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AGROTECH 
– zacznij sezon  

na dobre 

Tegoroczne XXIV Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej w Kielcach 
(16-18 marca) zapowiadają się wy-
jątkowo ciekawie. Swoją premierę 
będą tu miały nowe ciągniki marki 
New Holland – T4.75S oraz T7. Swo-
je 100. urodziny będzie świętować 
marka John Deere. Nie zabraknie 
także marki ZETOR reprezentowa-
nej przez nowe pokolenie maszyn. 
Zostaną wręczone nagrody w kon-
kursie „Maszyna Rolnicza 2017”. 
Ponadto – w stoisku ARiMR moż-
na będzie zaznajomić się z aplikacją  
e-WniosekPlus i wypełnić e-wniosek 
oraz poznać najnowszą wersję gry 
Pure Farming. 
W gronie setek wystawców nie za-
braknie firm laureatów konkursów 
Agroprzedsiębiorca RP i AgroLi-
ga, znanych z łamów AGRO. I tak 
swoje ekspozycje w poszczególnych 
sektorach zaprezentują:
n  AGRO-FACTORY – Łęczyca 

(A-12) 
n  AGROMASZ Zakład Metalowy 

–  Mrągowo (B-9) 
n  AGRO-MASZ Paweł Nowak 

– Masłowice (ZC-22)
n  BIN – Aleksandrów Kuj. (E-25, 

ZG-23) 
n BOGDAN – Skarszewy (H-19) 
n DOZAMECH – Odolanów (G-17) 
n DRAMIŃSKI – Olsztyn (H-56) 
n  GAMA GROUP Szepietowscy 

– Wysokie Maz. (D-4) 
n  Hodowla Roślin Smolice 

– Kobylin (H-77) 
n  Hodowla Roślin Strzelce 

– Strzelce (H-204) 
n  KRUKOWIAK KFMR 

– Brześć Kuj. (B-2) 
n  MOTO-AGRO – Białystok 

(H-203) 
n POMOT – Chojna (C-17) 
n  ROZSADY KRASOŃ – Wola 

Krzysztoporska (L-99) 
n  WEREMCZUK FMR – Niedrzwi-

ca Duża (I-22, ZG-40)

Zapraszamy!

Szanowni Czytelnicy!
Do Państwa rąk trafia marcowy numer AGRO, a w nim dwie obszerne relacje z 
dwóch ważnych agro-wydarzeń – spotkania dużej grupy rolników, agroprzedsię-
biorców i samorządowców z eurodeputowanym Czesławem Siekierskim, przewod-
niczącym Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego na 
temat nowej perspektywy budżetowej UE z uwzględnieniem WPR oraz debaty z 
udziałem ważnych panelistów w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Eu-
ropejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod hasłem: Jak 
Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera 
rozwój obszarów wiejskich? Państwa uwadze polecamy także m.in. wyniki bada-
nia opinii  #BarometrBayer: Świat kręci się wokół żywności oraz tradycyjnie bo-
gatą w interesujące publikacje AgroPlatformę ODR.

Redakcja AGRO

Agroprzedsiębiorca RP 2018

W niniejszym numerze przedstawiamy kolejnych 
nominatów w naszym redakcyjnym konkursie 

Agroprzedsiębiorca RP 2018: 
n w kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Wczasów 
RP 2018 – Mieczysława Zarembę, prezesa Rolni-
czego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu (woj. 
wielkopolskie) 
n w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018 
– Mariana Szeligę, właściciela gospodarstwa sa-

downiczego w Żurawicy, prezesa Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców „Sze-
liga” (woj. podkarpackie)

Przypominamy, że w tym roku zaprezentowaliśmy już:
n w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018 – Piotra Frątczaka, twórcę i współ-
właściciela firmy PREM-VIT Frątczakowie Sp. J. w Inowrocławiu (woj. kujawsko-po-
morskim), zajmującej się produkcja pasz i koncentratów (AGRO 2) oraz Janusza 
Gruszczewskiego, twórcę i właściciela Zakładu Metalowego „AGROMASZ” w Mrągo-
wie (woj. warmińsko-mazurskie), specjalizującego się w  produkcji ładowaczy czoło-
wych i osprzętu do nich oraz tarcz zgarniających i spychaczy czołowych (AGRO 2)
n w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018 – Seweryna i Radosława Bor-
kowskich, współzarządzających Kujawską Fabryką Maszyn Rolniczych „Kruko-
wiak” w Brześciu Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 1), Łukasza Otrem-
bę, właściciela firmy Swimer w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 1) oraz 
Wiesława Drewnowskiego, prezesa Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt 
w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) – polskiego lidera w dziedzinie sztucznej 
inseminacji i genetyki bydła mlecznego (AGRO 2)

patrz – prezentacje na str. 5-9
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S
potkanie zaczęło się od ponad 
40-minutowego wystąpienia 
przewodniczącego Czesława 
Siekierskiego, który – w oparciu 
o swoją bogatą wiedzę meryto-

ryczną  idługoletnie doświadczenie par-
lamentarne w UE – starał się odsłonić 
uwarunkowania i kulisy dyskusji toczo-
nych wewnątrz Unii Europejskiej wokół 
tego jakże ważnego tematu dla unijne-
go rolnictwa.

Potem przyszedł czas na pytania i re-
fleksje z sali. Jako pierwszy głos za-
brał prezes KZSM Zw. Rew. Waldemar 
Broś, który poruszył wiele szczegóło-
wych problemów nurtujących polskich 
mleczarzy w kontekście nowej perspek-
tywy finansowej UE. W kwestiach mle-
czarskich pytanie gościowi zadała tak-
że prezes OS „OZO” w Ozorkowie Ma-
ria Wieczorek. Na temat rozszerzające-
go się po Polsce afrykańskiego pomoru 

Debata o nowej perspektywie finansowej UE
16 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie odbyło się spotkanie z euro-
posłem Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, KZSM Zw. Rew., Polski Związek Plantatorów Roślin Zbożowych oraz Federację Go-
spodarki Żywnościowej RP. Poświęcone było ono kierunkom zmian Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach przygotowywa-
nej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2026 i zgromadziło blisko 100 osób z całego kraju – utytułowanych rolników 
i agroprzedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu, nauki i mediów.

Fot. Marcin Ciszewski

świń (ASF) wypowiedział się Wojciech 
Pysiak, Mistrz Krajowy AgroLigi ze 
Zdziechowa. Ciekawe wystąpienia mieli 
m.in.: wiceprezes Federacji Gospodar-
ki Żywnościowej RP Krzysztof Nykiel 
oraz prof. Włodzimierz Fiszer z  Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu (mówił o niefortunnej próbie wpro-
wadzenia ustawowego zakazu hodowli 
zwierząt futerkowych w Polsce i ew. ne-
gatywnych skutkach ekologicznych). 

Do wszystkich poruszonych tematów 
ustosunkował się pos. Czesław Siekier-
ski, uspakajając wszystkich obecnych 
na sali, że szacowana perspektywa fi-
nansowa w części WPR, choć będzie niż-
sza (główne powody, to wyjście Wielkiej 
Brytanii z UE i kwestie emigracyjne), ale 
o tylko o 7 proc., i że zostaną na pewno 
utrzymane dopłaty bezpośrednie.

Kilkunastominowe wystąpienie miał 
dyrektor IERiGŻ prof. Andrzej Kowal-

ski. Odniósł się on do wielu kwestii zgło-
szonych z sali oraz zawartych w wy-
stąpieniu pos. Czesława Siekierskie-
go, umiejscawiając je w ujęciu świato-
wym. Argumentował on, że nie wszystko 
w sprawach unijnego rolnictwa w przy-
szłości zależeć będzie wyłącznie od UE, 
ale także rozwoju sytuacji w gospodarce 
takich krajów, jak USA czy Chiny.

Uczestnicy spotkania po jego zakoń-
czeniu otrzymali przygotowane przez 
pos. Siekierskiego i jego zespół anali-
tyczny dwa dokumenty: Komunikat Ko-
misji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regio-
nów – „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” oraz Komunikat Komisji Eu-
ropejskiej „Przyszłość rolnictwa i pro-
dukcji żywności” – najważniejsze pyta-
nia i odpowiedzi.

Uwaga,  powyższe dokumenty są do 
pobrania z portalu internetowego Nowy 
Przegląd Mleczarski. Tamże zostały za-
wieszone relacje filmowe ze spotkania 
–  warto je obejrzeć i odsłuchać.

h t t p : / / n o w y p m . p l / i n d e x . p h p /
wideo/11333-spotkanie-z-europoslem-
czeslawem-siekierskim-3

Dziękujemy sponsorom
Sponsorami spotkania były:  

Ubojnia Drobiu Piórkowscy,  
Karczma pod Sokołem,  

OSM Hajnówka, Victoria Cymes, 
Trans-Rol oraz Urząd Miejski  

w Sokółce.
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S
tosowanie antybiotyków w uza-
sadnionych przypadkach, tzn. po 
postawieniu diagnozy przez le-
karza weterynarii i zastosowa-
niu przez niego określonych le-

ków oraz przy zachowaniu okresu karen-
cji, jest jak najbardziej właściwe i nie po-
winno wywoływać  wątpliwości. Wybór le-
ków stosowanych do terapii, ich dawkowa-
nie i czas leczenia uzależniony jest wyłącz-
nie od lekarza weterynarii. Swoje działania 
lekarz weterynarii każdorazowo dokumen-
tuje w dokumentacji lekarsko-weterynaryj-
nej. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje 
brak występowania pozostałości leków w 
żywności pochodzenia zwierzęcego. Taki 
model działania jest najbardziej pożądany 
ze względu na bezpieczeństwo konsumen-
ta i zgodność z obowiązującym prawem.

Działania zarówno lekarzy weterynarii, 
jak i hodowców uczestniczących w produk-
cji zwierzęcej są monitorowane przez In-
spekcję Weterynaryjną, a pobierane próbki 
trafiają do badań w akredytowanych labo-
ratoriach. Zgodnie z wynikami pochodzą-
cymi z monitoringu pozostałości leków we-
terynaryjnych sprawa stwierdzanych wyni-
ków nie odzwierciedla opinii NIK-u w tym 

zakresie. Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej, 
oparty na planach kontroli, co do zasady 
jest pełny i nie można zgodzić się ze stwier-
dzeniem braku rzetelnych danych, który-
mi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna.

Resort rolnictwa monitoruje sprzedaż 
substancji przeciwbakteryjnych na po-
ziomie hurtowni. Biorąc pod uwagę dane 
„rok do roku”, wskaźnik sprzedawanych 
antybiotyków utrzymuje się na podob-
nym poziomie. 

Mając jednak świadomość z zagrożeń, 
jakie niesie nieodpowiedzialne stosowanie 
antybiotyków, zgodnie z wytycznymi Ko-
misji Europejskiej, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przygotowało działania 
mające na celu zmniejszenie ilości stoso-
wanych, w uzasadnionych przypadkach, 
antybiotyków przez lekarzy weterynarii. 
Działania te nakierowane są m.in. na: mo-
nitorowanie antybiotykooporności, współ-
udział w przygotowaniu i rozpowszechnia-
niu rekomendacji terapeutycznych dla le-
karzy weterynarii, szkolenia dla hodow-
ców, w których zwraca się szczególną uwa-
gę na działania alternatywne, które mogą 
być wykonane w celu ograniczenia wystę-
powania jednostek chorobowych, a przez 

to zmniejszenie ilości stosowania prepara-
tów przeciwbakteryjnych.

Ponadto, w te działania wpisuje się tak-
że przegląd prawodawstwa krajowego 
w celu zidentyfikowania obszarów wyma-
gających ewentualnych zmian. Obecnie 
trwają prace nad zmianą rozporządze-
nia w zakresie prowadzenia dokumenta-
cji lekarsko-weterynaryjnej polegającą na 
obowiązku posiadania samokopiującej 
książki leczenia zwierząt przez właścicie-
la w  gospodarstwie. Równolegle prowa-
dzone są prace nad zmianami do ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. 
zm.). Zmierzają one do rozszerzenia dzia-
łania nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej 
na poziom powiatu o nadzór w gospodar-
stwach i zakładach leczniczych dla zwie-
rząt. Nadzór ten będzie nakierowany na 
monitorowanie stosowania produktów 
leczniczych.

Proponowane przez Ministerstwo 
zmiany mają poprawić skuteczność, spra-
wowanej przez Inspekcję Weterynaryjną, 
kontroli nad ilością stosowanych przeciw-
bakteryjnych produktów leczniczych.

Źródło – MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowa-
niu antybiotyków w hodowlach zwierząt w Polsce, a w konsekwencji z istnieniem za-
grożenia dla zdrowia konsumenta, która została zawarta w raporcie NIK dotyczącym 
m.in. nadzoru nad stosowaniem antybiotykoterapii w hodowli zwierzęcej.

Oświadczenie MRiRW w sprawie raportu NIK

16lutego 2018 r. – podczas uroczystości w siedzibie KZSM – 
Medalem PZPRZ im. Stanisława Kaszubskiego „Zasłużo-
ny dla gospodarki zbożowej” za wybitne zasługi w kształ-

towaniu przemian i modernizacji polskiej wsi w zakresie przecho-
walnictwa zbóż został uhonorowany Leon Wawreniuk, redaktor 
naczelny AGRO i zarazem wiceprezydent Stowarzyszenia Agro-
BiznesKlub. To zaszczytne wyróżnienie laureatowi 
wręczyli: dr Czesław Siekierski – przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Eu-
ropejskiego, Stanisław Kacperczyk – prezes Pol-
skiego Związku Producentów Roślin Zbożowych 
oraz Andrzej Muszyński – sekretarz Rady Eksper-
tów PZPRZ.

Nagroda PZPRZ im. Stanisława Kaszubskie-
go jest wyróżnieniem honorowym nadawanym 

corocznie rolnikom, biznesmenom, działaczom gospodar-
czym i publicznym, naukowcom, instytucjom. Stanowi formę 
upamiętnienia osoby i dzieła Patrona, którego dorobek za-
wodowy i publiczny stanowi punkt odniesienia dla wielu jego 
współpracowników. Stanisław Kaszubski był zasłużonym dla 
polskiego sektora zbożowego, a zarazem jednym z inicjato-
rów powołania Polskiego Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych.

Dotychczas Medal PZPRZ im. Stanisława Kaszubskiego 
otrzymali: Józef Adamczyk, Jan Krzysztof Arda-
nowski, Edward Arseniuk, Jerzy Białczyk, Woj-
ciech Błaszczak, Edward Gacek, Sylwester Ga-
jewski, Jerzy Grabiński, Wiesław Gryn, Tadeusz 
Michalski, Grzegorz Milewski, Karlo Nielsen, Zyg-
munt Nita, Tadeusz Pawłowski, Leszek Piechoc-
ki, Władysław Poślednik, Witold Rzepiński, Ro-
man Sass, Marian Sikora, Tadeusz Solarski, Ro-
man Warzecha i Krzysztof Wróblewski. 

Za nami Dzień Sołtysa obchodzony 11 
marca. Na tę okoliczność polecamy 
lekturę artykułu „Kapitał społeczny 

sołtysów”, autorstwa dr. hab. Arkadiusza 
Ptaka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa PAN, opublikowanego w kwartalniku 
„Wieś i Rolnictwo” (nr 2/2017).

Z przeprowadzonych badań wynika, 
ze współczesny polski sołtys jest osobą 
niezwykle aktywną społecznie. Ponad 70 

proc. sołtysów należy bowiem do orga-
nizacji społecznych działających na pol-
skiej wsi. Są to najczęściej: Ochotnicze 
Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Lokalne Grupy Działania, rady 
parafialne oraz rady rodziców działające 
w szkołach i przedszkolach.

Sołtysi aktywni są również w partiach 
politycznych, do których należy ich ok. 
15 proc. I choć jest to zdecydowanie 
mniej niż w organizacjach 
społecznych, to na tle ogółu 
mieszkańców naszego kraju 
jest to aktywność zdecydo-
wanie wyższa.

Okazuje się, ze czynnikiem determi-
nującym zaangażowanie społeczne soł-
tysów jest przede wszystkim aktywność  
społeczna rodziców, zaś w przypadku 
partii politycznych – płeć, wiek oraz ak-
tywność zawodowa. To wszystko sprzy-
ja osiąganiu przez sołtysów dobrego wy-
niku wyborczego w wyborach do rady 
gminy. Ponad 70 proc. sołtysów, biorąc 
udział w rywalizacji wyborczej do rady 

gminy, osiąga wyborczy sukces 
i wybierana jest na radnego.

więcej – http://kwartalnik.
irwirpan.waw.pl/629/kapital-
spoleczny-soltysow

Medal Stanisława Kaszubskiego

Portret społeczny  
sołtysów

Fot. Marcin Ciszewski
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#BarometrBayer: Świat kręci się wokół żywności

Czy grozi nam globalny głód?
Świat przyspiesza. Demografia jest nie-

ubłagana. Obecnie jest nas 7 mld. W cią-
gu kolejnych 30 lat na Ziemi przybędzie 
dalszych 3 mld ludzi. To tak, jakby na ma-
pie pojawiły się nowe Chiny i Indie. Jed-
nocześnie na świecie rocznie marnuje się 
miliard ton żywności.

Receptę na ograniczenie głodu na 
świecie Polacy widzą w rozwiązaniach 
systemowych, mających na celu zapew-
nienie dostępu do wody (87 proc. ba-
danych) i ograniczenie marnotrawie-
nia żywności (83 proc.). Rozwój nauki 
na rzecz wydajniejszej produkcji rolnej 
(81 proc.) i upowszechnienie nowej wie-
dzy na temat uprawy roli (79 proc.) – to 
kolejne czynniki, które pomogą wyżywić 
rosnącą populację. Świadomi wagi tych 
czynników są głównie osoby w grupie lat 
35-54 i powyżej 55 lat. Młodsi (18-35 lat) 
są natomiast sceptyczni co do sposobów 
przeciwdziałania głodowi i być może gru-
pie osób potrzebne są działania informa-
cyjno-edukacyjne. 

Prezes Marek Borowski zaznaczył, że 
40 proc. Polaków przyznaje się do wyrzu-
cania żywności, najczęściej są to: chleb, 
owoce i warzywa, przetwory mleczne 
i mięsne. Jedzenie jest częściej wyrzuca-
ne przez osoby zamożne, które kupują za 
dużo żywności. Dlatego istotne jest edu-
kowanie społeczeństwa na temat racjo-
nalnych zakupów, gdyż pozbywanie się 
niezjedzonych produktów jest stratą pie-
niędzy. Według prof. Witolda Orłowskie-
go – z 9 mln ton marnowanej żywności 
rocznie w Polsce, tylko 2 mln ton wyrzu-

cane jest przez konsumentów, pozosta-
łe 7 mln ton jest niszczone na etapie pro-
dukcji i dystrybucji, m.in. poprzez utyliza-
cję przeterminowanej żywności przez su-
permarkety. – Trzeba już dzieciom uświa-
damiać, że żywność jest dobrem, którego 
na świecie może zabraknąć – podkreślił 
profesor, dodając, że młodzi ludzie żyjący 
w sytuacji nadmiaru żywności często nie 
rozumieją problemu głodu.

Czy w Polsce zabraknie wody? 
Zasoby wodne Polski – w porównaniu 

z krajami europejskimi – są małe, a nasz 
kraj jest zagrożony deficytem wody. 
Obecnie w  Polsce na jednego  mieszkań-
ca przypada ok. 1600 m³ wody rocznie, 
a w okresach suszy poniżej 1000 m³, pod-
czas gdy na mieszkańca Europy przypada 
średnio ok. 4500 m³ w ciągu roku.

Z badania wynika, że aż 59 proc. z nas 
obawia się deficytu wody w naszym kra-
ju; strach ten jest szczególnie duży na wsi 
(64 proc.). Jedynie 26 proc. responden-
tów zdaje sobie sprawę z faktu, że zaso-
by wodne Polski są niższe od średniej eu-
ropejskiej (przy czym świadomość rośnie 
z wiekiem). 95 proc. Polaków (przynaj-
mniej umiarkowanie często) podejmu-
je działania związane z  oszczędzaniem 
wody. Również ta skłonność rośnie wraz 
z wiekiem. Zarazem dostrzegamy fakt, że 
w Polsce poprawiła się jakość wody pitnej 
(64 proc.).

Czy rozumiemy zrównoważone rolnictwo?
#BarometrBayer pokazuje, że zaled-

wie 12 proc. Polaków interesowało się za-

gadnieniem zrównoważonego rolnictwa. 
Charakterystyczne, że osoby, które znają 
to pojęcie, bardzo wysoko oceniają wagę 
tego zjawiska. Ich zdaniem zrównoważo-
ne rolnictwo korzystnie wpływa na ochro-
nę środowiska naturalnego, zdrowie ludzi 
i jakość produktów.

Chcemy wiedzieć, z jakiego rodzaju 
upraw pochodzą produkty, które trafiają 
na nasz stół – szczególnie często spraw-
dzają to osoby zainteresowane zrówno-
ważonym rolnictwem. Jedynie 13 proc. 
respondentów nie zwraca na to uwagi. 
Z  drugiej strony – 23 proc deklaruje, że 
zawsze sprawdza pochodzenie żywności. 
Jednocześnie ponad 67 proc. responden-
tów twierdzi, że odżywia się zdrowiej niż 
wcześniej.  

Oceniamy, że rolnictwo zrównoważone 
rozwija się w Polsce stosunkowo wolno. 
Zarazem doceniamy generalny postęp, 
jaki dokonał się w rolnictwie w ostatnich 
20 latach. Ponad 3/4 respondentów zga-
dza się z tym, że rolnictwo to jedna z naj-
ważniejszych gałęzi gospodarki. Rozwój 
rolnictwa jest konieczny, by komfort ży-
cia ludzi mógł się poprawiać – tak twier-
dzi 85 proc. Polaków.

– Wobec wyzwań globalnych; takich, 
jak wzrost zapotrzebowania na żyw-
ność rosnącej populacji, przy jednocze-
snym kurczeniu się zasobów natural-
nych i zmianach klimatu – rolnictwo po-
winno stawać się bardziej zrównoważo-
ne. Dlatego Bayer propaguje to pojęcie: 
zarówno wśród rolników, jak i wobec 
ogółu społeczeństwa – podkreślił prezes 
Markus Baltzer.

„Bądź ŚWIATOczuły” – to hasło symbolizujące cel projektu: popularyzację odpowiedzialnych po-
staw, by zapewnić zrównoważony model życia. W obliczu wyczerpujących się zasobów czy ogra-
niczonego – w wielu miejscach globu – dostępu do wody szczególnie ważna staje się ich ochrona, 
w tym dbałość o bioróżnorodność. To priorytety spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
szczególnie zaś celem nr 2 (Zero głodu), nr 6 (Czysta woda i warunki sanitarne), nr 12 (Zrównowa-
żona konsumpcja i produkcja). 

Świat kręci się wokół żywności – tak 
brzmiał temat VII edycji badania opinii 
#BarometrBayer, przeprowadzonego na 
zlecenie firmy Bayer przez Kantar Millward 
Brown w styczniu 2018 r. na 900-osobowej 
reprezentatywnej próbie Polaków. 1 mar-
ca 2018 r. w siedzibie firmy Bayer w War-
szawie na specjalnie zwołanej konferencji 
mogliśmy poznać zarówno jego wyniki, jak 
i ich interesujące interpretacje w wyko-
naniu ekspertów, m.in.: Izabelli Anuszew-
skiej z Kantar Millward Brown, prezesa fir-
my Bayer w Europie Środkowej i Wschod-
niej Markusa Baltzera, profesora ekonomii 
Witolda M. Orłowskiego i prezesa Zarządu 
Federacji Polskich Banków Żywności  
Marka Borowskiego.

Fot. Bayer



Wybitny Wielkopolski rolnik i spółdzielca

Rozmowa z MIECZYSŁAWEM ZAREMBĄ, 
prezesem Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu,  

nominatem do tytułu Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

 Panie Prezesie, wieloletni poseł Stanisław 
Stec, rekomendując przed laty Pana do tytu-
łu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP – obok wielu 
Pańskich przymiot w rodzaju: „wielki pasjonat 
rolnictwa”, „profesjonalista najwyższej klasy”, 
„charyzmatyczny menedżer, obdarzony bogato 
talentami organizatorskimi, niezwykłą intuicją 
i darem przywidywania” czy wreszcie „dobry 
i życzliwy człowiek, ofiarny społecznik, praw-
dziwy Staszicowiec” – podkreślił Pana szcze-
gólne przywiązanie do idei i tradycji wielkopol-
skiego rolnictwa spółdzielczego.

– Tak na dobre ze spółdzielczością ze-
tknąłem się przed 42 laty, kiedy to tra-
fiłem do pracy w Rolniczym Kombina-
cie Spółdzielczym w Bądeczu. Miałem 
szczęście przez 9 lat być tutaj najbliż-
szym współpracownikiem prezesa Fran-
ciszka Tomczyka, wybitnego spółdziel-
cy i rolnika. Dużo u jego boku się nauczy-
łem i zrozumiałem, na czym polega isto-
ta spółdzielczości w rolnictwie i że jest to 
jedna z najdoskonalszych form gospoda-
rowania, jakie wymyśliła ludzkość. Kie-
dy w1985 r. prezes Tomczyk zdecydował 
się przejść na emeryturę, to mnie właśnie 
jako ówczesnemu wiceprezesowi powie-
rzono kontynuowanie jego dzieła i zało-
życieli tutejszej RSP z 1953 r.

 Nauczycieli od rolnictwa miał Pan jednak 
znacznie więcej…

– Moimi pierwszymi nauczycielami 
byli ojciec Michał i dziadek, wspania-
li rolnicy, powszechnie szanowani w ca-
łej okolicy. To oni nauczyli mnie rzetel-
nej pracy i szacunku do chleba. To oni 
spowodowali, że ja „od zawsze” chcia-
łem być rolnikiem, a nie – jak moi ró-
wieśnicy – strażakiem czy maryna-
rzem. Dziś, mając na karku 70 lat, wiem, 
jak wiele im zawdzięczam. Czuję się 
ich dziedzicem, nie tyko z nazwiska, 
lecz także z ich pasji, a przede wszyst-
kim – ich wielkiej miłości do dobrej ro-
boty i wszystkiego, co z  racjonalnym 
i użytecznym działaniem jest związane. 
Na swojej drodze zresztą spotykałem 
wielu wspaniałych ludzi, którym wiele 
zawdzięczam. Pierwszym etapem for-
malnej edukacji rolniczej okazało się  
dla mnie Państwowe Technikum Ho-
dowli Roślin i Nasiennictwa w Bojano-
wie, które już przed II wojną światową 
uchodziło za najlepszą szkołę zarząd-
ców ziemskich. Potem były kolejno: 
IHAR Smolice – znakomity ośrodek ho-
dowli twórczej i prawdziwych pasjona-
tów, Zakład Doświadczalny Pawłowice, 
w którym pracowałem za czasów Józe-
fa Kamińskiego, gdy ta placówka repre-
zentowała najwyższy poziom spośród 
wszystkich zakładów Instytutu Zoo-
techniki w Krakowie czy Wydział Zoo-
techniki WSR w Poznaniu, gdzie jako 
student i  pracownik Pracowni Imuno-
getyki Trzody Chlewnej, zajmującej się 
prekursorskimi badaniami grup krwi 
zwierząt, mogłem obficie korzystać 

AgroKonkurs
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z  dorobku wielu ówczesnych znakomi-
tości naukowych, m.in. prof. Stefana 
Aleksandrowicza i  prof. Ignacego Wia-
troszaka. Jak widać – miałem, gdzie i od 
kogo się uczyć.

 Panie Prezesie, wróćmy zatem do Bądecza. 
Jak przedstawia się dzisiejszy Rolniczy Kombi-
nat Spółdzielczy w Bądeczu po 33 latach Pań-
skich rządów?

– Godne podkreślenia jest to, że działa-
my wciąż pod tym samym szyldem i nie-
zmiennie – zgodnie z wolą założycieli na-
szej Spółdzielni – najwięcej troski przy-
wiązujemy na takie ukierunkowanie dzia-
łalności, żeby jak najefektywniej wyko-
rzystywać wszystkie zasoby material-
ne i umiejętności naszych pracowników 
do osiągnięcia jak najwyższych wyników 
produkcyjnych, by móc urzeczywistniać 
ich aspiracje życiowe i  zawodowe, uno-
wocześniać miejsca pracy, z należytym 
jednak poszanowaniem ziemi i wymo-
gów środowiska. Obecnie gospodaruje-
my na terenie 4 gmin i 2 powiatów na ob-
szarze ponad 2100 ha – niemal trzykrot-
nie większym niż w 1985 r., kiedy zostawa-
łem prezesem. W tzw. międzyczasie pro-
dukcja mleka wzrosła 10-krotnie, zaś ilość 
sprzedawanych rocznie tuczników blisko 
40-krotnie. W naszym kombinacie domi-
nuje hodowla bydła mlecznego i trzody 
chlewnej oraz uprawa zbóż. Zboża zajmu-
ją ponad 1000 ha, na 500 ha uprawiamy 
kukurydzę, na 210 ha rzepak i na ok. 60 
ha buraki cukrowe. Oczywiście, wszędzie 
produkcja jest prowadzona u nas zgodnie 
z zasadami dobrej kultury rolnej. Na 80 
proc. powierzchni uprawowej stosujemy 
system bezorkowy. Na ok. 25 proc. areału 
gruntów uprawiamy międzyplony, któ-
re zapobiegają degradacji naszych gleb. 
Na naszych polach przestrzegamy też za-
sad zmianowania i wymogów racjonalnej 
agrotechniki. Stosujemy do ochrony ro-
ślin tyko środki o 6. stopniu toksyczności, 
a więc praktycznie nieszkodliwe dla ludzi 
i zwierząt. Skrupulatnie przestrzegamy 
także wszystkich zaleceń odnośnie prze-
strzegania  przechowywania i  stosowania 
do nawożenia pól obornika i gnojowicy.

 Panie Prezesie, z czego bierze się w Bąde-
czu tak rygorystyczne przestrzeganie zasad do-
brej kultury rolnej, a zwłaszcza wymogów eko-
logicznych? 

– Po prostu – takie musi być współcze-
sne rolnictwo. Takie zobowiązania nakła-
da na nas państwo, takie też  oczekiwa-
nia w stosunku do rolników i wytwarzanej 
przez nich żywności mają konsumenci, 
którzy dla każdego producenta żywności 
są najważniejsi. Rolniczy Kombinat Spół-
dzielczy w Bądeczu znany jest w kraju 
z wyjątkowo intensywnej i dobrze zorga-
nizowanej  produkcji zwierzęcej, do tego 
prowadzonej niemal wyłącznie o pasze 
własne, z wyjątkiem komponentów biał-
kowych. Naszą dumą jest bydło, którego 
mamy ponad 2650 sztuk, w tym przeszło 
1000 krów o średniej wydajności 11708 kg 
mleka w  laktacji. Ba, wydajność prawie 
100 naszych krów przekracza 15  000 kg 
mleka! Pod względem mleczności zajmu-
jemy regularnie miejsce w ścisłej czołów-
ce krajowej wśród obór powyżej 500 szt. 
objętych kontrolą i oceną użytkowości 
mlecznej. Tak duży potencjał genetycz-
ny naszych HF-ek zawdzięczamy stoso-
waniu  do krycia nasienia buhajów o naj-
wyższych indeksach w świecie i starannie 
prowadzonej selekcji. Krowy są utrzymy-
wane w oborach ściołowych płytkich, za-

pewniających optymalne warunki dobro-
stanu. W odchowie cieląt wykorzystuje 
się u nas  powszechnie automaty do po-
jenia. Jako Rolniczy Kombinat Spółdziel-
czy w Bądeczu przedajemy rocznie 11,3 
mln kg mleka w klasie ekstra.

 Panie Prezesie, a jak przedstawia się ho-
dowla trzody chlewnej w Waszym wydaniu? Czy 
równie silni w tym jesteście? 

– Mamy liczącą w kraju chlewnię, w któ-
rej prowadzimy  zgodnie z najnowszymi 
wymogami produkcję tuczników w cyklu 
zamkniętym. Hodowla trzody chlewnej 
odbywa się u nas w nowoczesnym budyn-
ku bezściołowym, wyposażonym w  sys-
tem automatycznego zadawania pasz 
i  automatycznej kontroli mikroklimatu. 
Stado podstawowe liczy 730 loch, od któ-
rych rokrocznie odchowujemy ponad 18 
tys. tuczników o mięsności 58-59 proc. 
Ten dział produkcji pod względem uzyski-
wanych wyników nie ustępuje czołowym 
chlewniom duńskim czy niemieckim. 

 Panie Prezesie, w dotychczasowej rozmo-
wie zaprezentował  Pan ważniejsze walory Rol-
niczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu 
od strony organizacyjno-gospodarczej, a jak to 
przedstawia się od strony ludzkiej, czyli załogi?

– Naszym największym kapitałem są 
pracownicy-spółdzielcy. Bez ich wyso-
kich kompetencji oraz zaangażowania 
i odpowiedzialności niemożliwe byłyby 
tak znaczące sukcesy RKS Bądecz na 
polu, w oborze czy chlewni, co później 
zostaje przełożone na zajmowane przez 
nas czołowe lokaty w najprzeróżniej-
szych klasyfikacjach i rankingach na 
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Na-
sza załoga liczy blisko 100 spółdzielców, 
w tym ok. 20 proc. z nich legitymuje się 
wyższym wykształceniem. Każdy za-
trudniony u nas to jednak mistrz w swo-
im fachu. Mogą się o tym przekonać od-
wiedzający nas liczni rolnicy zarówno 
z Polski, jak i farmerzy z: Niemiec, Fran-
cji, Anglii, Szwecji, Danii, Norwegii, Bel-
gii, Hiszpanii, USA, Tajlandii, a nawet 
z odległej Nowej Zelandii.

Rozmawiał: Leon Wawreniuk

MIECZYSŁAW ZAREMBA, prezes Zarządu i współtwórca sukcesów Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu, który obecnie 
sprzedaje rocznie 11,3 mln litrów mleka w klasie ekstra, i w którym odchowuje się rocznie ponad 18 tys. tuczników o mięsności 58-59 
proc. Z rolnictwem związany od 53 lat, z tego 42 lata przypada na pracę w Bądeczu, gdzie najpierw jako główny  zootechnik kierował 
produkcją zwierzęcą, potem był wiceprezesem, by w 1985 r. objąć obowiązki prezesa. Wcześniej pracował w Zakładzie Doświadczal-
nym krakowskiego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach i jako asystent w ówczesnej WSR w Poznaniu. Odbył także staż  w Zakładzie 
Doświadczalnym IHAR Smolice. Mieczysław Zaremba studiował na Wydziale Zootechniki  poznańskiej AR. Tam także odbył studia po-
dyplomowe z zakresu zarządzania w rolnictwie. Jest człowiekiem potrafiącym znakomicie łączyć  pracę zawodową  z bogatą działal-
nością społeczną. W l. 80. ub.w. był radnym gminy Wysoka, zaś w l. 90. współtworzył Polską Federację Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka i był członkiem jej władz krajowych, a także prezesem Okręgowego  Związku Hodowców Bydła w Koszalinie. Był również: 
współzałożycielem izb rolniczych i członkiem ich władz krajowych, wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdziel-
czego w Wysokiej k. Piły i sekretarzem Rady Nadzorczej Banku Unii Gospodarczej w Warszawie. Utrzymuje liczne kontakty z rolnikami 
i spółdzielcami, zarówno polskimi, jak i z krajów Unii Europejskiej i poza unijnych, z którymi dzieli się swym bogatym  doświadczeniem 
z obszaru spółdzielczości rolniczej. Jego szczególna pasją jest historia Polski, zwłaszcza z epoki  Piastów i Jagiellonów oraz przeło-
mu XIX i XX wieku, która – jak podkreśla - jest swoistą jego nauczycielką i zapewnia mu relaks umysłowy. Za wybitne osiągnięcia w róż-
nych dziedzinach rolnictwa był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Posiada w swoim dorobku  m.in. tytuły: Wielkopolski Rolnik Far-
mer Roku, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2011, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013 oraz Rolnik-Farmer Roku. Został też uhono-
rowany za swe wybitne osiągnięcia, m.in.: Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
Odznaką „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” oraz Statuetką Honorowego Hipolita - Hit Palladowy 2017 jako Lider Pracy Organicz-
nej za wybitne wyniki w produkcji mleka.

MoiMi pierwszyMi  
nauczycielaMi byli  

ojciec Michał i dziadek, 
wspaniali rolnicy,  

powszechnie szanowani 
w całej okolicy.  

To oni nauczyli Mnie  
rzeTelnej pracy  

i szacunku do chleba. 



Bydło mleczne – naszą wizytówką

Stawiamy też na trzodę chlewną

Standardowym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest bydło mleczne. Aktualnie stado liczy 2.650 szt., w tym 1.000 szt. 
krów dojnych o przeciętnej wydajności powyżej 11.800 kg mleka przy stałej tendencji wzrostowej. Sprzedajemy rocznie  
ok. 11,3 mln kg mleka w klasie ekstra. Stado bydła posiada status wolny od gruźlicy, brucelozy i białaczki.

Prowadzona przez nas hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym pozwala na roczną sprzedaż  
powyżej 18.000 tuczników. Stado naszej trzody chlewnej posiada status wolny od choroby Aujeszkyego.

Nasze nagrody i wyróżnienia
n I miejsce wśród obór objętych oceną wartości użytkowej bydła w woj. wielkopolskim oraz II miejsce w skali kraju w grupie stad powyżej 501 sztuk – za osiągnięty wynik 10.872 kg 
mleka 3,59% tłuszczu 3,24% białka n Nagroda specjalna KRS – dla Największego Spółdzielczego Producenta Mleka w l. 2006-2008 n Puchar Prezesa ARR – za osiągnięcie wysokiej 
wydajności mlecznej i dobrych wyników hodowlanych n Kryształowy Hit 2009  i Rubinowy Hit 2010 – za hodowlę bydła mlecznego n tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2011 
n Lider Sukcesu 2011 w kategorii rolnictwo i ochrona środowiska n Laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik – Farmer Roku” w 2013 r. n tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy 
RP 2013 n Złoty Laur 20-lecia Agroligi n Srebrne Godło w kategorii QI PRODUKT: mleko – w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2014 n I miejsce w kategorii Nagroda 
Honorowa za 2013/2014 r. w konkursie St. Staszica za wieloletnią owocną działalność firmy n III miejsce w Rankingu RSP za 2013 r. n II miejsce w kraju w grupie obór liczących od 500 
do 1000 stanowisk w 2013 r. n wyróżnienie Certyfikatem Jakości „Srebrny Primus Nominatus” przez BCBiC n nagroda Gazele Biznesu 2014 r. w kategorii najbardziej dynamicznych 
małych i średnich firm n Złoty Hit 2014  za osiągnięcia w zakresie chowu trzody chlewnej i hodowli bydła mlecznego oraz uprawy roślin strączkowych i oleistych n I miejsce w woj. 
wielkopolskim w 2015 r. wśród obór objętych oceną wartości użytkowej bydła w grupie stad 501-1000 krów za osiągnięty wynik 11.628 kg mleka, 3,8% tłuszczu, 3,38% białka  
n wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w produkcji mleka w 2015 r. od Prezesa Wichrz w Poznaniu n Platynowy Hit 2015 r. n Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju RP w 2015 r. 
n w 2016 r.:II miejsce wśród obór od 501-1000 szt. krów za osiągnięty wynik 11.381 kg mleka, Irydowy HIT, Certyfikat Złoty Primus Nominatus za jakość w zakresie prowadzonego 
chowu i hodowli bydła mlecznego oraz upraw zbóż, roślin oleistych i strączkowych n w 2017 r. Certyfikat CERT, Polska Akademia Jakości w zakresie produkcji destylatu rolniczego 
PN-EN ISO 14001:2005 n Hit Palladowy za wybitne wyniki w produkcji mleka w 2017 r.

Gospodarujemy na 2.100 ha. Podstawowymi rodzajami naszej działalności są: 
uprawy roślinne połączone z hodowlą bydła i produkcją mleka  

oraz chowem trzody chlewnej. 

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu
Bądecz 2, 89-320 Wysoka

tel. 67 287 10 69, fax 67 287 21 17
e-mail: rksbadecz@vp.pl

AgroPartner 25-lecia
Wolności RP
AgroLaur
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Sadownik z powołaniem
Rozmowa z MarianeM Szeligą, właścicielem nowoczesnego gospodarstwa 

sadowniczego w Żurawicy i zarazem prezesem Spółdzielczej Grupy Producentów  
Owoców „Szeliga”, nominatem do tytułu Wybitny agroprzedsiębiorca rP 2018

 Wśród znawców przedmiotu – Pana rodzinne 
gospodarstwo sadownicze pod Przemyślem jest 
stawiane za wzór dla innych sadowników. Pan zaś 
osobiście ceniony jest za: kompetencję, talenty or-
ganizacyjne, śmiałe stawianie na nowoczesność 
i – co istotne – wysokie  rezultaty osiągane w sa-
dzie. Wreszcie za to, że potrafi Pan owoce swej pra-
cy dobrze lokować na rynku. 

– Jestem człowiekiem skromnym i mam 
wiele pokory do tego, co robię. Produkcja 
sadownicza to u nas swoista tradycja ro-
dzinna i z jabłkami związany jestem od 
urodzenia. Zamiłowanie do sadownictwa 
zaszczepił we mnie ojciec, który posia-
dał 6-hektarowy sad jabłoniowy. Za cza-
sów ojca w naszym sadzie dominowały 
wysokie jabłonie. By zerwać z nich owo-
ce, trzeba było korzystać z drabin. Dzi-
siaj drzewa wysokopienne spotyka się tyl-
ko w małych, przydomowych sadach. We 
współczesnym sadownictwie preferowa-
ne są drzewka karłowe, z których wszyst-
kie owoce można zerwać, stojąc dosłow-
nie na ziemi. Także z tej pozycji wykonu-
je się wszystkie prace pielęgnacyjne przy 
roślinach. Zmiana wysokości drzew w sa-
dzie bierze się  z potrzeby osiągania co-
raz wyższej wydajności. W starych sadach 
z 1 ha uzyskiwało się  plony rzędu 15-20 
ton jabłek, dziś z takiej samej powierzch-
ni sadów karłowych wyciąga się – tak, jak 
w moim przypadku – do 60 ton. Na tę swo-
istą rewolucję, która dokonała się w sa-
dach dosłownie za jednego pokolenia, 
bez wątpienia wpływ miały także: kosz-
towność i czasochłonność w utrzymaniu i 
pielęgnacji drzew owocowych. Są one bo-
wiem znacznie niższe przy drzewkach kar-
łowych niż przy dużych starych drzewach. 
No i zasadniczo zmieniły się też technolo-
gie. Przedtem na 1 ha sadziło się 500-700 
drzew, obecnie -  3-5 tys.  sztuk. 

 Jak Pan doszedł do dzisiejszego stanu posia-
dania?

– Od 1982 r. wraz z żoną  prowadzimy 
własne gospodarstwo sadownicze, w któ-

rym dominują jabłka, ale są też: grusze 
i  jagodowe – czarna porzeczka oraz aro-
nia, a teraz dochodzi jeszcze jagoda kam-
czacka. Nasz sad jest systematycznie po-
większany i rozwijany. Owoce są u nas 
produkowane  metodą Integrowanej Pro-
dukcji, co daje gwarancję ich odpowied-
niego wybarwienia i wysokiej jakości wy-
maganej przez rynek. Co ważne – nie-
mal każda czynność w naszym gospo-
darstwie jest zmechanizowana. Dorobili-
śmy się też nowoczesnych chłodni o po-
jemności ponad 2000 t z kontrolowaną at-
mosferą K.A., które umożliwiają należy-
te przechowywanie zebranych owoców 
i ich sprzedaż w terminach korzystnych 
dla nas jako producenta. W planie mamy 
dalszą rozbudowę bazy przechowalniczej.

 W jakim stopniu Pana gospodarstwo skorzysta-
ło w swoim rozwoju z unijnych linii pomocowych?

– W bardzo dużym zakresie. Dotyczy 
to nie tylko mojego rodzinnego gospo-
darstwa, ale całości branży sadowniczej 
w Polsce. W szybkim rozwoju sadów w Pol-
sce dużą pomoc okazała Unia Europejska. 
To dzięki  finansowemu wsparciu ze środ-
ków unijnych, stało się możliwe dozbroje-
nie i wyposażenie gospodarstw sadowni-
czych w nowoczesny sprzęt i technologie. 
UE dopłacała do wszystkiego – do uprawy, 
pielęgnacji, zbiorów i – co w dzisiejszych 
czasach rynkowych jest niezmiernie istot-
ne – do przechowywania owoców, czyli bu-
dowania potężnych nowoczesnych chłod-
ni i pakowni owoców, zwłaszcza przez gru-
py producentów owoców i warzyw. Dzię-
ki temu polscy sadownicy nie muszą już 
mieć kompleksów. W produkcji sadowni-
czej jako kraj jesteśmy w ścisłej czołówce 
europejskiej, a nawet światowej. Podob-
nie – w eksporcie jabłek.

 W naszym kraju ciągle jednak przeważa pro-
dukcja jabłek przemysłowych, przeznaczonych na 
soki i przetwory. A największy biznes robi się w dzi-
siejszych czasach na poszukiwanych przez konsu-
mentów jabłkach deserowych.

– Zgadza się. To niejako pozostałość 
dawnych czasów, gdy np. wokół  Przemy-
śla rozciągały się, liczące setki hektarów, 
pegeerowskie sady. Według mojego roze-
znania coraz większą cześć rynku w Pol-
sce zaczynają jednak zajmować sady ro-

dzące owoce deserowe. Tak jest w na-
szym gospodarstwie, w którym specja-
lizujemy się właśnie w jabłkach desero-
wych. Specjalnie dla lokalnych odbior-
ców wybudowaliśmy w naszym gospo-
darstwie sklep, w którym – w komforto-
wych warunkach – klient może wybierać 
wśród kilkunastu gatunków i rozmiarów 
jabłek czy gruszek. Dzięki odpowiednie-
mu przechowywaniu, nasze jabłka jesz-
cze w czerwcu mają tyle świeżości, jakby 
były zerwane prosto z drzewa.

 A skąd u Pana  pomysł  z nasadzeniami jagody 
kamczackiej, i to od razu na 10 hektarach?

– Całe życie ciągle poszukuję czegoś 
nowego, np. alternatywnych kierunków 
w produkcji. Tak też było w przypadku ja-
gody kamczackiej, na której uprawę zde-
cydowałem się dwa lata temu jako jeden 
z pierwszych w Polsce. Jej spożywanie 
przysparza ludziom wiele walorów zdro-
wotnych. Charakteryzuje się ona także 
znaczną odpornością na niskie tempera-
tury i warunki glebowo-klimatyczne. Plo-
nuje przyzwoicie, bo na poziomie borówki 
amerykańskiej, czyli 8-10 ton/ha. A i ceny 
na nią są zbliżone do cenionej w świe-
cie borówki amerykańskiej. W sadownic-
twie trzeba ciągłe podwyższać kwalifika-
cje, brać udział w szkoleniach i  konferen-
cjach, śledzić nowości, wszystko po to, by 
być na bieżąco zarówno z nowymi tech-
nologiami, jak i zmieniającymi się tren-
dami i gustami klientów. Te ostatnie na-
leży przewidywać z dwu-trzyletnim wy-
przedzeniem. Tymczasem technika idzie 
tak do przodu, że sadownik pierwszy plon 
może już uzyskać z rocznego drzewka. 
Dla porównania – jeszcze niedawno drze-
wa owocowały dopiero 4 do 7 lat po po-
sadzeniu. Nasze gospodarstwo jest nad-
zorowane przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin. Legitymuje się posiada-
niem certyfikatu integrowanej produk-
cji owoców, czyli z minimalnym użyciem 
środków ochrony roślin. Do walki z choro-
bami, a zwłaszcza szkodnikami, używamy 
dziś naturalnych sprzymierzeńców sa-
downika, którymi zasiedla się sady i któ-
re żerują np. na mszycach czy przędzior-
kach. To wszystko gwarantuje wysoką ja-
kość i zdrowotność naszych owoców.

Rozmawiał: Leon Wawreniuk

Marian Szeliga, właściciel 80-hektarowego gospodarstwa sadowniczego w Żurawicy k. Przemyśla, prowadzonego wraz z żoną Aliną, w którym: 50 ha zajmuje sad jabłoniowy, 10 ha  
grusze, 12 ha porzeczka czarna, 3 ha aronia oraz 10 ha jagoda kamczacka. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Przy inwestowaniu w produkcję sadowniczą, infrastruktu-

rę techniczną, sprzęt, maszyny oraz nowe technologie produkcji – gospodarstwo systematycznie korzystało i korzysta  ze środków pomocowych UE. Do nasadzeń w sadach używa się 
wysokiej jakości materiału szkółkarskiego z własnych szkółek, co umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości owoców jabłek i gruszek na poziomie 60 t/ha. Zbierane owoce, produkowane  
metodą Integrowanej Produkcji, uzyskują ładne wybarwienie i są bezpieczne dla zdrowia konsumenta. Zebrane owoce są przechowywane we własnych chłodniach o pojemności po-
nad 2000 t z kontrolowaną atmosferą K.A. i sprzedawane na rynku krajowym (również we własnych punktach dystrybucji) oraz eksportowane na rynki zachodnioeuropejskie i b. Związku 
Radzieckiego. Gospodarstwo, które posiada licencję gospodarstwa szkoleniowego i jest wykorzystywane jako baza kształcenia praktycznego dla uczniów oraz studentów szkół i uczelni 
rolniczych z kraju i zagranicy, było wielokrotnie wyróżniane na szczeblu krajowym. Legitymuje się m.in.: tytułami: Wicemistrz Krajowy AgroLigi (dwukrotnie), Złoty Rolnik 15-lecia, Farmer 
Rolnik Roku, Wzorowy Ogrodnik i Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2014 oraz nagrodami w ogólnopolskich konkursach: Złota Wiecha i Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uhonorowa-
ne także zostało Złotym Laurem 20-lecia AgroLigi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za pomoc oświatową szkołom. Marian Szeliga jest założycielem i prezesem Spółdzielczej 
Grupy Producentów Owoców „Szeliga” z siedzibą w Żurawicy, której członkami wraz z nim są: syn Mateusz, córka Ewa i 3 okolicznych sadowników. Grupa wytwarza w oparciu o owoce 
z własnych sadów „Naturalny Sok Owocowy”, bardzo ceniony przez konsumentów. 



Mamy 80 ha sadu, a w nim:
 jabłonie 
 grusze 
 porzeczkę czarną 
 aronię
 jagodę kamczacką

Owoce w naszym sadzie produkowane 
są metodą Integrowanej Produkcji
i znajdują nabywców w Polsce  
oraz na rynkach zagranicznych.
Wytwarzamy „Naturalny Sok  
Owocowy” w oparciu o owoce  
z własnego gospodarstwa.
Zapraszamy do współpracy!

Alina i Marian Szeliga
37-710 Żurawica 893

tel. 16 672 36 60
e-mail:mariaz.szeliga@interia.pl

www.prostozsadu.com

Sad dla naS  
wSzyStkim

Tradycja i nowoczesność

Rolnik 25-lecia
Wolności RP
AgroLaur
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych  

do udziału w XVI edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu  

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W
piętnastu dotychczaso-
wych edycjach udział wzię-
ło ponad 18 tys. gospodarstw  
indywidualnych. Laureaci 
Konkursu otrzymali atrak-

cyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w 
ubiegłym roku zwycięzca został uhonoro-
wany ciągnikiem o mocy 55 KM (relacja 
z uroczystego finału XV edycji Konkursu 
znajduje się na stronie internetowej:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/do-
kument/artykul/gala-ogolnokrajowego-
konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-
rolne/

Konkurs jest jednym z wielu działań 
prewencyjnych prowadzonych przez 

Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wy-
padków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Udział w Konkursie mogą brać 
zarówno duże, jak i małe gospodarstwa 
rolne. 

Właściciele zgłaszanych gospodarstw 
mają okazję do zaprezentowania swo-
ich warsztatów pracy i osiągnięć zawo-
dowych, zdobycia cennych nagród, a tak-
że poddania gospodarstwa profesjonal-
nemu audytowi bezpieczeństwa pracy, 
który przeprowadzą komisje konkurso-
we. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy 
zasady ochrony zdrowia i życia są stoso-

wane w ocenianym gospodarstwie, a tak-
że, czy wyeliminowane są w nim zagro-
żenia wypadkowe. W skład komisji kon-
kursowych wchodzą specjaliści z zakre-
su bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotni-
czą Straż Pożarną i inne instytucje działa-
jące w środowisku wiejskim. Zastosowa-
nie się do ich rad i uwag przyczynia się do 
wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym sa-
mym do zmniejszenia ryzyka wypadków 
i  chorób zawodowych rolników oraz ich 
rodzin. 

AgroKonkurs

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współ-
pracy z Ministerstwem Rolnictwa i Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 r. jednym z organizatorów jest 
również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy nad XVI edycją Ogól-
nokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
andrzej Duda w roku 100-stulecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim: n organizacja obejścia n ład 
i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy n stan technicz-
ny budynków inwentarskich i gospodarczych n stan techniczny maszyn, urządzeń 
i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym n warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich n wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony oso-
bistej n przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecz-
nych n estetyka gospodarstwa n zastosowane rozwiązania organizacyjne, techno-
logiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywa-
jących w gospodarstwie rolnym

Warto wiedzieć    Warto wiedzieć    Warto wiedzieć
Ważne terminy
31.03.2018 r. – upływa termin zgłaszania 
udziału w konkursie
25.05.2018 r. – zakończenie etapu  
regionalnego konkursu
15.06.2018 r. – zakończenie etapu  
wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. – wizytacja  
gospodarstw finałowych

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są  
osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone 
w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Patrz regulamin konkursu  
– https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/
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AgroPromocja

Priorytety Continental w Polsce na 2018 rok
8 marca 2018 r. Continental Opony Polska – oddział koncernu Continental, uznanego producenta opon i wiodącego  

dostawcy rozwiązań dla motoryzacji – zaprezentował najważniejsze trendy na rynkach opon osobowych i ciężarowych  
w Polsce oraz Europie, a także przybliżył plany rozwojowe firmy na najbliższe lata. Oto, co m.in. licznie zebranym  

na konferencji dziennikarzom powiedział Dariusz Wójcik, dyrektor generalny Continental Opony Polska.

Rynek opon 2017
W całej Europie w 2017 r. sprzedano 

o  0,6 proc. mniej opon do samochodów 
osobowych niż przed rokiem. Wśród naj-
większych rynków na starym kontynen-
cie, najdynamiczniej rozwijała się Polska, 
gdzie odnotowano wzrost sprzedaży na 
poziomie 7,1 proc. Najszybciej w  Euro-
pie rozwijał się segment opon Ultra High 
Performance (UHP) przeznaczonych 
do aut o wysokich osiągach (sprzedano 
o 4,2 proc. opon więcej niż w ub.r.). Co cie-
kawe, segment opon UHP w naszym kra-
ju odnotował 13 proc. wzrost i był to re-
kordowy wynik wśród dziesięciu najwięk-
szych rynków europejskich. Z kolei rynek 
opon ciężarowych utrzymuje się na sta-
bilnym poziomie odnotowując niewielkie 
wahania. W skali europejskiej minimalny 
wzrost o 0,2 proc., Polska nie odbiega zna-
cząco od tego trendu.

Coraz więcej e-samochodów
Stale rośnie popularność samochodów 

z napędem elektrycznym i hybrydowym. W 
2017 r. w Europie odnotowano wzrost o 50 
proc. liczby rejestracji aut tego typu niż 
rok wcześniej. Także w Polsce mamy coraz 
więcej „elektryków” i „hybryd”. W  2017 r. 
Polacy zarejestrowali 7,5 razy więcej pojaz-
dów elektrycznych i 4 razy więcej aut hy-
brydowych w porównaniu z 2014 r.

Polscy kierowcy kupują w Internecie 
W 2017 r. co drugi internauta w Pol-

sce robił zakupy w Internecie, a 22 proc. 
sprzedaży opon w naszym kraju jest ge-
nerowana właśnie przez ten kanał. Po-

nadto, coraz więcej kierowców kupu-
je świadomie – aż 60 proc. konsumentów 
przed zakupem szuka w sieci informacji, 
opinii, rekomendacji i referencji na temat 
opon.

Rozwój sieci BestDrive w Polsce
Continental Opony Polska nie tylko do-

starcza opony do różnych rodzajów i  mo-
deli pojazdów, ale także oferuje profe-
sjonalne usługi serwisowe i wulkaniza-
cyjne pod szyldem globalnej sieci serwi-
sów samochodowych BestDrive. W 2018 
r. polski oddział Continental planuje dal-
szy rozwój sieci, która obecnie zrzesza 43 
serwisy firmowe na terenie całej Polski. 
W planach jest m.in.: zwiększenie sprze-
daży opon ciężarowych, wdrożenie zinte-
growanej platformy e-commerce, a także 
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

Nowość w ofercie – opony rolnicze 
Continental

Ważnym krokiem w rozwoju Continen-
tal w Polsce jest wprowadzenie do oferty 
w 2018 r. opon do maszyn rolniczych, cią-
gników czy kombajnów. W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie gospodarstw rolnych 
i firm z tego sektora, Continental będzie 
oferować ogumienie w rozmiarach 24-48 
cali zaprojektowane z myślą o trudnych 
warunkach pracy, poprawie wydajno-
ści i produktywności z uwzględnieniem 
wymagań konkretnych typów urządzeń. 
Projektując i produkując opony rolnicze, 
Continental czerpie z doświadczenia, 
które zdobywał od 1932 r. Wszystkie opo-

ny będą produkowane w fabryce zlokali-
zowanej w Lousado w Portugalii, której 
wybudowanie kosztowało koncern 63,9 
miliona euro.

3 miliony złotych – inwestycja  
w logistyczną doskonałość

Stale rosnąca sprzedaż opon, poszerze-
nie asortymentu oraz coraz większe za-
potrzebowanie na zwiększenie dostęp-
ności produktów ,,od ręki” sprawiły, że 
Continental Opony Polska podjął decy-
zję o zwiększeniu powierzchni magazynu 
w Mszczonowie o 50 proc. oraz wdrożeniu 
innowacyjnego systemu zarządzania ma-
gazynem. Dzięki nowemu systemowi, wy-
korzystującemu technologie bezprzewo-
dowe oraz terminale dotykowe zamon-
towane na wózkach widłowych i skane-
ry kodów kreskowych, wzrośnie efektyw-
ność procesów logistycznych oraz wydaj-
ność pracy, a czas realizacji dostaw do 
klientów zostanie skrócony nawet o 3 go-
dziny. Inwestycja w infrastrukturę logi-
styczną w 2018 r. przekroczy 3 mln zł.

Obecnie Continental jest jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych marek opon 
w  Polsce. O jej silnej pozycji na rynku, 
doskonałej reputacji i renomie świadczy 
prestiżowy tytuł Superbrands 2018, któ-
ry w tym roku został przyznany wyłącznie 
przez konsumentów.

Źródło – Continental Opony Polska 

P
rzypominamy, że dzięki stara-
niom Polskiej Izby Gospodar-
czej Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych w ustawie znalazły się 
zapisy, które umożliwiają funk-

cjonowanie podmiotów z branży ma-
szyn rolniczych w szczycie największe-
go sezonu na niezmienionych zasadach. 
A zatem zgodnie z art. 6 punkt 1, pod-
punkt 24 ustawy, zakaz handlu w nie-
dzielę nie będzie obowiązywał w okresie 
1 czerwca - 30 września każdego roku 
kalendarzowego w placówkach handlo-
wych prowadzących handel wyłącznie 

maszynami rolniczymi i częściami za-
miennymi do tych maszyn.

W ustawie znalazł się również zapis 
umożliwiający przeprowadzenie wystaw 
i targów na dotychczasowych zasadach. 
Zapisy ustawy mówią (art. 6.1 podpunkt 
11), że zakaz handlu w 
niedzielę nie będzie obo-
wiązywał w placówkach 
handlowych organizo-
wanych wyłącznie na 
potrzeby festynów, jar-
marków i innych imprez 
okolicznościowych, te-

matycznych lub sportowo-rekreacyjnych, 
także, gdy są one zlokalizowane w halach 
targowych.

Dzięki tym zapisom, rolnicy w przy-
padku awarii maszyny w okresie wzmo-
żonych prac polowych nie będą musieli 
martwić się o dostępność serwisu i części 
zamiennych do maszyn i urządzeń. 

Powyższe zapisy umożliwiają również 
Polskiej Izbie Gospodar-
czej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, jako organi-
zatorowi wystaw AGRO 
SHOW, przygotowywanie 
tych wydarzeń zgodnie 
z dotychczasowymi stan-
dardami.

Ograniczenie handlu w niedzielę  
– co to znaczy dla branży maszyn i urządzeń rolniczych?

Z początkiem marca weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Niedziela (11 marca) była pierwszą, kiedy placówki handlowe były zamknięte.
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P
olskie rolnictwo doświadczy-
ło w ostatnich latach wielu 
zmian, zarówno pod względem 
społecznym, jak i ekonomicz-
nym. Z jednej strony – polscy 

rolnicy znacząco skorzystali na wspar-
ciu finansowym w postaci dopłat bez-
pośrednich, co przyczyniło się do mo-
dernizacji gospodarstw i wzrostu kon-
kurencyjności inwestycyjnej obszarów 
wiejskich. Z drugiej zaś strony – nastę-
puje proces starzenia się społeczności 
i opuszczania gruntów wiejskich przez 
młode pokolenia. Także wiele regionów 
boryka się z ubóstwem, brakiem atrak-
cyjnych pozarolniczych miejsc pracy 
oraz gorszym dostępem do usług pu-
blicznych.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest 
często niedoszacowana jako narzę-
dzie mogące zapewnić zrównoważo-
ny i sprzyjający włączeniu społeczne-
mu rozwój. Debata, zorganizowana 5 
marca 2018 r. przez portal EURACTIV.
pl – we współpracy z Parlamentem Eu-
ropejskim i Komisją Europejską – miała 
na celu przyjrzenie się temu, jak Wspól-
na Polityka rolna wpłynęła na zmiany 
w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich 
lat oraz jakimi dysponuje mechanizma-
mi, aby stymulować rozwój obszarów 
wiejskich. Nie mniej ważne stało się też 
zaadresowanie wyzwań, przed którymi 
stoi polska wieś oraz rozmowa na temat 
przyszłych perspektyw rozwoju rolnic-
twa w kontekście nowych unijnych ram 

finansowych i konieczności sprostania 
wymogom nowoczesności.

Zaproszeni przez organizatorów pa-
neliści w osobach: Jerzy Bogdan Plewa 
– dyrektor generalny w Dyrekcji ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudz-
ki – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Sie-
kierski – przewodniczący Komisji ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Parlamentu Europejskiego, Jan 

DEBATA  
EURACTIV.pl 

Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie  
oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?

Jerzy Bogdan Plewa

Jan Krzysztof Ardanowski

Maria Fajger

P A N E L I Ś C I



magazyn ludzi przedsiębiorczych  ||  13

Krzysztof Ardanowski – wiceprzewod-
niczący Komisji rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Sejmu RP, Maria Fajger – prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz dr hab. Renata Gro-
chowska z Instytutu Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej – PIB 
– zabrali głos w następujących zagad-
nieniach:
n zmiany społeczno-ekonomiczne 

w  polskim rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich lat

n modernizacja polskiego rolnictwa 
i wzrost konkurencyjności inwestycyj-
nej obszarów wiejskich oraz rola w tym 
Wspólnej Polityki Rolnej
n jak przeciwdziałać opuszczaniu 

gruntów rolnych i problemowi ubóstwa 
wiejskiego oraz jak promować odnowę 
pokoleniową – znaczenie Programu Ob-
szarów Wiejskich
n perspektywy rozwoju obszarów 

wiejskich w kolejnych latach, czy-
li jak zapewnić wsparcie dla rolnictwa, 
a w szczególności dla młodych rolników 
oraz jak wprowadzać zrównoważony 
rozwój terytorialny obszarów wiejskich 
w kontekście reformy WPR po 2020 r.

Licznie przybyli na debatę przedsta-
wiciele środowisk opiniotwórczych z za-
interesowaniem mogli wysłuchać, co też 
do powiedzenia w tych ważnych dla pol-
skiego rolnictwa i obszarów wiejskich 
mają wielce utytułowani i doświadczeni 
eksperci, wywoływani „do tablicy” przez 
moderator debaty – dr Iwonę Nurzyńską 
z Instytutu Rozwoju Wsi PAN .

Redakcja AGRO dysponuje autory-
zowanym zapisem tej niezwykle waż-
nej dyskusji eksperckiej i wnioska-
mi z niej płynącymi dla polskich śro-
dowisk rolniczych, przekazanym nam 
przez EURACTIV.pl. Czytelników zain-
teresowanych otrzymaniem tego doku-
mentu prosimy o kontakt  – nasz adres:  
e-mal: agroredakcja@agroredacja.pl

Fot. Kamila Szałaj oraz EURACTIV.p

Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie  
oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?

Czesław Siekierski

Ryszard Zarudzki

Renata Grochowska

P A N E L I Ś C I
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AgroPlatforma ODR

S
tosując nawożenie organicz-
ne, trudno jest przekroczyć do-
zwolone dawki, chyba że jest to 
nierozcieńczony nawóz kurzy. 
Nawożenie mineralne, a szcze-

gólnie nawozy wysokoprocentowe sto-
sowane w nadmiernych ilościach, jest 
najczęstszą przyczyną przenawożenia 
upraw. Nawożąc należy pamiętać o za-
chowaniu równowagi poszczególnych 
składników w glebie. W skrajnych przy-
padkach następuje zaburzenie w pobie-
raniu składników odżywczych, co jest 
skutkiem antagonistycznego oddziały-
wania różnych pierwiastków w glebie. 
Nadmiar jednego składnika może blo-
kować przyswajanie innego.

Najbardziej niebezpieczne jest prze-
nawożenie azotem. Objawia się ono 
ciemnozielonym zabarwieniem liści 
i nienaturalną grubością łodyg – roślina 
idzie w zieloną masę. Spada ogólna od-
porność, rośliny są bardziej narażone na 
choroby fizjologiczne i grzybowe oraz są 
atrakcyjne dla szkodników. Łatwo ule-
gają szkodom mrozowym, a okres wege-
tacyjny zostaje wydłużony – rośliny nie 
przygotowują się do okresu zimowego. 
Nadmiar azotu powoduje zagęszczenie 
łanu i przedwczesne wyleganie. Przy-
datność warzyw i owoców do długiego 
przechowywania maleje, a jakość plonu 
spada (nie nadają się do sporządzania 
przetworów).

Należy jednak pamiętać, że azot jest 
pierwiastkiem plonotwórczym niezbęd-
nym dla rozwoju roślin. Łatwo jest wy-
mywany z gleby i szybko ulega prze-
mianom, dlatego ważny jest dobór ter-
minu tak, aby wyprzedzić fazę kry-
tyczną roślin na jego zapotrzebowa-
nie. Przykładowe fazy krytyczne rozwo-
ju roślin na zapotrzebowanie azotu, to: 
n  zboża: krzewienie, początek strzela-
nia w źdźbło, koniec strzelania w źdźbło 
–  kłoszenie  n kukurydza: faza 6.-7. li-
ścia, początek kwitnienia n ziemniaki 
–  20-30% zakrytych międzyrzędzi, po-
czątek tworzenia bulw    

Przenawożenie innymi składnikami 
zdarza się rzadko. Fosfor i potas są sto-
sowane przedwegetacyjnie i przez cały 
okres wegetacji są pobierane i przyswa-
jane przez rośliny.

Potas zwiększa odporność roślin na 
wyleganie i choroby, chroni  przed mro-
zem i suszą. Jest on antagonistą w sto-
sunku do magnezu. Przenawożenie po-
tasem prowadzi do zmniejszenia zdol-
ności roślin do pobierania magnezu. 
Charakterystyczne objawy przenawoże-
nia potasem są takie, jak w przypadku 
braku magnezu na liściach. Przenawo-
żenie potasem jest szczególnie niebez-
pieczne dla plantacji roślin jagodowych 
i sadów (owoce są kwaśne).

Fosfor stymuluje kwitnienie, zawiązy-
wanie owoców, nasion, rozwój korzeni 

i krzewienie. W praktyce nie obserwuje 
się przenawożenia tym pierwiastkiem, 
ponieważ rośliny nie wykazują skłon-
ności do pobierania w nadmiarze tego 
składnika. Jeśli jednak do tego dojdzie, 
upośledza on wchłanianie przez roślinę 
żelaza i miedzi. Kwiaty i owoce rozwijają 
się słabo, a najmłodsze liście są zdefor-
mowane. Wysokie nawożenie fosforem, 
przy wysokiej zasobności gleby w fos-
for, może powodować uwstecznianie się 
cynku i blokadę jego pobierania z gle-
by. Wtedy objaw niedoboru cynku może 
być objawem nadmiaru fosforu. Związ-
ki fosforowe mogą być też wypłukiwane 
z  gleby do wód powierzchniowych, co 
powoduje ich eutrofizację.

Magnez jest ważnym elementem 
w  procesie fotosyntezy (budulec chlo-
rofilu) oraz bierze udział w pobieraniu 
składników mineralnych. Szacuje się, że 
w Polsce 60 proc. gleb wykazuje niedo-
bór tego pierwiastka. Stosuje się więc go 
coraz więcej, ale czy nie za dużo? Prze-
nawożenie tym pierwiastkiem powodu-
je, m.in.: niedobory manganu, ograni-
czenie pobierania potasu, a następnie 
azotu. Zaburzony zostaje proces wchła-
niania wapnia.

Aby uniknąć przenawożenia, warto 
zrobić analizę chemiczną gleby. Zaleca 
się, aby w nawożeniu pogłównym, na-
wozy mineralne jednoskładnikowe wy-
siewać w kilku dawkach w zależności od 
fazy rozwojowej roślin. Wysiew nawo-
zów powinien być równomierny na ca-
łej powierzchni. Stosując nawozy, warto 
brać pod uwagę również: rodzaj nawo-
zu, planowaną ilość plonu oraz termin 
ich stosowania. 

Marek Langowski
„RADA”

ŁODR Bratoszewice

Źródło: „Fizjologia roślin” Z. Piskornik

Przenawożenie upraw rolniczych
Nawożenie upraw rolniczych jest jednym z głównych zabiegów  
agrotechnicznych, które wpływa na jakość i wysokość plonów. Zabieg ten 
powinien być poprzedzony określeniem potrzeb nawozowych roślin  
i zasobnością gleby w przyswajalne składniki pokarmowe. Znając ww.  
parametry rolnik może uniknąć przenawożenia, które może być bardziej 
szkodliwe niż niedobór tych składników w glebie. Poza tym naraża rolnika 
na większe koszty, pogorszenie jakości plonu lub jego spadek.



AgroPlatforma ODR

Z
  systemu korzysta już po-
nad milion Polaków. Jeszcze 
nie wszystkie urzędy urucho-
miły Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicz-

nej (ePUAP). W niektórych można zała-
twić w ten sposób tylko wybrane spra-
wy. Jednak lista ta jest coraz dłuższa. 
W sytuacji, gdy załatwienie formalności 
przez internet nie jest jeszcze możliwe, 
pamiętajmy, że każdy urząd jest zobo-
wiązany do  prowadzenia Elektronicz-
nej Skrzynki Nadawczej. Za jej pomocą 
można wysłać pismo ogólne z załączni-
kiem – np. skanem dowodu wpłaty. 

Jak stworzyć swój profil?
Profil Zaufany tworzymy na Elektro-

nicznej Platformie Usług Administracji 
Publicznej – www.epuap.gov.pl. W  tym 
celu wypełniamy krótki formularz zgło-
szeniowy. Niezbędne będą dane kontak-
towe i identyfikacyjne, które w ciągu 14 
dni potwierdzamy dowodem osobistym 
lub paszportem. Potwierdzenia doko-
nujemy osobiście w  jednym z  Punk-
tów Potwierdzających. Punkty te znaj-
dują się w: urzędach skarbowych, urzę-
dach wojewódzkich, oddziałach Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, konsula-
tach czy placówkach bankowych. Lista 
punktów znajduje się na  stronie inter-
netowej www.epuap.gov.pl. Od tej pory 
możemy załatwiać wiele spraw urzędo-
wych bez urzędowej wizyty. 

Razem z bankiem
Profil Zaufania można również po-

twierdzić online, przy pomocy ze-
wnętrznego dostawcy tożsamości np. 
banku. Jak to zrobić? Logujemy się 
w  elektronicznym systemie bankowo-
ści swojego banku. Tam wypełniamy 
formularz o złożenie Profilu Zaufanego. 
Operację potwierdzamy kodem auto-
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ryzacyjnym, z  którego korzystamy np. 
przy przelewach. Na wskazany adres e-
mailowy przychodzi potwierdzenie za-
łożenia konta. I gotowe. W tej sytuacji, 
do założenia konta na www.epuap.gov.
pl nie jest konieczne potwierdzanie toż-
samości w Punkcie Potwierdzającym.

Od dostawcy
Profil Zaufania można również po-

twierdzić w trzeci sposób kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, który 
można kupić u dostawców – firm nadzo-
rowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji 
lub kwalifikowanych podmiotów w do-
wolnym kraju unijnym. Jednak jest to 
usługa komercyjna, a podpis traci waż-
ność po  roku lub dwóch latach. Ceny 
podpisów elektronicznych są zróżnico-
wane, ze względu na długość ich ważno-
ści oraz rodzaj urządzenia do składania 
podpisu. Jeżeli dysponujemy podpisem 
elektronicznym – można dzięki niemu 
potwierdzić swój Profil Zaufania i zało-
żyć konto na epupap.gov.pl bez wizyty 
w Punkcie Potwierdzającym. 

Mam konto
Konto na  platformie epuap.gov.pl to 

elektroniczna skrytka służąca do:  od-
bierania i  wysyłania urzędowej kore-
spondencji, załatwiania wielu spraw 
w urzędach oraz sprawdzania na bieżą-

co statusu spraw i wniosków. Nie zapo-
mnijmy podać jej adresu przy składaniu 
wniosku do  urzędu. Każdy odbiór lub 
wysyłka z  tego konta są potwierdzane 
Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. 
Jest on elektronicznym odpowiedni-
kiem awizo.

Lista spraw 
Mając Profil Zaufany, można zała-

twiać sprawy urzędowe bez wychodze-
nia z  domu. Jak to zrobić? Logujemy 
się do serwisu epuap.gov.pl. Sprawdza-
my, czy sprawę, którą chcemy załatwić, 
urząd udostępnił online. W tym celu kli-
kamy w zakładkę „Lista spraw”. Kiedy 
rozwinie się wykaz usług, wybieramy tę, 
która nas interesuje, sprawdzamy czy 
jest ona załatwiana przez dany urząd. 
Wybieranie można rozpocząć od filtra 
„Inne klasyfikacje” i od razu wybrać od-
powiednie województwo, powiat i gmi-
nę, a następnie określoną sprawę z listy. 

Jeżeli system ePUAP działa spraw-
nie w danej gminie czy powiecie, moż-
na za  pośrednictwem internetu np. 
składać i  sprawdzać dokumenty roz-
liczeniowe z  ZUS i  Urzędu Skarbowe-
go. Możemy również składać wnioski 
o  rejestrację działalności gospodar-
czej, zgłosić gospodarstwo agrotury-
styczne do ewidencji „innych obiektów, 
w których świadczone są usługi hotelar-
skie”, albo wystąpić o Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
W ten sposób załatwimy także rodzin-
ne sprawy urzędowe, takie jak: „beci-
kowe”, świadczenia rodzicielskie oraz 
Kartę Dużej Rodziny. Można też uzy-
skać odpis aktu stanu cywilnego oraz 
załatwić wiele innych spraw. 

       Agnieszka Kowalczuk-Misek 
 Twój Doradca – Rolniczy Rynek

    DODR Wrocław

Obywatel z profilu
Załatwianie formalności kojarzy się z kolejkami w zatłoczonych korytarzach urzędu. Dla jednych to okazja 
do pogawędki, dla innych strata czasu i niecierpliwe wyczekiwanie. Dzisiaj można załatwić sprawę urzędową 
nie wychodząc z domu. Wystarczy założyć tzw. Profil Zaufany, czyli bezpłatne narzędzie potwierdzania tożsa-
mości obywatela w elektronicznych serwisach administracji publicznej. 

Profil Zaufany tworzymy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej  
– www.epuap.gov.pl. W tym celu wypełniamy krótki formularz zgłoszeniowy. 

Niezbędne będą dane kontaktowe i identyfikacyjne, które w ciągu 14 dni potwierdzamy  
dowodem osobistym lub paszportem. 
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J
eżeli poddawany przekształce-
niu grunt objęty jest miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego, konieczny jest 
wniosek o zmianę przeznaczenia 

gruntu, który składamy do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta właści-
wego ze względu na położenie nierucho-
mości. Wniosek jest nieodpłatny, wyma-
ga uzasadnienia poprzez wskazanie pla-
nowanego sposobu użytkowania nieru-
chomości. Wydana wskutek tego wnio-
sku decyzja o zmianie przeznaczenia 
gruntu nie w każdym przypadku kończy 
procedurę.

Aby zabudować użytki rolne wytwo-
rzone z gleb pochodzenia mineralne-
go i organicznego, zaliczone do klas I, 
II, III, III a, III b, oraz użytki rolne klas 
IV, IV a, IV b, V i VI wytworzone z gleb 
pochodzenia organicznego, należy uzy-
skać w stosunku to tego typu gruntów 
decyzję o wyłączeniu z  produkcji rol-
nej. Decyzję tę wydaje na wniosek sta-
rosta powiatowy właściwy ze względu 
na położenie gruntu. Do wniosku załą-
czyć należy: dokument potwierdzają-
cy tytuł własności nieruchomości, wy-
pis z planu zagospodarowania, wypis z 
rejestru gruntów wraz z mapą ewiden-
cyjną oraz mapę z planem zagospodaro-
wania działki (planowaną inwestycją). 
Klasę gruntów sprawdzić można w ewi-
dencji gruntów i budynków (katastrze 
nieruchomości). Osoba, która uzyska-

ła zezwolenie na wyłącze-
nie gruntów z produkcji, 
jest obowiązana uiszczać 
opłatę roczną w wysokości 
uzależnionej od klasy i po-
wierzchni gruntu. Z opłaty 
zwolnione są jednak grun-
ty mniejsze, o powierzchni 
do 0,05 ha, a w niektórych 
przypadkach 0,02 ha.

Procedura wygląda ina-
czej w sytuacji, gdy na ob-
szarze położenia gruntu 
nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego. Należy 
wówczas wystąpić do gmi-
ny o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy. Do wniosku o wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy na-
leży dołączyć mapę sytuacyjno-wysoko-
ściową oraz wypis z rejestru gruntów. W 
składanym formularzu wskazuje się pa-
rametry planowanego przedsięwzięcia 
budowlanego (m.in. powierzchnię zabu-
dowy, wysokość budynku, jego przezna-
czenie). Organ bada wówczas, czy dział-
ka posiada dostęp do drogi publicz-
nej i jakie jest przeznaczenie sąsiednich 
działek. Uzyskanie pozytywnej decyzji o 
warunkach zabudowy jest kwestią od-
rębną od wyłączenia gruntu z produk-
cji rolnej.

Od października 2015 r. uproszczeniu 
uległo odrolnienie działek klas I-III. Po-

przednio konieczne było 
uzyskanie zgody ministra 
właściwego do spraw roz-
woju wsi na zmianę sta-
tusu tych działek. Zgo-
da ta nie jest już potrzeb-
na, zarówno przy wyda-
waniu decyzji ustalającej 
warunki zabudowy, jak i 
w przypadku uchwalania 
przez radę gminy miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzen-
nego. Uproszczenie dzia-
ła jednak tylko w sytuacji 
łącznego spełnienia przez 
grunty klas I-III kilku wa-
runków, tj. co najmniej po-

łowa powierzchni każdej zwartej części 
gruntu zawierać się  musi w obszarze 
zwartej zabudowy, działka musi być po-
łożona w odległości nie większej niż 50 
m od granicy najbliższej działki budow-
lanej, nie powinna znajdować się dalej 
niż 50 metrów od drogi publicznej. Po-
wyższe wyjaśnienia wskazują, że pro-
ces zmiany przeznaczenia działki rolnej 
może być czasochłonny i skomplikowa-
ny, jednak każdy przypadek wymaga in-
dywidualnej oceny w świetle szczegóło-
wych uregulowań prawnych.

Aleksandra Kowalewska
Radca prawny

„Lubuskie Aktualności Rolnicze”
LODR Kalsk

Jak z działki rolnej zrobić budowlaną?
Odrolnienie ziemi jest procedurą prowadzącą do zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na nierolne.  

Wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, przeznaczenia niekiedy sporej ilości czasu oraz  
poniesienia kosztów. Ceny sprzedaży działek rolnych są znacznie niższe od działek budowlanych, stąd  

przeprowadzenie procedury uznaje się za opłacalne. To, jakie działania należy podjąć, zależy przede wszystkim 
od klasy ziemi oraz od faktu, czy objęta jest ona miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

P r a w o  w  r o l n i c t w i e

xarvioTM Field Manager dostępny w Internecie 
i na telefonach komórkowych Rozwiązania Bayer Digital Farming  

nareszcie dostępne dla europejskich  
rolników

n Zaawansowane zarządzanie ochroną 
upraw
n Aplikacja dostępna w 5 krajach 

(Niemcy, Francja, Austria, Polska, Ukra-
ina) – dla pszenicy, jęczmienia, rzepaku 
i ziemniaka 
n Pomaga rolnikom skuteczniej wal-

czyć z chorobami i szkodnikami, oszczę-
dzając czas i pieniądze
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O
becnie nastawienie rolników 
się zmienia i coraz częściej 
eksperymentują z nowymi ra-
sami. Coraz więcej rolników 
poszukuje też dodatkowej al-

ternatywy dochodu dla swojego gospo-
darstwa rolnego, co skutkuje większym 
zainteresowaniem bydłem o podwój-
nej użytkowości, przy czym poszukiwa-
ne jest bydło o dużej wydajności mlecz-
nej, ale też z lepszym umięśnieniem niż 
rasy typowo mleczne. Jedną z bardzo do-
brych ras o podwójnym kierunku użyt-
kowania jest rasa montbeliarde.

Podstawowe informacje o rasie
Nazwa rasy pochodzi od miejscowo-

ści Montbéliarde, położonej w górzy-
stym regionie Jury na granicy francusko-
szwajcarskiej. Bydło montbeliarde za rasę 
uznano w 1872 r. Jest masywne, doskona-
le ukształtowane i stabilne pod względem 
cech. Rasa bardzo popularna we Francji 
i coraz popularniejsza w krajach Europy 
Środkowej (również w Polsce), ze wzglę-
du na doskonałe cechy użytkowe. Osob-
niki tej rasy zalicza się do tzw. bydła czer-
wono-białego. Umaszczenie jest wła-
śnie tego koloru, przy czym głowa, nogi, 
brzuch i wymię są zawsze białe, co jest 
charakterystyczną cechą rasy. 

Kalibrowo bydło zalicza się do ras du-
żych, wysokich, o bardzo dobrym umię-
śnieniu. Dorosłe krowy mogą osiągać 
w  kłębie nawet 150 cm wysokości przy 
wadze do 650 kg, a buhaje są znacznie 
wyższe i cięższe - waga dorosłych ponad 
3-letnich może wynieść nawet do 1200 kg.

Wczesne dojrzewanie, dobre  
zdrowie i wysoka mleczność 

Pierwsze wcielenia mogą nastąpić już w 
wieku 26-34 miesięcy, a okres miedzywy-
cieleniowy też nie jest bardzo długi i kolej-
ne wcielenie może nastąpić już po ponad 
roku (średnio jest to ok. 380 dni). Rasa 
cechuje się dobrym przystosowaniem 
do trudnych warunków utrzymania, na-
wet górskich. Powodem tego jest długo-
trwała hodowla na górskich ubogich pa-
stwiskach. Bardzo długie i ostre zimy na 
dużych wysokościach spowodowały, że 
zwierzęta są niezwykle odporne, a wydaj-
ność mleka nawet w takich warunkach 
jest duża i może wynosić ok. 6000 kg mle-
ka w laktacji. Zawartość tłuszczu i białka 
też jest stosunkowo wysoka i w tych  wa-
runkach wynosi przeciętnie 3,6- 4,36 % 
tłuszczu oraz 3,01-3,36% białka. 

Poprawa warunków bytowania, czyli 
lepsza jakość pastwiska i dłuższy okres 
żywienia wpływają na polepszenie cech 
mleczności i parametrów mleka. Rekor-
dowe wydajności w należytych warun-
kach żywienia sięgają ponad 13000 kg 
mleka za okres laktacji, stąd jest to rasa 
warta polecenia. Bydło to odznacza się 
dobrym temperamentem, jest stosunko-
wo łagodne i  niewybredne.

 Świetna wydajność rzeźna
Główną cechą, poza świetnym przysto-

sowaniem do trudnych warunków i wy-
soką mlecznością, która wpływa na do-
datkowy zysk gospodarstw, jest dosko-
nała jakość osobników F1 przy krzyżo-
waniu krów rasy montbeliarde z buhaja-
mi ras mięsnych. Cielęta pochodzące z ta-
kich krzyżówek odznaczają się zdolnością 
do dużych przyrostów masy mięśniowej, 

są bardzo zdrowe, a przy intensywnym 
żywieniu oznaczają się wysoką wydajno-
ścią rzeźną. 

Należy też wspomnieć, że krowy te na 
ogół lekko się cielą, a wieloródki można 
krzyżować nawet z buhajami dającymi 
duże cielęta. Także osobniki hodowane w 
czystości rasy dają potomstwo o dość wy-
sokiej jakości rzeźnej, nie ma więc obaw, 
że po urodzeniu buhajka będą problemy 
z jego zbyciem. Cieliczki mogą dać bardzo 
dobre, wysoko wydajne krowy mleczne. 
Nasienie więc nie musi być seksowane.

Piotr Twardziak
„Wieś Mazowiecka”
   MODR Warszawa

Źródło: „Rasy zwierząt gospodarskich”,  
praca zbiorowa, redaktor naukowy Edward Pawli-

na, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Bydło montbeliarde – szansa na zysk
Polscy rolnicy jeszcze do niedawna podchodzili do nowych ras bydła mlecznego z dozą niepewności.  

Trudno się temu dziwić, gdyż rasowe bydło jest drogie i do niedawna było ciężko dostępne, a osobniki,  
które trafiały do Polski, nie zawsze były dobrej jakości. Największe rozczarowanie polskich rolników  

spowodowała rasa holsztyńsko-fryzyjska, która osiągała bardzo duże ceny, a osobniki były wydelikacone  
i za słabe na polskie warunki utrzymania i żywienia.

Montbeliarde jest rasą, 
którą zdecydowanie 
warto polecać dla  
hodowców chcących 
zwiększyć dochodo-
wość swojego stada
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AgroBiblioteczka ODR
W tej rubryce promujemy  
najciekawsze wydawnictwa  
tematyczne, nadesłane przez  
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt  
– bioasekuracja trzody chlewnej,  
oprac. Jan Burblis, wydawca – DODR Wrocław

Publikacja na czasie - 
niezwykle ważna dla 

rolników zajmujących 
hodowlą i chowem świń, 
a zwłaszcza dla tych, 
którzy produkują trzo-
dę chlewną w systemie 
fermowym. Ma to, oczy-

wiście, związek z rozszerzającym się 
po kraju afrykańskim pomorem świń 
(ASF). W tym swoistym poradniku opi-
sanych zostało wiele zasad, które każ-
dy hodowca musi rygorystycznie prze-
strzegać, jak również wiele praktycz-
nych wskazówek odnośnie prowadze-
nia hodowli ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioasekuracji.

„Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia”,  
autorka Karolina Kiewlicz, wydawca  
– ZODR Barzkowice

We współczesnych 
czasach coraz wię-

cej ludzi zdaje sprawę 
z tego, jak ważną rolę 
w zachowaniu zdrowia 
i dobrego samopoczu-
cia odgrywa prawidłowa, 
zbilansowana dieta oraz 

zdrowy styl życia. W publikacji zosta-
ły pomieszczone zasady zdrowego ży-
wienia związane z tzw. Piramidą Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fizycznej, 
opracowaną przez Instytut Żywności 
i Żywienia, uwzględniającą zarówno ak-
tywność fizyczną, jak i składniki pokar-
mowe diety. Szczegółowo zostały też 
przybliżone tak ważne zagadnienia, jak 
m.in.: ogólne zasady przygotowania po-
siłków, przechowywanie żywności, przy-
kłady złych nawyków żywieniowych, 
detoksykacja organizmu oraz jak zna-
leźć czas na wypoczynek i jak radzić  
sobie ze stresem.

Okładki miesiąca

Za najbardziej pomy-
słowe strony tytułowe 

spośród czasopism  
ODR wydanych w lutym 
2018 r. uznaliśmy  
okładki miesięczników: 
„Podkarpackie Wiado-
mości Rolnicze”  
(wydawca – PODR  
Boguchwała) i „Wieś  
Mazowiecka” (wydawca 
– MODR Warszawa). 

Tańczący z kłosami

I
kona polskiej ekologii, człowiek, któ-
ry postanowił żyć zgodnie z prawami 
natury – Mieczysław Babalski. W 1989 
r. założył Stowarzyszenie Ekoland. 
Chciał zrobić to wcześniej, ale wte-

dy nie pozwalały na to polskie przepisy. 
Dzisiaj prowadzi 6-hektarowe gospodar-
stwo w Pokrzydowie niedaleko Brodnicy. 
Od 30 lat sieje on stare gatunki pszeni-
cy – orkisz, płaskurkę i samopszę. W nie-
wielkim sadzie rosną dawne odmiany ja-
błoni, a między nimi grzebią kury zie-
lononóżki kuropatwiane – przedstawi-
cielki starej polskiej rasy, znoszące jaja 
z najmniejszą zawartością cholesterolu. 
Oprócz kur, w sadzie żeruje stadko perlic 
i indyków. Mieczysław Babalski oprowa-
dzający mnie po gospodarstwie mówi, że 
ma jeszcze krowę rasy polska czerwona 
i dwie jałówki. Kiedy wyraziłem chęć ich 
zobaczenia, gospodarz zaczął nawoły-
wanie: – Liza, Liza! Po chwili zza budyn-
ków wychodzi rzeczona Liza z córkami 
i głośno rycząc, biegnie w stronę swoje-
go opiekuna... – Krowy są głównie po to, 
by zjadać odpady i użyźniać glebę. Liczy 
się też kontakt ze zwierzętami. Krowy i 
kury mają u nas dożywocie, Liza żyje so-
bie jak święta krowa z Indii – mają swój 
teren, chodzą gdzie chcą i robią, co chcą 
– mówi Babalski.

 Z 6 hektarów utrzymać rodzinę, to chyba pro-
blem?

– Tak, dlatego zajęliśmy się przetwór-
stwem. Wytwórnia Makaronu BIO roz-
poczęła działalność w sierpniu 1991 r. na 
bazie gospodarstwa ekologicznego (nr 
atestu Ekolandu 90001). Ze względu na 
duże skupisko gospodarstw ekologicz-
nych w naszym regionie, postanowili-
śmy zająć się przetwórstwem zbóż ekolo-
gicznych. Zaczęliśmy od produkcji ma-
karonu razowego, początkowo w nie-
wielkich ilościach z pszenicy, potem z 

żyta i orkiszu. Wcześniej przetwórstwem 
trudnili się tylko członkowie rodziny, 
obecnie zatrudniamy 13 osób. Dziennie 
ok. 1,5 tony zbóż przerabiamy na mąki 
razowe, makarony, płatki, kasze, otręby, 
kawę orkiszową. 

 W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się na-
wozów i środków chemicznych, tylko nawozy orga-
niczne oraz płodozmian, wszystko po to, by rośliny 
czuły się dobrze...

– Rośliny i ludzie, po zjedzeniu tych 
roślin. Największym zagrożeniem dla 
wszystkich mieszkańców Ziemi jest gli-
fosat, składnik Roundupu, stosowanego 
jako oprysk przeciwko chwastom. Zwią-
zek ten miał rozkładać się w glebie, ale 
się nie rozkłada i jest wszędzie, również 
w naszym moczu. Glifosat niszczy nasz 
układ moczowy i rozrodczy. Na szczęście, 
produkty ekologiczne są od tego związku 
wolne.

 Jak je rozpoznać wśród innych produktów 
w sklepie?

– Żywność oznakowana jako „eko” 
musi mieć certyfikat i zieloną chorą-
giewkę unijną. Tam jest napisane „PL-
EKO” i numer certyfikatu, oprócz tego 
dokładny adres producenta.

Mieczysław Babalski zaprasza mnie 
na teren swojego zakładu, gdzie produ-
kuje ekologiczne przetwory zbożowe. Po 
dużej hali zastawionej maszynami i wo-
rami ze zbożem myszkuje niewielki kun-
delek. – To Triki, przybłąkał się cztery 
lata temu i tak został. Profesjonalnie 
zajmuje się tępieniem gryzoni. Można 
powiedzieć, że jest na etacie odpowie-
dzialnego za minimalizowanie strat. 
Jest tani – pracuje za michę. A to jest 
obłuskiwarka – bardzo drogie urządze-
nie, niezbędne do oddzielania plew. Ple-
wy starych gatunków zbóż, tj. orkiszu, 
płaskurki i samopszy, ciężko oddziela-
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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 tych-
że biuletynów w AgroSzachownicy ODR 
oraz prezentacje nadsyłanych do na-
szej redakcji wydawnictw tematycznych 
w AgroBiblioteczce ODR. Publikuje-
my 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 – wzboga-
cenie treści merytorycznych miesięczni-
ka AGRO.

Wzorem lat poprzednich – przez cały 
2018 r. będzie zamieszczana i uaktualnia-
na co miesiąc tabela AgroKlasy ODR. 
A oto zasady punktacji w rywalizacji 
AgroKlasa ODR 2018:
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 II rundzie
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 10 pkt.
n  „Wieś Mazowiecka” 

MODR Warszawa - 10 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 9 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 8 pkt. 
n  „Zachodniopomorski Magazyn Rolni-

czy” ZODR Barzkowice – 7 pkt.
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała - 6 pkt. 
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 6 pkt.
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 6 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 5 pkt.
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów 

– 2 pkt.
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań - 2 pkt. 
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 2 pkt.
n  „ Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 1 pkt.
n  „Bieżące Informacje” 

W-MODR Olsztyn – 1 pkt. 
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ją się od ziarna, stąd konieczność uży-
wania specjalnych maszyn. To wpływa 
na cenę mąki. Samo ziarno ekologicz-
ne jest kilkakrotnie droższe od zwykłe-
go zboża, co wynika z niższych plonów. 
Samopsza daje około 1,5 tony z hektara. 
Jak wiadomo, nowoczesne odmiany sy-
pią nawet do 10 ton na hektar.

 Mimo wysokich cen, chleb orkiszowy sprzedaje 
się bardzo dobrze, ludzie kupują go coraz częściej. 
Skąd ta popularność?

– Dzięki literaturze błogosławionej 
Hildegardy z Bingen mocno wzrosło za-
interesowanie orkiszem, który zalecała 
jako podstawę diety. Orkisz wzmacnia 
ciało, dobrze działa na krążenie krwi i 
usposobienie. Zaleca się go przy prze-
męczeniu, alergiach oraz chorobach 
wątroby i nerek. W starożytnym Rzy-
mie był podobno posiłkiem gladiatorów 
i sportowców biorących udział w igrzy-
skach. Mniej popularnym gatunkiem 
jest płaskurka – starsza „siostra” orki-
szu. Zainteresowanie uprawą tego ga-
tunku jest coraz większe, gdyż zwiększa 
się rzesza konsumentów doceniających 
jej walory zdrowotne i delikatny orze-
chowy smak. Ciekawostką jest, że bada-
cze Biblii twierdzą, iż chleb, którym Je-
zus dzielił się z uczniami podczas Ostat-
niej Wieczerzy, był upieczony właśnie z 
płaskurki. Najstarszą pszenicą jest sa-
mopsza pochodząca od dzikich psze-
nic jednoziarnowych, które uprawia-
no 7000 lat p.n.e. Najważniejszym wa-
lorem samopszy są występujące w niej 
aminokwasy korzystnie wpływające na 
pracę układu nerwowego. Aminokwa-
sy te są egzogenne, co oznacza, że nasz 
organizm nie wytwarza ich samodziel-
nie i powinniśmy dostarczać je z poży-
wieniem. 

 Jak wyglądają dopłaty unijne? Rolnicy eko-
logiczni dostają więcej niż konwencjonalni?

– Jeszcze raz tyle. Wiąże się to z nie-
korzystnym planem narzucanym nam 
odgórnie, np. każą siać mieszanki traw, 
które w ogóle nie są nam potrzebne. Dla 
środowiska są dobre, ale dla uprawy 
zboża nie za bardzo.

 O rolnictwie ekologicznym słyszeli wszyscy, 
ale na czym właściwie ono polega?

– Mówiąc krótko – na gospodarowa-
niu zgodnym z prawami natury. Nie 
stosujemy chemii, za to dajemy gle-
bie obornik, komposty, nawozy zielo-
ne oraz minerały występujące w przy-
rodzie. Na 1 m2 w warstwie ornej gleby 
może być ok. miliona nasion chwastów. 
One kiełkują tylko wtedy, gdy gleba na 
to pozwala. Jeśli są problemy z jakimś 
chwastem, to trzeba się zastanowić, co 
jest tego przyczyną. Przy odpowiednio 
dobranym płodozmianie i nawożeniu 
gleba sama poradzi sobie z zachwasz-
czeniem. Do uprawy trzeba też dobie-
rać takie rośliny, które dobrze czują się 
w gospodarstwie. Przykładem rośliny 
nieprzystosowanej do naszych warun-
ków jest kukurydza, która mocno nisz-
czy glebę. Z perzu natomiast oczyszcza-
ją glebę żyto i gryka. Jeśli mamy kłopot 
z ostrożeniem, czyli popularnym ostem 
– to znaczy, że czas najwyższy siać ko-
niczynę i lucernę. Gdy mamy problem 
z  komosą – to znak, że gleba jest prze-
azotowana. Rośliny same pokazują, co 
jest niedobrego, trzeba je tylko obserwo-
wać. Gleba musi być właściwie upra-
wiana. W 1 cm3 gleby żyje więcej or-
ganizmów żywych niż ludzi na całym 
świecie, i trzeba o nie dbać. Niewłaści-
wa uprawa, np. zbyt głęboka orka, może 
popsuć strukturę gleby i zniszczyć życie 
glebowe.

 Planuje pan powiększenie areału swojego 
gospodarstwa?

– Nie. W okolicy mamy wielu rolni-
ków ekologicznych. Kupujemy od nich 
zboże, które przerabiamy na mąkę, ka-
sze, makarony, kawę itd. W przyszłości 
będziemy koncentrować się na przera-
bianiu zdrowych ziaren w zdrowe pro-
dukty służące ludziom. W myśl zasady: 
bądź eko – zajdziesz daleko. 

Rozmawiał Piotr Kociorski 
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek
Fot. M. Rząsa
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M
ieszkańcy Białogrądów są 
bardzo aktywni – uczest-
niczą w imprezach sporto-
wych, np. w: turniejach so-
łectw, festynach, piknikach 

rodzinnych, zawodach strażackich, bie-
gu rolnika czy meczach piłki nożnej. 

Gospodynie specjalizują się w przy-
gotowywaniu potraw tradycyjnych i re-
gionalnych. Wytwarzają: sery, wędli-
ny, ciasta, m.in. „mrowiska”, kartacze, 
pierogi oraz babki ziemniaczane. Sły-
ną z wyrobów rękodzieła ludowego: ser-
wet, haftów, obrazów, ozdób świątecz-
nych oraz kwiatów z bibuły. Panowie 
należą do ochotniczej straży pożarnej. 
Specjalizują się także w robieniu nale-
wek. Niezwykłą aktywnością wykazują 
się też dzieci: grają na instrumentach, 
biorą udział w imprezach sportowych, 
uczestniczą w przedstawieniach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Białogrądy przy okazji np. ja-
sełek, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia 
Kobiet. Uczestniczą także w warszta-
tach przyrodniczych i artystycznych.

We wspólnocie siła
We wsi od zawsze była nieformal-

na, prężnie działająca społecznie gru-
pa osób. Dlatego, gdy tylko pojawiła 
się możliwość pozyskiwania funduszy, 
mieszkańcy przy wsparciu wójta gmi-

ny Grajewo założyli w 2012 r. Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy. Nie 
prowadzi ono działalności gospodar-
czej, utrzymuje się wyłącznie ze skła-
dek członków. Uczestniczy w realizacji 
wielu projektów dofinansowywanych ze 
środków unijnych. 

Szybko okazało się, że samodzielne 
pozyskiwanie funduszy jest skompli-
kowane. Powstało więc Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Grajewo, które sta-
ło się motorem napędowym w pozyski-
waniu środków. Działalność tego Sto-
warzyszenia skupiła się wokół 14 świe-
tlic wiejskich, wyremontowanych i od-
danych w  użytkowanie mieszkańcom 
okolicznych wsi. Wśród nich jest świe-
tlica w Białogrądach. Animatorem kul-
tury lokalnej i osobą, która opiekuje się 
świetlicą, została Joanna Olechowska, 
prezes Stowarzyszenia Wsi Białogrądy. 
Wszystkie środki pozyskiwane są dzię-
ki wsparciu i inicjatywie pań będących 
w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Gra-
jewo. Działalność mieszkańców nadal 
jest tak samo prężna. 

Do tańca i różańca
Członkowie Stowarzyszenia Rozwo-

ju Wsi Białogrądy mają wiele pomysłów. 
Chętnie organizują imprezy dla dzieci. 
Np. podczas ferii zimowych odbyło się 
spotkanie z policją, na którym porusza-

Bardzo aktywni mieszkańcy 
Jest taka wieś w woj. podlaskim, gdzie zawsze coś się dzieje – turnieje, 
wycieczki, imprezy okolicznościowe, festyny, konkursy, warsztaty. 
Wszystko dzięki wyjątkowym ludziom, którzy kultywują tradycje 
i zwyczaje ludowe, którzy stawiają na aktywny i zdrowy tryb życia.  
Ta wieś to Białogrądy w gminie Grajewo.

no kwestie dotyczące zagrożeń w in-
ternecie, narkotyków i dopalaczy. Du-
żym wyzwaniem był wspólny bal prze-
bierańców dorosłych i dzieci. Zorgani-
zowano wycieczkę do „Krainy krasno-
ludków” w Puszczy Knyszyńskiej po-
łączonej ze zwiedzaniem miejscowego 
ZOO, ogniskiem i kiełbaskami. Dzieci 
wyjechały też na wycieczkę do „Wiedź-
my biebrzańskiej” w miejscowości Ku-
lesze w gm. Goniądz. „Wiedźma” prze-
prowadziła warsztaty zielarskie – dzie-
ci robiły „motanki”, na podstawie któ-
rych wiedźma określała ich charakter. 
Na Dzień Dziecka od wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia i od sołtysa dzieci 
otrzymały stół do piłkarzyków, kosz do 
koszykówki i inne gry.

Panie ze Stowarzyszenia zrealizowa-
ły projekt „Żółty talerz”, którego celem 
było propagowanie zdrowego stylu ży-
cia, przygotowywanie racjonalnych po-
siłków – dań obiadowych, obiadokola-
cji, deserów, połączone z estetycznym 
podaniem i dekoracją potraw. Było też 
spotkanie z dietetyczką. A na Dzień Ko-
biet zorganizowały „Domowe SPA”, wy-
konując maseczki na bazie mleka, mio-
du, ogórka, jajek i masła kokosowego. 
Moczyły nogi w płatkach róż. Nakładały 
hybrydy na paznokcie, robiły pedicure. 
A wszystko po to, by się spotkać, mile 
spędzić czas, zadbać o siebie, a przy 
okazji czegoś się nauczyć.

Panie mają wiele innych talentów 
– własnoręcznie zrobiły przepiękny wie-
niec dożynkowy ze zbóż, kwiatów i ziół 
zebranych z okolicznych pól i lasów, 
który został wyróżniony na dożynkach 
gminno-parafialnych w Białaszewie, a 
w konkursie na palmę wielkanocną or-
ganizowanym przez Grajewski Dom 
Kultury zajęły pierwsze miejsce.

Swoje wyroby sprzedawały również 
na kiermaszu bożonarodzeniowym. Za-
robione pieniądze przeznaczyły na zor-
ganizowanie już po raz siódmy „szla-
chetnej paczki”, która w tym roku po-
wędrowała do sąsiedniej gminy, do ro-
dziny, w której matka jeżdżąca na wóz-
ku samotnie wychowuje dwójkę dzieci. 
– Każda paczka przygotowywana jest 
co roku na potrzeby konkretnej rodzi-
ny. Zawsze podczas wręczania paczek 
towarzyszą wielkie emocje i wzrusze-
nia – twierdzi pani Joanna Olechowska.

Swoje umiejętności doskonalą na 
warsztatach, np. malowania na szkle. 
Samodzielnie przygotowały, wyreży-
serowały i przedstawiały teatrzyk dla 
dzieci pt. „O dzielnym Jaśku i złym dia-
ble Czubruchu”. To tylko niektóre ini-
cjatywy, które zorganizowano w ubie-
głym roku. W 2018 r. plany są również 
ambitne.

W Białogrądach zawsze coś się dzie-
ję, a to dzięki wspaniałym, utalentowa-
nym paniom ze Stowarzyszenia, które 
nie boją się żadnych wyzwań.

Jadwiga Mielczarek
„Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo
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J
ak wiadomo, zioła znajdują szero-
kie zastosowanie w kuchni, nada-
jąc potrawom wyjątkowy smak i 
aromat. Wykorzystywane są rów-
nież w lecznictwie jako naturalne 

środki w celu zapobiegania i zwalczania 
wielu dolegliwości czy chorób. Coraz czę-
ściej po zioła sięgamy również w celu pie-
lęgnacji i zachowania urody. Te naturalne 
środki mają właściwości: przeciwzapal-
ne, wygładzające, nawilżające, ściągające 
oraz odżywiające. Pomagają w leczeniu 
chorób skórnych, korzystnie też wpływa-
ją na zmarszczki, wzmacniają włosy i pa-
znokcie, a także eliminują przebarwienia 
i rozjaśniają cerę. 

Zioła zawierające olejki eteryczne zaj-
mują szczególne miejsce w kosmetyce. 
Posiadają bowiem właściwości odkaża-
jące, przeciwzapalne i bakteriobójcze. 
Stymulują procesy odnowy komórek 
i dbają o prawidłowe odżywianie tka-
nek. W dzisiejszych czasach coraz trud-
niej znaleźć kosmetyki, które w składzie 
nie zawierają ziół. Dzięki swoim niezwy-
kłym właściwościom i naturalnemu po-
chodzeniu są one bowiem łatwo przy-
swajalne i mają dobroczynny wpływ na 
nasze zdrowie i urodę.

Kremy – lekko oleiste lub tłuste sub-
stancje przygotowywane zarówno z ziół 
świeżych, jak również suszonych. W za-
leżności od użytego surowca mają działa-
nie łagodzące oraz nawilżające.

Lotiony – są odpowiednie dla wszyst-
kich rodzajów cery, jednak szczególnie 
polecane są dla cery tłustej. Mają właści-
wości oczyszczające. Przygotowywane 
są na bazie mleka, śmietanki lub jogur-
tu z dodatkiem ziół. Rozprowadzamy je 
za pomocą wacików, po uprzednim umy-
ciu twarzy. Samodzielnie przygotowany 
lotion powinien być zużyty w ciągu tygo-
dnia. Surowce, których możemy użyć do 
jego wykonania, to np.: liście krwawnika, 
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kopru włoskiego, kwiaty fiołków czy ru-
mianku.

Oliwki – przeznaczone przede wszyst-
kim dla cery suchej. Zioła, z których mo-
żemy samodzielnie sporządzić oliwki to 
np.: kwiaty rumianku, lipy, bzu czarnego, 
liście pokrzywy czy mięty. Wybrany suro-
wiec zalewamy olejem słonecznikowym 
i zostawiamy na kilka tygodni.

Ziołowe wody do twarzy – działają 
oczyszczająco, odświeżająco, a także na-
dają przyjemny zapach skórze.

Inhalacje i parówki wodne twarzy 
–  działają oczyszczająco i odświeżająco. 
Nie są zalecane dla cery wrażliwej i su-
chej. Polegają na trzymaniu głowy pod 
ręcznikiem nad miską z gorącym, zioło-
wym naparem przez ok. 10 minut.

Kąpiele ziołowe – zioła podczas kąpie-
li zmiękczają naszą skórę, ale również od-
działują na nasz układ oddechowy po-
przez parowanie. Podgrzany wyciąg ze 
świeżych lub suszonych ziół dodaje się do 
wody przeznaczonej do kąpieli. Należy pa-
miętać, że serce powinno znajdować się 
ponad powierzchnią wody. Ziołowa kąpiel 
powinna trwać ok. 20 min, po czym nie wy-
cieramy się, a owijamy ręcznikiem i kła-
dziemy na godzinę do łóżka. Surowce sto-
sowane przy kąpielach ziołowych, to m.in.: 
dąb szypułkowy (sucha skóra), fiołek trój-
barwny (trądzik, stany zapalne skóry), 
krwawnik (sucha skóra), melisa (dzia-
ła kojąco na wrażliwą skórę), rozmaryn 
(zmęczenie) i skrzyp (źle gojące się rany).

Maseczki ziołowe – oczyszczają, odży-
wiają i nadają zdrowy wygląd skórze. W 
zależności od rodzaju cery stosuje się od-
powiednio dobrane mieszanki ziół, np. 
kwiat lipy (każdy rodzaj cery) czy kwiat 
bzu (cera tłusta i mieszana). Rozdrob-
niony surowiec w formie papki nakłada-
my na oczyszczoną i osuszoną skórę twa-
rzy, szyi i dekoltu, omijając okolice oczu 
i ust.

Kompresy i okłady ziołowe – stoso-
wane przy pielęgnacji oczu, likwidu-
ją zaczerwienienia i zapalenia, a tak-
że działają łagodząco i kojąco na zmę-
czone i opuchnięte oczy. Należy pa-
miętać, że okłady i kompresy nie mogą 
mieć bezpośredniego kontaktu z gałką 
oczną. 

Kompresy – waciki zamoczone w cie-
płym lub zimnym naparze ziołowym, 
np.: kwiat rumianku (stany zapalne), 
ziele piołunu (zaczerwienienia i zapa-
lenia) czy koper włoski (nadmierne łza-
wienie).

Okłady – rozdrobnione zioła układa 
się pomiędzy dwoma kawałkami gazy. 
Stosowane są na zmęczone, podkrążo-
ne i opuchnięte oczy. Idealnie spraw-
dzają się tutaj m.in.: kwiaty rumianku 
czy owoce dzikiej róży.

Ziołowe płukanki do włosów – odgry-
wają dużą rolę przy pielęgnacji włosów. 
Przyrządza się je z ziół suszonych, w po-
staci skoncentrowanej (2 łyżki ziół na 
szklankę wody). I tak: korzeń łopianu 
pomocny jest w walce z łupieżem, kwiat 
rumianku zmiękcza i rozjaśnia włosy, 
pędy skrzypu działają wzmacniająco, 
liście pietruszki nadają włosom połysk 
i uwydatniają kolor, zaś liście pokrzy-
wy działają tonizująco i wzmacniająco 
oraz zapobiegają łupieżowi. 

Karolina Kiewlicz
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”

   ZODR Barzkowice

Coraz częściej po zioła sięgamy w celu pielęgnacji i zachowania urody.

Zioła dla urody

Skrzyp polny – wspomaga leczenie łupieżu, wzmacnia wło-
sy i paznokcie, usuwa zmęczenie oczu, przyspiesza gojenie się 
ran.

Świetlik lekarski – posiada przede wszystkim właściwości 
przeciwzapalne i dezynfekujące, działa kojąco na zmęczone 
i podkrążone oczy, leczy zapalenie spojówek oraz nadmierne 
łzawienie.

Rumianek pospolity – zioło o właściwościach przeciwzapal-
nych i ściągających. Doskonale sprawdza się przy skórze wrażli-
wej i alergicznej. Łagodzi podrażnienia i stany zapalne.

Aloes zwyczajny – łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia 
skóry. Jest doskonały na skaleczenia, oparzenia, słabe i znisz-
czone włosy. Ma działanie silnie nawilżające, nadaje cerze 
zdrowy wygląd.

Lawenda lekarska – ma działanie oczyszczające, uspokaja-
jące, przyspiesza regenerację skóry, łagodzi podrażnienia. 

Pokrzywa – działa wzmacniająco, oczyszczająco i ściągają-
co. Regeneruje skórę, zapobiega łupieżowi i wypadaniu włosów 
wpływając na regenerację cebulek włosa.

Nagietek lekarski – olej z nagietka stosowany jest przy pro-
blemach z suchą skórą, skutecznie nawilża i natłuszcza. 

Krokosz barwierski – ma właściwości oczyszczające, prze-
ciwzapalne oraz bakteriobójcze. Olejek stosowany przy zmia-
nach trądzikowych, zmianach na skórze głowy. Wspomaga 
także pielęgnację włosów.

Dzika róża – „eliksir młodości”, olejek pielęgnuje skórę, 
działa przeciwstarzeniowo.

Mydlica lekarska – zmniejsza wydzielanie łoju.

Właściwości ziół
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Biznes na wsi
„Fora internetowe i portale społecz-

nościowe pełne są wątków z pytaniami, 
jaki biznes rozwijać na wsi? To natural-
ne, że rolnicy planujący zakładać działal-
ność gospodarczą zadają takie pytania 
– przecież nikt z nas nie chciałby inwe-
stować w coś, co jest skazane na poraż-
kę. W przypadku poczatkujących przed-
siębiorców jest to sposób minimalizowa-
nia ryzyka gospodarczego, opierający się 
na założeniu, że w sieci znajdą podpowie-
dzi i przepisy zapewniające powodzenie 
przedsięwzięcia. Niepokoić może jedynie 
to, że osoby udzielające porad w interne-
cie bardzo często robią to, nie popiera-
jąc swoich propozycji żadnymi analizami, 
wyliczeniami i głębszym zastanowieniem, 
a jedynie opierając się na zasłyszanych in-
formacjach albo na dominujących stereo-
typach. Chcąc nie chcąc, aby projekt biz-
nesowy się powiódł, zawsze powinien tra-
fiać w jakąś rynkową niszę. Czyli – albo 
promować coś, czego do tej pory nie było, 
a no jest zapotrzebowanie, albo oferować 
usługi lub produkty lepsze od działającej 
konkurencji.” – Agata Kamińska, „Lubel-
skie Aktualności Rolnicze”, LODR Koń-
skowola

Informatyka w rolnictwie
„Dość ważną rolę odgrywają syste-

my prowadzenia maszyn na polu, jaz-
dy równoległej, automatycznego prowa-
dzenia, naprowadzenia na właściwy tor 
jazdy, co ogranicza stosowanie tradycyj-
nych np. znaczników, pozwala na mak-
symalne wykorzystanie części roboczych 
maszyn i odciąża  pracę operatora sprzę-
tu. Myślę, że stosowanie nowoczesnych 
technologii w rolnictwie będzie coraz bar-
dziej powszechne, a możliwość skorzy-
stania z szeregu dotacji pozwoli rolnikom 
na tańszy zakup nowoczes nego sprzętu 
wraz z oprogramowaniem. Widzę tu dużą 
rolę doradców, którzy o tych systemach 
i rozwiązaniach mówią i zachęcają do wy-
korzystania w szerszej skali w gospodar-
stwie.” – Andrzej Borusiewicz, prorek-
tor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łom-
ży, „Wiadomości Rolnicze”, PODR Szepie-
towo

Dbajmy o prawidłowe odżywianie roślin
„Optymalne zaopatrzenie roślin w ma-

kro- i mikroskładniki w czasie całego 
okresu wegetacji jest jednym z najważ-
niejszych warunków uzyskania wysokich 
i dobrych jakościowo plonów. Uprawa 
na glebie zasobnej w składniki pokarmo-
we nie daje jednak gwarancji prawidło-
wego stanu odżywienia roślin. Pobiera-
nie składników pokarmowych z gleby jest 
bowiem uzależnione od różnych czyn-

ników, m.in. od pH gleby, przebiegu po-
gody i kondycji zdrowotnej roślin. Duży 
wpływ na dostępność pierwiastków dla 
roślin i dynamikę ich pobierania z gleby 
mają temperatura i rozkład opadów w se-
zonie wegetacyjnym. Temperatura wpły-
wa na przebieg procesów mikrobiologicz-
nych i chemicznych w podłożu, które de-
cydują o dostępności składników pokar-
mowych dla roślin. Intensywność pobie-
rania i transport jonów nasila się wraz ze 
wzrostem temperatury. Spadek tempe-
ratury poniżej optimum hamuje pobiera-
nie  fosforu, potasu i magnezu, natomiast 
nie ma większego wpływu na pobieranie 
azotu i wapnia, choć dynamika przemia-
ny materii organicznej w mineralne for-
my azotu jest mocno spowolniona.” – Jan 
Pęcek, „Podkarpackie Wiadomości Rolni-
cze”, PODR Boguchwała

Korzystne aminokwasy
„Rolnicy i ogrodnicy coraz częściej  się-

gają po innowacyjne rozwiązania sto-
sowane w zrównoważonych metodach 
uprawy i nawożenia. Światowe rolnictwo 
stale dąży do zwiększenia efektywności i 
opłacalności produkcji rolnej, oferując co-
raz skuteczniejsze produkty, które zwięk-
szają wydajność upraw bez negatywnego 
wpływu na środowisko. Rolnicy oczeku-
ją nowych i efektywnych metod pozwala-
jących na zwiększenie wykorzystania po-
tencjału plonotwórczego roślin. Jedną 
z nich jest zastosowanie aminokwasów. 
Mają one wszechstronny, kompleksowy i 
niezwykle korzystny wpływ na kondycję 
upraw, wielkość uzyskiwanego plonu oraz 
jego jakość, a przy tym nie stanowią za-
grożenia dla środowiska, ponieważ są po-
chodzenia naturalnego. (…) Grono ich 
użytkowników powiększa się z roku na 
rok. Jest to wynikiem pozytywnego wpły-
wu tych substancji na metabolizm roślin, 
zwiększanie jakości i wielkości plonu oraz 
wspomaganie regeneracji po wystąpieniu 
różnego rodzaju stresów w czasie cyklu 
uprawowego.” – Anna Rogowska, „Kurier 
Rolniczy”, OODR Łosiów

Nie marnujmy żywności
„Nasze babcie przed pokrojeniem 

każdego bochenka chleba całowały go i 
robiły znak krzyża nożem. Obecnie pie-
czywo to najczęściej wyrzucany pro-
dukt żywnościowy (51 proc.), kolejne to: 
wędliny (49 proc.), warzywa (33 proc.), 
owoce (32 proc.), ziemniaki (18 proc.) 
oraz jogurty (16 proc.). Te dane pocho-
dzą z raportu Nie marnuj jedzenia 2017, 
opracowanego przez Kantar Millwar-
Brown, zleconego przez Federację Pol-
skich Banków Żywności. Do wyrzucania 
jedzenia przyznaje się 34 proc. rodaków. 

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.

Najczęstszym powodem jest przeocze-
nie daty upływu terminu ważności. (…) 
Kolejnym – za duże zakupy, robione pod 
wpływem promocji. Warto więc wcze-
śniej przygotować listę potrzebnych 
produktów i z nią wybrać się do sklepu.” 
– Joanna Brzozowska, „Śląskie Aktual-
ności Rolnicze”, ŚODR Częstochowa

Błędne koło
„Jeszcze nie tak dawno niemal wszę-

dzie mogliśmy ugasić pragnienie. Każ-
dy strumień, potok, rzeka czy studnia 
nadawały się do tego, aby się z nich na-
pić. A kto dzisiaj by się na to odważył? 
Pozwolibyśmy naszym dzieciom na-
pić się wody ze śródpolnego strumie-
nia, oczka wodnego czy źródełka? Tak 
bardzo zatruliśmy nasze otoczenie (na-
wozy sztuczne, pestycydy, herbicydy), 
że za wodę musimy płacić, otrzymując 
wątpliwej jakości produkt w plastikowej 
butelce, którą za chwilę wyrzucimy, co 
jeszcze bardziej zanieczyści nasze śro-
dowisko. I tak zamyka się błędne koło.” 
– Adam Zbyryt, „Pomorskie Wieści Rol-
nicze”, PODR Lubań

Gospodarstwa opiekuńcze to dobry pomysł
„Przyszłość polskiej wsi związana jest 

z koniecznością znalezienia różnych 
form rozwojowych dla różnych grup 
mieszkańców. Dziś promuje się wieś 
jako dobre miejsce do życia, wypoczyn-
ku, turystyki, ochrony naturalnego śro-
dowiska, krajobrazu, kultywowania tra-
dycji i świadczenia innych usług. Two-
rzenie  gospodarstw opiekuńczych jest 
dobrym pomysłem na dodatkowy za-
robek, a jednocześnie jest odpowie-
dzią na potrzeby seniorów, osób niepeł-
nosprawnych o różnym stopniu upo-
śledzenia i chorych. Te gospodarstwa 
mogą zaoferować nową formę rehabili-
tacji. Drobne prace wykonywane w go-
spodarstwie pomogą seniorom czuć się 
potrzebnymi, poprawia stan ich zdro-
wia, wpłyną znacząco na sprawność fi-
zyczna. Z takiego rozwiązania mogłyby 
skorzystać w szczególności gospodar-
stwa agroturystyczne i stworzyć małe 
domy opieki społecznej. Właściciele ta-
kich gospodarstw od wielu lat przyjmu-
ją gości, maja bazę noclegową oraz do-
świadczenie w pracy z ludźmi. To wyko-
rzystanie potencjału gospodarstwa rol-
nego do prowadzenia działań terapeu-
tycznych.” – Celina Wiszniewska, „Za-
chodniopomorski Magazyn Rolniczy”, 
ZODR Barzkowice

Kury przy domu
„Kiedy już podejmiemy decyzję o za-

łożeniu hodowli i zakupie kur, pozosta-
je nam wypuszczać je na podwórko, za-
ganiać z powrotem, dbać o pożywienie 
i wodę. A co najważniejsze – cieszyć się 
wspaniałym smakiem jaj i mięsa, wido-
kiem pięknych ptaków i porannymi po-
budkami koguta, którego śpiew jest 
symbolem spokojnego wiejskiego życia, 
wyznaczonego rytmem natury.” – Mał-
gorzata Lipińska, „Lubuskie Aktualno-
ści Rolnicze”, LODR Kalsk



DOMOWE RECEPTY
•  piekąc warzywa, pokryjmy je warstwą oliwy lub oleju; to znacząco zmniejszy stratę witamin 

i zwiększy intensywność ich smaku
•  szpinak uzyska wyjątkowy smak, jeżeli przygotujemy go z dodatkiem masła i oprószymy 

zrumienioną na patelni tartą bułką
•  herbaty ziołowe, np. z pokrzywy, skrzypu polnego czy szałwii, są doskonałym nawozem dla 

kwiatów; dzięki nim kwiaty będą bujniej rosły

Sposób na popękane pięty

WIERZBA

Jedno z najbardziej tajemniczych drzew skupia swoją energię na poznawaniu tego, co tajemnicze 
i niezwykłe. Medytacja pod wierzbą przeznaczona jest dla ludzi zaawansowanych w rozwoju 

duchowym, pomagając im przenosić się w inne obszary świadomości. Daje dużą moc, pojmowanie 
magii i zrozumienie praw wszechświata. Nie darmo wierzba uważana była za siedzibę czarownic.

JAK PRZYPRAWIAĆ POTRAWY ZA POMOCĄ ŚWIEŻYCH ZIÓŁ?

Zioła nie lubiące zbyt wilgotnego klimatu (jak rozmaryn, estragon czy jałowiec) możemy 
dodawać w każdym momencie gotowania. Natomiast delikatne rośliny, np. bazylię, miętę czy 

oregano, wrzucamy do potraw dopiero po zakończeniu gotowania. W przeciwnym przypadku 
zioła mogą stać się gorzkie.

SOK POMARAŃCZOWY

Szklanka świeżo wyciśniętych pomarańczy nie zawiera 
niezbędnej ilości wszystkich substancji potrzebnych do 

prawidłowej pracy organizmu (np. wapnia czy witaminy D), ale 
często wzmacnia przyswajanie poszczególnych składników 
odżywczych. Badania wykazały, że kwas askorbinowy zawarty 
w owocach może pomóc w absorpcji wapnia. Picie soku 
pomarańczowego zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy 
oraz łagodzi jej objawy w trakcie trwania choroby.

JABŁKA

Gdy spowolniają się ruchy robaczkowe jelit, resztki 
pokarmowe bardzo wolno przesuwają się w kierunku 

odbytnicy. Przy złym jadłospisie na niekorzyść zmienia się 
skład mikroflory. Głównym winowajcą wielu problemów 
z  jelitami jest właśnie niedobór błonnika w pożywieniu. Przy 
lekkich zaparciach, utrzymujących się 3-4 dni, pomocne mogą 
się okazać np. soki lub przetwory z jabłek, które zawierają duże 
ilości błonnika.

FIKUS

To jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych, pochodząca z tropikalnych rejonów Azji, 
Afryki i Australii. Miniaturowe drzewka powinny często gościć w naszych biurach i domach, 

ponieważ pochłaniają wiele szkodliwych substancji, przede wszystkim rakotwórczy benzen (składnik 
farb, lakierów czy klejów) oraz amoniak (chętnie stosowany w środkach czystości). Fikus przejmuje 
również szkodliwe promieniowanie elekromagnetyczne z telewizorów i monitorów komputerowych. 
Jednak w nocy wydala je na zewnątrz, dlatego roślina nie powinna stać w sypialni.

AgroPorady Domowe
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Nadmierne rogowacenie naskórka to nie tylko 
problem estetyczny. Często prowadzi do 

bolesnego pękania, powstawania stanów zapalnych 
i  łuszczenia nadmiernie wysuszonej skóry. Można 
temu zaradzić przy pomocy naturalnych środków, 
które mamy pod ręką. Moczymy stopy przez 15 
minut w roztworze ciepłej wody, sody (2 łyżki) 
i 1/3 buteleczki 3% wody utlenionej i następnie 
przecieramy je pumeksem. Dobrze wytarte nogi 

smarujemy oliwką goździkową (2 łyżki oliwy z oliwek i kilka 
goździków macerować przez 12 godzin), która dodatkowo ma 
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, zmiękczające 
i nawilżające. Nakładamy bawełniane skarpety i dajemy 
stopom odpocząć. Najlepiej zrobić to na noc, nakładając na 
nasmarowane stopy bawełniane skarpetki. Już po pierwszym 
zabiegu widać zadowalające rezultaty. Zabiegi należy powtarzać 
codziennie przez tydzień. Następnie zrobić tydzień przerwy 
i – jeśli zaistnieje potrzeba – rozpocząć procedurę od nowa.

ROK 2018 – WAŻNE DATY (3)
14 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
– Dzień Nauczyciela 
28 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
– Zmiana czasu z letniego na zimowy
1 LISTOPADA (czwartek) 
– Wszystkich Świętych 
2 LISTOPADA (piątek) – Zaduszki 
11 LISTOPADA (niedziela) – Święto 
Niepodległości 
29 LISTOPADA (czwartek) – Andrzejki 
4 GRUDNIA (wtorek) – Barbórka
6 GRUDNIA (czwartek) – Mikołajki 
21 GRUDNIA (piątek) – Początek 
astronomicznej zimy (najkrótszy dzień 
roku)
24 GRUDNIA (poniedziałek) 
– Wigilia Bożego Narodzenia
25 GRUDNIA (wtorek) – Boże 
Narodzenie (pierwszy dzień) 
26 GRUDNIA (środa) – Boże Narodzenie 
(drugi dzień)
31 GRUDNIA (poniedziałek) – Sylwester

DŁUGIE WEEKENDY
WIELKANOC 2018 – 31 MARCA (sobota) 
– 2 kwietnia (poniedziałek) 
MAJÓWKA 2018 – 28 KWIETNIA 
(sobota) – 6 maja (niedziela)
ŚWIĘTO PRACY – 28 KWIETNIA (sobota) 
– 1 maja (wtorek) 
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA  
– 3 maja (czwartek) – 6 maja (niedziela)
BOŻE CIAŁO – 31 MAJA (czwartek) 
– 3 czerwca (niedziela) 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 – 1 LISTOPADA (czwartek) – 4 listopada 
(niedziela)
BOŻE NARODZENIE – 22 GRUDNIA 
(sobota) – 26 grudnia (środa)
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II Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych  
nagrodzony Złotą Strelicją i Kryształowym Orłem

A
gr
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ian  EURACTIV.pl we współpracy z Parlamentem Europejskim i  Komisją Europejską – na debatę pt. „Jak Wspólna Polity-

ka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?”
n  Bayer – na  konferencję poświęconą ogłoszeniu wyników badania opinii Barometr Bayer 2018: Świat kręci się wokół 

żywności
n  Rada Główna i Zarząd Stowarzyszenia Eksporterów Polskich – do udziału w VI Kongresie Eksporterów Przemysłu 

Rolno-Spożywczego
n  Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury – na konferencję pt. „Biologizacja – proste i ekonomiczne rozwiązanie 

trudnych problemów w rolnictwie” w Boguchwale
n  Firma Bury Maszyny Rolnicze – na uroczyste otwarcie hali produkcyjno-magazynowej w Woźniakowie
n  Firma Continental Opony Polska – na Biznes na Śniadanie z Continental Opony Polska

Dziękujemy

23lutego br. we wrocławskiej Hali Stulecia z kolei – w trakcie 
trwania 10. edycji Międzynarodowych Targów Turystycz-
nych – rozdano Kryształowe Orły. Nagrody przyznane zo-

stały w 5 kategoriach: osobowość i firma/instytucja roku, produkt 
regionalny, wydarzenie cykliczne, projekt/program imprezy/usługi 
turystycznej, atrakcja turystyczna. II Kulinarny Festiwal Kwiatów 
Jadalnych zwyciężył w kategorii wydarzenie cykliczne, pokonując 
m.in.: Festiwal Śląskie Smaki oraz Teatry Uliczne Jelenia Góra.  

Przypomnijmy – ubiegłoroczna – II edycja Kulinarnego Festiwalu 
Kwiatów Jadalnych zgromadziła ponad 8 tys. gości. Tematem prze-
wodnim wydarzenia była: Róża – królowa smaku i zapachu. Poza szeregiem atrakcji, goście Festiwalu mogli zwiedzić nowy 
kompleks ogrodowy – Ogrody Hortulus Spectabilis z wieżą i labiryntem oraz ogrodami różanymi.

Lawenda – dyskrecja smaku i moc zapachu

Co kryje kolejna III edycja Festiwalu, która odbędzie się 14-15 lipca br. w Ogrodnach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. 
Otóż, tematem przewodnim będzie: Lawenda – dyskrecja smaku i moc zapachu. Goście festiwalu dowiedzą się, które 
kwiaty są jadalne oraz posmakują dań z ich wykorzystaniem, poznają tajniki kuchni kosmetycznej oraz dowiedzą się, 

jak założyć warzywnik kwiatowy. W programie wydarzenia będą także: prelekcje i warsztaty oraz pokazy i animacje dla dzieci. 
Festiwal to również stoiska wystawiennicze, w których asortymencie znajdą się produkty regionalne i tradycyjne. Uwaga, spe-
cjalnie na tą edycję festiwalu powstaje Lawendowy ogród w stylu prowansalskim.

Podczas ubiegłorocznego VII Forum Branży Ogrodniczej, 
odbywającego się w ramach Kongresu Dystrybucji i Handlu,  
II Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych, zorganizowany  
przez Hortulus Dobrzyca, został nagrodzony Złotą Strelicją.  
Nagroda przyznana została przez Biznes Ogrodniczy  
za niekomercyjne podejście do biznesu. 



23 lutego 2018 r. w Woźniakowie pod Kutnem na-
stąpiło uroczyście otwarcie nowego obiektu 
firmy BURY – Maszyny Rolnicze o powierzch-
ni ponad 2000 m2, zbudowanego na działce 
sąsiadującej z dotychczasowym zakładem. 

Nowa część zakładu Bury stanie się nowoczesną montownią 
opryskiwaczy rolniczych, w której stanowisko kontroli zosta-
ło wyposażone w superprecyzyjny sprzęt pomiarowy renomo-
wanych producentów. 

W wydzielonej części nowego budynku mieści się nowocze-
sny, w pełni zautomatyzowany magazyn części i podzespo-
łów. Dzięki nowej powierzchni skróci się czas na realizację za-
mówień, jak i dostawę części zamiennych, a także usługi ser-
wisowe. Przez przeniesienie montażu będzie można powięk-
szyć sekcję spawalniczą, produkcję usprawnią nowe obra-

VI Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy 

BURY: laserowe otwarcie ze wspomnieniami
biarki oraz inne nowoczesne maszyny. W magazynie stanęły 
olbrzymie automatyczne, w pełni skomputeryzowane regały. 

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz samorządowych 
województwa łódzkiego, gminy i powiatu kutnowskiego oraz 
łowickiego, izb rolniczych, krajowi i zagraniczni kontrahenci 
firmy, a także pracownicy firmy BURY. 

Jak z dumą zaznaczył Wojciech Bury, właściciel firmy BURY 
– Maszyny Rolnicze (Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016), to 
dziś już trzypokoleniowe rodzinne przedsiębiorstwo. Stąd wstę-
gę do nowej hali przecięła wraz z nim wnuczka Anastazja.

Podczas ceremonii otwarcia najlepsi dystrybutorzy firmy 
BURY otrzymali  Championy, w postaci byka z Wall Street. 
Część wieczorną uświetniły zaś koncerty, wspomnienia oraz 
pokaz laserów i ogni.

BURY: laserowe otwarcie ze wspomnieniami
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