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W niniejszym numerze przedstawiamy kolej-
nych nominatów w naszym redakcyjnym kon-

kursie Agroprzedsiębiorca RP 2017: w kategorii 
Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Grażynę 
i Andrzeja Remisiewicz, właścicieli firmy Trans-
Rol w miejscowości Kruszewo-Wypychy, woj. pod-
laskie, zaś w kategorii Zasłużony Promotor Agro-
biznesu – przedstawicieli władz Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie: 
prezesa Zarządu Stanisława Kacperczyka i człon-
ka Zarządu Piotra Malickiego.

Przypominamy, że w tym roku zaprezentowaliśmy już w kategorii:
n Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Teresę Kośmicką, prezes Zarządu Spół-

dzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skórzewie, woj. wielkopolskie (AGRO 
3), Wojciecha Bednarczuka, właściciela 300-hektarowego gospodarstwa ogrodni-
czego, prezesa i głównego udziałowca dwóch spółek z o.o., w tym Greengrow w Wi-
krowie oraz prezesa i udziałowca dwóch grup producenckich, woj. warmińsko-ma-
zurskie (AGRO 4), Józefa Sztorca, właściciela Tarnowskich Zakładów Osprzętu 
Elektrycznego ,,Tarel’’ w Woli Rzędzińskiej, woj. małopolskie i większościowego 
udziałowca spółki Hortino w Leżajsku, woj. podkarpackie (AGRO 4), a także Grze-
gorza Gańko, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, woj. mazo-
wieckie (AGRO 5).
n Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017: Ryszarda Błaszkiewicza, współwła-

ściciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się w towarowej produkcji trzody 
chlewnej w Rakowie, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), Zbigniewa Nowińskie-
go, twórcę i właściciela Składnicy Opałowej i Przemysłowej AGROMAX w Brod-
nicy, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), Michała Gąsiorka, głównego hodowcę 
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie, 
woj. wielkopolskie (AGRO 3), a także Igora Szamiłowa, właściciela Gospodarstwa 
Rolno-Hodowlanego Igor Szamiłow w Rakowie, woj. wielkopolskie (AGRO 5).

 patrz – prezentacje na str. 4-7
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Szanowni Czytelnicy!

Przed Państwem albumowe „agroligowe” wydanie AGRO, obszerne w swej ob-
jętości i bogate w ilustracje. Wielu Czytelników AGRO z pewnością odnajdzie 

w nim również siebie. A zwłaszcza laureaci szczebla krajowego konkursu AgroLiga 
2016, którzy 20 czerwca 2017 r. dostąpili w stolicy tak wielu zaszczytów i honorów. 
Uwadze Państwa polecamy także – jak zawsze interesujące – przedruki z miesięcz-
ników Ośrodków Doradztwa Rolniczego w naszym specjalnym dziale AgroPlatfor-
ma ODR.

                                                                                                            Redakcja GRO

Agroprzedsiębiorca RP 2017

20 czerwca 2017 r,. zapisze się złotymi 
zgłoskami w pamięci laureatów 24. 

edycji konkursu AgroLiga, jak również 
pozostałych uczestników uroczysto-
ści, przybyłych z całego kraju. Najpierw 
były podniosłe chwile w  Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należne ho-
nory od Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela, potem Gala 
w pięknej scenerii Ogrodów Pałacu Pre-
zydenckiego z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, okolicznościowe zdjęcia 
z Głową Państwa i sute przyjęcie kuli-
narne, a na koniec kujawsko-podlaskie 
Mistrzowskie Świętowanie na SGGW.

AgroLiga 2016  
– finał nad finałami 
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D
okument przygotowany 
przez komisarzy: ds. bu-
dżetu i zasobów ludzkich – 
Gunthera Ottingera oraz ds. 
polityki regionalnej – Corinę 

Cretu opiera się na 5 scenariuszach 
dotyczących przyszłości Unii, które 
zostały przedstawione w  Białej Księ-
dze: 1. Kontynuacja 2. Wspólnie rób-
my mniej 3. Niektórzy robią więcej 4. 
Radykalna zmiana 5. Wspólnie róbmy 
dużo więcej.

  W dokumencie przewiduje się, że po-
lityczny wybór opcji 1 będzie oznaczać 
de facto utrzymanie dotychczasowego 
poziomu budżetu, z tym, że zapewne po-
mniejszonego o wkład Wielkiej Brytanii, 
tj. ok. 11 mld euro rocznie. Scenariusz 
2 pociągałby za sobą „znaczące” obcię-
cie finansowania, scenariusz 3 powinien 
– zdaniem Komisji – wiązać z pewnym 
zwiększeniem puli środków, scenariusz 
4 miałby być realizowany przy zmniej-
szonym budżecie, natomiast opcja 5 
wiązałaby się z koniecznością „znaczą-
cego” zwiększenia budżetu UE.

Mimo, że Biała Księga ma służyć szer-
szej dyskusji o przyszłości Unii, to wyda-
je się, że przedstawionych w niej opcji 
jest zbyt wiele, przez co jest ona mało 
przejrzysta. Ponadto, brak wskazania, 
za którym scenariuszem jednoznacz-
nie opowiada się Komisja. W rezultacie 
odnosi się wrażenie, że dyskusja jest już 
na starcie ograniczona, biorąc pod uwa-
gę przewidywane zmniejszenie budże-
tu UE, i to nie tylko o dotychczasowy 
wkład Wielkiej Brytanii.

Prezentując dokument refleksyjny w 
Parlamencie komisarz Ottinger stwier-
dził, że „dziura”, jaka powstanie po Bre-
xicie, powinna zostać zasypana przez 
połączenie cięć w niektórych obszarach 
oraz tzw. zasoby własne. O tych nowych 
potencjalnych źródłach finasowania 
budżetu unijnego, takich jak np. nowe 
europejskie podatki, mówi się od lat, 
jednakże wątpliwe jest, aby przy dużym 
oporze ze strony państw członkowskich 
stały się one realną receptą na braki w 
unijnej kasie. Niemniej jednak dobrym 
pomysłem byłoby przetestowanie tego 
podejścia w ograniczonym zakresie, tak 
aby w przyszłości można było wrócić do 
dyskusji nad całościową zmianą strony 
dochodowej budżetu.

Komisarz ds. budżetu zapowiedział 
również przejście z dotychczasowych 

7-letnich ram finansowych na formułę 
5+5. Również ta kwestia była już dys-
kutowana w przeszłości, a oficjalnym 
argumentem za jej przyjęciem jest do-
pasowanie perspektywy finansowej do 
kadencji Parlamentu i Komisji. Wydaje 
się jednak, że główną przesłanką opo-
wiedzenia się Komisji za tym właśnie 
rozwiązaniem jest większa elastycz-
ność i możliwość reagowania na zmie-
niające się priorytety polityczne i do-
raźne potrzeby.

W przedstawionym dokumencie Ko-
misji przewiduje się, że zarówno Wspól-
na Polityka Rolna jak i polityka spój-
ności miałby mieć „mniejszy udział” 
w budżecie przy wyborze scenariuszy 
1-4. Jedynie opcja 5, czyli mało realne 
w  obecnych warunkach pogłębienie 
integracji w kierunku federalnym mia-
łoby przynieść wzrost alokacji dla tych 
polityk. Tymczasem wydatki związane 
z bezpieczeństwem, obroną, migracja-
mi, działaniami zewnętrznymi, kon-
kurencyjnością, walką ze zmianami 
klimatu czy bezrobociem wśród mło-
dzieży miałyby wzrosnąć lub „znacząco 
wzrosnąć” przy opcjach 1,3,4,5 i tylko 
przy wyborze scenariusza 2, czyli ogra-
niczonej Unii nie uzyskałyby wzrostu.

Z powyższego zestawienia jasno wy-
nika, że, abstrahując od wybranego sce-
nariusza dla Unii, Komisja Europejska 
postuluje znaczącą zmianę w podziale 
przyszłego budżetu. Zmiana ta miałaby 
polegać na przesunięciu środków z tra-
dycyjnych polityk wspólnotowych, ta-
kich jak Wspólna Polityka Rolna (WPR) 
czy polityka spójności, na rzecz „nowych 
wyzwań”, czyli bezpieczeństwa i obrony, 
zarządzania migracjami, badań i inno-
wacji itd. Widać więc, że Komisja wpisuje 
się tutaj w postulaty zgłaszane w ostat-
nim czasie m.in. przez przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego Antonio 
Tajaniego, na które, jako Przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sta-
nowczo zareagowałem (treść mojej in-
terwencji w tej sprawie jest dostępna na 
www.siekierski.pl pod datą 12 czerwca) . 
Mimo, że Tajani odciął się od tego twier-
dzenia, to wydaje się, że nie było ono 
przypadkowe, lecz z pewnością jest czę-
ścią szerszej kampanii przygotowującej 
grunt pod znaczące zmiany w finanso-
waniu poszczególnych polityk unijnych. 
     Analizując dokument Komisji z punk-
tu widzenia rolnictwa odnosi się wraże-

nie, że gremialnie Komisja Europejska 
może być gotowa na duże zmiany w tej 
polityce, mimo oporów ze strony komi-
sarza ds. rolnictwa Phila Hogana.  Warto 
pokreślić, że dokument poddaje pod re-
fleksję takie – jeszcze do niedawna mało 
realne postulaty – jak np.: wprowadzenie 
pewnego poziomu współfinansowania 
płatności bezpośrednich na poziomie 
krajowym, zwiększenie finansowania 
dla najuboższych, małych gospodarstw 
i zmarginalizowanych obszarów wiej-
skich kosztem wsparcia gospodarstw 
towarowych, czy większe wykorzystanie 
instrumentów finansowych, takich jak 
niskooprocentowane pożyczki czy gwa-
rancje kredytowe, kosztem dotychczas 
stosowanego wsparcia bezzwrotnego. 
Ponadto, postuluje się jeszcze głębsze 
zorientowanie WPR na dostarczanie 
dóbr publicznych dla społeczeństwa, 
m.in. w drodze walki ze zmianami klima-
tu czy ochroną bioróżnorodności.

W Polsce, przed publikacją dokumen-
tu Komisji, szczególnie mocno dyskuto-
wana była kwestia powiązania wypłat 
z przyszłego budżetu Unii z przestrze-
ganiem tzw. zasad praworządności. Co 
prawda Komisja wspomina o takich 
koncepcjach, lecz nie opowiada się ja-
sno za warunkowością w tym zakresie, 
niejako czekając na reakcje zaintereso-
wanych stron.   Należy tutaj postawić 
pytanie: co na to rządy krajowe? Co na 
to rząd mojego kraju?

Oczywiście dokument refleksyjny Ko-
misji nie ma mocy prawnej, lecz ma na 
celu ukierunkowanie przebiegu dyskusji 
w sprawie kolejnego budżetu Unii. Nie-
mniej jednak można zakładać, że sze-
reg rozwiązań omówionych w tym do-
kumencie znajdzie się w propozycjach 
legislacyjnych, które Komisja przed-
stawi zapewne jesienią b.r. Jest to więc 
ostatni moment dla obrońców Wspólnej 
Polityki Rolnej i polityki spójności, aby 
zewrzeć szyki w obronie finansowania 
tych bezsprzecznie kluczowych polityk 
unijnych, których funkcjonowanie przy-
nosi realne i namacalne rezultaty dla 
obywateli, w postaci m.in. bezpieczeń-
stwa żywnościowego czy znaczącego 
wsparcia inwestycji w mniej rozwinię-
tych obszarach Wspólnoty.

Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Ważny komentarz do „Dokumentu refleksyjnego 
w sprawie przyszłości finansów UE”  
opublikowanego przez Komisję Europejską

28 czerwca Komisja Europejska opublikowała „Dokument refleksyjny 
w sprawie przyszłości finansów UE”, który jest kolejnym rozwinięciem 
Białej Księgi w sprawie przyszłości UE, ogłoszonej przez Przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera 1 marca 2017 r.

AgroPolityka
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Grażyna i Andrzej  
Remisiewicz

WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

Grażyna i Andrzej 

REKOMENDUJE
Prof. Henryk Wnorowski

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarzadzania
Uniwersytetu w Białymstoku:

Grażyna i Andrzej Remisiewicz, właściciele – za-
łożonej w 1994 r. na bazie gospodarstwa rolnego 
– firmy TRANS-ROL w miejscowości Kruszewo-
Wypychy, zajmującej się kompleksowym zaopa-
trzeniem podlaskiego, i nie tylko, rolnictwa (hurt 
i detal), m.in. w: nawozy mineralne (autoryzowany 
dystrybutor: Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen oraz 
Luvena), pasze (melasowane wysłodki Tofi wolne 
od GMO, wysłodki mokre i w balotach, śruta sojo-
wa i rzepakowa) oraz materiały budowlane. No-
watorski system zarządzania, ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji pracowników i posiadana profesjo-
nalna baza magazynowa – umożliwiają elastycz-
ne wykorzystanie wielu niezależnych kanałów 
dystrybucji i zakupów, które gwarantują szybką 
reakcję na zgłaszane potrzeby najbardziej wyma-
gających klientów. TRANS-ROL, realizując swoje 
cele biznesowe, stara się też systematycznie 
podnosić wiedzę i świadomość odbiorców środ-
ków produkcji rolnej. Temu służą, organizowane 
przez firmę, cykliczne konferencje i bezpłatne 
szkolenia dla właścicieli podlaskich gospodarstw 
rolnych, których wykładowcami są uznani na-
ukowcy z różnych placówek naukowo-badaw-
czych oraz wybitni praktycy. TRANS-ROL jest 
także organizatorem wielu zbiorowych wyjazdów 
studyjnych podlaskich rolników i agroprzedsię-
biorców na ważne ogólnopolskie agro-wydarze-
nia (Gala AgroLigi, Gala Agroprzedsiębiorca RP, 
Noworoczna Gala Agrobiznesu, Dożynki Prezy-
denckie). Profesjonalne, nowatorskie i kompe-
tentne podejście do swych klientów, pozwoliło 
na skupienie wokół firmy dużej grupy stałych 
odbiorców, wywodzących się z grona najlepszych 
i najbardziej doświadczonych rolników. TRANS-
ROL w uznaniu swych wielkich zasług na polu biz-
nesowo-oświatowym był wielokrotnie nagradza-
ny i nobilitowany, m.in. tytułem Mistrza Krajowego 
AgroLigi 2011 w kategorii Firmy, EuroCertyfikatem 
2011 w kategorii Certyfikat Wiarygodności Firmy 
oraz Medalem św. Izydora Oracza.

Pozytywnie (agro)zakręceni
Żeby zbudować swojej firmie stosowną pozycję na rynku, trzeba było wiele lat wytężo-
nej pracy. Kierowany przez nas TRANS-ROL ma już 23 lata działalności w służbie rolnic-
twa, ale nie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy już swój ostateczny cel. My ciągle do 
tego dążymy i niemal codziennie weryfikujemy zadania, które są do wykonania przed 
nami i naszą wypróbowaną załogą. 

K
iedy w 1994 r. tworzył się od 
podstaw TRANS-ROL, za-
padła decyzja, że dominującą 
pozycję ma w nim zająć dzia-
łalność handlowa. Przesądzi-

ły o  tym ówczesne korelacje pomiędzy 
gwałtownym wzrostem zapotrzebowa-
nia na środki do produkcji rolnej, a roz-
wojem podlaskich gospodarstw rolnych. 
W początkowej fazie rozwoju nasza fir-
ma oferowała swoim odbiorcom tylko 
szeroki wachlarz produktów w postaci 
środków ochrony roślin. Z czasem, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom rynku, 
zaczęła powiększać swój asortyment 
o inne wyroby niezbędne do prowadze-
nia gospodarstwa rolnego.

Obecnie, po zrealizowaniu w naszej fir-
mie bogatego programu inwestycyjnego, 
który spowodował wydatną rozbudowę 
posiadanego potencjału magazynowe-
go, możemy z całą odpowiedzialnością 
oferować naszym klientom bogaty wy-
bór nawozów, pasz, materiałów budow-
lanych, także usługi transportowe wraz 
pełnym doradztwem żywieniowym. 
Dzięki temu, że udało nam się nawią-
zać obopólnie korzystną współpracę 
z największymi producentami w branży 
nawozowej – Grupą Azoty, Anwil Grupą 
Orlen i Luvena. Cenimy też ścisłą współ-
pracę z Cukrownią w Glinojecku z kon-
cernu Pfeifer & Langen Glinojeck S.A., 
która produkuje wysokowydajne pasze 
wysłodkowe, w tym melasowane wysłod-
ki Tofi, które – dzięki szkoleniom i pro-
mocji z udziałem prof. Macieja Kowal-
skiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Krakowie i dr. Zbigniewa Lacha z OHZ 
Osięciny, a także poprzez ich stosowanie 
w najwydajniejszych stadach mlecznych 
na Podlasiu – zdobyły zaufanie ogółu 
hodowców bydła mlecznego i osiągnęły 
status najlepszych pasz energetycznych 
w kraju. Obecnie jesteśmy w systemie 
GMP+, co dowodzi tego, że bardzo nam 
zależy, by gospodarstwa rolne współpra-
cujące z firmą TRANS-ROL otrzymywa-
ły najwyższy poziom obsługi i konkuren-
cyjności cen.

To doświadczenie ze skuteczną pro-
mocją wysłodków utwierdziło nas 
w  przekonaniu, jak ważna jest konse-
kwentna praca oświatowa wśród rolni-
ków. Postanowiliśmy stawić czoła temu 
wyzwaniu. Oczywiście, nie sami, ale ma-
jąc u boku wypróbowanych partnerów 
– naukowców, specjalistów firm z nami 
współpracujących, doradców rolnych 
z PODR Szepietowo i nauczycieli szkół 
rolniczych. Na nasze wspólne konferen-
cje i szkolenia, organizowane od 12 lat, 

zjawia się za każdym razem po kilkaset 
słuchaczy. Obejmują one zagadnienia 
związane z żywieniem zwierząt, nawo-
żeniem, ochroną roślin oraz ekonomi-
ka gospodarstw rolnych. Spotkania te 
służą też żywej wymianie doświadczeń, 
poglądów i opinii w omawianym przed-
miocie. Odnoszą z tego korzyści wszyscy 
– uczestniczący rolnicy, prelegenci, no 
i nasza firma jako organizator.

Współpracując z rolnictwem, już daw-
no odkryliśmy, jak ważna i celowa – rów-
nież z punktu widzenia firmy zoriento-
wanej na rolnictwo – jest współpraca 
między samymi rolnikami. Postanowi-
liśmy w tym zainteresowanym pomóc. 
Szczególnego bodźca w tym względzie 
dało przyznanie naszej firmie TRANS-
ROL prestiżowego tytułu Mistrza Kra-
jowego AgroLigi 2011. Na Galę AgroLigi 
do Warszawy wybrał się z nami  pełen 
autokar podlaskich rolników i przed-
stawicieli instytucji związanych ze wsią. 
Była wspólna podróż, tam i z powrotem, 
no i wielkie święto w stolicy, a dla nas 
wielkie honory i zaszczyty otrzymane z 
rąk Prezydenta RP i Ministra Rolnictwa. 
To wydarzenie tak na dobrą sprawę za-
początkowało integrowanie podlaskiego 
środowiska rolniczo-agrobiznesowego. 
W następnych latach, dzięki naszemu 
zaangażowaniu i wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego w Białymstoku, reprezen-
tanci Podlasia w formie zbiorowej mogli 
uczestniczyć w wielu ogólnopolskich wy-
darzeniach współorganizowanych przez 
redakcję AGRO i Stowarzyszenie Agro-
BiznesKlub, takich jak: AgroZajazdy, 
AgroMajówki i Uczty, a także w dorocz-
nych  Dożynkach Prezydenckich w Spa-
le oraz uroczystych podsumowaniach 
konkursów w stolicy.

Tak oto w stosunkowo krótkim czasie 
doszło do swoistej integracji najbardziej 
przedsiębiorczych rolników z Podla-
sia, a nawet z Polski, którzy stali się też 
niejednokrotnie klientami naszej firmy 
i którzy dziś czują potrzebę obcowania 
ze sobą w celu wymiany doświadczeń, 
a nawet spotykania się kilka razy do 
roku podczas uroczystości prywatnych. 
Mamy z  tego powodu dużo satysfak-
cji, bo dołożyliśmy do tego dzieła swoją 
przysłowiową cegiełkę… 

W codziennej działalności przyświeca 
nam motto: „Być najlepszym – to am-
bicja, pomagać innym – to zaszczyt”. 
Wprawdzie ze swojego słownika wykre-
śliliśmy już dawno pojęcie „niemożliwe”, 
pamiętamy jednak, ze kluczem do każ-
dego sukcesu jest świadomość finanso-
wa i wytrwanie przy wyznaczonym celu.

– Jako ekonomista mogę zaświadczyć, że Grażyna 
i Andrzej Remisiewicz zbudowali i prowadzą swoją 
firmę wręcz podręcznikowo. Ba, udało Im się doko-
nać czegoś, co może być tylko marzeniem wielu 
polskich przedsiębiorców – a mianowicie: połą-
czyć harmonijnie względy biznesowe i oświatowo-
upowszechnieniowe. Co ważne - mają na obu tych 
polach sukcesy, z pożytkiem dla swych partnerów 
rolników i dla zarządzanej przez siebie firmy. Godne 
podkreślenia jest także to, że do wszystkiego, za co 
tylko się biorą, podchodzą z wielkim entuzjazmem, 
zaangażowaniem i konsekwencją. 
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Stanisław Kacperczyk
Piotr Malicki 

ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2017

REKOMENDUJE
Prof. Tadeusz Pawłowski

Dyrektor Naczelny
Przemysłowego Instytutu Maszyn

Rolniczych w Poznaniu
Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015:

Stanisław Kacperczyk, od 2008 r. prezes Zarzą-
du Polskiego Związku Producentów Zbożowych 
i Piotr Malicki, od 2009 r. członek Zarządu i se-
kretarz PZPRZ  współkierują organizacją branżo-
wą, założoną w 1998 r. w celu reprezentowania 
na forum publicznym interesów wielkiej rzeszy 
polskich rolników zajmujących się uprawą zbóż.
Stanisław Kacperczyk jest właścicielem nowo-
czesnego 280-hektarowego gospodarstwa rol-
nego, specjalizującego się w produkcji roślinnej 
i chowie bydła opasowego. Jego gospodarstwo 
stanowi bazę dla zajęć praktycznych i praktyk 
dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Zwole-
niu. Ma duże osobiste zasługi w upowszechnie-
niu nowych technologii w uprawach kukurydzy 
i roślin strączkowych w Polsce. Jest także inicja-
torem kampanii promocji pieczywa pełnoziar-
nistego i przetworów zbożowych, której zada-
niem jest popularyzacja zdrowego odżywiania 
i większego zagospodarowania zbóż na rynku 
krajowym. Jest również gorącym orędownikiem   
propagatorem realizowanego od 5 lat programu 
wymiany młodych rolników między Polską a sta-
nem Teksas w USA. 
Piotr Malicki przepracował 42 lata w Instytucie 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie, 
zajmując się pracami związanymi z organizacją 
i promocją nauki rolniczej jako kierownik Działu 
Promocji i Współpracy z Zagranicą. Swoje kwa-
lifikacje zawodowe podwyższał m.in. na reno-
mowanych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, 
Austrii i USA. Jest autorem też kilkunastu publi-
kacji w czasopismach branżowych. Z ramienia 
Związku od kilkunastu lat współpracuje z m.in. 
z ARR (w obszarze promocji produktów z pełne-
go przemiału ziarna), Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie (przy organizacji Rolniczego 
Festiwalu Nauki i konkursu „Sposób na sukces”) 
oraz rolniczymi instytutami naukowymi, jak rów-
nież organizuje i prowadzi cykliczne szkolenia 
dla rolników, młynarzy i piekarzy.

Dbamy o polskie zboże
Ostatnie kilkanaście lat to okres wielkich przemian w rolnictwie. Najpierw były one 
związane z przygotowaniami do wejścia Polski do Unii Europejskiej, a następnie, gdy 
nasz kraj stał się jej członkiem, z procesami dostosowawczymi do wymagań stawia-
nych nam przez Brukselę. Były to dla wielu polskich rolników trudne momenty. Powoli 
dojrzewała jednak świadomość, że pojedynczemu, niezorganizowanemu rolnikowi bar-
dzo trudno jest egzystować na wolnym rynku, że trzeba łączyć swoje wysiłki w celu 
przezwyciężania kolejnych trudności. W takich oto okolicznościach doszło w 1998 r. do 
powołania Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – organizacji skupiającej 
rolników produkujących zboża i mającej ambicje rozwiązywania ich problemów.

Z
perspektywy 19 lat – możemy 
śmiało powiedzieć, że było do-
bre i dalekowzroczne przed-
sięwzięcie. Nasz Związek nie 
tylko stał się prawdziwym re-

prezentantem środowiska zbożowego 
w Polsce, ale także udanie włączył się w 
działania na szczeblu europejskim. Nasi 
przedstawiciele biorą systematyczny 
udział w obradach unijnej Grupy Robo-
czej Zboża, Rośliny Białkowe i Oleiste 
COPA COGECA i spotkaniach Grupy 
doradczej o podobnej nazwie z przed-
stawicielami Komisji Europejskiej.

Podejmowaliśmy z różnym skutkiem, 
jako PZPRZ, wiele przedsięwzięć, któ-
rych celem jest właściwe reprezento-
wanie potrzeb i interesów producen-
tów roślin zbożowych wobec władz 
państwowych, samorządowych, orga-
nizacji i fi rm pracujących na rzecz rol-
nictwa. Zwracaliśmy się m.in. do rządu 
o stworzenie systemu zagospodarowa-
nia nadwyżek towarowych zbóż. Wie-
lokrotnie czyniliśmy próby wpłynięcia 
na zwiększenie cen skupu interwencyj-
nego do poziomu rekompensującego 
zwrot poniesionych nakładów na ich 
wyprodukowanie. Wskazywaliśmy na 
konieczność rozbudowy infrastruktury 
portowej w naszym kraju do szybkiego 
rozładunku i załadunku zbóż na duże 
statki. Domagaliśmy się uczestnictwa 
rządu poprzez fi rmę Elewarr w stabi-
lizacji rynku zbożowego w Polsce, a 
także zwiększenia zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie paliwa, 
liczby litrów oleju napędowego zużywa-
nego na 1 ha oraz uproszczenie proce-
dur z tym związanych. Upominaliśmy 
się o większą precyzję prognoz plonów 
przedstawianych przez GUS, by tym 
samym ograniczyć manipulacje cena-
mi na rynku zbożowym. Przeciwsta-
wialiśmy się  wycofywaniu z rynku wy-
branych grup środków ochrony roślin, 
przedstawiając przy tym dokładne ana-
lizy skutków tych decyzji. Wyrażaliśmy 
ostry sprzeciw wobec nieuzasadnione-
go podwyższania przez producentów 
cen nawozów. Opiniowaliśmy też wiele 
ustaw i rozporządzeń dotyczących wsi 
i rolnictwa.

W ostatnich latach bardzo angażo-
waliśmy się jako Związek w promocję 
ziarna zbóż i przetworów zbożowych. 

Udało nam się, jako jednej z pierwszych 
organizacji branżowych, wejść z całą 
mocą w realizację projektów promocyj-
nych, a szczególnie w promocję pieczy-
wa z całego ziarna. Temu m.in. służyły, 
i służą, liczne działania promocyjne 
w ogólnopolskich mediach branżowych, 
przygotowanie przez naszą organizację 
specjalnych poradników dla konsumen-
tów, piekarzy i producentów zbóż, serie 
spotów audiowizualnych przedstawia-
jących prawidłowe praktyki w uprawie 
zbóż, a także urządzane przez nas sto-
iska promocyjne na różnych wydarze-
niach wystawienniczo-targowych, m.in. 
na: Targach Polagra, Dożynkach Prezy-
denckich w Spale czy targach na terenie 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  

Naszym sukcesem jest pozyskanie 
dla działań Związku licznych autoryte-
tów naukowych z zakresu szeroko ro-
zumianej gospodarski zbożowej i  –  co 
ważne – ich formalne zgromadzenie 
w  ramach Rady Ekspertów. W  skład 
Rady, złożonej z czterech specjalistycz-
nych zespołów problemowych, wcho-
dzą: utytułowani naukowcy z państwo-
wych instytutów naukowo badawczych, 
uczelni rolniczych, przedstawiciele 
ośrodków doradztwa rolniczego oraz in-
nych instytucji i fi rm ściśle związanych 
z rolnictwem. To oni służą nam pomocą 
i radą w artykułowaniu żywotnych pro-
blemów rolnictwa i gospodarki zbożo-
wej i pomysłom na ich rozwiązywanie. 
Nasi eksperci uczestniczą tez czynnie 
we wszystkich konferencjach i sympo-
zjach organizowanych przez Związek.

Nasz Związek stara się również orga-
nizować cyklicznie dla swoich członków 
szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyj-
ne, wychodząc z założenia, że wymiana 
doświadczeń polskich producentów 
zbóż z kolegami amerykańskimi czy 
francuskimi jest najlepszą formą edu-
kacji i podnoszenia kwalifi kacji zawodo-
wych.

Największe wyzwanie przed naszym 
Związkiem, to utrzymanie stabilnej 
opłacalności produkcji rolnej w Polsce. 
To wyjątkowe trudne zadanie, wymaga-
jące współpracy na wielu płaszczyznach, 
zarówno z polskim resortem rolnictwa, 
instytucjami unijnymi, jak i bliźniaczymi 
organizacjami w innych krajach UE.

– Stanisław Kacperczyk i Piotr Malicki, jako 
członkowie władz PZPRZ z pasją realizują statu-
towe cele organizacji zbożowców, mając w tym 
względzie znaczące osiągnięcia. Szczególnie 
podkreślenia jest ich zaangażowanie w godne re-
prezentowanie Związku na styku z decydentami 
krajowymi i unijnymi, wielki wkład w działalność 
promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę 
z placówkami naukowymi.



Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych to organizacja branżowa istniejąca  
od 1998 r., której nadrzędnym celem jest dbanie o interesy polskich rolników  

oraz reprezentowanie wspólnych stanowisk na arenie krajowej i unijnej. 

Nasz Związek bierze czynny udział w pracach nad 
dokumentami, które mają decydujący wpływ na 
rozwój rolnictwa i rozwoju wsi (m.in. nad kształ-

tem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020). Ponadto opiniujemy ustawy, podnosimy tematy-
kę aktualnych problemów i potrzeb producentów zbóż, 
kierujemy także nasze postulaty do władz krajowych 
i samorządowych. 

Od 2010 r., tj. od powstania Funduszy Promocji Żywno-
ści administrowanych przez ARR, ubiegamy się o środki 
finansowe przeznaczone na zorganizowanie kampanii 
informacyjnych dotyczących produktów zbożowych z peł-
nego ziarna. W ramach tych akcji przeprowadziliśmy liczne 
działania w mediach branżowych i ogólnopolskich, przy-
gotowaliśmy liczne poradniki dla konsumentów, piekarzy 
i  producentów zbóż, a także serię spotów przestawiają-
cych prawidłowe praktyki w uprawie. 

Nasz Związek, mając na uwadze rozwój branży rolno-spożywczej w kraju, prowadzi szereg 
szkoleń przeznaczonych dla producentów zbóż i przedstawicieli branży piekarniczej,  
a także cyklicznie organizuje zagraniczne wyjazdy studyjne, m.in. do Francji i USA.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
Radzików lab. II p. 89, 05-870 Błonie
tel. 22 733 46 16, 502 257 874, fax 22 725 47 14
e-mail.pzpz@ihar.edu.pl  www.pzprz.pl



ZWYCIĘZCY

KATEGORIA ROLNICY
MISTRZ KRAJOWY

Alicja i Krzysztof Spychalscy 
Pikutkowo, woj. kujawsko-pomorskie 

I WICEMISTRZOWIE KRAJOWI

Tamara i Edward Przyłuccy
Brożówka, woj. warmińsko-mazurskie

Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i Mariusz Załoga  
Bukowie, woj. opolskie

WICEMISTRZOWIE KRAJOWI

Beata i Zbigniew Kołoszyc 
Nowiny Wielkie, woj. lubuskie

Bogumiła i Wojciech Pajor
Dobrociesz, woj. małopolskie

Barbara i Ryszard Kacprzak
Stare Paski, woj. mazowieckie

Dorota i Andrzej Dziekońscy
Dziękonie, woj. podlaskie

Małgorzata i Bogdan Zblewscy
Przechlewo, woj. pomorskie

LAUREACI KRAJOWI

Wiole� a i Tomasz Skupin 
Żarki, woj. dolnośląskie

Monika i Piotr Korszeń
Przegaliny Duże, woj. lubelskie

Aneta i Arkadiusz Osowscy
Gledzianówek, woj. łódzkie

Ewa i Jan Toborowicz
Bukowina, woj. podkarpackie
 
Maria i Horst Ziaja
Jeżowa, woj. śląskie

Teresa i Grzegorz Wójciccy
Kotki-Budy Duże, woj. świętokrzyskie

Paweł Koczan
Darłowo, woj. zachodniopomorskie

KATEGORIA FIRMY
MISTRZ KRAJOWY

Grupa AGROCENTRUM Sp. z o.o.
Łomża, woj. podlaskie

I WICEMISTRZ KRAJOWY

PR-H Gałopol Sp. z o.o.
Gałowo, woj. wielkopolskie

WICEMISTRZOWIE KRAJOWI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MasDrob” 
Siniarzewo, woj. kujawsko-pomorskie
 
PPHU „Młyn Proboszczowice” Grzegorz Kopacki
Proboszczowice, woj. łódzkie
 
ROLMARKET Sp. z o.o. Sp. k.
Cieśle, woj. mazowieckie

PH-U AGROPOL
Baborów, woj. opolskie

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. 
Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie

„ZIELONA FARMA” – Krzysztof Rajtar
Żelimucha, woj. zachodniopomorskie 

LAUREACI KRAJOWI

WAŃCZYKÓWKA Lucyna Wańczyk
Krzeszów, woj. dolnośląskie

Firma Produkcyjno-Handlowa Teresa i Henryk Siemiak
Włodawa, woj. lubelskie

Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp.J.
Wschowa, woj. lubuskie 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu
Nowy Sącz, woj. małopolskie

Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana”
Strzyżów, woj. podkarpackie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
Bieruń, woj. śląskie

F.H.U. AGRO-PLUS Piotr Kowalczyk
Rogów, woj. świętokrzyskie 

Ogólnopolskiego Konkursu AgroLiga 2016

Więcej o uroczystościach AgroLigi 2016 w Warszawie – okł. I oraz str. 9-31 
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20
czerwca 2017 r. pozna-
liśmy zwycięzców kon-
kursu AgroLiga 2016. 
Należne Im honory 
– podczas Gali AgroLiga 

2016 w Ogrodach Pałacu Prezydenckie-
go – nagrody, puchary i dyplomy, gratu-
lacje i życzenia na przyszłość składali 
m.in.: na oczach kilkusetosobowej wi-
downi – Prezydent RP Andrzej Duda, 
Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew 
Babalski, Prezes ARiMR Dariusz Golec, 
Prezes ARR Łukasz Hołubowski, Prezes 
KRUS Adam Wojciech  Sekściński, Dy-
rektor Akademii Telewizyjnej TVP S.A. 
Małgorzata Bączyk. Wcześniej – pod-

czas podniosłej uroczystości w gmachu 
MRiRW, połączonej w wręczeniem Ho-
norowych Odznak „Zasłużony dla Rol-
nictwa” – dyplomy wręczył i winszował 
osiągnięć Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztof Jurgiel.

Tradycyjnie były pamiątkowe zdjęcia 
Laureatów AgroLigi 2016 i innych uczest-
ników Gali z Prezydentem RP Andrze-
jem Dudą oraz degustacje smakołyków 
przygotowanych przez sponsorów Gali 
AgroLiga 2016. Galę uświetniły: swym 
występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Brestivia przy Brzeskim Centrum Kultu-
ry w Brześciu Kujawskim, a także Kapela 
Zorka ze Starego Berezowa.

Honorowy Patronat nad Galą AgroLiga 2016 pełnił Prezydent RP Andrzej Duda

AgroLiga 2016 uroczyście podsumowana

Sponsorzy Gali AgroLiga 2016 

A
CTIV – Warszawa, Browar Jabłonowo, Brzeskie Centrum Kultury – Brześć Kujawski, Como Sandra Boćko – Kra-
ków, Cukiernicza Spółdzielnia ROKSANA – Strzyżów, Fabryka Cukierków „Pszczółka” – Lublin, Firma Piekarniczo-
Cukiernicza Krzysztof i Stefania Finc – Unisław, Gospodarstwo Rolne Pysiaków Masarnia Przydomowa – Zdziechów, 
Gospodarstwo Sadownicze MB Bankiewicz – Komorów, „Karczma pod Sokołem” Cezary Mizer – Sokółka, Mazur-
skie Miody Bogdan Piasecki – Tomaszkowo, Mokate – Ustroń/Żory, Nalewki Staropolskie – Łomianki, Piekarnia Wa-

cyn, Octim Wytwórnia Octu i Musztardy – Olsztynek, Orzeszek – Mogilno Duże, Podlaska Chata – Białystok, Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych – Radzików, Przetwórstwo Mięsne „Płatek” – Nowa Wieś Szlachecka, Suempol – Bielsk 
Podlaski, ŚSM „Jana” – Środa Wielkopolska, Toorank Polska – Jasienica, Ubojnia Drobiu Piórkowscy – Wola Cyrusowa, 
Victoria Cymes – Wałcz, Wańczykówka Lucyna Wańczyk – Krzeszów, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze, 
Wędzarnia Dunikowscy – Proniewicze oraz Zakład Mięsny Sławomir Lenarcik – Gotardy.

Organizatorzy 
konkursu AgroLiga 2016
 Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
  Redakcja Audycji Rolnych 1 

Programu TVP S.A.
  Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego

Honorowy Patronat nad konkursem 
AgroLiga 2016 sprawowali:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel
  Prezes ARiMR Dariusz Golec
  Prezes ARR Łukasz Hołubowski
  Prezes KRUS Adam Wojciech 

Sekściński

Patronat Medialny pełniły:
  TVP S.A. Program 1
  Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych 
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20 czerwca 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Honorowy Patron 
konkursu AgroLiga 2016 wręczył imienne dyplomy Mistrzom Krajowym, Wicemistrzom Krajowym 
oraz Laureatom Krajowym AgroLigi 2016 i pogratulował Im osiągnięć gospodarczych. 

Alicja i Krzysztof Spychalscy z synem Mateuszem

Barbara i Ryszard Kacprzak

Dorota i Andrzej Dziekońscy

Monika i i Piotr Korszeń

Ewa i Jan Toborowicz

Tamara i Arkadiusz Przyłuccy

Beata i Zbigniew Kołoszyc

Małgorzata i Bogdan Zblewscy

Aneta i Arkadiusz Osowscy

Monika i Paweł Koczan 

Barbara, Maria, Mariusz i Zdzisław Załoga  

Bogumiła i Wojciech Pajor

Teresa i Grzegorz Wójciccy

Wioletta i Tomasz Skupin

Horst Ziaja (dyplom wręczył Marek Dziubek, 
dyrektor ŚODR Częstochowa)

W kategorii Rolnicy imienne dyplomy MRiRW odebrali:
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AgroLiga 2016 – Uroczystość w MRiRW, 20 czerwca 2017 r.

W kategorii Firmy dyplomy MRiRW odbierali:

Stanisław i Adam Pietruszyńscy  
(Grupa Agrocentrum)

Marzena i Krzysztof Rajtar (Zielona Farma)

Krystyna Pohl-Tatura i Ryszard Tatura  
(PH-U Agropol)

Maciej Wójcik (Przedsiębiorstwo 
Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik)

Andrzej Herbut (OSM Bieruń)

Marian Pankowski (Gałopol)

Renata i Łukasz Rybiccy (Rolmarket)

Kazimierz Frąckiewicz i Małgorzata Kuzia  
(Octim Wytwórnia Octu i Musztardy)

Anna i Piotr Kowalczyk  
(F.H.U. Agro-Plus Piotr Kowalczyk)

Małgorzata Krajciewicz-Żurek  
(Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana”)

Krystyna i Grzegorz Kopaccy (PPHU  
„Młyn Proboszczowice” Grzegorz Kopacki)

Barbara i Marian Chojniccy (PP-H „MasDrob”)

Lucyna Wańczyk (Wańczykówka)

Joanna Nędza (OSM Nowy Sącz)

Henryk Siemiak z synem Tomaszem (Firma  
Produkcyjno-Handlowa Teresa i Henryk Siemiak)
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AgroLiga 2016 – Uroczystość w MRiRW, 20 czerwca 2017 r.

Na wniosek Stowarzyszenia AgroBiznesKlub – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztof Jurgiel przyznał Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” 
kilkunastu laureatom szczebla krajowego AgroLigi 2016 oraz innym przed-
stawicielom polskiej wsi wielce zasłużonym dla rozwoju swych lokalnych 
środowisk. Podczas uroczystości w MRiRW te wysokie wyróżnienia resortowe 
- z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela – otrzymali:

Małgorzata Bródka

Barbara Kacprzak

Andrzej Królak 

Adam Pietruszyński

Wioletta Skupin

Andrzej Herbut

Beata Kołoszyc

Arkadiusz Osowski

Krzysztof Rajtar

Ewa Ślisz-Toborowicz

Piotr Gawryś

Piotr Kowalczyk

Wojciech Pajor

Łukasz Rybicki

Teresa Wójcicka
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Zas łużone  ODZNACZEN IA

Maciej Wójcik Barbara Załoga

Wspólne zdjęcie odznaczonych z min. Krzysztofem Jurgielem i pos. Kazimierzem Gwiazdowskim

Bogdan Zblewski

W imieniu wyróżnionych  
i odznaczonych podczas  
uroczystości w MRiRW  
podziękował Adam 
Pietruszyński, Mistrz Krajowy 
AgroLigi 2016 w kategorii Firmy

Ks. Łukasz Grabiasz, dyrektor 
Wydawnictwa Duszpasterstwa 
Rolników pogratulował wyróżnio-
nym „agroligowcom” osiągnięć 
i dołączył do życzeń okazałe 
Kalendarze  Rolników 2017

Uczestnicy uroczystego spotkania w MRiRW 
mogli zaopatrzyć się w bogate materiały in-
formacyjno-promocyjne w stoiskach: Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Rynku Rolnego i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Prezesi tych 
ważnych dla polskiej wsi instytucji central-
nych pełnili Honorowy Patronat nad  
konkursem AgroLiga 2016.

AgroLiga 2016 – Uroczystość w MRiRW, 20 czerwca 2017 r.
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Prezydent RP ANDRZEJ DUDA do laureatów i uczestników Gali AgroLiga 2016

S
zanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Prezesi, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, wszyscy do-
stojni zgromadzeni goście, ale przede wszystkim wielce szanowni Mistrzowie, Wicemistrzowie i Laureaci Krajowi 
Agroligi 2016. 

Witam Państwa bardzo gorąco, dosłownie i w przenośni. Ale przede wszystkim chciałem z całego serca pogratulo-
wać tych zdobytych nagród w konkursie AgroLiga, który przecież odbywa się od blisko ćwierćwiecza. (…) 

Szanowni Państwo, ta rola, którą w naszym kraju Rzeczypospolitej odgrywa rolnictwo, jest rolą absolutnie nie do przecenie-
nia, jest rolą niezwykle ważną. To właśnie dzięki pracy rolników, to właśnie dzięki wszystkim tym, którzy wspierają działalność 
rolników, pomagają im w ich działalności, pomagają w tym, aby płody rolne mogły być sprzedawane, aby mogły być wytwarza-
ne coraz lepiej. Jesteśmy samowystarczalni żywnościowo jako państwo. To niezwykle istotne. 

Kiedy w 2014 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wielu ludzi pytało, czy polskie rolnictwo sobie w Unii poradzi? Polskie 
rolnictwo, które przecież w stosunku do rolnictwa na zachodzie Europy było wtedy w znacząco gorszej sytuacji, jeśli chodzi 
o poziom rozwoju, park maszynowy i wszystko to, co związane z nowoczesnym rolnictwem, nowoczesnym wytwórstwem. I co? 
I proszę Państwa nie tylko Polska jest dzisiaj samowystarczalna żywnościowo dzięki polskim rolnikom, ale przede wszystkim, 
jeśli popatrzymy na skalę europejską, to powiemy, kto ma taki sukces, bo eksport naszej żywności od roku 2004 wzrósł 6-krot-
nie. 6 razy więcej eksportujemy niż wtedy, bo w zeszłym roku, jeżeli chodzi o wielkość tego eksportu osiągnęliśmy rekord. Po-
nad 25 mld  euro właśnie w roku 2016, za który Państwo dzisiaj jako rolnicy, najlepsi z najlepszych, i jako przedstawiciele firm 
agrobiznesu najlepszych z najlepszych – otrzymujecie te właśnie nagrody. 

Nie tylko chciałem Państwu pogratulować, jako Prezydent Rzeczypospolitej chciałem też z całego serca podziękować. Po-
dziękować w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu całego polskiego społeczeństwa za to, że produkujecie Państwo dla nas taką 
żywność. Za to, że my możemy się tą żywnością dzielić z innymi. Za to, że inni chcą ją kupować. I za to, że ona buduje dobrą 
markę Rzeczypospolitej za granicami wszędzie tam gdzie dociera, wszędzie tam, gdzie jest kupowana i ma swoich wielbicieli, 
ma swoich absolutnych fanów. Dlatego zapotrzebowanie na nią rozszerza się coraz bardziej, bo jest po prostu dobra. Dlatego, 
że jest wytworzona nie tylko w sposób nowoczesny, ale przede wszystkim w sposób bardzo ekologiczny, Jest w związku z tym 
zdrowa, ma smak, co podkreślają ludzie w wielu częściach świata. Że w odróżnieniu do tego, co można zwykle kupić w skle-
pach, polska żywność ma smak. To jest niezwykle ważne i to jest właśnie Państwa zasługa. Zasługa Waszej pracy, zasługa Wa-
szego trudu. Trudu, który, jak wielokrotnie mówiłem, zasługuje na szacunek, a Wasza działalność na wszechstronne wsparcie 
ze strony polskiego państwa.

Mam nadzieję, wierzę w to, patrzę tu na Pana Ministra, patrzę tu na przedstawicieli agencji, że to wsparcie będzie w naj-
bliższych latach realizowane. Że będzie one wtedy zwłaszcza, gdy pojawia się trudna sytuacja. Zwłaszcza wtedy, kiedy klęski 
różnego rodzaju, przede wszystkim te żywiołowe, dotykają rolników, bo Państwo jesteście w dużym stopniu uzależnieni także 
od kaprysów natury. Taki jest charakter tej branży, taki jest charakter tej produkcji, takie są warunki. Rolnik w jakimś sensie 
jest z tym pogodzony, ale państwo musi zwracać na niego uwagę. I w sytuacji, kiedy zostanie rolnik poszkodowany, chociażby 
właśnie przez zmieniającą się niespodziewanie aurę, otrzymał on wsparcie tak, by móc przetrwać, by móc dalej produkować. 

Dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj do Pałacu, tym najlepszym z najlepszym, tym którzy stanowią wzorce. Wyłonionym, 
tak jak powiedziałem, z tysięcy już bardzo dobrych, już konkurujących ze sobą. Dziś mamy tych najbardziej wzorcowych. Z ca-
łego serca Państwu tego wyboru gratuluję. Dziękuję i Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub, i Redakcji Audycji Rolnych Telewizji 
Polskiej, i Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego za zorganizowanie po raz kolejny tego niezwykle ważnego kon-
kursu, który już dzisiaj jest tradycją Rzeczypospolitej. Jest tradycją doskonałą, bo jest tradycją bardzo dobrego, rzetelnego, 
pozytywnego współzawodnictwa, ale zarazem ten konkurs wypracował coś, co śmiało możemy w branży rolnej, w agrobiznesie 
nazwać absolutną Ligą Mistrzów. Dzisiaj zwycięzcy, Mistrzowie, Wicemistrzowie i Laureaci tej Ligi Mistrzów Polskiej Agroligi 
2016 odbierają należne im wyróżnienia, a ja jako Prezydent jeszcze raz z całego serca gratuluję i życzę wszystkim Państwu 
powodzenia. Szczęść Boże w dalszej Waszej pracy!

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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Dokonali jej: Prezydent RP Andrzej Duda (wręczył swe imienne listy gratulacyjne), Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski (wręczył 
puchary), Prezes KRUS Wojciech Sekściński (wręczył w nagrodę czek na tygodniowy pobyt w Centrum Rehabilitacji Rolników w Kołobrze-
gu Mistrzom Krajowym AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy), Dyrektor Akademii Telewizyjnej TVP S.A. Małgorzata Bączyk (wręczyła laptop 
ufundowany przez Prezesa TVP S.A. Mistrzom Krajowym AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy) oraz Mistrz Krajowy AgroLigi 2015 
Janusz Dramiński w kategorii Firmy (wręczył grawerton gratulacyjny Mistrzom Krajowym AgroLigi 2016 w kategorii Firmy).

k a t e g o r i a  R O L N I C Y

Koronacja Mistrzów Krajowych AgroLigi 2016

Alicja i Krzysztof Spychalscy, Pikutkowo, woj. kujawsko-pomorskie
Nagrody odbierali z synem Mateuszem

Grupa Agrocentrum Sp. z o.o., Łomża, woj. podlaskie 
Nagrody odbierali właściciele firmy Stanisław i Adam Pietruszyńscy

k a t e g o r i a  F I R M Y
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Wicemistrzów Krajowych i Laureatów Krajowych AgroLigi 2016 honorował Prezydent RP Andrzej Duda, wręczając swoje 
imienne dyplomy gratulacyjne, poparte słownymi serdecznymi życzeniami dalszych sukcesów. Zaszczytu tego dostąpili:

Tamara i Arkadiusz Przyłuccy
I Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i Mariusz 
Załoga
I Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Barbara i Ryszard Kacprzak
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Beata i Zbigniew Kołoszyc
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Bogumiła i Wojciech Pajor
Wicemistrzowie  Krajowi w kategorii Rolnicy

Dorota i Andrzej Dziekońscy
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Małgorzata i Bogdan Zblewscy
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Teresa i Grzegorz Wójciccy
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Monika i Piotr Korszeń
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Aneta i Arkadiusz Osowscy
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Wioletta i Tomasz Skupin
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Ewa i Jan Toborowicz
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy
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Monika i Paweł Koczan
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Marian Pankowski – PR-H Gałopol
I Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Krystyna i Grzegorz Kopaccy
– PPHU „Młyn Proboszczowice”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Marzena i Krzysztof Rajtar – „Zielona Farma”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Renata i Łukasz Rybiccy – Rolmarket
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Barbara i Marian Chojniccy – PP-H „MasDrob”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Krystyna Pohl-Tatura i Ryszard Tatura  
– PH-U Agropol
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Kazimierz Frąckiewicz  
– OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Lucyna i Sylwester Wańczyk  
– Wańczykówka
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Maciej Wójcik – Przedsiębiorstwo  
Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Anna i Piotr Kowalczyk – FH-U Agro-Plus
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Joanna Nędza – OSM Nowy Sącz
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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P r e z y d e n c k i e  H O N O R Y

Andrzej Herbut – OSM Bieruń
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Tak dostojnie prezentują się Mistrzowie Krajowi AgroLigi 2016 obu kategorii w towarzystwie Prezydenta RP i innych ważnych oficjeli oraz najmłodszych 
członków rodzin

Małgorzata Krajciewicz-Żurek  
– Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana”
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Henryk i Tomasz Siemiak – Firma  
Produkcyjno-Handlowa T. i H. Siemiak
Laureat Krajowy w kategorii Firmy
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Laureaci szczebla krajowego AgroLigi 2016 pozują do wspólnego zdjęcia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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Puchary i dyplomy dla Najlepszych

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.

Tamara i Arkadiusz Przyłuccy
I Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Barbara i Zdzisław Załoga,  
Maria i Mariusz Załoga
I Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Barbara i Ryszard Kacprzak
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Beata i Zbigniew Kołoszyc
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Bogumiła i Wojciech Pajor
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Dorota i Andrzej Dziekońscy
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Małgorzata i Bogdan Zblewscy
Wicemistrzowie Krajowi w kategorii Rolnicy

Aneta i Arkadiusz Osowscy
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy 

Wioletta i Tomasz Skupin
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Ewa i Jan Toborowicz
Laureaci  Krajowi w kategorii Rolnicy

Monika i Paweł Koczan
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy

Monika i Piotr Korszeń
Laureaci Krajowi w kategorii Rolnicy
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Wicemistrzowie Krajowi i Laureaci Krajowi AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy otrzymali  
– z rąk Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego - dyplomy konkursowe. Honorowy Patron konkursu AgroLiga 2016 

– Prezes ARiMR Dariusz Golec wręczył Im zaś okazałe puchary. Wyróżnienia odebrali:
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Puchary i dyplomy dla Najlepszych
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Marian Pankowski – PR-H Gałopol
I Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Renata i Łukasz Rybiccy – Rolmarket
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Kazimierz Frąckiewicz  
– OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy
Wicemistrz  Krajowy w kategorii Firmy

Anna i Piotr Kowalczyk – FH-U Agro-Plus
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Krystyna i Grzegorz Kopaccy  
– PPHU „Młyn Proboszczowice”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Barbara i Marian Chojniccy  
– PP-H „MasDrob”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Lucyna i Sylwester Wańczyk  
– Wańczykówka
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Joanna Nędza – OSM Nowy Sącz
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Marzena i Krzysztof Rajtar – „Zielona Farma”
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Krystyna Pohl-Tatura i Ryszard Tatura  
– PH-U Agropol
Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy

Maciej Wójcik – Przedsiębiorstwo  
Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Andrzej Herbut – OSM Bieruń
Laureat Krajowy w kategorii Firmy
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Wicemistrzowie Krajowi i Laureaci Krajowi AgroLigi 2016 w kategorii Firmy otrzymali  
– z rąk Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego – dyplomy konkursowe. Honorowy Patron konkursu AgroLiga 2016 

– Prezes ARR Leszek Hołubowski wręczył im zaś okazałe puchary. Wyróżnienia odebrali:
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Puchary i dyplomy dla Najlepszych
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Małgorzata Krajciewicz-Żurek – Cukiernicza 
Spółdzielnia „Roksana”
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Teresa i Grzegorz Wójciccy

Henryk i Tomasz Siemiak – Firma Produkcyj-
no-Handlowa T. i H. Siemiak
Laureat Krajowy w kategorii Firmy

Horst Ziaja – Laureat Krajowy w kategorii Rolnicy
(puchar Prezesa ARiMR wręczyła Mariola Pyka, 
kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lublińcu)

Monika i Piotr Korszeń Horst Ziaja (puchar Prezesa KRUS 
wręczył pos. Andrzej Gawron)
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Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński, Honorowy Patron konkursu AgroLiga 2016 
postanowił wyróżnić trzech Laureatów Krajowych AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy za szczególną dbałość o bezpieczeństwo 

pracy w swych gospodarstwach rolnych. Specjalne puchary otrzymali:
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Laureaci (i nie tylko)
z Prezydentem rP

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.

Zgodnie z tradycją ukształtowaną przez swych poprzedników  
na tym najwyższym w kraju urzędzie, Prezydent RP  

Andrzej Duda – wzorem roku poprzedniego – chętnie pozował 
do wspólnych pamiątkowych zdjęć z Laureatami AgroLigi 2016 
i członkami ich rodzin i współpracowników, a także z setkami 

innych uczestników Gali AgroLigi 2016.
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AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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z Prezydentem

AgroLiga 2016 – Ogrody Pałacu Prezydenckiego, 20 czerwca 2017 r.
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AgroLiga 2016 – Aula Kryształowa SGGW, 20 czerwca 2017 r.
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Świętowanie

W
ielu uczestników Gali AgroLiga 2016 na zapro-
szenie  Mistrzów Krajowych AgroLigi 2016 w 
obu kategoriach przybyło do Auli Kryształowej 
SGGW, by cieszyć się z Mistrzami z Ich wielkiego 
sukcesu. Uroczystość zaczęła się od oficjalnych 

gratulacji, złożonych kolejno przez: Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Rektora SGGW prof. Wiesława 
Bielawskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rol-
nictwa pos. Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Wicewojewody 
Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau i Wicemarszałka Woje-
wództwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego. Potem były powin-
szowania od przedstawicieli różnych instytucji i organizacji oraz 
licznych partnerów i przyjaciół  Mistrzów. Wreszcie przyszła pora 
na ucztę kulinarną, okraszoną muzyką i śpiewem, dedykowany-
mi bohaterom uroczystości przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Brestivia (i towarzyszącą jej grupę taneczną mażoretek) z Brze-
skiego Centrum Kultury, Kapelę Zorka ze Starego Berezowa i 
solistkę Annę Fidrych. A na parkiecie, rzecz jasna, przez wiele 
godzin brylowali Mistrzowie: z Kujaw Alicja i Krzysztof Spychal-
scy oraz z Podlasia – Krystyna i Stanisław Pietruszyńscy oraz 
Marta i Adam Pietruszyńscy.



ALICJA I KRZYSZTOF SPYCHALSCY
Pikutkowo 12, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

tel. 696 426 885, e-mail:spychalski50@tlen.pl

Prowadzimy wraz z synem Mateuszem 80-hektarowe 
gospodarstwo, specjalizujące się w uprawie warzyw 
gruntowych. Cebula uprawiana jest na 15 ha, buraczek 

czerwony na 15 ha, marchew na 15 ha i pomidor na 15 ha. 
Na pozostałej powierzchni zasiewana jest pszenica. Rocznie 
z naszego gospodarstwa do zakładów przetwórczych Maspex 
w Olsztynku i Agros Nova w Łowiczu wyjeżdża ok. 250 tirów 
warzyw wysokiej jakości, wynikającej ze stosowania w gospo-
darstwie najnowszych technologii upraw. Całość produkcji wa-
rzyw sprzedawana jest poprzez Stowarzyszenie Producentów 
Owoców i Warzyw „Ziemia Kujawska” we Włocławku. 

Nasze gospodarstwo dysponuje nowoczesnym, specjali-
stycznym sprzętem do uprawy i zbioru warzyw (opryskiwacz 
samojezdny z pełną automatyką, samopoziomujące kopaczki, 

ciągniki rolnicze wyposażone w system satelitarny prowadzenia 
precyzyjnego maszyn, pług z GPS). Posiada także w pełni zauto-
matyzowany rozsiewacz nawozów z wagą, który połączony jest 
z mapą zasobności pól i w sposób bardzo precyzyjny dawkuje 
nawozy dla danej rośliny oraz nowoczesną w pełni zmechanizo-
waną bazę przechowalniczą. Aby ograniczyć wydatki związane 
z zużyciem energii, zainstalowaliśmy w gospodarstwie ogniwa 
fotowoltaiczne o mocy 10 KW; także od wielu lat wykorzystywa-
ne są  dwie turbiny wiatrowe o mocy 500 KW.

Rok 2016 zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszego 
gospodarstwa: najpierw zdobyliśmy I miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i nagrodę Prezesa 
KRUS – ciągnik Zetor, a ostatnio prestiżowy tytuł Mistrza Krajo-
wego Agroligi 2016 w kategorii Rolnicy.
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Wspólnie prowadzimy blisko 419-hektarowe 
gospodarstwo rolne (w tym ok. 123 ha 
dzierżawa), ukierunkowane na produkcję 

roślinną. Uprawiamy: pszenicę ozimą, pszenżyto 
ozime, kukurydzę na ziarno oraz rzepak ozimy. 
W  2015 r. produkcja towarowa wyniosła ponad 
1379 ton zbóż, 1710 ton kukurydzy mokrej i 452 
tony rzepaku ozimego. Nasze gospodarstwo dys-
ponuje nowymi budynkami gospodarczymi i magazy-
nowymi oraz wyposażone jest w precy-
zyjne i wysokowydajne maszyny oraz 
urządzenia rolnicze (przy ich zakupie 
skorzystało z dofinansowania z PROW 
2004-2006 oraz z PROW 2007-2013). 
Na części areału stosujemy bezrowko-
wą uprawę roli i wykorzystujemy wła-
sne poletka doświadczalne dla potrzeb 
selekcji odmianowej materiału siewne-

go. Posiadamy sterowaną komputerowo linię techno-
logiczną do całego procesu suszenia, czyszczenia, 
magazynowania i automatycznego załadunku 
płodów do sprzedaży oraz ich ważenia w gospo-
darstwie. Pozwala to nam na sprzedaż wysokiej 
jakości produktu bezpośrednio odbiorcom zagra-

nicznym. Na potrzeby gospodarstwa rolnego i do-
mowego zamontowane zostały kolektory słoneczne. 

W planach mamy: zainstalowanie na budynkach paneli 
fotowoltaicznych, wprowadzenie upra-
wy na co najmniej 50 ha ziemniaków 
odmian przemysłowych i wybudowanie 
przechowalni ziemniaków. 
W naszym gospodarstwie prowadzona 
jest rachunkowość zarządcza Polski 
FADN i spełnia ono wszystkie unijne 
Normy i Wymogi Wzajemnej Zgodności 
(cross-compliance).

agroliga 2016

BARBARA I ZDZISŁAW ZAŁOGA, 
MARIA I MARIUSZ ZAŁOGA

Bukowie, ul. Lipowa 114, 46-113 Wilków, woj. opolskie
tel. Zdzisław 604 998 363, tel. Mariusz 602 241 221

e-mail: zdzislaw.zaloga@tlen.pl    e-mail: mariusz.zaloga@op.pl
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MAŁGORZATA I BOGDAN ZBLEWSCY
Siedziba: Przechlewo, ul. Człuchowska 50a, 77-320 Przechlewo

Filia: Płaszczyca 23, 77-320 Przechlewo, woj. pomorskie
tel. 693 345 365

Prowadzimy od 1986 r. gospodarstwo ogrodnicze. Zajmujemy się 
produkcją podłoża oraz sprzedażą grzyba boczniaka. W pierw-
szej części gospodarstwa, która znajduje się w malowniczo po-

łożonym Przechlewie, na skraju Borów Tucholskich, skupiamy się na 
produkcji i starannej selekcji podłoża, gotowego do dalszych etapów 
produkcji grzybów. W  drugiej zaś części gospodarstwa, położonej 
nieopodal – w miejscowości Płaszczyca, gdzie prowadzona jest upra-
wa towarowa najwyższej jakości grzybów boczniaka, są one starannie 
przygotowywane do sprzedaży w kraju i za granicą. 

Naszym celem jest ciągłe udoskonalanie się w danej dziedzinie, a tak-
że produkcja najwyższej jakości produktu, który zadowoli najbardziej 
wymagających klientów. Nasza działalność opiera się na nieustają-
cym dążeniu do rozgałęziania działalności oraz na ciągłym poszu-
kiwaniu coraz to większego grona odbiorców i współpracy z innymi 
kontrahentami. 

agroliga 2016
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BARBARA I RYSZARD KACPRZAK
Stare Paski 25, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie
tel. 606 445 517, e-mail:ryszardkacprzak@wp.pl

Początki naszego rodzinnego gospodarstwa sięgają lat 
70. ub. w., kiedy to zostało przejęte po rodzi-
cach. Stopniowo powiększane i profilowane, 

z czasem zostało przestawione na produkcję 
trzody chlewnej. Obecnie gospodarujemy – wraz 
synami Piotrem i Damianem – na 160 ha (są to 
grunty własne i dzierżawione) i specjalizujemy 
się w uprawie zbóż paszowych i rzepaku oraz ho-
dowli i tuczu trzody chlewnej. Wysoka kultura rolna 
agrotechniczna, mimo słabych gleb, pozwala nam 
uzyskiwać wysokie plony w polu. 

Na stanie mamy 500 macior produkcyjnych, od których 
uzyskuje się średnio 31 szt. prosiąt rocznie. 80 proc. urodzo-
nych zwierząt sprzedawane jest jako warchlaki do dalszej ho-
dowli, pozostałe 20 proc. jest przeznaczone na tucz. Rocznie 
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produkujemy 14 000 warchlaków i 3200 tuczników. Od 10 
lat mamy najwyższy status zdrowotny sprzedawanych 

zwierząt. Cała produkcja zwierzęca, która odbywa 
się w trzech chlewniach (w tym w najnowszej, od-
danej do użytku w 2015 r. na 400 loch), jest w pełni 
zautomatyzowana. 

Park maszynowy gospodarstwa, który jest przy-
stosowany do prowadzonej produkcji, składa się 

z kilku nowoczesnych o dużej mocy ciągników 
oraz maszyn do uprawy, pielęgnacji i zbioru roślin. 

Zebrane zboże przechowywane jest w silosach zbożo-
wych o dużej pojemności. Pasza dla zwierząt w gospodar-
stwie przygotowywana jest we własnym zakresie, z wykorzy-
staniem uprawianego ziarna zbóż. 

agroliga 2016



Wyroby drobiarskie oferowane przez „MasDrob” ce-
chuje wysoka jakość, dzięki kontroli całego procesu 
technologicznego, począwszy od piskląt do końco-

wego produktu. Od 2004 r. nasz zakład produkuje swoje wy-
roby w oparciu o wdrożony system HACCAP. Dokładamy też 
wszelkich starań, aby transport drobiu, a także innych naszych 
produktów, odbywał się zgodnie z wymogami UE, jak rów-
nież z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W trosce 
o środowisko naturalne, w sposób ciągły monitorujemy wpływ 
realizowanych przez nas procesów. 

Na fermach własnych (z których pokrywamy 60 proc. zapo-
trzebowania) i zakontraktowanych u okolicznych rolników, sto-
sujemy ciągły nadzór wszystkich etapów rozwoju drobiu, za-
chowując przy tym najwyższe standardy ochrony życia zwierząt 
i bezpieczeństwa biologicznego. Wyselekcjonowany drób pod-
daje się specjalnie zaprojektowanemu procesowi uboju, które-
go zadaniem jest maksymalne zminimalizowanie stresu i bólu 
zwierząt. Ostatnimi krokami w procesie produkcji są: oparzanie 
drobiu, skubanie, patroszenie, schładzane i przekazywane do 
ekspedycji.

Kurczaki produkowane przez „MasDrob” są sprzedawane do: sieci handlu lokalnego, szeregu hurtowni w kraju oraz
większych zakładów mięsnych. Dostępne są także w naszych sklepach firmowych – „Twoje Delikatesy” w Siniarzewie
i „MasDrob” we Włocławku.

Historia powstania 
„MasDrob” sięga lat 
70-tych ub. w.,  
kiedy to działalność 
naszej firmy  
zawężona była  
jedynie do produk-
cji jaj spożywczych. 
Obecnie obejmuje 
ona: ubojnię  
drobiu, fermy  
kurczaka, mieszalnie 
pasz oraz  
gospodarstwo rolne.

KONTROLUJEMY CAŁY PROCES PRODUKCJI

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MasDrob”
Siniarzewo 13, 87-705 Siniarzewo, tel. 54 27 20 271, tel./fax: 54 27 20 271 w. 25

e-mail: mas@masdrob.pl

www.masdrob.pl

początek wszystkiego powstaje małe życie czas chowu brojlerów gotowy produkt w sklepie ciekawe pomysły kulinarne



BOGUMIŁA I WOJCIECH PAJOR
Dobrociesz 44, 32-862 Porąbka Iwkowska, woj. małopolskie

tel. 501 664 987, 501 676 782, e-mail:pajorwb@interia.pl

Nasze gospodarstwo jest położone w niewiel-
kiej, malowniczej miejscowości Dobrociesz 
w gminie Iwkowa w woj. małopolskim. 

Wspólnie prowadzimy je od 25. lat. Z każdym 
rokiem staraliśmy się je udoskonalać. Obecnie 
zajmujemy się produkcją ogórków szklarniowych 
oraz suszeniem owoców - śliwek, jabłek i gruszek, 
znanych jako Susz Wigilijny lub Susorki Iwkowskie, 
które od lat goszczą na wigilijnych stołach. Klienci 
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chętnie kupują też nasze chipsy jabłkowe czy suszo-
ne pomidory. 

W roku 2014 założyliśmy plantację 1 hektara 
truskawek na podłożu z perlitu ogrodniczego 
w rynnach pod daszkami. Ta innowacyjna uprawa 

okazała się trafioną inwestycją, gdyż owoce z niej 
pochodzące cechuje wysoka jakość i klienci chętnie 

sięgają po nasze produkty.
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DOROTA I ANDRZEJ DZIEKOŃSCY
Dziękonie 41, 19-100 Mońki, woj. podlaskie
tel. 50 294 465, e-mail:dziekonscy@wp.pl

Od 36 lat prowadzimy w Dziękoniach 44-hektarowe go-
spodarstwo rolne, w którym produkuje się „od pola 
do stołu”. Zbierane zboża z naszych pól są paszą dla 

trzody chlewnej, która jest surowcem do wyrobu wędlin we 
własnym zakładzie, zaś pyszne wiejskie wędliny można u nas 
zakupić w sklepie przed wjazdem do gospodarstwa. 

Na lepszych gruntach uprawiamy pszenicę i jęczmień jary, 
na słabszych – pszenżyto ozime, owies i łubin żółty. Produk-
cja zwierzęca w naszym gospodarstwie to tucz świń w cyklu 
otwartym. Warchlaki o wadze ok. 30 kg zakupujemy w par-
tiach po 250 szt. Dobrze zbilansowane pasze pozwalają 
uzyskiwać dzienne przyrosty powyżej 900 g. Chlewnia wypo-
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42  ||  MAGAZYN LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH

sażona jest w dwa paszociągi, mieszalnik pasz i wentylację 
mechaniczną sterowaną elektronicznie. 

Dzięki funduszom unijnym wybudowaliśmy masarnię i za-
kupiliśmy samochód dostawczy. Rocznie w przydomowej 
masarni przerabiamy do 4000 szt. tuczników, które pocho-
dzą zarówno z własnego tuczu, jak i  od okolicznych rolników. 
Wyrabiane w naszej masarni wędliny są sprzedawane we 
własnym sklepie oraz na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-
Towarowego w Białymstoku. 

Dużą wagę przywiązujemy do estetyki, ładu i porządku 
w  obejściu gospodarstwa, w którym mamy też stosowne 
miejsce na wypoczynek – altanę z kominkiem.



Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna powstało w 2001 r. 
Od momentu powstania fi rmy, naszym głównym celem jest kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa, 

ogrodnictwa oraz pomoc działkowiczom. 

Jako fi rma rodzinna jesteśmy jednym z nielicznych przed-
siębiorstw w kraju, którym udało się połączyć wielolet-
nie doświadczenie w produkcji nasiennej, z rozsądnym 

zarządzaniem dostosowanym do warunków panujących na 
wciąż zmieniającym się rynku. Zdobyta praktyka pozwala 
nam na profesjonalne doradztwo oraz zrozumienie różnorod-
nych potrzeb najbardziej wymagających klientów. Pragniemy 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi klienta-
mi, aby wspólnie osiągać coraz wyższe plony.
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W ciągłej sprzedaży posiadamy:  materiał siewny  na-
wozy  środki ochrony roślin  części do ciągników i maszyn 
rolniczych  artykuły ogrodnicze.

Swoim klientom oferujemy umowy kontraktacyjne na skup 
zbóż, rzepaku i kukurydzy. W ramach podpisanych umów 
oferujemy:  materiał siewny  nawozy i środki ochrony roślin 
w atrakcyjnych cenach oraz z dogodnym terminem płatności 
 najlepsze ceny na wyprodukowany towar  najkrótsze ter-
miny płatności  fachowe doradztwo.

Od 31 lipca 2009 r. spełniamy wymagania Normy ISO 9001:2008 w zakresie: obrotu materiałem nasiennym zbóż 
i roślin oleistych oraz skupu rzepaku dla podmiotów zajmujących się jego przetwarzaniem.

Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna, 67-400 Wschowa, ul. Spokojna 1
tel. 65 540 35 08, fax 65 540 35 08 wew. 20, e-mail: pnzwschowa@vp.pl    www.pnzwojcik.pl



WIOLETTA I TOMASZ SKUPIN
Żarki 6, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie

tel. 65 543 16 31, 603 134 514, e-mail:skupinw.t@interia.pl

Prowadzimy 130-hektarowe gospodarstwo rolne, specjali-
zujące się w uprawie warzyw gruntowych (pomidory, mar-
chew) oraz w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamknię-

tym. Produkcja pomidorów gruntowych prowadzona jest na 20 
ha, zaś marchwi na 13,5 ha. Na pozostałych gruntach ornych 
uprawiane są zboża i rośliny strączkowe z przeznaczeniem na 
pasze oraz na 16 ha buraki cukrowe. Produkcja zwierzęca pro-
wadzona jest na bazie 150 loch rasy hybrydowej PIC, od których 
uzyskuje się rocznie średnio po 26 prosiąt, a sprzedawane tucz-
niki (w ilości 3700 szt. rocznie) osiągają mięsność ok. 58%. 

W gospodarstwie od 10 lat pobierane są próbki glebowe.  
Płynne nawozy organiczne z produkcji zwierzęcej wywożone 
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są na pola wozem asenizacyjnym z aplikatorem i rozlewane 
bezpośrednio do gleby. Dla zwiększenia precyzji aplikowania 
nawozów mineralnych, stosowany jest rozsiewacz nawozów z 
wagą elektroniczną, sterowany oprogramowaniem współpra-
cującym z nawigacją satelitarną. Uprawy polowe są nawad-
niane wodą pobieraną z podmokłych stawów przy pomocy 
przenośnych i trzech szpulowych deszczowni. 

Nasze gospodarstwo, dzięki m.in. skorzystaniu z kredytów 
preferencyjnych oraz dostępnych funduszy pomocowych UE, 
zostało kompleksowo zmechanizowane w zakresie produkcji 
roślinnej i zwierzęcej.
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Wnaszej ofercie znajdują się 
najnowsze produkty dostępne 
na rynku. Część asortymentu 

towarowego sprowadzana jest na indy-
widualne zamówienia rolników. 

Sprzedaż środków ochrony roślin, 
pasz i materiału siewnego odbywa się 

w osobnych pomieszczeniach i połą-
czona jest z doradztwem technologicz-
nym. Towar zamówiony w większych 
ilościach jest dostarczany do klienta.

Siedziba naszej fi rmy otoczona jest 
starannie pielęgnowanym ogrodem 
ozdobnym, założonym ponad 30 lat 
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SKŁAD ROLNO-BUDOWLANY

Firma Handlowo-Usługowa AGRO Plus Piotr Kowalczyk, to przedsięwzięcie rodzinne dwupokoleniowe, 
funkcjonujące na rynku lokalnym od 20 lat. Zajmujemy się handlem detalicznym i hurtowym artykułów 

do produkcji rolnej: nawozów, pasz, środków ochrony roślin, 
a także – szerokiej gamy artykułów ogrodniczych, budowlanych, metalowych i innych.

temu. Nad ogrodem góruje bocianie 
gniazdo, w którym – ku naszej i klien-
tów uciesze – od 25 lat nieprzerwanie 
zamieszkują bociany. Drogi dojazdowe, 
plac manewrowy oraz parkingi utwar-
dzone są kostką brukową. 

Załoga w komplecieWłaściciele Agro Plus – Tadeusz i Piotr Kowalczyk, 
ojciec i syn

Do dobrych praktyk naszej fi rmy należą: odbiór pustych opakowań 
po środkach ochrony roślin oraz organizacja dla zainteresowanych rolników 
specjalistycznych szkoleń technologicznych, prowadzonych przez doradców 

terenowych fi rm nasiennych i nawozowych. 
Wspieramy aktywnie wszelkie działania lokalne i inicjatywy 

na rzecz społeczności rodzimej gminy Opatowiec.

Pozytywny wizerunek naszej fi rmy budowany jest 
poprzez profesjonalną obsługę i indywidualne podejście 

do każdego klienta.

F.H.U. AGRO Plus, 28-520 Rogów 20
tel. 41 351 80 78

e-mail:p.kowalczyk@interia.pl
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PAWEŁ KOCZAN
76-150 Darłowo, ul. Leśna 39, woj. zachodniopomorskie

tel. 607 525 022, e-mail:p.koczan@wp.pl

Prowadzę wraz z rodziną 250-hekta-
rowe gospodarstwo rolne, w którym 
dominują pastwiska i łąki. Specja-

lizuję się w chowie i hodowli bydła mię-
snego rasy Limousin. Stado, które jest 
utrzymywane w systemie otwartym (wiata, 
zadrzewione enklawy – kople wyścielane 
słomą zbożową) liczy łącznie 255 szt., 
w tym 120 krów mamek. Gospodarstwo 
posiada specjalny budynek inwentarski 
przeznaczony do zabiegów higieniczno-
weterynaryjnych, leczenia chorego bydła 
i skomplikowanych porodów. Chów i ho-
dowla nastawione są na tzw. rozród hare-
mowy (sezonowy). 

Główne cele realizowanego programu 
hodowlanego w gospodarstwie, to ho-
dowla materiału zarodowego i poprawa 
łatwości wycieleń. Gospodarstwo pro-
wadzi sprzedaż odsadków do opasu na 
eksport oraz sprzedaż jałówek cielnych 
i zakwalifi kowanych buhajków.

Planuję uruchomienie przetwórstwa 
mięsnego i handlu wołowiną w ramach 
sprzedaży bezpośredniej.

agroliga 2016
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TERESA I GRZEGORZ WÓJCICCY
Kotki-Budy Duże 128, 28-100 Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie

tel. 503 327 085, 516 170 522, e-mail.jesionowydworek@gmail.com www.jesionowydworek.pl

Prowadzimy 75-hektarowe gospodarstwo rolne, ukie-
runkowane na produkcję zbóż (pszenica ozima, żyto, 
pszenżyto ozime), łubinu i truskawek.  

W ramach gospodarstwa na ponad 40 ha (15 stawów, łącz-
na powierzchnia lustra wody 33 ha) prowadzona jest też ho-
dowla karpia królewskiego  oraz amura, tołpygi, szczupaka i 
karasia. Rocznie produkujemy: 20 ton karpia, 2 tony szczu-
paka, po 1 tonie tołpygi i amura oraz 5 ton kroczka i 3 tony 
narybku. Nasze gospodarstwo rybackie posiada certyfi katy 

„Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Producentów Ryb Żywio-
nych Metodą Tradycyjną Ziarnami Zbóż” oraz Stowarzyszenia 
”Pan Karp”, których jest członkiem. 

Dodatkowym źródłem utrzymania w gospodarstwie jest 
działalność pozarolnicza w postaci dobrze prosperującego 
pensjonatu „Jesionowy Dworek”, w którym podejmujemy 
turystów z odległych miejsc w Polsce, a także – w ramach 
programów integracyjnych – z Niemiec, Holandii, Ukrainy 
i Austrii.
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ANNA I SYLWESTER JASZCZOŁT
Jaszczołty 17, 17-315 Grodzisk

tel. 784 444 677, e-mail: sylwekjaszczolt@interia.pl

Prowadzimy wraz z rodziną ponad 230-hektarowe gospodar-
stwo, specjalizujące się w towarowej produkcji wysokiej jakości 
mleka (na stanie ok. 400 szt. bydła, w tym 180 krów dojnych, 

roczna produkcja mleka ponad 1,67 mln l). W 1994 r., kiedy przejmo-
waliśmy gospodarstwo od rodziców, liczyło ono kilkanaście ha i było 
prowadzone wielokierunkowo. 
Nasza nowoczesna obora jest wyposażona w: robota do podgarnia-
nia paszy, automatyczne czochradła oraz halę udojową. Dzięki zain-
stalowanym kamerom, możemy monitorować stan zwierząt w oborze 
oraz maszyn w hali. Nasze gospodarstwo skorzystało ze wszystkich 
możliwych dotacji unijnych. Zakup nowego sprzętu pozwolił nam 
na szybką i komfortową pracę, co przekłada się na wysokie wyniki 
produkcyjne. Stale rozwijamy nasze rodzinne gospodarstwo, wpro-
wadzamy nowoczesne technologie i rozwiązania, zarówno w chowie 
krów, jak i uprawie gleby. Systematycznie też wprowadzamy nowości 
do procesu produkcyjnego i realizowane innowacyjne projekty.

agroliga 2015
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SYLWIA I ZDZISŁAW WAWRZYŃCZYK
GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE UPRAWA WARZYW GRUNTOWYCH

 
67-124 Nowe Miasteczko, ul. Wojska Polskiego 23, woj. lubuskie

tel. 68 388 82 99, tel. kom. 603 844 688, 668 822 531
e-mail: polska_rzodkiewka@poczta.onet.pl, www.polskarzodkiewka.eu

Nasza Pasja

Prowadzimy gospodarstwo rolne od 
1971 r. Nasze gospodarstwo, prowa-
dzone od 1971 r., wyspecjali-

zowane jest w uprawie rzodkiewki 
gruntowej. Gospodarujemy na 
150  ha ziemi wysokiej klasy, 
co pozwala nam uzyskiwać 
dobre plony i wysoką jakość 
produktu. Duży nacisk kładzie-
my na wdrażanie nowoczesnych 
technologii. W 2015 r. wprowa-
dziliśmy nowatorski system sateli-
tarny do prowadzenia równoległego siewu. 

Robimy wszystko, aby nasza rzodkiewka 
rosła w jak najbardziej sprzyjających warun-

kach i była smaczna i zdrowa. Na jej 
wysoką jakość dodatkowo wpływa 

posiadanie przez nas deszczowni, 
linii do mycia i chłodni.
Jesteśmy w stanie wyproduko-
wać od 150 do 250 tys. pęczków 
rzodkiewki dziennie, zaś w cią-

gu sezonu – ok 12 mln. Naszymi 
klientami są odbiorcy krajowi (duże 

fi rmy, odbiorcy giełdowi) oraz zagra-
niczni, głównie z Niemiec, Czech i Węgier.

NAJSMACZNIEJSZA RZODKIEWECZKA Z NOWEGO MIASTECZKA!!!

agroliga 2015
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Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Wojciech Pysiak
Zdziechów 14, 26-625 Zakrzew, tel. 48 610 52 06

Nasze 90-hektarowe gospodarstwo wyróżnia się pod wzglę-
dem wyników ekonomicznych, nowoczesnością rozwiązań 
technologicznych oraz estetyką siedliska. Dominującym 

kierunkiem produkcji jest u nas tucz trzody chlewnej w cyklu za-
mkniętym. Gospodarstwo nasze spełnia wszelkie wymogi dobro-
stanu zwierząt i weterynaryjne. W 2007 r. uruchomiliśmy masarnię 
przydomową, w której są wytwarzane wędliny w oparciu o trady-
cyjne receptury. Mięso i wędliny sprzedajemy we własnym punkcie 
handlowym w Polskim Centrum Handlowym Feniks w Radomiu.

W 2012 r. gościliśmy uczestników AgroZajazdu na Mazowszu

Rolnik 25-lecia
Wolności RP
AgroLaur
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Początki powstania naszego, rodzinnego gospodarstwa sięgają czasów dwudziesto-
lecia międzywojennego – początkowo było to tradycyjne Gospodarstwo. 
W 1931 r. z inicjatywy Pradziadka Janusza Bankiewicza rozpoczęto nasadzanie 

drzew owocowych. Obecnie jesteśmy trzecim pokoleniem, które kontynuuje tradycję 
rodzinną. 

Dziś nasze gospodarstwo ma 36 ha, z czego na ok. 24 ha znajdują się owocujące 
jabłonie, natomiast na pozostałym areale są: szkółki drzewek jabłoniowych, lasy oraz 
ziemia do rekultywacji pod sad. 

Ochronę i nawożenie sadu prowadzimy zgodnie z Programem Integrowanej Produk-
cji. Posiadamy Certyfi kat IP, GLOBALGAP i wdrażamy system HACCP. 

Nasze gospodarstwo jest w pełni umaszynowione, ma rozwinięty system nawod-
nieniowy oraz instalację przeciwprzymrozkową. Dzięki niej jesteśmy w stanie ochronić 
kwiaty przed zmarznięciem.

Gospodarstwo nasze jest jednym z 24 należących do Grupy Producenckiej 
„SKOWRONKI”. 

W naszym gospodarstwie posiadamy kilkanaście odmian jabłek. Są to m.in.: 
Gala Must, Gala Royal, Rajka, Ligol, Szampion, Janagored, Jonika, Mutsu, Fuji, 
Golden i Idared.

W czerwcu  2012 r. rozpoczęliśmy tłoczenie naturalnych mętnych soków jabłkowych. 
Nasz soczek znany jest pod nazwą Smaczek z Doliny Radomki, który od samego począt-
ku dzielnie reklamuje nasz najmłodszy synek Jaś.

Przy pracach w gospodarstwie uczestniczy cała nasz rodzina: Niezastąpiony przy 
produkcji jabłek i ochronie sadu jest Dziadziuś Janusz, do różnych prac w gospodarstwie 
w miarę możliwości i umiejętności angażują się również nasze dzieci: córka Paulinka 
oraz synowie Michał, Piotr i mały Jaś.

Monika i Tomasz BANKIEWICZ
Komorów 4, 26-432 Wieniawa, woj. mazowieckie

tel. 604 856 532, e-mail: monikabankiewicz@onet.pl
tel. 606 397 627, e-mail: bankiewicz@skowronki.pl

www.soki-naturalne.eu  www.gospodarstwo-sadownicze.pl

Rolnik 25-lecia
Wolności RP
AgroLaur
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Niespełna rok pozostał na dosto-
sowanie działalności podmiotów 
publicznych oraz prywatnych 

do obowiązujących od 25 maja 2018 r. 
przepisów regulujących przetwarza-
nie danych osobowych. W tej dacie 
na terenie całej Unii Europejskiej bę-
dziemy bezpośrednio stosować prze-
pisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

Świadomość zagrożeń dla danych 
i obowiązującego prawa w społeczeń-
stwie stale rośnie. Często jednak nie 
zdajemy sobie sprawy, że działalność 
przedsiębiorcy opiera się w dużej mie-
rze na przetwarzaniu danych. Zapo-
minamy, że numer telefonu przydzie-
lonego do pracownika (naszego bądź 
kontrahenta) czy jego adres e-mail 
wykorzystywany do pracy, a nawet 
dane osoby prowadzącej jednoosobo-
wą działalność (nazwa fi rmy, fi rmowy 
numer telefonu, adres fi rmy), z którą 
zawieramy umowę – pomimo że są 
to dane ogólnodostępne i służbowe 
– również stanowią dane osobowe. 
Warto także zauważyć, że samo prze-
chowywanie danych (bez korzystania 
z nich) wiąże się z koniecznością speł-
nienia wymogów RODO.

Istotna zmiana wprowadzona 
RODO polega na tym, że zaniedbania 
oraz działalność niezgodna z przepi-
sami będzie podlegać karom admi-

nistracyjnym do 10.000.000 EUR lub 
2% całkowitego rocznego światowego 
obrotu z poprzedniego roku (w przy-
padku mniejszych uchybień), albo 
do 20.000.000 EUR lub 4% całkowi-
tego rocznego światowego obrotu 
z  poprzedniego roku (w przypadku 
ciężkich uchybień). Kary będą zróż-
nicowane w zależności od wielkości 
podmiotu, jednak mają mieć również 
charakter odstraszający. Punktem 
wyjścia do wprowadzenia kar fi nan-
sowych było powszechne przeko-
nanie, że tylko w ten sposób przed-
siębiorcy zostaną zmotywowani do 
działania zgodnego z prawem.

RODO zawiera również szereg 
obowiązków nieznanych dotychczas 
w  polskim prawie. Z tego względu 
każde przedsiębiorstwo powinno od-
powiednio wcześnie podjąć działania 
zmierzające do dostosowania się do 
nowych wymagań. Główne wnioski 
płynące z analizy RODO można opi-
sać w czterech punktach: 
 przetwarzanie danych osobo-

wych musi być przejrzyste i usyste-
matyzowane 
 dbałość o prawidłowe zabezpie-

czenie danych to proces ciągły 
 działania pracodawcy/przedsię-

biorcy muszą uwzględniać i wyklu-
czać realne ryzyko naruszenia przepi-
sów RODO
 przedsiębiorcy będą mieli nowe, 

o wiele obszerniejsze niż dotychczas 
obowiązki informacyjne.

Kancelaria adwokata Piotra Kust, 
we współpracy z gronem specjali-
stów od lat zajmujących się zagad-
nieniem ochrony danych osobowych 
w sektorze publicznym i prywatnym, 
oferuje szereg usług w tym zakresie, 
a w szczególności: szkolenia, audyty 
oraz wdrażanie rozwiązań zgodnych 
z RODO. Świadczone usługi minima-
lizują ryzyko wystąpienia kar fi nan-
sowych, utraty reputacji lub innych 
negatywnych efektów. Posiadamy 
własne narzędzia wdrożeniowe i me-
todyki wypracowane w trakcie wie-
loletnich doświadczeń. W przypadku 
zainteresowania Państwa kwestią 
dostosowania działalności do wymo-
gów RODO, zachęcamy do kontaktu 
z  kancelarią adwokata Piotra Kust 
(telefonicznie nr: 506-520-510 lub 
e-mail: piotr.kust@adwokatura.pl ).

RODO: Zmiany w przepisach odnośnie danych osobowych 
dotyczą także branży rolno-spożywczej

ADWOKAT RADZI



54  ||  magazyn ludzi przedsiębiorczych

W finałowej uroczystości w Sej-
mie Patrona Honorowego 
– ministra Krzysztofa Jur-
giela, reprezentował Podse-
kretarz Stanu MRiRW Rafał 

Romanowski. Gospodarzowi Gali, Pre-
zesowi Kasy Adamowi Sekścińskiemu 
towarzyszył jego Zastępca Andrzej Kneć 
oraz przedstawiciele współorganizatora 
konkursu – Zastępca Głównego Inspek-
tora Pracy Dariusz Mińkowski i Dyrektor 
Departamentu Prewencji i Promocji GIP 
Zbigniew Kowalczyk. Wśród obecnych na 
gali byli także: poseł Klubu Parlamentar-
nego PIS Marek Suski, Przewodniczący 
Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków KRUS Stanisław Anders, Przewod-
niczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji 

AgroBezpieczeństwo

Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków KRUS Paweł Augustyn, Mazowiecki 
Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek 
oraz przedstawiciele patronów medial-
nych konkursu i firmy współpracujące. 

Wśród licznie przybyłych gości nie za-
brakło tych najważniejszych – dzieci, au-
torów nagrodzonych prac, którym towa-
rzyszyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy 
oddziałów regionalnych Kasy lub pra-
cownicy terenowych jednostek KRUS. 
Wszyscy wysłuchali z uwagą gratulacji 
i  życzeń dalszych sukcesów oraz bez-
piecznych wakacji od Ministra Rolnictwa, 
Prezesa Kasy oraz przewodniczącego Ko-
misji Konkursu – dyr. Cezarego Nobisa. 
Gratulacje od organizatorów przyjęli tak-
że nauczyciele wyróżnionych dzieci.

W br. Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego i Państwowa Inspekcja 
Pracy przeprowadziły eliminacje, w któ-
rych wzięło udział 34 332 uczniów z 2 642 
wiejskich szkół podstawowych. Do eta-
pu centralnego zakwalifikowano 96 prac 
plastycznych w kategoriach wiekowych 
kl. 0-3 i kl. 4-6. Ostatecznie wyróżniono 52 
prace, których autorzy otrzymali atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
PIP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, patronów medialnych konkursu 
oraz firmy współpracujące. W zależności 
od przyznanego miejsca w finale, były to: 
ufundowane przez Prezesa KRUS: no-
woczesny notebook, tablety, smartfony 
lub aparaty fotograficzne oraz ergono-

14 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta 
Gala VII Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci z cyklu 
„Bezpiecznie na wsi”, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. Podobnie, jak poprzednie edycje, konkurs 
przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Jego tegoroczne przesłanie brzmiało  „Bezpiecznie na wsi 
to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa!”

Uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi to podstawa        - środki chemiczne to nie zabawa!”

Dużym problemem dla mieszkańców wsi jest stan bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Ważnym zadaniem, jakie powierzono 
KRUS na równi z wypłatą świadczeń, była prewencja wypadków przy pracy rolniczej i profilaktyka zdrowotna oraz rehabilitacja obję-
tych ubezpieczeniem rolniczym. Przed powstaniem KRUS w 1991 roku statystyka wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym 

była zatrważająca – 57 tys. wypadków, w tym 361 śmiertelnych. Przyczyną tego stanu rzeczy były: niedostateczna znajomość zasad i przepi-
sów bhp wśród rolników, dopuszczanie do pracy młodzieży i dzieci, używanie maszyn i urządzeń własnej produkcji, często nieodpowiednio 
serwisowanych i wyeksploatowanych oraz niebezpieczne metody pracy lub niewłaściwe zabezpieczenie miejsca pracy. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego podjęła bardzo intensywne działania, aby w tej dziedzinie nastąpiła zdecydowana poprawa. Statystyki wypad-
ków w rolnictwie powoli zaczęły się poprawiać. Bardzo ważnym elementem w działaniach poprawiających bezpieczeństwo pracy w rol-
nictwie okazało się kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania już wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców wsi. Zgodnie 
z przysłowiem „ czym skorupka za młodu nasiąknie…..”, Oddziały KRUS organizują konkursy wiedzy o zasadach bhp w rolnictwie dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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miczne plecaki na  kółkach, zestawy pla-
styczne i sportowe od sponsorów. Każde 
dziecko otrzymało również pamiątkowy 
dyplom z uwiecznionym fragmentem 
jego pracy plastycznej, wyeksponowanej 
w galerii na Sali Kolumnowej. Po wrę-
czeniu nagród dzieci zaproszono na wy-
cieczkę po gmachu Sejmu i na warsztaty 
edukacyjne.

Wśród laureatów grupy wiekowej (0-3 
klasa ) na podium stanęli uczniowie:

I miejsce – Kamila Patyk, Publiczna 
Szkoła Podstawowa Ks. Prałata Gibały, 
woj. małopolskie

II miejsce – Karol Westfahl, Zespół 
Szkół w Bogdańcu, woj. lubuskie 

III miejsce – Maja Branicka, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Trzebuczy, woj. 
mazowieckie

 

Mazowiecki Kurator Oświaty ufun-
dował nagrodę, którą otrzymała pra-
ca: Alicji Łukasiak z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Gen. F. Kamińskiego 
w Ciechlinie, woj. mazowieckie.

Były też wyróżnienia specjalne, które 
otrzymali uczniowie: Julia Sierocka, Szko-
ła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym 
Pierwszym, woj. wielkopolskie; Krystian 
Burak, Zespół Szkół Samorządowych 
w Janowie, woj. podlaskie; Piotr Toczyłow-
ski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ba-
gnach, woj. podlaskie.

W grupie wiekowej (4-6 klasa) miejsca 
na podium zajęli uczniowie:

I miejsce – Krystian Wojciech Bomber, 
Szkoła Podstawowa w Wiżajnach, woj. 
podlaskie

II miejsce – Patrycja Warda, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Żninie, woj. kujaw-
sko-pomorskie

III miejsce – Wiktoria Biniak, Zespół 
Przedszkolno-Szkolny w Łąkiem, woj. 
wielkopolskie

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty otrzymał za swoją pracę: Woj-
ciech Dziewulski, ze Szkoły Podstawo-
wej im. W. Witosa w Gliniance, woj. ma-
zowieckie.

Wyróżnienia specjalne w grupie wie-
kowej (4-6 klasa) otrzymali uczniowie: 
Waleria Żelazowska, Szkoła Podstawo-
wa w Jeziorach Wielkich, woj. kujawsko-
pomorskie;

Justyna Wiącek, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Krzyżanowicach, woj. 
śląskie;

Gabriela Jużkiewicz, Szkoła Podsta-
wowa nr 12 w Dębicy, im. A. Krajowej, 
woj. podkarpackie.

Uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi to podstawa        - środki chemiczne to nie zabawa!”

Praca konkursowa Kamila Patyka Praca konkursowa Krystiana Wojciecha Bombera

Kolejne edycje konkursu plastycznego dla dzieci organizowanego przez KRUS, pokazują jego dodatkową wartość.  
Poza kształtowaniem świadomości odpowiednich zachowań w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym, umożliwia  on poważną 
ogólnopolską rywalizację artystyczną dla dzieci z małych wiejskich szkół. 
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W
yniki doświadczeń odmia-
nowych potwierdzają sta-
le rosnące możliwości, tak 
w zakresie wzrostu plonu 
zbóż, jak i cech jakościo-

wych. To co jeszcze niedawno wydawało 
się  niemożliwe staje się rzeczywistością 
na polach. Świadczą o tym kolejne re-
kordy plonowania, coraz wyższe plony 
uzyskiwane, zarówno w doświadcze-
niach, jak i w produkcji. Stały wzrost 
plonowania roślin uprawnych jest nie-
podważalnym faktem. Jeszcze niedaw-
no poziom 10 ton z hektara pszenicy 
był niezwykłym i rzadkim osiągnięciem. 
Obecnie maksymalne plony uzyskiwa-
ne w warunkach Polski przekraczają 12 
ton, a najnowszy światowy rekord plo-
nowania w warunkach produkcyjnych 
wynosi już prawie 17 t/ha. 

Możliwości wzrostu metodami agro-
technicznymi mają swoje granice tech-
nologiczne, ale też i ekonomiczne, czyli 
wynikające z relacji cen między środka-
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mi produkcji a ceną ziarna. Intensyfi -
kacja musi się po prostu opłacać. Do-
datkowym czynnikiem limitującym jest 
presja na ograniczenie nawożenia mi-
neralnego i eliminowanie z rynku wie-
lu środków chemicznej ochrony roślin. 
Powody są różne; ekonomiczne (wy-
sokie koszty rejestracji środków) bądź 
środowiskowe (substancje aktywne, 
które mogą być niebezpieczne dla ludzi 
lub środowiska). Coraz większa świado-
mość szkodliwości nadmiaru chemii w 
procesie produkcji skutkuje większymi 
ograniczeniami w możliwości dalszego 
wzrostu produkcji na drodze intensyfi -
kacji nawożenia czy chemicznej ochrony 
roślin. Stąd pojawił się pomysł integro-
wanej ochrony, dający pierwszeństwo 
metodom nie chemicznym. Kluczowych 
warunkiem pozwalającym na skuteczną 
integrowaną ochronę jest stosowanie 
odmian o podwyższonym poziomie od-
porności. Od co najmniej kilku lat zmia-
ny w poziomie nawożenia, jak i zużycia 

środków ochrony roślin, są niewielkie 
(Rys.1), a ciężar odpowiedzialności za 
dalszy wzrost produkcji przenoszony 
jest więc w coraz większym stopniu z 
agrotechniki na hodowlę.

Nie ma alternatywy dla postępu 
biologicznego, czyli wykorzystywania 
efektów hodowli, nowych coraz plen-
niejszych odmian dostosowywanych 
do zmieniających się potrzeb i ocze-
kiwań odbiorców. Już obecnie postęp 
biologiczny jest głównym czynnikiem 
determinującym wzrost produkcyjno-
ści i jakości wytwarzanej żywności, a z 
pewnością jego znaczenie będzie jesz-
cze większe. Tym bardziej, że jest to re-
latywnie tani środek produkcji. Koszty 
ponoszone na zakup kwalifi kowanego 
materiału siewnego, dzięki któremu 
możemy wprowadzić do uprawy lepsze, 
bardziej poszukiwane odmiany, są po-
równywalne z przeciętnymi kosztami 
ochrony chemicznej, a zdecydowanie 
mniejsze niż koszty nawożenia. Oczy-
wiście nie oznacza to, że dzięki hodow-
li możemy wyeliminować wydatki na 
ochronę czy nawożenie. Można jednak 
je skutecznie ograniczać, nie powodując 
jednocześnie spadku plonów. Widzimy, 
że jest to możliwe, a świadczyć może o 
tym utrzymanie wzrostu plonowania 
zbóż mimo niewielkich zmian w pozio-
mie nawożenia mineralnego  i zużycia 
środków ochrony roślin (Rys.1). Nieste-
ty nie dzieje się tak wszędzie, o czym 
świadczą z kolei wyniki GUS o średnich 
plonach w Polsce, z których wyraźnie 
widać, że możliwości wzrostu wykorzy-
stywane są wciąż w niewielkim stopniu.

Wyniki doświadczeń odmianowych 
wykazują stały wzrost plonowania 
zbóż. Od 50 lat plony rosną w tem-
pie przekraczającym 100 kg rocznie. 
Oznacza to, że pod względem tempa 
wzrostu plonów zbóż polska hodow-
la nie ustępuje najlepszym. Dynamika 
wzrostu plonów porównywalna jest z 
wartościami wykazywanymi we Fran-
cji czy w Niemczech, a więc państwach 
będących czołowymi producentami 
pszenicy w Europie, tak pod wzglę-
dem wielkości produkcji ziarna, jak i 
pod względem wysokości uzyskiwa-
nych plonów. Niestety w Polsce śred-
nie plony zbóż osiągane w warunkach 
produkcji zdecydowanie odbiegają od 
wyników doświadczeń, a potencjał plo-
nowania wykorzystywany jest zaledwie 
w 50%. Przygotowanie gleby, nawoże-
nie, intensywna ochrona chemiczna 
oraz plenniejsze odmiany - to główne 
czynniki, które decydują o wzroście 
plonowania. Jednak, jeśli porównamy 
agrotechnikę stosowaną w doświad-
czeniach i w dobrych gospodarstwach 

Celem hodowli i wspierającej ją nauki  jest tworzenie produktu zgod-
nego z oczekiwaniami rolników i rynku. Takimi produktami są plen-
niejsze oraz odporniejsze odmiany dostarczane przez hodowle. I takie 
odmiany powstają. Zgodnie z ustawowymi wymogami warunkującymi 
przyjęcie odmiany do Krajowego Rejestru Odmian, każda nowa odmia-
na musi mieć zadowalającą wart ość gospodarczą, czyli takie właści-
wości, które powodują poprawę wart ości w uprawie oraz w użytkowa-
niu roślin lub wyrobów z nich wytworzonych. Skrótowo mówiąc, jest 
genetycznie doskonalsza od poprzedniej lub wnosi nowe cenne cechy 
jakościowe.

Nie ma alternatywy dla postępu biologicznego, czyli wykorzystywania efektów 
hodowli, nowych coraz plenniejszych odmian dostosowywanych do zmieniających się 
potrzeb i oczekiwań odbiorców. Już obecnie postęp biologiczny jest głównym czynnikiem 
determinującym wzrost produkcyjności i jakości wytwarzanej żywności, a z pewnością jego 
znaczenie będzie jeszcze większe. Tym bardziej, że jest to relatywnie tani środek produkcji. 
Koszty ponoszone na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, dzięki któremu możemy 
wprowadzić do uprawy lepsze, bardziej poszukiwane odmiany, są porównywalne z 
przeciętnymi kosztami ochrony chemicznej, a zdecydowanie mniejsze niż koszty nawożenia. 
Oczywiście nie oznacza to, że dzięki hodowli możemy wyeliminować wydatki na ochronę 
czy nawożenie. Można jednak je skutecznie ograniczać, nie powodując jednocześnie spadku 
plonów. Widzimy, że jest to możliwe, a świadczyć może o tym utrzymanie wzrostu 
plonowania zbóż mimo niewielkich zmian w poziomie nawożenia mineralnego  i zużycia 
środków ochrony roślin (Rys.1). Niestety nie dzieje się tak wszędzie, o czym świadczą z kolei 
wyniki GUS o średnich plonach w Polsce, z których wyraźnie widać, że możliwości wzrostu 
wykorzystywane są wciąż w niewielkim stopniu.

Wyniki doświadczeń odmianowych wykazują stały wzrost plonowania zbóż. Od 50 lat 
plony rosną w tempie przekraczającym 100 kg rocznie. Oznacza to, że pod względem tempa 
wzrostu plonów zbóż polska hodowla nie ustępuje najlepszym. Dynamika wzrostu plonów 
porównywalna jest z wartościami wykazywanymi we Francji czy w Niemczech, a więc 
państwach będących czołowymi producentami pszenicy w Europie, tak pod względem 
wielkości produkcji ziarna, jak i pod względem wysokości uzyskiwanych plonów. Niestety w 
Polsce średnie plony zbóż osiągane w warunkach produkcji zdecydowanie odbiegają od
wyników doświadczeń, a potencjał plonowania wykorzystywany jest zaledwie w 50%. 
Przygotowanie gleby, nawożenie, intensywna ochrona chemiczna oraz plenniejsze odmiany -
to główne czynniki, które decydują o wzroście plonowania. Jednak, jeśli porównamy 
agrotechnikę stosowaną w doświadczeniach i w dobrych gospodarstwach towarowych, to 
stwierdzimy, że nawożenie i ochrona nie różnią się istotnie, a głównym elementem 
różnicującym jest stosowany materiał siewny i wartość odmian znajdujących się w produkcji. 

Udział czynnika biologicznego we wzroście plonowania zbóż w Polsce stanowi  60-65% i 
podobnie, jak to się dzieje wszędzie, będzie, on nadal wzrastał. Dla przykładu, w Wielkiej 
Brytanii, gdzie średnie plony pszenicy w produkcji wynoszą prawie 8 ton z hektara, udział 
czynnika biologicznego we wzroście plonowania już obecnie szacowany jest na 90%. 

Rysunek 1 
Poziom nawożenia azotowego  i stosowania środków ochrony roślin w polskim rolnictwie
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towarowych, to stwierdzimy, że nawo-
żenie i ochrona nie różnią się istotnie, a 
głównym elementem różnicującym jest 
stosowany materiał siewny i wartość 
odmian znajdujących się w produkcji. 

Udział czynnika biologicznego we 
wzroście plonowania zbóż w Polsce 
stanowi  60-65% i podobnie, jak to się 
dzieje wszędzie, będzie, on nadal wzra-
stał. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii, 
gdzie średnie plony pszenicy w pro-
dukcji wynoszą prawie 8 ton z hektara, 
udział czynnika biologicznego we wzro-
ście plonowania już obecnie szacowany 
jest na 90%. 

Konsekwencją niskiego udziału kwa-
lifi kowanego materiału siewnego w pro-
dukcji (w Polsce ok. 20%, w UE 50-90%,) 
jest słabe wykorzystanie osiągnięć ho-
dowli, rosnąca luka między możliwymi 
do uzyskania a rzeczywistymi plonami. 

Wieloletnie badania prowadzone w 
reprezentatywnej grupie  gospodarstw 
z całego kraju, jednoznacznie dowodzą, 
że stosowanie kwalifi kowanego materia-
łu siewnego przynosi wymierne korzyści 
dla rolników. W każdym roku badań 
średnie plony pszenicy ozimej uzyski-
wane na polach obsianych kwalifi kowa-
nym materiałem siewnym istotnie prze-
wyższały średnie plony z pól obsianych 
materiałem niekwalifi kowanym .

Średni przyrost plonu dla lat 2008-
2015 wyniósł 7,6 dt/ha, a korzyści wy-
nikające ze zdecydowanie przewyższa-
ły dodatkowe koszty zakupu nasion 
(Rys.3). 

Stosując kwalifi kowany materiał 
siewny o sprawdzonych parametrach 

siewnych, możemy ograniczyć ilość 
wysiewu, a także skorzystać z profesjo-
nalnego zaprawiania przeciw podsta-
wowym chorobom odglebowym i prze-
noszonym z nasionami, których często 
nie można zwalczyć innymi zabiegami 
w późniejszym okresie wegetacji zbóż 
(np. fuzarioza, śnieć i głownia pszenicy). 
Choroby te powodują straty w plonie 
ziarna oraz są przyczyną zanieczysz-
czeń, które mogą dyskwalifi kować cały 
zbiór. Coraz częstszym dodatkiem do 

nasion są też nawozy donasienne. Dzię-
ki temu kwalifi kowany materiał siewny 
staje się specyfi cznym środkiem pro-
dukcji, pozwalającym ograniczyć koszty 
innych, oddzielnie nabywanych i sto-
sowanych środków, jak np. nawozy czy 
pestycydy. 

Naturalnie dziedziczonego potencjału 
genetycznego odmian roślin uprawnych 
nie da się wyrównać chemią i agrotech-
niką bez szkody dla zdrowia człowieka, 
zwierząt i środowiska. Dlatego głównym 
narzędziem zapewniającym skuteczną 
walkę z chorobami, szkodnikami oraz 
stresami wywoływanymi przez czyn-
niki środowiska - staje się stosowanie 
odmian odpornych. Hodowla roślin do-
starcza rolnikom takich odmian. Jed-
nak odporność nie jest cechą niezmien-
ną. U starych odmian uprawianych 
przez wiele lat, rozmnażanych z nasion 
niekwalifi kowanych, uzyskiwane plony 
maleją w następstwie degeneracji, czy-
li zmian genetycznych, przełamywania 
odporności i w efekcie silniejszego pora-
żenia przez patogeny. Przyczynia się to 
do wynikającego z interakcji genotypo-
wo-środowiskowej, a określanego, jako 
„wyradzanie się odmian”, spadku ilości, 
jakości i wartości użytkowej plonu, co w 
efekcie prowadzi do zmniejszenia opła-
calności upraw. Dlatego, aby skutecznie 
korzystać z istniejącego postępu biolo-
gicznego, należy stosować kwalifi kowa-
ny materiał siewny nowych odmian. 

Dr Tadeusz Oleksiak
IHAR – PIB Radzików
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Diagnoza dotycząca praktyk odpowie-
dzialnego rolnictwa była celem drugiej 
edycji badania, zrealizowanego na zlece-
nie Bayer przez instytut badawczy Kleff-
mann Group. Analiza objęła reprezenta-
tywną grupę rolników, specjalizujących 
się zarówno w uprawach polowych, jak 
i sadowniczych z całego kraju. Ogłosze-
nie wyników raportu nastąpiło 26 maja 
2017 r., w przeddzień Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonego Rozwoju, po-
święconego wdrażaniu Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważone rolnictwo:  
istotne i z potencjałem

83 proc. rolników zna pojęcie zrów-
noważonego rolnictwa, utożsamia-
jąc je przede wszystkim z  praktykami 
agrotechnicznymi i środowiskowymi 
(zmianowanie, racjonalne nawożenie, 
bezpieczna produkcja, ochrona środo-
wiska), rzadziej odwołując się do wy-
miaru społecznego czy ekonomicznego. 
Nieco wyższą niż średnia świadomość 
w tym zakresie prezentują rolnicy z pół-
nocy Polski (86 proc.), a znaczenie rol-
nictwa zrównoważonego najbardziej 
doceniają rolnicy z południa (73 proc.). 
Zdaniem 62 proc. znaczenie tej koncep-
cji będzie wzrastało – największe nadzie-
je w jej rozwoju pokładają respondenci 
z centralnych i wschodnich terenów (52 
proc.).

Jako najbardziej opiniotwórcze źródła 
informacji nt. zrównoważonego rolnic-
twa badani wskazują szkolenia i  prasę 
(powyżej 41 proc.), internet (27 proc.) 
oraz telewizję (21 proc.).

AgroRaport

Najpopularniejsza praktyka  
zrównoważonego rolnictwa:  
zmianowanie

22 proc. rolników, specjalizujących się w 
uprawach polowych, utożsamia zrówno-
ważone rolnictwo ze zmianowaniem. Jako 
główne przyczyny stosowanego sposobu 
zmianowania rolnicy wymieniają wcze-
śniejsze doświadczenia i dążenie do mak-
symalizacji plonów, przy czym gospodarze 
z  północy kraju częściej stosują niestan-
dardowe podejście przy zmianowaniu 
upraw. Rolnicy przyznają, że jest ono jed-
nym z najważniejszych czynników wpły-
wających na  plony w ich gospodarstwie 
(78 proc.) oraz deklarują, że stosując zale-
cane zmianowanie uzyskują wyższe plony 
(67 proc.) – czego szczególnymi zwolenni-
kami są badani ze wschodnich części kra-
ju (odpowiednio 97 i 84 proc. wskazań).

Zabiegi chemiczne: największy 
wpływ na plonowanie

W badaniu zapytano rolników o wpływ 
praktyk agrotechnicznych na plonowa-
nie. 26 proc. wskazań zdobyło nawożenie 
chemiczne, 22 proc. – ochrona chemiczna, 
19 proc. – zmianowanie / płodozmian, 17 
proc. – sposób uprawy gleby oraz 16 proc. 
– nawożenie naturalne / zielone. Ewiden-
cję zabiegów chemicznych prowadzi 96 
proc. badanych rolników, najczęściej (84 
proc.) zapisując zabiegi w zeszycie (nie-
którzy odnotowują je w kartach techno-
logicznych czy komputerze). 

Odporność intruzów 
Rolnicy dostrzegają narastające wy-

zwanie w postaci uodporniania się agro-

fagów na środki ochrony. W tej sytuacji 
właściciele upraw polowych (dla których 
największym problemem jest miotła 
zbożowa, słodyszek rzepakowy i mszy-
ce) przywiązują większą wagę do  sto-
sowania nowych środków, zaś sadow-
nicy (borykający się z parchem jabłoni, 
mszycami i  mączniakiem) – do rotacji 
środków i substancji czynnych.  

Próby glebowe, resztki pożniwne, 
poplony

Najpowszechniejszą metodą oceny za-
sobności gleby w składniki pokarmowe 
pozostaje – podobnie, jak w poprzedniej 
edycji badania – pobieranie prób glebo-
wych, deklarowane przez 82 proc. rolni-
ków (i aż 93 proc. farmerów z północy 
kraju). Połowa z nich czyni to we wła-
snym zakresie, zaś połowa zleca – naj-
częściej stacjom chemiczno-rolniczym. 
Najczęściej badaniu podlegają takie pa-
rametry, jak: odczyn gleby (100 proc.), 
zasobność w pierwiastki przyswajalne 
– potas (91 proc.), fosfor (88 proc.), ma-
gnez (73 proc.). 

Najbardziej powszechną praktyką 
w  zakresie postępowania z resztkami 
pożniwnymi jest przeoranie na nawóz 
– 98 proc. powierzchni plantacji buraka 
cukrowego, 95 proc. rzepaku ozimego, 
65 proc. – zbóż. W stosunku do poprzed-
niej edycji badania więcej rolników de-
klarowało stosowanie poplonów jako 
nawozów zielonych, zaobserwowano też 
większą różnorodność poplonów. Stoso-
wanie poplonów jest najbardziej popu-
larne w centralnej i południowej części 
kraju. Najczęściej poplony stosowane są 

Rolnicy o zrównoważonym rolnictwie

83 proc. rolników zna pojęcie 
zrównoważonego rolnictwa, 
62 proc. rolników je docenia, 
a połowa jest przekonana, że jego 
znaczenie będzie rosło. Planta-
torzy stosują różnorodne odpo-
wiedzialne praktyki, a najbardziej 
powszechną jest zmianowanie 
upraw – wynika z badania, zre-
alizowanego przez firmę Bayer 
w ramach programu „Grunt to 
bezpieczeństwo”. 
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jako nawóz dla pszenicy ozimej, kuku-
rydzy, rzepaku ozimego i buraków cu-
krowych.  

Zrównoważone rolnictwo:  
aspekty ochrony osobistej  
i środowiskowej

 Do środków ochrony osobistej, uży-
wanych na co dzień przez rolników 
specjalizujących się w uprawach polo-
wych oraz sadowniczych, należą ręka-
wice (średnio 86 proc. wskazań dla obu 
grup), nakrycie głowy (69 proc.), maska 
(66 proc.), obuwie gumowe (60 proc.), 
kombinezon ochronny (49 proc.).

 W badaniu analizowano również 
praktyki rolników związane z opryska-
mi. W stosunku do  poprzedniej edycji 
badania zaobserwowano wzrost świa-
domości zasad właściwego postępowa-
nia. Powszechną praktyką jest trzykrot-
ne przepłukanie opakowania po środku 
ochrony roślin i przelanie zawartości do 
opryskiwacza, deklarowane przez 89 
proc. respondentów. W tym zakresie – w 
porównaniu z poprzednią edycją bada-
nia – odnotowano wzrost świadomości 
wśród rolników specjalizujących się 
w  uprawach polowych. Zużyte opako-
wania są najczęściej zwracane w miejscu 
zakupu – średnio 80 proc. wskazań. Naj-
częstszą praktyką postępowania z opry-
skiwaczem po zabiegu – tak w uprawach 
polowych, jak i sadowniczych – jest jego 
mycie i wypłukiwanie czystą wodą. Po-
nad połowa rolników zwraca uwagę na 
fakt, że płukanie trzeba wykonać po 
każdym zabiegu, a większość respon-
dentów ma w gospodarstwie specjalnie 
przeznaczone do tego miejsce. 

Ochrona wód w gospodarstwie: 
temat programu „Grunt to  
bezpieczeństwo”

 Dalsze edukowanie w zakresie właści-
wego korzystania z wody w zabiegach 
agrotechnicznych jest jednym z celów 
tegorocznej edycji programu „Grunt to 
bezpieczeństwo” firmy Bayer. Jej tema-
tem przewodnim jest „Bioróżnorodność: 
woda źródłem wszelkiego życia”. Bez-
pieczne użytkowanie środków ochrony 
roślin chroni życie biologiczne w  wo-
dach, pozwala na samooczyszczanie się 
wód przez biodegradację niewielkich 
stężeń substancji chemicznych. Ma to 
znaczenie dla czystości wód grunto-
wych, dla ptaków czy owadów pożytecz-
nych, korzystających z dostępu do wody. 
Temat ten będzie poruszony we wszyst-
kich elementach programu: szkoleniach 
z zakresu właściwych praktyk na far-
mach Bayer, we wspólnych przedsię-
wzięciach (szkoleniach, konkursach) we 
współpracy z uczelniami i szkołami rol-
niczymi. Program zakłada również pro-
mowanie właściwych praktyk podczas 
szkoleń rolniczych KRUS.

Badanie, na zlecenie Bayer Sp. z o.o., zreali-
zował Kleffmann Group w czwartym kwartale 
2016; N=401, reprezentatywna grupa gospo-
darstw rolnych (specjalizacja: uprawy polowe, 
sadownictwo), zasięg: ogólnopolski 
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Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji,  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Rolnictwo zrównoważone to wyraźny, globalny trend – kon-
sumenci oczekują żywności dobrej jakościowo i przystępnej 
cenowo oraz są zainteresowani metodami jej pozyskania. Dla-
tego wspieramy polskich rolników, by mogli odpowiedzieć na 
te oczekiwania. Program „Grunt to bezpieczeństwo“ to przykład 
międzysektorowej współpracy administracji i biznesu przy po-
pularyzacji idei i praktyk rolnictwa zrównoważonego. Wymier-

ne efekty to m.in. wzrost świadomości rolników w kwestii odpowiedzialnych 
praktyk oraz poprawa ich bezpieczeństwa. Każdego roku w naszych szkole-
niach na ten temat bierze udział 50 000 osób. 

dr Michał Krysiak, Product Stewardship Manager, Crop Science Division, Bayer  
– Rolnicy stosują praktyki rolnictwa zrównoważonego raczej 

z potrzeby wdrażania dobrej praktyki rolniczej niż zasad zrów-
noważonego rolnictwa, co, niezależnie od ich motywacji, należy 
uznać za bardzo pozytywne.

Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer
– Połowa rolników jest przekonana, że znaczenie zrównoważo-

nego rolnictwa będzie rosło. Rolnictwo zrównoważone to  przy-
szłość. Pojęcie to obejmuje aspekty: ekonomiczny, społeczny i śro-
dowiskowy. Bayer jest partnerem rolników we wszystkich trzech 
obszarach, dodatkowo wnosząc kapitał innowacyjności. Zgodnie 
z misją „Science For A Better Life”, 14 000 naukowców w naszych 
laboratoriach opracowuje nowe molekuły tak, aby produkcja 
rolna była optymalna i zrównoważona. W oparciu o ten dorobek 

i wartości - chcemy kształtować oblicze rolnictwa przyszłości. 

Matthew Frost, Country Divison Head Poland/Baltics Crop Science, Bayer
– Cieszy fakt, że 8 na 10 rolników zna pojęcie rolnictwa zrów-

noważonego. Badanie pokazuje również wzrost świadomości 
rolników w zakresie odpowiedzialnych metod gospodarowania. 
Rolnicy są zarazem otwarci na wiedzę ekspercką w tym zakre-
sie – jak wynika z doświadczeń Bayer. Dziś jesteśmy partnerem 
rolników zarówno w zakresie programów szkoleniowych, jak 
i  innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność ich 
produkcji. Dzięki samym tylko środkom grzybobójczym z logo 

Bayer, których używa już 40 proc. polskich plantatorów zbóż,  rolnicy mogą 
zwiększyć plony aż o 10 proc. 

dr Michał Gazdecki z instytutu badawczego Kleffmann Group 
– W tegorocznej edycji badania „Grunt to bezpieczeństwo” 

wartym podkreślenia zjawiskiem jest wzrost świadomości rolni-
ków co do zasad właściwego postępowania ze środkami ochro-
ny roślin – co dowodzi ich otwartości na tego rodzaju porady 
i potwierdza skuteczność działań edukacyjnych.

Jerzy Próchnicki, Development & Regulatory Crop Science, Bayer
– Bayer prowadzi długofalowe programy edukacyjne – takie, 

jak „Grunt to bezpieczeństwo“, uruchomiony w 2011 r. Każdego 
roku 15 000 uczestników bezpośrednich szkoleń, prowadzonych 
przez Bayer w Polsce, podwyższa swoje umiejętności z zakresu 
odpowiedzialnych praktyk agrotechnicznych. Efekty progra-
mu to również tysiące ton zebranych w całym kraju opakowań 
po środkach ochrony roślin, które bezpłatnie odbieramy od rol-
ników. Naszą ambicją jest objęcie kampanią „Grunt to bezpie-

czeństwo” wszystkich obszarów tematycznych ważnych dla rolników w drodze 
do zrównoważenia produkcji w ich gospodarstwach, sięgając dużo dalej, niż 
najlepsze praktyki rolnicze.

Eksperci o zrównoważonym rolnictwie



Wichrowe Wzgórze  
– oaza wypoczynku i zdrowia
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 Od kiedy zajmuje się Pani działalnością 
agroturystyczną?

– Już ponad dwadzieścia lat prowadzę 
wspólnie z mężem działalność agrotu-
rystyczną. W 1994 r. rozpoczęłam dzia-
łalność agroturystyczną od pięciu pokoi 
gościnnych w domu mieszkalnym. Na-
stępnie w 2003 r. założony został Pensjo-
nat Kaszubski, po czym wyremontowana 
została stara kotłownia i w 2010 r. po-
wstała Chata Aniołów. Dwa lata później 
wybudowana została Oaza Zdrowia, zaś 
w  2014 r.  ostatni obiekt - Wichrowe Za-
cisze. Na działalność pozyskiwałam środ-
ki z kilku programów unijnych, takich 
jak: SAPARD, SPO-ROL 2004-2006 oraz 
PROW 2007-2013. 

 Skąd pomysł na tego rodzaju działalność 
gospodarczą?

– Chmielno od dawna przyciągało nie-
zliczone grupy turystów. Tradycje wsi 
jako letniska sięgają bowiem końca XIX 
w. Gmina Chmielno miała 100-letnią tra-
dycję w zakresie agroturystyki. Mogę na-
wet stwierdzić, że Chmielno było oblega-
ne przez turystów. Usytuowanie naszego 
gospodarstwa prosiło się o rozpoczęcie 
działalności agroturystycznej, więc po-
szliśmy w tym kierunku. W naszej gminie 
byliśmy jedynymi z pierwszych, którzy 
rozpoczęli agroturystykę. Żeby się roz-
wijać, nie mogliśmy poprzestać tylko na 
pięciu pokojach gościnnych. Od 2003 r. 
rozpoczęliśmy swą całoroczną działal-
ność w Pensjonacie Kaszubskim. Roz-
szerzyliśmy działalność o ofertę zimową 
,wprowadzając m.in. kuligi, uroczystości 
rodzinne oraz działalność edukacyjną dla 
szkół, tzw. zielone szkoły. 

 Dlaczego Wasz obiekt nazywa się Wichrowe 
Wzgórze?

– Nazwa pochodzi od ulicy, przy któ-
rej mieści się kompleks wypoczynkowy. 
Proszę nie mylić z książką lub filmem 
o tytule Wichrowe Wzgórza. Kiedyś w 
Chmielnie nie było ulic, a jedynie numery 
domów. Nazwa ulicy związana jest z usy-
tuowaniem na wzgórzu, a na wzniesieniu 
zawsze trochę wieje. 
 Do kogo adresujecie Państwo swoją ofertę?

– Do  klientów biznesowych i indywidu-
alnych. Obiekty w Wichrowym Wzgórzu 
są w innym stylu i standardzie, co spra-
wia że każdy gość znajdzie coś dla siebie. 
Każdy z czterech obiektów ma odmienny 
standard, ofertę cenową, co zaspakaja 

AgroPromocja

gusta i potrzeby odwiedzjących. Oprócz 
pokoi, mamy do dyspozycji gości: salę 
bankietową, salę szkoleniową, salę ko-
minkową z bilardem, bar, parking, własną 
plażę z pomostem i wypożyczalnią sprzę-
tu wodnego i rowerów, plac zabaw oraz 
dużo miejsca do wypoczynku i rekreacji. 

 Co odróżnia Pani gospodarstwo od innych?
– Wyjątkowe położenie pośród pięk-

nych wzgórz i malowniczych jezior Szwaj-
carii Kaszubskiej nad jeziorem Kłod-
no, kaszubska gościnność, wyśmienita 
kuchnia i akcenty folkloru. Wszystko to 
razem sprawia, że pobyt na Wichrowym 
Wzgórzu pozostaje w pamięci i sercach 
naszych gości. 

 Czym by Pani zachęciła nowych gości do 
przyjazdu do Wichrowego Wzgórza?

– Dobrą atmosferą, smaczną kuchnią 
i bogatą ofertą turystyczną i biznesową. 
Jest to miejsce , w którym warto przeżyć 
piękne chwilę  zapadające w pamięć na 
całe życie. Ośrodek Wichrowe Wzgórze 
oferuje swoim gościom trzy obiekty, z 
których każdy ma swój styl, urok i   do-
stosowany do oczekiwań przyjezdnych 
standard. Na Wichrowym Wzgórzu po-
śród tradycji kaszubskich w gościnnej  
atmosferze zorganizujemy imprezę każ-
dego typu. Od kameralnych spotkań 
rodzinnych czy biznesowych, aż pod 
huczne wesele i spotkania integracyjne. 
Ośrodek Wichrowe Wzgórze zaprasza 

przez cały rok, bo o każdej porze roku 
jest tutaj pięknie.

 Nie sposób też zapomnieć o tradycyjnej 
kaszubskiej  kuchni. Jakie regionalne specjały 
oferuje Pani swoim gościom ?

– To oczywiście zależy od pory roku. 
Chmielno słynie z uprawy truskawki ka-
szubskiej, która posiada niezwykłe walo-
ry smakowe. Słodka i aromatyczna tru-
skawka kaszubska Kaszëbskô Malëna 
jest produktem tradycyjnym woj. pomor-
skiego. Kuchnia tradycyjna kaszubska 
jest oparta na produktach od rolników 
z pobliskich gospodarstw. Warto  u nas 
posmakować młodzowego kucha, prze-
gotówki czy zylca. Szczególnie polecam 
pasztety, które sami wyrabiamy według 
naszej długoletniej receptury. Ważne jest 
też dla nas, abyśmy wiedzieli, czego ocze-
kuje klient. 

 Jakie atrakcje oferuje turystom gmina 
Chmielno ?

– Do  Chmielna przyciąga przede 
wszystkim urokliwe położenie w sąsiedz-
twie 5 jezior. Ze  względu na  niezaprze-
czalne walory i niepowtarzalny charakter 
środowiska przyrodniczego, Chmielno 
i cały obszar gminy znajduje się na tere-
nie Kaszubskiego Parku Krajobrazowe-
go. Turystów zwabia do Chmielna nie tyl-
ko piękny krajobraz i czysta woda jezior, 
ale  także: interesujący folklor, zabytki, 
tradycje garncarskie i  inne atrakcje tu-
rystyczne. Odwiedzić Chmielno, to  zna-
czy przeżyć niezapomnianą turystycz-
ną przygodę, gdyż wszystkiego tu jest 
pod  dostatkiem: pięknych krajobrazów, 
czystego powietrza, jezior, lasów i ryb.

Rozmawiał: Maks Weber 

Rozmowa z Marią Kostuch, 
właścicielką Kompleksu  

Wypoczynkowego Wichrowe  
Wzgórze w Chmielnie,  

woj. pomorskie

Rodzinny Ośrodek Wichrowe Wzgórza położony 
jest w Chmielnie – miejscowości nazywanej pe-
rełką Kaszub. Na wzgórzu, z którego rozciąga się 
malowniczy widok na jezioro Kłodno i okoliczne 
lasy, znajdziemy oazę wypoczynku i zdrowia.
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Takie motto przyświecało – zorganizo-
wanemu tradycyjnie przez Ewę i Ryszar-
da Kruzińskich – VIII Piknikowi Integra-
cyjnemu dla Osób Niepełnosprawnych 
w Okoninie, który zgromadził liczne 
osoby niepełnosprawne z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
z Rypina i Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant” z Ugoszcza wraz z rodzi-
cami i opiekunami. Stawili się też samo-
rządowcy ze szczebla gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego, szefowie służb 
mundurowych, przedsiębiorcy i rolnicy 
oraz liczni przyjaciele Kruzińskich z bliż-
szych i dalszych okolic.

Po powitaniu gości przez gospoda-
rzy oraz wystąpieniach przybyłych ofi-
cjeli  rozpoczęła się wspaniała zabawa, 
którą poprowadziła instruktor WTZ 
Magdalena Lewandowska-Kieruj. Były 
tańce na trawie, zabawy w kółeczku. 
Mnóstwo radości dostarczyły zabawy 
integracyjne nazwane „taniec krasna-
la”, „wycieczka do ZOO”, konkursy 
sportowo-rekreacyjne z nagrodami dla 
niepełnosprawnych (m.in. strzelanie 
z łuku), oglądanie pokazów strażackich 
i policyjnych oraz obozu rycerskiego 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

– Ten piknik jest doskonałą okazją, 
by wyrazić szacunek tym, którym w ży-

ciu jest trudniej ze względu na niepeł-
nosprawność. To przykład budowania 
wspólnoty – powiedział poseł Zbigniew 
Sosnowski, dziękując gospodarzom za 
kontynuację zrodzonej w ich sercach 
szlachetnej inicjatywy sprzed lat.

Fot. Elżbieta Wawreniuk

„Moc w słabości się 
doskonali”
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PODLASKI AGROTRIP DYPLOMATÓW
25-26 maja 2017 r., na trasie: Wysokie Mazowieckie – Kruszewo-Wypychy – Bielsk Podlaski – Proniewicze  

– Parcewo – Narewka – Białowieża – Hajnówka – Narew – Jaszczołty.

Zaczęło się od wizyty w – specja-
lizującej się w produkcji urzą-
dzeń do produkcji mleka – Gama 

Group w Wysokiem Mazowieckiem, 
podczas której goście obejrzeli hale 
produkcyjne i w sali konferencyjnej 
prezentację audiowizualną firmy. Po-
tem były odwiedziny w firmie Trans-
Rol w miejscowości Kruszewo-Wy-
pychy, zajmującej się kompleksową 
obsługą rolnictwa. Po uroczystym 
powitaniu przybyłych gości przez 
właściciela Trans-Rol Andrzeja Re-
misiewicza i przedstawicieli władz 
wojewódzkich i gminnych oraz obej-
rzeniu obiektów magazynowych, 
miała miejsce degustacja regional-
nych smakołyków mięsnych wytwo-
rzonych w pobliskiej firmie Podlaska 
Chata i przez członkinie miejscowego 
KGW.

WSuempol-u w Bielsku Podlaskim 
na gości czekała prezes Monika 
Siecińska-Jaworowska, która ze 

swadą opowiedziała niecodzienną hi-
storię firmy, kiedy przed 15 laty zaczy-
nała od przetwórstwa belgijskich kre-
wetek i od kilkunastu pracownic, a dziś 
zatrudnia ponad 1200 osób i jest jedną 
z największych firm na świecie w prze-
twórstwie łososia, eksportującym 80 
proc. swojej produkcji. Podany do 
skosztowania łosoś, przygotowany na 
kilka sposobów, wybornie smakował.

WWędzarni Dunikowscy w Pronie-
wiczach uczestnicy AGROTRIP
-u mogli poznać wyjątkowy smak 

podlaskich wyrobów, wytwarzanych 
w  oparciu o dawne receptury, takich 
jak: polędwica z wędzarni, polędwiczki 
z wędzarni, szynka z wędzarni, kumpiak 
z wędzarni, kiełbasa palcówka z wędzar-
ni, kiełbasa z czosnkiem czy kiełbasa 
z beczki. Co istotne – wszystkie one są 
formowane ręcznie, naturalnie przypra-
wione i wędzone nad dymem olchowym.
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Po zwiedzeniu zakładu produkcyj-
nego OSM Hajnówka, która po-
zyskuje surowiec z czystych eko-

logicznie terenów Podlasia i w swojej 
produkcji łączy tradycyjną recepturę 
z najnowszymi osiągnięciami techno-
logicznymi, uczestnicy AGROTRI-
P-u mogli zapoznać się na wystawie 
(i spróbować) z wytwarzanymi serami 
holenderskimi, w tym serem holender-
skim długo dojrzewającym (Carski), 
serami szwajcarskimi, a także smacz-
nymi twarogami.

Wgospodarstwie rolnym Anny 
i Sylwestra Jaszczołt w Jasz-
czołtach, Mistrzów Krajowych 

AgroLigi 2015, goście najpierw odwie-
dzili nowoczesne obory, a – podczas 
gospodarskiej rozmowy prowadzonej 
w okazałym domu mieszkalnym - mo-
gli skosztować tradycyjnych podla-
skich sękaczy oraz ciasta miodowego 
o nazwie mrowisko.

Prężnie prowadzone przez Andrzeja Brzozowskiego w Parcewie ponad 
1000-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w tuczu trzody 
chlewnej i skupie płodów rolnych, wywarło wrażenie na gościach, zarówno 

pod względem organizacji pracy, jak i gościnności (w trakcie posiłku obiadowego 
na stole pojawiły się podlaskie kartacze, babka i kiszka ziemniaczana).

Wizytowany Pronar Narew to potentat w skali europejskiej w produkcji ma-
szyn i urządzeń dla rolnictwa i gospodarski komunalnej (większość wyro-
bów jest kierowana na eksport), wyposażony w najnowocześniejsze linie 

technologiczne i zatrudniający ponad 2000 pracowników oraz posiadający wła-
sne lądowisko dla samolotów. Dyplomaci byli pod ogromnym wrażeniem tego, co 
zobaczyli i usłyszeli. A także – pod względem gościnności (wyśmienite potrawy 
podlaskie z przyzakładowej kuchni).

Wwyjeździe studyj-
nym na Podlasie 
pn. AGROTRIP, 

zorganizowanym na zle-
cenie Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi 
– przez Stowarzyszenie 
AgroBiznesKlub, wzięli 
udział, m.in.: radca rolny 
Ambasady Francuskiej 
Jean-Louis Buer, radca 
rolny Ambasady Niemiec 
Stefan Gerschewski, 
radca rolny Ambasady 

Królestwa Niderlandów 
Martijn Homan oraz ma-
nager ds. politycznych 
i ekonomicznych Am-
basady Nowej Zelandii 
Joanna Darmos, a także 
przedstawiciele MRiRW i 
władz AgroBiznesKlubu. 
W  trakcie pożegnalnej 
kolacji w Bojarskim Go-
ścińcu w Narewce, radca 
rolny Ambasady Króle-
stwa Niderlandów Mar-
tijn Homan, podsumo-
wując wyjazd i dziękując 
za gościnność i dobrą 
organizację, powiedział 
m.in.: – Jestem pod wra-
żeniem doświadczeń 
oraz danej nam możli-
wości zapoznania się 
z przymiotami Podlasia, 
od produkcji rolnej, po-
przez atrakcje turystycz-

ne i walory naturalne, 
a także możliwość skosz-
towania regionalnych, 
różnorodnych produk-
tów kuchni podlaskiej. 
Chciałbym również wy-
razić szczery szacunek 
dla dumy i entuzjazmu 
prowadziwych ambasa-
dorów regionu, jakimi 
są mieszkańcy Podlasia.
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AgroChemia

Doświadczenia w CDT Chechło

Uprawa zbóż 
Na plantacji pokazowej porównano dzia-

łanie herbicydów, stosowanych   jesienią   
i  wiosną w pszenicy ozimej. Najlepsze re-
zultaty otrzymano przy stosowaniu wcze-
snych zabiegów jesiennych preparatami 
Komplet 560 S.C. i Expert Met 56 WG, 
które wcześnie wyeliminowały konkuren-
cję chwastów. Komplet utrzymał plantację 
wolną od chwastów aż do tej pory, a Expert 
Met skutecznie zlikwidował miotłę zbożo-
wą oraz ograniczył rozwój chwastów dwu-
liściennych. Wykonano dodatkowo zabieg 
wiosną herbicydem Sekator 125 OD w celu 
wyeliminowania pozostałych chwastów 
dwuliściennych. Komplet i Expert Met do-
datkowo wykorzystywane są do zwalczania 
miotły zbożowej uodpornionej na herbicy-
dy z grupy sulfonylomoczników. Ze wzglę-
du na odmienny mechanizm działania są 
one cennymi preparatami do rotacji w celu 
zapobiegania powstawaniu odporności. 
Wiosną z dobrymi rezultatami zastosowa-
no kompleksowe rozwiązanie problemu 
chwastów herbicydem Huzar Activ 387 OD 
oraz mieszaninę zbiornikową Puma Uni-
wersal 069 EW wraz z Sekator 125 OD, co 
dobrze sobie radzi z uodpornioną miotłą 
zbożową. W jęczmieniu ozimym głównym 
terminem zwalczania chwastów jest jesień, 
dlatego też zastosowano herbicyd Kom-
plet. Do ochrony przed chorobami w psze-
nicy ozimej wykorzystano dwa koncepty 
ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo 
Xpro, oparte na fungicydach z grupy kar-
boksyamidów i  strobiluryn. Univo Xpro 
polecane jest na plantacje z właściwą agro-
techniką i zmianowaniem na  stanowiska 
z silną presją septorioz, rdzy i mączniaka 
oraz tam, gdzie występuje silna presja cho-
rób wczesną wiosną i widoczne są już ob-
jawy chorobowe, np. mączniaka prawdzi-
wego. Fusaro Xpro polecany jest natomiast 
na plantacje z silną presją fuzarioz, chorób 
podstawy źdźbła, brunatnej plamistości 
liści i z mniejszym nasileniem mączniaka 
prawdziwego. Oba programy ochrony wy-
kazały wysoką skuteczność i długotrwałe 
działanie ochronne. Ochrona fungicydowa 
jęczmienia ozimego prowadzona jest przy 
użyciu Fusaro Xpro, gdzie bardzo dobrze 
sprawdzają się dawki 0,8 l/ha Delaro i 1,2 l/
ha Variano Xpro.

Uprawa rzepaku 
Technologia ochrony rzepaku ozime-

go prowadzona jest z założeniem pełnej  
kontroli chorób grzybowych i szkodników  
przez  cały okres wegetacyjny. Okres ten 
jest dzielony na  dwa główne etapy: jesienny 
i wiosenny. Stąd w programie do jesiennej 

ochrony plantacji zastosowano Decis Mega 
50 EW do zwalczania pchełki rzepako-
wej, która wystąpiła na młodych roślinach 
rzepaku. Do prawidłowego przygotowa-
nia plantacji i jej dobrego przezimowania 
niezbędna jest ochrona przed chorobami 
grzybowymi (sucha zgnilizna, mączniak, 
czerń krzyżowych) oraz wykształcenie sil-
nego systemu korzeniowego. Specjalistą w 
tym zakresie jest fungicyd Tilmor 240 EC, 
który został zastosowany w dawce 0,75 l/ha 
w fazie 5-6 liści rzepaku. Zabiegi wiosenne 
zostały skoncentrowane na szybkiej rege-
neracji roślin rzepaku po zimie.  Ponownie 
zastosowano preparat Tilmor 240 EC, ale 
już w dawce 1l/ha, co nie tylko ochroniło  
rzepak, ale w wyjątkowy sposób – dzięki 
zawartości priotiokonazolu – wspierało 
proces  regeneracji roślin po okresie przezi-
mowania. Kolejnym krokiem było zwalcza-
nie słodyszka rzepakowego insektycydem 
Proteus 110 OD w dawce 0,6 l/ha, którego 
naloty nieznacznie przekroczyły próg szko-
dliwości. Niespodziewany powrót zimy 
w okresie początku kwitnienia wywołał do-
datkowy stres, dlatego konieczne okazało 
się jak najszybsze wykonanie zabiegu „na 
kwiat‘’. Zastosowano fungicyd Propulse 
240 SE w dawce 1l/ha w celu ochrony przed 
zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych 
oraz zabezpieczenia uszkodzonych części 
roślin z powodu dużej ilości śniegu przed 
infekcjami grzybowymi. Z powodu silnego 
nasilenia pryszczarka kapustnika ochronę 
plantacji rzepaku w Chechle  zakończono 
insektycydem Biscaya 240 OD w dawce 0,3 
l/ha, polecanym szczególnie do zwalczania 
szkodników łuszczynowych.                    

Oprócz ochrony na poletkach rzepa-
ku prezentowane są najnowsze odmia-
ny firmy Bayer. Pod marką InVigor Bayer 
wprowadza na rynek nowe odmiany mie-
szańcowe rzepaku jarego oraz ozimego, 
które charakteryzują się najlepszymi para-
metrami, np. bardzo wysokim plonem czy 
doskonałą zimotrwałością. Pierwszym mie-
szańcem ozimym z tej grupy, który pojawił 
się sprzedaży w ubiegłym roku, był InV1022. 
Jego największą zaletą jest bardzo wysokie 
plonowanie w przeróżnych warunkach kli-
matyczno-glebowych. Wyniki plonowania 
COBORU (2014-2016) to  115% wzorca. 
Poza tym, że odmiana b. dobrze znosi trud-
ne warunki zimowe, posiada mocne zdolno-
ści regeneracyjne. InV1165 jest najnowszą 
odmianą mieszańcową rzepaku ozimego 
w ofercie firmy Bayer. Został on zarejestro-
wany w 2017 r. w Polsce. Plonowanie na po-
ziomie 116% wzorca w l. 2015-2016 plasuje 
go w ścisłej czołówce najlepiej plonujących 
odmian w  doświadczeniach rejestrowych 

COBORU. Kolejną odmianą z grupy InVi-
gor, wprowadzaną na nasz rynek w br., jest 
InV1024. Doskonała zimotrwałość, wyso-
kie zaolejenie, podwyższona tolerancja na 
suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen 
Rlm7) to zalety, które z pewnością przeko-
nają rolników do tego mieszańca.

Uprawa kukurydzy
W technologii zwalczania chwastów w ku-

kurydzy wiadomym jest, że czysty i bezkon-
kurencyjny start kukurydzy to potencjalnie 
maksymalny plon. Jednak różnice glebowe 
i klimatyczne powodują, że rolnik zmu-
szony jest do stosowania różnych metod 
i  środków. Dlatego w programach ochrony 
kukurydzy, realizowanych w Chechle w celu 
oceny ich skuteczności  chwastobójczej, 
testowane są trzy warianty ochrony: przed-
wschodowy, po-wschodowy i wariant łączo-
ny: przed i po-wschodowy. 

W wariancie przed-wschodowym zasto-
sowano herbicyd Adengo 315 SC w dawce  
0,4 l/ha, 3 dni po siewie kukurydzy. Warunki 
wilgotnościowe gleby były optymalne, co 
zagwarantowało bardzo dobre zwalczenie 
chwastów już na starcie ich wzrostu. Wil-
gotna gleba jest także głównym warunkiem 
zabezpieczenia plantacji przeciwko za-
chwaszczeniu wtórnemu, ale ocena jeszcze 
przed nami. Z kolei wariant po-wschodowy 
oparty jest na sprawdzonym i działającym 
w większym (niż Adengo) stopniu nalistnie 
herbicydzie Maister Power, zastosowanym 
w dawce 1,5 l/ha. Należy pamiętać, że zabie-
gi po-wschodowe są bardzo skuteczne na 
chwasty już wzeszłe. Wariant – przed i po-
wschodowy, łączący korzyści obu rozwią-
zań, bardzo skutecznie zwalczył wszystkie 
chwasty, co potwierdza stan poletka do-
świadczalnego. W wariancie tym zastoso-
wano w odniesieniu do fazy rozwojowej ku-
kurydzy: przed-wschodowo Adengo 315 SC 
w dawce 0,2 l/ha oraz po-wschodowo w fa-
zie 2 liści Maister Power w dawce 0,8 l/ha. 
Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla 
gospodarstw, które organizacyjnie i tech-
nicznie mogą pozwolić sobie na wykonanie 
zabiegów w różnych terminach.

Źródło – Bayer

19 czerwca br. w gospodarstwie Bernadety i Ryszarda Sładków w Che-
chle na pograniczu woj. śląskiego i opolskiego odbyła się konferencja 
polowa firmy Bayer, która od dwóch lat prowadzi  tam na 12 ha szkolenia 
i pokazy w ramach Centrum Doradztwa Technicznego (CDT). Mnogość 
różnych typów prowadzonych doświadczeń w Chechle czyni to miejsce 
unikatowym na mapie Górnego Śląska. 
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I
nnowacja to każda znacząca zmiana 
w zakresie produktów (wytwarza-
nie nowych produktów i usługi oraz 
znaczące udoskonalenie produktów 
już wytwarzanych) i w zakresie pro-

cesów produkcji (techniki wytwarzania 
produktu, metody pozyskiwania pro-
dukcji lub po prostu metody produk-
cji). Wprowadzenie innowacji zmienia 
te relacje, a to powoduje, że powstaje 
nowa metoda, która po wypróbowaniu 
może stać się elementem codziennego 
działania podmiotu gospodarującego.

Większość podmiotów gospodar-
czych w rolnictwie (gospodarstwa rol-
ne) to obiekty bardzo małe, będące w 
posiadaniu osób fizycznych i z dominu-
jącym udziałem pracy własnej właści-
ciela oraz członków jego rodziny. Są tak 
małe, że nie mogą być jedynym źródłem 
dochodów osób w nich pracujących, w 
związku z czym część dochodów musi 
pochodzić spoza gospodarstwa. Posia-
dacze takich gospodarstw nie dyspo-
nują wolnym kapitałem pochodzącym 
z dochodów z produkcji rolniczej, mogą 
więc odtwarzać co najwyżej zużywające 
się trwałe środki produkcji; brakuje im 
natomiast środków na wprowadzanie 
droższych zazwyczaj rozwiązań nowa-
torskich.

W lepszej sytuacji są gospodarstwa 
większe, zatrudniające pracowników, 
zaciągające kredyty i dzierżawiące zie-
mię. Ich dochody są na tyle duże, że po-
zwalają osiągać zyski. Są więc w stanie 
inwestować, nabywać środki produkcji, 
wprowadzać sposoby postępowania 
będące nośnikami innowacji. 

Na innowacje wykorzystywane we 
współczesnym rolnictwie składają się 
zakresy:
 rozpoczęcie wytwarzania produk-

tów spożywczych o specyficznych ce-

Innowacje w polskich  
gospodarstwach
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Na wdrażanie  
innowacji wpływ  
ma stosunek  
do nich, powiązany  
z oczekiwaniami,  
doświadczeniem  
i wiedzą rolnika  
oraz sytuacja  
ekonomiczno- 
-finansowa  
gospodarstwa.

chach, pochodzących np. z produkcji 
ekologicznej lub integrowanej
 rozpoczęcie wytwarzania nowych 

produktów o specyficznych i zarazem 
pożądanych cechach użytkowych (np. 
produktów roślinnych pozyskiwanych 
z nasion zmodyfikowanych z użyciem 
inżynierii genetycznej, czyli tzw. roślin 
GMO), będących surowcami dla prze-
mysłów: paszowego, farmaceutyczne-
go, kosmetycznego, zajmującego się 
wytwarzaniem ekopaliw itd.
 wprowadzenie technik (sposo-

bów) realizacji produkcji, które pozwa-
lają racjonalniej wykorzystywać ograni-
czone zasoby: pracy, użytków rolnych, 
wody do nawodnień itd.
 wymiana odmian uprawianych ro-

ślin i ras utrzymywanych zwierząt na 
takie, których cechy użytkowe przyno-
szą większe korzyści
 zastosowanie sposobów prowa-

dzenia produkcji ograniczających jed-
nostkowe zużycie agrochemikaliów 
(nawozy mineralne, chemiczne środki 
ochrony roślin, lekarstwa dla zwierząt 
itd.) i paliw, co obniża koszty produkcji 
i zarazem negatywny wpływ produkcji 
na środowisko
 zastosowanie rozwiązań zmniej-

szających straty produktów gotowych 
podczas ich konserwacji, magazynowa-
nia i wstępnego przetwarzania
 wprowadzenie rozwiązań ograni-

czających skażenie środowiska spowo-
dowane przechowywaniem nawozów 
organicznych
 budowa lub modernizacja po-

mieszczeń dla zwierząt, by spełniały 
warunki tzw. dobrostanu zwierząt
 wprowadzanie rozwiązań konser-

wujących bioróżnorodność i krajobraz
 reorganizacja produkcji w gospo-

darstwie rolnym w związku z ograni-

czeniem zasobów pracy własnej czy też 
kupnem zestawu maszyn o dużej wy-
dajności
 zbiorowe zakupy środków produk-

cji, zbiorowe wykorzystywanie drogich 
maszyn oraz urządzeń, a także grupo-
wa sprzedaż produktów gotowych, co 
jest istotne, zwłaszcza w warunkach 
rozdrobnionego rolnictwa.

Innowacje mogą być wdrażane stop-
niowo w poszczególnych gospodar-
stwach, w miarę potrzeb lub pojawia-
nia się na rynku nowatorskich środków 
produkcji i usług bądź informacji. Mogą 
być wprowadzane w większej liczbie 
w krótkim czasie w sytuacji, gdy np.  
nowy posiadacz gospodarstwa prze-
prowadza jego modernizację.

Istnieją dwa rodzaje czynników wy-
wierających wpływ na wdrażanie in-
nowacji. Pierwsze to czynniki o cha-
rakterze psychicznym i społecznym. 
Stosunek do innowacji zależy bowiem 
od wyznawanych przez producentów 
rolnych wartości, ich oczekiwań co do 
poziomu życia, skłonności do podej-
mowania działań ryzykownych, stanu 
wiedzy wynikającej z wykształcenia 
i doświadczenia zawodowego, umiejęt-
ności szybkiego poszukiwania niezbęd-
nej wiedzy, posiadania następcy itd. 
Drugi rodzaj czynników wywierających 
wpływ na wdrażanie innowacji ma cha-
rakter ekonomiczno-finansowy. Są one 
powiązane z bieżącą sytuacją gospo-
darstw, perspektywą ich funkcjonowa-
nia w przyszłości oraz z koniunkturą na 
produkty rolnicze. Należy tu włączyć 
także subwencje udzielane przez pań-
stwo oraz w ramach wspólnej polityki 
rolnej. Zależności pomiędzy tymi czyn-
nikami mają charakter złożony i w do-
datku nieliniowy, ponieważ wzrostowi 
poziomu dochodów nie zawsze towa-
rzyszy wzrost skłonności do wprowa-
dzania w gospodarstwach rozwiązań 
innowacyjnych. 

Waldemar Malanowski
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”

ZODR Barzkowice
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G
US opublikował szacunkowe 
dane pogłowia świń w Polsce 
ze stanem na grudzień 2016. 
Z danych wynika, że pogłowie 
świń wzrosło z końcem 2016 

r. o ok. 5% i wyniosło ponad 11,1  mln 
zwierząt. Całkiem podobny wzrost od-
notowano w pogłowiu loch. Stan loch 
na koniec grudnia 2016 r. szacuje się na 
860 tys. sztuk. Dane wskazują także na 
wzrost importu żywych zwierząt o  ok. 
5% w stosunku do roku 2015 z liczbą 
4,9 mln szt. Zatem jesteśmy wielkim 
producentem tucznika, z czego 4,9 mln 
szt. ma pochodzenie zagraniczne.  Na 
przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowie 
świń w kraju zmniejszyło się o ponad 7 
mln szt. W  czerwcu 2007 r.  stan trzody 
chlewnej sięgał ok. 18 mln szt., z czego 
ilość loch wynosiła – 1,8 mln szt. 

Staliśmy się wielkim importerem pro-
siąt i warchlaków. Czynników wpływa-
jących na wzrost importu żywych zwie-
rząt oraz zmniejszanie się pogłowia loch 
jest naturalnie kilka. Jednym z nich jest 
niekorzystna struktura produkcji świń 
w naszym kraju. Nadal chowem świń 
wciąż zajmuje się wiele małych gospo-
darstw, w których produkcja prosiąt jest 
nieefektywna i nieopłacalna. W wielu 
gospodarstwach zaniechano produkcji 
świń w cyklu zamkniętym i zreduko-
wano liczbę loch do zera, a rozpoczęto 
prowadzić produkcję w cyklu otwartym, 
lub tucz oparty na imporcie prosiąt, 
tzw. tucz kontraktowy. Wszystkie nieko-
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rzystne zjawiska w produkcji świń dzie-
ją się tak od 2010 r. Szczególnie dużym 
problemem jest nieefektywne wsparcie 
produkcji prosiąt. W ramach środków 
z  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, można było skorzystać z dopłat 
na rozbudowę infrastruktury niezbędnej 
do produkcji prosiąt. Niestety środki po-
chodzące z PROW wystarczyły jednak 
na budowę małych obiektów, bo rzędu 
stada podstawowego wielkości 100 - 150 
loch, a tak niska skala produkcji, nie po-
zwala konkurować z producentami z Da-
nii czy z Niemiec. Kolejnym zjawiskiem 
niekorzystnym w produkcji świń jest to 
że większość gospodarstw nadal prowa-
dzi produkcję w cyklu zamkniętym, brak 
jest ścisłej specjalizacji, a podział pro-
dukcji na dwa ogniwa: produkcja prosiąt 
i tucz warchlaków jestem dominującym 
w krajach, które są liderami w tej dzie-
dzinie (np. Dania). Dane statystyczne 
krajowe dostarczają nam informacji, 
że nadal średnio od lochy polski rolnik 
otrzymuje średnio 18 odsadzonych war-
chlaków, gdy np. w Dani liczba ta wynosi 
27 prosiąt. Tak wysoki wynik można uzy-
skać jedynie w dużych specjalistycznych 
fermach, gdzie prowadzona produkcja 
prosiąt jest pod stałą opieką lekarzy, 
gdzie prowadzi się pełną dokumentację, 
kary rozrodu loch, gdzie wymiana stada 

podstawowego jest czymś naturalnym, 
a i loszki pochodzą ze stad zarodowych 
i nie są tucznikami płci pięknej przezna-
czonymi do rozrodu. 

Nowe wyzwania, jakie stawiane są 
przed producentami trzody chlewnej, 
sprawiają, że tylko optymalne zarzą-
dzanie, prowadzące do poprawy wy-
dajności i jakości produkcji, może przy-
nieść i oczekiwane efekty, i oczekiwane 
zyski. Jedyną drogą do utrzymania się 
na rynku są: zwiększenie skali produk-
cji, poprawa wydajności, efektywniejsze 
wykorzystanie czasu pracy, obniżenie 
kosztów jednostkowych, polepszenie ja-
kości produkcji itp. Nie można dziś pro-
wadzić nowoczesnej produkcji, opiera-
jąc się tylko na wiedzy i doświadczeniu 
zdobytym od wcześniejszych pokoleń. 
Znajomość zagadnień dotyczących roz-
rodu świń stanowi podstawę do wpro-
wadzania w gospodarstwach zajmują-
cych się produkcją prosiąt nowoczesnej 
technologii i organizacji produkcji.

Produkcja świń w małych gospodar-
stwach zawsze jest nieefektywna. Drob-
nych producentów nie stać bowiem na 
zatrudnienie wysokiej klasy specjali-
stów, którzy mogliby wykorzystać w peł-
ni potencjał genetyczny tkwiący w zwie-
rzętach. W skutek tego liczba prosiąt 
odsadzanych rocznie od lochy, jest 
w naszym kraju średnio o 10 szt. niższa 
niż w Danii. Dziś małe gospodarstwa 
stanowią kolejny problem, jakim jest 
„zachowanie dobrostanu” i stosowanie 
pełnej bioasekuracji chlewni.

W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu 
pobudowano dużo nowych obiektów 
inwentarskich, ale nie były budowane 
nowe porodówki. Tymczasem w sta-
rych nie zmodernizowanych nie da się 
prowadzić produkcji na odpowiednim 

Produkcja trzody chlewnej w kraju przeżywa ogromny kryzys, który 
spowodowany jest wieloma czynnikami. Wchodząc do Unii Europejskiej nikt 
nie wierzył, że staniemy się import erem żywności (wieprzowiny), a jednak 
tak się dzieje. 



AgroPlatforma ODR

poziomie, pozwalającym na konkurowa-
nie z producentem zagranicznym. Wyda-
je się, że niektórym zależało też, abyśmy 
stali się tylko wielką tuczarnią bazująca 
na materiale z importu. Bo każdy z bran-
ży przyzna, że tucz jest łatwiejszy, a na 
budowę tuczarni łatwiej można było 
dostać kredyt niż na budowę porodów-
ki. Również fi rmy paszowe, czy te które 
trudnią się importem prosiąt, skutecznie 
wspomagały takie działania. W tym mo-
mencie należałoby sobie odpowiedzieć, 
czy chcemy i czy umiemy produkować 
prosięta, czy chcemy i czy umiemy od-
budować stado podstawowe. Jeśli tak, 
to nasze państwo winno mocno wspierać 
producentów prosiąt oraz hodowców 
zarodowych. Mamy bardzo dobre wyni-
ki, jeśli chodzi o stada zarodowe, ale wy-
miana stada u producentów jest mierna. 
Hodowcy, którzy mają 100 macior i pro-
dukują w cyklu zamkniętym, nie mają 
szansy w naszym kraju, aby się rozwinąć. 
Z określonej liczby producentów świń, 
pozostanie w przyszłości tylko niewielki  
procent tych najlepszych - profesjonali-
stów, bo pozostali nie wyżyją z prosiąt, 
jak będą niekonkurencyjni. 

Prowadzenie produkcji świń w oparciu 
o nowe technologie wymaga szczegóło-
wej wiedzy na temat fi zjologii rozrodu 
i możliwości sterowania nim. O spraw-
ności kierowania rozrodem decyduje 
nie tylko stopień znajomości teorii, ale 
także (a może nade wszystko) umiejęt-
ności i doświadczenie w jej stosowaniu 
i  wykorzystaniu w praktyce. Nowocze-
sny system produkcji to taki, który za-
kłada podział stada na grupy technolo-
giczne, pozwala na produkcję planową, 
efektywną i dzięki temu bardziej opła-
calną. Lepsza organizacja pracy zwięk-
sza wydajność i prowadzi do redukcji 
czasu przebywania w chlewni. Niestety, 
prowadzenie stada loch z podziałem na 
grupy jest w Polsce nadal mało popular-
ne. Tworzenie grup loch i  prowadzenie 
produkcji w oparciu o stabilne ilościowo 
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grupy loch z uwzględnieniem remontu 
stada jest możliwe tylko i wyłącznie przy 
zastosowaniu synchronizacji rui u loch 
i loszek mających zasilać daną grupę. 

Mimo, że jesteśmy krajem o bogatej 
tradycji i (jeszcze do niedawna) znaczą-
cej pozycji w światowej produkcji świń, 
powinniśmy aktywniej wprowadzać no-
wości technologiczne w tej dziedzinie, 
aby w przyszłości nie zajmować się wy-
łącznie tuczem kontraktowym w opar-
ciu o zaimportowane prosięta. 

Ale nawet, jak znajdą się chętni na re-
alizację swoich marzeń i chcą budować, 
to kolejnym problemem stają się trud-
ności administracyjne związane z uzy-
skaniem dokumentacji pozwalającej na 
budowę nowych obiektów. Obecnie wieś 
przechodzi także wielkie zauważalne 
zmiany i przestaje być miejscem tylko 

do produkcji rolniczej. Staje się nato-
miast miejscem rekreacji ludności miej-
skiej. Stąd biorą się problemy z uzyska-
niem zezwoleń na budowę nowych ferm, 
które planują hodowlę w cyklu zamknię-
tym, czy jedynie produkcję prosiąt. 

Nowoczesne technologie produkcji 
prosiąt to produkcja w oparciu o grupy 
loch. Pozwala ona na wzrost wydajności, 
a nade wszystko daje duże oszczędności 
czasowe. Praca z grupą loch sprawia, że 
wszystkie zajęcia typu: przemieszczanie 
zwierząt, obserwacja rui, unasienianie 
loch i kontrola porodów, odnoszą się 
do grupy, a tym samym czas, jaki temu 
zajęciu się poświęca, w przeliczeniu na 
pojedyncze zwierzę, ulega zdecydowa-
nej redukcji. Efektywne wykorzystanie 
czasu pracy, bardzo dokładne zaplano-
wanie zajęć w gospodarstwie, pozwoli 
osiągać najwyższe wydajności. Jednym 
z elementów takiej nowoczesnej tech-
nologii produkcji jest zsynchronizowa-
ne grupy loch. Korzyści, które daje taki 
system, to: n zaplanowanie i rytmiczne 
powtarzanie czynności, co daje lepsze 
wykorzystanie czasu pracy n łatwiejsza 
kontrola rui oraz niższe koszty insemi-
nacji n diagnostyka ciąży większych 
grup loch n synchronizacja porodów 
n efektywniejsza kontrola porodów 
n  wyrównywanie miotów n łatwiejsze 
i szybsze przeprowadzanie zabiegów 
profi laktycznych lub leczniczych n za-
stosowanie metody „całe pomieszcze-
nie pełne – całe pomieszczenie puste” 
n polepszenie higieny, w tym wprowa-
dzenie przerwy higienicznej n łatwiejsze 
i dokładniejsze żywienie n szczegółowe 
prowadzenie dokumentacji w stadzie 
n ciągła możliwość porównywania wyni-
ków n lepsze wykorzystanie budynków.

Barbara Skowronek
„Bieżące Informacje”

W-MODR Olsztyn
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P
oprawa komfortu życia w kra-
jach wysokorozwiniętych spo-
wodowała, iż konsumenci przy-
wiązują zdecydowanie większą 
wagę do jakości produktów 

żywnościowych, w tym przede wszyst-
kim produktów pochodzenia zwierzę-
cego. Próba zaspokojenia rosnących 
wymagań i oczekiwań społecznych w 
kwestii wysokiej jakości oferowanych 
produktów, powinna być ukierunkowa-
na na kształtowanie bezpieczeństwa 
żywności w całym procesie – od fazy 
produkcji, poprzez przetwórstwo, aż 
do udostępnienia produktów bezpo-
średniemu nabywcy, z uwzględnieniem 
prawa żywnościowego UE i wytycznych 
WPR. Te stale wzrastające oczekiwania 
konsumentów w stosunku do oferowa-
nej na rynku żywności obejmują przede 
wszystkim jej wartość odżywczą i proz-
drowotną. 

Aktualnie głównym celem hodowców 
jest uzyskanie wysokich wyników pro-
dukcyjnych przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa produkowanej żywno-
ści. Muszą oni mieć gwarancję wysokiej 
skuteczności stosowanych technologii, 
które powinny także w maksymalny 
sposób wykorzystywać genetyczny po-
tencjał zwierząt. Coraz częściej sięgają 
oni po rozwiązania biotechnologii mor-
skiej, które zaczynają być powszechnie 
wykorzystywane także w żywieniu zwie-
rząt. Uwarunkowane jest to potrzeba-
mi rynku i oparte jest na licznych ba-
daniach naukowych. Korzystny wpływ 
tych innowacji na dobrostan zwierząt i 
jakość surowców potwierdza praktyka 
rolnicza i badania.

Przemysł, który zajmuje się wytwarza-
niem dodatków do pasz zawierających 
w swym składzie homogenaty z alg, ma 
do dyspozycji nowoczesne laboratoria 
zajmujące się biotechnologią morską. 
Posiada także wysoko zaawansowane 
technologie produkcji – wytwarza fi ltraty 
precyzyjnie ukierunkowane na urucho-
mienie potencjału genetycznego zwierząt 
hodowlanych. Takie dodatki, w porów-
naniu z tradycyjnie stosowanymi, wyka-
zują zdecydowanie wyższą skuteczność. 
Wykorzystywanie preparatów zawiera-
jących składniki pokarmowe połączone 
z fi ltratami z alg przynosi wymierne efek-
ty – zwierzęta stymulowane w taki sposób 
wykazują znacznie lepszą zdrowotność, 
co bezpośrednio przekłada się na wyższą 
produkcyjność i rentowność hodowli.

W wielu krajach rozwinęły się ośrod-
ki badawcze i produkcyjne, które dys-
ponując wyspecjalizowanymi labora-
toriami dążą do jak najpełniejszego 
i  efektywnego wykorzystania wszyst-
kich właściwości alg morskich. Liderem 
światowej biotechnologii morskiej jest 
francuska grupa przemysłowo-han-
dlowa Roullier. Początkowo efekty jej 
pracy wykorzystywane były na rynkach 
lokalnych i regionalnych, obecnie zdo-
bywają coraz większe uznanie hodow-
ców w całej Europie, także i w Polsce.

Algi morskie to organizmy o niezwy-
kłych właściwościach, dzięki którym 
znajdują one coraz szersze zastosowa-
nie i znaczenie gospodarcze. Są wyko-
rzystywane w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym, 
a także i w rolnictwie – w żywieniu zwie-
rząt i odżywianiu roślin.

Algi są wyjątkowo bogatym źródłem 
wysoce przyswajalnych (w porównaniu 
do tradycyjnych źródeł) pierwiastków, 
takich jak: cynk, fl uor, potas, fosfor, że-
lazo, miedź, mangan, wapń, jod. Zawie-
rają wiele witamin i aminokwasów. Są 
źródłem wysokowartościowego białka. 
Dzięki opracowanym technologiom ich 
przetwarzania  udało się wyekstraho-
wać związki, które stymulują wiele pro-
cesów fi zjologicznych zwierząt. W za-
leżności od formy podania i składników 
mineralnych, jakimi są wzbogacone, 
preparaty te wykazują odrębne mecha-
nizmy działania. Generalnie fi ltraty do-
dawane do pasz korzystnie wpływają na 
kondycję i stan zdrowia zwierząt. Np. 
w żywieniu bydła mlecznego zwiększa-
ją wydajność laktacji i poprawiają ja-
kość mleka, obniżając poziom komórek 
somatycznych, stymulują mikrofl orę 
żwacza, czy też zapobiegają problemo-
wi zalegania poporodowego i przygoto-
wują krowę do ponownego zacielenia. 
W hodowli trzody chlewnej zastosowa-
nie bloków mineralnych wzbogaconych 
o  homogenaty alg stabilizuje fl orę żo-
łądka i minimalizuje agresywne zacho-
wania zwierząt i kanibalizm. 

Produkty stosowane do utrzymywa-
nia higieny w budynkach inwentarskich 
skutecznie i trwale wiążą wilgoć z pod-
łoża oraz obniżają poziom amoniaku. 

Możliwości wykorzystania alg wydają 
się być nieograniczone.  

Anna Rogowska, Agencja Jatrejon
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek

Fot. L. Piechocki

Biotechnologia  
morska 
w hodowli 
zwierząt

Jednym z podstawowych działów w produkcji zwierzęcej, 
w którym nowe technologie oraz innowacje wpłynęły na olbrzymi 

postęp, jest żywienie. Znalazło to odzwierciedlenie w wyraźnym 
wzroście wydajności produkcji oraz w znacznej poprawie jakości 

surowca dla potrzeb przetwórstwa. 



AgroPlatforma ODR

 Podczas wizyty ministra Jurgiela w woj. 
łódzkim usłyszeliśmy, że od 1 września 2017 r. 
nie będzie już Agencji Rynku Rolnego i Agencji 
Nieruchomości Rolnych, powstanie natomiast 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jakie będą 
jego główne cele i zadania?

– Tak, w lutym tego roku Sejm RP 
uchwalił dwie ustawy wraz z popraw-
kami powołujące Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Ma on powstać 
z połączenia części Agencji Rynku Rol-
nego i Agencji Nieruchomości Rolnych. 
KOWR w zamyśle ma być instytucją, 
która będzie realizowała zadania zwią-
zane z rozwojem obszarów wiejskich 
oraz gospodarowaniem państwową zie-
mią. Połączenie ARR i ANR: zmniejszy 
koszty funkcjonowania, ma poprawić 
dostępność usług i informacji dla be-
neficjentów oraz zmniejszyć obciążenie 
administracyjne. Jeśli chodzi o zadania 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa – to głównie będzie zajmował się 
on: wspieraniem działań na rzecz odna-
wialnych źródeł energii, gospodarowa-
niem zasobami (w tym ziemią) skarbu 
państwa, obsługą funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, wspie-
raniem współpracy międzynarodowej 
w zakresie handlu żywnością, w tym 
wydawaniem pozwoleń na import i eks-
port do i z krajów pozaunijnych, a także 
monitorowaniem rynku cukru.

 A co z Agencją Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa?

– ARiMR pozostaje bez zmian. Do jej 
zadań przechodzą instrumenty zwią-
zane z płatnościami z Agencji Rynku 
Rolnego. Spowoduje to, że rolnicy będą 
mogli załatwić wszystkie sprawy zwią-
zane z płatnościami w jednej agencji, 
natomiast drugi ośrodek zajmować się 
będzie promocją i wcześniej wymienio-
nymi zagadnieniami.

 Do KOWR mają być też włączone ośrodki 
doradztwa rolniczego. Jaki jest cel takiego po-
łączenia, przecież struktura ośrodków pozwala 
na naprawdę bliski kontakt doradców rolnych z 
konkretnymi rolnikami?

– Rzeczywiście, planowane jest włą-
czenie ośrodków doradztwa rolnicze-
go w struktury Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. Struktura ośrod-
ków pozwala na bliski kontakt dorad-
ców z rolnikami, jednakże włączenie ich 
do KOWR pozwoli na powstanie sieci 

By być bliżej 
rolnika…

magazyn ludzi przedsiębiorczych  ||  69

Z Robertem Telusem, posłem 
na Sejm RP z woj. łódzkiego  
– rozmawia Grażyna Bożyk

ośrodków i realizację wszystkich zadań 
w powiecie. Jednak to działanie będzie 
zrealizowane za kilka lat, jak zacznie 
dobrze funkcjonować KOWR.

 Myślę, że w całym procesie przystosowania 
polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej eu-
ropejskiej polityki rolnej ośrodki spełniły swą 
trudną rolę, mimo iż w ostatnich latach są nie-
doinwestowane i specjaliści pracują naprawdę 
w trudnych warunkach…

– Oczywiście, mamy świadomość, że 
ośrodki doradztwa rolniczego są insty-
tucjami niedoinwestowanymi, a płace 
pracowników nie są wprost proporcjo-
nalne do zakresu zadań, które wykonu-
ją. To powoduje odpływ zatrudnionych 
do innych firm. Chcielibyśmy, aby kadra 
miała możliwość kierunkowego rozwo-
ju i była lepiej wynagradzana. Uważam 
również, że w ośrodkach większy nacisk 
powinno kłaść się na doradztwo tech-
nologiczne, zdobywanie i przekazywa-
nie nowinek z instytutów badawczych 
dla rolników. Wiadomo, że w pełni wy-
kwalifikowany pracownik jest silnym 
przedstawicielem państwowych ośrod-
ków doradztwa rolniczego gotowym, by 
swą wiedzą i doświadczeniem dzielić się 
z innymi.

 Do priorytetów rządu – według słów, które 
padły podczas spotkania z dziennikarzami – na-
leży bezpieczeństwo gospodarki żywnościowej. 
Jakie i kiedy będą uruchomione działania w tej 
dziedzinie?

– Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć 
inspekcji, ale w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi trwają prace nad ich 
połączeniem i utworzeniem Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żyw-
ności, która zajmie się całokształtem 
procesów związanych z żywnością. Bez-
pieczeństwo gospodarki żywnościowej 
jest jednym z głównych priorytetów 
rządu. Do planowanych działań zaliczyć 

należy: wprowadzenie jednolitego zin-
tegrowanego systemu kontroli bezpie-
czeństwa i jakości żywności na wszyst-
kich etapach produkcji, wprowadzenie 
zakazu produkcji i wprowadzania na ry-
nek żywności modyfikowanej genetycz-
nie (GMO) oraz wyraźne oznakowa-
nie produktów na zawartość surowca 
zawierającego GMO czy ograniczenie 
importu produktów rolnych, wytwarza-
nych z naruszeniem zasad dobrostanu 
zwierząt, ochrony środowiska, dobrej 
praktyki produkcyjnej oraz niezacho-
wujących norm jakościowych.

 Rozwój obszarów wiejskich – to kolejny 
priorytet rządu. Kiedy powstaną zapowiadane 
zespoły rolne i kto będzie wchodził w ich skład?

– W najbliższym czasie zostaną po-
wołane zespoły rolne, które stworzą 
regionalne programy rozwoju obszarów 
wiejskich. W skład tych zespołów będą 
wchodzić przedstawiciele ośrodków 
doradztwa rolniczego, izb rolniczych, 
Związku Zawodowego Rolników oraz 
środowisk rolniczych.

 Powstaną nowe regionalne programy rozwo-
ju obszarów wiejskich. Jakie będą w najbliższym 
czasie priorytety w nich zawarte?

– Trudno mówić o priorytetach regio-
nalnych programu rozwoju obszarów 
wiejskich, gdyż zespół, który będzie 
wyznaczał nowe cele działania, musi 
uwzględniać specyfikę i różnorodność 
rolniczą konkretnego regionu. 

 Czy planowane zmiany strukturalne nie po-
większą liczby ludzi pozbawionych pracy?

– Planowane zmiany nie mają na celu 
powiększenia liczby ludzi pozbawio-
nych pracy, a ich głównym zadaniem 
jest przybliżenie urzędu do rolnika.

„RADA”
ŁODR Bratoszewice



S
korupa jaja funkcjonuje jako 
swoistego rodzaju opakowanie 
i jej dobra jakość ma bardzo 
duże znaczenie dla wyboru 
i  bezpieczeństwa konsumen-

ta. System zabezpieczenia jaj jako pro-
duktów żywnościowych zaczyna działać 
w momencie zniesienia jaja przez kurę. 

Czyste jak …jajko
Fizjologicznie kura znosi jajo o czystej 

skorupie, gdyż w trakcie zniesienia po-
chwa zamyka ujście jelita grubego. Za-
brudzenie skorupy kałem następuje po 
zniesieniu, w brudnym gnieździe albo 
gdy kury znoszą jaja na ściółce. Skoru-
pa zabrudzona krwią może oznaczać 
zniesienie pierwszego jaja, wynicowanie 
jajowodu lub wystąpienie kanibalizmu 
w stadzie.

Jajo jest produktem żywnościowym, 
które jest często spożywane w postaci 
niegwarantującej usunięcia drobno-
ustrojów znajdujących się na skorupie 
lub wewnątrz jaja. Np. bakterie Salmo-
nella znajdujące się w żółtku jaj, chro-
nione przez otoczkę z białka oraz sko-
rupę, giną dopiero po kilku minutach 
gotowania.

Trzeba pamiętać, że budynki drobiar-
skie, w których przez wiele miesięcy wy-
stępuje zagęszczenie drobiu, są źródłem 
bogatej mikrofl ory bakteryjnej, często 
niebezpiecznej dla człowieka. Najsku-
teczniejszą metodą walki z drobno-
ustrojami na fermie jest rygorystyczne 
przestrzeganie zasad higieny, jednakże 
tendencje w drobiarstwie ukierunko-
wane na powrót do technologii zbliżo-
nych do natury będą ten proces utrud-
niać. Ocenia się, że kury korzystające ze 
znacznej swobody wewnątrz budynków 
i na wybiegach będą znosić jaja o bar-
dziej zanieczyszczonej skorupie.

Różne czynniki
Rozpatrując różne możliwości zaka-

żenia wnętrza jaja, bierze się pod uwagę 
następujące czynniki: grubość i wytrzy-
małość skorupy, która eliminuje pęknię-
cia; wielkość i liczbę porów w skorupie; 
obecność wody na skorupie jaja; zanie-
czyszczenie odchodami; sposób postę-
powania z jajami po zniesieniu (dotyka-
nie rękami, czyszczenie skorupy); okres 
i miejsce przechowywania jaj, tempera-
tura i wilgotność kurnika, czas pozosta-
wania jaj w kurniku. 

AgroBiblioteczka ODR
W tej rubryce promujemy 
najciekawsze wydawnictwa 
tematyczne, nadesłane przez 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

„Zasady zarządzania w sektorze mleka 
z uwzględnieniem kategorii zasobów”, 
oprac. Daniel Syciński, wydawca 
– DODR Wrocław

Interesująca publika-
cja udowadniająca, 

że w przyszłościowym 
gospodarstwie mleczar-
skim – zasoby mate-
rialne, ludzkie i kapita-
łowe powinny ze sobą 
współgrać, bo to stwarza 
komfort zarządzającym 

gospodarstwami na stworzenie mi-
nimum warunków pozwalających na 
produkcję największej ilości surowca 
o najlepszych parametrach rynkowych.

„Zrównoważony styl życia na obszarach 
wiejskich. Zielone Dachy”, autorka 
– Aleksandra  Urszula Kołodziej, wydawca 
– ZODR Barzkowice

Zrównoważony styl 
życia wiąże się z dba-

łością o własne zdro-
wie, przyrodę i relacje 
z innymi ludźmi. Taki 
sposób rozwoju zapew-
nia podstawowe potrze-
by ludzi, którzy starają 
się żyć w równowadze 

i harmonii z przyrodą. Temu służą tzw. 
zielone dachy, czyli roślinność uprawia-
na na tarasach lub dachach płaskich 
i skośnych.

„Dolnośląskie winnice”, oprac. – Izabela 
Michniewicz, wydawca – DODR Wrocław

Publikacja zawierająca 
ilustrowane opisy 

czołowych kilkunastu 
dolnośląskich winnic 
ukierunkowanych na 
modną enoturystykę, 
czyli turystykę winiar-
ską.

Okładki miesiąca

Za najbardziej 
estetyczne strony 

tytułowe spośród cza-
sopism ODR wydanych 
w maju 2017 r. uzna-
liśmy okładki mie-
sięczników: „Bieżące 
Informacje” (wydawca 
– W-MODR Olsztyn) 
i „RADA” (wydawca 
– ŁODR Bratoszewice).

– ZODR Barzkowice

Michniewicz, wydawca – DODR Wrocław

Celem każdego producenta jaj jest uzyskanie czystego, 
bezpiecznego produktu. Starania o to rozpoczynają się w kurniku. 
Ich dalszym, bardzo ważnym etapem, jest zapewnienie dobrych 
warunków zbioru, sort owania i przechowywania jaj. 

Jak pozyskać czyste jaja
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AgroKlasa ODR 2017

Wramach AgroKlasy ODR przed-
stawiamy sukcesywnie – z myślą 
o ogólnopolskim odbiorcy – naj-

ciekawsze artykuły, które ukazują się 
na łamach wydawnictw periodycznych 
ODR. Zamieszczamy też ważne, niekie-
dy kontrowersyjne, wypowiedzi z tychże 
biuletynów w AgroSzachownicy ODR 
oraz prezentacje nadsyłanych do naszej 
redakcji wydawnictw tematycznych 
w AgroBiblioteczce ODR. Publikujemy 
też najciekawszą – naszym zdaniem 
– okładkę wydawnictwa periodycznego 
ODR. Jest to z jednej strony – swoista 
promocja działalności informacyjno-pu-
blicystycznej poszczególnych ODR na 
niwie krajowej, z drugiej zaś – wzbogace-
nie treści merytorycznych miesięcznika 
AGRO.

Wzorem lat poprzednich – przez cały 
2017 r. będzie zamieszczana i uaktualnia-
na co miesiąc tabela AgroKlasy ODR. 
A oto zasady punktacji w rywalizacji 
AgroKlasa ODR 2017:
4 pkt. – przysługuje czasopismu ODR za 
przedrukowany artykuł
2 pkt. – otrzymuje czasopismo ODR za 
zamieszczenie w AGRO opracowania 
jego  artykułu bądź znacznego fragmen-
tu artykułu
po 1 pkt. – przypada dla czasopisma 
ODR za przytoczoną wypowiedź z jego 
łamów w AgroSzachownicy ODR, za 
każde wydawnictwo tematyczne zapre-
zentowane w AgroBiblioteczce ODR 
oraz za okładkę miesiąca (uwaga, będą 
wyróżniane co miesiąc dwie najciekaw-
sze okładki).

Tabela po V rundzie
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 21 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 19 pkt.
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 19 pkt.
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 18 pkt.
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów – 17 pkt.
n  „Aktualności Rolnicze” ŚODR Modli-

szewice – 16 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 16 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 15 pkt. 
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 12 pkt. 
n  „Wieś Mazowiecka” MODR Warszawa 

- 12 pkt.
n  „ Bieżące Informacje” W-MODR 

Olsztyn – 10 pkt. 
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 9 pkt.
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 9 pkt.
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 8 pkt.

W momencie zniesienia jajo pokrywa 
wilgotna kutikula (cienka warstwa orga-
niczna, zwana również osłoną mucynową, 
woskowatą lub naskorupową). Tempe-
ratura jaja wynosi ok. 42oC i jest wyższa 
od temperatury w środowisku przecho-
wywania. Ochłodzenie jaja powoduje 
kurczenie się wewnętrznej zawartości, co 
wywołuje podciśnienie w jaju. Różnica ci-
śnień pomiędzy wnętrzem jaja a środowi-
skiem zewnętrznym powoduje zasysanie 
powietrza (lub wody) z powierzchni sko-
rupy do wnętrza jaja. Ten proces ułatwia 
przedostawanie się bakterii przez pory 
jaja. Ważne jest, aby nastąpiło to w śro-
dowisku możliwie wolnym od mikroorga-
nizmów, najlepiej w czystym magazynie, 
a nie w kurniku. Dlatego tak ważny jest 
częsty zbiór jaj. 

Sto godzin ochrony
Zdarza się, że jaja są przenoszone 

z miejsca chłodniejszego do cieplejsze-
go. Skorupa pokrywa się wtedy kropla-
mi wody, które ułatwiają bakteriom po-
konanie naturalnych barier ochronnych 
jaja. W takich warunkach ogólna liczba 
bakterii na skorupie może wzrosnąć na-
wet dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni. 
Im większa jest liczba bakterii na jaju, 
tym większa jest szansa, że dużo drob-
noustrojów przedostanie się do wnę-
trza. Podczas dłuższego przechowywa-
nia jaja kutikula wysycha, kurczy się 
i otwiera pory, co ułatwia przenikanie 
bakterii. Ochronne działanie kutikuli 

trwa ok. 100 godzin po zniesieniu. Inne 
bariery ochronne jaja to:
n błony pergaminowe – błony przy-

legające bezpośrednio do białka i do 
wewnętrznej powierzchni skorupy, któ-
re dzięki swojej budowie pełnią w jaju 
funkcję filtracyjne. Zawierają one enzym 
lizozym, który niszczy bakterie gramdo-
datnie. Błona wewnętrzna jest bardziej 
skuteczna, gdyż zawiera więcej lizozy-
mu.
n białko płynne zewnętrzne i we-

wnętrzne – oddziałuje na bakterie przez 
wysokie pH.
n białko gęste – dzięki swojej kleisto-

ści hamuje przesuwanie się bakterii 
w  kierunku żółtka. Zawiera lizozym, 
conalbuminę, wiążącą niezbędne bak-
teriom żelazo, oraz avidynę, wiążącą 
biotynę, niezbędną przy metabolizmie 
azotu u wielu bakterii.

Nawet do 40 dni
Niektóre badania wykazują, że 

w sprzyjających warunkach Salmonella 
może przetrwać na skorupie nawet do 
40 dni. Właśnie zakażenie tą bakterią 
może powodować zatrucia pokarmowe 
u konsumentów i dlatego jakościowe 
badania mikrobiologiczne prowadzone 
są głównie w kierunku tego patogenu. 

Nie bez znaczenia jest także obecność 
na skorupie bakterii mogących powodo-
wać psucie się jaj. Do takich mikroorga-
nizmów należą m.in.: Achromobacter, 
Pseudomonas, Enterobacter, Citrobak-
ter, Proteus. W związku z tym obecnie 
przeprowadza się dwukierunkowe bada-
nia mikrobiologiczne środków spożyw-
czych w celu określenia drobnoustrojów 
chorobotwórczych i wskaźnikowych. 

Przyjmuje się, że dany drobnoustrój 
chorobotwórczy nie powinien być obec-
ny w określonej ilości produktu, np. Sal-
monella w 25 g, gronkowiec w 1 lub 0,1 g, 
beztlenowce w 0,1 g. Natomiast drobno-
ustroje wskaźnikowe (np. E. coli) służą do 
pośredniej oceny jakości zdrowotnej żyw-
ności. Ich liczba w określonej ilości pro-
duktu informuje o prawdopodobieństwie 
wystąpienia drobnoustrojów chorobo-
twórczych w badanej próbce i partii żyw-
ności. Ogólna liczba drobnoustrojów nie 
powinna przekraczać wartości 105-106/g.

Naturalnie – pracochłonnie
Najbardziej pracochłonnych zabiegów 

higienicznych w kurnikach towarowych 
kur nieśnych wymagają technologie ściół-
kowego i wybiegowego utrzymania pta-
ków przy ręcznym zbiorze jaj. Wiąże się 
to z częstym myciem, dezynfekcją i regu-
larną wymianą ściółki, aby uzyskać jaja 
o skorupach nieznacznie zabrudzonych. 
Pracę hodowców w takich warunkach 
może niweczyć lub znacznie utrudniać 
wilgotna, deszczowa pogoda lub nie-
sprawne, cieknące poidła, powodujące 
nadmierne zawilgocenie ściółki, co daje w 
efekcie zabrudzone wnętrza gniazd.

Honorata Repeć
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”

LODR Końskowola

Fot. Bożena Reniuszek
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D
ekorowane przedmioty mogą być wykonane z drew-
na, metalu, szkła, plastiku i ceramiki. Do techniki 
decoupage stosuje się materiały zazwyczaj dostęp-
ne w każdym gospodarstwie domowym. Przedmio-
tami do ozdabiania mogą być starocie, które wyda-

wałoby się są już całkiem nieużyteczne, a poprzez ozdobienie 
mogą zyskać całkiem nowe zastosowanie i wygląd. 

Technika ta pozwala ozdobić zarówno drobne przedmioty, 
jak i większe: krzesełka, stoliki, komody, a nawet zestawy me-
bli. Przykładem może być stara gliniana doniczka wykorzy-

stywana w ogrodzie – wystarczy ją wymyć i ozdobić, a kwiaty 
w niej posadzone będą wyglądać oryginalnie.

Na rynku jest duży asortyment gotowych akcesoriów oraz 
przedmiotów do ozdabiania, m.in.: skrzynki, świeczniki, 
szkatułki, doniczki, ramki na zdjęcia, przedmioty kuchenne, 
ozdoby świąteczne, farby, lakiery, pędzle i niezliczona ilość 
wzorzystych (tematycznych) serwetek dostępnych na sztuki.

Decoupage uczy cierpliwości i jest wyrazem artystycznej 
twórczości.

Przykłady zdobienia przedmiotów metodą decoupage są na 
zdjęciach. Użyte materiały oraz narzędzia to: przedmioty do 
ozdobienia, tematyczne serwetki, nożyczki, pędzle, gąbka, klej, 
lakier.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Koterwa-Chłystek
„Wieś Mazowiecka”

MODR Warszawa 

Słowo decoupage (dekupaż) pochodzi od francu-
skiego czasownika: decouper – wycinać. Dekupaż jest 
coraz popularniejszą techniką, pozwalającą ozdo-
bić różnorodne przedmioty poprzez przyklejenie na 
odpowiednio przygotowaną powierzchnię wybranego 
wzoru, wyciętego z papierowych serwetek, ozdobne-
go papieru, gazet czy wydruków komputerowych. 

Decoup
age – pasja zdobienia

Zdobienia wykonała 
Aleksandra Koterwa-Chłystek
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G
ospodarstwo jest usytu-
owane w  malowniczej oko-
licy, na skraju lasu, tuż nad 
brzegiem Bugu. Właścicielką 
jest Dominika Młynarczuk, 

absolwentka Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach ze 
specjalizacją: agronomia z agrotury-
styką. Podkreśla, że robi to, co kocha, 
spełnia swoje marzenia i realizuje pasję. 
Od najmłodszych lat interesowała się 
rolnictwem i chętnie pomagała rodzi-
com w  gospodarstwie. Po ukończeniu 
studiów postanowiła wrócić w rodzinne 
strony, by wykorzystywać zdobytą wie-
dzę. 

Jakie były początki
Dominika Młynarczuk kontynuuje 

tradycje rodzinne, ponieważ jej rodzice 
prowadzą gospodarstwo agroturystycz-
ne ,,Na skarpie” od 2000 r. Byli pionie-
rami w gminie Ciechanowiec w tej dzie-
dzinie, a nie było łatwo podjąć decyzję 
o przyjęciu pod swój dach obcych ludzi. 
Pani Dominika w 2011 r. przejęła od ro-
dziców część gospodarstwa. Skorzystała 
przy tym z działania PROW ,,Premie dla 

Niezapomniane chwile 
w ,,Zagrodzie nad Bugiem”
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Często poszukujemy pięknych miejsc do wypoczynku nad morzem lub 
w górach, nie zdając sobie sprawy jak wiele ciekawych zakątków 

kryje nasza najbliższa okolica. Jednym z przykładów jest gospodarstwo 
agroturystyczne „Zagroda nad Bugiem” znajdujące się we wsi 

Wojtkowice Glinna.

młodych rolników”. W 2013 r., bazując 
na doświadczeniach rodziców, zdecydo-
wała się założyć własne gospodarstwo 
agroturystyczne, modernizując oborę. 
Powstało 5 pokoi gościnnych i sala kon-
ferencyjna.

Przepis na sukces
Gospodarstwa agroturystyczne Mły-

narczuków wzajemnie się wspierają 
i dopełniają. Jak mówi pani Dominika: 
– W rodzinie siła, ważne jest, by robić 
w życiu to, co się lubi 

i realizować swoje pasje życiowe. Po-
czątki nie były łatwe, potrzeba było 
ciężkiej pracy całej rodziny, by założyć 
i utrzymać gospodarstwa agroturystycz-
ne. Jednak z każdym rokiem gości przy-
bywa, turyści zadowoleni z wypoczynku 
wracają w następnych latach. Przyjeż-
dżają również zagraniczni goście, m.in. 
z: Francji, Holandii, Anglii i  Stanów 
Zjednoczonych. Turyści mogą tutaj po-
smakować lokalnych specjałów wyrabia-
nych przez panią Dominikę i jej mamę. 
Mogą też chociaż w małej części poznać 
nasze regionalne zwyczaje i tradycje 
– w okolicy są organizowane imprezy te-
matyczne, m.in. wianki nad Bugiem.

Atrakcji jest wiele. M.in.: spływ Bu-
giem łódką ,,Pychówką”, spływy kajako-
we, łowienie ryb, grzybobranie, nocne 
wyprawy na miejsca żerowania bobrów. 
Można też obserwować, jak krowy z go-
spodarstwa przepływają wpław rzekę, 
aby dostać się na pastwisko po przeciw-
nej stronie. W ,,Zagrodzie nad Bugiem” 
każdy znajdzie coś dla siebie, dorośli 
mogą pomagać w pracach polowych, 
przydomowych i wspólnie z gospoda-
rzami uczestniczyć w pracach codzien-
nych.  Dzieci mogą pomagać przy zbie-

raniu jajek, pojeniu mlekiem cieląt lub 
zbieraniu jagód. Z myślą o dzieciach 
powstał plac zabaw z główną atrakcją 
– drewnianym domkiem.  Goście mogą 
spróbować podlaskich regionalnych 
specjałów, m.in.: babki ziemniaczanej, 
smalcu, kartaczy czy racuchów.

Co przyniesie przyszłość
– Bardzo dużo udało nam się już zre-

alizować, kładziemy nacisk na utrzy-
manie tego, co posiadamy na możliwie 
najwyższym poziomie. Nie ukrywam, 
że w przyszłości marzy mi się założenie 
zagrody edukacyjnej, która stanowiłaby 
dodatkowe źródło dochodu – mówi pani 
Dominika.

Idea gospodarstw edukacyjnych 
sprawdziła się w krajach Unii Europej-
skiej, podnosząc tym samym poziom 
świadomości społeczeństwa na temat 
życia wiejskiego i gospodarki żywno-
ściowej. Warunkiem założenia zagrody 
edukacyjnej jest utrzymywanie zwie-
rząt gospodarskich lub prowadzenie 
upraw rolniczych przeznaczonych do 
prezentacji grupom dzieci i młodzieży 
przyjmowanych w ramach programów 
szkolnych i pozaszkolnych lub udo-
stępniane jako atrakcja turystyczna dla 
rodzin z dziećmi. W sytuacji, gdy coraz 
więcej dzieci ma małą wiedzę lub ma 
fałszywe wyobrażenie na temat źródeł 
pochodzenia żywności, tego typu go-
spodarstwo daje szansę lepszego zrozu-
mienia wsi i przyczynia się do ochrony 
rolniczej bioróżnorodności oraz zrów-
noważonego korzystania z obszarów 
wiejskich.

Karolina Gołaszewska
„Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo

Dawniej była to obora, dziś budynek, 
w którym wypoczywają goście
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Rënk – dobry klimat dla handlu  
i współpracy

„Naszym głównym zadaniem jest 
zaopatrzenie w kwiaty i dodatki kwia-
towe oraz owoce i warzywa – zarówno 
te krajowe, jak i zagraniczne – wszyst-
kich, którzy obrotem tych produktów 
zajmują się na terenie woj. pomorskie-
go i ościennych. Naszymi klientami są 
zarówno właściciele małych placówek 
handlowych, jak i dużych sklepów czy 
hipermarketów. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów, na naszym terenie 
powstała też duża hurtownia spożywcza 
oraz hurtownie zajmujące się sprzedażą 
nabiału, mięsa i świeżych ryb. Każdy, kto 
prowadzi sklep, jest naszym klientem 
i może w dowolnym dniu, o dowolnej po-
rze (w godzinach otwarcia Rënku) liczyć 
na pełny zakres zaopatrzenia. Rënk to 
firma, która ma odpowiednie warunki 
do przechowywania żywności, kwiatów, 
owoców i warzyw. Nasi klienci otrzy-
mują produkty o najwyższej jakości 
i  „pierwszej świeżości” – wprost od ich 
producentów.” – Stanisław Gierszewski, 
prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowe-
go Centrum Rolno-Spożywczego Rënk 
S.A. w Gdańsku, „Pomorskie Wieści Rol-
nicze”, PODR Lubań

Godziwe warunki dla  krów
„Dla wszystkich hodowców bydła 

mlecznego najważniejszy jest jeden 
element – wysoka wydajność i produk-
cja. Aby osiągnąć ten  cel, nie można 
traktować krowy jako maszyny do pro-
dukcji mleka, ale należy jej zapewnić 
jak najlepsze warunki. Zwierzę żyjące 
w komforcie, bez stresu oraz w wysokim 
dobrostanie będzie zdecydowanie bar-
dziej wydajne niż to, które takich wa-
runków nie ma. A wydajność to zysk dla 
hodowcy. Na rynku znajduje się coraz 
więcej innowacyjnych rozwiązań w tym 
zakresie. Warto je wypróbowywać i sto-
sować we własnych gospodarstwach, 
biorąc pod uwagę nie tylko koszty, ale 
przede wszystkim działanie długofalo-
we, przynoszące zadawalające efekty..” 
– „Twój Doradca – Rolniczy Rynek”, 
DODR Wrocław

Jak zarobić na ekologii?
„W ostatnich latach notujemy wzrost 

sprzedaży ekologicznych owoców i ich 
przetworów. Rolnicy, którzy zdecydują 
się na produkcję ekologicznych owo-
ców, mogą liczyć na zbyt, wyższe ceny, 
stabilność cen i mogą planować rozwój 

gospodarstwa. Należy jednak pamiętać, 
że produkcja ekologiczna wymaga du-
żej staranności w prowadzeniu uprawy, 
a przede wszystkim dobrego przygoto-
wania gleby i doboru odmian. Wiąże się 
również z większą kontrolą, trudniejszą 
wiedzą, większą odpowiedzialnością 
i  trudniejszą ochroną.” – Marian Szał-
da, „Aktualności Rolnicze”, ŚODR Mo-
dliszewice

Sorgo na trudne czasy
„Jednym z negatywnych skutków 

zmian klimatu są występujące coraz 
częściej niedobory wody i susze. Naj-
bardziej i najszybciej odczuwane jest 
to w polowej produkcji rolniczej i coraz 
częściej dotyczy polskiego rolnictwa. 
Bardzo prawdopodobne jest, że eks-
tremalne zjawiska pogodowe będą wy-
stępowały coraz częściej i intensywniej. 
Konsekwencją zmian klimatycznych są 
jednak nie tylko zagrożenia, ale także 
nowe możliwości dla rolnictwa. Jednym 
z nich są większe możliwości uprawy 
roślin ciepłolubnych, które są bardziej 
odporne na warunki stresu wodnego. 
Coraz większe zainteresowanie wśród 
polskich rolników budzi sorgo – roślina 
jednoroczna, jara, należąca do rodziny 
wiechlinowatych, uprawiana zarów-
no na cele paszowe, jak i energetyczne 
(4500 m3 metanu/1 ha)” – Marek Pałka, 
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze”, 
PODR Boguchwała

Jaka żywność?
„Jakość produktów żywnościowych 

nabiera znaczenia dla konsumentów. 
Poszukiwane są produkty prosto z go-
spodarstwa, często produkty rolnictwa 
ekologicznego. Te ostatnie cieszą się 
powodzeniem, zwłaszcza wśród konsu-
mentów o wysokiej świadomości eko-
logicznej oraz tam, gdzie dominuje co-
dzienny, intensywny konsumpcjonizm, 
a nabywana żywność w marketach ma 
często przetworzoną, gotową do spo-
życia (w myśl: szybciej, oszczędniej 
w  czasie, „wygodniej”…). Niebagatelne 
znaczenie ma fakt, że żywność konwen-
cjonalna, wysoko przetworzona, może 
być przyczyną wielu współczesnych 
chorób cywilizacyjnych, a rolnictwo 
przemysłowe zależne od chemii rolnej 
coraz bardziej rozczarowuje zarówno 
rolników, jak i konsumentów, powodu-
jąc ogromne straty środowiskowe. Za-
tem, jaka jakość środowiska produkcji, 
taka jakość żywności i jakość zdrowia.” 

AgroSzachownica
W tym kąciku publikujemy najbardziej interesujące informacje i opinie 
na aktualne tematy związane z polskim rolnictwem i agrobiznesem, 
zamieszczone w poszczególnych wydawnictwach periodycznych 
WODR.

– Anna Kuczuk, Politechnika Opolska, 
„Kurier Rolniczy”, OODR Łosiów

Prawdziwy sok 100%?
„Rozróżnia się bowiem dwa rodzaje 

soków 100%. Jedne, uzyskane są z wy-
tłoczenia/wyciśnięcia owoców lub wa-
rzyw, mogą być pasteryzowane lub nie. 
Drugi rodzaj to soki 100% wyproduko-
wane z zagęszczonego soku (w całości 
lub częściowo). Co to oznacza? Otóż 
producent najpierw odparował wodę, 
uzyskał koncentrat, a następnie dolał 
tyle wody, ile odparowało w celu uzyska-
nia koncentratu. Powód? Sok zagęsz-
czony, przechowywany w odpowiednich 
warunkach nie ulega zepsuciu, tańsze 
jest ponadto jego przechowywanie ze 
względu na mniejszą objętość. Efekt? 
Inny kolor soku, inny smak, inne war-
tości odżywcze i oczywiście inna cena. 
Należy jednak podkreślić, że zgodnie 
z polskimi normami prawnymi, soki 
100% nie zawierają dodatków, np. cu-
kru i konserwantów. Oczywiście, wybór 
soku spośród kilkuset różnych smaków 
i rodzajów jest już decyzją konsumenta.” 
– Irena Lisowska-Szron, „Lubuskie Ak-
tualności Rolnicze”, LODR Kalsk

Pamiętajmy o pszczołach
„Co zrobić, aby ratować pszczoły 

i trzmiele? Po pierwsze dbać o krajobraz 
polskiej wsi, ten sprzed lat, gdzie pola 
były poprzecinane miedzami, łąki pysz-
niły się kwiatami, swoje miejsce na polu 
miały zarówno uprawy, jak i towarzyszą-
ce im chwasty, wzdłuż polnych dróg rosły 
cieniste aleje lip, w każdym zagłębieniu 
tworzyły się oczka wodne, a  przed do-
mami wyrastały wspaniałe, wielobarwne 
ogrody. Postęp i intensyfikacja są nie-
uniknione. Jednak nie może to być wy-
łącznie ślepe dążenie do celu. (…) Nie 
zapominajmy o naszych braciach pszczo-
łach, trzmielach i innych zapylaczach. 
Szpaler lip posadzonych koło domu, po-
zostawiony na miedzy głóg, wiciokrzew, 
dąbrówka, dyptam, miodunka, nostrzyk, 
szałwia i trędownik w ogrodzie – to tak 
niewiele dla człowieka, ale cały świat dla 
zapylaczy.” – Adam Zbyryt, „Wiadomości 
Rolnicze”, PODR Szepietowo

Rośliny w domu, jak filtr powietrza
„Zamiłowanie do zdobienia domu 

pięknymi roślinami jest głęboko za-
korzenione w umysłach ludzi. Nikt nie 
ma wątpliwości, że w każdym mieszka-
niu powinno być jak najwięcej zieleni. 
Niektóre rośliny doniczkowe korzyst-
nie wpływają na zdrowie domowników. 
Nie tylko polepszają samopoczucie, ale 
uspokajają, przyczyniają się do koncen-
tracji, oczyszczają powietrze ze szkodli-
wych związków znajdujących się w me-
blach, kosmetykach, farbach, lakierach. 
Likwidują smog elektromagnetyczny, 
który osłabia koncentrację i odporność 
organizmu, nikotynę i substancje smo-
liste, a także odchody roztoczy wywo-
łujące alergie.” – Iwona Chmurzewska, 
„Śląskie Aktualności Rolnicze”, ŚODR 
Częstochowa



DOMOWE RECEPTY
•  podczas gotowania ziemniaków należy dodać do garnka łyżkę masła, dzięki temu szybciej 

się ugotują oraz zyskają dobry smak i aromat
•  jeżeli położymy na podłodze piłeczkę tenisową i zaczniemy toczyć ją stopą do tyłu i do 

przodu, to już po 5 minutach poczujemy ulgę w stopach i poprawimy w nich krążenie
•  pamiętajmy, że pestki niektórych owoców np. wiśni, jabłek, moreli czy śliwek zawierają 

cyjanowodór; wprawdzie jego ilość jest mała, jednak połknięcie kilkudziesięciu pestek 
może być bardzo niebezpieczne

CZYSTE TĘTNICE

Fikus lubi światło, ale nie lubi silnego słońca. W lecie można go 
wystawić na dwór. Pamiętajmy jednak, że wysokie rośliny nie 

mogą stać zbyt nisko na ziemi, w zacienionym miejscu, ponieważ 
marnieją im z braku światła dolne liście. Jeśli roślina zaczyna 
rodzić małe liście, to znaczy, że jest niedostatecznie zaopatrzona 
w substancje pokarmowe. Stare liście fi kusa powinno się od 
czasu do czasu przecierać wilgotną szmatką, aby usunąć kurz 
i ewentualne szkodniki. Można też przetrzeć liście od czasu do 
czasu ściereczką zwilżoną w mleku, wtedy będą ładnie błyszczeć. 
Jeżeli fi kus gubi liście, trzeba zrobić nacięcie na łodydze, tuż 
nad miejscem, z którego odpadł liść, a niebawem wyrośnie 
stamtąd nowy. W zimie fi kus powinien stać w nie ogrzewanym 
pomieszczeniu. Jeśli jego liście zwisają do dołu, to znaczy, że 
stanowisko jest za ciepłe.

AgroPorady Domowe
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Miażdżyca i inne choroby są spowodowane złą dietą i brakiem ruchu, 
a także silnym stresem. Pomimo poważnych konsekwencji tych 
chorób, łatwo można sobie pomóc, wprowadzając do codziennej 
diety poniższe produkty:

ŁOSOŚ – Ryby takie, jak: tuńczyk, śledzie i makrele, są 
bardzo zdrowe, ale dziki łosoś to wyjątkowo cenne 
źródło kwasów tłuszczowych, które obniżają poziom 
złego cholesterolu.

ORZECHY – W orzechach są 
zdrowe tłuszcze, a ponadto 
dzięki odpowiednim elementom 
odżywczym orzechy poprawiają 
pamięć. Wystarczy jeść pół garści 
różnych orzechów dziennie. 

ŻURAWINA – Żurawina to źródło potasu. 
Regularne picie dwóch szklanek soku z żurawiny 
dziennie, zmniejsza ryzyko zawału.

SOK POMARAŃCZOWY – To same przeciwutleniacze, poza tym sok 
obniża ciśnienie krwi. Dwie szklanki soku pomarańczowego dziennie 
dostarczą nam witaminy C i dodadzą energii. 

KAWA – Poranna kawa pomaga zmniejszyć ryzyko zawału. 
Nie wolno jednak przesadzać z piciem kawy. Trzy fi liżanki kawy 
dziennie wystarczy. 

ZIELONA HERBATA – Przeciwutleniacze zawarte w tej herbacie 
zmniejszają wchłanianie cholesterolu i przyspieszają 

metabolizm tłuszczów. Co najmniej jeden kubek zielonej 
herbaty dziennie to absolutna konieczność.

KURKUMA – Kurkuma sprawia, że 
w organizmie nie odkłada się tłuszcz. 

Zmniejsza ona też stany zapalne. 

CYNAMON – Dzięki tej aromatycznej 
przyprawie, zatkanie żył nie grozi. 
Należy dodawać  kilka łyżeczek 
cynamonu dziennie do kawy, 

herbaty czy sosu.

OLIWA Z OLIWEK – Dieta śródziemnomorska 
(najzdrowsza dla serca) bazuje na oliwie 

z oliwek, która obniża poziom cholesterolu 
i znacząco zmniejsza ryzyko zawału serca.

CIEKAWOSTKI OGRODNICZE
Popiół drzewny jako nawóz Popiół 
z drewna, którym palimy w piecu albo 
kominku, przyda się do posypania rabat 
w ogrodzie. Jest on bowiem dobrym 
nawozem, a poza tym chroni wiele roślin 
przed ślimakami.
Lawenda Posadzona wśród róż 
odstrasza mszyce.
Dojrzewanie pomidorów Pomidory 
powinno się każdego roku sadzić w innym 
miejscu, nie zapominając o nawożeniu. 
Pomidor jest rośliną wyjątkowo lubiącą 
słońce i dojrzewa nawet w niekorzystnych 
warunkach pogodowych, w doniczce na 
balkonie lub tarasie.
Groch nie lubi fasoli Niektóre warzywa źle 
wegetują w sąsiedztwie innych roślin, np. 
groch, fasola i cebula nigdy nie powinny 
rosnąć obok siebie, za to marchew, 
rzodkiewka i ogórki rozwijają się wyjątkowo 
dobrze w swoim towarzystwie.
Czosnek odstrasza nornice Jeśli 
zasadzimy w ogrodzie czosnek, krzak 
czarnej porzeczki, albo wilczomlecz, 
nornice przeniosą się gdzie indziej. 
Skutecznym sposobem zwalczania tych 
gryzoni jest też zatykanie ich chodników 
ząbkami czosnku albo jego nacią.

BAZYLIA

Bazylia to roślina aromatyczna i lecznicza, która 
doskonale komponuje się z daniami z pomidorów, 

sałatkami i makaronem. Dodaje lekkości potrawom, 
wpływając pozytywnie na trawienie. Jest naturalnym 
środkiem odprężającym i ma właściwości tonizujące oraz 
uspakajające. Bazylia działa przeciwdepresyjnie. Jest 
stosowana w czasie pobudliwości nerwowej, zmęczenia, 
niepokoju lub bezsenności. Łagodzi bóle żołądka, 

wzdęcia, skurcze żołądka, kolkę, niestrawność i zapobiega 
wymiotom. Herbatka z bazylii działa przeciwgorączkowo 

i przeciwzapalnie oraz posiada działanie przeciwbakteryjne.

FIKUS
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AgroZaproszenia
  Związek Polskie Mięso – na konferencję branży mięsnej „Budowanie pozycji na rynku mięsa – trendy i wyzwania”
  Instytut Polityczny im. Macieja Rataja – na seminarium  pt. „W jakim zakresie sztuczna inteligencja może zastąpić 

człowieka?”
  Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA – na X Światowy Dzień Mleka w Polsce Ogólnopolskie Święto Mleka z MLEKOVITĄ 

w Wysokiem Mazowieckiem
  Bayer Crop Science – do udziału w konferencji polowej w Gospodarstwie  Rolnym Bernadety i Ryszarda Sładków 

w Chechle
  Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej wraz z fi rmą Bayer – na XV Dzień Ziemniaka w Żelaznej
  Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” i Krajowy Związek Pszczelarzy – na XXVI Biesiadę u Bartnika w Stróżach
  KFMR KRUKOWIAK – na X Zjazd Kujawiaków i Biesiadę dla Przyjaciół w Redczu Krukowym
  HORTULUS Dobrzyca – II Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy
  Gospodarstwo Agroturystyczne Siedem Ogrodów – na Święto Ziół w Siedmiu Ogrodach w Łowiczu Wałeckim
  K-PODR Minikowo – na XXXVIII Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

                                                                                                              Dziękujemy

20 czerwca sprzed siedziby fi rmy TRANS-ROL do stolicy rano wyruszy-
ły 3  pełne autokary Podlasian, by wspierać podczas Gali AgroLigi 2016 
w  Ogrodach Pałacu Prezydenckiego swoich reprezentantów. Zanim do 

tego doszło, wszyscy uczestnicy wyprawy zostali serdecznie powitani śniadaniem 
i muzyką przez właścicieli fi rmy – Grażynę i Andrzeja Remisiewicz. 

Po szczęśliwym dotarciu do Warszawy i wejściu na teren Pałacu Prezydenckiego, 
mogli podczas podniosłej uroczystości oklaskiwać laureatów z całego kraju hono-
rowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i innych ofi cjeli. A swoich przed-
stawicieli w szczególności – wszak Podlasie dorobiło się Mistrza Krajowego w ka-
tegorii Firmy (ten prestiżowy tytuł przypadł Grupie Agrocentrum z Łomży) oraz 
Wicemistrza Krajowego w kategorii Rolnicy (stał się udziałem Doroty i Andrzeja 
Dziekońskich z Dziękoni). Po Gali i uczcie kulinarnej w Ogrodach Pałacu Prezy-
denckiego, cała reprezentacja Podlasia została zaproszona przez Mistrzów Krajo-
wych AgroLigi 2016 obu kategorii na kujawsko-podlaskie „Mistrzowskie Świętowa-
nie” na SGGW. Znowu było wspaniale!

Kwatery 
na Medal 

2017

Wzorem lat poprzednich - startu-
je po raz  8. nasz konkurs agro-
turystyczny „Kwatery na Me-

dal 2017”, którego współorganizatorem 
– obok redakcji AGRO – jest Telewizja 
Interaktywna AgroNews. Na okładce nr 
IV niniejszego numeru AGRO przedsta-
wiamy dwóch pierwszych nominatów: 
ANDY, Wałcz, woj. zachodniopomor-
skie oraz Między Zamkami, Kotowice, 
woj. śląskie.

W ramach konkursu zaprezentujemy 
w kolejnych numerach AGRO – oraz na 
www.agronews.com.pl – wizytówki 10 
gospodarstw agroturystycznych, dyspo-
nujących interesującymi ofertami miłe-
go i czynnego spędzenia wypoczynku na 
łonie natury. Następnie – podobnie jak 
w latach ubiegłych – Czytelnicy AGRO 
i Internauci spośród nich wybiorą w dro-
dze plebiscytu Kwaterę na Medal 2017.

W dotychczasowych 7. edycjach kon-
kursu Kwatery na Medal wzięło łącznie 
udział 78 gospodarstw agroturystycz-
nych. W poszczególnych latach zwyciężyli:
2010 – Folwark Zrębice, Zrębice, 
woj. śląskie, www.folwark-zrebice.pl
2011 – Pod Srebrną Górą, 
Jeżów Sądecki, woj. dolnośląskie, 
www.srebrna-gora.pl
2012 – Zielone Zacisze, Murzynowo 
Kościelne, woj. wielkopolskie, 
www.wzielonymzaciszu.pl
2013 –  Ojcowizna, Sierczynek, 
woj. lubuskie, www.ojcowizna.net
2014 – Agro-Chata, Łącko, 
woj. zachodniopomorskie, 
www.agro-chata.pl
2015 – Buffalo Ranch, Dąbrówka Dolna, 
woj. opolskie, www.buffaloranch.com.pl
2016 – Zachód Słońca, Dzikowo, 
woj. zachodniopomorskie, 
www.zachod-slonca.pl

na Medal 
Podlasie zdało kolejny egzamin z… 

AgroLigi

Wspólne zdjęcie Podlasian z udziałem władz woj. podlaskiego na terenie fi rmy TRANS-ROL przed 
wyjazdem do Warszawy

Pamiątkowe zdjęcie Podlasian i spotkanych przyjaciół z Polski przed Pałacem Prezydenckim





J
eśli pragną Państwo spędzić choćby kilka wspaniałych dni z dala od miejskiego zgiełku oraz odpocząć od 

codziennych obowiązków - serdecznie zapraszamy. Nasze gospodarstwo położone jest na obrzeżach Wałcza, 

nad jeziorem Raduń, w sąsiedztwie grabowych lasów. Czekają na Państwa komfortowe i kompletnie wyposażone 

apartamenty, w których można odpocząć po dniach pełnych wrażeń, spędzonych na wycieczkach pieszych po 

lesie, czy też rowerowych wzdłuż jeziora. Na terenie gospodarstwa znajdą Państwo mnóstwo atrakcji, które 

uprzyjemnią wolny czas. Do dyspozycji gości oddajemy: rowery, kajaki, łódkę, basen, kącik do grilla, miejsce na 

ognisko, duże szachy ogrodowe, tory do minigolfa, stół do tenisa oraz plac zabaw dla dzieci. Okolica obfi tuje w miejsca 

warte odwiedzenia i zobaczenia, jak np.: bunkry Wału Pomorskiego, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” 

(w sąsiedztwie), czy „Magiczna Górka”, na której pojazdy same wtaczają się pod górę. 

ANDYANDYANDY

N asze gospodarstwo znajduje się na terenie malowniczego Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy 
zewsząd otoczeni obsianymi zbożem polami i lasami pełnymi grzybów i zwierząt. Gwarantujemy codzienny 
śpiew ptaków z rana, ale także towarzystwo naszych zwierząt gospodarskich oraz dzikich saren, które często 
tu zaglądają. Wypoczynek u nas to frajda dla dorosłych i dzieci. Dla jednych i drugich przygotowaliśmy 
szereg atrakcji! Co ważne, możecie do nas przyjechać ze zwierzętami. Gotujemy w oparciu o ekologiczne 

składniki – jaja pochodzą od naszych kur, zupy przygotowywane są na produktach z naszej hodowli zaś warzywa 

i owoce przywozimy z pobliskiego targu od lokalnych rolników. Wszystko po to, aby nasze jedzenie było swojskie 

i smaczne. Na placu zabaw mamy do dyspozycji najmłodszych gości huśtawki, drabinkę, zjeżdżalnię i piaskownicę. Dla 

trochę starszych – mini-boisko do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki lub badmintona.

asze gospodarstwo znajduje się na terenie malowniczego Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy 

MIĘDZY ZAMKAMIMIĘDZY ZAMKAMIMIĘDZY ZAMKAMI

Kwatery na medalKwatery na medalKwatery na medal

Andrzej Zarębski, Osiedle Olimpijskie 39, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie

tel. 507 708 348, e-mail: pocztarang@poczta.onet.pl, www.andy-walcz.pl

Paulina Rutecka, Kotowice, ul. Zamkowa 48, 42-310 Żarki, woj. śląskietel. 660 753 672, e-mail: info@miedzyzamkami.com, www.miedzyzamkami.com




