, bo 
tego typu sprzęt musi się też zwracać 
- skomentował prof. Goliński. 
Firmy nasienne oferują coraz 
wydajniejsze odmiany traw czy 
motylkowatych. Inwestują w ho-
dowlę roślin w tym sektorze, bo 
widzą bezpośrednie przełożenie 
efektów nasiennictwa w suro-
wiec, jakim jest mleko. Aż 80% 
ich klientów to właśnie produ-
cenci mleka.

Nawożenie UZ 
i wprowadzanie 
motylkowatych
 Realną oszczędność przy 
nawożeniu przyniesie nam 
wprowadzenie do runi roślin 
motylkowatych. Według prof. 
Golińskiego plon z użytków, 
gdzie mamy trawy z motylko-
watymi, jest podobny do użyt-
ków typowo trawiastych. Z tym 
że w drugim wypadku trzeba 
nawieźć 180 kg azotu. - Musimy 
ponieść więcej nakładów, by uzy-
skać podobny efekt plonotwórczy i do 
tego jakościowo mieszanka trawiasta 
będzie trochę gorsza niż motylkowa-
to-trawiasta - zaznaczył. Przypo-
mniał, że azot jest kluczowym 
czynnikiem plonotwórczym. 
W związku z tym, że coraz więcej 
obór jest bezściółkowych, produ-
kujemy więcej gnojowicy, którą 

warto zastosować na użytkach 
zielonych. Ale jak to zrobić, by 
w pełni wykorzystać potencjał 
nawozowy? Warto rozważyć no-
woczesną technikę aplikacyjną. 
- Jeśli będziemy stosować gnojowicę 
standardowo przez rozbryzg, nara-
żamy się na dużą emisję amoniaku 
do środowiska i problemy środowi-
skowe, a przede wszystkim traci-
my na plonotwórczości. Natomiast 
w przypadku zastosowania iniekcji 
do darni automatycznie cały azot, 
a więc cały potencjał składników 
będzie wykorzystany na plon i ja-
kość paszy - przekonywał prof. 
Goliński. 
Zbadajmy o pH gleby UZ 
i wapnujmy ją
 Dlaczego trzeba badać? Bo 
na glebach kwaśnych nie wpro-
wadzimy motylkowatych. Poza 
tym narazimy się na problemy 
z przyswajalnością przez rośliny 
fosforu, kolejnego ważnego czyn-
nika plonotwórczego. W takich 
wypadkach nieodzownym zabie-

giem jest wapnowanie. W kon-
tekście nawożenia prof. Goliński 
przestrzega przed zbyt dużymi 
dawkami potasu, które mogą ge-
nerować problemy metaboliczne 
u bydła. - Należy zwrócić uwagę na 
typ gleby. Na glebach torfowych na 
pewno to zapotrzebowanie będzie 
większe niż na glebach mineral-
nych. Jeżeli mamy motylkowate też 
powinniśmy zwiększać nawożenie 
potasem, ale przede wszystkim po-
winniśmy dzielić dawkę potasu na 
części. Mamy kryterium zawartości 
w paszy, w surowcu kiszonkarskim 
czy w runi, w czasie zbiorów nie 
powinno być tego potasu więcej niż 
1,7% w suchej masie - tłumaczył 
naukowiec.  

Zbiór zielonki
 Rolnicy często mają tendencję, 
by zwlekać z terminem zbioru, 
bo chcą uzyskać plon energii jak 
największy. Nie zawsze jednak na 
tym zyskują. - Wiadomo, że w pełni 
kwitnienia plon będzie największy 
w porównaniu do fazy kłoszenia, 

INNO4GRASS DLA INNOWACJI W UŻYTKACH ZIELONYCH
Wiedza naukowa już jest. Teraz trzeba się nią podzielić. Dlatego 
powstał projekt Inno4Grass „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla 
zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”, 
realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład 
wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki 
rolniczej ośmiu krajów Europy (Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, 
Włoch, Holandii, Polski i Szwecji). W krajach tych użytki zielone 
stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rol-
niczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa 
istotne znaczenie gospodarcze. W ramach działań następuje wy-
miana wiedzy między m.in. naukowcami oraz producentami rolnymi. 
W projekcie bierze udział Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz 
producenci rolni z różnych stron naszego kraju. O wprowadzanych 
innowacjach w gospodarowaniu na użytkach zielonych można 
przeczytać na: inno4gras.eu

R E K L A M A
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ŻYWIENIE 
PASTWISKOWE 
- BONUS ZA MLEKO
W  Unii Europejskiej pojawia się 
trend, który wychodzi naprzeciw 
priorytetom związanym z  beha-
wiorem i  dobrostanem zwierząt. 
Zgodnie z  nim w  żywieniu krów 
mają być brane pod uwagę  pa-
sze pastwiskowe, a nie tylko TMR. 
W Holandii koncern Friesland Cam-
pina postanowił premiować tych 
hodowców bydła mlecznego, którzy 
zdecydują się choć przez pewien 
okres wypasać bydło. Można sko-
rzystać z dwóch form. Pierwsza 
zakłada wypas 80% stada przez 
minimum 120 dni, 6 godzin dzien-
nie. Rolnicy, którzy zdecydują się 
na to, otrzymują 1,5 euro za 100 kg 
mleka. Dla tych, którzy wybiorą dru-
gą opcję, która różni się procentem 
wypasanego stada (minimum 25%) 
przewidziano bonus w wysokości 
0,46 euro do 100 kg mleka. Czy 
takie przedsięwzięcia pojawią się 
niebawem i w Polsce?

ale zawartość energii gwałtownie 
zaczyna spadać. A jakie to ma skutki 
w kontekście zastosowania tego typu 
kiszonek w żywieniu bydła mlecz-
nego? Oczywiście dzienne pobranie 
paszy podstawowej będzie ulegać 
spadkowi. Dzienna wydajność z pa-
szy podstawowej drastycznie ulega 
zmniejszeniu, produkcja mleka z pa-
szy podstawowej w skali roku też nam 
się zmniejsza i co robimy? Dodajemy 
paszy treściwej, by wykorzystać po-
tencjał genetyczny krowy - wyliczał 
prof. Piotr Goliński. Takie po-
stępowanie jednak z rentowną 
produkcją mleka czy ekonomiką 
produkcji, jak dodał, nie jest po 
drodze. Bo im więcej paszy tre-
ściwej stosujemy, tym podrażamy 
koszty produkcji mleka. Ważne 
jest także to, o jakiej porze dnia 
skosimy trawę. Ekspert w dzie-
dzinie łąkarstwa przestrzegł, 
by nie robić tego rano. - A ra-
czej w godzinach popołudniowych 
albo wieczornych, bo automatycznie 
uzyskujemy bonus zgromadzenia  
20 gramów cukrów w przeliczeniu 
na kilogram suchej masy, co w tonie 
suchej masy daje bonus 20 kg cukrów, 
czyli zaoszczędzenie 160 kg paszy 
treściwej - zaznaczył. 

R E K L A M A

Prof. Piotr Goliński, kierownik Pracowni Łąkarstwa i 
Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu poprowadził wykład na temat produkcji pasz 
objętościowych

R E K L A M Y
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ontakt ze wsią 
pan Jan miał od 
dziecka. W  rol-
nictwie od za-
wsze pracowała 

mama, tato dzielił pracę na roli 
z etatem w Fabryce Samocho-
dów Ciężarowych w Staracho-
wicach, gdzie był zatrudnio-
ny 40 lat. Dziedzictwo, jakie 
przekazali naszemu rolnikowi 
rodzice, kultywuje do dziś, choć 
nie raz wątpił w sens tego, co 
robi.  
 - Kiedyś myślałem, że będzie 
z tego przyszłość, ale nie ma pienię-
dzy, które wynagrodziłyby trud tej 
pracy. Tzw. chłopskie od ośmiu lat 
nie poszło w górę, bydło i świnie 
staniały, a mięsko jak było drogie, 
tak jest - albo jeszcze droższe. Gdzie 
w tym sens, logika? Jaka polityka? 
- pyta absolwent Technikum 
Rolnego i Leśnego. 
 Pan Jan gospodarzy na 20 
hektarach w gminie Mirzec. Bez 
dopłat do nich  - jak mówi - by-
łoby bardzo krucho, bo z roku 
na rok ceny środków ochrony 
roślin idą w górę - od ostat-

Rolnik z dziada pradziada 
obawia się o przyszłość rolnictwa

Jan Myszka (61 lat) pochodzi z Tychowa Starego (gm. Mirzec, pow. starachowicki). Pamięta 
czasy używania kosy i zbierania kłosków z pola. Od tamtej pory jednak wiele na wsi się 

zmieniło. - Szkoda, że także ze szkodą dla rolników - ubolewa.

K

Pan Jan oprócz bydła posiada trzodę chlewną

R E K L A M A

TEKST Ewelina Jamka
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Czysta energia
 Patrząc w przyszłość pan 
Jan uprawia również ślazo-
wiec, roślinę, która - co pod-
kreśla - ma ogromne zastoso-
wanie nie tylko w rolnictwie, 
ale przede wszystkim w pro-
dukcji czystej energii. Szans dla 
siebie i innych rolników z re-
gionu Jan Myszka upatrywał 
w mającej powstać w sąsiedz-
twie biogazowni. Ale póki co 
z tych planów niewiele wyszło.  
- Ślazowiec pensylwański ma dużo 
białka, nadaje się na pasze dla zwie-
rząt, na kiszonki. To roślina mio-
dodajna, z której można uzyskać 
miód i pelet do ogrzewania miesz-

niego roku nawet o 30 proc. 
Rolnik uprawia kukurydzę, 
zboża (jare i ozime), łubin oraz 
groch. Część areału stanowią 
łąki (koniczyna), które są źró-
dłem paszy dla zwierząt. Pan 
Jan chowa 20 sztuk bydła, trzy 
konie (sztumskie zimnokrwi-
ste źrebaki na założenie stada 
podstawowego), poza tym kury, 
kaczki, gołębie i króliki. Chce 
rozwinąć mini hodowlę koni 
z myślą o córce, która planuje 
studiować weterynarię. M.in. 
z tego powodu w gospodar-
stwie pojawiło się bydło szkoc-
kie, które jest unikatową rasą 
w tej okolicy. 

W gospodarstwie pana Jana jest 20 sztuk bydła  
(w tym unikatowa w regionie hodowla bydła rasy szkockiej)

kania. Byłby na pewno na to zbyt. 
Biogazownia to nie tylko energia 
odnawialna, to praca, zysk i czysta 
energia - dodaje, ubolewając, że 
pomysł nie wypalił.     
 Jak mówi, wieś dziś a kie-
dyś - to niebo a ziemia. Praca, 
uprawa i zbiór plonów zostały 
zmechanizowane. Ale nie daje 
już tyle satysfakcji co kiedyś. 
Pamięta czasy kosy i jak się kło-
ski zbierało na polu. - Dziś, ile 
kombajn zbierze, to jest i nikt się nie 
przejmuje resztą. Bez maszyn nie 
dałoby się obrobić tyle pola w po-
jedynkę - mówi rolnik, który ma 
dwa ciągniki, kombajn oraz pra-
sę do siana. Odbiorców produk-

cji rolnej ma zarówno w gminie 
Bodzentyn, jak również w Ma-
kowie koło Skaryszewa, gdzie 
mieści się zakład przetwórstwa  
mięsnego.  

Odchodzą od rolnictwa
 Jan Myszka nie widzi przy-
yszłości dla rolnictwa w swojej 
gminie. - Człowiek ma już swoje 
lata, z przyzwyczajenia i z przy-
wiązania do ziemi to ciągnie, ale 
to, co się wokół rolnictwa dzieje 
- polityka, jaką się uprawia, nie 
służy rolnikom a już na pewno 
nie takim, jak my - mówi rolnik.
Jako przykład podaje suszę, 
która zniszczyła mu 40 proc. 
plonów. - Niestety, użyto przy 
szacowaniu takiego mnożnika, że 
zamiast 40 wyszło 11 proc. Skąd, 
dlaczego? Nikt nie potrafi mi wy-
jaśnić. Zamiast dodać, to ujęto. 
Wnioski już dawno złożone, a do 
dziś nie ma pieniędzy. Poza tym 
nie mówi się rolnikowi, jak to ma 
wyglądać, to wszystko zniechęca 
ludzi do pracy - stwierdza pan 
Jan. Dodaje, że w okolicy już 
jest coraz mniej gospodarstw 
kierunkowych. - Kiedyś ludzie 
zajmowali się drobiem, hodowa-
li trzodę, bydło. Kiedyś na wsi 
było 700 sztuk bydła, a dziś nie 
wiem, czy jest 70. Powodów jest 
kilka - nie ma punktu weteryna-
ryjnego, skupu zwierząt też nie 
ma i nikt się tym nie przejmuje 
i nie działa w tym kierunku. Poza 
tym ceny żywca też nie wiadomo 
skąd. W sklepie za kawałek mięsa 
trzeba słono zapłacić. A przecież 
jesteśmy nie tylko producentami, 
ale też konsumentami - mówi.

R E K L A M A
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- Bez oceny wartości hodowlanej 
polskich samic i samców dla no-
wych cech tak ważnych w opłacal-
ności produkcji mlecznej, polscy 
hodowcy będą tracić coraz bardziej 
w stosunku do ich konkurentów 
europejskich. Żeby nie zostać 
w tyle, będą więc zmuszeni sięgać 
coraz bardziej po genetykę z im-
portu - przewiduje dr Tomasz 
Krychowski. Niestety, według 
informacji, które pojawiają się 
w ostatnim czasie, wiele firm 
sprowadza nasienie niskiej ja-
kości i wykorzystując niewie-
dzę znacznej ilości rolników, 
którzy nie czytają bądź też nie 
potrafią odczytać indeksu PF 
(Produkcja i Funkcjonalność) 
„pozbywają się” niechciane-
go często na zachodzie Euro-
py towaru, zarabiając na tym 
niemałe pieniądze. Żeby jed-
nak dobrze zorientować się 
w sytuacji, trzeba zacząć od 
początku. Proceder rozpoczął 

Polskie krowy
w niebezpieczeństwie?

się w 2010 roku, kiedy geno-
mika wkroczyła na dobre do 
hodowli bydła. Interbull, czyli 
międzynarodowa organizacja 
powołana w celu prowadze-
nia oceny wartości hodowlanej 
buhajów, uznała wtedy ocenę 
wartości hodowlanej na podsta-
wie genomu. Selekcja genomo-
wa, bo tak brzmi pełna nazwa 
tego działania, pozwala dużo 
łatwiej opracować wycenę war-
tości hodowlanej nowych cech 
takich jak: łatwość wycieleń, 
zdrowotność wymion czy też 
racic, a amerykańskie centra 
inseminacyjne potrafią także 
ustalić odporność na choroby 
metaboliczne takie jak np. keto-
za zaraz po urodzeniu. Postęp 
w światowej hodowli bydła od 
2010 r. ruszył więc w bardzo 
szybkim tempie. Od tego jed-
nak momentu polscy hodowcy 
zaczęli niestety, jak się okazało, 
tracić. Najpierw przeszkodą 

było prawo hodowlane, które 
zaznaczało, że aby użytkować 
buhaje genomowe do kojarzeń 
konieczna była wycena między-
narodowa Interbull-u. - Mimo 
ciągłych wystąpień PFHBiMP, 
polscy hodowcy czekali prawie 
cztery lata do pierwszej wyceny 
międzynarodowej w  sierpniu 
2014 roku, żeby móc użytkować 
polskie buhaje genomowe, które 
były już dawno zgenotypowane 
przez spółki inseminacyjne i po-
siadały odpowiedni zapas nasie-
nia - informuje dr Krychowski. 
W tym samym czasie w kra-
jach takich jak USA, Kanada, 
Francja, Niemcy, Holandia czy 
też kraje skandynawskie, ge-
notypowanie buhajów i samic  
- kandydatek na matki buha-
jów, zaczęło się już rozwijać 
w szybkim tempie, co spowo-
dowało duże opóźnienie w po-
stępie genetycznym w Polsce, 
w stosunku do naszych kon-

kurentów z Europy i Ameryki 
Północnej. Sytuacja nieco zmie-
niła się w momencie, w którym 
polskie ustawodawstwo po-
zwoliło wprowadzić genomikę 
do hodowli bydła mlecznego. 
Już w marcu 2015 roku PFH-
BiPM otworzyła Laboratorium 
Genetyki Bydła, które w 2016 r. 
zgenotypowało według danych 
podawanych przez dr Tomasza 
Krychowskiego 4.622 samice 
z doskonałą sprawnością geno-
typowania na pozimie - 99,9%. 
- W programie wyceny samic na 
podstawie genomu uczestniczyło 
469 hodowli, średnio genotypując 
10 samic w każdym gospodar-
stwie. W tym samym czasie kraje 
takie jak Holandia czy Francja, 
mające podobną populację krów 
rasy HF, genotypowały odpo-
wiednio 136.000 i 52.000 samic 
rocznie - wylicza ekspert PFH-
BiPM. Jeszcze dalej posunęła 
się Irlandia, która z pomocą 

- Polska hodowla bydła mlecznego jako 5. producenta mleka w Europie nie może nie posiadać 
własnego silnego, nowoczesnego programu hodowlanego, ale do tego potrzebna jest pomoc rządowa, 

tak jak to było i jest realizowane w innych krajach - podaje dr Tomasz Krychowski z Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

TEKST 
PATRONACKI
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Polskie krowy
w niebezpieczeństwie?

rządową rozpoczęła realiza-
cję szerokiego programu, ge-
notypując milion sztuk bydła. 
Pozwoliło to doskonale poznać 
potencjał irlandzkiej populacji 
i precyzyjnie ustawić program 
selekcyjny. Podobny program 
realizowany jest w Niemczech. 
- Genotypujemy więc prawie trzy-
dziestokrotnie mniej samic niż 
nasi konkurenci - zauważa dr 
Krychowski. Gorzej niż w in-
nych krajach wygląda u nas 
również wykorzystanie geno-
miki w selekcji samców (in-
deks gPF). Pierwszym pełnym 
rokiem, w którym polscy ho-
dowcy mogli wykorzystać do 
inseminacji samic nasieniem 
młodych buhajów genomo-
wych był rok 2015 r. Zabiegi 
wykonane wtedy nasieniem 
buhajów z oceną genomową 
wyniosły 31% wszystkich, 
a w kolejnym roku była to już 
prawie połowa. Nadal jednak 
w Polsce procent wykorzysta-
nia buhajów genomowych jest 
niższy niż w innych krajach, 
w których przekracza on 80-
90%, co również opóźnia polski 
postęp genetyczny. W związ-
ku z tym, hodowcy, żeby nie 
zostać w tyle będą zmuszeni 
sięgać coraz częściej po nasie-
nie z importu. - Polska hodowla 
bydła mlecznego jako 5. produ-
centa mleka w Europie nie może 
nie posiadać własnego silnego, 
nowoczesnego programu hodow-
lanego, ale do tego potrzebna jest 
pomoc rządowa, tak jak to było 
i jest realizowane w innych kra-
jach - tłumaczy dr Krychowski. 
W związku z  taką sytuacją, 
eksperci sektora mlecznego 
mówią o pomyśle utworzenia 
Rady Hodowlanej. - Prioryte-
tem powinno być przygotowanie 
założeń i  rozpoczęcie prac nad 
nowym krajowym programem 
hodowlanym bydła mlecznego, 
którego istotnym elementem po-
winno być opracowanie nowego 
indeksu gPF lub jego odpowiedni-
ków. Jest to kluczowy element do 
ustandaryzowania krajowej wy-
ceny bydła i dopasowania jej do 
aktualnych światowych trendów 
oraz możliwość porównywania 
jej wyników z zachodnimi wzor-
cami - tłumaczy Piotr Połoński, 
rzecznik prasowy Stacji Ho-
dowli i Unasieniania Zwierząt 
w Bydgoszczy. Obecnie indeks 
gPF i PF nie obejmuje wszyst-
kich wartości stanowiących 
założenia w  nowoczesnych 
pracach hodowlanych. Wyko-

rzystywana metodologia jest 
według SHiUZ-u przestarzała, 
powoduje wiele błędów i ko-
nieczności korekt przy już opu-
blikowanych wynikach wycen. 
Brakuje także wytycznych, do-
tyczących minimalnego pro-
gu indeksu gPF i PF wprowa-
dzanych do obrotu buhajów, 
co powoduje systematyczny 
wzrost importu nasienia i jego 
wykorzystania w  insemina-
cji - głównie ze względu na 
niską cenę zakupu. - Stanowi 
to bezpośrednie zagrożenie dla sa-
mej hodowli, ale też dla krajowego 
rynku - informuje Piotr Połoń-
ski. Według niego, powszechne 
użytkowanie zagranicznego 
nasienia o bardzo niskim po-
tencjale wpływa negatywnie na 
kolejne pokolenia krów w Pol-
sce, pogarszając ich potencjał 
pokrojowy i produkcyjny. Jest 
także olbrzymim zagrożeniem 
dla krajowych producentów 
nasienia ze względu na nie-
konkurencyjną cenę sprzedaży 
wynikającą z braku kosztów 
produkcji w Polsce oraz niskiej 
wartości ekonomicznej tegoż 
nasienia, które w dużej mierze 
jest przeznaczone do utylizacji 
w miejscu wyprodukowania. 
Niestety, pozostawienie ak-
tualnego stanu rzeczy może 
zakończyć się przejęciem pol-
skiego rynku inseminacji przez 
podmioty zagraniczne przy 
jednoczesnym braku zainte-
resowania zakupami buhajów 
od krajowych hodowców. Tym 
samym zmniejszy się znaczenie 
państwowych hodowli bydła 
jako potencjału genetycznego, 
ponieważ nie będzie zapotrze-
bowania na polską genetykę. 
- Dobrym rozwiązaniem mogłaby 
być współpraca różnych ośrodków 
związanych z hodowlą bydła koor-
dynowana przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa - proponu-
je rzecznik prasowy SHiUZ-u  
w Bydgoszczy. Niestety aktual-
nie brak jakichkolwiek ustaleń 
dotyczących przyszłości krajo-
wego programu hodowlane-
go bydła mlecznego powoduje 
systematyczną eliminację pol-
skich zasobów genetycznych 
z cyklów produkcyjnych. Jeśli 
nic się nie zmieni, w 2022 roku 
może się okazać, że będziemy 
zależni wyłącznie od zagra-
nicznego materiału, tak jak 
stało się w przypadku Węgier.

Źródło: dr Tomasz Krychowski 
- „Polski program hodowlany 

w rasie HF w niebezpieczeństwie”

Piotr Połoński
– rzecznik prasowy SHiUZ w Bydgoszczy

- Priorytetem powinno być 
przygotowanie założeń i rozpoczęcie 

prac nad nowym krajowym
programem hodowlanym bydła 

mlecznego
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i e j s c o wo ś ć 
Nowy Dwór 
w Wielkopol-
sce. To tam 
znajduje się 

gospodarstwo Marty i Karola 
Łakomych. Małżeństwo ofi-
cjalnie przejęło w nim stery po 
rodzicach pana Karola w 2015 
roku. W tym czasie w ich dzia-
łalności wiele się zmieniło.  
- W ostatnich latach zdecydowanie 
zwiększyliśmy produkcję. Najpierw 
zastanawialiśmy się mocno nad 
tym, czy dalej opierać się na dwóch 
filarach - trzodzie chlewnej i bydle. 
Doszliśmy jednak do wniosku, że 
tak będzie najlepiej, ponieważ te 
dwa fronty będą się uzupełniać. 
Jeśli zdarzą się dołki na rynku trzo-
dy - tak jak jest teraz, płynność 
finansową zapewnią nam krowy. 
W przyszłości może być jednak 
odwrotnie. Dlatego uważamy, że 
jest to pewne zabezpieczenie - mówi 
Karol Łakomy. 
 Ostatnie 3 lata to okres wielu 
przemian i inwestycji w gospo-
darstwie. - Najpierw przebudo-
waliśmy oborę. System uwięziowy 
zmieniliśmy na wolnostanowisko-
wy, wykorzystując stary budynek. 
Dobudowaliśmy także halę udojową 
typu rybia ość na 10 stanowisk. Gdy 
zaczynaliśmy z niej korzystać, stado 
krów liczyło 35 sztuk i dój trwał 
nieco ponad pół godziny. Obecnie 
stado jednak mocno się powięk-
szyło. - Mamy do wydojenia prawie 
100 krów i trwa to nieco ponad dwie 
godziny. Rano zaczynamy dój około 
godz. 5:30, a po południu około 
17:00. Nie szalejemy z godzinami 
pracy. Życie ma się tylko jedno - 
mówi z uśmiechem właściciel. 
Drugim dużym krokiem na-
przód w rozwoju gospodarstwa 
była decyzja o budowie nowej 
chlewni. - Nowa chlewnia była 

Dwa filary produkcji 
gwarantują stabilność

Nowoczesna chlewnia na 300 loch oraz stado około 300 sztuk bydła, które ciągle się 
rozrasta. Dwa źródła dochodu według właścicieli pozwalają na płynność finansową 

gospodarstwa. 

TEKST Łukasz Tyrakowski

potrzebna ze względu na to, że 
mieliśmy problem z ilością pracy 
w starym budynku. Świnie w ilości 
około 80 loch w cyklu zamkniętym 
utrzymywane były na płytkiej ściół-
ce. Powodowało to, że więcej było 
tam pracy niż samego doglądania 
i sprawdzania, czy wszystko jest 
w porządku. Dlatego podjęliśmy 
decyzję o budowie - opowiada 
rolnik. Nie ukrywa, że dużym 
impulsem do wykonania in-
westycji było dofinansowanie 
z PROW. - Skłoniło nas to do tego, 
że trzeba działać. Inwestycja była 
potężna, ale dzisiejsze tuczarnie 
nie są już budowane na 100 sztuk, 
a raczej na 500 czy 1000. Dlate-
go też zdecydowaliśmy, że nasza 
chlewnia, która jest nieco oddalona 
od gospodarstwa, nie powinna być 
mała i ostatecznie pomieści 300 
loch, ponieważ po pierwsze koszty 
doprowadzenia mediów i zbudo-
wania dróg dojazdowych nie były 
małe, a po drugie ilość zwierząt 
powinna być taka, żebyśmy w razie 

kryzysu byli w stanie to opano-
wać - tłumaczy młody rolnik. 
Pierwsze prace związane z bu-
dową rozpoczęły się w połowie 
kwietnia 2018 r., a zakończyły 
się w grudniu. Jak opowiada 
małżeństwo, wszystko poszło 
sprawnie, ale dość skompliko-
wany był montaż wyposażenia, 
który jednak w pełni udało się 
zakończyć przed wpuszczeniem 
do chlewni loch i... przed oficjal-
nym otwarciem, na którym 14 
grudnia 2018 r. zgromadziło się 
kilkaset osób. - Prace związane 
z przygotowaniem terenu i samą 
budową wykonywała firma Kanus, 
o wyposażenie zadbał Big Dutch-
man, a żywienie powierzyliśmy 
firmie Blattin. Muszę przyznać, 
że pierwsze loszki, które już wpro-
wadziliśmy do chlewni, naprawdę 
bardzo dobrze się zaaklimatyzo-
wały i osiągają przyrosty w grani-
cach 700 g dziennie, co jest bardzo 
dobrym wynikiem, takim jakiego 
oczekiwaliśmy. Komfort pracy jest 

zupełnie inny i na razie jestem bar-
dzo zadowolony - opowiada Karol 
Łakomy. - Prowadzić będziemy 
produkcję prosiąt, które po odcho-
waniu do wagi 30 kg będą sprzeda-
wane. Uważam, że na dzisiaj to jest 
bardziej opłacalne niż tucz. Gdyby 
jednak sytuacja się zmieniła, to je-
steśmy na to również przygotowani, 
ponieważ stary budynek przebudo-
waliśmy na tuczarnię, która będzie 
mogła pomieśćić około 1.500 sztuk 
- dodaje rolnik. 
 Gospodarstwo osiąga tak-
że coraz lepsze wyniki wydaj-
ności krów mlecznych. Nimi 
zajmuje się, co ciekawe, pani 
Marta. - Mąż zawsze mówi, że jego 
są świnie, a moje krowy - mówi 
żona pana Karola. - Sercem je-
stem u świń. Ostatnio śmiałem 
się, że o 16:30 byłem już po pracy, 
a żona dopiero wychodziła do do-
jenia - z uśmiechem opowiada 
Karol Łakomy. - Żarty żartami, ale 
podział obowiązków i współpraca to 
bardzo ważne elementy - dodaje 

Uroczyste otwarcie nowoczesnej chlewni w gospodarstwie 
państwa Łakomych odbyło się 14 grudnia 2018 roku

M
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właściciel. Więcej o  bydle opowiada 
Marta Łakoma. - Pochodzę z gospodar-
stwa, w którym również utrzymywane 
jest duże stado krów, dlatego jestem przy-
zwyczajona i obecne 102 sztuki nie są 
mi straszne. Krowy mamy pod kontrolą 
PFHBiPM od trzech lat. Od tego czasu 
ciągle poprawiamy wyniki. Zaczynaliśmy 
od wydajności na pozimie 7 600 l, później 
osiągnęliśmy już ponad 8 tys., a w ubie-
głym roku było to już 9 500 l. Śledzenie 
wyników ułatwiają nam również aplikacje, 
z których korzystamy m.in. Stado Online od 
federacji. Posiadamy także bydło opasowe, 
a obecnie trwa intensywny okres wycieleń, 
także stado codziennie rośnie i liczy już 
ponad 300 sztuk. Nie kupujemy ani nie 
sprzedajemy cieląt. Wszystko opieramy 
na swojej hodowli.
 Obecnie małżeństwo utrzymuje 
zwierzęta, gospodarując na powierzch-
ni około 100 hektarów. W tym znajduje 
się około 15 ha trwałych użytków zielo-
nych. Reszta to grunty orne obsiewane 
w zależności od klasy bonitacyjnej 
trawami, lucerną, kukurydzą, psze-
nicą, jęczmieniem jarym i zimowym, 
pszenżytem oraz żytem hybrydowym.  
- Na klasy ziemi raczej nie narzekamy, 
chociaż posiadamy praktycznie cały wa-
chlarz jakości. Przydałoby się nam nabyć 
„kilka hektrarów”, ponieważ przy tak in-
tensywnej produkcji zwierzęcej brakuje 

nam chociażby słomy. Co roku jesteśmy 
zmuszeni dokupować kilkaset bel. Powięk-
szenie obszaru gospodarstwa jest jednak 
trudne, gdyż w okolicy występuje duży 
głód ziemi. Ciężko jest kupić słomę, nie 
mówiąc już o gruntach, a myślę, że do 
naszego gospodarstwa idealnie potrzebo-
walibyśmy około 200 -250 hektarów. Jest to 
jednak na razie niemożliwe - mówi Karol 
Łakomy. Gospodarz wspomina jednak 
także, że zeszłoroczna susza w gospo-
darstwie nie przyniosła wielkich strat. 
- Udało nam się z kukurydzą. Dwa lata 
temu zasialiśmy ją na słabszych glebach 
i przy dużej ilości opadów wyszła bardzo 
dobrze, w zeszłym roku zdecydowaliśmy 
się na obsianie mokrych kawałków, dzięki 
czemu plony również przyniosły oczeki-
wane wielkości, teraz podzielimy to mniej 
więcej pół na pół - opowiada rolnik. 
 Dzięki unijnym dofinansowaniom 
w ostatnim czasie właścicielom gospo-
darstwa udało się zmodernizować park 
maszyn. - Do najcięższych prac posiadamy 
2 ciągniki marki John Deere. Pracują one 
w polu oraz przy paszowozie. Posiadamy 
także nowy kombajn zbożowy. Inwestujemy 
w nowoczesne rozwiązania i korzystamy 
m.in. z opryskiwacza i rozsiewacza nawozów, 
które są sterowane satelitarnie. Ta technolo-
gia jest według mnie bardzo potrzebna, bo 
trzeba iść z duchem czasu. Podczas wyko-
nywania zabiegów wszystko jest prostsze 

Loszki szybko zaaklimatyzowały się 
w nowej chlewni

R E K L A M A

O szczegóły pytaj naszych handlowców i dystrybutorów.
Zmieniamy się! Pasze dla drobiu przydomowego w nowej odsłonie już wkrótce.
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i sprawia wręcz, że na twarzy pojawia 
się uśmiech. Dodatkowo pozwala to 
na oszczędności w środkach czy na-
wozach - opowiada pan Karol. Na 
przyszłość gospodarz myśli już 
o nowym ciągniku i ładowarce. 
Wszystko chce jednak robić sys-
tematycznie i, jak podkreśla, nie 
da się tego przeskoczyć od razu. 
- Chcemy inwestować w to, co przy-
nosi dochód, ale także minimalizuje 
nakłady pracy, ponieważ w dzisiej-
szych czasach nie jest łatwo o dobre-
go pracownika. Łatwiej jest znaleźć 
kogoś do pracy na ładowarce niż do 
pracy z widłami - tłumaczy Karol 
Łakomy. - Obecnie zatrudniamy 

na stałe do pracy w gospodarstwie 
jedną osobę. Jest to zootechnik, który 
dogląda zarówno krów, jak i świń  
- dodaje właściciel.
 W trakcie naszej rozmowy 
z rolnikami nie mogło również 
zabraknąć tematu ASF i odstrza-
łu dzików. - Depopulacja jest ko-
nieczna. Mimo że u nas problem 
tych zwierząt nie jest tak widoczny, 
to na wschodzie kraju sytuacja jest 
dramatyczna. Uważam, że gdyby 
udało się zdobyć pieniądze i od-
powiednio zawalczyć z chorobą, 
można by ją zatrzymać - kończy 
Karol Łakomy.

 W gospodarstwie do najcięższych 
prac wykorzystywane są ciągniki 

John Deere

R E K L A M A
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aski i  paseczki 
utkane barwnym 
korowodem prze-
różnych upraw, do 
tego sporo wznie-

sień i pagórków. Piękny to wi-
dok dla oka, ale jakże trudno 
na nich gospodarować. Taki jest 
krajobraz wsi okolic Kraśnika 
Lubelskiego. W  latach siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia 
te tereny stały się „zagłębiem 
chłopskich cegielni”, produku-
jących doskonałej jakości cegły 
ceramiczne, gdyż dobrej gliny 
do produkcji cegły jest tu pod 
dostatkiem.
 We wsi Spławy, koło Kra-
śnika, młody rolnik Andrzej 
Biegaj w 1989 roku przejął od 
rodziców Janiny i Henryka pra-
wie 5-hektarowe gospodarstwo 
rolne. Rocznie hodowali oni  
4 krowy, około 20 sztuk świń  
i konia. Już w tym czasie w go-
spodarstwie był używany cią-
gnik C-360 i do niego podsta-
wowy sprzęt towarzyszący. Pan 
Andrzej ukończył technikum 
rolnicze, miał już wtedy bar-
dzo bogatą wiedzę z zakresu 
produkcji roślinnej i zwierzęcej 
oraz pasję i wielkie chęci do 
pracy na roli i gospodarstwie. 
W szkole zdobył prawo jazdy 
na ciągnik i kombajn zbożowy. 
Po przejęciu gospodarstwa sys-
tematycznie powiększał jego 
areał poprzez zakup gruntów 
oraz ich wydzierżawianie od 
sąsiadów. Przeprowadził mo-
dernizację budynków inwen-
tarskich i dobudował wiaty na 
sprzęt rolniczy.
 Przed rokiem 2000 wyspe-
cjalizował się w chowie trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym. 
Rocznie utrzymywał 15 sztuk 
macior, 1 knura, sprzedawał 
360 - 400 sztuk trzody chlewnej. 
Tuczniki dostarczał do dobrze 
w tamtych czasach prosperu-
jącej masarni „MAX” w Spła-
wach.
 - Były wtedy bardzo korzystne 

Trwa przy chowie zwierząt
Przed pięciu laty zmniejszył pogłowie trzody chlewnej, a zajął się chowem bydła 

opasowego. Zakupuje małe byczki i utrzymuje je do wagi 700-800 kg. 

TEKST I ZDJĘCIA Andrzej Wojtan

warunki do chowu świń. Każdą 
ilość mogłem sprzedać na miejscu 
do ubojni i masarni. Ceny też były 
bardzo korzystne, na tamte czasy 
ponad 5 zł za 1 kg. Była wtedy 
chęć do pracy i zwiększania pro-
dukcji rolnej. Po roku 2005 sy-
tuacja zaczęła się zmieniać. Po 
wprowadzeniu nowych przepisów 
weterynaryjnych przy masarni nie 
mogła być ubojnia. Tuczniki trzeba 
było wozić do innych oddalonych 
punktów skupu. Ceny zaczęły spa-
dać, a pasze, nawozy mineralne 
czy środki ochrony roślin mocno 
drożeć. Drobni rolnicy z mojej oko-
licy zaczęli masowo rezygnować 
z chowu świń, nastawiając się tylko 
na produkcję roślinną - mówi pan 
Andrzej.
 On pozostał nadal przy 
produkcji zwierzęcej. Przed 

pięciu laty zmniejszył jednak 
pogłowie trzody chlewnej, 
a zajął się chowem bydła opa-
sowego. Obecnie w chlewni 
utrzymywane są 4 maciory, 
jeszcze niedawno było ich  
6 sztuk. Rocznie sprzedaje  
80-100 tuczników. Nastawia-
jąc się na opas bydła, zakupuje 
małe byczki i utrzymuje je do 
wagi 700-800 kg. Ma ich obecnie 
21 sztuk. Uważa, że w obec-
nych czasach bardziej opłacalny 
jest chów bydła opasowego niż 
trzody chlewnej. Chociaż nie 
należy sądzić, że z tego są po-
kaźne zyski. Już teraz, w końcu 
stycznia, zauważa, że bardzo 
kurczy się w gospodarstwie 
baza paszowa. Ubiegłoroczna 
susza spowodowała, że siana 
zebrał prawie o połowę mniej. 

– Wysiałem dużo nawozów, trzeba 
było ponieść koszty, a jednak nie-
wiele to dało. Dobrze, że zasiałem 
2 ha kukurydzy z przeznaczeniem 
na kiszonkę, bo inaczej już wczesną 
wiosną nie miałbym czym żywić 
bydła. Jakość kiszonki też jest słab-
sza, bo kukurydza była podeschnię-
ta - mówi rolnik.
  Andrzej Biegaj gospodaru-
je na 20 ha gruntów własnych 
i około 37 ha dzierżawionych. 
Jesienią zasiał 12 ha rzepaku, 
17 ha pszenicy oraz 3,5 ha jęcz-
mienia ozimego. Kiedyś jęcz-
mienia nie uprawiał, bo na 
tych terenach zimą wymarzał. 
Od kilku lat jednak są odmia-
ny odpowiednie dla terenów 
wschodniej Polski. Jęczmień 
dojrzewa wcześnie i  jest już 
karma dla trzody chlewnej. 
W roku ubiegłym, mimo do-
tkliwej suszy, zebrał około 5 ton 
ziarna jęczmienia ozimego z ha. 
Plony pszenicy na niektórych 
polach wyniosły do 6 ton z ha, 

P Dwa silosy zbożowe 
pomieszczą 120 ton ziarna 

na paszę dla zwierząt

Dwa ciągniki służą do prac polowych
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Trwa przy chowie zwierząt
ale na innych, na pagórkach 
gliniastych było tylko około  
3 ton. Ziarna pszenicy i rzepaku 
przeznaczane są na sprzedaż. 
Na pasze uprawia 6 ha pszen-
żyta. Przy suchym lecie gorzej 
plonują też zboża jare, ale mimo 
tego uprawia 5,5 ha jęczmienia 
jarego, 2 ha owsa i na pozosta-
łych gruntach mieszanki zbożo-
we z przeznaczeniem na pasze 
dla zwierząt. Do własnej śruty 
zbożowej dodawane są także 
koncentraty paszowe.
 Gospodarstwo jest w peł-
ni zmechanizowane. Jest cią-
gnik Case 115, kupiony przed 
6 laty, ciągnik Zetor 6211. Już 
w 1996 roku zainwestowano 
w niemiecki kombajn używany 
do zbioru zbóż, w roku 2000 za-
kupiony został 10- letni używa-
ny kombajn Bizon, a dwa lata 
temu - także używany drugi 
Bizon. Przy pracach rolniczych 
panu Andrzejowi pomaga żona. 

Dwoje dzieci - syn i córka są 
poza gospodarstwem. Na pyta-
nie, jaka będzie przyszłość, na 
razie pada odpowiedż:  trudno 
powiedzieć, bo na wsi, mimo 
ogromnego postępu, nie jest 
łatwo. Pola są rozdrobnione, 
do niektórych działek trzeba 
jechać ponad 5 km. Dzisiaj 
w rolnictwie koszty są bardzo 
duże, a z zyskiem bywa róż-
nie. - Kiedyś, jadąc na skup trzody 
chlewnej, w kolejce czekałem dosyć 
długo, było kilkadziesiąt rolników 
z żywcem, teraz jest dwóch, trzech. 
Ostatnio sprzedawałem świnie po 
3,60 za kg plus VAT. Jeśli ta sytu-
acja się utrzyma, niedługo w oko-
licy nie będzie wcale producentów 
trzody, z bydłem też nie jest dobrze. 
Pozostanie produkcja roślinna, 
a plony, mimo dużych nakładów, 
w znacznej mierze uzależnione 
są od warunków klimatycznych  
- dodaje rolnik.

R E K L A M A

Dekamix na podniesienie pH legowisk w oborze
Większość patogenów i bakterii choro-
botwórczych rozwija się w pH pomiędzy 
3,4 do 9,3. Podniesienie wartości pH 
skutkuje więc zniszczeniem optymalne-
go środowiska dla nich. Można to zrobić 
przy użyciu odpowiednich preparatów 
zasadowych takich jak Dekamix firmy 
Duka. Jest to produkt ekologiczny i natu-
ralny. W jego skład wchodzi mieszanina 
różnych, specjalnie wyselekcjonowanych 
rodzajów wapna i innych naturalnych 
składników. - Dekamix jest higroskopij-
ny, dlatego absorbuje wilgoć i mocznik 
wydalany przez zwierzęta, dzięki czemu 
ograniczamy ilość amoniaku w budynku 
inwentarskim. Dodatkowo podnosi pH 
gnojowicy, przez co obniżamy koszty 
związane z wapnowaniem. Przy wyższym 
pH gnojowicy składniki pokarmowe w niej zawarte są łatwiej pobierane przez 
rośliny - tłumaczy Dariusz Stachów z Duka. Wszystkie produkty dezynfekcyjne 
firmy Duka można stosować zarówno na matach, jak i na rusztach.

Pasza Kurczak 1G i 2G firmy Piast Pasze 
Produkty te pozwalają na prowadzenie uprosz-
czonego dwufazowego odchowu młodych niosek 
w chowie ekstensywnym. Pasza produkowana 
w formie kruszonki przeznaczona jest do skar-
miania od 1. do 8. tygodnia życia. Następną paszą 
skarmianą od 9. do 16. tygodnia życia jest Kurczak 
2G, produkowany w formie granulatu. Odpowiednio 
dostosowana struktura paszy do wieku ptaków za-
pewnia jej optymalne pobie ranie i tym samym prawi-
dłowy wzrost i rozwój ptaków. Optymalne poziomy 
białka, energii, witamin, makro i mikroelementów 
oraz aminokwasów egzogennych w Kurczaku 1G 
i 2G stanowią podstawę prawidłowej zdrowotności 
oraz przyszłej produkcyjności ptaków.

WIZYTÓWKI HODOWLANE
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isząc o lekkiej serii Ursusa i nie 
tylko niej, można śmiało po-
wiedzieć, że im starszy Ursus, 
tym jest lepiej wykonany. To 
tyczy się także omawianego 

przez nas tematu. 
 W przypadku marki Ursus najczęstszymi 
awariami są luzy w przekładni kierowniczej. 
Wynikają one z pracy trybu stożkowego wał-
ka kierowniczego i wycinków kół zębatych 
umieszczonych na ramionach mechanizmu 
kierowniczego. Zęby się ścierają i powstają 
luzy. Można to poznać po tym, że stojąc 
w miejscu, kręcimy kierownicą, a koło nie 
skręcają. Drugim sposobem jest złapanie 
za ramię i pociągnięcie go w swoją stronę. 
Jeśli będzie się przesuwać to znaczy, że luz 
występuje. Gdy te luzy nie są takie duże, 
można je „skasować” za pomocą wkrętu 
dociskowego. Wcześniej trzeba poluzować 
przeciwnakrętkę i śrubokrętem zamoco-
wać wkręt. Taki zabieg można stosować 
do pewnego czasu, bo im bardziej wkrę-
camy śrubę, tym bardziej przekładnia jest 
w coraz gorszym stanie i należy wymienić 
zużyte części. Na początku należy wykrę-

Usterki mecha nizmu kierowniczego
Układ kierowniczy to jeden z najważniejszych 

elementów każdego pojazdu, nie tylko ciągnika 
rolniczego. W końcu dzięki niemu możemy sterować 

naszą maszyną. W przypadku tego artykułu, na tapetę 
weźmiemy mechanizm kierowniczy z Ursusa C-330 i jego 

poprzedników. 

cić całą kolumnę i wymienić wycinki koła 
zębatego. Osoby, które robią to pierwszy 
raz, mogą zastanawiać się, czy uda im się 
wpasować tak wycinek, aby znajdował 
się w tym samym miejscu. Z tym nie ma 
problemu. Po pierwsze ramię posiada wie-
lowypust, a wycinek wieloklin. Po drugie 
na ramionach zrobione są wycięcia, przez 
które przechodzą śruby mocujące wycinek 
koła zębatego. Jeśli zauważymy, że tryb 

P

R
E

K
L

A
M

A

Przekrój mechanizmu 
kierowniczego
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Usterki mecha nizmu kierowniczego
z miejsca wyjść ramion mecha-
nizmu kierowniczego. Wtedy 
należy wymienić wyżej wy-
mienione pierścienie uszczel-
niające. Czasem winowajcą 
jest uszczelka pod wspomnia-
ną przekładnią. Zajmując się 
wymianą pierścieni uszczel-
niających lub uszczelką, można 
założyć także nowe uszczelki 
znajdujące się w korkach wle-

wowym i spustowym
 Jak na początku wspo-
mniałem, układ kierowniczy 
jest jednym z najważniejszych 
elementów każdego pojazdu. 
Dobre utrzymanie, a szczegól-
nie dobre smarowanie i regu-
larna wymiana oleju (bo o tym 
czasem zapominamy) pozwoli 
nam na oszczędności. Jedno 
ramię kosztuje od 75 do 95 zł, 

wycinek koła od 94 do 140 zł, 
a wałek kierowniczy od 65 do 
140 zł. Ceny oczywiście są przy-
kładowe, sprawdzane w kilku 
sklepach rolniczych. O uszczel-
niaczach nie wspominam, bo jest 
to koszt kilku złotych. Podobnie 
jest w przypadku tulejek. Łoży-
sko 30205 to koszt ok. 45 zł. 

Marcin Machejek
machejfarmers.pl

na wałku kierowniczym jest 
zużyty, to w tym przypadku 
należy wymienić cały wałek. 
Przy wymianie wspomnianych 
elementów warto zmienić tule-
ję znajdującą się w obudowie 
przekładni oraz uszczelniacze 
na ramionach. W przypadku 
Ursusów C-330 są to pierścienie 
uszczelniające A35x47x7, a do 
modeli starszych, czyli C-325 
i C-328 sam zakładam oringi 
35x3. Podczas wymiany wałka 
kierowniczego do wymiany są 
także dwa łożyska stożkowe 
- Ursus C-330 - 30205 - Ursus 
C-325 i C-328 - 25x52x16 (ory-
ginalne oznaczenie - współcze-
śnie to także 30205). Podczas 
łączenia kolumny z przekład-
nią nie możemy zapomnieć 
o podkładkach regulujących 
0,15 i 0,5. 
 Inną usterką układu kie-
rowniczego jest wyciek oleju 
przekładniowego. Rozpoznać 
go można po cieknącym oleju 

R E K L A M A

Dzięki wielowypustowi i wycięciu 
bez problemu możemy ustalić 
położenie wycinku koła zębatego

Składając kolumnę z przekład-
nią, nie możemy zapomnieć 
o podkładkach regulujących

Po poluzowaniu przeciwnakrętki 
możemy „skasować” luz dokręca-
jąc wkręt śrubokrętem 
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NOWOCZESNE WIDŁY, 
czyli rozdrabniacze i ścielarki do słomy

Przydatne w oborach, chlewniach i kurnikach. Zastosowanie mogą znaleźć również 
w ogrodnictwie i produkcji warzyw. Jak działają widły XXI wieku? 

zbyt popularne, ale na pewno 
zyskują na znaczeniu.
 Automatyzacja obróbki sło-
my to nie tylko usprawnienie 
i przyspieszenie ściółkowania. 
Według użytkowników maszyn 
oszczędzić idzie również sło-
mę, a zużycie może spaść nawet 
o kilkanaście procent. Jednocze-
śnie automatyczna obróbka nie 
wymaga od rolników koniecz-
ności powiększania przejaz-
dów dostępnych w oborach ani 

wzmacniania posadzek, gdyż 
gama rozdrabniaczy i ścielarek 
dostępnych na rynku jest dość 
szeroka: od urządzeń zaczepia-
nych, przez zawieszane, aż do 
modeli podłączanych do łado-
warek teleskopowych. Łatwo jest 
zatem znaleźć maszynę idealną 
do posiadanych warunków. 
 Bardzo dużą zaletą urzą-
dzeń do obróbki, przetwarza-
nia i wykorzystywania słomy 
jest zdecydowanie to, że przy ich 

pomocy można realizo-
wać też inne zadania, ta-
kie jak zadawanie paszy, 
rozdrabnianie słomy na 
cele energetyczne czy też 
rozwijanie bel. Możliwe 
jest także używanie ście-
larek do podawania siana 
i sianokiszonki, a nawet 
wykorzystanie ich jako 
wozu paszowego. Wy-
starczy spowolnić wen-
tylator oraz skorygować 
zasięg wyrzutnika tak, by 
podawał rozdrabnianą 
zawartość blisko urzą-
dzenia, bezpośrednio 
na stół paszowy obory. 
O dobrym dopasowaniu 
do wszelkich warunków 
może świadczyć także 
fakt, że ścielarki mogą 
być elementem zamon-

towanym dodatkowo do wozu 
paszowego.  Działanie tego typu 
maszyn to jednak nie tylko pro-
dukcja zwierzęca. Rozdrabniacz 
i ścielarka do słomy są  przydatne 
również w produkcji ogrodni-
czej i warzywniczej. Jak podają 
eksperci, urządzenia te nada-
ją się do truskawek, borówki 
amerykańskiej czy malin i po-
magają w szybkim rozrzuceniu 
warstwy słomy, która ułatwia 
podnoszenie jakości zebranego 
plonu, chroniąc go przed pleśnią, 
grzybami i utrzymując optymal-
ną wilgotność. Rozdrabniacze są 
niezbędne również w produkcji 
brykietów. Pozwala to na zago-
spodarowanie nadwyżek słomy 
powstających w gospodarstwie 
i spożytkowanie jej na własne 
cele opałowe bądź do wytwa-
rzania brykietów na sprzedaż. 
Gama zastosowań urządzenia 
jest więc bardzo szeroka.  
Jak wygląda schemat 
działania?
 W zależności od wielkości 
i rodzaju urządzenia musi ono 
współpracować z ciągnikiem od-
powiedniej mocy - zaczynając od 

radycyjne rozdyspo-
nowywanie słomy 
poprzez rozrzuca-
nie małych kostek 
za pomocą wideł 

odchodzi do przeszłości. Tego 
typu rozwiązania sprawdzały 
się przed laty, gdy w gospo-
darstwach utrzymywane były 
w większości małe stada liczące 
kilka do kilkunastu sztuk bydła 
czy kilkadziesiąt sztuk trzody 
chlewnej. Dziś częściej mamy 
już do czynienia z większymi 
oborami  i stadami zwierząt. 
W związku z tym potrzebne jest 
usprawnienie  również ścielenia 
słomy. Ścielarki i rozdrabniacze 
nie są w naszym kraju jeszcze 

TEKST Łukasz Tyrakowski

R E K L A M A
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wymagań na poziomie 40 KM, 
a kończąc na ponad 100 KM. Naj-
większe urządzenia potrafią osią-
gnąć wydajność nawet do 11 ton 
rozdrobnionej słomy na godzinę. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
ścielarki nie są zbyt skompliko-
wanymi urządzeniami. 
 Jeśli chodzi o załadunek sło-
my, większość urządzeń wypo-
sażona jest w klapę załadun-
kową - dzięki czemu w prosty 
sposób można umieścić belę 
w komorze urządzenia. Wy-
korzystanie ładowacza czoło-
wego jest niezbędne m.in. przy 
urządzeniach z konstrukcją bęb-
nową, które są oferowane przez 
firmę Teagle oraz w urządze-
niach zamontowanych do wozu 
paszowego nie posiadających 
możliwości załadunku. Dużą 
zaletą ścielarek bębnowych jest 
zdecydowanie wyróżniająca 
się prostota konstrukcji, a co 
za tym idzie mała awaryjność 
i mniejsza cena. Urządzenia te 
występują w wersji zawieszanej 
i zaczepianej, a w zależności 
od wielkości zasobnika mogą 
pracować z ciągnikiem o niższej 
bądź wyższej mocy - oscyluje 
ona jednak w graniach 50 KM. 
Maszyny tego typu wyposażone 
są w noże, które wstępnie roz-
drabniają materiał. Następnie 
trafia on do bębna rozdrabniają-
cego, gdzie jest dokładnie cięty 
i kierowany do otworu wyloto-
wego - i to właśnie ten element 
jest częścią łączącą wszystkie 
urządzenia. 
 Ścielarkę, którą można zin-
tegrować z wozem paszowym, 
posiada w swojej ofercie rów-
nież firma BVL. Słoma dzięki 
tej maszynie, według danych 
producenta, może być maksy-
malnie rozrzucana na 20 me-
trów. Urządzenie posiada me-
chaniczny napęd zabezpieczony 
sprzęgłem mechanicznym, 
a jego wydajność pozwala na 
rozrzucenie do 200 kg słomy na 
minutę. Może być ono montowa-
ne w wozach różnego rodzaju. 
Ponadto dmuchawa, która jest 
zainstalowana w tej ścielarce, 
posiada opatentowany system 
przepływu słomy - Air Flow. 
Umożliwia on płynny wyrzut 
materiału bez zapychania się 
i przerw. Wychylenie wysię-
gnika, który dozuje strumień 
sieczki jest regulowane i może 
zmieniać położenie nawet o 190 
stopni. Pozwala to na swobod-
ny rozrzut słomy zarówno po 
jednej, jak i drugiej stronie ma-

szyny. Kierunek i kąt wyrzutu 
są regulowane hydraulicznie. 
Strumień słomy reguluje wir-
nik, który posiada 8 masywnych 
łopat napędzających. Dozowa-
nie masy zapewniają za to dwie 
żmijki i wewnętrzny nóż, który 
dodatkowo rozdrabnia materiał. 
Ponadto ścielarka BVL jest wy-
posażona w czujnik wypełnie-
nia, który informuje operatora 
o tym, że w maszynie kończy się 
sieczka oraz w system odkamie-
niania, czyli osobny zbiornik, 
do którego odrzucane są wszel-
kie zanieczyszczenia materiału 

i niebezpieczne elementy np. 
kamienie. Firma BVL dysponuje 
również ścielarką samodziel-
ną zawieszaną na ładowarce 
teleskopowej. Maszyna ta ma 
napęd hydrauliczny i w jej przy-
padku nie podaje się wymagań 
dotyczących mocy w koniach 
mechanicznych, a w zapotrze-
bowaniu na olej. Maszyna po-
trzebuje min. 150 - 180 bar. Nie 
jest to jednak problem, gdyż 
takie wydajności standardowo 
osiągają ciągniki. 
 Inne typy urządzeń do ściele-
nia są już bardziej rozbudowane. 

Różnią się od siebie kształtem, 
wielkością i wyposażeniem, któ-
re mimo prostoty jest mocno 
zróżnicowane. Łączy je jednak 
to, że wszystkie pozwalają na 
znaczne oszczędności - czasu 
i materiału. Rozścielenie jed-
nej beli to według producentów 
czas od jednej do około pięciu 
minut. Wraz ze zwiększeniem 
liczebności stad przybywać bę-
dzie na pewno tego typu urzą-
dzeń. Słoma w hodowli wyko-
rzystywana będzie zawsze - jeśli 
nie jako ściółka, to jako ważny 
składnik żywieniowy.

R E K L A M A
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Ładowarka kołowa Schmidt - 3530
Maszyny wyróżniają się zwartą, wytrzymałą konstrukcją i małym promieniem skrętu, 
dzięki czemu możliwa jest praca nawet na bardzo niewielkiej przestrzeni. Ładowarki są 
proste w obsłudze. Mocny układ hydrauliczny oraz duża siła nośna i odspajania od gruntu 
zapewniają wysoką wydajność.
Obszerny prześwit, niski punkt ciężkości i dobry rozkład obciążeń, także na trudnym 
gruncie, zapewniają wzorową stateczność.
Maszyny charakteryzuje doskonała widoczność, łatwość w zmianie osprzętu oraz bardzo 
prosta obsługa za pomocą joysticka wielofunkcyjnego.
Ładowarki dostępne są w firmie Schmidt z Lubiatowa

Techniczne wizytówki

Zaczepy firmy Scharmueller 
Zaczepy do maszyn podczepianych można podzielić na: zaczepy do wspawania (stosowane przede wszystkim 
w dyszlach sztywnych z obrotnicą, bardzo wytrzymałe na ciągnięcie, natomiast wytrzymałość na nacisk pionowy 
jest ograniczona), zaczepy przykręcane czołowo, tzw. flanszowe o różnych rozstawach otworów (charakteryzują 
się zarówno wysoką wytrzymałością DMC > 20 t, jak i dużym naciskiem siły pionowej 3-4 t; montowane przede 

wszystkim w tandemach, tridemach, rozrzutnikach itp.) oraz zaczepy obrotowe 
z konsolą - jedne z najmocniejszych występujących na rynku (DMC > 30 ton 
przy 3-4 tonach nacisku pionowego. Stosowane w maszynach pracujących na 
nierównym terenie, gdzie dochodzi do częstych przechyłów maszyny i co za 
tym idzie dużych obciążeń na połączeniu zaczepowym). 
Wszystkie grupy zaczepów występują w trzech wymiarach: �40, �50 oraz 
kulowe K80 (na zdjęciu). Produkty dostępne w firmie Scharmueller  
- producenta zaczepów z Austrii

R E K L A M A

KR5 MMAT
- końcówka
rozlewowa
do aplikacji
nawozów
płynnych
Bezpieczna aplikacja i  równomier-
ność rozkładu nawozu płynnego to 
podstawowe cele rozlewacza KR5. 
Emituje ekstremalnie grube krople, 
przez co do minimum ograniczona 
ryzyko poparzenia roślin. Gwarantuje 
równomierne pokrycie upraw, dzięki 
odpowiednio dobranym kątom i wydat-
kom poszczególnych otworów oraz za-
chodzeniu na siebie sąsiadujących na 
belce opryskiwacza końcówek. Kom-
paktowe wymiary umożliwiają montaż 
na każdym opryskiwaczu. Co bardzo 
istotne, wyeliminowano samooprysk 
belki bez konieczności stosowania do-
datkowych adapterów, poprzez skiero-
wanie strumieni cieczy pionowo w dół. 
Nowoczesna formuła z zastosowaniem 
zintegrowanej kryzy dozującej pozwo-
liła na określenie kolorów i wydatków 
zgodnych z normą ISO. Bogata gama 
pozwala wylewać RSM w dawkach od 
50 do 1000 litrów na hektar. 
Urządzenie dostępne w  firmie 
MMAT Agro Technology

Agregat uprawowo-siewny Gamatechnik 
Wyposażony jest w wahliwe połącznie ramy górnej z bocznym łączni-
kiem wałów uprawowych. Umożliwia to płynne dostosowywanie się do 
nierówności pola, ułatwia pokonywanie przeszkód np. dużych kamieni. 
Dzięki temu podczas pracy nigdy nie dochodzi do odrywania się które-
gokolwiek z dwóch wałów od gleby. Nacisk pozostaje zawsze taki sam.
Maszyna w wyposażeniu standardowym posiada: przedni wał pła-
skownikowy o średnicy 360 mm, dwa rzędy zębów roboczych typu 
„S” lub prostych (opcjonalnie trzy rzędy) oraz tylny wał rurowy 
o średnicy 500 mm. Dostępne są wały innego typu z palety 14 
różnych typów wałów, ale do agregatu uprawowego rolnicy naj-
częściej zamawiają wał rurowy, packer, crosskill, gumowy, dys-
kowy lub daszkowy.  Boczne deflektory montowane standardowo 
zapobiegają rozpychaniu ziemi.  Dla ułatwienia zaczepiania maszyny do ciągnika agregat wyposażony jest 
w belkę zaczepową II lub III kategorii. Siewnik łączony jest z agregatem za pomocą hydropacku wyposa-
żonego w dwa siłowniki. Każda maszyna posiada także podpory pod koła siewnika. Głębokość robocza 
regulowana jest ustawieniem obydwu połączonych ze sobą wałów względem ramy. 
Więcej informacji  o agregacie można uzyskać w firmie Gamatechnik

• wycinaki
• paszowozy samojezdne i zaczepiane

• ścielarki
• serwis

• naprawa
• sprzedaż części

www.agrotech-junoszyn.pl
tel. 735 983 686

agrotechjunoszyn@gmail.com 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL BvL

Zapraszamy do wspó³pracy!
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Agregat talerzowy AT XL firmy Agro-Tom 
Jest maszyną przeznaczoną do przedsiewnej uprawy gleby po orce, 
podorywek oraz mieszania resztek pozostałych na polu, takich jak 
ściernisko, poplony lub obornik. Agregat  sprawdza się na wszystkich 
typach gleb: od lekkich gleb piaszczystych do zwięzłych gleb glinia-
stych. Maszyna posiada talerze o średnicy 560 lub 610 mm, które 
są zamontowane na piaście bezobsługowej. Może być wyposażona 
w różne wały doprawiające takie jak: rurowy, płaskownikowy, packer, 
crosskill, gumowy, pierścieniowy, teownikowy, daszkowy, dyskowy lub 
wały tandem. Agregat AT XL występuje w szerokościach od 2,2 m  
do 4 m. Dzięki powiększonemu rozstawowi rzędów talerzy (89 cm) 
bardzo dobrze radzi sobie z mieszaniem resztek pożniwnych oraz 
innych nawozów organicznych. Wyposażenie standardowe agregatu 
to: piasty bezobsługowe, boczne ekrany, regulowane skrajne talerze 
oraz wał doprawiający.
Więcej informacji można uzyskać w firmie Agro-Tom w Pogorzeli 
lub u autoryzowanych dilerów marki Agro-Tom

Wycinak bloków Megastar 170
firmy BvL - AgroTech Junoszyn
Maszyna wyróżnia się wytrzymałością konstrukcji. Całkowicie wykonana 
jest ze specjalnie utwardzanej stali. Rama poprzeczna wyposażona zo-
stała w dwa przeciwbieżnie działające noże. Funkcja ta daje wyjątkowo 
gładką ścianę cięcia. Maszyna jest niemal bezobsługowa i szczególnie 
dobrze nadaje się dla wymagających profesjonalistów. Megastar to jedyny 
wycinak sygnowany do ładowarek teleskopowych.
Szczegółowe informacje u autoryzowanego przedstawiciela
BvL - AgroTech Junoszyn
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aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej 
w Polsce w związ-
ku z ASF mówić 
będą Paweł Niem-

czuk, główny lekarz weterynarii oraz 
prof. Zygmunt Pejsak - postać, która 
od wielu lat jest uznawana za najważ-
niejszego w naszym kraju eksperta 
w dziedzinie afrykańskiego pomoru 
świń. O znaczeniu dzików w epi-
demiologii ASF mówić będzie prof. 
Grzegorz Woźniakowski z PIW-PIB  
Puławy. Nie zabraknie także wykła-
dów dotyczących zasad bioasekura-
cji oraz diagnostyki laboratoryjnej 
ASF. Na piętnastej edycji Forum 
będzie mowa również o wysoce 
zjadliwej grypie ptaków. Dlatego 
warto wziąć w nim udział nie tylko 
producentom trzody chlewnej, ale 
i drobiu.

 

Forum będzie poświęcone pamię-
ci prof. Mieczysława Ratajszcza-
ka, zasłużonego w hodowli świń, 
współtwórcy wraz z prof. Stefanem 
Alexandrowiczem świń ras złotnic-
kich. Organizatorami spotkania są 
Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
i Polskie Towarzystwo Nauk Wete-
rynaryjnych.
 Swój udział w wydarzeniu moż-
na zgłosić na www.forumzoowet.
pl, gdzie trwa rejestracja uczest-
ników. W ubiegłorocznej edycji 
Forum wzięło udział 368 osób. 
Szczegółowy program publikuje-
my na naszej stronie internetowej 
wiescirolnicze.pl   (doti)

Wszystko o ASF
„Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i wysoce 
zjadliwą grypą ptaków w produkcji zwierzęcej” - to 
tytuł tegorocznego, już XV Forum Zootechniczno-
Weterynaryjnego, które odbędzie się 12 kwietnia 

w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Dlaczego warto tam być?

O Pod patronatem

 W Sielinku 29 stycznia zainaugurowany 
został cykl spotkań pod hasłem „Wspólnie dla 
Wielkopolskiej Wsi”. Z pracownikami insty-
tucji państwowych: Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego czy Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rolnicy 
będą mieli okazję spotkać się w każdym 
z powiatów województwa wielkopolskiego. 
Swoje uczestnictwo w wydarzeniu zapowie-
dzieli także Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Wielkopolski Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii oraz Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.  
- Spotkania są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane 
przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie 
okazji do zdobycia przydatnych informacji przy 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działal-
ności na obszarach wiejskich - wyjaśnia Michał 
Zieliński, dyrektor OR ARiMR w Poznaniu. 

Na spotkaniach będą omawiane następujące 
zagadnienia:

Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez 
nowy Portal IRZplus. Płatności bezpo-
średnie i wsparcie krajowe udzielane przez 
ARiMR.
Transfer wiedzy i  innowacje rolnicze 
w działalności Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpie-
czeń społecznych rolników oraz działalność 
prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS-u.
Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa.
Afrykański pomór świń (ASF) oraz zasady 
bioasekuracji.
Bezpieczeństwo pożarowe w gospodar-
stwach rolnych. Zabezpieczenie składo-
wania płodów rolnych.
Bezpieczna żywność priorytetem PIORiN.

POWIAT DATA GODZINA LOKALIZACJA
nowotomyski 29.01.2019 10.00 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, 

ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica
złotowski 31.01.2019 10.00 Sala Starostwa Powiatowego w Złotowie, aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
kaliski 05.02.2019 10.00 OSP w Koźminku; ul. Kościuszki 13, 62-840 Koźminek
rawicki 06.02.2019 10.00 Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miej-

skiej Górce; ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka 
ostrowski 07.02.2019 10.00 Sala Widowiskowa „Stare Kino” w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1, 

63-460 Nowe Skalmierzyce
pilski 12.02.2019 10.00 Zespół Szkół w Łobżenicy; ul. Złotowska 15, 89-310 Łobżenica
kolski 13.02.2019 10.00 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego; Powiercie 31, 62-600 Koło
wolsztyński 14.02.2019 10.00 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodo-

wie; 64-200 Wolsztyn 
czarnkowsko- 
trzcianecki

20.02.2019 10.00 Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie; ul. Obornicka 1; 64-710 Połajewo

Harmonogram spotkań w cyklu Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

 Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
w Kielcach mają już 25 lat. Tegoroczna edycja 
Agrotechu będzie więc niezwykła. Skupi się 
na wszelkich innowacyjnych udogodnieniach 
dla rolników, jakie dostępne są na świecie 
w zakresie techniki rolniczej. Wszystko to 
będzie  można zobaczyć od 15 do 17 marca 
na Targach Kielce. 
 W trakcie wystawy zostanie zaprezento-
wanych tysiące maszyn w 11 halach. W 2018 
roku zgromadziła ona przeszło 700 wystawców 
z 24 krajów świata. Podczas targów podpisano 
kilka intratnych umów, co świadczy o randze 
Agrotechu, wybieranego na prestiżowe miejsce 
dla rolniczego biznesu. Ubiegłoroczną wysta-
wę zobaczyło ponad 70.000 zwiedzających. 
- Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
w Targach Kielce to dziś jakość i uznana mar-
ka. Dla nas to także wielkie święto polskich 
rolników. Cieszymy się, że są z nami od 25 lat 
i co roku odwiedzają jedno z najważniejszych 
wydarzeń na mapie wystaw branży rolniczej 
w Polsce - mówi Andrzej Mochoń, prezes 
Zarządu Targów Kielce. Na targach Agrotech 
pojawią się także Wieści Rolnicze. Zapraszamy 
na nasze stoisko.  

(doti)

 Zapraszamy do wzięcia 
udziału w XII edycji Targów 
Rolniczych AGRO-PARK. 
Wystawa maszyn rolniczych 
w  Lublinie odbędzie się 
w dniach 2-3 marca 2019 
roku.
 W dwóch halach wysta-
wowych na terenie Targów 
Lublin będzie można zoba-
czyć maszyny i urządzenia 
dla rolnictwa, wyposażenie 
serwisów rolniczych, ele-
menty budownictwa wiej-
skiego, chemię, nawozy, 
środki ochrony roślin, na-
siona,  wyposażenie budynków inwentarskich, pasze 
i dodatki paszowe. W programie Targów AGRO-PARK przewi-
dziane są również interesujące prelekcje. - Targi AGRO-PARK  
w Lublinie to przede wszystkim długa historia, którą tworzymy 
wspólnie z naszymi wystawcami, zwiedzającymi oraz partne-
rami. Przez ostatnie 12 lat staraliśmy się sprostać rosnącym 
wymaganiom branży rolniczej, które zmieniały się bardzo dy-
namicznie - podkreśla Łukasz Rachubiński, dyrektor projektu 
ze strony Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
 Targi Rolnicze AGRO-PARK są bardzo popularne wśród 
rolników z Lubelszczyzny oraz województw ościennych. By 
zachęcić do udziału w tym wydarzeniu rolników z całej Polski 
organizatorzy kontynuują program dofinansowania przyjazdu 
dla grup. By grupa je otrzymała, powinna liczyć minimum  
12 osób. Zgłoszenia należy dokonać do 28 lutego na stronie 
internetowej www.agropark.pl. 

Oprac. (doti)

AGRO-PARK w Lublinie: 
2-3 marca 2019

Jubileuszowy 
Agrotech 2019 
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 Firma prężnie działa na ryn-
ku nasion hybrydowych (mie-
szańcowych),  które zapewniają 
producentom wysoki i stabilny 
plon. Duże znaczenie dla rozwo-
ju działalności ma prowadzona 
od kilku lat współpraca hodow-
ców zrzeszonych w SAATEN- 
UNION z polskimi hodowcami 
i firmami hodowlano-nasienny-
mi. Efektem tego jest zarejestro-
wanie kilku wspólnych odmian 
kukurydzy i żyta. 
 Na początku stycznia w Po-
znaniu odbyła się konferencja 
prasowa SAATEN-UNION Pol-
ska pt. „20 lat działalności na 
polskim rynku”. Uczestniczyli 
w niej Wolfgang Glaser - dyrektor 
zarządzający SAATEN-UNION  
GmbH oraz zarząd i menedże-
rowie firmy. Przedstawiona zo-
stała historia przedsiębiorstwa, 
jej plany oraz strategia działa-
nia na przyszłość. Omówiono 
też ofertę odmianową na sezon 
2019. Firma SAATEN-UNION 
GmbH została założona w 1965 
roku w Niemczech przez siedem 
średniej wielkości, prywatnych 
firm hodowlanych. Struktura 
udziałowców do dziś nie uległa 
zmianie. W jej skład wchodzą: 
Ackermann (specjalizacja w za-
kresie hodowli jęczmieni bro-
warnych), W. von Borries-Ecken-
dorf (pszenica, jęczmień ozimy, 
rzepak oraz buraki pastewne), 
Norddeutsche Pflanzenzucht 
Hans-Georg Lembke (rzepak, 
bobik, groch pastewny oraz 
rośliny paszowe), Nordsaat 
(pszenica ozima populacyjna 

20 LAT NA POLSKIM RYNKU 
SAATEN-UNION działa na polskim rynku od 1999 roku, obecnie świętuje 20-lecie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 

może pochwalić się szeroką gamą wysokowydajnych odmian zbóż, kukurydzy oraz roślin poplonowych. 

jęczmienia, rzepaku, buraka pa-
stewnego, żyta, owsa, traw, soi, 
słonecznika, roślin międzyplo-
nowych oraz traw.
 W 2015 roku podjęto decy-
zję o intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej pomiędzy 
poszczególnymi oddziałami 
oraz firmami hodowlanymi 
SAATEN-UNION, aby sprostać 
potrzebom i wyzwaniom global-
nego rynku nasiennego. - Projekt 
ten nazwano „SU 2020”. Polega on 
na zwiększeniu nakładów oraz przy-
spieszeniu procesów hodowlanych 
w obrębie spółki, a także intensywne 
wykorzystanie posiadanej wiedzy 
hodowlanej w praktyce rolniczej 
- wyjaśnił Wolfgang Glaser, dy-
rektor zarządzający. 
 W dalszej części spotkania 
Leszek Goliński - prezes zarzą-
du SAATEN-UNION Polska 
przybliżył historię działalności 
spółki w Polsce. Następnie Ra-
fał Spychała, product manager 
ds. kukurydzy i  soi omówił 
ofertę odmian kukurydzy na 
sezon 2019. Tomasz Szymań-
ski product manager ds. zbóż 
konwencjonalnych przedstawił 
wykorzystanie nowoczesnych 
technik hodowlanych do tworze-
nia nowych odmian w obrębie 
firm hodowlanych SAATEN-
-UNION. Spotkanie zakończyła 
prezentacja Michała Pepka, ma-
nagera ds. zbóż mieszańcowych 
oraz marketingu, dotycząca zbóż 
mieszańcowych oraz HYSEED - 
nowej marki w obrębie produk-
tów SAATEN-UNION Polska. 

(red)

R E K L A M A

i mieszańcowa, jęczmień, owies 
oraz pszenżyto), P.H. Petersen 
(rośliny międzyplonowe, bo-
bik, żyto ozime populacyjne), 
Süd-West Saat (pszenica twarda 
oraz orkiszowa), Strube rese-
arch (burak cukrowy, pszeni-
ca, słonecznik, groch pastewny,  
kukurydza cukrowa).  

 Firma współpracuje również 
z innymi zakładami hodowlany-
mi oraz produkcyjnymi takimi 
jak: Rapool-Ring, Hybro Saat-
zucht, SAATEN-UNION Pro-
duction, ASUR, German Seed 
Alliance, AIC-Seeds. W ofercie 
SAATEN-UNION znajdują się 
odmiany: kukurydzy, pszenicy, 

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie konferencji

Zgromadzeni uważnie przysłuchiwali się występującym
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 Trzy dni konferencji w Kamieniu 
Śląskim to niemal 40 merytorycz-
nych wykładów, prezentacji i prelek-
cji. Do Kamienia Śląskiego przybyło 
ponad 100 gości z całej Polski m.in. 
spod Elbląga, Lublina, Poznania czy 
Jeleniej Góry oraz z zagranicy, m.in. 
z Niemiec, Czech, a nawet Wielkiej 
Brytanii. I nie ma się co dziwić - to 
największa taka konferencja w Pol-
sce, a przez minione lata zyskała 
uznanie i przychylność zarówno 
rolników, jak i przedstawicieli świata 
nauki, mediów czy różnych insty-
tucji oraz firm. Tegoroczna jest już 
szesnastą edycją tego wydarzenia, 
a Rolnictwo 4.0 to jej główny temat.
 Konferencja w Kamieniu Ślą-
skim rozpoczęła się w poniedzia-
łek, 28.01. Zgromadzonym został 
m.in. zaprezentowany program 
365FarmNet, jego możliwości oraz 
praktyczne wykorzystanie. Fakt, że 
jest on bezpłatny, a dokumentacja, 
która jest w nim tworzona, może być 
wykorzystana i przedstawiona pod-
czas kontroli inspektorów PIORiN, to 
mocny argument, który przemawia 
za nim.

POKAZ KULINARNY I FLORYSTYCZNY

 Filety z kurczaka nadziewane suszonymi 
pomidorami z lekką sałatką warzywną, a do 
tego deser korzenny to propozycje kulinarne 
zaprezentowane mieszkankom Sów (powiat 
rawicki) przez Annę Gill z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Ho-
noratę Dmyterko, prowadzącą bloga kuli-
narnego. - Dania te mogą być podane zarówno 
podczas świąt Bożego Narodzenia, jak i możemy 
nimi przyjąć swoich gości w karnawale - pod-
kreśla Anna Gill. 
 Z kolei Maria Jernaś zaprezentowała pa-
niom łatwe i szybkie przygotowanie stroiku. 
- W piankę florystyczną układamy 2-3 rodzaje 
gałązek na przykład świerkowych, choinkowych 
lub jodły. Do tego dokładamy dodatki w ulubio-
nych kolorach. Według własnego uznania mogą 

to być kokardy, bombki lub kwiaty - w zależności 
od okoliczności jego przygotowania. Za kilkanaście 
złotych mamy przepiękną ozdobę - tłumaczy 
Maria Jernaś.
 W spotkaniu zorganizowanym z inicja-

Uczestniczki pokazu przy wspólnym stole

tywy Mieczysławy Plewy, przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich w Sowach, wzięło 
udział kilkanaście pań. - Z pewnością to nie 
ostatnie takie przedsięwzięcie - zapewnia prze-
wodnicząca. (HD)

R E K L A M Y

Panie chętnie włączyły się 
w przygotowanie potraw

Konferencja na temat precyzyjnego rolnictwa
Pierwsze wystąpienia prelegentów dotyczyły  m.in. satelitarnych propozycji dla rolnictwa 

czy sztucznej inteligencji wykorzystywanej w gospodarstwie. Rolnictwo 4.0 to tutaj nie tylko hasło 
- to konkretne rozwiązania, które są w zasięgu ręki.

 Ale program ma też inne zale-
ty. Po pierwsze, dokumentacja ze 
wszystkich pól i  lat jest w jednym 
miejscu. Po drugie, dane, które tam 
wprowadzamy są analizowane, dzię-
ki czemu mamy wgląd np. w nasz bi-
lans zysków i strat w gospodarstwie. 
I, wreszcie, po trzecie - możemy 
wprowadzać w nich również dodat-
kowe notatki nt. danego zabiegu (np. 
dotyczące warunków pogodowych, 
deszczu chwilę po oprysku itp.), 

a znalezienie ich później nie wiąże 
się z przerzucaniem sterty notatek. 
Wszystko jest pod ręką niemal za 
„jednym kliknięciem”. Podstawowa 
wersja (która jest w pełni wystar-
czająca do prowadzenia takiej do-
kumentacji), jest zupałnie bezpłatna!
 Drugi dzień konferencji już od 
początku jest pełen prelekcji dot. 
„futurystycznych” rozwiązań, któ-
re, tak naprawdę, wcale nie są 
aż tak odległą przyszłością. Tym, 

które wykorzystywane jest już 
stosunkowo od dawna, ale wciąż 
niesie ze sobą nowe możliwości, 
jest sygnał satelitarny w rolnictwie  
precyzyjnym.
 Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek 
Reiner z Politechniki Wrocławskiej 
podjął temat sztucznej inteligen-
cji w rolnictwie. Jak mówił, nawet 
czasem nie zdajemy sobie sprawy, 
jak często jest ona już wykorzysty-
wana w gospodarstwach na całym 
świecie, również w Polsce. Trwają 
też prace nad kolejnymi maszyna-
mi. - Mamy łatwość pozyskiwania 
danych, jest ich coraz więcej. Tak 
naprawdę mamy ich dużo za dużo, 
bo nawet nie wiemy, co z nimi zro-
bić. Mamy większe zasoby oblicze-
niowe i pamięciowe, a nie umiemy 
jeszcze pisać takich programów, 
które pozwoliłyby wykorzystywać te 
możliwości - mówił profesor Jacek 
Reiner.
 Konferencja w Kamieniu Śląskim 
jest organizowana przez Agrocom 
Polska Jerzy Koronczok, 365Farm-
Net oraz Claas Polska. 

Renata Struzik
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FELIETON

tyczeń to czas zimo-
wego odpoczynku. 
Dni płyną wolniej, 
pola drzemią i miejmy 
nadzieję, że wszędzie, 

pod śnieżną pierzyną, w oborach 
i owczarniach zwierzęta marzą 
o zielonych pastwiskach. Świat 
spowolniał, przycichł i wszystko 
tak by nadal trwało, gdyby z zi-
mowego letargu nie wybudziła 
nas wiadomość o nagłym odejściu 
sąsiada.
 Czytelnicy mojej generacji 
pamiętają zapewne piosenkę Ali-
babek „Jak dobrze mieć sąsiada”. 
Śpiewały wesoło o sąsiedzie, który 
na wiosnę się uśmiechnie, jesie-
nią zagada, a zimą pomoże przy 
węglu i przy koksie, i nim się 
człowiek zorientuje, ułoży nam 
rok się. Nasz sąsiad - pan Bronek 
był prawie jak ten z piosenki. Nie, 
żeby pomagał nam przy węglu czy 
koksie. Przy opale raczej nie, ale 
w opałach tak i do tego chętnie.
 W pamięci zostanie mi jego 
widok na czerwonym skuterze. 
Pan Bronek z przodu, z tyłu  ba-
lansując na czterech łapkach Nic-
poń - mały kundelek o żwawych 
oczach i podwiniętym ogonie, któ-

rym merdał z radości, a zwłaszcza 
na widok swojego pana. Za panem 
Bronkiem wskoczyłby w ogień 
i  wyskoczył z  okna. Gdy pan 
Bronek przebywał w szpitalu, bo 
wreszcie doczekał się sztucznego 
stawu biodrowego, Nicpoń odmó-
wił jedzenia. Godzinami leżał pod 
bramą, chudł i pewnie zdechłby 
z głodu, gdyby nie powrót pana 
Bronka do domu.
 Pan Bronek mógł się spóźnić 
na spotkanie towarzyskie, ale ni-
gdy nie na pole. Każdej wiosny, 
gdy zaczynaliśmy sezon i wyda-
wało nam się, że jesteśmy o cza-
sie, napotykaliśmy na widok pana 
Bronka, który o swoich pracach 
zdążył już zapomnieć i odpoczy-
wał zasłużenie nad rybnym sta-
wem. Siedział z wędką w ręce na 
jednym z wymontowanych z sa-
mochodu fotelach i wraz z Nic-
poniem obserwował, jak idzie 
nam polowa praca po sąsiedzku. 
Dobrze, że tak sobie siedział, bo 
w pewnym momencie zakopaliśmy 
się w wiosennej mazi i potrzebna 
nam była (nie po raz pierwszy ani 
ostatni) jego pomoc. Ze stoickim 
spokojem wstał z fotela, pokołysał 
się do swojego Ursusa, wyma-

newrował na polną drogę, skręcił 
na nasze pole i... zgubił przednie 
koło. Chwyciliśmy się za głowy 
i jęknęliśmy z rozpaczy, ale nie-
potrzebnie, bo pan Bronek tylko 
wysiadł na chwilę z kabiny, oce-
nił sytuację, wsiadł z powrotem 
i przyjechał na trzech kołach, aby 
skutecznie nas wyciągnąć z błota.
 Tradycją stało się obdarowy-
wanie nas przez pana Bronka mio-
dem z własnej pasieki i ziemnia-
kami z własnego pola. Dzieliliśmy 
się jednym i drugim z pracow-
nikami i znajomymi, a smak obu 
prezentów był niepowtarzalny. 
Jedyne czego było, jak na mój gust, 
w ziemniakach, a raczej na nich, 
za dużo, to ziemia. Po ich obraniu 
ubabrana byłam każdorazowo po 
łokcie, więc kiedyś żartobliwie 
poskarżyłam się panu Bronko-
wi na te jego smaczne brudasy. 
Ten uśmiechnął się dobrotliwie, 
spojrzał na mnie z politowaniem 
i spytał: -„A nie mogłaby ich pani 
opłukać wcześniej?” - gdybym 
wcześniej pomyślała, to pewnie 
i bym mogła...
 Pamiętam nasze spotkanie 
ostatniej jesieni, gdy to pojecha-
łam do niego w związku z ziem-

niaczaną tradycją. Pan Bronek 
rok wcześniej miał operację stawu 
biodrowego, więc zaproponowa-
łam mu pomoc przy załadunku. 
W odpowiedzi szarmancko cmok-
nął mnie w rękę i wraz z Nicpo-
niem skierował kroki do taczki, na 
której piętrzyły się 4 pękate worki. 
Z  troską spytałam jeszcze raz, 
czy nie lepiej abyśmy w dwójkę 
załadowali ziemniaczany bagaż, 
ale on tylko się obruszył: - ”Że 
co? Dźwigać z panią? Nie trzeba! 
Pani się odsunie...” - i zanim zdą-
żyłam zrobić miejsce, pan Bronek 
już żonglował workami w powie-
trzu jak młody bóg.
 Pan Bronek odszedł od nas 
w czasie, gdy przyroda odpoczy-
wa, a my razem z nią. W dzień 
pogrzebu był nieznośny mróz. 
Po pogrzebie siedzieliśmy w gór-
skiej, przytulnej restauracji przy 
gorącym rosole, a za oknami pa-
dał obficie śnieg. Pierwszy raz 
usłyszałam, że pan Bronek był 
strażakiem w swojej wiosce oraz 
tancerzem i śpiewakiem w zespole 
folklorystycznym naszego małego 
miasteczka... A ja myślałam, że 
był „tylko” dobrym sąsiadem.

Z pola wzięte

ANNA MALINOWSKI

Jak dobrze 
mieć sąsiada
S
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ruszka jest pysznym 
owocem. Można 
dodawać ją do 

ciast, marynować w occie, 
zapiekać i gotować w winie. 
Również nalewki z gruszką 
znajdą swoich amatorów.

Nalewka gruszkowa

Wykonanie:
Dojrzałe gruszki (mogą być nawet bardzo miękkie) myję (jeśli skórka jest brzyd-
ka to obieram), po czym kroję na kawałki. Nie usuwam gniazd nasiennych. 
Wkładam je do słoja i natychmiast skrapiam sokiem z cytryny. Zasypuję owoce 
cukrem. W tym momencie można też dodać goździki i cynamon, ale nie jest 
to konieczne. Tak przygotowane gruszki odstawiam na 1-2 dni aż cukier cał-
kowicie się rozpuści w soku (od czasu do czasu wstrząsam słoikiem), po czym 
zalewam spirytusem. Odstawiam w ciepłe i słoneczne miejsce na co najmniej 
pół roku (od czasu do czasu wstrząsam). Następnie zlewam, odciskam owoce 
(można to zrobić przez gazę lub wyciskarką do owoców) i filtruję. Rozlaną do 
butelek nalewkę odstawiamy na co najmniej rok w ciemne i chłodne miejsce.

Gruszki marynowane 
z dodatkiem ricotty

Składniki:
 2 gruszki
 1 litr czerwonego wina 

wytrawnego
 100 g sera ricotta
 przyprawy korzenne
 miód

Wykonanie:
Gruszki obieram i wydrążam nasiona. Następnie 
marynuję je w winie przez ok. 48 godzin. Po 2 
dniach gruszki gotuję przez około 5 minut z do-
datkiem przypraw korzennych i miodu. Miękką 
gruszkę nadziewam serkiem ricotta i polewam 
sosem z czerwonego wina.

Wykonanie:
Na talerzach lub półmiskach rozkładam rukolę, posypu-
ję solą i pieprzem. Ser i gruszkę (razem ze skórką) kroję 
na kostki. Gruszkę kropię sokiem z cytryny. Rozkładam ser 
i gruszkę na rukoli, posypuję posiekanymi orzechami i pole-
wam sosem (czosnek przeciskam przez praskę lub drobno 
siekam i rozcieram na desce. Dodaję miód, sok z cytryny 
i oliwę. Doprawiam solą i pieprzem). Podaję z grzankami 
lub bagietką.

Sałatka pleśniowa z gruszką

Składniki:
 150 g sera z niebieską 

pleśnią (np. gorgonzola)
 3-4 garście rukoli 

(ewentualnie innej 
ulubionej sałaty)
 2-3 dojrzałe i soczyste 

gruszki
 2 łyżki soku z cytryny
 6 łyżek orzechów

Składniki na
sos winegret:
 1/2 ząbka czosnku
 szczypta soli 
 1 łyżka miodu
 1 łyżka soku z cytryny

lub octu winnego
 świeżo zmielony czarny

pieprz
 4 łyżki oliwy

G

Składniki:
 1 kg aromatycznych 

gruszek
 0,40 kg cukru
 1 litr spirytusu
 sok z jednej cytryny

Dodatkowe 
składniki:
 goździki (około 5 sztuk)
 cynamon (1 łyżeczka)
 wanilia (1 laska)



Gruszka
- pyszny owoc nie tylko do ciast i deserów

57W i e ś c i  d l a  D o m uluty 2019

Krem z serem pleśniowym i gruszką

Składniki:
 75 dag gruszek
 3 szklanki wywaru 

z warzyw
 10 dag sera pleśnio-

wego
 1 szklanka śmietany 

kremówki
 2 łodygi selera nacio-

wego
 sól
 biały pieprz
 sok z cytryny

Wykonanie:
Łodygi selera myję i kroję na plasterki, a obraną gruszkę w kostkę. Dole-
wam do nich odrobinę wody i duszę ok. 15 minut. Po ostudzeniu dokład-
nie miksuję w blenderze. Osobno zagotowuję wywar z warzyw. Stopniowo 
wlewam do niego puree selerowo-gruszkowe. Dodaję pokrojony w kostkę 
ser. Przyprawiam solą, pieprzem i sokiem z cytryny, po czym lekko pod-
grzewam. Pozostawiam do ostygnięcia. Ubijam śmietanę i łączę z zupą. 
Doprawiam do smaku. Dekoruję gruszką i ewentualnie posiekanymi orze-
chami oraz kawałkami sera.

Ciasto gruszkowo-czekoladowe

Składniki
na ciasto:
 200 g czekolady

deserowej
 180 g masła
 3 łyżki kakao
 2 jajka
 150 g drobnego cukru 

lub cukru pudru
 180 g mąki
 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
 ekstrakt waniliowy
 garść posiekanych

orzechów

Wykonanie:
Obrane gruszki kroję na po-
łówki lub ćwiartki i wykra-
wam gniazda nasienne. 
Wodę zagotowuję z cydrem 
lub winem, sokiem z cytry-
ny, cukrem i cynamonem. 
Do zalewy wkładam gruszki 
i pod przykryciem gotuję ok. 
20 minut. Odstawiam na 
kilkadziesiąt minut, a najle-
piej na 12 godzin. Połama-
ną czekoladę, masło i ka-
kao mieszając roztapiam 
na gładką masę. Do miski 
wbijam jajka, dodaję drobny 
cukier i ubijam na puszy-
stą i gęstą masę. Dodaję 
mąkę razem z proszkiem do 
pieczenia, po czym łączę 
z masą czekoladową, posie-
kanymi orzechami i wani-
lią. Okrągłą formę smaru-
ję tłuszczem i wylewam do 
niej masę, następnie wci-
skam kawałki gruszki. Piekę 
w 175 stopniach przez ok. 
25 minut. Trzeba wyczuć 
moment, by ciasto nie było 
przepieczone - wówczas bę-
dzie zbyt suche. Po upiecze-
niu posypuję kakao lub cu-
krem pudrem.

Składniki na
winne gruszki:
 3 małe gruszki
 1/2 szklanki wody
 1 szklanka cydru lub

białego wytrawnego wina
 sok z 1 cytryny
 1/2 szklanki drobnego 

cukru
 1 łyżeczka cynamonu

Składniki:
 okrągły biszkopt z 5 jajek

Składniki na
masę serową:
 400 g masy kajmakowej 
 500 g serka mascarpone
 200 ml śmietany

kremówki 36%

Składniki na masę
migdałową:
 250 g serka mascarpone
 250 ml śmietany

kremówki 36%
 2 łyżki cukru pudru
 pół łyżeczki ekstraktu 

z migdałów

Pozostałe
składniki:
 puszka gruszek w syropie 

(mogą tez być z kompotu
 1 szklanka ponczu (likier 

migdałowy Amaretto mie-
szam z przegotowaną wodą. 
Do płynu można też dodać 
odrobinę syropu z gruszek)

Wykonanie:
Przygotowuję słodkie chipsy z gru-
szek: umyte, nieobrane owoce kroję na 
cienkie plastry. Przekładam na papier 
do pieczenia, posypuję cukrem. Piekę 
w temperaturze 170ºC aż do uzyskania 
złotego koloru. Jeszcze ciepłe ściągam 
z blachy i przekładam na kratkę do wy-
studzenia. Wystudzony biszkopt kroję 
na 3 blaty. Chłodną masę kajmakową 
miksuję z zimnym serkiem i kremówką 
do momentu otrzymania gęstego kre-
mu (nie może spływać z łyżki). Dzielę 
na dwie części. Schłodzone składniki 
na masę migdałową również ubijam tak 
długo, aż powstanie gęsty krem. Odce-
dzone i osuszone na ręczniczku papie-
rowym gruszki kroję w kostkę. Pierwszy 
blat tortu delikatnie ponczuję. Na to 
wykładam część kremu kajmakowego, 
w który wciskam kawałki gruszek. Przy-
krywam drugim blatem biszkoptowym, 
ponczuję i ponownie smaruję drugą czę-
ścią kremu kajmakowego, w który znów 
wciskam kawałki gruszek. Przykrywam 
ostatnim blatem biszkoptowym, ponczu-
ję. Boki i wierzch tortu wykładam kre-
mem śmietankowym. Schładzam w lo-
dówce. Przed podaniem całość dekorują 
gruszkowymi chipsami. 

Tort
gruszkowy

Wykonanie:
Gruszki obieram, kroję na ćwiartki i usu-
wam gniazda nasienne. Wkładam do 
garnka, dodaję cukier, sok z cytryny 
i wodę (taką ilość, aby przykryć owoce). 
Zagotowuję, po czym na małym ogniu 
gotuję pod przykryciem przez 15-20 mi-
nut (czas uzależniony jest od miękkości 
gruszek). Gruszki wykorzystuję do de-
serów, lodów, musów i tart owocowych 
oraz do dań wytrawnych np. tart lub sa-
łatek. Można je również przechowywać 
zapasteryzowane w słoikach (wkładam 
je do weków, całkowicie przykryte gorącą 
zalewą i pasteryzuję przez ok. 15 minut 
w garnku z delikatnie gotującą się wodą).

Składniki:
 6 gruszek

(najlepiej twardych)
 sok z 2 cytryn
 1 szklanka cukru

Gruszki 
w lekkim 
syropie
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ROZRYWKA

Rozwiąż krzyżówkę, wyślij 
SMS z rozwiązaniem oraz 
nazwą miejscowości, 
w której mieszkasz 
pod numer 71051. 
Treść SMS-a: wr.poprawne 
hasło.miejscowość 
(np. wr.przykładowe hasło 
krzyżówki.poznań)
Na rozwiązania czekamy 
do 22.02.2019 do godziny 
12.00. Koszt SMS-a 
1,23 zł z VAT. 

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

KRZYŻÓWKA nr 02/2019

FUNDATOREM 
NAGRÓD JEST

Do wygrania

POZIOMO:
1) Przedstawiciel rodziny drzew 
i krzewów dwuliściennych.
7) Brzemię.
10) Pogardliwie o mężczyźnie 
w starszym wieku.
11) Nieżyt oskrzeli.
13) Przymierze, sojusz, koalicja.
14) Osada polska koło Stam-
bułu.
15) Lustracja, kontrola.
18) Herb przedstawiający serce 
ludzkie przeszyte strzałą.
21) Wigilijna ryba.
23) Stopień w policji.
25) Ośrodek hodowli koni.
28) Tytuł władców muzułmań-
skich.
29) Pojedynczy genotyp.
31) Wezwanie, odezwa.
32) Utrata względów.
36) Schab lub szponder.

37) Litera grecka.
38) Pierwszy kręg szyjny.
40) Kiszka, jelito.
41) Rozległa kotlina między 
Beskidami Zach. a Tatrami.
43) Uroczysty strój sędziego.
45) Lewy dopływ Odry.
49) Lichy koń, szkapa.
50) Obfite zbiory z pola.
51) Krwinka, ciałko krwi.
54) Jeden z zakonników.
55) Państwo w Afryce ze stolicą 
w Maseru.

PIONOWO:
1) Styl w muzyce jazzowej, 
powstały na początku lat czter-
dziestych.
2) Chód konia, w którym obie 
prawe nogi zwierzę stawia na 
przemian z lewymi; inochód.
3) Kawał, żart, dowcip.

4) Szwedzki port nad Bałtykiem.
5) Grupa wilków lub dzików 
działających razem.
6) Włóczęga, hulaka, pijak.
7) Białko utrzymujące stabilność 
żółtka w jaju.
8) Przedżołądek krowy, w którym 
pokarm ulega fermentacji pod 
wpływem bakterii beztlenowych.
9) Przyrząd do trasowania.
12) Mięso z uboju rytualnego.
16) Poważanie, szacunek.
17) Element genetyczny 
zbudowany z DNA, zdolny do 
powielania się.
19) Ares dla Zeusa.
20) Adam, poeta.
22) Ukochany, mały pies.
24) Szybko rosnące drzewo.
26) Rozpuszczalnik
27) Otwór, jama, zagłębienie.
28) Król do czasu koronacji.

30) Posłannictwo.
31) Afrykański pomór świń.
33) Świadoma część osobowo-
ści; jaźń.
34) Dawna miara długości, 
a także powierzchni.
35) Centralne miejsce w cyrku.
38) Etylowy lub metylowy.
39) Autor „Myśli nieuczesanych”.
41) Pod opieką lekarza.
42) Artretyzm, podagra.
44) Włoska bomba witaminowa.
46) Bywa mniejsze lub koniecz-
ne.
47) Samochodzik.
48) Wielka gala lub ulewny 
deszcz.
52) Potrzeba, konieczność.
53) Dawniej: liczba nieparzysta; 
cetno.

Rozwiązanie krzyżówki nr 01/2019, Hasło: „PIAST. ROZPOCZNIJ Z NAMI NOWY ROK”
Nagrody otrzymują: Ryszard Napierała, Przybysławice, Anna Miękina, Kraków, Magdalena Skibińska, Jarocin.
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Krowy poddane 
ocenie
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oraz większa 
część produ-
centów rolnych, 
którzy pozostali 
przy produkcji 

mleka, jest objęta oceną użyt-
kowości mlecznej prowadzoną 
przez Polską Federację Hodow-
ców Bydła. Średni udział krów 
poddanych tej ocenie w Pol-
sce wynosił w 2016 r. ok. 36%  
- i z roku na rok rośnie.
 Region Oceny Poznań 
obejmuje 212 133 gospodar-
stwa rolne specjalizujące się 
w produkcji mleka z 5 woje-
wództw: dolnośląskiego, lu-
buskiego, opolskiego, śląskiego 
oraz wielkopolskiego. Najlicz-
niejszą grupę stanowią gospo-
darstwa z Wielkopolski (po-
nad 70%). Natomiast najmniej 
gospodarstw utrzymujących 
krowy mleczne w RO Poznań 
znajduje się w województwie 
lubuskim.
 Rozpatrując poszczególne 
powiaty woj. wielkopolskie-
go, zdecydowanymi „liderami” 
wśród powiatów, w których 
prowadzona jest produkcja 
mleka, są powiat krotoszyń-
ski i gostyński (wykres 2).
 Mimo że pogłowie krów 

C

mlecznych w Polsce wykazuje 
tendencję spadkową (wykres 1),  
w województwie wielkopol-
skim ich liczba wzrosła średnio 
o 8,9 tys. sztuk. Największy 
wzrost  w 2017 roku w sto-
sunku do roku 2014 nastąpił 
w powiecie kolskim (o ok. 1,6 
tys. szt.) i gostyńskim (wzrost 
o 1,5 tys. szt.). 
 Wielkopolska znajdowała 
się w czołówce województw, 
w których większość utrzymy-
wanych krów mlecznych jest 

poddawana ocenie. W ukła-
dzie powiatowym udział krów 
mlecznych podanych ocenie 
pod kątem użytkowości mlecz-
nej jest bardzo zróżnicowany. 
Znaczny udział krów poddawa-
nych ocenie w województwie 
wielkopolskim miał powiat 
krotoszyński (aż 13% utrzy-
mywanych krów poddawanych 
było ocenie), gostyński (11%), 
kościański (7%) oraz rawicki 
(5%). Udział kolejnych sześciu 
powiatów (wykres 5) stanowi 

odpowiednio po 4%.
 Analizując pogłowie krów 
mlecznych, Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka wyszczególniła 12 
kategorii klasyfikacji obór pod 
względem liczebności stad (ta-
bela 1). 
 Dane PFHBiPM wskazują, 
że w Polsce największą grupę 
gospodarstw specjalizujących 
się  w  produkcji mleka kro-
wiego  stanowią gospodarstwa 
utrzymujące 20 - 49 szt. krów 
(wykres 4-5).
 Wśród siedmiu wyszczegól-
nionych klas największy udział 
pogłowia w RO Poznań (ok. 
34% pogłowia krów ogółem) 
znajdował się w oborach li-
czących średnio 20 - 49 sztuk. 
Podobna wielkość udziału cha-
rakteryzuje gospodarstwa rolne 
utrzymujące stada o wielkości 
50 - 149 sztuk (33%). Ogółem 
w Polsce również największą 
grupę stanowią gospodarstwa, 
których stada liczą 20 - 49 sztuk 
(aż 57%). Jednakże znacznym 
udziałem charakteryzują się 
gospodarstwa z ilością krów 
w przedziale 10 - 19 szt. (11%) 
oraz 150 - 299 szt. (10%). Ozna-
cza to, że  ilość gospodarstw 

Wykres 1. Udział krów mlecznych poddanych ocenie 
użytkowności mlecznej w powiatach na obszarze Wielkopolski 
stan na dzień 31.12.16 r.

Wykres 2. Liczba krów mlecznych poddanych ocenie 
użytkowności mlecznej w powiatach na obszarze Wiel-
kopolski w latach 2014 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki prac hodowlanych” w roku 
2014 i 2017 PFHBiPM

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki prac hodowlanych” 
w roku 2014 i 2017 PFHBiPM

Wykres 3. Wydajność mleczna krów poddanych ocenie 
użytkowności mlecznej w powiatach na obszarze Wielko-
polski w latach 2014 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki prac hodowlanych” 
w roku 2017 PFHBiPM
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Wyszczególnienie
LICZBA KRÓW WG PRZEDZIAŁU WIELKOŚCI OBÓR

1 2 3-4 5-6 7-9 10-19 20-49 50 -149 150 - 299 300 - 499 500 - 999 > 1000

Dolnośląskie - - 8 17 57 466 2 244 4 222 4 438 2 879 3 013 -
Lubuskie - - 4 - 24 255 949 1 533 810 457 1 716 1 130
Opolskie - - - 16 62 746 3 543 5 858 2 878 3 213 2 281 3 158
Śląskie - - 7 22 67 897 4 672 5 921 2 933 1 713 505 -
Wielkopolskie - 2 21 159 820 12 587 49 929 49 780 15 077 8 971 8 547 3 526
RO Poznań - 2 40 214 1 030 14 951 61 337 67 314 26 136 17 233 16 062 7 814
Polska 7 2 313 1 098 4 364 65 916 345 545 50 823 59 365 35 029 28 874 10 037

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki prac hodowlanych” w roku 2017 PFHBiPM

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki prac hodowlanych” w roku 2017 PFHBiPM

utrzymujących krowy mleczne 
o wielkości stada do 6 sztuk 
oraz liczba gospodarstw  utrzy-
mujących krowy mleczne w sta-
dach przekraczających 300 
sztuk jest nieznaczna. 
 Średnia wydajność mleczna 
krów w powiatach wojewódz-
twa wielkopolskiego w latach 
2014 - 2017 wzrosła o 5,17%. 
Największy wzrost wydajności 
mlecznej charakteryzuje po-
wiat kolski i złotowski (wykres 
3). W 2017 r. w porównaniu 
z rokiem 2014 wyniósł on ok. 
10%. Przeciwną tendencję, mia-
nowicie spadek wydajności, 
wykazano jedynie w dwóch 
powiatach: wrzesińskim oraz 
gnieźnieńskim, w których spa-
dek wyniósł odpowiednio bli-
sko 5% i 3%.
 Rosnąca wydajność mleczna 
krów wiąże się z systematycz-
nym wzrostem dostaw mleka 
do skupu (styczeń 2017 - 921,6 
mln l => styczeń 2018 - 960 mln l).  
Najwyższe dostawy mleka tra-
dycyjnie mają miejsce w miesią-
cach letnich (maj - sierpień), co 
wynika z możliwości wypasu 
krów oraz z większej liczby 
wycieleń przypadających na 
ten okres. 
 Od stycznia 2018 r. następo-
wał spadek ceny za dostarczany 
do skupu surowiec. Producenci 
mleka otrzymywali w grud-
niu 2017 r. średnio 1,52 zł/l, 
podczas gdy w styczniu 2018 r. 
średnia cena wyniosła już zale-
dwie 1,42 zł/l. Kolejne miesiące 
przyniosły dalsze obniżki cen 
do poziomu 1,28 zł/l otrzymy-
wanych w czerwcu. Dopiero 
lipiec przyniósł zahamowanie 
tendencji spadkowej, ponieważ 
cena mleka wzrosła o 0,01 zł/l. 
Producenci rolni nie mają jed-
nak powodów do radości, po-
nieważ cena mleka kształtu-
jąca się na poziomie 1,29 zł/l 
w lipcu ub. r. jest o blisko 0,05 
zł/l niższa niż w analogicznym 
okresie 2017 r (wykres 6). 

Wykres 4 i 5. Struktura pogłowia krów mlecznych wg przedziału wielkości obór w RO Poznań 
oraz Polsce (2017 r.)

Tabela 1. Struktura obór wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

 Dotychczasowe przemiany 
branży mleczarskiej w Polsce, 
w tym w województwie wiel-
kopolskim, wymagają podjęcia 
dalszych działań, które będą 
prowadzić do: 
- zwiększenia produkcji mleka, 
- wzrostu obsady zwierząt 
o  wysokim potencjale pro-
dukcyjnym utrzymywanych 
w  gospodarstwach specjali-
stycznych, 
- spadku liczby gospodarstw 
mlecznych w wyniku ich kon-
centracji, 
- wzrostu wydajności krów. 

 Nie będą to z pewnością 
łatwe lata, ponieważ zarów-
no producentów mleka, jak 
i podmioty skupujące, które 
są motorem napędowym całej 
branży na rynku mleka, czeka 
okres wytężonej pracy. 
 Duża liczba podmiotów 
skupujących doprowadza do 
sytuacji, w której część z nich 
zapewnia sobie byt w głów-
nej mierze dzięki taniemu su-
rowcowi. Brak jednomyślności 
w działaniu, konkurowanie ze 
sobą np. o wejście do wielko-
powierzchniowych zachodnich 

marketów, utrudnia tworze-
nie większych jednostek han-
dlowych o szerszym zasięgu. 
W wielkopowierzchniowych 
sieciach marketów dyktowane 
są niekorzystne warunki ceno-
we, narzucane koszty promocji, 
opłat półkowych oraz zmusza-
nie do sprzedaży swoich to-
warów pod daną marką firm 
handlowych. Administracyj-
ne  rozwiązanie  problemu 
współpracy sieci handlowych 
z dostawcami nabiału jest nie-
możliwe. Ze względu na brak 
innych  znaczących  kanałów 
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Źródło: opracowane własne na podstawie danych Biura Analiz i Strategii KOWR oraz http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/
analizy/miesieczne/NR%202_2018_KOWR_rynek%20mleka.pdf i  „Biuletyn Statystyczny Nr 7/2018” GUS

dystrybucji  na  rynku  we-
wnętrznym,  aktualnie to one 
tak naprawdę dyktują warunki 
umów, a co za tym idzie - cenę 
płaconą producentom mleka 
surowego. Sytuacja, w której 
mleczarnie konkurują ze sobą, 
wytwarzając  takie  same pro-
dukty, jest niewłaściwa. Na-
leży się specjalizować albo 
też produkując jeden arty-
kuł, sprzedawać wspólnie, bo 
w pojedynkę jest to znacznie 
trudniejsze. Im szybciej prze-
twórcy zdecydują się na ten 
krok, tym szybciej zwiększy 
się efektywność oraz możliwe 
będzie zredukowanie kosztów 
przerobu mleka.
 ,,Wspólna platforma sprze-
daży polskich produktów mle-
czarskich” to  szansa  na utrzy-
manie dobrej pozycji sektora 
mleczarskiego w handlu zagra-
nicznym na zliberalizowanym 
rynku. Około 70% zakładów 
branży mlecznej to spółdziel-
nie, w których właścicielami 
są rolnicy, którzy wspólnie 
z zarządami dla dobra polskiej 
własności powinni dążyć nie 
tylko do współpracy handlowej, 
ale i utworzenia np. ,,Krajowej 

Spółdzielni Handlu Artykułami 
Mleczarskimi” z obowiązkiem 
czynnego członkostwa każ-
dej Spółdzielni Mleczarskiej. 
Tym bardziej że w starciu z du-
żymi koncernami zagraniczny-
mi naszym atutem jest konku-
rencyjność kosztowo-cenowa, 
wysoka jakość i ekologiczny 

charakter artykułów mleczar-
skich. To wspólne działanie na 
płaszczyźnie handlowej nie jest 
zadaniem trudnym. Trudniej-
sza i ważniejsza jest konsolida-
cja mleczarń, która zdecyduje 
o sile krajowego mleczarstwa. 
Obecnie przebiega ona bardzo 
powoli, jednak możemy być 

Wykres 6. Dostawy mleka do skupu styczeń 2017 - lipiec 2018 (mln l)

pewni, że w krótkim czasie pro-
cesy łączenia zaczną się nasi-
lać, co przełoży się na korzyści  
- zarówno dla hodowców by-
dła mlecznego, jak i zakładów 
przetwórczych. 

Przygotowali:
Wioleta Barczak, 

Jerzy Mikołajczak

R E K L A M A
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 Sektor mleczarstwa jest 
jedynym w rolnictwie, gdzie 
tak duży udział właścicielski 
w przetwórstwie mają rolnicy. 
W samej Wielkopolsce takich 
spółdzielni jest kilkanaście. 
Co składa się na ich sukces?
Uważam, że wszystko zależy od 
tych, którzy tymi spółdzielniami 
zarządzają i od właścicieli tych 
spółdzielni, czyli rolników. Jeśli 
obydwie strony kierują się za-
sadami prostej ekonomii, a do 
tego pojawia się pewnego 
rodzaju przywiązanie, to rze-
czywiście można wypracować 
zasady trwałej współpracy. 
Spółdzielnia powinna płacić 
więcej za mleko wtedy, kiedy 
jest to możliwe. I my tak robimy. 
Jeśli nie można, to nawet gdy 
Mlekowita czy Mlekopol płacą 
więcej, zawsze tłumaczę wła-
ścicielom naszej spółdzielni: My 
płacimy tyle, na ile nas stać. Nie 
chcę doprowadzić do sytuacji, 
w której znalazła się chociaż-
by spółdzielni z Rypina w woj. 
kujawsko-pomorskim. Była i jej 
nie ma. Została zamknięta z po-
wodu złego zarządzania i złej 
komunikacji z właścicielami. 
Była to spółdzielnia wielkości 
gostyńskiej, bardzo dobrze wy-
posażona w nowoczesne linie 
technologiczne. Działka, bu-
dynki i maszyny są, ale mleko 
już tam nie jest przerabiane. 
Spółdzielnia w Rypinie nie pła-
ciła rolnikom za surowiec 

Płacimy za mleko tyle, 
na ile nas stać

Z GRZEGORZEM GRZESZKOWIAKIEM, prezesem Spółdzielni Mleczarskiej 
w Gostyniu rozmawia Dorota Jańczak

za 4 miesiące. Nie wyobrażam 
sobie, żebyśmy my mieli takie 
zaległości w płatnościach, bo 
rolnicy też by odeszli. Na co 
mieliby czekać? 

 Konkurencja jest prze-
ogromna na rynku mleka. 
Utrzymanie się spółdzielni 
mleczarskich, które nie mają 
takich możliwości finanso-
wych, jak ogromne zakłady 
z wieloma oddziałami, często 
z obcym kapitałem, nie jest 
zapewne łatwe?
Jest trudno, bo jeszcze zależy 
kto, czym, z kim na tym rynku 
konkuruje. Mamy silną pozycję 
wypracowaną przez lata. 40 lat 
temu powstała kondensownia 
i proszkownia na obrzeżach 
miasta, dzięki temu jesteśmy 
silni. Mleko zagęszczone to 
nasz główny kierunek pro-
dukcji. I bardzo dbamy o jego 

promocję. Na rynku krajowym 
w  mlekach zagęszczonych 
mamy udział na poziomie po-
nad 80%. I tego pilnujemy. To 
jest pierwsza sprawa. Druga 
sprawa - trzeba szukać ciągle 
czegoś nowego. W 2015 roku 
uruchomiliśmy nowoczesną 
proszkownię. Poprzednia, za-
montowana przez Francuzów, 
ma już 40 lat i przestała speł-
niać nasze wszystkie oczekiwa-
nia. W nowym obiekcie możemy 
suszyć serwatkę i produkować 
mleko, które ostatnio, szczegól-
nie jeśli chodzi o kraje arab-
skie i afrykańskie, ma coraz 
większe wzięcie, bo to jest 
mleko w proszku tańsze. Za-
miast tłuszczu zwierzęcego ma 
tłuszcz roślinny, czyli np. olej 
palmowy. Dzięki obserwacji sy-
tuacji na świecie i poczynionym 
inwestycjom jesteśmy w stanie 
zwiększać segment i pozyski-
wać nowe rynki zbytu. Jeszcze 
do 2015 roku na proszek byli-
śmy w stanie przerabiać 100 
tys. litrów mleka na dobę, dziś 
posiadamy wieżę o wydajno-
ści przerobowej 300 tys. litrów 
mleka na dobę. Przymierzamy 
się do kolejnej zmiany, która 
powinna uchronić nas przed 
kłopotami finansowymi. Pro-
dukujemy mleka płynne, które 
nie przynoszą nam zysku, czyli 
UHT, spożywcze pasteryzo-
wane. Wkrótce odejdziemy od 

tego, a wejdziemy w produkcję 
serów długo dojrzewających. To 
też jest czysta ekonomia. Po-
równujemy koszty wytworzenia 
mleka płynnego oraz sprzedaż. 
Rachunek jest mocno ujemny. 
Jeśli to mleko przeznaczymy 
na produkcję serów dojrzewa-
jących, a bilans końcowy wy-
niesie zero, to i  tak zyskamy. 
Dlatego do końca tego roku 
uruchomimy produkcję serów 
długodojrzewających.
 Spożycie mleka w Europie 

spada. Czy nie będzie tak też 
z serami? 
Jeśli patrzy się na rynek unij-
ny i polski, nawyki żywieniowe 
konsumentów się zmieniają. 
Taka jest tendencja europejska 
i światowa, że sprzedaż mleka 
zagęszczonego, a więc nasz 
numer jeden, stopniowo spada. 
I tego nikt nie powstrzyma żad-
nymi działaniami i wyrzucaniem 
dodatkowych pieniędzy w rekla-
mę czy marketing. Stąd trzeba 
myśleć o czymś innym. A dane 
statystyczne pokazują, że spo-
życie serów dojrzewających ma 
trwałą tendencję wzrostową. 
 Ale uruchomienie nowego 

segmentu produkcji to spore 
koszty, które trzeba ponieść 
w krótkim czasie. 
Podpisaliśmy już umowę na 
10-letni kredyt inwestycyjny. 
Mieliśmy o tyle dobrze, że już 
wcześniej posiadaliśmy wolny 
budynek pomagazynowy, który 
wykorzystamy na serownię, dla-
tego nie trzeba będzie budować 
nowego obiektu. Cały czas trze-
ba inwestować, ale też trzeba 
uważać, by nie przeinwestować. 
 Forma spółdzielczości wy-

maga od państwa elastyczno-
ści w podejmowaniu decyzji. 
Pana pomysły muszą być za-
akceptowane przez reprezen-
tantów członków spółdziel-
ni, czyli rolników. Im więcej 
osób, tym może być więcej 
głosów. Jak w takim układzie 
udaje wam się wypracować 
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wspólne strategie działań?
Zarząd zarządza w imieniu do-
stawców mleka. W strukturze 
spółdzielczości najwyższym 
organem jest walne zgromadze-
nie, które odbywa się raz w roku 
i rozlicza poprzedni rok. Nato-
miast nad bieżącą pracą czuwa 
rada nadzorcza, w skład której 
powinno wchodzić 21 członków. 
W tej chwili w radzie nadzorczej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Go-
styniu jest 19 osób. Jest ona 
niekompletna, bo 2 dostawców 
mleka odeszło. Ale dynamika 
mleka w skupie, patrząc rok 
do roku 2017 - 2018, jest mini-
malnie wzrostowa, więc żadna 
tragedia się nie stała, że ktoś 
zdecydował się odejść.
 Ilu jest obecnie członków 

spółdzielni?
Dostawców mleka mamy 1.200. 
Wszyscy są członkami. Nato-
miast pracowników-emerytów 
mamy 350 i  oni również są 
członkami. Tylko że pracow-
nik jest tylko członkiem, a rolnik 
członkiem i dostawcą mleka. 
 Dlaczego tak jest, że w sek-

torze mleczarskim udało się 
założyć i  zachować spół-
dzielnie z udziałem rolników, 

a w innych nie?
Wydaje mi się, że duży wpływ 
na mobilizację dla spółdziel-
ni mleczarskich miała zapo-
wiedź wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Wtedy mleczarnie 
szybko zareagowały. Różnica 
w wyglądzie półki produktów 
mleczarskich przed wejściem 
naszego kraju do Unii, a obec-
nie jest ogromna pod względem 
wyglądu opakowań, kolorystyki 
czy jakości. To się zmieniło jak 
dzień do nocy. Wiedzieliśmy, że 
musimy się zmienić, żeby być 
nadal konkurencyjni i to zrobili-
śmy. Dzięki temu te spółdzielnie 
istnieją do dziś. Jeśli ktoś ten 
okres przespał i za wiele nie 
zrobił, to odpadł z rynku.
 Jakie korzyści czerpiecie 

z przynależności do Krajo-
wego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich?
Jest to organizacja, która re-
prezentuje nas - spółdzielnie - 
wobec organów państwowych, 
opiniuje pewne tematy. Czasem 
dzięki niemu odbywają się spo-
tkania, na których niekiedy po-
jawia się minister i jest to dobra 
okazja, by z nim porozmawiać.  

R E K L A M A
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odzina pana Pawła 
gospodaruje na 18 
ha ziemi. Uprawiają 
zboża, wykorzysty-
wane w 100% na 

własne potrzeby. A potrzeb jest 
sporo. W gospodarstwie Gul-
czewskich utrzymuje się się od 
350 do 700 sztuk trzody. - Mamy 
maciory, tuczniki, prosięta - wymie-
nia Paweł Gulczewski z Żegocina. 
Czy w dobie walki z ASF w tej 
branży rolniczej nie jest szcze-
gólnie trudno? - Jesteśmy twardzi 
i zaprawieni w bojach. Mamy za sobą 
chorobę Aujeszky’ego, przez którą 
straciliśmy wszystko i wszystko za-
czynaliśmy od nowa - mówią ro-
dzice młodego rolnika.

Rozbudowują się od 15 lat
 W gospodarstwie wszyst-
ko robią sami, we troje: 
28-letni, najmłodszy z  sy-
nów Paweł - absolwent tech-
nikum rolniczego oraz  ro-

Trzeba więcej pracować, 
by mieć tyle samo

Paweł Gulczewski z Żegocina (gmina Czermin, powiat pleszewski) wraz z rodzicami 
postawili na hodowlę trzody chlewnej. Choć czasy dla takiej produkcji, ze względu na 

walkę z ASF i niskie ceny wieprzowiny w skupie, nie są łatwe. Gospodarze mają przy czym 
pracować. Ich stado ma od 350 do nawet 700 sztuk.  

R

R E K L A M A

TEKST Ewa Andersz-Wanat
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dzice: Grażyna i  Edmund.  
Starsze rodzeństwo wyjechało.  
- Intensywnie się rozbudowujemy 
tak od 2003 roku. Powstała chlew-
nia, to zaraz dwie odchowalnie, ma-
gazyny, zbiorniki i tak jedno pociąga 
drugie. Niedawno dobudowaliśmy 
chlewnię dla tuczników - opowia-
da Paweł Gulczewski. 

Wszystkie maszyny 
własne
 W swoim gospodarstwie 
Gulczewscy mają kompletny 
park maszynowy: kombajn, pra-
sę, dwa duże ciągniki, dwa małe, 
agregaty i przyczepy. Wszyst-
ko zakupione ze środków wła-
snych. - Na dotacje unijne jesteśmy 
za małym gospodarstwem, więc każ-
dego roku, po kolei coś kupujemy. 
Raz tylko skorzystałem z programu 
„Młody Rolnik”. Wtedy właśnie 
kupiliśmy nową prasę - opowia-
da pan Paweł. Teraz, w okresie 
zimowym, wszystkie maszyny 
są konserwowane, naprawiane. 
Już z myślą o nowym sezonie. 

Sporo pracy przy 
prosiętach
 Praca w  gospodarstwie 
zajmuje panu Pawłowi 12-13 
godzin dziennie. Najwięcej - 
wiosną i latem, kiedy oprócz 
trzody musi zajmować się 
obrabianiem ziemi. - Są takie 
dni, że pracuję nawet 16 godzin. 
Wtedy mam już serdecznie dosyć 
- uśmiecha się młody rolnik. 
Dużo pracy jest także przy 
prosiętach. - Oczywiście lekarz 
przyjeżdża, ale sami je szczepimy, 
robimy proste zabiegi, doglądamy. 
Zanim prosię sprzedamy, jest przy 
nim sporo roboty - opowiada 
Paweł Gulczewski. 

Trzeba więcej pracować, 
by mieć to samo
 Gospodarze należą do Zrze-
szenia Producentów Trzody 
Chlewnej Grupa Kowalew. Pan 
Paweł ma nadzieję, że uda mu 
się utrzymać hodowlę. - Jesteśmy 
zawzięci, nie poddajemy się łatwo. 
A przy tych cenach, gdzie za kilo-
gram tucznika dostajemy 3,40 zł, 
a szynka kosztuje 35 zł, można się 
czasami załamać - mówi młody 
gospodarz. Podkreśla, że przy 
tej ilości trzody, jaką ma, wystar-
cza na utrzymanie, ale inwesto-
wać jest ciężko. - A ziemi mamy za 
mało, żeby szukać pomysłu na inny 
zarobek. W każdym razie staramy 
się rozwijać. Choć dzisiejsze czasy 

określiłbym tak: trzeba więcej pra-
cować, by mieć tyle samo - uważa 
pan Paweł.

Chronią się przed ASF
 W  ostatnich miesiącach 
dużo kosztowało gospodarzy 
zabezpieczanie chlewni przed 
ASF (Afrykańskim Pomorem 
Świń), roznoszonym przez dzi-
ki. - Choć dzika w naszych okolicach 
to nie wiem, kto i kiedy w ogóle 
widział - mówi Paweł Gulczew-
ski. W sumie rodzina wydała na 
m.in. maty, ubrania ochronne, 
dozowniki do chemii - około 
6.000 zł. - Nie chcemy już przeżyć 
tego, co w 2009 roku, kiedy panowa-
ła u trzody choroba Aujeszky’ego. 
Zostaliśmy bez środków do życia, 
bez niczego - wspomina Grażyna 
Gulczewska. 

Już raz zostali bez 
środków do życia
 Kiedy 10 lat temu w hodowli 
Gulczewskich u jednej maciory 
wykryto chorobę Aujeszky’e-
go, rolnicy mieli dwa wyjścia: 
albo oddać wszystkie do rzeźni, 
nawet prośne, albo sprzedać. 
- Nie mieliśmy sumienia ich od-
dawać na rzeź. Żadnych objawów 
tej choroby u tych macior nie było 
widać. Ale ponoć w jednej próbce 
wykryto Aujeszky’ego, do dziś nie 
wiemy, u której - opowiada pani 
Grażyna. Gospodarze sprzedali 
maciory po 1,60 zł za kilogram. 
Zostali z niczym. Matka i dwaj 
starsi synowie zmuszeni byli 
wyjechać do pracy za granicę. 
Na gospodarstwie został ojciec 
i młodsze dzieci, które chodziły 
do szkoły. - Mimo to zaczęliśmy od 
nowa. Jesteśmy twardzi - zapewnia 
pan Paweł.

Oszczędzają dzięki 
fotowoltaice
 W  gospodarstwie Gul-
czewskich stawia się także na 
nowoczesność. Niespełna trzy 
lata temu zamontowano panele 
fotowoltaiczne. - Mamy instalację 
o mocy 10 kW. Zainwestowaliśmy 
w nią, żeby po prostu zmniejszyć 
rachunki. Były bardzo duże, a w tej 
chwili są niższe o 2/3 - mówi Pa-
weł Gulczewski. - Instalacja po-
winna się zwrócić w ciągu 6-7 lat, 
a jej trwałość to 25-30 lat. Tak więc 
będzie jeszcze na siebie zarabiać  
- dodaje. Jest bardzo zadowolony 
z inwestycji. - Wielkopolska nadaje 
się pod fotowoltaikę, ponieważ jest 
dużo dni słonecznych, także jesienią 
i zimą - zapewnia pan Paweł.
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Protesty rolników - najwięcej w Wielkopolsce
W całym kraju w wielu miejscowościach członkowie i sympatycy ruchu Agrounia 

przeprowadzili demonstracje. Pierwsza fala protestów miała miejsce 11 stycznia. Kolejna 
odbyła się pod koniec miesiąca. Najwięcej zgromadzeń miało miejsce w Wielkopolsce.

 - 10 stycznia br. miały się odbyć 
rozmowy Agrounii z ministrem 
rolnictwa, a ostatecznie zostały 
przełożone na 25 stycznia i dla-
tego nasze stanowisko jest takie, 
aby wyjść na drogi - powiedział 
podczas protestu odbywają-
cego się w  Nowym Mieście 
nad Wartą koordynator ruchu 
rolników - Agrounia na tere-
nie powiatu średzkiego Filip 
Pawlik. Rozmowy z minister-
stwem miały dotyczyć wy-
płaty odszkodowań rolnikom 

TEKST Łukasz Tyrakowski, Dorota Jańczak

na wschodzie kraju, których 
zdrowe świnie zostały wybite 
w związku z afrykańskim po-
morem świń oraz wyciągnięcia 
konsekwencji wobec Główne-
go Lekarza Weterynarii za do-
puszczenie do importowania do 
Polski mięsa z terenów objętych 
czerwonymi strefami ASF na 
Litwie. W związku z zachowa-
niem resortu rolnictwa Agro-
unia zapowiedziała na kolejny 
dzień, a więc 11 stycznia, pro-
testy w całym kraju.

 Wielkopolscy rolnicy wyra-
zili gotowość do walki o swoje. 
Ich zaangażowanie nie tylko 
w protesty, ale i udział w spo-
tkaniach, pochwalił lider Agro-
unii Michał Kołodziejczak, któ-
ry powiedział, że “inni powinni 
uczyć się zrzeszania od Wiel-
kopolan”. 11 stycznia rolnicy 
protestowali m.in. w Nowym 
Mieście. Kilkunastu z nich na 
miejsce przyjechało traktorami. 
Planowana była blokada drogi. 
“Dostaliśmy odgórną decyzję, że 

my na naszym terenie blokujemy 
ciągnikami most w Nowym Mie-
ście nad Wartą...” - tak brzmiała 
treść sms-a, który krążył wśród 
rolników dzień wcześniej. Na 
miejscu protestu niezwłocznie 
pojawili się średzcy policjanci, 
którzy byli gotowi na blokadę 
drogi i natychmiast mieli wy-
znaczyć objazdy. Jak się jednak 
okazało, do wyjścia rolników 
na trasę nie doszło. Skończyło 
się jedynie na przejeździe dro-
gą. - Na innych krzyżówkach wy-

Dobrze, że ktoś ma odwagę organizować protesty, bo sytuacja w rolnictwie jest naprawdę 
dramatyczna. Muszę jednak przyznać, że według mnie, mimo że nie chcemy na siłę 
utrudniać życia kierowcom, to staniem na parkingu nic nie pomożemy - powiedział jeden 
z rolników podczas protestu w Nowym Mieście

Inni kierowcy reagowali
spokojnie na manifestację.
Zwłaszcza że między ciągnikami były 
odstępy, a rolnicy, gdy tylko się dało, 
umożliwiali osobówkom przejazd

Rolnicy zgromadzeni w Nowym 
Mieście odśpiewali Rotę, 
a następnie mieli czas na 
dyskusje

Koordynator protestu – Filip Pawlik przekazał, 
że protesty Agrounii są wywołane bierną 
postawą ministerstwa rolnictwa

Nie chcemy utrudniać
życia innym kierowcom,

ale nie mamy innego wyjścia, 
jak wyjechać na drogi. 

Nie weźmiemy zwolenia 
lekarskiego jak policjanci, 
by zamanifestować swoje 

niezadowolenie - mówili 
rolnicy z powiatu gostyńskiego

Pleszewscy rolnicy przejechali 
ciągnikami do Jarocina i z powrotem 
spowalniając ruch na krajowej „11”
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Protesty rolników - najwięcej w Wielkopolsce
aby nie wpływała do Polski bardzo 
niskiej jakości żywność, z którą na 
przykład nasze mięso nie ma moż-
liwości konkurowania. Ale tutaj 
nie chodzi tylko o mięso - powie-
dział podczas protestu Maciej 
Maciejewski, rolnik z gminy 
Pępowo. Producenci rolni blo-
kowali ruch, by zasygnalizować 
problemy, jakie w tej chwili ich 
dotykacją (m.in. drastycznie ni-
ska cena żywca i import mięsa 
z zachodu) oraz kłopoty, jakie 
nawiedzą nasz kraj, jeśli ASF 
rozprzestrzeni się na terenie 
całej Polski. Na podobne postu-
laty uwagę zwrócił Łukasz Roj-
da, który z kolei wziął udział 
w manifestacji w Miejskiej Gór-
ce. Tam akcję przeprowadziło 
porozumienie związków i or-

ganizacji rolniczych w powiecie 
rawickim. - Źle się dzieje. Tucznik 
kosztuje 3,50 zł. To jest nieopła-
calne. Chcemy, by te ceny wzrosły 
- mówił Łukasz Rojda. 11 stycz-
nia protesty w Wielkopolsce 
miały miejsce także w Kępnie, 
Krzemieniewie, Kościanie oraz 
Wrześni. 
 Brak oczekiwanej reakcji ze 
strony rządzących zmusił rol-
ników do ponownego wyjazdu 
na drogi. Innym kierowcom dali 
o sobie znać 28 stycznia, gdy 
ponownie wyjechali ciągnika-
mi na drogi. I tym razem nie 
zawiedli Wielkopolanie, którzy 
przyłaczyli się do akcji m.in. 
w Środzie Wielkopolskiej, Ple-
szewie oraz Jarocnie. 

jeżdżają ciągnikami nasi koledzy. 
Mają pokonać drogę od Krzykos 
do Koszut i wrócić tutaj na miej-
sce strajku. Przejazd potrwa około 
2-3 godzin. Dłużej zgromadzenie 
może potrwać tutaj, na parkin-
gu, gdzie będzie czas na rozmo-
wy. Być może przyjedzie do nas 
Michał Kołodziejczak (założyciel 
ruchu przyp. red.), ale nie jest 
to jeszcze potwierdzone - mówił 
podczas rozpoczęcia protestu 
koordynator wydarzenia Filip 
Pawlik. Niektórzy z zebranych 
byli takimi dezycjami rozczaro-
wani. - Dobrze, że ktoś ma odwagę 
organizować protesty, bo sytuacja 
w rolnictwie jest naprawdę drama-
tyczna. Muszę jednak przyznać, że 
według mnie, mimo że nie chcemy 
na siłę utrudniać życia kierow-

com, to staniem na parkingu nic 
nie pomożemy - powiedział nam 
jeden z rolników. Ostatecznie 
na miejscu nie zjawił się Michał 
Kołodziejczak, który był obecny 
na innym proteście - w woje-
wództwie łódzkim. 
 W Gostyniu rolnicy na 2 go-
dziny postanowili zablokować 
ruch w mieście. Kolumna około 
100 ciągników jadących z małą 
prędkością przez główne ulice 
i rynek robiła wrażenie. - Póki 
pan minister rolnictwa Jan Krzysz-
tof Ardanowski, jak i cały rząd nie 
będą czuli presji, to nie będzie żad-
nych ruchów, które nas zadowolo-
ną. Nie tylko nas. My również wal-
czymy w imieniu konsumentów, to 
jest najważniejsze. Dzisiaj naszym 
najważniejszym postulatem jest to, 

Na miejsce protestu w Nowym Mieście 
kilkunastu rolników przyjechało ciągnikami. 
Zebrani byli przygotowani na blokadę drogi, 

jednak ostatecznie do niej nie doszło

W powiecie gostyńskim 
rolnicy zjechali się 

traktorami
tuż przed miastem.

Tam uzgodniono trasę 
przejazdu

W powiecie gostyńskim jest wielu dużych producentów trzody chlewnej.
Wdarcie się wirusa ASF do Wielkopolski oznacza dla nich tylko jedno - ogromną tragedię

wiescirolnicze.pl

Więcej 
zdjęć na

wiescirolnicze.pl

Więcejinformacji na

wiescirolnicze.pl

Zobacz
video na

wiescirolnicze.pl

Zdjęcia
i video na

wiescirolnicze.pl

Zdjęcia
i video na
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Około 300 rolników z kilku powiatów południowej Wielkopolski, m.in. rawickiego 
i gostyńskiego, wzięło udział w spotkaniu z Michałem Kołodziejczakiem, liderem 

stale rozrastającej się organizacji Agrounia. Działacz mówił o bieżących problemach 
w rolnictwie i wyjaśniał, dlaczego należy protestować.

potkanie odbyło się 
w świetlicy wiej-
skiej w Dłoni (gmi-
na Miejska Górka, 
powiat rawicki) - ze 

względu na to, że jest to jedno 
z największych pomieszczeń 
tego typu w powiecie. I rzeczy-
wiście, frekwencja była duża.
 Michał Kołodziejczak mło-
dy rolnik spod Błaszek w pow. 
sieradzkim, który jest także pre-
zesem Unii Warzywno-Ziemnia-
czanej i liderem tworzącej się 
organizacji rolniczej Agrounia 
(przyczyniła się w ostatnim cza-
sie do wielu protestów, które 
miały zwrócić uwagę na trudną 
sytuację w rolnictwie). Najpierw 
opowiedział o sobie i trzech go-
spodarstwach, które prowadzi 
wspólnie z ojcem i bratem. - Na 
tę chwilę jest to około 90 hektarów. 
Część to dzierżawy, a część to go-
spodarstwo budowane od pokoleń. 
Mój tata zaczynał od 14 hektarów. 
Po pierwsze, jestem więc rolnikiem. 
Zdałem maturę i dostałem się na 
dwa kierunku studiów, ale podjąłem 
bardzo szybko decyzję i postawi-
łem na rozwijanie gospodarstwa. 
Uprawiamy ziemniaki, kapustę 
i pszenicę. Głównym elementem, 
który buduje dochód, jest kapusta 
pekińska i biała oraz czerwona. Ja 
to nazywam taką trójpolówką. Tym 
się zajmuję właśnie - mówił Koło-
dziejczak. Przypomniał, że rok 
temu w lutym zorganizował 
spotkanie z rolnikami w spra-
wie tragicznej sytuacji w branży. 
Jak relacjonował, przyszło na nie 
150 osób i od tego się zaczęło, bo 
wtedy powstało stowarzyszenie 
Unia Warzywno-Ziemniacza-
na, która rozpoczęła działalność 
strajkową i rozmowy z mini-
strem rolnictwa. 
 W ostatnim czasie Michał 
Kołodziejczak był inicjatorem 
głośnych akcji protestacyjnych, 
takich jak blokowanie auto-

KOŁODZIEJCZAK: 

Wzbudzenie szacunku musi 
polegać na pokazie siły

strady A2 czy rozsypywanie 
kartofli pod jednym z ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego, 
a także strajków w Warszawie. 
Działacz przekonywał, że ce-
lem tego rodzaju przedsięwzięć 
jest „zagonienie” urzędników 
do pracy nad sprawami rolni-
ków.  - Wiemy, że duża zorganizo-
wana grupa powoduje to, że policja 
i inne służby będą się z nami li-
czyć. Nie jest prosto przeciwsta-
wić się ekipie rolników, która się 
organizuje - podkreślał Michał 
Kołodziejczak, zaznaczając, że 
organizacja Agrounia ma po-
łączyć rolników z całej Polski, 

bo małe stowarzyszenia mają 
niewystarczającą siłę przebicia. 
- Strajk to jedno z narzędzi, które 
wykorzystamy, ale 
jest po to, żeby roz-
mowa później z mini-
strem czy premierem, 
czy urzędnikiem dużo 
łatwiej nam poszła. 
Strajk to ma być po-
kazanie naszej siły, 
zbudowanie szacun-
ku, bo na początku 
wypracowanie sza-
cunku musi polegać 
na pokazie siły, sła-
bego się nie szanuje 

i nie uznaje za partnera dobrego 
do rozmowy - przekonywał Ko-
łodziejczak, zapewniając, że 
Agrounia ma działać tylko na 
rzecz rolników i nie stanie się 
organizacją polityczną.
 Na spotkaniu rozmawiano 
też o bieżących problemach, 
takich jak niskie ceny żywca 
wieprzowego, kłopoty z ter-
minowością wypłacania do-
płat, znakowaniem polskich 
produktów rolnych czy walka 
z afrykańskim pomorem świń.
 Spotkanie trwało prawie 
dwie godziny. Pod koniec nie-
którzy rolnicy zdecydowali się 
wypełnić deklarację i przystą-
pić do Agrounii.  (JM)

„Strajk to ma być pokazanie 
naszej siły, zbudowanie 

szacunku, bo na początku 
wypracowanie szacunku musi 
polegać na pokazie siły, słabego 
się nie szanuje i nie uznaje 
za partnera dobrego do 

rozmowy”
- zapewniał  Michał 

Kołodziejczak.

S



13
WIEŚC I  ROLNICZE  |  W IELKOPOLSKA  |  NR  2  (98 )  LUTY  2019

WIEŚCI REGIONALNE

 Ubiegłoroczna susza wpły-
nęła na decyzję ministerstwa 
rolnictwa, by wprowadzić 
nowy mechanizm wsparcia 
w PROW 2014 - 2020 - na 
inwestycje w systemy na-
wadniające.
Pan minister rolnictwa i rozwo-
ju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski  już w lipcu ubiegłego roku 
wspomniał w kontekście suszy 
o tym, że jednym z podstawo-
wych celów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich powinno 
być umożliwienie ubiegania 
się o wsparcie na inwestycje 
mające na celu zapobieganie 
skutkom suszy w  rolnictwie. 
Aktualnie trwają prace nad roz-
wiązaniami prawnymi w  tym 
obszarze. Wiemy, że odno-
szą się one do rozszerzenia 
obecnego zakresu wsparcia 
dla rolników  w  ramach  typu  
operacji „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”.
 W harmonogramie naboru 

wniosków nie znalazł się ob-
szar d, związany z zakupem 
maszyn.  
Tak, to prawda. Możliwe jest, 
że będziemy zajmować się 
obsługą wniosków inwesty-
cyjnych złożonych przez rolni-
ków w 2018 roku, którzy wów-
czas nie znaleźli się na liście 
upoważnionych do przyzna-
nia pomocy. Część wniosków 
jest w  trakcie procedowania. 
W momencie gdy zapadnie 
decyzja o zwiększeniu limi-
tu, to gros rolników, którzy 
nie zawarli umowy o przy-

„Do końca marca do rolników trafią 
środki w ramach de minimis: pomoc 

suszowa, wsparcie na spełnienie zasad 
bioasekuracji oraz dopłaty do materiału 

siewnego.”

Powrót do ARiMR był 
rzeczą naturalną

Z MICHAŁEM ZIELIŃSKIM, nowym dyrektorem Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu 
rozmawia Dorota Jańczak

znaniu pomocy w roku 2018, 
będzie miało szansę podpisać 
ją w tym roku.  

 Będzie to bardzo dobra 
wiadomość dla wielu benefi-
cjentów. Nie będą musieli po-
nownie składać wniosków. 
Tak, jeśli zapadną wspomniane 
decyzje, to takie rozwiązanie 
będzie ułatwieniem zarówno 
dla wnioskodawców, jak i dla 
nas. Nie będziemy zaczynali 
procedury weryfikacji wnio-
sków od początku, bowiem 
jesteśmy już po ich preselekcji.
 Ilość poprawnie złożonych 

wniosków o środki w ramach 
Modernizacji, z którymi nie 
zawarto umowy o wsparciu, 

liczona jest w tysiącach.  
Obecny limit wniosków, które 
można sfinansować dla Wiel-
kopolski, mieści się w grani-
cach 1.600. Gdyby został on 
zwiększony, mógłby objąć ko-
lejnych wnioskodawców, którzy 
zajmują niższe pozycje na li-
ście rankingowej.  Dla nas jest 
to wyzwanie organizacyjne. 

Myślę jednak, że podołamy 
tym zadaniom. Zawsze byłem 
zwolennikiem takich rozwią-
zań. Z naszego punktu widze-
nia nie trzeba ogłaszać naboru 
oraz spełniać kolejnych proce-
dur, które wydłużają w czasie 
moment przekazania środków 
rolnikom. 
 Liczba zadań, które spada 

na was jest coraz większa. 
Wnioski suszowe, wnioski 
o wsparcie na bioasekura-
cję czy o zwrot za materiał 
siewny i teraz jeszcze KGW. 
Czy wraz z rosnącą liczbą za-
dań zwiększa się także liczba 
pracowników?
Liczba etatów nieznacznie 
wzrosła wraz z  przejęciem 
cyklicznie realizowanych za-
dań po zlikwidowanej Agen-
cji Rynku Rolnego, takich jak 
dopłaty do materiału siewne-
go czy też uznawanie grup 
producenckich - w  obydwu 
region wielkopolski jest staty-
stycznym liderem. Płatności 
krajowe takie jak pomoc su-
szowa czy  pomoc w związku 
z wystąpieniem huraganu są 
jednak w dużej mierze nie-
przewidywalne, w zakresie 
miejsca i czasu ich wystą-
pienia, stąd dla realizacji 
tych zadań nie planuje 
się dodatkowych etatów. 
Pracownicy ARIMR do-
kładają wszelkich starań, 

by wywiązać się z licznie 
nałożonych na nich obo-

wiązków, mając na uwadze, 
iż działają w interesie swoich 

ZIELIŃSKI: 
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„Tegoroczną nowością będzie obszar w Modernizacji 
gospodarstw rolnych - dedykowany budowie instalacji 

nawadniających.”

„W tym roku nie odbędzie się 
nabór wniosków w ramach obszaru 

maszynowego w Modernizacji. 
Prawdopodobnie mają zostać rozpatrzone 
wnioski z roku 2018, które dotychczas nie 

kwalifikowały się do pomocy.”

beneficjentów, rolników pracu-
jących na terenach, które sami 
zamieszkują.

 Pracownicy agencji wy-
kazują się elastycznością 
czasu pracy, bo zdarza się, 
że pracują również popołu-
dniami. 
Taki system jest wdrażany 
wtedy, gdy zachodzi taka po-
trzeba. Tak było chociażby 
w przypadku naboru wniosków 
o pomoc suszową. Wydłużo-
ne godziny pracy biur powia-
towych pozwoliły wszystkim 
zainteresowanym na złożenie 
stosownych dokumentów.
 Jak ocenia pan zaintereso-

wanie rolników pieniędzmi 
na spełnienie zasad bioase-
kuracji?
W samej Wielkopolsce rolnicy 
złożyli 2.700 wniosków opie-
wających na 15,5 mln zł. Do 
tej pory środki wypłaciliśmy 
1.704 rolnikom. Nie mogli-
śmy tych pieniędzy wypłacić 
większej grupie beneficjen-
tów, ponieważ pochodzą one 
z formuły de minimis, a wiemy, 
że w 2018 roku wyczerpał się 
limit. Analogicznie jak w przy-
padku pomocy z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia 
materiału czy pomocy suszo-
wej. W naszym województwie 
wnioski o pomoc suszową zło-
żyło 53 tys. rolników na kwotę 
422 mln zł. Wydaliśmy ponad 
29 tys. decyzji przyznających 
wsparcie rolnikom poszkodo-
wanym przez suszę i tym sa-
mym wypłaciliśmy już 202 mln 
zł. W ostatnich dniach stycznia 
wydane zostały rozporządze-
nia ministra rolnictwa dotyczą-
ce dwóch mechanizmów po-
zwalające na dalszą realizację 
płatności właśnie w zakresie 
pomocy suszowej i  pomocy 
na bioasekurację w  ramach 
zwalczania afrykańskiego po-
moru świń. Na pokrycie tych 
zobowiązań rząd przeznaczył 
715 mln zł, które mają zostać 
wypłacone do 31 marca tego 
roku. Wznowiliśmy również 
wypłatę środków z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia 
materiału, która również jest 
pomocą o charakterze de mi-
nimis. 

 Jakie jeszcze inne zada-
nia spoczywają na biurach 
powiatowych ARiMR, które 
obecnie pochłaniają dużo 
czasu?
Od początku stycznia pracow-
nicy biur powiatowych wydają 
zaświadczenia o średniorocz-
nej liczbie DJP bydła wszyst-
kim wnioskodawcom, którzy 
zgłoszą takie zapotrzebowa-
nie. Jest to dokument, który  
producenci bydła dołączają 
do wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego. Do 30 stycznia 
wydaliśmy 13.912 takich za-
świadczeń, a potencjalnych 
chętnych producentów by-
dła może być około 40 tys. 
w naszym województwie. Na-
leży również pamiętać, iż od  
1 grudnia 2018 r. sukcesyw-
nie wydawane są również 
decyzje w sprawie płatności 
w  ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego, ONW, 
rolnictwa ekologicznego oraz 
programów rolnośrodowisko-
wych i  rolno- środowiskowo-
-klimatycznych.
 Jak ocenia pan korzystanie 

przez rolników z programów 
elektronicznych ARiMR (e-
-wnioski o dopłaty, IRZplus)? 
Możliwość składania doku-
mentów z wykorzystaniem plat-
form elektronicznych ARiMR 
jest znacznym ułatwieniem 
zarówno dla beneficjentów, 
jak i  pracowników Agencji. 
Ostatnio nowouruchomionym 
portalem jest IRZplus. Jest to 
nowoczesne, szybkie i wygod-
ne narzędzie, dzięki któremu 
rolnicy mogą składać zgło-
szenia, wnioski i mają stały 
wgląd do danych swojej sie-
dziby stada. Portal IRZplus 
jest wygodniejszy niż wypeł-
nianie papierowych formula-
rzy, a przede wszystkim eli-
minuje konieczność częstych 
wizyt w biurze powiatowym 
i oszczędza czas tracony na 
stanie w kolejkach. Aplikacja 
i jej funkcje są czytelne, a ich 
obsługa intuicyjna, nawet dla 
mniej zaawansowanych użyt-
kowników Internetu. W skali 
całego kraju jesteśmy liderem 
i  to dzięki naszym rolnikom, 
którzy chętnie korzystają z no-

wego narzędzia. Aplikacja bę-
dzie jeszcze rozbudowywana. 
Liczymy więc na to, że zachęci 
to tzw. duże podmioty tj. rzeź-
nie czy zakłady utylizacyjne do 
korzystania z portalu IRZplus.
 Po raz kolejny chcecie spo-

tkać się z  rolnikami także 
poza biurami Agencji. Ruszy 
kolejna edycja cyklu szko-
leń „Wspólnie dla wielko-
polskich wsi”.
Tak dokładnie. Spotkania, jak 
w poprzednich latach, odbędą 
się we wszystkich powiatach 
w Wielkopolsce. Oprócz nas, 
uczestniczyć w nich będą in-
stytucje okołorolne, takie jak 
KRUS, WODR, KOWR, Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Wiel-
kopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii oraz współpracu-
jąca z nami Komenda Woje-
wódzka Państwowej Straży 
Pożarnej. Są one odpowiedzią 
na potrzeby zgłaszane przez 
rolników i mieszkańców wsi 
o stworzenie okazji do zdo-
bycia przydatnych informacji 
przy prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego oraz działalności 
na obszarach wiejskich. W jed-
nym miejscu, bez konieczności 
odwiedzania różnych instytucji 
zainteresowani mogą nawiązać 
bezpośredni kontakt z przed-
stawicielami wymienionych 
przeze mnie instytucji i uzy-
skać odpowiedź na nurtujące 
ich pytania. 
 Pracował pan już w dwóch 

instytucjach rolniczych, więc 
posiada pan spore doświad-
czenie. Na ile pana zdaniem 
w ciągu ostatnich lat zmie-
niło się wielkopolskie rol-
nictwo?
Dzięki funduszom unijnym 
i  licznym programom pomo-

cowym skierowanym do rolni-
ków i mieszkańców obszarów 
wiejskich krajobraz polskiej 
wsi uległ zauważalnym zmia-
nom. Przez minionych 25 lat 
na naszej wsi zaszły ogromne 
zmiany. Wielkopolscy rolnicy, 
będąc nadzwyczaj aktywni na 
tle reszty kraju w pozyskiwa-
niu środków finansowych na 
potrzeby realizacji swoich in-
westycji, przyczyniają się do 
wzrostu konkurencyjności ro-
dzimego rolnictwa. Wykorzy-
stując szansę rozwoju, Wiel-
kopolanie chętnie korzystają 
z  programów pomocowych, 
stając się beneficjentami Agen-
cji. I  tak już od 25 lat, odkąd 
funkcjonuje w Polsce Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Przy znaczącym 
wsparciu funduszami publicz-
nymi, którymi dysponuje WOR 
ARiMR, nasi rolnicy posiada-
ją w gospodarstwach rolnych 
najnowocześniejsze ciągniki 
i maszyny rolnicze czy nowo 
wybudowane bądź zmoderni-
zowane budynki gospodarskie.
 Długo się pan zastanawiał 

nad podjęciem decyzji o ob-
jęciu fotela szefa wielkopol-
skiego oddziału Agencji? 
W latach 2016 - 2017 pełni-
łem funkcję zastępcy dyrek-
tora Wielkopolskiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR. Nadzo-
rowałem biuro wsparcia inwe-
stycyjnego, biuro finansowo-
-księgowe oraz biuro kontroli 
na miejscu. Praca w charakte-
rze wicedyrektora sprawiała mi 
przyjemność i satysfakcję. Tak 
się złożyło, że tworzono nową 
instytucję - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa i przesze-
dłem tam. Organizowaliśmy 
od podstaw nowy ośrodek 
w  województwie wielkopol-
skim, więc tamtejsze zadania 
były dla mnie też wyzwaniem. 
A powrót do ARiMR był rzeczą 
naturalną, ponieważ wracam 
do środowiska, które jest mi 
bliskie. Znam współpracow-
ników i zagadnienia. 
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ażdego roku pro-
ducenci warzyw 
zastanawiają się, 
czy produkować 
rozsadę samemu, 

czy lepiej zamówić ją w wyspe-
cjalizowanych gospodarstwach. 
Kalkulują, analizują i porównują 
ponoszone każdego roku koszty. 
Są one coraz wyższe, zważywszy 
na rosnące nakłady, brak odpo-
wiednich środków do zaprawia-
nia rozsady oraz kłopoty z bra-
kiem pracowników. Jedno jest 
pewne - każdy musi wybrać sam, 
jaki rodzaj produkcji rozsady jest 
mu bliższy i na jaki może sobie 
pozwolić. Na pewno rolnicy po-
siadający odpowiednie zaplecze 
zastaną przy produkcji własnej, 
a inni po prostu ją zamówią. 
 Agnieszka i  Artur Matu-
szakowie z  Kuchar (powiat 
pleszewski) zaopatrują rynek 
warzyw świeżych we wczesne 
oraz jesienne kapusty, kalafiory, 
brokuły i seler. Na powierzchni 
40 ha uprawiają wymienione wa-
rzywa, ziemniaki jadalne oraz 
zboża, a w poplonie  kalafiory 
i brokuły. Państwo Matuszako-
wie sami produkują rozsadę. 
Gospodarstwo wyposażone jest 
w specjalistyczne całodobowe 
piece nadmuchowe z pełną elek-
troniką. - Nasiona wysiewane są 
do multiplatów wypełnionych go-
towym podłożem, po czym są pod-
lewane biostymulatorem, stymu-
lującym kiełkowanie nasion oraz 
wzrost korzeni. Rozsady wczesnych  
kapust i kalafiorów przed wysa-
dzeniem w pole zabezpieczane są 
antytranspirantem, który chroni 
rośliny przed nadmierną transpi-

Warzywa z Kuchar
Na powierzchni 40 ha uprawiają  kapusty, kalafiory, brokuły, seler, ziemniaki i zboża. Sami. 

Sami produkują rozsadę.

racją oraz ogranicza oddziaływanie 
niskiej temperatury, przyspieszając 
wzrost - informuje właściciel go-
spodarstwa. Produkcja rozsady 
do najwcześniejszych nasadzeń 
zajmuje około 6 tygodni, nato-
miast na kolejne terminy uprawy 
- 4 tygodnie. Gleby w gospodar-
stwie są w różnych klasach boni-
tacyjnych. Gleby IV i V klasy są 
przepuszczalne, natomiast II i III  
są zwięźlejsze i lepiej trzymają 
wodę, ale ich wiosenna uprawa 
po bezśnieżnych zimach bywa 
kłopotliwa, ponieważ po przesu-
szeniu mają skłonność do zbry-
lania się. - Nasadzenia wczesnej 
kapusty i kalafiora rozpoczynamy, 
gdy tylko można wejść w pole - za-
zwyczaj około 15-20 marca. Rozsadę 
wysadzamy specjalistyczną sadzarką 
chwytakową. W celu zabezpieczenia 
przed niesprzyjającymi warunkami 
pogodowymi rośliny przykrywamy 
agrowłókniną - mówi pan Artur.  

Sezon w gospodarstwie rozpo-
czyna się od uprawy wczesnych 
kapust i kalafiorów pod agrow-
łókniną, w dalszej kolejności sa-
dzone są kalafiory na zbiór letni 
oraz kapusta głowiasta, brokuły 
i kalafiory na zbiory jesienne. 
O wyborze odmian warzyw ka-
pustnych do wczesnowiosennych 
nasadzeń decyduje okres wege-
tacji, wierność plonowania i ja-
kość główek oraz róż. Producenci 
decydują się corocznie na wy-
bór kilku odmian, aby rozłożyć 
zbiory w czasie oraz zminima-
lizować ryzyko. Każda odmiana 
inaczej reaguje na przebieg po-
gody w poszczególnych latach. 
W przypadku doboru odmian 
kalafiora do nasadzeń zwraca się 
dużą uwagę na dobre okrycie róż 
liśćmi, dzięki czemu rośliny po 
osiągnięciu dojrzałości zbiorczej 
można przetrzymać przez jakiś 
czas w polu, bez utraty jakości. - 
Wszystkie warzywa kapustne wysa-
dza się w obsadzie 40 000 sztuk/ha. 
Wysadzone „rzadziej” rośliny zbyt 
wyrosną. Zwracamy na to uwagę, 
ponieważ, gdy będą zbyt duże, nie 
ułożymy ich w skrzynce ani w kar-
tonie. A wszystko jest pakowane 
po 6 sztuk i układane na palety - 
mówi pan Artur. Odmiany do 
nasadzeń wybiera się tak, aby jak 
najdłużej utrzymać je i zbierać na 

świeży rynek. - Gdyby w danym 
okresie zbioru markety zmniejszyły 
swoje zapotrzebowanie, to zawsze 
możemy nadwyżkę zagospodaro-
wać, ponieważ w gospodarstwie jest 
maszyna do różyczkowania kalafio-
ra i brokuła - dodaje pan Artur. 
Na zbiory jesienne uprawiane 
są kalafiory, brokuły oraz kapu-
sta głowiasta biała i czerwona, 
która przechowywana jest do 
marca w drewnianych skrzynio-
paletach. Wszystkie warzywa są 
nawadniane. Źródłem wody są 
dwie studnie głębinowe wypo-
sażone w pompy na prąd stały. 
Nawadnianie prowadzone jest 
deszczownią firmy RM. - Warzy-
wa kapustne nawadniane są w miarę 
potrzeb. Zapytani o problemy, 
które zaobserwowali na roślinach 
w minionym sezonie, państwo 
Agnieszka i Artur stwierdzają: 
- Zaobserwowaliśmy wzmożone wy-
stępowanie tantnisia krzyżowiaczka, 
który w widoczny sposób uszkadzał 
rośliny. To już drugi rok z rzędu 
były problemy z tym szkodnikiem. 
Również upalna pogoda nie była 
korzystna dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju warzyw. Z tego powodu 
róże kalafiora i brokuła nie wytwo-
rzyły w 100 % handlowych róż, 
a deszczownia pracowała niemal cały 
czas, bo od momentu wysadzenia 
rozsady do prawie samych zbiorów.
 Gospodarstwo państwa Ma-
tuszaków z Kuchar jest przy-
kładem rodzinnego biznesu. 
Założyli je rodzice pana Artu-
ra, którzy cały czas wspierają 
i pomagają młodym następcom 
w dobrym jego prowadzeniu. 
Gospodarstwo posiada nowo-
czesny park maszynowy oraz 
odpowiednią bazę do przecho-
wywania wyprodukowanych 
warzyw. Znajduje się tutaj nowo-
czesna dwukomorowa chłodnia 
oraz przechowalnia ziemniaków. 
Dzięki posiadanym obiektom 
producent może oferować swój 
towar przez długi okres. To go-
spodarstwo wizytowało już wiele 
zorganizowanych grup z kraju 
i zagranicy. Dużym wyróżnie-
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niem dla państwa Agnieszki 
i Artura było znalezienie się 
w 2018 roku w ścisłym gronie 
finalistów XII edycji krajowego 
Konkursu „Wzorowy Ogrodnik” 
w kategorii warzywnictwo grun-
towe. Celem tego konkursu jest 
wytypowanie i promocja ogrod-
ników i ich gospodarstw, których 
osiągnięcia, poziom produkcji 
oraz postawa osobista zasługują 
na wyróżnienie. I oni idealnie 
wpisują się w założenia konkur-
su.
 Pan Artur jest osobą kon-
taktową i otwartą na wszelkie 
nowości. Chętnie sprawdza 
i testuje w gospodarstwie no-
wości odmianowe, nawozowe 
i technologiczne, a firmy chętnie 
zwracają się do niego z prośbą 
o przetestowanie swoich produk-

tów. Dla właściciela jest to zawsze 
ciekawe doświadczenie, które 
albo spełni zamierzone oczeki-
wania, albo nie. W gospodar-
stwie organizowane są różne 
imprezy plenerowe, podczas któ-
rych można obejrzeć testowane 
nowości. W minionym roku np. 
firma Enza Żaden sprawdzała 
u niego różne odmiany kalafio-
ra, które rolnicy mogli obejrzeć 
podczas Dnia Otwartego w go-
spodarstwie. Jak podkreśla pan 
Artur: - Nauki nigdy za dużo. 
 Zdaniem pani Agnieszki 
i pana Artura produkcja warzyw 
wymaga dużego samozaparcia. 
- Tym bardziej, że różnie to bywa 
z opłacalnością i uzyskiwanymi ce-
nami ze sprzedaży warzyw. Chyba 
wszyscy producenci warzyw ubo-
lewają, że od tylu lat nie ma żadnej 
gwarantowanej ceny. Dopóki chęci są, 
to pracować będziemy. Tym bardziej, 
że w wielu pracach towarzyszy 
im syn, który z wielką przyjem-
nością odkrywa tę dziedzinę 
produkcji. A pan Artur dodaje: 
- Gdybym tej profesji nie lubił, to od-
dałbym ziemię w dzierżawę. Należy 
tak zorganizować swoją pracę, żeby 
zawsze znalazł się czas na obowiązki 
i na przyjemności!
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